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Išeivija neturėtų silpnėti
Veiklos pritaikymo, išsišakojimo, naudingumo bei 

koordinavimo rūpesčiai negali būti išjungti iš mūsiško 
gyvenimo slinkties. Kas gi būtų, jei visi rūpesčiai staiga 
dingtų ir sau tartume: viskas rieda kaip užsukta. Nėra 
jokio darbo, kuris nekeltų susirūpinimo. Ir juo ką nors 
geriau norime atlikti, juo ir rūpesčiai didesni.

P
LAČIAJAI išeivių veiklai niekas niekada nenu
rodė, kaip ji turi vystytis, nenustatė jokių bend
rinių darbo programų. To iš tikrųjų nė nereikėjo — 
gairės visiems buvo matomos, aiškios ir pažįstamos. 

Kiekviena organizacija, įvairių užmojų atsišakojimai, 
nevienodų paskirčių susigrupavimai veikia pagal savo 
planus, jaučia poreikius ir trūkumus, bando visa geriau 
pritaikyti savo grupei ir aplamai nusistovėjusiai struk
tūrai, kuri per eilę metų jau išryškėjo savo veidu. Tik 
pažvelgę į vietovėse skelbiamus organizacijų veiklos 
kalendorius, pamatysime du vandens lašus — taip čia 
viskas vienoda, panašu ir nepajudinamai nusistovėję. 
Visa tai išsivystė ne kokiuose nors plataus masto susi
tarimuose, bet tik lietuviško gyvenimo kasdienėje eigo
je, be kurios išeivija būtų tik palaidai išsiliejusi bala, 
pasmerkta išdžiūti. Veiklos kalendoriai ir tie amžinieji 
rūpesčiai, kad viskas suktųsi, kad gerėtų, stiprėtų ir aug
tų — yra tarsi kokia nematomoji išeivijos teritorija, ku
rioje gyvename, veikiame, stačiai alsuojame savuoju 
oru. Tos teritorijos ribų peržengimas — priežastys, nau
da, atsinešimas ko nors atgal, ne dingimas kažkur — tai 
papildomas naujas rūpestis ir tolydžio didėjantis, į bend
rą darbą atėjus jau išeivijoje užaugusiai kartai. Nėra 
abejonės, kad išeiti iš to uždarumo pastaroji neturi jo
kių sunkumų. Rūpestis — kiek ir ką išėjusi parneš, kad 
lietuviškasis gyvenimas stiprėtų ir gal net naujomis 
spalvomis pasipuoštų.

K
AD LIETUVIŠKOJI veikla išsilaikė per visus 
pokarinius dešimtmečius, nesunku suprasti — 
pagrindas, ant kurio stovėjome, buvo vienas: 
Lietuva. Jei to pagrindo nebūtume po savo kojomis jau

tę, tikriausiai būtume išsiskirstę savais keliais ir take
liais, susitaikę su emigranto dalia ir kažkur dingę. Lie
tuva, nors tolima, nors okupuota ir pasikeitusi, mus jun
gė, skatino ir įkvėpė. Tas jausmas šiandien yra dar stip
resnis, kai gimtasis kraštas atkakliai žengia nepriklau
somybės link. Tačiau tų pakilusių, tarpais užsiliepsno- 
jančių jausmų sūkuriuose neturėtume blaškytis iki pasi
metimo. Jau pasigirsta balsų, bandančių išeivijos dar
buotę kitaip nuteikti. Girdi, Lietuvai laisvėjant ir joje 
atsikuriant įvairioms organizacijoms, nevertėtų per 
daug jaudintis, kad išeiviškoji veikla apsilpsta. Tai klai
dinga mintis. Išeivija, teisingai supratusi savo padėtį ir 
paskirtį, iš tikrųjų Lietuvai laisvėjant turėtų ne silpnė
ti, bet stiprėti. Tiesa, kiekybinis vaizdas nebegalės būti 
toks geras. Pradedame prarasti gausias išeivijos eiles: 
pavargo, paseno, išmirė. Jų vieton labai nedaug beįsi- 
rikiuoja. Žvilgsnis krypsta į intelektualinį potencialą — 
čia mokslus baigusį, lietuviškose šeimose ir organiza
cijose užaugusį jaunimą. Gaila, nemažai jų dingsta sa
vuose užsiėmimuose, gyvenamojo krašto aplinkoje. Ta
čiau kas lieka, “kalnus verčia” už šimtus dingusių. Tik 
pažvelkime į sąrašą tų, kurie išeivijoje užaugę ir veikę, 
šiandien jau dirba Lietuvoje. Ir kad jie tenai, galima 
drąsiai tvirtinti: išeiviškoji veikla prie jų apsisprendi
mo bus nemažai prisidėjusi. O kiti ir čia į retėjančių gre
tų tarpus atsistoja didesnėmis figūromis, kad išeivija 
išliktų ne tik gyva, bet ir stipri. To tikrai reikia, Lietuvai 
siekiant nepriklausomybės įgyvendinimo. Č.S.

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Baltiečių ir sovietų delegacijos Helsinkyje
Europos taryba svarstė Baltijos valstybių klausimą • Tirs mažumų 

politiką Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Staigmena Toronto CNE parodoje
Tradicinė visai Kanadai at

stovaujanti Canadian National 
Exhibition (CNE) paroda To
ronte šią vasarą įvyks rugpjū
čio 14 — rugsėjo 2 d.d. Staig
mena taps jau 113 metų istori
ją turinčioje parodoje pirmas 
nemokamas įėjimas visiems 
lankytojams jos atidarymo die
ną. Tai bus iš tikrųjų maloni 
staigmena, nes kitomis dieno
mis suaugusieji CNE parodos 
lankytojai už įėjimą turės mo
kėti septynis su puse dolerio, 
vaikai iki 13 metų mažiau — du 
dolerius.

Staigmeną torontiečiams ir 
jų gausiems svečiams atnešė 
Saudi Arabija, šiemetinėje 
CNE parodoje turėsianti savo 
skyrių “Saudi Arabija — vakar 
ir šiandien”. Toronte viešėjęs 
princas Salmanas pranešė, 
kad Saudi Arabija atidarymo 
dieną finansuos kiekvieno 
lankytojo nemokamą įsileidi
mą CNE parodon. Saudi Arabi
jos informacijos ministeris 
S. Jamjoomas pridūrė, kad tai 
yra dovana Kanadai už jos pa
galbą Saudi Arabijai Persų 
įlankos kare. Toronto CNE pa
roda atidarymo dienomis susi
laukdavo apie 60.000 lankyto
jų. Šiemet jų skaičius turėtų 
būti dvigubai ar net trigubai 
didesnis.

Su kilnojamu rodiniu “Saudi 
Arabija — vakar ir šiandien” 

jau susipažino apie 10 milijo
nų Europos ir JAV gyventojų. 
Jin yra įjungtas senoviškas 
Saudi Arabijos kaimelis, ara
biškas turgus, gyvenimas dy
kumoje, modernūs tos šalies 
laimėjimai.

Veiklos dvidešimtmetį šie
met mini dirbtinėse pakran
tės salelėse prie Toronto CNE 
parodos įsikūręs pramogų 
centras Ontario Place. Jį On
tario ežere įsteigė ir jo finan
sinius reikalus tvarko provin
cijos vyriausybė. Salelės buvo 
supiltos iš žemės ir nuverstų 
namų atliekų Toronto statybo
se. Pirmaisiais metais Onta
rio Place susilaukė daug lan
kytojų. Torontiečius ir turis
tus viliojo originali idėja. 
Centras buvo plečiamas naujo
mis salelėmis, naujais įrengi
niais.

Nenumatyta problema tapo 
infliacijos sparčiai didinamos 
administracinės Ontario Place 
išlaidos. Pernai joms padeng
ti reikėjo 21 milijono dolerių 
biudžeto su finansine pussep- 
tinto milijono dolerių Ontario 
vyriausybės parama. Lankyto
jų skaičių sumažino iki 7 dole
rių pakeltas įėjimo mokestis, 
už kurį galėjai naudotis kon
certais ir gaublio formos “Ci- 
nesphere” teatro didžiuliame 
ekrane rodomais filmais. Pra
rastus lankytojus dabar bando

Kauno arkikatedra-bazilika ir jos aplinka iš miesto rotušės bokšto. Ši nuotrauka paimta iš leidinio “Kauno tarp- 
diecezinė kunigų seminarija”, atspausdinto 1990 matais/

PRANEŠIMAS IŠ PARYŽIAUS

“Jos turi būti laisvos”
Amerikos prezidento G. Bush’o ir Vokietijos kanclerio H. Kohl’io pareiškimai

Septynių didžiųjų konferen
cija Londone, posėdžiavusi 
1991 m. 14-17 d.d., paskelbė sa
vo pareiškimą, liečiantį dabar
tines politines problemas. Ja
me yra paminėtos ir Baltijos 
valstybės, jų nepriklausomy
bės siekimas, išreiškiant pa
geidavimą, kad ta problema 
būtų išspręsta taikiu dialogu 
su Sov. Sąjunga. Tai nėra są
lyga M. Gorbačiovui, prašan
čiam vakariečių ekonominės 
paramos. Taigi Baltijos vals
tybių okupacija nėra kliūtis, 
pastojanti kelią Kremliui į 
Vakarų pagalbą.

Štai tasai septynių didžių
jų deklaracijos sakinys, lie
čiantis Baltijos valstybes: “Mes 
tikimės, kad derybos tarp So
vietų Sąjungos ir išrinktų Bal
tijos šalių vyriausybių išspręs 
jų ateities klausimą demokra
tiškai, atitinkant žmonių vil
tis”.

JAV prezidento pareiškimas
Tokia švelni vakariečių po

zicija Baltijos valstybių nepri
klausomybės kelyje atsispindi 
ir ankstesniuose didžiųjų vals- 

susigrąžinti Ontario Place va
dovas M. Beckas, panaikinęs 
įėjimo mokestį.

Šiemetinį veiklos sezoną, 
pasibaigsiantį Darbo dienos 
iškilmėmis rugsėjo 2, Ontario 
Place pradėjo gegužės 16 d. Pa
naikinus 7 dolerių įėjimo mo
kestį, lankytojų skaičius per 
du mėnesius padidėjo 64% ir 
liepos viduryje pasiekė vie
ną milijoną. Įtakos, žinoma, 
turėjo šiltas ir gražus oras, ne 
vien tik mokesčio panaikini
mas. Ontario Place vadovas M. 
Beckas, dar neturintis finan
sinių duomenų, gyvena viltimi, 
kad panaikintą įėjimo mokes
tį su kaupu padengs dabar lan
kytojų jau perkami bilietai į 
koncertus ir į “Cinesphere” 
teatre rodomus filmus.

Kanados statistikos įstaiga 
paskelbė šį pavasarį atlikto gy
ventojų surašymo duomenis, 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Baltijos valstybių klausimu
tybių vadų pareiškimuose. 
JAV prezidentas G. Bush’as sa
vo pareiškimuose anglų, vokie
čių, italų, sovietų, prancūzų, 
kanadiečių ir kitų kraštų žur
nalistams pareiškė:

“Sov. Sąjunga žino mūsų nu
sistatymą Baltijos respublikų 
klausimu. Jos turėtų būti lais
vos. Tai mūsų pozicija. Ji nėra 
pasikeitusi. Ji ir nesikeis. Ne
norėdamas kištis į Sov. Sąjun
gos vidaus reikalus, linkiu, 
kad Gorbačiovas ir Jelcinas 
tęstų (šį žodį čia pavartoju są
moningai) savo bendradarbia
vimą ...”

— Ar bręsta krizė Baltijos 
respublikų klausimu? — pa
klausė žurnalistas JAV pre
zidentą:

“Ji yra svarstoma. Aš nekei
siu savo pozicijos dėl to, kad 
myliu Gorbačiovą. Jūs galite 
būti tikras, kad jis nekeis sa
vosios pozicijos vien dėl to, 
kad randa mane meilų. — Mes 
esame palankūs Baltijos vals
tybių nepriklausomybei nuo 
Sov. Sąjungos. Jų įjungimas 
Sov. Sąjungon niekad nebuvo 
pripažintas JAV-bių”.

Taip perdavė JAV preziden
to G. Bush’o pareiškimus pran
cūzų dienraštis “Le Figaro” 
1991 m. liepos 10 d. laidoje iš
spausdintame pokalbyje.

Nedrąsus kancleris
“Le Quotidien de Paris” 1991. 

VII. 11 laidoje rašo apie Vokie
tijos kanclerio H. Kohl’io pa
reiškimą Baltijos valstybių 
klausimu ir cituoja jo pokalbį, 
išspausdintą žurnale “Politi
que Internationale”. Ten rašo
ma, kad Vokietijos kancleris 
prašęs M. Gorbačiovą atsisaky
ti jėgos vartojimo Baltijos vals
tybėse ir pripažinti joms lais
vo apsisprendimo teisę. Pats 
esąs giliai įsitikinęs, kad “Sov. 
Sąjungos vadovybė pagaliau 
pripažins, kaip yra žadėjusi, 
sovietinės valstybės tautoms 
teisę spręsti savo likimą”.

Tai vis žodžiai, kupini vil
ties, bet nedrįstantys reika
lauti, kad okupantas pasitrauk
tų iš Baltijos valstybių, kurio

se viešpatauti jis neturi jokios 
teisės.

“Mažais žingsneliais”
“Le Figaro” 1991.VII.5 pa

skelbė straipsnį apie Gorba- 
čiovo-Kohl’io susitikimą Ukrai
nos sostinėje Kijeve. Jame 
laikraščio korespondentas Bon
uos mieste J. P. Picaper iškelia 
Vokietijos paslaugumą Sov. 
Sąjungai, nes Vokietijos teri
torijoje tebėra 380,000 karei
vių, kurių tik 50,000 išvyko bir
želio pabaigoje. Vokietijos 
kancleris esą stengiasi padi
dinta ekonomine pagalba pa
spartinti sovietinės kariuo
menės atitraukimą.

Susitikimui buvęs pasirink
tas Kijevas Gorbačiovo pasiū
lymu. Mat būdamas Maskvoje 
Kohl’is turėtų pasimatyti ir su 
Rusijos respublikos preziden
tu B. Jelcinu, o vėliau jį pri
imti Bonnoje. Be to, Kijevo pa
sirinkimas rodo Gorbačiovo 
galią, siekiančią už Rusijos ri
bų ir teikia progą Kohl’iui pa
brėžti Sov. Šąjungos vientisu
mą. Pasak minėto prancūzų 
dienraščio, tas vientisumas 
apima ir Baltijos valstybes. 
Esą Vokietijos kancleris pa
taria Baltijos valstybėms ženg
ti autonomijos link “mažais 
žingsneliais”. Spaudos konfe
rencijoje jis kalbėjęs apie bal- 
tiečius ir jų apsisprendimo tei
sę, primindamas, kad Vakarai 
Baltijos valstybių įjungimo 
Sovietijon niekad nėra pripa
žinę. Savo pareiškimo pabai
goje jis pridūręs: “Tačiau jie 
(baltiečiai) yra apsupti dide
lės galybės”.

Tokį pat receptą Vokietijos 
kancleris siūlo ir Jugoslavijos 
tautoms. Spaudos konferenci
joje Bonnos mieste jis pareiš
kė: “Reikia taikyti principus, 
įrašytus Baigiamajame Helsin
kio akte ir CSCE Paryžiaus 
chartoje. Tai dalis žmogaus 
teisių, mažumų teisių ir apsi
sprendimo teisių, kurios mums 
atnešė vienybę”. Iš konteksto 
matyti, kad šis pareiškimas bu
vo taikomas ir Jugoslavijos, 
ir Baltijos tautoms. G.

A. LEMBERGAS

1991 m. birželio 27 d. Suomi
jos sostinėje Helsinkyje Euro
pos tarybos parlamentarai 
svarstė Baltijos valstybių klau
simą. Uždaras posėdis truko 
per dvi valandas. Jame kalbė
jo Baltijos valstybių vadovai 
— Landsbergis, Gorbunovas, 
Ruutelis ir sovietų parlamen
tarų delegacijos vadovas Eli- 
sejevas.

Klausimo sutarptautiniinas
Posėdis aiškiai išryškino 

tris didžiuosius Baltijos vals
tybių diplomatijos tikslus: pa
rodyti, kad jų nepriklausomy
bė yra tarptautinis, o ne sovie
tų vidaus klausimas; kad jos ga
li taikiai ir konstruktyviai de
rėtis su sovietais; kad Vakarų 
spaudžiama Maskva gali daryti 
nuolaidų.

Faktas, kad 25-kių valstybių 
Europos tarybos parlamenta
rai Helsinkyje svarstė Balti
jos valstybių klausimą, iš tik
rųjų reiškia, kad pirmasis tiks
las — “sutarptautinti” šį klau
simą— jau pasiektas. Posėdžio 
dalyviai pažymėjo, kad prane
šimai buvo konstruktyvūs, ir 
baltiečiai yra pasirengę tik
roms deryboms. Pagaliau Mask
vos atstovai dalyvavo tokiame 
Europos tarybos posėdyje, ku
riame svarbiausias klausimas 
buvo Baltijos valstybių nepri
klausomybė.

Europos tarybos dėka pirmą 
kartą trijų Baltijos valstybių 
ir Sovietų Sąjungos atstovai 
kalbėjosi tarptautiniame fo
rume. Kokių nors konkrečių re
zultatų jie nepasiekė, bet toks 
ir nebuvo šio susitikimo tiks
las. 25-kių Europos kraštų at
stovai išklausė abiejų pusių — 
Baltijos valstybių ir Sovietų 
Sąjungos pareiškimus.

Susitikimą temdė jo išvaka
rėse įvykdytas Vilniaus ryšių 
centro užpuolimas, apie kurį 
Vytautas Landsbergis sakė, 
kad tai buvo naujas mėginimas 
išprovokuoti lietuvius ir pa
tikrinti Vakarų dėmesį. Be to, 
telefono centrinės užėmimas 
turėjo parodyti, kaip greitai 
galima nukirsti Lietuvos ry
šius su išorės pasauliu.

“Maskva mus labiau myli”
V. Landsbergis reiškė viltį, 

jog Kremlius pagaliau atsisa
kys atkaklaus pasipriešinimo 
Baltijos tautų laisvės siekiams, 
ir pasaulis aiškiai pasmerks jo 
smurto veiksmus. Į klausimą, 
kodėl sovietų agresyvumas la
biau reiškiasi Lietuvoje negu 
Latvijoje ir Estijoje, Landsber
gis šypsodamasis atsakė: “Ma
nau, kad jie mus labiau myli”.

Šiame numeryje:
Išeivija neturėtų silpnėti

Lietuvos nepriklausomybei įtvirtinti reikia ir stiprios išeivijos 
“Jos turi būti laisvos”

JAV-bių ir Vokietijos vadovų pareiškimai Baltijos valstybių atžvilgiu 
Baltiečių ir sovietų delegacijos Helsinkyje 

Europos taryba svarstė Baltijos valstybių klausimą 
Žydinčioje pavasario Lietuvoje

Keliautojo žvilgsnis, aplankius gimtąją šalį po 47-rių metų
Išvyko dirbti Lietuvon

Danutė Baltutytė iš Australijos pasiryžo aukotis nesveikiems vaikams
Per sportą į laisvę

Pasižymėjusio imtyninko J. Jurcevičiaus kelionė Kanadon
Gydoma be vaistų

Dr. Vytauto Meškos sveikatos patarimai
“Tegu skamba mūsų dainos . .

“Volungės” choro išleistuvinis į Lietuvą koncertas 
Ką pataria svetimtaučiams skaityti apie Lietuvą?

Lietuva susidomėjo rimtos politinės ir kūrybos asmenybės

Tą patį klausimą sovietų de
legacijos vadovas Elisejevas 
kitaip aiškino: Lietuvos nelai
mės veikiau priklauso nuo to, 
kad Vilnius esąs mažiau lanks
tus negu Talinas ar Ryga. Skan
dinavų spauda pažymėjo, kad 
ir Estijos, ir Latvijos atstovai 
Helsinkyje sakė laukią naujų 
pasienio punktų užpuldinė
jimų.

Atsakydamas sovietų atsto
vui Elisejevui, Estijos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas Ruutelis pažymėjo, kad 
beveik 78% estų šiemet kovo 
mėnesį pasisakė už nepriklau
somybę. Kai Britanijos Darbo 
partijos deputatas David Lam- 
bie pasakė, kad “daugelis” eu
ropiečių mano, jog Lietuvos 
nepriklausomybė tuojau būtų 
Gorbačiovo nelaimė ... pen
kių dešimtmečių istorijos ne
galima nušluoti per vieną nak
tį”, Landsbergis trumpai pažy
mėjo: “Svarbiau teisingumas 
negu Gorbačiovo politinė atei
tis”.

Tirs mažumų politiką
Europos taryba jau pernai 

nutarė padėti Baltijos valsty
bėms geriau nušviesti savo by
lą. Šio klausimo svarstymas 
Helsinkyje reiškia, kad Euro
pos taryba sutiko imtis tarpi
ninko vaidmens. Taip mano 
Švedijos parlamentaras Da- 
nielis Tarschys, kuriam pa
vesta parengti pranešimą rug
sėjo mėnesį įvyksiančiam ta
rybos pilnaties susirinkimui 
Strasburge.

Sovietai nuolat kaltina Bal 
tijos respublikas, kad jose 
skriaudžiami rusakalbiai ir 
kitos tautinės mažumos. Eu 
ropos taryba nutarė šį klausi
mą ištirti ir tam sudaryta Eu 
ropos teismo teisėjų grupė Ha
goje. Jai priklauso ir švedas 
teisės patarėjas Hans Dane
lius. Šiai Europos teisininkų 
grupei pavesta nustatyti, ar 
galiojantys Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos įstatymai neprieš
tarauja tarptautinės mažumų 
teisės nuostatams.

Europos tarybos posėdyje 
Helsinkyje išryškėjo dvi nuo
monės. Europos tarybos ge
neralinė sekretorė prancūzė 
socialiste Lalumiere ragino 
Baltijos kraštų klausimą at
sargiai svarstyti, kad nepablo- 
gėtų santykiai su Maskva. 
Europos parlamento pirminin
kas švedas konservatorius 
Bjoerck reikalavo, kad svars
tymas būtų kiek galima vie- 
šesnis. Jį parėmė parlamen
tarų dauguma. Helsinkio ap
klausos pagrindu bus pareng
tas pranešimas apie Baltijos 
valstybių padėtį.
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Nauja bendradarbiavimo epocha 
Atidengiant paminklą Paneriuose žydų tragedijos penkiasdešimt
meti minint 1991. VI. 20, Lietuvos premjeras GEDIMINAS 
VAGNORIUS pasakė reikšmingą kalbą, apgailestaudamas 
žudynes, pasmerkdamas kai kurių lietuvių dalyvavimą jose ir 
išreikšdamas viltį, kad ir “juodžiausias gedulas atneša vilties 
šviesą”, su kuria prasidėjo nauja lietuvių-žydų bendradarbiavimo 
epocha. Čia spausdinamas premjero kalbos tekstas, paimtas iš 

“Lietuvos aido” 1991 m. liepos 5 d.

KELEIVIO PASTABOS

Žydinčioje pavasario Lietuvoje 
Dviejų savaičių (1991. V.21 — VI. 5) žvilgsnis į gimtųjų šalį po 47-rių metų: žydintys sodai, 

žaliuojantys laukai, rūpesčių slegiami žmonės

Senajame Testamente, To
roje, Išėjimo knygoje yra pasa
kyta: “Jis išgirdo jų vaitojimą ir 
atsiminė sandorą, padarytą su 
Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. 
Viešpats pažvelgė į Izraelio 
sūnus ir ėmė jais rūpintis” (Iš 
2,24,25).

Didi išmintis, dieviškos ug
nies sušildyta, kas kartą nau
jai ir labai prasmingai praby
la į mus iš Toros puslapių, iš gy
vosios žydų istorijos. Su neišsen
kančia jėga ir tvirtumu žydų tau
ta pasitinka kiekvieną išbandy
mą, tarp kurių su giliu liūdesiu 
minime ir tą juodžiausia gaida 
nuaidėjus) ir Lietuvos žemėje 
prieš 50 metų.

Lietuvos žmonės, kurių dide
lė dalis karo ir pokario metais 
patys patyrė žiaurų stalinisti- 
nės sistemos vykdytą politinį 
genocidą, gerai supranta Jūsų 
tautos fizines kančias ir dvasi
nį sielvartą. Sveiko proto žmo
gus negali suvokti tokio žvėriš
kumo, kai žmogus, arba tikriau 
žmogaus vardu besivadinąs, už
simoja kruvina ranka ne tik 
prieš vyrus, bet ir dešimtis tūks
tančių vaikų, moterų, senelių. 
Ir žydų, kaip ir kitų tautybių 
žmonių masinėse žudynėse daly
vavimas ir nekaltų žmonių krau
ju susitepimas negali būti at
leistas.

Jauna nepriklausoma Lietuvos 
Respublika, vos atkūrusi savo 
valstybę, dar 1990 m. gegužės 8 d. 
Aukščiausiojoje taryboje pa
skelbė pareiškimą “Dėl žydų 
tautos genocido Lietuvos hit
lerinės okupacijos metu”. Jame 
tvirtai pareiškėme, kad Lietu
vos Respublika netoleruos anti
semitizmo apraiškų. Dėl to šian
dien laisvoje Lietuvoje ryžtin
gai sakome: tai neturi pasikar
toti! Neturi pasikartoti nei Lie
tuvoje, nei kur kitur!

Deja, šiandien patiriame ir di
džiulę gėdą, kad tarp asmenų, 
pamynusių žmogaus orumą ir pa
kėlusių ginklą prieš taikius žy
dus, buvo ir mūsų tautiečių. No
riu už juos atsiprašyti. Mes reiš
kiame nuoširdų apgailestavimą 
dėl tų mūsų visuomenės atplai
šų, piktadarystės šešėlį metu
sių visai lietuvių tautai.

Tačiau ir lietuvio kunigo, ne
laimės valandą išdrįsusio pri
glausti žydų vaikus, taurus žmo
niškumas, ir paprasto kaimie
čio ištiesta persekiojamam žmo
gui juodos lietuviškos duonos 
riekė, ir aktyvus lietuvių, žydų, 
rusų ir kitų tautybių žmonių 
bendravimas, iškeliant Sąjūdžio 
vėliavą mūsų bendroje tėvų že
mėje, dar ir dar kartą nuolatos 
ir atkakliai tvirtina, kad grupe
lė nusikaltėlių neatima kilnaus 
tautos vardo, negali pasikėsin
ti į jos sąžinę ar dorą.

Būtent tai leidžia atsakingai 
pareikšti, kad naujos šiurpios 
tragedijos laisvos Lietuvos že
mėje nepavyks niekam sukelti, 
nors kokie saldžiabalsiai klas
tingi kiršintojai besistengtų.

AfA
RITAI ŠEPETYTEI-JENKINS

mirus, •
jos motiną REGINĄ, senelę ANASTAZIJĄ, brolį RIMTĄ 
su šeima liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Valentinas, Ingeborga, Frank Povyliai 
Nina, Dana Simpson 
Isabel, Robert Fisher

GEDIMINAS VAGNORIUS, 
Lietuvos respublikos ministeris 
pirmininkas Nuotr. J. Miltenio

Ši nuostata ypač tvirta šiandien, 
po Lietuvos atgimimo Pergalės, 
kuomet prasidėjo nauja žydų ir 
lietuvių bendravimo epocha, 
kuomet garbingi vyrai subūrė 
žydų kultūros draugiją, jau spė
jusią nuveikti daug rimtų ir kon
krečių darbų. Visuomet parem- 
sime jų sumanymus, kupinus gy- 
venimo išminties ir orios pagar
bos.

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė kartu su šia draugija pasi
rūpins, kad būtų deramai įam
žintas aukų atminimas, kad kiek
viename mieste ar miestelyje 
būtų deramai sutvarkytos aukų 
amžino poilsio vietos, kiti žydų 
tautai brangūs paminklai. Ta
čiau ir šiandien dar tenka pa
reikšti susirūpinimą, kad ne 
visur tvarkomasi pakankamai 
sklandžiai. Turime išnaikinti 
tuos ilgamečius dvasios sąvar
tynus ir piktžolynus, užveistus 
kai kur žydų kapinėse per nykią 
sovietmečio sutemą.

Ir šiame memoriale nulenkę 
galvą su didele širdgėla vėl ir 
vėl mąstome apie tą baisią ne
tektį, sukrėtusią Jūsų didžią tau
tą prieš 50 metų. Kiek tarp mūsų 
stovėtų šviesių ir garbių asme
nybių, jei būtų gyvi tie 70 tūks
tančių Jūsų tėvų ir motinų, bro
lių ir seserų, sūnų ir dukterų.

Šis paminklas — mes žinome - 
buvo statomas ne tik Vilniuje, 
Lietuvoje. Izraelyje daug pada
rė garbės komitetas tam pamink
lui sukurti. Dėkojame jiems, taip 
pat Izraelio Kneseto pirminin
kui ponui Šilianskiui ir Izrae
lio valstybės visuomenei už pa
galbą kuriant naująjį monumen
tą Lietuvos Jeruzalei.

Mozė, prieš daugelį amžių iš
vesdamas žydų tautą iš Egipto, 
tartum atgaivino senąsias žydų 
sutartis su Abraomo, Izaoko, Jo
kūbo Dievu, pažadindamas Pa
žadėtosios žemės viltį. Šiandien 
tarsi dvi sielos susišaukia dvie
jų ilgai kartu gyvenusių tautų 
Gedulo ir Vilties dienos. Ir to
liau gyvensime, nepamiršdami, 
kad net juodžiausias gedulas 
atneša Vilties šviesą.

PROF. ANTANAS KLIMAS

Išbėgau iš Lietuvos 1944 me
tų vasarą, kai buvau 20 metų 
studentas . . . Lietuvoje lan
kiausi pirmą kartą po 47 metų.

Bendras įspūdis: po 47 me
tų aš “radau” Lietuvą geresnę 
ir gražesnę nei buvau galvo
jęs: palyginti, labai geri ke
liai, nėra nė vieno šiaudinio 
stogo, laukai visi ir visur rū
pestingai įdirbti ir apsėti, be
veik visos sodybos tvarkingos 
ir gražios, apsuptos nemažų 
sodelių. Laukuose ir pievose 
visur ganosi labai gražių kar
vių bandos. Vienoje Lietuvos 
dalyje jos visos yra juodos bei 
juodmargės, kitoje — visos ža
los, vadinamos “fiunų” veislės.

Kai kur išlikusios ištisos ūki
ninkų sodybos su nemažais 
kluonais bei tvartais, kai kur 
sodybos mažesnės: nameliai, 
tvartai, svirneliai... Kai kur, 
matyt, ūkininkai buvo suvary
ti į vadinamo kolūkio (kolcho
zo) gyvenvietes, kur stovi lyg 
ir mūriniai standartiniai na
mukai, bet ir čia lietuviai ap- 
sisodinę sodeliais, darželiais 
ir pan. Daug kur “riogso” gana 
dideli kolūkių (kolchozų) cent
rai su dideliais tvartais ir kito
kiais man “neaiškiais” pasta
tais. (Deja, neturėjau laiko nė 
vieno tokio kolūkio aplankyti). 
Šie kolūkiai kada nors pavirs 
kooperaciniais ūkiais, o gal 
vėliau iš jų pasidarys vėl “vien
kiemių Lietuva”. (Šiuo metu 
jau yra Lietuvoje 8000 priva
čių ūkininkų).

Lietuvos miestai atrodo ga
na gražiai: švarūs, daug me
džių, gėlių . .. Tik, mano aki
mis žiūrint, per daug tų ten va
dinamų “daugiabutinių” na
mų. Šie gi labai vienodi ir stan
dartiniai: sakysime, butai Vil
niuje ir Klaipėdoje yra visiš
kai tapatūs. Bet ir čia lietuviai 
stengėsi kuo gražiau padaryti. 
Dabar kai kur jau matyti, ypač 
Kaune ir kituose mažesniuose 
miestuose bei miesteliuose 
statomų labai gražių indivi
dualių, asmeninių namų, — 
beveik visi mūriniai, ir tikrai 
labai gražūs, kai kurie net “iš
kilmingi” ... (Žinoma, iš visų 
gražiausias yra Vilniaus sena
miestis, kurio senovė ir grožis 
žavi kiekvieną lietuvį, nes tai 
yra Lietuvos širdis).

Lietuvos mokslo įstaigos tvar
kosi kaip galėdamos ... Vil
niaus universitete studentai 
apsirengę beveik lygiai taip, 
kaip, sakysime, mano studen
tai Ročesterio universitete. 
(Vienas studentas atėjo net ir 
su vad. “sušaudytais džinsais”). 
Beveik visur kalba lietuviškai, 
bet girdėjosi ir rusiškai, ir len
kiškai.

Per daug eina Lietuvoje pe
riodinių leidinių: dabar “ir 
kurtas ir perėtas” leidžia vi
sokius laikraščius bei žurna
lus. Vien man bebūnant Vil
niuje išėjo keli nauji žurna
lai... Mums atrodo, kad jų tik
rai per daug, ir kada nors jie 
turės susijungti, sumažėti.

Pats VH-sis Mokslo ir kūry
bos simpoziumas, kuriame aš 
Vilniuje dalyvavau, buvo, ma
no akimis, per didelis, per 
daug perkrautas: buvo skaito
ma daugiau negu 1000 paskai
tų, kartais net 16 sekcijų iš kar
to ... Savo (kalbotyros) sekci
joje, kuri vyko pirmadienį, 
1991 m. gegužės 27 dieną, Vil
niaus universitete, aš labai pa
sigedau studentų; jų šioje sesi
joje dalyvavo vos keli. Aš gal
vojau: kur gi šimtai studentų 
iš Vilniaus universiteto, iš Vil
niaus Pedagoginio instituto, 
iš kitų aukštųjų mokyklų .. . 
Ar jų organizatoriai nebuvo 
kvietę, ar jie tokiais dalykais 
nesidomi, aš nedrįsau savo ko
legų paklausti. (Mūsų simpo
ziumuose Čikagoje visuomet 
dalyvaudavo daug daugiau stu
dentų).

Ekonominė padėtis Lietuvo
je labai keista ir labai neaiški. 
Atrodo, kad visi — ir kaime, ir 
mieste — turi pakankamai val
gyti. (Svečius tai jau vaišina 
labai puikiai: geriau negu mes 
čia Amerikoje). Krautuvėse — 
labai nevienodai. Buvau kelio
likoje. Eilių niekur nemačiau. 
Vilniaus senamiestyje nedide
lėje maisto krautuvėje buvo 
visko: mėsos, kiaušinių, deš
rų, duonos, įvairių pieno pro
duktų. Kainos — pagal mūsų 
standartus — juokingos. Ten 
gyvenantiems pensininkams — 

nemažos. (Du pensininkai, vy
ras ir žmona, vidutiniškai da
bar gauna 400 rublių pensijos 
į mėnesį). Yra jau ir privačių 
krautuvių, ir kooperatinių. 
Ten viskas brangiau .. . Kaip 
toliau bus, niekas nežino ... 
(Vilniuje maisto kortelės yra 
tik sviestui, cukrui ir kruo
poms. Kitur — kitaip).

Visi kalba ir visi rašo apie 
žemės reformą, ir tuo tarpu 
niekas nežino, kaip bus, bet 
daugmaž visi sutinka, kad rei
kia eiti privatizacijos keliu. 
Žemė bus grąžinama buvu
siems savininkams, bet čia su
siduriama su labai daug sun
kumų. Sakysime, tą dieną, kai 
aš buvau Lietuvos parlamente 
(AT), buvo diskutuojamas toks 
labai konkretus klausimas: ar 
grąžinti su žeme, buvusius pri
vačių miškų plotus, kurie jau 
seniai įjungti į valstybinių miš
kų plotus. Kaip buvo nutarta, 
nežinau, nes negalėjau laukti 
debatų pabaigos. (Tarp kitko, 
diskusijos vyko labai demo
kratiškai).

Lietuvos miesto inteligentai, 
atrodo, yra labai atitolę nuo 
kaimo ... Kaimas, man atrodo, 
jiems liko tik tam tikra vieta 
pabuvoti, nusipirkti kokį na
melį, seną sodybą; gal kartais 
aplankyti gimines ... Gal klys
tu, nes buvau per trumpai ir 
mačiau per mažai. Čia tik ma
no dviejų savaičių Lietuvoje 
įspūdžiai.

Atrodo, kad kai kuriose sri
tyse yra labai sunku iš karto 
atsikratyti per 50 metų primes
to sovietinio modelio. Čia tik 
keli pavyzdžiai: visos krautu
vės Lietuvoje — su labai mažo
mis privačių krautuvių išim
timis — užsidaro nuo 2 ligi 
3 v.p.p. (Lietuvoje — nuo 14 ligi 
15 v.). Kodėl? O gi todėl, kad 
tarnautojai, darbininkai galė
tų pavalgyti... Žinoma, Va
karuose tokių “triukų” nėra, 
nes tarnautojai ir darbinin
kai pasikeičia. Kodėl lietuviai 
iš karto nepanaikino tokios so
vietinės nesąmonės, man ne
aišku. Kitas pavyzdys: net ir 
mūsų simpoziume kai kurie 
pranešimai buvo, mano galva, 
lyg kokios — arba bent pana
šios — “ataskaitos”, kaip bu
vo kadaise daroma sovietinėje 
sistemoje. Ir vėl: gal aš ir čia 
perdedu ...

Kai kas, pabuvęs kelias die
nas Lietuvoje, pasakoja, kad 
bent kai kurie vilniečiai, esą, 
kalba su tam tikra “rusiška me
lodija”, t.y. kalbėdami lietuviš
kai. Aš to nepastebėjau. Visi, 

AfA 
JONUI STAŠKEVIČIUI

mirus,
žmonai ONUTEI reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą-

Aldona ir Mečys Pranevičiai

PADĖKA
1991 m. birželio 23 d. mirė mūsų brangi žmona, 

mamytė ir močiutė

a.a. AUGUSTĖ PATAMSIENĖ, 
palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Šv. Jono evangelikų 
liuteronų parapijos kun. R. Ruppenthal už apeigas ir palydė
jimą įamžino poilsio vietą.

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už atsilan
kymą laidotuvių namuose, aukas Mišioms, Kanados lietu
vių fondui, Širdies fondui, už atsiųstas gražias gėles, užuo
jautas žodžiu bei raštu.

Dėkojame karsto nešėjams ir dalyvavusiems laidotuvė
se, šeimininkei bei visoms ponioms už gražiai paruoštus 
pietus.

Nuliūdę - vyras Alfonsas, 
duktė Liotė Tolienė ir šeima

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

su kuriais man teko kalbėti, 
kalba kaip ir visi lietuviai. 
Gal tik, mano galva, jie beveik 
visi kiek dažniau vartoja žodį 
“aišku”. Ar čia rusų kalbos 
(“jasno”) įtaka, sunku pasaky
ti. Iš kitos pusės, kai kas žino
jo, kad aš kalbininkas, tai gal 
ypač pasistengė nevartoti jo
kių rusiškų intarpų ir pan. O 
jau (Nepriklausomos Lietuvos) 
televizijos diktoriai (taip ten 
vadinami TV pranešėjai) kal
ba tikrai pavyzdingai. (Dabar 
Lietuvoje veikia dvi lietuviš
kos programos: to raudono Bu
rokevičiaus, Maskvos tarno, ir 
Nepriklausomos Lietuvos TV, 
transliuojama iš parlamento 
pastato). Galima Lietuvoje 
klausytis ir Maskvos, ir Len
kijos, ir kai kurių CNN prog
ramų.

Man teko pabuvoti Vilniuje, 
Kaune, apvažiuoti beveik visą 
Lietuvą: Vilnius-Kaunas-Ra- 
seiniai - Klaipėda - Palanga - 
Šiauliai (čia ir Kryžių kalnas) 
- Panevėžys - Pasvalys - Latvi
joje Bauskė - vėl pro Panevė
žį į Vilnių. Kaime teko prabū
ti, deja, tik 4 dienas. Graži da
bar Lietuva: buvo pats sodų žy
dėjimo metas: šiemet visur la
bai žydėjo sodai. Šiaip viskas 
dar labai žalia. Buvo kaip sap
nas: aš vis dar netikėjau (ir 
dabar netikiu), kad po 47 metų 
vėl buvau Lietuvoje ...

Daugelis šias eilutes skai
tančių, manau, jau žino, kad 
mūsų sūnus Paulius nuo V. 14 
d. pėsčias ėjo iš Talino per Ry
gą į Vilnių ... Apie 600 kilo
metrų. Su juo turėjo eiti bent 
vienas estas ir bent vienas lat
vis. Kai mes su giminėmis ir 
bičiuliais sutikome Paulių ir 
jo bendražygius, einančius 
kiek į šiaurę nuo Bauskės, Lat
vijoje, tai su juo žygiavo Pet
ras Gražulis, dėl kurio Paulius 
ėjo pėsčias į Vašingtoną, DC, 
1988 ir ... septyni estai.. . Trys 
estai — pensininkai, viena es
tė - 8 vaikų motina, vienas jau
nas vyrukas ir trys šešiolikme
tės gimnazistės. Jų daiktus ve
žė irgi lietuvis Robertas, Pet
ro Gražulio draugas. Buvo 
graudus susitikimas ... Pau
lius ir jo bendražygiai įžengė 
į Vilnių birželio 14. Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje šis žygis 
susilaukė nemažai dėmesio: 
TV, radijas, spauda. Aš pats 
tai girdėjau, ir mane tai labai 
jaudino...

Pagaliau labai keista padė
tis Lietuvoje: ji apsupta, spau
džiama, o viduje laisva ir ti
kinti ateitimi...

Kryžius ir gėlės Kruvinojo sekmadienio aukoms už Lietuvos nepriklau
somybę prisiminti prie televizijos bokšto Vilniuje Nuotr. Br. Saplio

Vaikų kaimai Lietuvoje
Nauja priemonė gelbėti našlaičius Lietuvoje

“Kauno tiesos” birželio 14 d. 
laidoje rašoma, kad įsteigta 
SOS vaikų kaimų Lietuvoje 
draugija. Tai tarptautinė or
ganizacija, įsteigta prieš 40 
metų Austrijoje ir pavadinta 
SOS Kinderdorf Internatio
nal (SOS tarptautinis vaikų 
kaimas). Ši organizacija yra su
telkusi didelę patirtį ir papli
tusi visame pasaulyje: Europo
je, Afrikoje, Azijoje ir Ameri
koje. J i yra nepolitinė ir nekon- 
fesinė institucija. Savo veiklo
je laikosi šių principų:

1. Kiekvienas našlaitis vieto
je auklėtojos gauna motiną. Tai 
moteris, kuri pasišvenčia naš
laičių globai. Tokioje globoje 
našlaičiai pajunta saugumą ir 
šeimos meilę, taip reikalingus 
dalykus augančiam vaikui.

2. Vaikų šeimą sudaro 6-10 
berniukų ir mergaičių, kurie 
kartu gyvena su jiems atsida
vusia motina.

3. Į tokias šeimas priimami 
vaikai nuo naujagimio iki 8 
metų. Bendravimas tarp vai
kų turi didelę auklėjamąją 
reikšmę. Žinoma, trūksta tė
vo. Jo vaidmuo padalinamas 
tarp kaimo seniūno, mokyto
jų, gydytojų ir psichologų.

4. Kiekviena šeima aprūpi
nama nuosavu namu, kuris jo 
gyventojams tampa tėviške. Ir 
užaugę tokios šeimos nariai 
dažnai sugrįžta apsilankyti į 
namus, rasdami čia jaukų šei
mos židinį.

5. Kaimas yra tiltas, kurio 
gyventojai išeina į platesnę 
žmonių bendruomenę. Vienas 
SOS kaimas paprastai apima 
15-20 šeimų. Vaikai lanko vie
tines mokyklas, parapijų šven
toves, tokiu būdu neišsiskir
dami iš supančios aplinkumos. 
Baigę vietines mokyklas, jau
nuoliai gali tęsti mokymąsi 
aukštosiose ar kitose mokyk
lose. Miestuose yra steigiami 
jaunimo centrai, kurie rūpina
si tokių jaunuolių išsimoksli
nimu.

Bandymas Lietuvoje
SOS Kinderdorf Internatio

nal organizacijos skyrius Lie
tuvoje teisingumo ministerijo
je buvo įregistruotas 1991 m. ge
gužės 27 d. ir pavadintas SOS 
vaikų kaimų Lietuvoje draugi
ja. Organizacijos centras savo 
skyriams teikia metodinę, pe
dagoginę bei kitokią paramą. 
Trečiojo pasaulio kraštams, 
prie kurių būklės atsidūrė ir 
Lietuva, centras parūpina ir 
finansinę paramą. Pažadėta 
parama ir Lietuvai.

Artimiausiu laiku numatyta 
vieno vaikų kaimo statyba prie 
Marijampolės. Toje vietoje 
“Caritas” organizacija nuo pra
eitų metų globoja čia įsikūru
sią našlaičių šeimą. Pradžio
je numatoma statyti tris kai
mus.

Lietuvoje yra apie 600 ne
laimingų, be tėvų globos pa
mestinukų bei našlaičių. Gau
sus tokių vaikų skaičius galė
jo išaugti tik totalitarinėje 
sistemoje ir okupacinėse sąly

gose. Kaip skelbiama Lietuvos 
spaudoje, turi būti surasta pa
galba šioms nekaltoms aukoms. 
Reikia daryti viską, kad iš šių 
vaikų išaugtų sveiki, dori, są
žiningi, pilnaverčiai ir visuo
menei naudingi žmonės. Seno
jo tipo našlaičių prieglaudos 
yra visiškai netinkamos ir ne
atlieka savo paskirties. Reikia 
ieškoti naujų būdų. O viena iš 
tokių išbandytų sėkmingų 
priemonių yra vaikų kaimai.

Tokiam užmojui reikia dide
lių pastangų ir daug lėšų. Ini
ciatorius drąsina tarptautinė 
pagalba, Lietuvos vyriausybės 
palankumas, “Caritas” ir kitų 
organizacijų talka.

Prašo pagalbos
SOS vaikų kaimų Lietuvoje 

draugijos vardu mons. Vytau
tas Kazlauskas, Vytauto Didžio
jo universiteto ir Tarpdiecezi- 
nės Kauno kunigų seminarijos 
profesorius, kreipėsi į organi
zacijas Lietuvoje, į pavienius 
asmenis, turinčius patirties šio
je srityje, moteris, kurios savo 
širdies šiluma dalintųsi su naš
laičiais, ir aplamai į visus, ku
rie atjaučia nelaimingųjų da
lią. Laukia didelis darbas: lė
šų telkimas, motinų suradimas 
ir jų paruošimas, našlaičių at
rinkimas, organizacijos įtvirti
nimas ir vaikų kaimų statyba.

Mons. V. Kazlauskas kreipia
si ir į išeivijos tautiečius, pa
stebėdamas, kad ekonomiškai 
Lietuvoje žmonės nepajėgūs 
sutelkti lėšų statybai. Nors 
monsinjoras gerai žino, kad 
išeivija yra prašoma aukų iš vi
sų pusių, tačiau tikisi, jog at
siras mielaširdingų tautiečių, 
kurie prisidės prie Lietuvos 
našlaičių gelbėjimo. Galėtų at
sirasti rėmėjų būreliai, kurie 
organizuotų aukų rinkimą ir 
lietuvių finansinėse instituci
jose atidarytų einamas sąskai
tas. Be to, gal atsirastų pasi
turinčių žmonių, kurie norėtų 
savo ar artimųjų vardus įam
žinti, pastatydami namelį de
šimties našlaičių šeimai. Toks 
namelis dabar Lietuvoje kai
nuoja $10,000.

Našlaičių rūpinimasis yra 
didelis ir svarbus artimo mei
lės darbas. Krikščionys netu
rėtų pamiršti Kristaus žodžių: 
“Ką padarėte vienam iš šių ma
žiausiųjų mano brolių, man 
padarėte (Mt 25,40). A.
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Member Broker
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Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
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RAŠO IŠ LIETUVOS

Išvyko dirbti Lietuvon BR. STRAUKAS

Danutė Baltutytė, psichiškai paliegusių vaikų globos specialistė, lankydamasi Lietuvoje kaip 
tautinių šokių grupės narė, pamatė liūdną paliegusių vaikų būklę ir pasiryžo darbuotis su jais

“Aš noriu ir galiu jums padė
ti” - ištarė Danutė Baltutytė, 
pamačiusi sovietinio siaubo 
vaizdus Lietuvos psichoneuro
loginiuose internatuose. Ji at
vyko į XIII dainų ir šokių šven
tę. Pašoko, pasilinksmino ir 
pasiliko vargelio vargti. “Aš 
žinojau, kad čia bus sunku, bet 
norėjau konkrečiai padėti Lie
tuvai”, pareiškė ji.

Mylėti žmogų ir jam nelai
mėje padėti ši jauna mergina 
sakosi išmokusi savo šeimoje 
iš savo tėvų. Ji baigė Pietų 
Australijos aukštesniojo lavi
nimosi kolegijoje kalbos ir ko
munikacijos patologiją. Logo
pede dirbo paauglių reabilita
cijos centre, kurį sudaro: dar
želis, pradžios mokykla, aukš
tesni mokslai ir specialios pro
gramos, kurios ugdo vaiko ir 
paauglio savarankiškumą kas
dieniniame gyvenime. Šio me
todo svarbiausias tikslas — ne 
vaiko slaugymas, bet jo ugdy
mas. Ji taip pat dirbo įstaigo
je su žmonėmis, kurie po galvos 
sutrenkimo turi psichinių su
trikimų. Šioje srityje Austra
lijoje yra pasiekta gana gerų 
rezultatų.

Internatai Lietuvoje
Lietuvoje šiuo metu yra trys 

vaikų psichoneurotiniai inter
natai, kuriuose apgyvendinta 
apie tūkstantis vaikų iki 16 m. 
amžiaus. Jie čia gauna minima- 
linę sanitarinę priežiūrą ir 
maistą. Stipresni vaikai ver
čiami sunkiai dirbti, bet už 
darbą nemokama. Kai jaunas 
organizmas nuo sunkaus dar
bo ir blogo maisto išsenka, 
daugelis jaunuolių žudosi ar
ba pabėga. Siekiant to išveng
ti, pažeidžiant elementariau
sią medicinos etiką, duodama 
gyvybei pavojingas dozes rami
nančių vaistų. Jeigu toks vai
kas suserga plaučių uždegimu, 
jam neskiriami antibiotikai ir 
kiti medikamentai. Norint in
validą vaiką laikyti namuose, 
su juo turi namie pasilikti vie
nas iš tėvų. Dėl ekonominių 
sunkumų tai beveik neįmano
ma, nes vaiko išlaikymui val
džia skiria tik 70 rb. per mė
nesį. Bet ir tuo atveju, tėvams 
senstant, vaikas paliekamas jo 
paties likimui.

Psichiškai atsilikusių vaiky 
Lietuvoje priskaitoma daugiau 
kaip dešimt tūkstančių. Tai 
vaikai be jokios ateities. Su
laukę 16 metų amžiaus, jie yra 
išleidžiami “į gyvenimą” visai 
jam neparuošti: be jokio ama
to, socialinių garantijų bei ap
rūpinimo. Dažniausiai jie pa
tenka į kalėjimus arba į suau
gusių psichoneurologinius in
ternatus.

Darbo pradžia
Pradžioje. Sveikatos apsau

gos ministerijos nurodymu D. 
Baltutytė pradėjo dirbti vieno
je Vilniaus poliklinikoje. “Aust
ralijoje buvau dirbusi su vai
kais, turinčiais cerebralinį 
paralyžių, t.y. su nevaikščio
jančiais ir nekalbančiais as
menimis. Lietuvos mokyklose 
tokių vaikų ir paauglių nebu
vo matyti. Pradėjau jų ieškoti. 
Ilgai jų ieškojau, kol juos su
radau ne reabilitacijos cent
re, o tolimuose Lietuvos kam
peliuose, Naujojoje Akmenėje 
ir kitur, toli nuo pagrindinių 
administracinių centrų ar di
desnių miestų.

“Naujosios Akmenės psicho
neurologinio vaikų internato 
vaizdus, kvapus ir balsus tur-

“Dievas teikia nuims meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

<
)

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

OntarioSudbury,
S2SZ5252S2S25252S2SaSZSH525Z5Z525ZS?S2SZ5B5ZSi

i®

Australijos lietuvaitė DANA BAL
TUTYTĖ, dirbanti Vilniuje kaip 
psichiškai paliegusių vaikų spe
cialistė

būt teks savyje nešioti visą li
kusį gyvenimą. Jų niekad ne
užmiršiu. Tą dieną pamačiau 
vieną iš blogiausių žmogaus 
teisių pažeidimo pavyzdžių. 
Pasižadėjau, kad visais gali
mais būdais pasistengsiu pa
dėti Lietuvos invalidams vai
kams kovoti už jų brangiau
sią nuosavybę - žmogiškąsias 
teises”.

“Vaikas su psichikos sutri
kimais negali savęs išreikšti 
ir su aplinka bendrauja per 
motiną. Mano tikslas - išmo
kyti tokį vaikutį bendravimo 
simbolių, kuriais jis pats ga
lėtų parodyti ko trokšta. Sim
boliai padės vaikui tapti sa
varankišku, ugdys jo savigar
bą, žadins kūrybines jėgas. Šio 
tikslo siekiant, reikia profe
sinės pagalbos, kurios Lietuvo
je kol kas nėra. Aš noriu išmo
kyti kelis specialistus, kurie 
toliau plėstų šį darbą”, pasa
kojo Danutė.

Pirmasis darželis
Vilniuje atidarytas pirmas 

eksperimentinis darželis vai
kams su sunkiais psichikos ir 
vystymosi sutrikimais. Pra
džia nelengva, nes niekas ne
žino, kaip tas darželis turėtų 
atrodyti. “Viską turiu parody
ti, pasakyti. Tapau, kaip čia 
sakoma, plataus profilio spe
cialiste. Aš nenoriu, kad reabi
litacinis darželis būtų tartum 
mano užgaidos patenkinimas. 
Aš stengsiuosi, kad jame dir
bantys žmonės patikėti darbo 
sėkme bei reikalingumu, pa
miltų savo auklėtinius”, įti
kinėja Danutė. Šiam pirmajam 
darželiui trūksta specialistų, 
mokymo priemonių, baldų, li
teratūros ir daugelio kitų da
lykų.

Reikia dolerių
Padirbėjusi pusmetį šiame 

naujai įsteigtame darželyje, 
Dana įsitikino, kad vietinėm 
pastangom ir ištekliais vargu 
darželis išsilaikys ir Lietuvo
je prigis. Todėl nedelsdama 
grįžo į Australiją, ieškodama 
finansinės ir kitokios paramos 
savo planui įgyvendinti. Savo 
gimtajame mieste Adelaidėje 
buvo atidaryta banko sąskaita 
(“Talkoje”-“Viltis”).

Ji išvystė plačią akciją lie
tuvių ir australų visuomenė
se, pristatydama tragišką da
bartinėje Lietuvoje psichiškai 
neišsivysčiusių vaikij būklę. 
Pasipylė lietuvių ir australų 
spaudoje pasikalbėjimai su 
Dana Baltutyte. Ji skaitė pa
skaitas susirinkiminuose įvai
rių organizacijų ir klubų. Gir
dėjome ją kalbant per valstybi
nį radiją, matėme televizijo
je. Visur jos problemos buvo 
nuoširdžiai priimtos ir atjaus
tos. Ėmė plaukti finansinė pa
rama, kurią sudėjo ne tik lie
tuviai, bet ir australai. Per 
nepilnus šešis mėnesius į “Vil
ties” sąskaitą suplaukė tryli
ka tūkstančių dolerių. Sąskai
ta tebėra atvira, ir ją vis pa
pildo savo įnašais nauji auko
tojai.

Nutarusi, kad su jau turima 
pinigų suma galima pradėti 
vykdyti užsibrėžtus planus, 
Dana 1991 m. birželio mėne
sį vėl išvyko į Lietuvą. Šį kar
tą jos dispozicijoje yra tūks
tančiai Lietuvoje taip brangi
namų dolerių, keliasdešimt 
kilogramų įvairių darželiui 
naudingų reikmenų ir dovano
tų žaislų. Ne be vargo su visu 

šiuo turtu Dana laimingai pa
siekė Lietuvą. Išvykdama ji 
jautriai padėkojo visiems ge
radariams, taip dosniai parė- 
musiems jo planus ir pasiža
dėjo painformuoti, kaip jai 
seksis.

Mokslus einantis ar jau juos 
baigęs mūsų išeivijos jaunimas 
turėtų pasekti Dana Baltutyte 
ir su savo mokslo žiniom atei
ti į pagalbą atsikuriančiai 
Lietuvai. Prie jų galėtų prisi
jungti ir fiziškai pajėgesni pen
sininkai, turintys daug laisvo 
laiko ir gyvenimo patirtį.

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Niekas neabejoja Lietuvos 

nepriklausomybe
“Lietuvos aidas” liepos 16 d. 

laidoje išspausdino Vytauto 
Landsbergio straipsnį “Ten ir 
čia”. Jame straipsnio autorius 
rašo, kad Vakaruose Lietuvos 
atžvilgiu vyrauja daugiau negu 
istorinis optimizmas. Niekas 
neabejoja Lietuvos nepriklau
somybe. Pabrėžiamas tik laiko 
klausimas. Gal dar reikėsią 
daugiau kantrybės, ištvermės 
ir susiklausymo.

Sprendžiant iš laikraščių 
Lietuvoje, didžiausias nuomo
nių įvairumas, pozicijų, apkal
bų ir išvedžiojimų maišalienė, 
kad žmonės pavargtų, silpnes
ni nusiviltų, suabejotų, o ar
šesni imtų vis labiau nekant
rauti, kibti vieni kitiems į at
lapus.

Vykdomos tikros reformos
Priartėjome, rašoma straips

nyje, prie tikrų reformų, prie 
svarbiausių ūkinių permainų, 
kurios iškelia neramių ir jau
dinančių klausimų. Permai
noms įvykus, daug buvusio so
vietinio socializmo varžtų ir 
nevykusių bruožų ims greitai 
nykti.

Galbūt iš to kyla šėlimas, 
blaškymasis ir įvairiausių pro
vokacijų veiksmai. Mat jau ne
daug liko laiko veikėjams, jė
goms ir jėgelėms, kurių viltys 
siejamos su imperijos kišimusi 
į Lietuvos reikalus. Vyksta žu
velių gaudymas pačių veikėjų 
teršiamame vandenyje. Teršė
jų tarpe pastebima ir tokių 
žmonių, kurių bloga valia sun
ku įtarti. “Kontrastas didžiu
lis, kai lygini kaip Lietuva so
lidžiai, garbingai atrodo ir yra 
vertinama pasaulyje ir kaip ji 
atrodytų, jei tikėtum vietinių 
laikraščių jovalu”, — rašo V. 
Landsbergis.

Negatyvi spauda
Nesiliaujama pagrindinį Ne

priklausomybės klausimą pa
keisti valdžios klausimu. No
rima vis labiau užsukti vidi
nę kovą dėl valdžios ir tuo pa
čiu patį veiksmą pateisinti.

Laikraščiuose rašoma, kaip 
viskas Lietuvoje yra blogai — 
vien klaidos ir nesėkmės — nė
ra dar niekad buvę istorijoje 
taip blogai kaip šiandien. Ir 
vis dėl to, kad ankstyvesnė 
“liaudies” valdžia nustumta. 
Skelbiama, jog niekur pasauly 
nėra tokios reakcingos val
džios kaip Lietuvoje. Taip ir 
pasidaro neaišku, rašoma 
straipsnyje, ar tokių minčių 
autoriai gavo saulės smūgį, ar 
visus kitus laiko kvailais. Juk 
reikia būti budriem. Dar gali
ma patirti žiaurių ir niekšin
gų smūgių. O opozicija jau ruo
šiasi būsimiems rinkimams. 
Ar nereikėtų jiems, klausia 
straipsnio autorius, palinkėti 
ir paklausti, ar ne per anksti, 
ar laikas kokiu nors būdu su
kelti vyriausybės ir parlamen
to krizę? Nejaugi imtųsi kasti 
duobę tėvynei, kviesdami nesi
laikyti įstatymų.

Keista koalicija
Verta, rašoma straipsnyje, 

prisiminti prieš kurį laiką gir
dėtus pasiūlymus atsisakyti 
muitinių, krašto apsaugos sis
temų — atsisakyti tikrų valsty
bės institucijų, kad būtų,išsau
gota “nepriklausomybė”.

Dar siūloma iš parlamento 
atitraukti apsaugą. Tada esą 
priešui nebūtų preteksto jį pul
ti ginklu. Gal jie (priešai) tada, 
autoriaus manymu, atneštų gė
lyčių su linkėjimais. Ir visa tai 
daro ne “Lietuvos pionierius”, 
bet nepriklausoma lietuviška 
spauda.

Apie tai prabyla ir Buroke
vičius — baisiausia krizė Lie-

Lietuvos kardinolas VINCENTAS SLADKEVIČIUS a.a. arkiv. Julijono 
Steponavičiaus laidotuvėse birželio 24 d. Vilniuje Nuotr. Br. Saplio

tuvoje, reikalinga koalicinė 
vyriausybė, kurią sudarytų 
TSKP (vietinė komunistų parti
ja), LDDP (A. Brazausko vado
vaujama partija), socialdemok
ratai, Žemdirbių sąjunga, Atei
ties forumas, “Demokratinių 
jėgų kongresas”, niekuo nepa
sižymėjęs, nebent savo suda
rytu “nacių gelbėjimo komi
tetu”.

Daug laiko, jėgų ir energijos 
eikvojama provincialiom ko
vom, kai šaltas kagėbisto žvilgs
nis, laukdamas lietuvių susilp
nėjimo, vertina ir skaičiuoja, 
kada vėl galės smogti. “O Euro
pa iš tolo žavisi, sveikina jau 
atgimusią, ateinančią su pakel
ta galva, narsumo ir susitelki
mo stebuklą parodžiusią Lietu
vą. Nejaugi pasirodysim kito
kie”, — baigia straipsnį V. 
Landsbergis.

Liečiami ir Baltijos kraštai
Žmogaus teisių gynimo orga

nizacija “Helsinki Watch”, LIC 
pranešimu, išleido knygą “Glas
nost in Jeopardy” (“Glasnost 
pavojuje”), nagrinėjančią pa
dėtį Sov. Sąjungoje. Knyga ap
ima pilietines ir politines tei
ses, etninių grupių ir tautybių 
teises, santvarką, valstybines 
struktūras.

Kiekvienoje,Ci knygos dalyje 
iškyla ir Baltijos kraštų klau
simas, susijęs >su nepriklauso
mybe. Iškeliami sovietinės jė
gos smurto veiksmai. Plačiai 
aprašomi sausio mėnesio įvy
kiai Lietuvoje ir Latvijoje, pa
minėta už nepriklausomybę 
pasisakymo apklausa.

or- 
pa- 
pa-

Tarptautinė organizacija 
apie įvykius Lietuvoje

“Amnesty International” 
ganizacija birželio mėnesį 
skelbė apie žmogaus teisių 
žeidimus Europoje, jų tarpe 
minimi sovietų smurto veiks
mai Lietuvoje. Daugiausia dė
mesio skiriama atsisakiusiems 
tarnauti kariuomenėje, politi
niams kaliniams, smurto pa
vartojimui prieš kalinius ir 
suimtuosius.

Du konkretūs atvejai apra
šyti iš įvykių Lietuvoje. Š.m. 
sausio 24-25 naktį, trijų užsie
nio korespondentų liudijimu, 
sovietų kareiviai mušė šešis 
suimtus lietuvius. Jie buvo pa
leisti po dviejų dienų, bet pen
ki iš jų paguldyti į ligoninę. 
Taip pat apibūdinti Kruvinojo 
sekmadienio įvykiai Vilniuje. 
“Amnesty International” ra
gina sovietų valdžią pravesti 
bešališkus incidentų tyrimus 
ir viešai paskelbti jų išvadas. 
Sovietų valdžia turi pasirūpin
ti, kad jos visi teisėsaugos or
ganai susipažintų su jėgos var
tojimo tarptautinėmis taisyk
lėmis ir jų laikytųsi.
Lietuvos vicepremjeras JAV-se

Lietuvos vyriausybės vice
premjeras Zigmas Vaišvila lie

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

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

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

pos 18 d., kaip praneša LIC, 
kartu su sporto komanda atvy
ko į Ameriką.

Lietuvos invalidų sportinė 
delegacija, susidedanti iš Spe
cialaus tautinio olimpinio ko
miteto pirmininko A. Vitkaus
ko, septyniolikos sportininkų 
ir dviejų Lietuvos televizijos 
korespondetų, išskrido į Mi
neapolį dalyvauti specialiose 
olimpinėse žaidynėse.

Vicepremjeras Z. Vaišvila 
pasiliko Vašingtone, kur jau 
pradėjo eilę susitikimų su JAV 
politikais ir spaudos atstovais. 
Dalyvaus JAV valstybės depar
tamento priėmime specialių 
olimpinių žaidynių rengėjams.

Prašo išvesti kareivius
Prieš M. Gorbačiovui išskren- 

dant į Londoną, Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas V. Landsbergis pasiuntė 
jam telegramą. Joje primena
ma Sov. Sąjungos prezidentui, 
kad omonininkai (sovietų vi
daus reikalų ministerijos ka
reiviai) pažeidžia visus įsta
tymus ir ne kartą yra kompro
mitavę patį prezidentą ir Sov. 
Sąjungą. Dabar aiškėja, kad 
juos norima pavartoti kaip 
taikinį KGB provokacijoms, 
kurios suteiktų pretekstą nau
jam išpuoliui prieš Lietuvos 
respublikos institucijas. M. 
Gorbačiovas prašomas išvesti 
OMON’o kareivius iš Vilniaus 
ir visos Lietuvos.

Sąjunga geros 
bendradarbia-

d. vakare Vil-

Kitos žinios
— Lietuvos aukščiausiosios 

tarybos pirmininkas V. Lands
bergis buvo išsiuntęs telegra
mą į Londoną 7-nių valstybių 
vadovams ir Sov. Sąjungos pre
zidentui, kad jų susitikime yra 
gera proga aptarti Baltijos 
valstybių klausimus. Telegra
moje pažymima, kad būtų grą
žinti sovietų kariuomenės už
imti pastatai Vilniuje. Taip 
pat pabrėžiama, kad Lietuva 
pasiryžusi spręsti visus klau
simus su Sov. 
kaimynystės ir 
vimo dvasia.

— Liepos 16 
niaus televizijos ir spaudos 
darbuotojai baigė trijų dienų 
protesto demonstraciją Mask
voje. Milicija netrukdė.

— Japonų viena didžiausių 
elektronikos bendrovių nuta
rė padėti padidinti Ignalinos 
elektros jėgainės saugumą.

— Lietuvos prezidentas V. 
Landsbergis Maskvoje tarėsi 
su Rusijos prezidentu B. Jel
cinu. Sutarta liepos 29 d. tarp 
abiejų kraštų pasirašyti su
tartį, kurioje būtų saugomos 
lietuvių teisės Rusijoje ir ru
sų Lietuvoje.

— Tarptautinis olimpinių 
žaidynių komitetas Baltijos 
valstybių dalyvavimo šioje or
ganizacijoje svarstymą atidė
jo iki 1993 metų. J.A.
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“Baltiečiams laisvę - dabar!”

Vieno žmogaus žygis
Jaunas amerikietis PAULIUS KLIMAS, lydimas estų, latvių ir 
lietuvių, šių vasarą pėsčiomis žygiavo 600 kilometrų per Estiją, 

Latviją ir Lietuvą, skleisdamas šūkį “Baltic Freedom Now”

Apie Pauliaus Klimo iš Ro- 
česterio žygį iš Talino į Vilnių 
rašė spauda Lietuvoje ir išei
vijoje. Norima su šiuo jauno 
žmogaus neeiliniu užmoju kiek 
supažindinti ir šio savaitraš
čio skaitytojus.

Paulius savo žygį už baltie- 
čių laisvę pradėjo gegužės 14 d. 
nuo Estijos aukščiausiosios 
tarybos rūmų Taline. Jis gavo 
paramos iš Lietuvos Sąjūdžio 
ii- kitų Baltijos kraštų laisvės 
frontų. Su juo kartu žygiavo 
septyni estai, tarp jų Šalme 
Lepik, buvusi mokytoja ir aš- 
tuonių vaikų motina. Žyginin- 
kai paminėdavo dienos žygia
vimo užbaigą trumpa iškilme, 
— susidėdami rankas sušukda
vo “laisvė Estijai, Lietuvai ir 
Latvijai” trim kalbom, nors 
grupėje ir nebuvo latvių. Es- 
taitės iš Pauliaus mokėsi lie
tuviškai, bet susikalbėta bu
vo per vertėją P. Gražulį. Ro
bertas Tarasevičius žyginin- 
kus lydėjo automobiliu, ant 
kurio buvo užkabintas dide
lis plakatas: “Baltic Freedom 
Now”.

Prie jų vėliau prisijungė 
buvęs politinis kalinys Pet
ras Gražulis. 1988 m. gegužės 
1 d. Paulius Klimas iš Ročes- 
terio išėjo į Vašingtoną. Nu
ėjęs daugiau kaip 700 kilomet
rų, Reagano ir Gorbačiovo su
sitikimo išvakarėse, Baltųjų 
rūmų pareigūnui įteikė du 
laiškus, skirtus JAV ir Sov. 
Sąjungos vadovams. Laiškuose 
buvo reikalaujama paleisti 
Petrą Gražulį, kalintą Mordo
vijos lageryje už atsisakymą 
tarnauti okupacinėje kariuo
menėje. P. Gražulis apie P. 
Klimo žygį nugirdo išėjęs iš 
karcerio per “Amerikos bal
so” radiją. Tai buvusi nenu
sakoma moralinė parama. Ne
galėjęs sulaikyti ašarų ... Vė
liau P. Gražulis buvo paleis
tas iš lagerio.

Paulius žygyje atšventė sa
vo 31-jį gimtadienį. Jį Baus
kėje, Latvijoje, pasitiko jo tė
vas prof. dr. Antanas Klimas, 
po 47-rių metų sugrįžęs į Lie
tuvą, dalyvauti Septintame

PAULIUS KLIMAS

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

Tel. (416) 364-5036

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

Mes suprantame jus ir jūsų giminių Lietuvoje reikalavimus.
Mes turime didelį pasirinkimą 
stereo ir video magnetofonų, 
video kamerų, sintezatorių, kal
kuliatorių ir kitų elektroninių 
reikmenų. 

SONY CFS-W350S

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

bei jugoslaviškai.

Visos elektroninės prekės yra PAL/SECAM, 220-VOLT.
Mes siunčiame iki 20 kg siuntinius į Lietuvą. Muitą galite su
mokėti Kanadoje ar Lietuvoje. Turime didelį pasirinkimą didelių 
ir mažų skarų, šalikų, sportinių batų, kelnių (jeans), odinių paltų, 
dirbtinio kailio paltų ir kitų drabužių, kuriuos mėgsta Lietuvoje.

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

lietuvių mokslo ir kūrybos sim
poziume. Pauliaus seneliai 
buvo išvežti į Sibirą ir ten iš
kentėjo 10-tį metų. Jo tėvai, 
baigiantis Antrajam pasauli
niam karui, pasitraukė į Va
karus.

Žygiuotojai Lietuvos sieną 
pasiekė birželio 3 d. Čia juos 
pasitiko Vilniaus savivaldybės 
narys Vytautas Bogušis, Pasva
lio miesto ir rajono gyventojai.

“Savo žygiu aš noriu garsinti 
Lietuvos vardą, atkreipti pa
saulio visuomenės dėmesį į 
Baltijos šalių kovą už nepri
klausomybę,” — sakęs išvykda
mas į Taliną P. Klimas, kaip 
ta proga rašė “Lietuvos aidas” 
birželio 5 d. laidoje. O Pasva
lio rajono laikraštis “Darbas” 
birželio 8 d. laidoje spausdi
no sutikusiųjų Paulių pasisa
kymus. Saločių parapijos kle
bonas kun. Stasys Tamulionis 
kalbėjo: “Kunigui yra skirta 
laiminti. Noriu laiminti ir šį 
Jūsų žygį, kuris panašus į Kris
taus žygį. Ant Jūsų pečių nėra 
medinio kryžiaus, bet Jūs ne
šat mūsų viltį. Kad ji išsipil
dytų, kelyje gal būt teks ne 
kartą suklupti ir reikės vėl 
atsikelti. Šis žygis simboliš
kas — taip eina visa Lietuva, 
visos laisvės siekiančios tau
tos ..

“Džiaugiuosi, kad toli už 
vandenyno esantys tautiečiai 
taip remia mūsų mažytę, oku
pantų kankinamą, tačiau iš
didžią Lietuvą,” — sakė joniš
kietis Jonas Drabišius. Jis su
kūrė ir eilėraštį, skirtą Pau
liui Klimui.

“Baltijos keliu, per visas 
Baltijos respublikas su šūkiu 
‘Baltijos šalims — nepriklau
somybę’ — tai labai prasmin
gas žygis. Prasminga yra kar
tu matyti Paulių Klimą ir Pet
rą Gražulį. Jie vienas kitą rė
mė anais laikais, surėmę pe
čius stovi ir dabar. Pamąsty
kim, kuo gali Lietuvai padėti 
kiekvienas mūsų” — ragino iš 
Vilniaus Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos atstovas 
Vytautas Bogušis.

Žygiuotojus Vilniuje, einan
čius pro Aukščiausiosios ta
rybos rūmus, birželio 14 d. su 
kitais aukštais respublikos 
pareigūnais sutiko Lietuvos 
prezidentas Vytautas Lands
bergis. Gedimino aikštėje lau
kė daug žmonių. Čia žyginin- 
kai prisijungė prie minios, 
kuri minėjo 50 metų birželi
nių išvežimų į Sibirą sukak
tį. A.

psAMOGrrwj Knygų rišykla 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus 
A. Plėnys

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

Lietuvos dailininkų sąjun
gos Kauno skyrius įsikūrė at
naujintame trijų aukštų pastate 
senojoje Rotušės aikštėje. Sky
rius jungia beveik du šimtus 
Kaune gyvenančių ir dirbančių 
dailininkų. Dabar jie turės dau
giau vietos savo susibūrimams, 
diskusijoms, parodoms ir kon
certams.

KANČIOS KOPLYČIA
1941 m. birželio 24 d. naktį 

sovietinio teroro aukomis tapo 
iš Telšių kalėjimo atvežti ir Rai
nių miškelyje žiauriai nukan
kinti 74 lietuviai politiniai ka
liniai. Jie buvo prisiminti bir
želio 23 d., šios lietuvių tautą 
sukrėtusios tragedijos penkias
dešimtmečio išvakarėse. Prie 
Telšių kalėjimo atvyko daug 
lietuvių iš visos Lietuvos ir 
svečių iš užsienio. Tarp jų bu
vo nužudytų kankinių giminės 
ir artimieji, Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirmininko pa
vaduotojai K. Motieka ir Č. Stan
kevičius, ministerio pirmininko 
pavaduotojas Z. Vaišvila, iškil- 
mėn įsijungusių tarybos narių. 
Belgijoje gyvenantis rašytojas 
Eduardas Cinzas atvyko pagerb
ti Rainių miškelyje nužudyto 
savo brolio Antano. “Lietuvos 
aidas” cituoja jo tartus jautrius 
žodžius: “Tikėkime, broliai ir 
seserys, kad nekaltas kraujas 
nesusigers į žemę ir mes, jei 
ne šiandien, tai rytoj turėsim 
tikrąją Nepriklausomybę”. Nuo 
kalėjimo specialia procesija 
buvo aplankytos Telšių kapi
nės, kuriose palaidoti kanki
nių palaikai, padėta gėlių ant 
jų kapo ir atkeliauta žudynių 
vieton į Rainius. Ten procesi
jos dalyvių laukė šiai sukak
čiai visuomenės aukomis Že
maičių kultūros draugijos pa
statyta Kančios koplyčia. Jos 
projektą jau 1942 m. sukūrė ar
chitektas Jonas Virakas, bet 
statybos darbai tebuvo pradėti 
prieš keturiolika mėnesių. Mi
šias atnašavo ir Kančios kop
lyčią pašventino Telšių vysk. 
Antanas Vaičius.

PRISIMINTI KAUNO ŽYDAI
Lietuvos žydų kultūros drau

gijos Kauno skyrius birželio 23 
d. surengė žuvusių Kauno žydų 
prisiminimą, į kurį įsijungė Lie
tuvoje tada viešėjęs knesetu 
vadinamo Izraelio parlamento 
pirm. D. Šilianskis ir daug kau
niečių. Ramybės parke buvo pa
gerbtas 1941 m. birželio 27 d. 
“Lietūkio” garaže nužudytų žy
dų atminimas, aplankyti Kauno 
fortai, Vilijampolėje atideng
tas geto vartus primenantis ak
muo, suprojektuotas architekto 
V. Juozaičio. Atminimo akmens 
susilaukė ir senosios žydų ka
pinės Radvilėnų plente.

PAMINKLAS PANERIUOSE
Paneriuose 1941 m. liepos mė

nesį, Lietuvą okupavus vokiečių 
kariuomenės daliniams, buvo 
pradėti šaudyti iš Vilniaus se
namiesčio pėsčiomis atvaryti žy
dai. Iš viso tėn II D. karo metais 
buvo sunaikinta daugiau kaip 
100.000 žmonių, įskaitant ir vo
kiečių atvežtas kitų tautybių 
aukas. Žydų Paneriuose buvo 
nužudyta apie 70.000. Jiems gyvi 
išlikę žydai 1945 m. pastatė pa
minklą, kuris buvo susprogdin
tas po aštuonerių metų. Jo at

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

<Sifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

statymo iniciatoriais tapo Iz
raelio visuomenininkas J. Ep- 
šteinas ir ten veikęs garbės ko
mitetas, o šios minties įgyven
dinimu rūpinosi Lietuvos žydų 
kultūros draugija ir architek
tas Jaunutis Makariūnas. Drau
gijos pirmininko pavaduotojas 
G. Fainšteinas primena, kad 
paminklo statytojus aktyviai 
rėmė atgimstančios Lietuvos 
vyriausybė. Tad paminklo at
statymas esąs visos Lietuvos 
nuopelnas. Atstatyto paminklo 
atidengimo iškilmės įvyko bir
želio 20 d., į jas įsijungus Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
ir Izraelio kneseto atstovams, 
Lietuvos vyriausybės nariams, 
katalikų kunigams, žydų rabi
nams, antifašistinio pasiprie
šinimo dalyviams, nužydytųjų 
artimiesiems. Ilgą kalbėtojų 
sąrašą sudarė: buvusi Vilniaus 
geto kalinė rašytoja M. Rolni- 
kaitė, Izraelio viceprezidentas 
ir kneseto pirm. D. Šilianskis, 
Lietuvos ministeris pirm. G. 
Vagnorius, Lietuvos žydų kul
tūros draugijos pirmininkai, 
rašytojas G. Kanovičius, Lietu
vos aukščiausiosios tarybos už
sienio reikalų komisijos pirm. 
E. Zingeris, draugijos vicepirm. 
G. Fainšteinas, paminklo funda
torius Izraelyje J. Epšteinas, 
projekto autorius architektas 
J. Makariūnas, pasaulio sionis
tų organizacijos atstovas J. 
Traupianskis, PLB valdybos 
vicepirm. A. Gureckas, ALTos 
atstovas prel. J. Prunskis, Kau
no geto pasipriešinimo sąjūdžio 
vadovas D. Gelpernas ir buvęs 
vyriausias Izraelio rabinas S. 
Gorinas. Paneriuose atideng
tas paminklas yra skirtas žydų 
tautžudystės penkiasdešimtme
čiui Lietuvoje.

KALBĖTOJAI IR JŲ MINTYS
M. Rolnikaitę, dabar gyvenan

čią Leningrade, išgelbėjo dabar
tinis fizikos ir matematikos 
mokslų kandidatas Henrikas Jo
naitis, jos vadinamas broliu. 
M. Rolnikaitė savo motinos, 
brolio ir sesers atminimui yra 
parašiusi penkiolikon kalbų iš
verstą knygą apie Vilniaus ge
tą “Turiu papasakoti”. Knesetu 
vadinamo Izraelio parlamento 
pirm. D. Šilianskis, pažymėjęs, 
kad Lietuva hitlerinės okupaci
jos metais pavirto žydų kapiny
nu, tarė: “Stovėdamas šiame 
šile, aš kaltinu vokiškuosius 
fašistus, jų lietuviškuosius ko
laborantus, visus, kas žudė ne
kaltus žmones” (“Lietuvos ai
das” nr. 122). Šis dienraštis lie
pos 5 d. laidoje cituoja ir Lietu
vos ministerio pirm. G. Vagno
riaus pareiškimą: “Ir žydų, kaip 
ir kitų tautybių žmonių masinėse 
žudynėse dalyvavimas ir nekal
tų žmonių krauju susitepimas 
negali būti atleistas”. Savait
raštis “Gimtasis kraštas” 26 nr. 
cituoja ALTai atstovavusio čika- 
giečio prel. dr. J. Prunskio tar
tus žodžius: “Žydų išlietas ne
kaltas kraujas, taip pat kraujas 
tų lietuvių, kuriuos nužudė na
ciai dėl to, kad jie gelbėjo žy
dus, tebūnie testamentas, kuris 
suartina mūsų tautas. Kaip atsi
rado lietuvių, gelbėjusių žydus, 
taip dabar atsiras izraelitų, ku
rie padės lietuvių tautai, kovo
jančiai prieš svetimą prievartą. 
Lietuva tebūnie brangi žydams 
taip pat, kaip žydai turi būti ger
biami visų lietuvių.” y. Kst.

į
N. ir J. VAZNELIŲ (

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

Delhi, Ontario
DELHI LIETUVIAI birželio 15 

d. iškilmingai paminėjo baisiųjų 
trėmimų iš Lietuvos į Sibirą 50 
m. sukaktį. Pamaldose dalyvavo 
organizacijos su vėliavom. Gražus 
būrys moterų ir mergaičių į švent
ovę atėjo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. L. Kemėšis mal
dose ir pamoksle prisiminė nužu
dytus kalėjimuose, mirusius badu ir 
šaltyje, kankintus baisiose Sibi
ro sąlygose. Po pamaldų visi susi
rinko prie kankinių atminimui pa- 
stayto kryžiaus. Atvyko federaci
nio parlamento atstovas R. Spel
ler, MP ir Ontario provincijos 
parlamento atstovas Norm Jami
son, MPP. Kun. L. Kemėšis sukal
bėjo maldą. Buvo padėti vainikai 
prie kryžiaus.

Dalia (Norkutė) McIntosh pa
sakė lietuvių ir anglų kalbomis 
pagrindinę kalbą. Kreipdamasi į
abu čia dalyvaujančius parlamen
tarus, pabrėžė, kad okupuoto Ku
veito išlaisvinimui Jungtinių 
Tautų nariai nusiuntė daugiau 
nei pusę milijono moderniškiau- 
siais ginklais ginkluotų karių. 
Išlaisvinimas kainavo daug bili
jonų dolerių ir daug gyvybių. Pa
dėti Lietuvai išsilaisvinti iš so
vietinės vergijos Jungtinės Tau
tos bijo net pripažinti demokra
tiškai išrinktą Lietuvos vyriau
sybę. Po jos kalbėjo abu parlamen
tarai, pabrėždami, kad pasaulio 
galingieji išeina prieš smurtą 
tik tada, kai smurtas neša didie
siems ir turtingiesiems nuosto
lius. R. Speller pranešė, kad Ota
vos parlamento narių grupė yra 
suorganizavusi komisiją, kuri ti
ria Baltijos kraštų reikalus. Jis 
pats esąs šios komisijos narys. Da
lia McIntosh padėkojo parlamen
tarams už dalyvavimą ir tartus žo
džius. Pasibaigus kalboms, sugie
dota “Marija, Marija”. Po progra
mos visi buvo pakviesti į parapi
jos salę vaišėms, kuriose dalyva
vo ir abu parlamentarai, turėję 
progos pasikalbėti su parapijie
čiais. Mūsų mažai apylinkei tai 
buvo gražiai praėjusi ir reikšmin
ga šventė. M.N.

SU LIŪDESIU ŠIRDYSE Delhi 
parapijiečiai į amžino poilsio vie
tą Anapilyje birželio 11 d. palydė
jo ilgametę Tillsonburgo gyvento
ją Bronę Rutkauskienę. Ši skaudi 
netektis palietė ne tik artimuo
sius - vyrą Leoną, dukras, sūnų, 
brolį su jų šeimomis - bet ir visus 
mūsų apylinkės tautiečius. Mir
tis buvo netikėta, staigi ir skaudi, 
nes velionė Bronė buvo pačiame 
jėgų brandume, energinga ir dar 
daug galėjo prisidėti prie lietu
viškos veiklos savo apylinkėje. 
Velionė buvo aktyvi KLKM dr-jos 
Delhi skyriaus narė. Nė vienas 
renginys nepraėjo be jos darbš
čių rankų. Pati ateidavo ten, kur 
reikėdavo kam nors padėti. Ilgai 
mes, Delhi parapijos lietuviai, 
prisiminsime ją savo širdyse ir 
maldose. B. Rutkauskienė mirė, o 
jos jauniausiai vaikaitei buvo vos 
dvi gyvenimo dienos praėjusios. 
Po poros savaičių velionės bičiu
lės B. Lukošienė, A. Ratavičienė, 
B. Vytienė ir Z. Augaitienė B. Lu
košienės namuose surengė vakaro-
nę - naujagimės sutikimą. Daly
vavo gausus būrys moterų, o kas 
negalėjo dalyvauti, prisidėjo prie 
gražių ir gausių dovanų paruoši
mo. Jaunoji mamytė Joana savo ir 
vyro vardu padėkojo už vakaronę 
ir pažadėjo, kad mažąją dukrytę 
išmokys lietuviškai kalbėti. D. V.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington D r.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Baisiojo birželio 50 metų minėjimo ekumeninėse pamaldose Šv. Trejybės 
liuteronų šventovėje Buffalo mieste prie kryžiaus ir vėliavų budi baltie- 
tės. Pirmoji iš kairės-Audronė Mažeikienė

Buffalo, New York
BUFFALO MIESTE š.m. sausio 

mėn. įsisteigė Baltiečių amerikie
čių taryba (Baltic American Coun
cil), kurios pagrindinis rūpestis, 
jungiant visas tris tautybes, sekti 
įvykius Baltijos kraštuose ir ati
tinkamai į juos reaguoti. Lietu
viams taryboje atstovauja profe
soriai -Julius ir Gražina Slavėnai, 
Antanas Musteikis ir Jurgis Karuža.

TRAGIŠKŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
aukų 50 metų sukakties minėjimą 
surengė Baltiečių amerikiečių ta
ryba, suorganizuodama Šv. Trejy
bės liuteronų šventovėje ekume
nines pamaldas. Jas laikė penki 
dvasiškiai - du vietiniai ir trys 
baltiečiai. Lietuviams atstovau
ti iš Toronto atvyko kun. Jonas 
Staškus. Prie altoriaus stovėjo 
iš beržo šakų sukaltas kryžius. 
Prie jo budėjo tautiniais drabu
žiais apsirengusios baltietės mo
terys su vigilijos žvakėmis. Lie
tuviams atstovavo Audronė Masiu- 
lionytė-Mažeikienė iš Batavijos, 
NY. Į pamaldas atkreipė dėmesį 
du televizijos kanalai ir vietinis 
laikraštis. Pamaldose dalyvavo 
lenkų “Solidarnosc” draugijos at
stovas prof. M. Zaleski ir kitų bu
vusių pavergtų tautų žmonės. Buvo 
atvykusių lietuvių iš St. Cathari
nes ir Wellando. Buffalo lietuvių 
klubas norėtų susisiekti su apy
linkių lietuviais ir prašo juos at
siųsti savo pavardes ir adresus 
klubo pirm. dr. Gražinai Slavėnie
nei, 729 Starin Ave., Buffalo, NY 
14223, USA, arba skambinti tel. 
(716) 832-8463. Kor.

Edmonton, Alberta
KLB EDMONTONO APYLINKĖS 

ir namų valdybos numatyta tokia 
rugpjūčio mėnesio veikla: rugpjū
čio 4-5 d.d Heritage dienomis 
Hawrelako Parke bus surengtas 
lietuvių paviljonas; rugpjūčio 11 d. 
sekmadienį - gegužinė-piknikas 
Edvardo ir Marianos Melikauskų 
sodyboje, netoli Glenevis, Altą., 
prie 43 ir 765 kelių sankryžos; 
rugpjūčio 23 d. - Juodojo kaspino 
diena vengrų salėje 11701-86 Str. 
Prašoma visus tautiečius šiuose 
renginiuose kuo gausiau daly- 
vauti- Dobilas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UZ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....6% 
santaupas..................... 5.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 4.75% 
90 dienų indėlius ......... 8.25%
1 m. term, indėlius .......  8.75%
1 m. term.ind.mėn.pal..8.25% 
3 m. term.indėlius ........ 8.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...6% 
RRSP ir RRIF 1 m..........  8.75%
RRSP ind. 3 m................ 8.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Hamilton, Ontario
JUODOJO KASPINO DIENA 

įvyks š.m. rugpjūčio 23, penkta
dienį, 5.30 v.p.p. Hamiltono miesto 
rotušės aikštėje. Šį renginį ruošia 
Hamiltono juodojo kaspino dienos 
komitetas. Lietuviams šiame komi
tete atstovauja Aida Grigaitienė 
(Juodojo kaspino dienos komiteto 
pirmininkė), Regina Varanavičiū- 
tė-Haggo ir Douglas Haggo. Rengi
nio šūkis: “Išvykime raudonarmie
čius iš Rytų Europos”. Kviečiame 
visus dalyvauti su plakatais ir vė
liavomis. Informacijų reikalais 
prašome skambinti Aldai Grigai
tienei tel. (416) 383-0326. R.H.

Vancouver, B.C.
DR. TADAS S. MACAS (chemi

kas), baigęs Toronto universite
tą, dabar gyvenantis Vankuveryje, 
atstovavo Vakarų Kanados ir Šiau
rės vakarų JAV-bių sričiai popie
riaus ir medienos chemijos kon
ferencijoje Stockholme Švedijo
je. Tokios konferencijos vyksta 
kas ketveri metai skirtingose vie
tose. Jaunas chemikas jau žino
mas Kanadoje ir Amerikoje. Jis 
yra aplankęs Naująją Zelandiją, 
o taip pat sudaręs chemijos srity
je statybos sutartis su Kinija. Dr. 
T. Macas iš CIC bendrovės Toron
te buvo perkeltas į Vankuverį - 
MO-DO inžinerijos bendrovės vy
resniuoju vadovu. Pastarąją bend
rovę jis padarė pelną nešančia ins
titucija. Dabar chemijos bendro
vėje Econotech (popieriaus ir me
dienos sritis) yra vienas iš direk
torių ir turi vadovaujamą postą. 
Bendrovė priklauso Kanados ir 
JAV dalininkams. Stockholmas ke
liautojui nepadaręs didelio įspū
džio. Viskas brangu, dideli paja
mų mokesčiai, žmonės atrodo skur
džiau apsirengę. Mat Švedija - so
cialistų valdomas kraštas. Po il
go skrydžio iš Londono į Vankuve
rį buvo sutiktas sūnaus Mykolo- 
Tado ir žmonos Laimos (Jagėlai- 
tės), gyvenusios taipogi Toronte. 
Pastaroji dirbo draudimo įstaigo
se, o dabar žada pasišvęsti šei
mos gyvenimui. Linkėtina jauna
jam daktarui sėkmės, o visai šei
mai Vakarų Kanadoje saulėto gy
venimo. Kor.

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

JA Valstybės
Naujoji JAV LB Vidurio Va

karų apygardos valdyba pareigo
mis pasiskirstė birželio 14 d. 
Lietuvių centre Lemonte įvy
kusiame posėdyje. Ją sudarė: 
pirm. Kazimieras Laukaitis, 
vicepirm. Linas Norušis, sekr. 
Agnė Katiliškytė-Berner, ižd. 
Kęstutis Ječius ir vicepirmi
ninkė specialiems reikalams 
Svajonė Kerelytė.

JAV LB skirta Arizonos lietu
vių veikla yra sutelkta vieninte
lėje Phoenix miesto apylinkėje. 
Jos narių metinis susirinkimas 
birželio 2 d. buvo sušauktas Vla
do ir Aldonos Klemkų sodyboje. 
Jame aptarti veiklos planai, 
lietuvybės reikalams paskirta 
1.350 dolerių, kurių didžioji 
dalis teko Lietuvos atstovybei 
ir Lietuvių informacijos cent
rui Vašingtone. Valdybos pirm. 
Antonija Petrulienė dalijosi 
mintimis iš susitikimo su Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vyt. Landsbergiu Los Angeles 
lietuvių surengtame priėmime. 
Arizonos lietuvių vardu jam ji 
įteikė birbynę — indėniškos 
muzikos instrumentą. Naują 
LB skyriaus valdybą sudarė: 
pirm. Antonija Petrulienė, vi
cepirmininkai Landis Aden ir 
Emil Grenda, sekretoriai An
tanas Barčas ir Viktorija Zaka- 
rienė, ižd. Aldona Vaitkienė, 
renginių vadovai Juozas Žada- 
vičius, Stasys Narkus ir Sofija 
Narkienė.

Australija
Melburno lietuviai džiaugiasi 

lietuviška šeima, kurią sukūrė 
Virginija Bruožytė ir Jonas Mu- 
liolis. Juos Šv. Jono šventovėje 
birželio 15 d. sutuokė lietuvių 
kapelionas kun. dr. Pranas 
Dauknys. Virginija yra Melbur
no lietuvaitė, lankiusi lituanis
tinę sekmadienio mokyklą, su 
broliu Arūnu pradėjusi dainuoti 
mokyklos renginiuose. 1986 m. 
rugpjūčio 8 d. ji baigė dainavi
mo studijas Melburno universi
teto konservatorijoje, su “Sva
jonių” grupe aplankė tautiečius 
P. Amerikoje, Kanadoje, JAV, 
Vokietijoje ir Lietuvoje. Dabar 
porą metų dainavimo studijas 
tęsė Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Klivlando universiteto 
muzikos institute įsigydama 
magistro laipsnį. Melburnan 
grįžo su klivlandiečiu Jonu 
Mulioliu, kompiuterių inžinie
riumi, turinčiu savo bendrovę, 
M. K. Čiurlionio ansamblyje 
ir Klivlando vyrų kvartete dai
navusiu tenoru.

Gedulo ir vilties dienos minė
jimą birželio 9 d. Sidnio lietu
viai pradėjo Lietuvos kanki
niams skirtomis Mišiomis. Tau
tos fondo užprašytas Mišias Šv. 
Jokimo šventovėje atnašavo 
prel. P. Butkus, pamokslą sa
kė kun. P. Martūzas. Giedojo 
B. Aleknaitės ir J. Ankaus va
dovaujamas choras. Lietuvių 
namuose įvykusiam minėjimui 
vadovavo D. Ankienė. Paskaitą 
apie sibirinių trėmimų ir lie
tuvių tautos sukilimo penkias
dešimtmetį skaitė jame daly
vavęs kaunietis dr. Alfonsas 
Viliūnas. V. Mykolaičio-Puti
no eilėraščiu “Mortuos voco” 
programon įsijungė viešnia iš 
Lietuvos Rimantė Gečiauskie
nė. Australijoje gyvenančio 
Broniaus Žalio ir Vorkutoje 
kalinto Vinco Korsako eilėraš
čius skaitė Antanas Kramilius. 
“Dainos” choras, pasikeičiant 
diriguojamas J. Ankaus ir B. 
Aleknaitės, padainavo V. Juo- 
zapaičio “Graži mūsų žemė”, M. 
K. Klajūno (Australijoje gyve

nančio Mečio Kymanto) “Sugrį
šiu paguosti tavęs”, J. Gudavi
čiaus “Kur giria žaliuoja” ir J. 
Sibelijaus melodijai B. Baraus
ko pritaikyto teksto dainą “Ma
no tėvynė”.

Britanija
Derbio lietuviai sibirinių trė

mimų ir Kruvinojo sekmadienio 
aukas Vilniuje prisiminė kun. 
dr. S. Matulio, MIC, atnašauto
se Mišiose. Pamokslą jis papildė 
per garsintuvus perduota juos
tele, kurion Lomžos Šv. Mykolo 
katedroje buvo įrašyti Lenki
joje viešėjusio popiežiaus Jo
no Pauliaus II ir kardinolo V. 
Sladkevičiaus sveikinimai lie
tuvių tautai. Po pamaldų Der
bio lietuviai susirinko vietinė
je ukrainiečių salėje. Apie pir
mųjų sibirinių trėmimų pen
kiasdešimtmetį ir dabartines 
atgimstančios Lietuvos proble
mas kalbėjo DBLS Derbio apy
linkės valdybos pirm. J. Levins- 
kas. Kun. dr. S. Matulis, MIC, 
gydęsis ligoninėje, padėkojo 
jį aplankiusiems ar linkėjimus 
pasveikti atsiuntusiems Derbio 
lietuviams.

Metinis Londono lietuvių spor
to ir socialinio klubo narių su
sirinkimas buvo sušauktas bir
želio 23 d. vakarą. Dalyvių skai
čių sumažino labai stiprus lie
tus. Susirinkime išklausyti pir
mininko, sekretorės, iždininko 
ir revizijos komisijos padaryti 
pranešimai. Iš jų paaiškėjo kad 
finansiniais 1990-91 metais klu
bas turėjo 38.006 svarus pajamų 
ir 33.564 svarus išlaidų. Tad pel
no buvo susilaukta 4.442 svarai. 
Klubas banke ir investacijose 
turi 14.042 svarus. Naujon klubo 
valdybon pirmininku buvo per
rinktas S. Kasparas; vicepirmi
ninku — L. Songaila, iždininku 
— R. Hoye, revizoriumi — M. 
Šemeta, nariais — K. Edvards, 
Z. Mockus, M. Šemetienė, P. Son
gaila ir P. Hoye.

Turkija
Socialistų internacionalo ta

rybos konferencija birželio 11-12 
d.d. įvyko Istambule. Lietuvos 
socialdemokratų partijai šioje 
konferencijoje atstovavo jos 
pirm. prof. dr. Aloyzas Sakalas, 
generalinis sekr. Alvydas Me- 
dalinskas, tarybos narys prof, 
dr. Kazimieras Antanavičius ir 
partijos atstovas JAV dr. Jonas 
Valaitis. Latvijos socialdemo
kratai konferencijon buvo at
siuntę taip pat keturis atstovus, 
Estijos socialdemokratai — du. 
Baltiečiai socialdemokratai pa
ruošė bendrą memorandumą ir 
jį įteikė Socialistų internacio
nalo pirm. Williui Brandtui. 
Šiuo memorandumu Socialistų 
internacionalas prašomas tar
pininkauti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos derybose su Sovietų 
Sąjunga, padėti joms atgauti 
pilną nepriklausomybę, įsijung
ti pilnateisėmis narėmis Euro
pos ekonominėn bendruome- 
nėn, Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijon. 
Socialistų internacionalo ta
rybos konferencijoje baltiečių 
vardu kalbėjęs latvis dalyvius 
supažindino su pagrindinėmis 
memorandumo mintimis, at
spindinčiomis Baltijos respub
likų nepriklausomybės siekius 
ir pagalbos prašymą. Sekanti 
Socialistų internacionalo ta
rybos konferencija š. m. lapkri
čio mėnesį įvyks Čilėje. Joje 
daugiau laiko bus skirta R. Eu
ropos demokratizacijai, Balti
jos respublikų nepriklausomy
bės atstatymui. Lietuvos social
demokratams šioje konferenci
joje atstovaus dr. Jonas Valai
tis.



Per sportą į laisvę stankienė
Lietuvoje ir Lenkijoje pasižymėjusio imtynininko Inocento Jurcevičiaus nuotykinga 

ir ilga kelionė Kanadon, kurioje rado trokštamų laisvę sau ir savo šeimai

Vokietijos ateitininkų šventėje gegužės 19 d. vyskupas dr. Antanas Deksnys 
užriša juostelę įžodį davusiai Vasario 16 gimnazijos mokinei Kristinai 
Sakutei Nuotr. M. Šmitienės

Netekome pavyzdingo lietuvio
Su savanoriu-kūrėju a.a. Vladu Kazlausku atsisveikinant

STEPAS VARANKA

“Susispietę krūvon Lietuvos sa
kalėliai”, — dažnai sakydavo Lie
tuvos šaulių sąjungos įkūrėjas Vla
das Putvinskis-Pūtvis. Jo giminai
tė Eugenija Klupšienė, 1954 m. 
steigdama Toronte šaulių kuopų, 
kartodavo: “Darbu ir pasiaukoji
mu trumpinkime pavergtos tautos 
vergijos dienas”.

Atsikūrusios Lietuvos šaulių są
jungos išeivijoje pagrindinis ir 
svarbiausias tikslas yra padėti pa
vergtai Lietuvai atgauti valstybi
nę nepriklausomybę. Toronto Vla
do Pūtvio kuopos šūkis, įrašytas 
jos vėliavoje — “Nepriklausomai 
Lietuvai”. Tai reiškia, kad visi kuo
pos šauliai ir šaulės savo veiklų 
skiria Lietuvai.

Vienas iš jų - savanoris-kūrėjas 
ir šaulys a.a. Vladas Kazlauskas. 
Jis gimė 1902 m. gegužės 20 d. Dzū
kijoje, Užubalių kaime, Alytaus 
apskrityje. Šeimoje augo 6 broliai 
ir 2 seserys. Tėvai buvo susipratę 
lietuviai ir tai skiepijo vaikams. 
Lietuvai kovojant dėl nepriklauso
mybės, kai iš visų pusių nedrau
giški laimynai - lenkai, bolševi
kai ir kiti priešai - kėsinosi į Lie
tuvos žemes, jaunutis Vladas stojo 
į savanorių eiles ir atliko garbin
gą pareigą savo tautai. Siekdamas 
mokslo, baigė suaugusiųjų gimna
ziją, studijavo teisę Kauno univer
sitete. Nuo 1920 metų priklausė 
Šaulių sąjungai. Atvykęs į Kana
dą, nuo 1955 m. priklausė Toronto 
Vlado Pūtvio kuopai. Tautinių 
švenčių metu uniformuotas daly
vaudavo iškilmėse.

Velionis tarnavo Jurbarko-Sma- 
lininkų muitinėje viršininku. Vė
liau Kaune buvo prekybos depar
tamento administratorius, kurį 
laiką vidaus reikalų ministerijo
je ėjo referento pareigas.

A.a. VLADAS KAZLAUSKAS

Sovietams plūstant į Lietuvą ve
lionis su žmona ir dukrom Graži
na ir Laima pasitraukė į Vokieti
ją. Prasidėjus emigracijai, išvyko 
į Pietų Ameriką, vėliau persikė
lė į Kanadą. Gavo darbą ligoninė
je, kurioje darbavosi iki pensijos. 
Buvo įsijungęs į lietuvių bendruo
menės veiklą, visur dalyvaudamas 
iki paskutinių dienų. Mirė 1991 m. 
birželio 16 d.

Palydint velionį į amžinybę, su 
juo atsisveikino Lietuvos genera
linis konsulas Kanadoje Haris La
pas, garbės šaulys, buvęs kuopos 
pirm. Stasys Jokūbaitis, skautų 
atstovas F. Mockus. Velionies 
bendradarbiai, šauliai ir gausūs 
tautiečiai, nešant kuopos vėliavą, 
palydėjo pavyzdingą lietuvį į Ana
pilio kapines Mississaugoje.

Stasys Jokūbaitis atsisveikini
mo žodyje visų Kanados šaulių var
du pareiškė užuojautą velionies 
dukrom Gražinai, Laimai, jų šei
moms, giminėms bei artimiesiems, 
gyvenantiems Lietuvoje, JAV ir 
Kanadoje.

K LB krašto valdybos žinios

Jaunas Inocentas, pastebėjęs, 
kad yra sekamas saugumiečių, 
nebaigęs Kelmės gimnazijos, 
persikėlė Vilniun. Čiatęsė moks
lą ir domėjosi imtynių sportu, 
kuriame pasiekė puikių rezul
tatų. Vedęs Aliciją Petrikaitę, 
sulaukė dukrelės Rymantės. Po
kario sąlygos buvo sunkios — rei
kėjo gyventi susispaudus viena
me kambaryje.

Inocentas sportinėms varžy
boms išvažinėjo vos ne visą pla
čiąją “Tėvynę”, gražiai apdai
nuojamą, bet kokią varganą ir 
beviltišką! Pasiekė savo svoryje 
aukštą rezultatą, tačiau į tarp
tautines varžybas išvažiuoja tik 
rusai, nes lietuviais nepasitiki
ma. Neviltim nuaidi žiaurus 
vengrų sukilimo numalšinimas 
1956 m. Jurcevičiai ryžtasi 1957 
m. pasinaudoti Vilniaus krašte 
galiojančia emigracijos į Len
kiją galimybe.

Į Vakarus
Atvargę skirtą laiką imigran

tų punkte Lenkijoje, Jurcevičiai 
atvyksta į Vroclavą. Alicija au
gina dukrą, Inocentas gauna tre
nerio darbą stambioje “Pafava- 
go” gamykloje.

Nauji traukinių vagonai iš čia 
iškeliauja į daugelį šalių. Treni
ruodamas gamyklos sportinin
kus, neužmiršo ir asmeninės kar
jeros. Netrukus tampa Lenkijos 
čempionu. Gauna patogų dviejų 
kambarių butą naujame name. 
Gyvenimas darosi lyg ir norma
lesnis. Alicija pradžiugina šei
mą antra dukryte — Gražina (Sol
tis).

Inocento svajonės jau siekia 
Romos olimpiadą. Susipažįsta 
ir pradeda bendrauti su Vroc
lavo lietuviais. Abu nustebinti 
ir nusivylę jų padėtimi Lenkijo
je. Beveik visi vengia viešoje 
vietoje lietuvių kalbos, o susi
būrę garsiau uždainuoti. Išsau
goję trispalves ir meilę gimta
jam kraštui, bijojo kaimynų. Jei 
pasisakysi esąs lietuvis, negau
si darbo, arba turimą prarasi. 
Saugiau “būti” lenku ir politi
niais sumetimais. (Dauguma jų 
vėliau emigravo į visas puses). 
O vietoj Lenkijos čempiono į 
olimpiadą išvyko Inocento nu
galėtasis lenkas. Vėl atgijo sva
jonės išvykti į Vakarus, apie ku
riuos galvojo palikdami gimtąjį 
kraštą.

Suomijoje
Po trejų metų Inocentas su 

“Pafavago” imtynininkų koman
da 1960 m. pavasarį išvyksta į 
Suomiją. Ir jam, ir komandai ge
rai sekėsi, tik naktys buvo labai 
neramios. Ar nepasinaudoti tuo 
išvykimu šuoliui į Vakarus, ar 
bus dar ir kita proga?! (Gerai ži
nojo lenkų sportininkų veržimą
si užsienin apsipirkti).

Pagaliau ryžosi. Žinodamas, 
kad Suomija nesuteikia politi
nės globos (sutartis su Sov. Są
junga) jos paprašo grįždamas į 
Lenkiją Kopenhagos orauostyje 
(Danijoje). Danijos policijos 
globojamas dar pasako “karštą” 
atsisveikinimo žodį lenkų spor
tininkams, pabrėždamas politi
nius savo elgesio motyvus.

Visiems išvykus, teko gerai 
pasukti galvą kuria kryptimi 
žengti žingsnį, nuo ko pradėti. 
Naujasis dokumentas, sportinė 
apranga ir keli zlotai kišenėje 
— visas turtas. Grįžo į Suomiją, 
gavo trenerio darbą, susirado 
vienintelį Helsinkyje gyvenantį 
lietuvį ir pas jį apsigyveno. Ta
čiau mintys apie šeimą bei jos il
gesys nedavė ramybės nei die
ną, nei naktį.
Laiškai išeivijos organizacijoms

Apie vyro apsisprendimą žmo
nai tuoj pranešė sugrįžę sporti
ninkai (netrukus ir jis pats). Nors 
buvo ne kartą drauge svajoję ir 
aptarę panašų “ėjimą”, staiga 
susidūrus su realybe, Alicijos, 
apglėbusios dukrytes, ašaroms 
nebuvo galo. Iškilo daug abejo
nių, ateities baimė. Ar neliks 
dukros be tėvo, ar pavyks iš
vykti?

Laimei, abiejų siekiai sutapo. 
Inocentas, gavęs adresų iš Šve
dijos lietuvių, išsiuntinėjo pra
šymus iškvietimui iš Suomijos 
visoms žymesnėms pasaulio lie
tuvių kolonijoms. Pirmasis į jo 
“šauksmą” atsiliepė Toronto 
sporto klubas “Aušra” (prie Pri
sikėlimo parapijos), vadovauja
mas jauno pranciškono kun. Pau
liaus Baltakio. Kitų nebelaukia 
ir 1960 m. rudenį Inocentas jau 
Toronte.

Susiradęs darbą, siuntiniais 
išlaiko šeimą, kun. Pauliaus 
Baltakio ir kun. Augustino Si
manavičiaus globojamas, rūpi
nasi šeimos imigracija. Siunčia 
iškvietimus vieną po kito. Tuo 
tarpu Alicija narsiai veikia Len
kijoje. Pasinaudoja teisininkų 
ir užsienio diplomatinių parei
gūnų patarimais, liečiančiais 
tarptautinį šeimų susijungimo 
įstatymą. Pagaliau, praėjus dau
giau nei dvejiem metam, leidi
mas išvykti,„iš Lenkijos buvo 
gautas.

(Sportininkas bėglys buvo už
registruotas tiek Lenkijos, tiek 
Lietuvos Saugumo. Dėl šios prie
žasties už susirašinėjimą su juo 
Suomijoje Inocento sesuo, Sau
gumo reikalavimu buvo atleista 
iš darbo Vilniaus universitete.)

1963 m. žiemą plieno paukštis 
atskraidino žmoną ir jau paau
gusias dukrytes į Torontą, kur 
susirinkęs laukė nemažas lietu
vių būrys.

Kanadoje — negandos ir sėkmė
Prasidėjęs gyvenimas Toronte 

labai skiriasi nuo europinio, 
bet labai panašus į čia atvyku
siųjų daugiau nei prieš dešimt
metį. Nemokant kalbos ir netu
rint praktiškos specialybės, ten
ka griebtis bet kokio darbo. Pa
galiau Inocentas gauna pastovų 
darbą “Forde”. Alicijai liko na
mai, juo labiau, kad gyveniman 
jau beldėsi trečioji dukra Judi
ta (dabar bebaigianti studijas 
Otavoje). Nors skolon, bet gyve
na jau savame name.

Ir kai jau atrodė, kad viskas ei
na į gerąją pusę, atsitinka ne
laimė, palikusi skaudžius pėd
sakus Inocentui visam gyveni
mui, įvairiais aspektais atsilie
pusi ir šeimai. Po dviejų sun
kių ir ne visai pavykusių stubu
ro operacijų, sekė fiziškai ir dva
siškai labai sunkus nedarbo de
šimtmetis. Padėtį gelbsti Alici
ja. Ji lanko anglų kalbos bei pa
pildomus buhalterijos kursus, 
išlaiko egzaminus, gauna darbą 
vienoje iš statybines medžiagas 
parduodančių firmų Toronto 
centre, kur labai sėkmingai dir
ba iki šiol. Tuo tarpu Inocentas 
prižiūri mažąją Juditą, kartu ve
da ilgą ir sunkią kovą dėl kom
pensacijos su “Fordo” administ
racija. Nors ne kartą buvo pri
slėgusi neviltis bei depresija, 
kompensacija už visą praėjusį 
dešimtmetį buvo sumokėta ir te
bemokama dabar. Daug dar rei
kėjo pastangų dėl sugrįžimo į 
darbą, pagal naujas galimybes. 
Administracijai naudingiau pri
imti naują sveiką žmogų. Stebi
nančią pergalę ir čia turbūt nu
lėmė tas begalinis noras sugrįž
ti į normalų gyvenimą ir tas spor
tinis užsispyrimas laimėti, puo
selėtas nuo jaunų dienų.

Dabar Inocentas jau trečias 
dešimtmetis ne tik gerai atlieka 
savo darbą (nors reikalingas 
nuolatinis gydymasis), bet ir ne 
vienam atvykusiam į šį kraštą 
padėjo įsidarbinti “Forde”. Jis 
taip pat— ilgametis “Aro” daini
ninkas.

Gražiai, skoningai ir jaukiai 
sutvarkytas bei išmokėtas nau
jasis A. ir I. Jurcevičių namas 
Mississaugoje. Čia kuriamos ir 
branginamos šeimos tradicijos, 
čia susirenka visa šeima per me
tines ir visų šeimos narių šven
tes. Visos trys dukros, baigusios 
aukštuosius mokslus, dirba svar
biose Kanados įstaigose. Sukū- 
rusios gražias šeimas, augina 
vaikučius jau savuose namuose. 
Jurcevičiai su didele meile ir 
malonumu (esant reikalui) glo
boja 3 savo vaikaičius.
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GYDYTOJAS PATARIA

Gydoma be vaistų
Neurozė ir modernieji gydymo būdai

KLB valdyba didelėmis pastan
gomis stengiasi prisidėti prie Lie
tuvos valstybingumo įtvirtinimo. 
KLB tarybos suvažiavimui nuta
rus, Otavoje prieš 1-rius metus 
buvo įsteigta apie Lietuvą infor
muoti raštinė su nuolatiniu tar
nautoju. Šios įstaigos tarnauto
jas, baigęs universitetą, jaunas 
ir energingas Vyt. Čuplinskas pa
sidarė žinomas, visiems Kanados 
parlamentarams kaip gerai apie 
Lietuvą informuotas asmuo. Tokio 
asmens reikalingumas buvo jau
čiamas, kai valdybos nariams rei
kėdavo susitikti su Kanados val
džios pareigūnais. Daug sklan
džiau vyko prezidento Vytauto 
Landsbergio ir ministerio pirmi
ninko Gedimino Vagnoriaus pri
ėmimas Otavoje.

KLB valdybos raštinė ilgą laiką 
buvo Toronto Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Suaktyvėjus Lietu
vos reikalams, reikėjo raštinei ir 
erdvesnių patalpų. Lietuvių na
muose buvo įsteigtas krizės cent
ras. Šioje raštinėje dirba ir sam

doma tarnautoja. Trečioji raštinė, 
kurią KLB valdyba yra įsipareigo
jusi remti, yra Kanados lietuvių 
archyvo-muziejaus patalpose 
Anapilyje.

Visokeriopa bendruomeninė 
veikla reikalauja ne tik daug lai
ko ir pastangų iš valdybos narių, 
bet ir didelių piniginių išteklių 
norint paremti lietuvišką veiklą 
Kanadoje ir padėti Lietuvai lais
vėjimo darbuose. KLB valdyba 
nuoširdžiai dėkoja tautiečiams 
už gausias aukas Pagalbos Lie
tuvai vajui, humanitarinei pagal
bai, Vasario 16-sios gimnazijai, 
mokykloms ir kitiems lietuviškos 
veiklos tikslams. Visų aukų atsi
skaitymą tvarko ir yra atsakinga 
Kanados valdžiai KLB valdyba. 
Jos piniginiai reikalai yra kritiš
koje būklėje. Be tiesioginių aukų 
KLB valdybos veiklai nebus pajėg
ta tinkamai atlikti visų įsiparei
gojimų. Pakvitavimai atleidimui 
nuo pajamų mokesčių bus išsiunti
nėti prieš Naujus metus. J.K.

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

Dr. VYTAUTAS MEŠKA
Teodoras Dreizeris savo kny

goje “Sesuo Kerė” rašo, kad 
žmogus yra toli pažengęs nuo 
savo olų džiunglėse, įgimtieji 
instinktai atbuko, jis tapo per
nelyg gudrus, kad klausytų vien 
savo instinktų, tačiau tebėra 
per silpnas, kad visada galėtų 
juos įveikti.

Vadinasi, tarp instinktų ir 
proto nuolat vyksta kova. Imant 
viršų instinktams, protas pri
kaišioja, klausai proto - turi 
slopinti instinktus. O tai jau 
rimta priežastis susirgti neu
roze.

T. Dreizerio nuomone, mums 
belieka tik guostis, kad evo
liucija niekad nesiliaus ir ga
lų gale baigsis nesutarimai 
tarp proto ir instinktų. Tačiau 
toks žmogus bus jau panašus į 
robotą, elektroninę skaičiavi
mo mašiną, tad vėl negerai...

Taigi galima padaryti išva
dą, jog priežasčių neurozėms 
buvo, yra ir bus, ir net daugiau 
negu reikia.

Vaistai
Todėl nieko nuostabaus, 

kad neurozėmis serga itin daug 
žmonių. Pavyzdžiui, JAV-se kas 
antras žmogus neužmiega be 
raminamųjų vaistų, o iš ryto 
vartoja stimuliatorius. Tačiau 
vaistai - farmakoterapiniai 
preparatai - neurozių gydymo 
problemos neišsprendžia.

Mat neurozes sukelia psi- 
chogeninės priežastys. Tuo 
tarpu nei psichostimuliato
riai, nei nervų sistemą rami
nantieji vaistai šių priežas
čių neveikia. Žinoma, iki tam 
tikro laiko jie sugeba šiek 
tiek atstatyti pagrindinių ner
vinių procesų, jėgą, paslanku

mą ir pusiausvyrą, tačiau ilgai
niui organizmas prie vaistų 
pripranta, ir teigiamo efekto 
beveik nelieka.

Antra vertus, ilgalaikis ner
vų sistemos veiklą raminančių 
ar skatinančių preparatų var
tojimas neigiamai veikia sme
genų ląsteles, slopina media
torių bei fermentų aktyvumą, 
gali netgi iškreipti jų gene
tiškai užkoduotus medžiagų 
apykaitos ypatumus.

Ypač neigiamas jo poveikis 
kepenims - pagrindinei orga
nizmo biocheminių procesų la
boratorijai. Todėl neretai 
vaistai sukelia įvairius aler
ginius susirgimus, taip pat me
džiagų apykaitos sutrikimus, 
žmogus lyg ir be aiškios prie
žasties pradeda storėti arba 
liesėti, padažnėja pagrindi
niai neurozės ženklai: bend
ras silpnumas, galvos skaus
mai, nemiga.

Kita didelė psichinius pro
cesus reguliuojančių vaistų 
ilgalaikio vartojimo proble
ma yra beveik visada nuo jų 
išsivystanti psichologinė pri
klausomybė. Nors vaistai jau 
beveik nieko nepadeda, ligonis 
vis tiek be jų negali apsieiti, 
juos nuolat nešiojasi su savi
mi. Kadangi šie vaistai be re- 
ceiptų neparduodami, jis nuo
lat rūpinasi, kaip jų gauti.

Kurortai
Labiausiai paplitusi yra va

dinamoji asteninė neurozė. Ji 
paveikiai gydoma kurortuose. 
Didelės reikšmės čia turi vi
siškas atotrūkis nuo darbo, 
buities ir šeimos rūpesčių, tin
kamai sutvarkytas paros rit
mas, naujos malonios pažin
tys, pasivaikščiojimai, dau
giau laiko praleidžiama gam-
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toje, kuri irgi veikia gydomai. 
Ilgiau negu įprastai būdamas 
lauke, žmogus daugiau juda, 
daugiau gauna deguonies ir 
daugiau sugeria ultraviole
tinių spindulių. Visa tai ska
tina įvairių organizmo fizio
loginių sistemų veiklą ir akty
vina nespecifinius sveikimo 
mechanizmus. Kadangi daž
niausiai neurozes sukelia psi
chinės priežastys, gydymui 
ypač svarbi yra psichoterapija.

Biblioterapija
Gal ir keista, bet gydytojas, 

užuot išrašęs vaistų, kartais 
pasiūlo paskaityti knygą. Šis 
gydymo metodas vadinamas 
biblioterapija. Pastaruoju 
metu neuroze sergantys ligo
niai gydomi atitinkamai pa
rinktais grožinės literatūros 
veikalais. Išanalizavęs ligo
nio skundus ir negalavimus, 
jo vidinį pasaulį, konfliktus, 
nesėkmes ir rūpesčius, gydyto
jas parenka jam tokį literatū
ros veikalą, kurio siužetas ir 
pagrindinis herojus turi ko
kių nors bendrų bruožų su li
goniu. Skaitydamas tokį veika
lą ligonis lyg kino juostoje vėl 
pamato savo gyvenimą, perei
na buvusiais savo keliais ir 
klystkeliais, vėl išgyvena skau
džias situacijas ir kartu su li
teratūriniu herojumi atgimsta 
iš naujo.

Be to, neuroze sergantiems 
gydyti tinka kelionių aprašy
mai, kai kurių mokslo žmonių 
bei menininkų atsiminimai ir 
ypač vaikams bei paaugliams 
skirti kūriniai, nes juose vi
sada daug humanizmo, šilu
mos, puikių optimistinių jau
nystės atsiminimų. Sakysim, 
raminamai veikia L Turgene
vo, Vaižganto raštai, neblo
gai išsklaido rūpestį A. Če
chovo apsakymai, A. Griciaus 
humoreskos.

(Nukelta į 6-tą psl.)
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“Tegu skamba mūsų dainos...”
Kanados lietuvių “Volungės” choro išleistuvinis koncertas

Lietuvišką tradicijų ir papročių projektas

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Kartais tenka girdėti, jog cho
rinė muzika yra nuobodus žan
ras, migdantis klausytoją. Ma
nyčiau, tokios mintys dingo kiek
vienam, galėjusiam atsilankyti 
į 1991 m. liepos 10 d. įvykusį To
ronto lietuvių choro “Volungė” 
išleistuvinį koncertą “Tegu 
skamba mūsų dainos”.

Apkeliavę visą Š. Ameriką, 
Europą, šį kartą volungiečiai 
pakėlė sparnus į Lietuvą. Va
dovės pasisveikinimo žodžiuose 
tai buvo palyginta su kelione 
į dvasinius namus. Prisikėli
mo parapijos salė vos sutalpi
no arti 500 klausytojų, susė
dusių prie baltomis staltiesė
mis dengtų stalų ir sustojusių 
visuose praėjimuose.

Atsidarius uždangai, scenoje 
išvydome koncertiniais drabu
žiais pasipuošusius choristus. 
Jonui Govėdui užėmus akompa
niatoriaus vietą ir Daliai Vis- 
kontienei atsistojus prie diri
gento pulto, švelniomis gaido
mis klausytojo ausis pasiekė 
tyli niūniuojanti melodija, ku
rios fone pasigirdo Rasos Ku- 
rienės deklamacija K. Genio 
eilėraščio “Į Lietuvą”: “Grįžtu 
namo, kol saulė dar nenusilei
dus. Padėk man, Viešpatie, ke
lionė tolima, o aš labai vėluo
ju ...”

Daugelis, ypač žilagalvių, sė
dėjusių salėje, sužiuro viens į 
kitą, lyg nebyliu žvilgsniu klaus
dami: argi čia mūsų vaikai ir vai
kaičiai, argi tai išeivijos jauni
mas, kuris pirmą kartą važiuoja 
aplankyti mūsų tėvynės? Lyg at
sakas pasipylė dainužėlės, iš- 
blaškydamos visas abejones. 
Karštais plojimais klausytojai 
dėkojo už dainas. Keturias liau
dies dainas, harmonizuotas V. 
K. Banaičio, į vieną pynę sujun
gė ir orkestruotę parašė jaunas, 
talentingas kompozitorius Jonas 
Govėdas.

Koncertą paįvairino Toronto 
visuomenei gerai žinoma nuo 
mažumės dainuojanti Anita 
Pakalniškytė-Puodžiūnienė. 
Vyresnieji prisimena jos skaid
rų balselį, išaugusį į lyrinį 
sopraną. Ji atliko St. Gailevi- 
čiaus “Lopšinę” ir V. Jakubėno 
“Na tai kas”.

Solistę pakeičia į sceną išėjęs 
vyrų choras, kurio atlikta dai
na “Nemunas atves” žiūrovų bu
vo sutikta ne tik gausiais plo-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 
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Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais
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vedamas Nekalto Prasidė
jimo Marijos seserų, jau 
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ateinantiems mokslo me
tams. Skambinti telefonu 
534-5773 Toronte.

Jūs galite pasiųsti automobilį VOLGĄ ar
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ESTIJĄ-MASKVĄ- 
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jimais, bet ir ovacijomis “bravo”.
Nepasidavė ir “Volungės” 

merginos: “Sakė mane šiokią, 
sakė mane tokią, sakė mane ilgai 
miegant darbelių nedirbant”. 
Jos, matyt, nesnaudė, nes per 
trumpą laiką iš merginų okteto 
išaugo visas “Volungės” choras.

Pirmąją koncerto dalį užbai
gė sol. Jonas Vaškevičius “Ūd- 
rio daina” iš V. Klovos operos 
“Pilėnai”. Atlikėjas puikiai per
teikė kūrinio nuotaiką.

Po pertraukos, dar didesnio 
entuziazmo kupini, į sceną žy
giavo choristai, traukdami sma
gią lietuvių liaudies dainą, har
monizuotą J. Juozapaičio, “Li
nai”. Po jos programos prane
šėja Rasa Kurienė į sceną pra
dėjo kviesti įvairių organizaci
jų bei vienetų vadovus tarti pa
sveikinimo ir trumpo atsisvei
kinimo žodį.

Ir vėl skambėjo dainos, ir vėl 
keitėsi atlikėjų veidai, išgyven
dami kūrinių nuotaikas. Pavasa
riniu upeliu čiurleno Anitos ly
rinis sopranas, dramatinis bari
tonas vilionėmis gundė Zerliną 
(opera “Donžuanas” W. A. Mo- 
zarto, Zerlinos ir Donžuano due
tas). Duetą atliko Anita Puodžiū
nienė ir Jonas Vaškevičius. Sce
ninė vaidyba, kūrinio nuotaikos 
perteikimas, puikus balso valdy
mas klausytojams padėjo su
prasti dueto mintį, nors buvo 
atliekama italų kalba.

Koncerto pabaigoje volungie
čiai paskaitė savo “išpažintį”, 
kurią veža į Lietuvą. Ten buvo 
paminėtos lietuviškos mokyklos, 
stovyklos ir parapijos, kurios 
išmokė mylėti Lietuvą iš tolo, 
kurios įgalino suprasti, kad 
“mus jungia viena daina, viena 
kalba, ta pati motina Tėvynė”.

“Volungės” 37 choristai į Lie
tuvą išvyko Vilniaus M. K. Čiur
lionio meno mokyklos kviečia
mi. Per 12 dienų volungiečiai 
atliks 10 koncertų. Savo pro
gramoje turi paruošę Mišias, 
kurias paskirs visiems Lietu
vos tremtiniams ir kankiniams, 
tautos didvyriams.

Choro vadovė Dalia Viskon- 
tienė, visą savo gyvenimą pa
skyrusi muzikai ir pedagogikai, 
didelį dėmesį skiria jaunimui. 
Todėl Čiurlionio meno mokykla 
buvo pasirinkta ne be reikalo. 
Visą vakaro pelną volungiečiai 
nuvežė čiurlioniečiams ir vi
siems kitiems vienetams, su 
kuriais susitiks. “Volungės” 
choristai išvyko savo lėšomis, 
neimdami jokio honoraro.

Ne visiems dainininkams as
meninės galimybės leido išvykti 
į šią kelionę. Kai kurie koncer
tinio vakaro metu tvarkė salę, 
informavo svečius, rinko aukas. 
Jų švytinčiuose veiduose matėsi 
džiaugsmas, o kartu ir liūdesys; 
ne vienas atsidusęs sakė: “O 
kaip norėčiau ir aš važiuoti ap
lankyti Lietuvą”. Tikriausiai ir 
mes visi taip pasakytumėm.

Septintoje lietuvių dainų šventėje gegužės 26 d. Čikagoje iš kairės: Lietuvos gen. konsulas Kanadoje H. LAPAS, 
KLB krašto valdybos pirm. J. KRIŠTOLAITIS, vysk. P. BALTAKIS, OFM, JAV lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos pirm. dr. A. RAZMA, VLIKo pirm. dr. K. BOBELIS Nuotr. J. Tamulaičio

Iš pensininko užrašų

Operacija
KLEMENSASJŪRA

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Pagaliau lemiama valanda. 

Palaton įbilda 4 sanitarai su 
aukštais ratais. Užmauna bal
tą keistą drabužį. Tylėdami 
guldo ant plokščių ratų ir nu- 
dirdina prie jau atviro keltu
vo. Leidžiamės ir kylam neži
nau kiek aukštų. Vėl korido
riuje. Įstumia į prirengiamąjį 
operacijai. Matau dar tris vos 
įžiūrimus drybsančius vežimė
liuose. Baltašvarkiai kalbasi 
pašnibždomis, tarsi bijodami 
garsiau išsitarti šalia “ponios 
Giltinės” kabineto. Viena “gul
bė”, stypčiodama ant galų pirš
tų, įvarvina į mano abi akis 
drumzlino skysčio, o už žando 
užkiša tabletę. “Kad būtum 
drąsesnis” — ir melancholiš
kai šypteli.

— Turiu užtenkamai drąsos. 
Nekantrauju, kad greičiau 
pjaustytų . ..

— Dar trupinėlį kantrybės, 
gerbiamas kunige!

— Ir vėl! Apvaliai klysti, bal
toji gulbe. Buvau tik zakristi
jonas. Dabar — bedarbis ... .

— Prieš operaciją netinka 
meluoti! — pagraso pirštu at
sitolindamas.

Regiu besiartinančias aukš
to ūgio šmėklas su giliom akių 
skylėm.

— Ak, jūs čia, mielasis “For
taleza”! — aukštesnioji šmėkla 
lenkiasi prie manęs. — Aš esu 
daktaras Agenoras, o šitas že
mesnis — daktaras Paulo To- 
mi-Matsu, pagelbės operacijos 
metu. Matau, kad esate ramus 
ir drąsus . . .

— Pažinau jus iš balso, dak
tare. Nenoriu adatų nei tų “so
rų”! Koks aš, pagaliau, forta- 
lėza, jeigu pilsite drumzles į 
gyslas? Nenoriu ir nenoriu . . .

— Reikia! Būtinai reikia. Bet 
tiktai operacijos metu, kad šir
dis būtų stipresnė.

— Ar anestizuosit? Dėl to
kios, sakote, menkos opera
cijos ... — baiminuosi.

— Maža anestezija, tik loka
linė. Beveik nieko nejausit. 
Tik laikykitės ramiai. Po va
landėlės išeisit su atjaunėju
sia akimi... — jo balsas toks 
šilkinis, drąsinantis.

Daktaras mosteli sanitarams 
ir tie greit įstumia operacinėn. 
Čia lūkuriavusios “baltosios 
gulbės” švelniai prirakinėja, 
kad negalėčiau nei krustelti. 
Pristumia kabančius sorų sifo
nus, susmeigia arkliškas ada
tas į kraujagysles, pritvirti
na stipriom klijuotėm. Užkloja 
dešinę akį. Vos spėju nužvelg
ti, kad jau artinasi bokšto 
aukštumo šmėkla — anestezis- 
tas.

— Mažas, švelnus įdūris ap
linkui operuosimą akelę. Tik
rai nieko nejausit, tik nekrus- 
telėkit. Laikykitės, kaip “for- 
talėza”... — daktaras prisi
lenkęs juokauja minkštu balsu.

Kietai sukandu (neturimus) 
dantis. Jie net mano dirbtinius 
dantis atėmė prieš operaciją, 
gal bijodami, kad jų nenury
čiau berėkdamas. Visas įsi
tempęs iškenčiu pirmutinę lo
kalinės anestezijos tarpsnį. 
Už penkiolikos minučių gau
nu antrą — žymiai sustiprintą.

Įsitempęs tyliu, juk sarmata 
veršeliu užbliauti, kai šitiek 
“gulbių” aplinkui apstojusios, 
aparatų laikrodžius sukinėja. 
Gi daktaras vis kalba, įtikinė
ja, juokauja, gal bijodamas, 
kad iš baimės galiu netekti są
monės:

— Dabar pasiklausykit, ma-

2VE FELJETONAS
no kolega jums papasakos ja
ponišką anekdotą. . .

— Nenoriu. Geriau aš jam 
papasakosiu kinietišką! — 
burbteliu. — Arba lietuvišką ...

Mane pykdo, kad toji “men
kutė anestezija” erzinančiai 
skaudi ir ilgai trunka. Dabar 
aš įsijungiu savo pasąmonės 
akis, kurios nuostabiai gerai 
regi ir stebiu, kaip jiedu išsi
rovę mano akelę, pasikloję ant 
delno varto, apžiūrinėja, kai 
kur įpjauna, kai ką iš jos iš
ima . . . Ramiai pjaustinėdami 
šnekučiuojasi apie paskutines 
politines naujienas, savo šei
mas, mokyklas lankančius vai
kus ir kitas banalybes . ..

— Ar jūs bent kartą pradė
sit? — sakau nekantriai. — Aš 
čia drybsau, kaip strampas . ..

— Kantrybės, mielasis forta- 
lėza, kantrybės! Greitai jus su- 
grąžinsim į namus, kad galėtu
mėt vėl gėrėtis nuostabiais At
lanto saulėlydžiais be žiūro
no, be akinių, gryna, laisva 
akimi. Argi visa tai nėra verta 
mažo trupinėlio nepatogumo 
ir kantrybės?

Tyliu. Ką aš jam galėčiau at
sakyti? Jeigu sykį į balą puo
lei.. .

Aparatų laikrodžius sekan
čios “baltosios gulbės” klapsi 
mygtukais, pataisinėja į venas 
subestas adatas, tylutėliai in
formuoja daktarus. Mano įtemp
ta klausa pavargsta. Imu snū
duriuoti. Staiga išgirstu trapų 
daktaro Tomi-Matsu balsą:

— Jau trūksta tikdviejų “pon- 
tų”. Greit būsite laisvas.

Skaičiuoju sekundes: dar mi
nutė, antra, trečia... ir vėl 
išgirstu:

— Pabaigėm! Pagal jūsų am
žių — laikėtės kaip tikras “For
taleza”! Sveikinu! Dievui lei
džiant nei širdis nesušlubavo, 
ir operacija puikiai pavyko. 
Labai greitai galėsit gėrėtis 
gražiuoju Dievo pasauliu.

— Dėkoju, daktare! Jūs gau
siai pilstot optimistinį elik
syrą. Geriau už tuos nelemtus 
sorus. Kada galėsiu grįžti į na
mus? Pageidauju tuojau pat. . .

— Neskubėkit. Matysim rytoj, 
kai atidengsim akį, o kol kas 
— laikykitės!

Gydytojai dingo. Nieko ne
matau ir meldžiu tas “gulbes” 
atidengti mano dešinę akį. 
Paklauso. Apsidairau: “gul
bės” paskubomis tvarko apa
ratus. Sanitarai mane stumdi- 
nėja koridoriais, kol vėl įtal
pina į didžiulį keltuvą. Takas 
užimtas. Reikės lūkuriuoti. 
Toks tamsiaveidis prisilenkia 
prie manęs ir švokščia į ausį:

— Tuojau, kunige, būsite sa
vo palatoje. Tik čia keletą mi
nučių luktelsim . . .

— Aš joks kunigas, po šimts!

Dailininkės Vandos Batakienės tapybos darbų paroda, vykusi visų š.in. birželio 
mėnesį Chestertono meno galerijoje, Chestertone, Indijanoje. Parodos atida
rymo metu svečiai iš kairės: skulptorius R. MOZOLIAUSKAS, V. BALUKIENĖ, 
skulptorius J. BAKIS iš Kanados ir dailininkės vyras dr. G. BALUKAS

Net piktumas ima: kur tu ma
tei barzdotą kunigą?

— Dabar yra visokių tiek ir 
tiek. Tai kas gi jūs esate?

— Niekas. Senas žmogus. 
Pensininkas. Degtukus parda- 
vinėdavau gatvėse . . .

— Ho-ho! Imsiu ir patikėsiu! 
Jūsų aukšto vyresnioji seselė 
sakė, kad esate kunigas. Dabar 
tai visa ligoninė žino. Kodėl 
slepiatės? Juk ir šventas žmo
gus gali apakti?

— Gali. Bet mūsų laikais nė
ra žemėje šventų žmonių. Visi 
nuodėmingi.

— Ir aš taip galvoju. O jūs — 
tyčia ginatės: degtukus mat 
pardavinėjo ...

-— O tu pats, ar esi tikintis? — 
klausiu tamsiaodį žmogų.

— Buvau “krente”, priklau
siau Dievo vaikų asamblėjai. 
Dabar — ateistas . ..

— Oho, ateistas! Tai didelė 
nelaimė. Ir tokio švento vardo 
ligoninėje darbuojiesi?

— Žinote, dirbti žmogui visa
da reikia. Ar svarbu, kur be
dirbtum?
linguodamas galvą. — Didžiai 
liūdna prarasti tikėjimą. Ta
da žmogaus viduje atsiveria 
baisi tuštuma, kurios niekaip 
nerasi kuo užpildyti...

— Tai šventa teisybė ir dar 
ginatės, kad nesat kunigas? 
Pažįstu tą “tuštumą” . . .

Tylėdamas linguoja galvą. 
Nesumoju kaip jį paguosti.

— Visa širdimi linkiu atgau
ti tikėjimą, mano bičiuli!

— Kas bežino, gal kada nors? 
— ji liūdnai papurto avinėlio 
vilnomis apaugusią didžiulę 
galvą ir tuo pat metu blyksteli 
žalia šviesa. Tylėdamas spau
džia mygtuką.

Aš ir vėl savo palatoje. Pusė 
galvos visiškai nutirpusi, kai
rė akis prikimšta ir užklijuo
ta. Nudrebiu ligoninės apda
rą ir skubiai velkuosi pižamą. 
Pro duris įplaukia garuojan
čio buljono aromatas.

— Stiprinkitės vargšeli! Toks 
nuostabus skanumėlis... — 
čepsi lūpomis baltutėlė virtu
vės dručkė, skubiai išdėstyda- 
ma ant staliuko skanią vaka
rienę.

Pasijuntu išalkęs. Neatme
nu per kokią daugybę valandų 
rūpestis rūdimis graužė. Ry
toj nuims tvarsčius ir — kas 
bežino — o jeigu neatgausiu 
šviesos? Daktaras užtikrino, 
kad dvigubai geriau matysiu. 
Ir vėl bijau: žmona dvigubai 
ilgiau bars, skolininkai dvi
gubai daugiau reikalaus mokė
ti skolas, pensiją dvigubai 
greičiau išleisiu ...

Geriau iš anksto per daug 
nenusiminti. Svarbu — opera
cija pavyko! Jeigu būtų nepa- 
vyskusi, tiek jūs mane ir maty
tumėt ... — Bet jau čia kita 
tema.

Viso geriausio mano bičiu
liai ir nebijokit operacijų!

(Pabaiga)

IRENA LUKOŠEVIČIENĖ, 
PLB vicepirmininkė

PLB valdyba jau antri metai 
bendradarbiauja su jaunimo 
organizacijom, jaunų šeimų 
ir kultūriniais vienetais, siek
dama praturtinti jų stovyklas 
įdomių žmonių iš Lietuvos pa
tirtimi ir sugebėjimais.

Pernai savo meną ir patirtį 
atvežė liaudies dainininkė Ve
ronika Povilionienė. Šįmet 
stovyklas lanko Zigmas Kale
sinskas, iš profesijos veterina
rijos gydytojas. Jis yra taip pat 
baigęs dailės mokyklą, daly
vavęs folkloriniame ansambly
je “Kupole” ir kituose tauti
niuose junginiuose.

Šiuo metu savo laisvalaikį 
jisai skiria savo aplinkos Vil
kijos jaunimui, sudarydamas 
sąlygas jau nuo vaikystės ug
dyti dvasingumą ir meilę mū
sų tautinėm tradicijom, tau
todailei, liaudies dainom, žai
dimams. Tokiu būdu Vilkijos 
jaunimas dirba prie brolių 
Juškų muziejaus steigimo, da
lyvauja kapų, apylinkės isto
rinių paminklų priežiūroje ir 
kitose žmogų ugdančiose ap
raiškose.

Zigmas Kalesinskas yra taip 
pat įsteigęs Vilkijoj amatų 
mokyklą, kurioje yra vieno mė
nesio vasaros programa išei
vijos jaunimui. Ši mokykla ga
lėtų būti naudinga visiems mū
sų tautodaile besidomintiems 
išmokti ką nors naujo, gyve
nant lietuviškoje aplinkoje.

Solistės Apanavičiutės koncertas
Gražina Apanavičiūtė, Lietu

vos operos ir baleto teatro so
listė, po eilės koncertų JAV 
miestuose, spalio mėnesį atvyks
ta į Torontą. Ji yra žinoma dai
nininkė ne tik Lietuvoje, bet ir 
už jos ribų. Daugelį kartų yra 
koncertavusi su garsiausiais 
Maskvos, Leningrado simfoni
niais orkestrais, dainavusi Mask
vos operos scenoje, koncerta
vusi Prancūzijoje, Suomijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje, Rumu
nijoje, Vokietijoje. JAV daini
ninkė koncertavo - Čikagoje, 
Bostone, Niujorke.

Solistė kilusi iš Kybartų, kar
jerą pradėjo dar tebestudijuo- 
dama konservatorijoje. Su dide
liu pasisekimu ji atliko pagrin
dinę Rachilės partiją F. Halevy’o 
operoje “Žydė”, ir buvo priimta 
soliste į reprezentacinį operos

Solistė GRAŽINA APANAVIČIŪTĖ

Gydoma t>e vaistų
(Atkelta iš 5-to psl.)

Meloterapija
Modernus neuroze sergan

čių ligonių gydymo metodas 
yra meloterapija — gydymas 
muzikos garsais. Nors tai dar 
jauna psichoterapijos sritis, 
tačiau pagrįstai sakoma, kad 
medicinos ir muzikos ryšys 
yra toks pat senas, kaip ir pati 
medicina ar muzika. Jau seno
vės Indijoje, o vėliau Egipte 
ir Romoje su muzikos pagalba 
iš ligonio kūno būdavo varo
mos “piktosios dvasios”. Šo
kiais ir muzika buvo gydomi 
reumatiniai smegenų pakenki
mai ir viduramžiais (“Švento 
Vito šokis”). XIX š. Paryžiaus 
psichiatrinėje ligoninėje ban
dyta gydymui panaudoti vargo
nų muziką.

Dabartiniu metu melotera
pija yra itin plačiai taikoma' 
Vokietijoje, Australijoje, Šve
dijoje, Lenkijoje. Nurodoma, 
kad racionaliai parinktos mu
zikos melodijos pertvarko žmo
gaus psichoemocinę būseną, 
iškrauna centrinę nervų siste
mą nuo patologinių įlydžių — 
nerimo, baimės, įkyrių idėjų, 
uždarumo, nepasitikėjimo sa
vo jėgomis, kelia optimizmą, 
nukreipia ligonio mintis į aukš

Šios rūšies projektų tikslas 
yra išeivija ir Lietuva. Tinka
mai parinkti, prityrę ir pasi
ruošę žmonės iš Lietuvos atve
ža mūsų jaunajai kartai, jau
niems vadovams ir tėvams Lie
tuvos kultūrą. Lietuvos žmo
nėms prasiveria ir prasiplečia 
akiratis į Vakarus, į laisvės pa
saulį. Svarbiausia, per tiesio
ginį bendravimą Lietuvos žmo
nės atranda jiems visai nepa
žįstamą išeivijos veidą. Ir tai 
gal būt viena iš gerų progų ar
čiau pažinti vieni kitus ir konk
rečiau suprasti tų skirtingų ap
linkų gyvenimą.

1990 m. rudenį teko plačiau 
išsikalbėti su Veronika Povi
lionienę, kuri nežino kaip vi
siems su ja bendravusiems at
sidėkoti už praeitos vasaros 
patirtį. Lankantis Lietuvoje 
teko dalyvauti su ja net trijo
se Lietuvos TV programose, 
diskutuojant išeivijos pastan
gas tautiniam išlikimui, kūry
bingumui ir ryšiams su Lie
tuva.

Tikime, kad šių metų Zigmo 
Kalesinsko kelionė atneš nau
ją patirtį. Gaila, kad dar dėl 
neišaiškintų priežasčių jis ne
gavo vizos į Kanadą, ir ten ren
giamos stovyklos bei kultūri
niai vienetai juo nepasinau
dos. Džiaugiamės, kad PLB val
dybai pavyko užmegzti ryšį su 
jaunimo organizacijom, jau
nom šeimom. Tikimės, kad iš 
šios patirties išriedės ir kito
kių abiem pusėm naudingų 
projektų. Laukiam Jūsų su
gestijų.

teatrą, nors dar tebebuvo kon
servatorijos studentė.

Gražina Apanavičiūtė per ket
virtį amžiaus yra paruošusi dau
gybę vaidmenų klasikinėse ope
rose (Elzos ir Ortrudos partijas - 
“Lohengrine”, Tamaros - “De
mone”, Jaroslavna - “Kunigaiš- 
tyje Igoryje”, Aida - operoje “Ai
da”, Žentą - “Skrajojančiame 
olande”, Mikaela - “Karmen” 
ir kt.).

Solistė neapribojo savęs vien 
tik darbu teatre. Ji glaudžiai 
bendradarbiauja su choru “Ąžuo
liukas”, su “Armonikos” kapela 
bei kitais dainų ir šokių ansam
bliais ir pasižymi repertuaro 
įvairumu, savo programon įtrauk
dama kompozitorių harmonizuo
tas lietuvių liaudies dainas bei 
arijas iš lietuviškų operų. Po
kalbyje su muz. Dariumi Lapins
ku. Gr. Apanavičiūtė pareiškė, 
kad lietuvių kompozitorių dai
nos - tai lietuvių tautos kūry
binis lobynas. Dainininkės re
pertuare: Verdi “Requiem”, Mo- 
zarto “Requiem”, Bacho “Kalė
dinė oratorija”, Šuberto “Sta- 
bat Mater” ir kt.

Muzikologė Jūratė Vyliūtė 
solistę charakterizavo kaip gra
žaus, švelnaus tembro, indivi
dualaus atspalvio, stipraus, pla
taus diapozono lyrinį drama
tinį sopraną, laisvai valdantį 
operos stilistiką. Solistė dispo
nuoja menine intuicija, muzi
kalumu, betarpiškumu.

G. Apanavičiutės koncerto or
ganizavimu Kanadoje rūpinasi 
Toronto Lietuvių namų kultūros 
komisija. D.S.

tesnes intelektualinio ir dva
sinio gyvenimo sferas.

Bandoma grupuoti muzikos 
kūrinius pagal poveikį sveika
tai. Raminančiai veikia V. A. 
Mocarto “Mažoji nakties sere
nada”, C. Debussy “Mėnulio 
šviesa”, nerimą išblaško J. 
Štrauso valsai, galvos skaus
mus malšina F. Liszto “Veng
riškoji rapsodija” nr. 1....

Gamta
Gamtos grožis taip pat gali 

gydyti. Kad ir kaip atrodytų 
paradoksalu, tačiau akys rei
kalingos ne vien tik regėjimui, 
ne tik matomų daiktų analizei 
bei įvertinimui. Pasirodo, pa
čioje akyje ir odoje apie ją pra
sideda vadinamasis optikove- 
getacinis traktas, kuris jun
gia akį, apie ją esančią odą ir 
akiduobę su vidurinėse galvos 
smegenyse esančiais aukštai
siais vegetaciniais centrais. 
Įvairių spalvų šviesos impul
sais galima efektyviai ir no
rima kryptimi paveikti aukš
tuosius vegetacinius centrus, 
taip pat hipofizę - vieną reikš
mingiausių endokrininių liau
kų. Taigi gamtovaizdžio tera
pija galima veikti ne tik psi
choemocinę sferą, bet ir pa
sąmonę, vidaus organų regu
liaciją ir hormonų balansą.



Kai kurios Lietuvoje įsisteigusio “Šėpos” teatro figūros, humoristiškai vaizduojančios politinio gyvenimo momentus

“Šėpos” teatras aplankys Kanados ir JAV lietuvius

Ką pataria svetimtaučiams skaityti apie Lietuvą?
''Juozo Baltušio “Sakmė apie Juzą”, “Atgimstančios Baltijos šalys”, Česlovo Milašiaus — 

Milosz’o ir Oskaro Milašiaus veikalai prancūzų kalba
VYTAUTAS A. JONYNAS

Nieko nepadarysi! Tuo mes 
nesiskiriam nuo kitų mažų tau
tų. Džiaugiamės kaip vaikai, 
aptikę, kai kas nors Vakaruose 
bent kiek pagarbiau atsiliepia 
apie mūsų tautų, jos praeitį, 
kultūrą, literatūrą . ..

Tiesą pasakius, ne kažin kiek 
tokių atsiliepimų anksčiau bū
davo. Prisiminkim tik, kiek bu
vo svečių mūsų renginiuose, 
kuriuos vadindavom lietuvių 
tautos draugais ir kurie vėliau 
pasirodė apverktinais mulais 
ir veidmainiais.

Dabar, po ryžtingosios kovo 
11-tosios, padėtis keičiasi. Po 
peticijom, reikalaujančiom 
Lietuvai nepriklausomybės, 
ima mirgėti stambių politinių 
asmenybių, rimtų rašytojų, pa
garsėjusių menininkų ir kino 
darbuotojų pavardės. Išeivi
jos istorikų veikalai minimi 
raštijoje, skelbiančioje Sovie- 
tijos dinozauro nukriošimą. 
Lietuva nebėra egzotiškas 
kraštas, “Rūritanija”, “Kaka- 
nija”, nebėra nesusipratimų, 
atsiradusių dėl netikusios Ver
salio sutarties ar “Šventosios 
Rusijos”, Šiaurės Vakarų kraš
to n'evykusios atskalos.

Kai kas iš svetimtaučių pa
junta netgi pareigą supažin
dinti sovietofilus intelektua
lus su veikalais, aptariančiais 
lietuvių tautos praeitį, jos ne
santarvės su kaimynais, paga
liau lietuvio pasaulėvoką. Bū
dingas tokios iniciatyvos pa
vyzdys yra pasirodžiusi 1991 
m. sausio 18 d. dienraštyje 
Le Monde keturių veikalų apie 
Lietuvą apžvalga.

Knygų kronikos yra papras
tai žurnalistui nuobodokas ru
tinos dalykas. Savaime supran
tama, tokiam apžvalgininkui 
yra paliekama pilna laisvė pa
sirinkti knygų rinkoj kas ak
tualu, populiaru, įdomu. Tie
sa, Prancūzijoje tą nuospren
dį anksčiau iš dalies sąlygoda
vo garsioji televizijos progra
ma Apostrophes, kurią stebė
davo penktadienį vakarais du 
milijonai žiūrovų. Jei neklys
tu, tos programos šių metų sau
sio mėnesį jau nebebuvo. Bet 
jei jinai ir būtų buvusi, vargu 
ar ji būtų susilpninusi Le Mon
de apžvalgininkės Nicole Zand 
ryžtą prabilti apie Lietuvą, 
jos žmogų ir jos problemas.

Lietuviškas romanas
Pernelyg akivaizdu jau vien 

iš paties rašinio sąrangos, kad 
jos vaizduotę pagavo (meilė iš 
pirmo žvilgsnio) lietuviškas 
romanas, išverstas į prancūzų 
kalbą — La saga de Youza de 
Youozas Baltouchis. Mūsiš
kai — Juozo Baltušio Sakmė 
apie Juzę. Iš šešetos laikraš
čio skilčių keturias su puse ski
riamos tai “nepaprastai švie
žiai ir originialiai”, Nicol’ės 
Zand nuomone, knygai aptarti.

Mums, kurie visą laiką lin- 
kėdavom lietuvių literatūrai 
“išplaukti į tarptautinius van
denis”, šis Le Monde apžval
gininkės susižavėjimas Baltu
šio kūriniu nėra nei nesupran
tamas, nei nemalonus, tik kaž
kaip “ne laiku atėjęs”. Visiems 
žinoma, kad Baltušis į savo gy
venimo pabaigą kaip asmeny
bė buvo pasibaisėtinai susi
kompromitavęs. Pasirinkęs 
maskolbernystę, jis metėsi vi
saip šmeižti per radiją lietu
vius ir jų pastangas išsikovoti 
nepriklausomybę. Žodžiu, šiuo 
metu nelabai norisi girdėti 
lietuviui jo pavardę.

Rasit iš tiesų visa, kas buvo 
tauraus, šviesaus jo asmenyje, 

sukrauta Sakmėje apie Juzę? 
Tai paveiki, poetiška knyga, 
ir netenka stebėtis, jei jinai 
atidengė Le Monde apžvalgi
ninkei patrauklią, slėpiningą 
šalį Lietuvą ir nemažiau didin
gus, legendinio masto jos žmo
nes.

Juk ar ne tą patį poveikį tu
rėjo jinai mums, kai pasirodė 
jos pirmoji laida 1979 m.? Tie
sa, išeivijos spaudoje šis J. 
Baltušio romanas nebuvo per 
daug komentuotas. Jei neklys
tu, buvo apie jį recenzija Aki
račiuose. Atsiliepė apie jį pa
lankiai B. Ciplijauskaitė Drau
ge, recenzuodama Vidmantės 
Jasukaitytės Stebuklingę pa
tvorių žolę. Nuostabus daly
kas tačiau yra tas, kad nespe- 
cialistų kritikų, paprastų kny
gos mylėtojų tarpe, kiek teko 
pakartotinai pastebėti, Sakmė 
buvo ir tebėra iki šiol pasitin
kama nepaprastai šiltai, kaip 
vienas gražiausių lietuvių pro
zos veikalų, sukurtų paskuti
niųjų keturių dešimtmečių bū
vyje.

Priežastis paprasta. Skaity
tojui (ir gal ypač išeiviui) leng
va identifikuotis su legendi
niu Juza jau vien todėl, kad 
jame įkūnyti tokie žavingi, ro
mantiški, ibseniški bruožai, 
kaip valingumas, ištvermė, be
galinis (lietuviškas) darbštu
mas ir už vis labiau tolerantiš
kumas, paslaugumas skriau
džiamam artimui, panteistinė 
pasaulėjauta. Antra vertus dėl 
to, kad romane vaizduojama 
Lietuvą ištikusi skriaudų kro
nika, Juza simbolizuoja viską 
ištvėrusią ir nepalūžusią tė
vynę. Liūdna sakmė. Skendinti 
elegiškame, nostalgiškame 
šviesotamsyje.

Panašiai interpretavo šį kū
rinį, įžiūrėdamas ir kitus as
pektus, Lietuvoj gyvenantis 
kritikas Vytautas Kubilius:

Romanas parašytas kaip sakmė 
ar baladė apie meilės šventumą ir 
galybę. ... Tai atsisveikinimas su 
senąja kaimo gyvenimo sankloda, 
alsuojantis meile ir poetizacija jos 
subrandintoms moralinėms verty
bėms, jos dvasiniam atsparumui. 
... Jame įkūnytas sąlyčio su žeme, 
vandeniu, medžiu, gyvuliu tyru
mas, poetiškai izoliuotas iš socia
linės aplinkos, kaip lietuvio vals
tiečio pirmpradė esmė. “Žanru kai
ta ir sintezė”, V. Vaga, 1986).

Džiugu konstatuoti, kad La 
Monde apžvalgininkė reko
menduoja savo skaitytojui Sak
mę kaip tik dėl šių specifinių, 
dvasingų romano savybių:

Tai sodri proza, pilna Siaurės 
Europos kvapu ir gomurį kutenan
čių aromatų ... Ji pilna gaivališ
kų, pilnakraujiškų personažų. 
Nors jie mūsų amžininkai, atrodo 
tarsi išnirę iš pasakų ir legendų 
pasaulio.

Skaitydami šią knygą, anot 
jos, “mes prarandam nuovoką, 
kur esame, taip ji sutaršanti, 
it plaukus, įprastinius mums 
poelgius, taip nublanksta 
prieš ją nūdienė, smulkių ero
tinių nuotykėlių ir autobiogra
finių išsipasakojimų raštija.

Žodžio magija
Nicole Zand itin glaustai at

pasakoja Sakmės apie Juzę 
turinį, visą dėmesį skirdama
J. Baltušio žodžio magijai at
skleisti. Ir tai gerai, nes esmė
je Sakmė yra trapi knyga. Ne
reiklus, neišsprusęs skaityto
jas lengvai gali pasitenkint 
knygos turinio atpasakojimu; o 
tai, šiuo atveju, visai antraei
lis, net kenksmingas dalykas. 
Nekūrybingo, diletanto reži
sieriaus rankose, ekranizuota 
Sakmė labai lengvai gali pra
rasti visą lyriškumą, tapdama 

banalia, propagandine putele, 
nuotykingu “Grade B” filmu.

Pripažinusi J. Baltušio kal
bos turtingumą, apstumą joje 
“žodžių, kurių nėra, nebėra gy
vojoj kalboj, kurie atrodo tar
si atklydę iš kitos Žemės”, ji
nai pataria skaitytojams be
matant susipažinti su auto
riaus kalbos žodynėliu, esan
čiu knygos gale. Jos manymu 
(ir su tuo neabejotinai pride
ra sutikti), vertėja Denise Yoc- 
coz-Neugnot atlikusi nepapras
tai sudėtingą darbą, privertu
sį ją iššniukštinėti daug įvai
rių Prancūzijos provincijų tar
mių bei šnektų žodynų, per
žvelgta amatininkų, medžioto
jų terminija, net kai kurių ra
šytojų leksikas, kad surastų 
atitikmenų J. Baltušio “svai
ginančiai ir nugirdančiai pro
zai”. Čia pat pateikiamas tos 
neblaiviau stovin stumiančios 
prozos gabaliukas - Kairiaba- 
lės liūno aprašymas, pilnas bo
tanikos terminų.

Iš lietuviško ir rusiško teksto
Leidinio tituliniame lape sa

koma, kad Denise Yoccoz- 
eugnot vertųsi Sakmę apie Ju
zę iš lietuviško ir rusiško teks
to, patariama Genovaitės Ka- 
šinskienės (Genovaitė Ka- 
chinshkienė). (Lietuvį siutina 
vertėjų laikymasis tos barba
riškos fonetinės transkripci
jos). Vertimo gabaliukas įti
kina, kad Denise Yoccoz-Neug- 
not yra įveikusi J. Baltušio 
kaimo kalbos sodrumą. Bet jį 
skaitant grįžta atmintin fak
tas, kad pirmą kartą Sakmės 
teksto skambesį prancūzų kal
ba teko išgirst prieš devyne
tą metų, kai stambią ištrauką 
iš šio romano Le Dit de Juza 
buvo paskelbęs žurnaliukas 
Lettres sovietiques 284 nr. Jos 
vertėja buvo Elizabet Muravjo
vą. Tekstas skambėjo pakiliai. 
Komentuodamas tą įvykį Aki
račių 1983 m. sausio nr. J. Alek
sandravičius tada rašė:

“Ilgamečiai mūsų būgštavi
mai, jog lietuviško teksto ne
įmanoma perteikti rafinuota 
prancūzų kalba, yra be pa
grindo”.

Denise Yoccoz-Neugnot ver
timas, atrodytų, tą tiesą pakar
totinai patvirtina. Ir tai džiu
gu. Jos posūkis ieškoti tinka
mų žodžių lietuviškai pasaulė
jautai išreikšti Jean Giono pro
zoje, neabejotinai sumanus. 
Rasit būtų pasitarnavę ir Mau
rice Genevoix raštai, nes, iš 
tikrųjų, tai bus bene vieninte
liai du prancūzų rašytojai, ku
rių dvasinis pasaulis giminin
gas J. Baltušio ir M. Katiliš
kio pasaulėvokoms.

Ar Denisei Yoccoz-Neugnot 
buvo pažįstamas E. Muravjovos 
išverstas Baltušio fragmen
tas, nežinia. Koks buvo Geno
vaitės Kašinskienės įnašas 
vertimą taisant bei tobulinant, 
vėlgi nežinia. Dar daug “baltų 
dėmių” toje praeityje. Tame 
1982 metų Lettres sovietiques 
nr., skirtame soviet. Lietuvai, 
visgi nesimatė lietuviškų pa
vardžių vertėjų tarpe. Netgi 
trumpą pratarmę Baltušio iš
traukai buvo parašiusi kažko
kia Svetlana Kuznecova. Gal 
tos vertėjos buvo lietuvaitės, 
ištekėjusios už rusų? Buvo juk 
išversta į prancūzų kalbą ir ki
tų brandžių lietuviškų knygų, 
kaip pvz. I. Mero Lygiosios 
trunka akimirka, Ant ko laikosi 
pasaulis. Kiek dėl jų pralieta 
lietuviško prakaito, nežinia.

Baltijos kraštų atgimimas
Kitas veikalas, su kuriuo 

Nicole Zand manymu Le Mon
de skaitytojams yra verta susi-

Jau pora metų, kai PLB val
dyba deda pastangas ir planuo
ja spektaklius “Šėpos” teatro 
iš Vilniaus.

Kas tas “Šėpos” teatras? Jis 
gimė 1988 m., prasidėjus akty
viai reikštis Lietuvos laisvėji
mui. Šio žanro šaknys siekia vi
duramžiais vaidintas misteri
jas, kur buvo dažniausiai vaiz
duojami Naujojo ar Senojo Tes
tamento siužetai. Misterijų sce
na atkurdavo vertikalų pasau
lio modelį — dangų, žemę, pra
garą. Lėlių misterijos vykdavo 
specialiose trijų aukštų spin
tose, kur kiekvienas aukštas 
reiškė vieną iš pasaulio sferų.

Vilniuje tokį teatrą buvo su
kūrę Vilniaus un-to studentai 
lenkų okupacijos metu. Ši tra
dicija nutrūko sovietinės oku
pacijos metais, nes politinis 
teatras buvo neįmanomas.

Naujai atkurto “Šėpos” teat
ro pirmas spektaklis įvyko 1989 
m., kai buvo suvaidinta “Revo
liucijos lopšinės”. Šiam vaidi
nimui impulsą davė 18-toji Aukš

pažinti, yra žurnalo Autre- 
ment serijoj pasirodęs sąsiu
vinis apie Baltijos kraštų at
gimimą:

Pays Baltes: Le Reveil. Diri- 
gė par Yves Plasseraud avec la 
collaboration de Francis Mou- 
longuet. Autrement No. 50, 
236 p.

Nicole Zand nebando nu
slėpti, kad tai paviršutiniška, 
konspektyvinė, pasipriešini
mo sovietizacijai tuose kraš
tuose apžvalga. Atseit, “būti
nos, elementarios žinios” apie 
tas tris respublikas, sudaran
čias 600 km ilgio velkę, užda
rančią duris į Europą.

Pavadinom Autrement žur
nalu vien todėl, kad šia prie
danga eina dvi stambios nume
ruotos monografijų serijos. 
Viena apie kraštus, kita apie 
miestus (Madridą, Maskvą ir 
t.t.). Tai kolektyviniai leidi
niai, papuošti nebanaliom 
nuotraukom, kurių tekstus pa
prastai rašo autoritetingi žur
nalistai, mokslininkai, specia
listai. Iš Nicole Zand straips
nio neaišku, kas sudarė šio nu
merio apie Baltijos respubli
kas redakcinį kolektyvą, bet 
tenka sutikti su apžvalgininkės 
nuomone, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija nusipelno atskirų spe
cialių, rūpestingiau paruoštų, 
numerių.

Milosz’o veikalas
“Gera yra gimti mažame kraš

te, kuriame gamta atitinka 
žmogaus mastelį, kur amžiam 
bėgant sugyveno kartu skirtin
gos kalbos ir skirtingos tiky
bos. Kalbu apie Lietuvę - mi
tų ir poezijos žemę. Ir nors ma
noji šeima jau nuo XVI š. kal
bėjo lenkiškai, lygiai kaip dau
gelis šeimų Suomijoj kalba 
švediškai, o Airijoj - angliš
kai, dėl to aš esu lenkų, o ne 
lietuvių poetas, tačiau Lietu
vos kraštovaizdžiai ir galbūt 
jo dvasios niekada manęs ne
paliks”.

Taip kalbėjo Czeslaw Milosz, 
priimdamas Nobelio literatū
ros premiją. Ir tai nebuvo joks 
proginis skiedalas. Nicole 
Zand visai protingai pasielgė, 
pasirinkdama jo knygą Nuo 
Baltijos iki Ramiojo Vande
nyno (DE LA BALTIQUE AU 
PACIFIQUE de Czeslaw Mi
losz. Traduit du polonais par 
Marie Bouvard. Fayard, 276 p., 
120 fr.), kuri pailiustruoja, kaip 
Lietuva (ir ypač Vilnius) nesi
liauja veikęs Lietuvoj, Nevė
žio pakrantėse, gimusio žmo
gaus.

Cz. Milosz’o sentimentais 
Lietuvai netenka abejoti. Ni
cole Zand, žinoma, nė nebando 
atpasakoti jo straipsnių turi
nio cituoti vien kelis sakinė
lius, kuriuose Cz. Milosz prisi- 

čiausiosios tarybos sesija, ku
rios metu komunistų valdžia pa
būgo priimti nutarimą, protes
tuojantį prieš konstitucines 
Sov. Sąjungos pataisas. Tą va
karą Vilniuje plazdėjo trispal
vės, perrištos juodais kaspinais, 
o lietuviai pasijuto turį bailią, 
parsidavusią Maskvai valdžių. 
Štai tuomet ir gimė idėja pada
ryti jų lėles ir spektaklyje pa
rodyti, ką tauta apie juos galvo
ja. Nuo to laiko įvyko daug spek
taklių, vaizduojančių įvairius 
aspektus Lietuvos laisvėjimo, 
satyriškai perduodant mūsų vei
kėjų, politikų pasireiškimus. 
“Šėpos” spektakliai sutraukia 
pilnas sales žiūrovų, nes sma
gu pasijuokti kartais ir iš skau
džios realybės.

Šį rudenį, rugsėjo mėnesį, tu
rėsime ir mes progos šiuos spek
taklius pamatyti: “Šėpos” teat
ras aplankys Montrealį, Toron
tą, Londoną, Detroitą, Čikagą, 
Bostoną, New Haven ir Niujor
ką. Su kai kuriom kitom vieto
vėm planavimas nėra galutinai 
sutartas. I. L.

pažįsta nepažinęs Šiaurės Je
ruzalės, Vilniaus, žydų kultū
rinės veiklos. Taip pat cituo
ja ištraukas iš laiško Tomui 
Venclovai, kuriame nusiskun
džia, jog jam priekaištauja
mas nutautimas tiek iš lenkų, 
tiek iš lietuvių pusės. Leisti
na spėlioti, kad šiame veikale 
bus tam tikra dalis dalykų, apie 
kuriuos Milosz yra išsipasako
jęs savo pošnekiuose su lenkų 
žurnalistais Ewa Czarnecka ir 
Aleksander Fiut, kurie suda
rė rinkinius Conversations 
with Czeslaw Milosz (N.Y. Har
court, Brace, Jovanovich, 1984) 
ir Milosz par Milosz (Paris,
Fayard’o 1986). Iš cituojamų ei
lučių neužginčijamai aišku, 
kad šioj knygoj rado vietos ir 
Cz. Milosz’o laiškas Tomui 
Venclovai “Vilnius kaip dva
sinio gyvenimo forma”, kuris 
mums pažįstamas iš Metmenų 
1979 m. 38 nr. Jame autorius su 
neslepiama meile Vilniui išsi- 
pasakoja savo jaunystės metus 
tame mieste ir itin šiltai atsi
liepia apie kitą lietuvį, univer
siteto studijų draugą - žurna
listą Praną Ancevičių, nelai
mingai užbaigusį savo gyveni
mą Kanadoje.

Rašytojas OSKARAS V. MILAŠIUS

Oskaro Milašiaus raštai
Paskutinis Le Monde skaity

tojams rekomenduojamas vei
kalas apie Lietuvą yra Oskaro 
W. Milašiaus knyga, susidedan
ti iš dviejų dalių: Vilnius ir Eu
ropos civilizacija ir Du politi
niai mesianizmai (DEUX MES- 
SIANISMES POLITIQUES pre
cede de VILNA ET LA CIVILI
SATION EUROPEENS de O. V. 
de Milosz. Ed. Andrė Silvaire, 
254 p.).

Faktiškai tai yra Oskaro Mi
lašiaus Raštų XHI-sis tomas, 
susidedantis iš įvairių straips
nių. Tuos raštus leidžia entu
ziastas Andrė Silvaire.

Oskarą Milašių prancūzai 
laiko savu poetu, nes jis rašė 
prancūziškai, bet visada yra 
primenama jo lietuviškoji kil
mė. Nicole Zand skaitytojams 
primena Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos piliečių para
doksą, kai vienos šeimos ar 
genties nariai, pasirinkdavo 
dirbti vienai ar kitai tautai.

Plačiau ji minimo veikalo ne
aptaria. Keistu sutapimu šio 
XIII Milašiaus raštų tomo su
tiktuves ir veikalo sandarą ap
rašo šių metų kovo mėn. Metų 
numeryje V. Bikulčius. Itin 
įspūdinga yra tai, kad Mila
šiaus lyrika nėra praradusi 
savo gerbėjų. O. W. Milašiaus 
bičiulių draugijos nariais yra 
daug iškilių Prancūzijos as
menybių, o garbės pirmininkas 
yra Czeslaw Milosz.

LA SAGA DE YOUZA de You- 
zas Baltouchis. Traduit du li- 
tuanien et du russe par Denise 
Yoccoz-Neugnot avec les con- 
seils de Guenovaitė Kachinsh- 
kienė. Alinėa, 362 p., 149 F.
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d KULTQKJAIEJE VEIKLOJE
JAV ir Kanados ateitininkų 

savaitė įvyks rugpjūčio 10-16 d.d. 
Tėvų pranciškonų sodyboje Ken- 
nebunkporte, Maine valstybėje. 
Savaitė bus pradėta sol. Daivos 
Mongirdaitės koncertu, o ją už
baigs sol. Ginos Čapkauskienės 
koncertas. Paskaitas skaitys Vai
va Vėbraitė-Gustainienė, Algi
mantas Gureckas ir kapelionas 
kun. dr. Valdemaras Cukuras. Jis 
taipgi vadovaus Kruvinojo sekma
dienio aukoms Vilniuje skirtai 
procesijai su žvakėmis, maldoms 
už žuvusius ir prisikeliančią Lie
tuvą. Rytmetines Mišias kasdien 
atnašaus ir pamokslą sakys kun. 
Vytautas Pikturna.

Rašytojo Antano Vaičiulaičio 
aštuoniasdešimt penktąjį gimta
dienį birželio 25 d. atšventė pus
šimtis JAV sostinėje Vašingtone 
bei jos apylinkėse gyvenančių ar
timesnių bičiulių. Juos sukaktu
vininko sodybon sukvietė Joana 
Vaičiulaitienė, paruošusi vaišes 
su dukromis Danute, Joana, Aldo
na, žentais ir vaikaičiais. Šeimos 
vardu sukaktuvininką sveikino 
vyriausioji dukra Danutė Vaičiu- 
laitytė-Nourse, dėkojusi už joms 
tekusį pažinti tėvo pasaulį. Sve
čių vardu žodį tarė Juozas Lauč- 
ka, visuomenininkas, žurnalistas, 
buvęs Europos “Laisvės” radijo 
Miunchene lietuvių tarnybos vir
šininkas, Ateitininkų federaci
jos vadas. Pagrindinį dėmesį jis 
skyrė A. Vaičiulaičio visuomeni
nės veiklos epizodams. Dovana su
kaktuvininkui tapo pobūvio daly
vių sutelkti keli šimtai dolerių 
jam artimos Vilkaviškio katedros 
atstatymui.

Poetė Janina Degutytė, mirusi 
Lietuvoje 1990 m. vasario 8 d., 
pirmųjų mirties metinių proga 
buvo prisiminta Čikagoje. Ve
lionės rinktinių eilėraščių reči
talį balandžio 28 d. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje surengė 
aktorė Nijolė Martinaitytę. Ji yra 
nenuilstanti šio muziejaus kultū
rinių renginių vadovė, talentin
ga skaitovė ir deklamatorė. N. 
Martinaitytės lūpomis gyveniman 
grąžintus J. Degutytės posmus 
pianistė Sonata Deveikytė-Zubo- 
vienė paskaidrino F. Mendelsoh- 
no-Bartholdy “Daina be žodžių”, 
C. Debussy “Pėdomis sniege”, M.
K. Čiurlionio ir D. Šostakovičiaus 
preliudais.

Saviveiklinis “Atžalos” teatras 
Australijos Sidnyje neteko po 
sunkios ligos birželio 13 d. Šv. 
Vincento ligoninėje mirusio ilga
mečio aktoriaus ir režisieriaus 
a.a. Juliaus Dambrausko. Velio
nis, gimęs Luokės ūkininko šei
moje, mokėsi Telšių gimnazijoje 
ir teatru susidomėjo mokytojo 
Kazio Mockaus mokinuko vaid
meniu įjungtas Kazio Binkio pje- 
sėn “Atžalynas”. Tą pjesę jis 1955 
m. pasirinko pirmuoju savo reži
sūriniu darbu Sidnio lietuviams 
“Atžalos” teatre. Prieš mirtį ve
lionis paruošė gulbės giesme ta
pusį paskutinį savo pastatymą, 
kuriam buvo pasirinkęs miestie
čių gyvenimą vaizduojančią Neilo 
Simono komediją “Kalinys tarp 
dangoraižių”. Liepos 14 d. numa
tytos premjeros jis jau nebūtų 
sulaukęs. Tad paskutinis dar gyvo 
rež. J. Dambrausko pagerbimas, 
dalyvaujant “Atžalos” nariams ir 
bičiuliams, įvyko birželio 1 d. Ju
tos ir Viktoro Šliterių rezidenci
joje. Su amžinybėn iškeliavusiu 
aktoriumi ir režisieriumi a.a. J. 
Dambrausku buvo atsisveikinta 
birželio 17 d. Rookwoodo kapi
nių krematoriumo koplyčioje, 
religines apeigas atlikus prel. P. 
Butkui. Velionies bičiulių vardu 
kalbėjo S. Skorulis, “Atžalos” 
teatro — O. Maksvytienė, Mel
burno teatralų— G. Žemkalnis.

Kultūrinį Australijos lietuvių 
gyvenimą Džilonge (Geelong) 
išjudino iš Lietuvos atvykusi Gra- 

.žina Marija Burokaitė, chorų va
dovė, baigusi Stasio Šimkaus 
aukštesniąją muzikos mokyklą 
Klaipėdoje ir Lietuvos konser
vatoriją Vilniuje, ištekėjusi už 
techniko Petro Pranausko. 1990 
m. vasario 10 d. juos Melburno 
Šv. Jono šventovėje sutuokė lie
tuvių kapelionas kun. dr. Pranas 
Dauknys. Gražina Pranauskienė 
įsijungė ALB kultūros tarybon, 
Džilonge atgaivino lituanistinę 
savaitgalio mokyklėlę ir įsteigė 
naują “Vilties” chorą, pirmąjį 
koncertą surengusį š. m. balan
džio 28 d. Džilongo lietuvių na
muose. Koncertan buvo įjungta ir 
įdomi kaimiška “Vakaronė” su 
liaudies dainomis, jaunimo atlik
tais šokiais. “Vilties” choro pra
džia tektų laikyti G. Pranauskie- 
nės paruoštų Džilongo dainininkų 
įsijungimą į Šešioliktųjų Austra
lijos lietuvių dienų dainų šventę 
Melburne 1990 m. gruodžio 29 d.

Maironio draugija, veikianti 
prie Lietuvos kultūros fondo, rū
pinasi jo tėviškės tvarkymu Pa
sandravyje ir Bernotuose, šiem 
reikalam sutelkusi jau daugiau 
kaip 100.000 rublių. Kovo 11 d. 
Bernotuose buvo surengta Mairo
nio valanda, aptarti draugijos 
planai, aplankyta jo gimtavietė 
Pasandravyje. Birželio 8 d. ten 
buvo pašventinti 1990 m. vasa
ros seminare Lietuvos liaudies 
meistrų sukurti mediniai kryžiai, 
koplytstulpiai ir koplytėlės. Mai
ronio gimtavietę dabar puošia 
tokie dievdirbių kūriniai, kaip 
“Marija Maloningoji”, “Jėzus 
Nazarietis”, “Nukryžiuotasis su 
apaštalais”, “Šv. Jurgis”, “Šv. 
Jonas Krikštytojas” ir “Šv. Fabi
jonas”.

Vilniaus parodų rūmuose ir 
laikinose Lietuvos žydų muziejaus 
patalpose buvo surengta buvusių 
šio muziejaus radinių, dokumen
tų ir dailės kūrinių paroda “Ka
tastrofa”. Senųjų Lietuvos žydų 
kapinių nuotraukoms buvo skirta 
paroda “Praeities prasivėrimas”, 
atidaryta birželio 19 d. Vilniaus 
fotografijos galerijoje. Abi pa
rodos buvo susietos su žydų taut- 
žudystės pradžios penkiasdešimt
mečiu II D. karo metais Lietuvoje.

Kauno muzikinis teatras gast
rolėms Vilniuje buvo pasirinkęs 
Paulo Abrahamo operetę “Balius 
‘Savojoje’”. Jos premjerą 1990 m. 
pabaigoje kauniečiams paruošė 
rež. Valius Staknys, estas dail. 
Eldaras Renteris, baletmeiste
riai Heino Asalu ir Jelena Kylar, 
dirigentai Stasys Čepinskis ir Ju
lius Vilnonis. Gastroliniuose spek
takliuose Lietuvos operos ir ba
leto teatre pagrindinius šios ope
retės vaidmenis vilniečiams atliko 
Kauno muzikinio teatro solistai 
Danutė Dirnginčiūtė, Mykolas Re- 
kys ir Eleonora Kliučiūtė.

Bostonietis kompozitorius Je
ronimas Kačinskas yra paskelbtas 
kandidatu .valstybinei Lietuvos 
premijai. Turbūt šia proga Vil
niuje buvo surengti du jo kūrinių 
koncertai. Menininkų rūmuose 
birželio 19 d. muzikologo G. Gap- 
šio vadovautame koncerte skam
bėjo kompoz. J. Kačinsko “At
spindžiai” fortepijonui, “Ketu
rios miniatiūros fleitai, klarne
tui ir violončelei”, “Septetas klar
netui, fagotui, miško ragui, smui
kui, violai, violončelei ir fortepi
jonui”, dainos chorui. Programos 
atlikėjų sąraše minimi pianistai 
Ž. Karkauskaitė, A. Staškus, B. 
Vasiliauskas, smuikininkė R. Ma
taitytė, altistas R. Romoslauskas, 
fleitistas V. Gelgotas, violonče
listai G. Derus, R. Jasiukaitis ir
L. V. Lopo vadovaujamas kameri
nis choras “Cantemus”. Vilniaus 
arkikatedroje birželio 30 d. Lie
tuvos karaliaus Mindaugo krikšto 
700 metų sukakčiai kompoz. J. Ka
činsko sukurtas “Mišias Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos Šir
dies garbei” su dirigentu A. Jo- 
zėnu atliko “Vilniaus” choras, 
operos solistai L. Domikaitė, S. 
Stonytė, B. Tamašauskas, V. 
Prudnikovas, vargonininkas B. 
Vasiliauskas ir grupė instrumen
talistų, grojančių variniais pu
čiamaisiais instrumentais.

Lietuvos totorius dabar jungia 
Vilniuje įsteigtas jų kultūros cent
ras. Kai kurie senyvo amžiaus to
toriai dar moka skaityti arabų raš
menimis, bet žodžių prasmės jau 
nesuvokia. Lankytojai žavėjosi 
Lietuvos totorių kultūros centre 
atidaryta tautinių drabužių pa
roda, užmiršdami, kad ją surengė 
iš Ufos atvykusi ir Vilniuje apsi
gyvenusi totorė dailėtyrininkė 
ir etnografė Leilė-chanum Zaki
rova. Ji yra sutelkusi daug žinių 
apie totorių papročius, religiją 
ir istoriją. Jau studijuodama Le
ningrado dailės akademijoje, L. 
Zakirova lankėsi senuosiuose Pa- 
volgio, Kazanės totorių kaimuose, 
rausėsi senolių skryniose, rink
dama tautinių drabužių pavyz
džius. Jie būdavo siuvami iš tau
riajam šilkui atstovaujančio at
laso, damasto ir brokato. L. Za- 
kirovai teko ieškoti įvairių pa
kaitalų. Trūko ir Kazanės totorės 
kadaise dievintų auksinių papuo
šalų. Autentiškiems totorių dra
bužiams atkurti nebuvo jokio pie
šinio, jokios skulptūrėlės. Mat 
musulmonams Koranas neleidžia 
nei piešti, nei lipdyti žmogaus. 
L. Zakirova turėjo remtis svetim
šalių keliautojų aprašymais ir 
senų žmonių prisiminimais. Lie
tuvos totoriai yra Vytauto Didžio
jo karių palikuonys. Jų moterų 
drabužiuose dailėtyrininkė L. 
Zakirova randa daug lietuviško 
ir lenkiško apdaro detalių. Pra
mokusi lietuvių kalbos, ji su šei
ma medžiagą rinks etnografiniuo
se Lietuvos kaimuose. V. Kst.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 1991- VII- 23 - Nr. 30 (2161)

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.

KĘSTUTIS ŠAPKA su savo auklėtiniu ROLANDU VERKIU po puikios 
pergalės Varšuvoje Nuotr. Tado Žebrausko

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.........

180-364 d. term, ind.........
1 metų term, indėlius.....
2 metų term, indėlius.....
3 metų term, indėlius.....
1 metųGIC-mėn.palūk. ..
1 metų GlC-met. palūk. ..
2 metų GlC-met. palūk. ..
3 metų GlC-met. palūk. ..
RRSP, RRIF ir OHOSP ...
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 9 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 91/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 91/«% 
Taupomąją sąskaitą ...... 7'/4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 7'/z% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 113/«%
Sutarties paskolas 

nuo ................  113/4%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 101/4%
2 metų ................. 101/2%
3 metų ................. 103/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų 93A%

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

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

AKTYVAI per 49 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

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

CHOICE
Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
- 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

ANTANAS GENYS

professionals inc. Realtor I

Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo.

P Kokia 
jūsų namo 

vertė?

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

232-9000 
res: 231-2839

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231 -5641 , namų 766-5857

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

Puikūs Pukščio pasiekimai
Tomas Pūkštys, 23 metų amžiaus, 

6’-2” ūgio, sveriąs 212 svarų leng
vaatletis, ieties metėjas, garsėja 
savo pasiekimais ir jau “skinasi” 
kelių į tarptautinius plotus. Rei
kia manyti, kad apie jį netrukus 
prabils didžioji sporto spauda, 
televizija ir bus komentuojami jo 
sportinės sėkmės žingsniai.

Jis čikagietis, Rasos ir Romo 
Pukščių antrasis sūnus, šiuo me
tu gyvenąs Gainsville, Fla., ir 
Floridos universitete studijuojąs 
“Public Relations”, siekdamas 
mokslo laipsnio. Visą savo laisvą 
laiką skiria sportui, pasirinktajai 
ieties metimo šakai.

Paskutinėmis žiniomis, Tomas 
Pūkštys yra oficialiai priimtas į 
JAV rinktinę, kuri atstovaus Ame
rikai Pasaulio lengvosios atletikos 
primenybėse rugpjūčio 23 — rugsėjo 
1 d.d. Tokijo mieste. Rinktinėje 
vietą užsitikrino, kai jis pasiekė 
255 pėdų ir 9 colių atstumą JAV 
lengvosios atletikos pirmenybėse 
Niujorke 1991 m. birželio mėn. Ta
čiau jo geriausia pasekmė ieties 
metime buvo 1990 m. Amerikos ko
legijų varžybose, kur jis buvo pa
siekęs 273’-3” ribą. Ši pasekmė bu
vo tik tris pėdas trumpesnė negu 
aukso medalio laimėtojo 1988 metų 
Seulo olimpiadoje. Vėliau sekę 
susižeidimai ir kiti negalavimai 
kiek sutrukdė sportininko pažan
gą. Tomas Pūkštys savim pasitiki, 
labai sistemingai ruošiasi Tokijo 
varžyboms, kuriose tikisi pakliūti 
į pasaulyje geriausių 8 grupę. To
limesnis ryžtas — su JAV olimpine 
rinktine dalyvauti 1992 m. Barce- 
lonos olimpiadoje.

Geriausias ieties metime sporti
ninko amžiaus vidurkis yra 26-27-ji 
metai. Pasaulio rekordas šiuo metu 
priklauso 29 metų amžiaus Seppo 
Raty, suomiui (318’-1”). Tomas Pūkš
tys sako: “Nesvarbu, koks mano ūgis 
ir svoris, mano protas ir pasiryži
mas yra dvigubai didesnis... ir 
viskas įmanoma pasiekti..Iš tėvų 
gauta informacija, kurioje sakoma, 
kad Tomas vyksta į IV-sias PLS žai
dynes Lietuvoje. Tikrai maloni ži
nia, nes šio lygio sportininkui at
rasti porą savaičių laiko, taip jau 
perkrautame sportiniame kalendo
riuje nevisai yra lengva.

TOMAS PUKSTYS, 
išeivių sūnus, sporto pažiba

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

2.34 — per kartelę . . .
Rolandas Verkys, Varšuvoje per 

J. Kusočinskio atminimui suruoš
tas tarptautines lengvosios atle
tikos varžybas, iššoko 2.34 m, tapo 
jų nugalėtoju ir pateko į geriausių 
pasaulio šuolininkų būrį. Jis 5 cen
timetrais pagerino pačiam priklau
santį Lietuvos rekordą. Buvęs Eu
ropos čempionas Kęstutis Šapka 
pareiškė: “Be abejo esu patenkin
tas savo auklėtinio pasiekimu, bet 
nesistebiu rezultatu. Mes plana
vome, kad vidurvasarį reikėtų 
įveikti apie 2.30-2.35, stabiliai baig
ti sezoną, o kitais — olimpiniais 
metais iššokti tiek, kiek reikia 
olimpiados prizininkui.”

Informacijos dėlei čia yra paro
doma Lietuvos šuolio į aukštį re
kordų raida: 1921 m. S. Garbačiaus
kas — 1.48 m, 1927 m. A. Akelaitis
— 1.67, 1927 m. J. Sadauskas — 1.68, 
1928 m. V. Ašmontas — 1.70, 1928 m. 
A. Akelaitis — 1.78, 1936 m. V. Ko
maras — 1.85, 1938 m. P. Bernotas
— 1.95, 1961 m. A. Vaupšas — 1.96, 
1963 m. E. Grundmanis — 2.02, 1969 
m. J. Daniūnas — 2.08, 1974 m. K. 
Šapka — 2.25 ir 1991 m. R. Verkys
— 2.34 metrus.

Torontiškis Aleksandras Žaliaus
kas yra peršokęs 2.28 m ribą. Jis 
sistemingai ruošiasi Pasaulio leng
vosios atletikos pirmenybėms, ku
rios vyks 1991 m. rugpjūčio mėne
sį Tokijo mieste. Atrodo, du pajė
gūs lietuviai, Verkys — Lietuvos 
ir Žaliauskas — išeivijos, vešlio
sios sporto atžalos susitiks kartu 
jėgų išmėginimui.

Kalbant apie šuolininkus, svarbus 
įvykis ir vertas (dėmesio, moterų 
klasėje — Nelė Savickytė, Lietu
vos lengvosios atletikos pirmeny
bėse, peršokus 1.91 m, pasiekė nau
ją Lietuvos rekordą.

Konferencijos
IV-jų PLS žaidynių metu Lietu

voje vyks visa eilė įvairių konferen
cijų. 1991 m. liepos 29 d. Kaune vyks 
Lietuvos olimpinės akademijos se
sija. 1991 m. liepos 30 d. Kaune Kū
no kultūros instituto rengiama 
mokslinė konferencija Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto istorijos 
klausimais. Konferencijoje veiks 
keturios sekcijos ir svarstymai:
1. Pagrindiniai Lietuvos kūno kul
tūros ir sporto istorijos etapai,
2. Kūno kultūros ir sporto teorijos 
pagrindai, 3. Kūno kultūros ir spor
to organizacija ir 4. Sporto šakų 
istorijos bruožai. 1991 m. liepos 
31 d. Kaune vyks veteranų sąskry
dis. 1991 m. rugpjūčio 2d. — pasau
lio lietuvių Sporto forumas.

Žaidynių dalyviai kviečiami da
lyvauti. Būtų net pageidautina, 
kad nuvykę į PLS žaidynes laisvo 
pasaulio lietuvių sporto darbuo
tojai įsijungtų į šias konferenci
jas ir nušviestų išeivijos veiklos 
ir išsilaikymo galimybes.

Šių žaidynių metu Lietuvoje nu
matoma įsteigti Pasaulio lietuvių 
kūno kultūros ir sporto mokslinin
kų sąjungą.

Lietuvos TOK pareiškimas
Lietuvoje siautėja ginkluotos 

SSSR jėgos. Užpuldinėjami begink
liai žmonės, grobiami ir siaubiami 
pastatai. Ginkluotų SSSR gaujų au
ka tapo ir 1972 metų olimpinis ka
nojų irklavimo čempionas Vladas 
Česiūnas. Jis pamainomis dirbo 
irklavimo treneriu ir Lietuvos 
respublikos muitininku. Olimpinis 
čempionas buvo užpultas ir sunkiai 
sužalotas tuo metu, kai ėjo muiti
ninko pareigas.

Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas griežtai smerkia SSSR gink
luotų pajėgų terorą ir reikalauja, 
kad nusikaltėliai būtų nubausti. 
Smurtas negali būti nei pateisin
tas, nei išteisintas.

Mes prašome Tarptautinį olim
pinį komitetą, visų pasaulio vals
tybių nacionalinius olimpinius ko
mitetus, visus geros valios žmones 
pasmerkti SSSR ginkluotų pajėgų 
išpuolius prieš Lietuvos respub
liką ir jos gyventojus. Lietuvos 
žmonės nori ir turi teisę gyventi 
taikiai, laisvai ir saugiai. Taika, 
laisvė ir žmonių saugumas — olim
pinės vertybės, Negalime tylėti, 
kai jos trypiamos ir niekinamos.
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

apimančius vienerių metų lai
kotarpį nuo 1990 m. balandžio 
1 d. iki 1991 m. kovo 31 d. Re
miantis tais duomenimis, Ka
nada š.m. balandžio 1 d. turė
jo 26,9 milijono gyventojų. Jų 
skaičius per vienerius metus 
padidėjo 390.000. Padidėjimą 
atnešė 404.700 gimusių kūdi
kių ir 219.000 įsileistų ateivių. 
Ypač džiaugiamasi kūdikių pa
gausėjimu, po daugelio metų 
perkopusiu 400.000. Džiaugs
mo priežastis tebėra silpnoka, 
nes iš tikrųjų metinį gimimų 
skaičių padidino tik 11.700 kū
dikių.

Statistiniai duomenys pri
mena ir iš Kanados pasitrau
kiančius gyventojus. Pernai 
Kanada neteko 37.600, užper
nai — 38.600. Ontario provin
cijoje buvo užregistruotas me
tinis gyventojų pagausėjimas 
166.997, Britų Kolumbijoje — 
84.680, Albertoje — 51.979. On
tario provincija dabar jau turi 
9.900.000 gyventojų, tačiau pro
porciniu požiūriu jų prieaugis 
yra didesnis Britų Kolumbijo
je ir Albertoje. Iš Kvebeko per
nai į kitas Kanados provinci
jas išsikėlė 11.600 daugiau gy
ventojų negu iš jų atsikėlė Kve- 
bekan.

Iš Ontario politikos liepos 
31 d. pasitraukė beveik 30 me
tų provinciniam parlamentui 
atidavęs liberalas Robertas 
Niksonas. Rinkiminėje Branto- 
Haldimando apylinkėje 1962 m. 
sausio 18 d. jis pakeitė savo 
tėvų Harrį, kuriam 1943 m. ke
lis mėnesius teko būti Ontario 
liberalų vyriausybės premje
ru. Robertas Niksonas Ontario 
liberalų vadu buvo išrinktas 
1967 m. ir šias pareigas ėjo iki 
1976 m. Jam betgi nebuvo lem
ta tapti Ontario premjeru. Šią 
provinciją tada kelis dešimt
mečius be jokios pertraukos 
valdė progresyvieji konserva
toriai. Jų politinį viešpatavi
mą nutraukė tik liberalų vadu 
išrinktas D. Petersonas.

Liberalų premjero D. Peter
sono vyriausybėje veteranui 
R. Niksonui teko sunkios ir ne
dėkingos finansų ministerio 
pareigos. Šiandien jis didžiuo
jasi įstengtu subalansuoti On
tario biudžetu. Parlamento 
rinkimus netikėtai pralaimė
jusį premjerą D. Petersoną pa
keitė taip pat netikėtai val
džion atėjęs NDP socialistų 
premjeras Bob Rae. R. Nikso
nui laikinai buvo užkrauta 
rinkimus pralaimėjusių libe
ralų vadovybė. Jį liepos 31 d. 
taip pat laikinai pakeis kitas 
liberalų parlamentaras. Prem
jeras Bob Rae liberalų vetera
ną R. Niksoną paskyrė Ontario 
atstovu Britanijai. V. Kst.

Skautų veikla
• Važiuojantiems į skautų sto

vyklą reikia pasiimti visus reika
lingiausius daiktus, taip pat išei
ginę ir darbo uniformą. Neatsivež- 
ti radijo, elektroninių žaidimų, 
kortų. Griežtai draudžiama alko
holis ir narkotikai. Visi drausti
ni daiktai bus atimami, o baigus 
stovyklą grąžinami. Tėveliai at
važiuojantys stovyklon, prašomi 
nevežti maisto ir gėrimų. Maisto 
neleidžiama laikyti palapinėse. 
Kaip stovyklautojai, taip ir sve
čiai stovykloje laikosi stovykli
nės tvarkos.

• Sesė Snaigė Šileikienė pa
ruošė menišką kortelę, kuri padau
ginta bus įteikiama kiekvienam 
buvusiam tuntininkui-kei, minint 
Romuvoje 40 m. tuntų veiklos su
kaktį. V.s. Liuda Sendžikienė iš
audė po tautinę juostelę. Skautiš
kas ačiū sesėms.

• Stovykla jau visai arti, dar 
daug skautų-čių nėra užsiregistra
vę. Jeigu trūksta registracijos 
lapų, skambinkite F. Mockui tel. 
489-7735. M.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

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

9 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
9.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
9.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8 % už OHOSP (variable rate) 
7.25% UŽ taupymo Sąsk. (gyvybės drauda) 

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

(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų ..................10 %
2 metų .................  10.25%
3 metų ................. 10.50%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 87 mi,,ionus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

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

Telefonas (Toronto linija): 
416-773-3779 FAX 1-41 6-836-1029
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.
1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

AMBER GLOBUS LTD.
SUPAŽINDINA JUS SU NAUJAIS PATARNAVIMAIS, 
PALAIKANT RYŠIUS SU LIETUVA ARBA KITOMIS 

BALTIJOS RESPUBLIKOMIS
- pristatome oro paštu siuntas per maždaug 3 savaites 

(drauda įskaičiuota)
- pristatome vertingą valiutą jūsų artimiesiems asmeniniu būdu
- parūpiname lėktuvų ar traukinių bilietus
- iškvietimus ir vizas
- bet kokių kelionių draudas (įskaitant ir Kanados lankytojams)

Kainos yra labai prieinamos ir jūsų pageidavimai bus prižiūrimi 
su dideliu atidumu bei paslaugumu. To jūs esate vertas!

Smulkesnių informacijų teikia:
jeklMI&EFt GLOBUS l_TD.,

2300 Bloor St. W., 2nd Floor, Toronto, Ontario M6S 1P2.
Tei. (416) 604-9750 arba (416) 604-9751.

FAX (416) 604-9748.

PARDUODAME ĮVAIRIŲ PLOČIŲ BATUS

(1M2) LU

OPEN 
Moft to Sac 
11 30 to 6»00

• FASHION • DRESS 
į • CASUAL ♦ CORRECTIVE
\ • SIZE 3-13.
I \ • WIDTHS O-EEE-EEEE

WIDTHS EEE-EEEE 1

684-A EOLINTON WlW of BATHURS'

» lApTeS' boots i
I WIDE WIDTHS
' EXTRA WIDE CALFS & FOOT
•SIZES 4-12
• WIDTHS D-EE-EEE-EEEE 
(HOT AU sues IM STY If)

SPECIALIZING

OTIDE^WIDTHS
SINCE 1953'
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Svarbus ir remtinas darbas
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Jau vieneri metai, kai Otavo
je veikia KLB raštinė, tvarkoma 
vienintelio pareigūno Vytauto 
Čuplinsko, kuris KLB valdybos 
buvo pakviestas dirbti specia
li] darbą Kanados sostinėje. Jo 
uždavinys — palaikyti glaudžius 
ryšius su Kanados parlamenta
rais, užsienio ambasadomis bei 
pasiuntinybėmis, ieškoti para
mos Lietuvai politinėje ir eko
nominėje srityje. Tas nepavydė
tinas darbas davė labai gerų re
zultatų — įdėtos pastangos toli 
prašoko visas viltis.

Gerą pradžią šitame darbe pa
darė PLJS-gos įvykdytas planas 
1990 m. vasarą, kai jaunimo at
stovai Otavoje verbavo visoke
riopą pagalbą Lietuvai. Tas jau
nimo žygis ir buvo dabartinės 
veiklos užuomazga.

Paminėtini keli veiklos dar
bai: Vyt. Landsbergio, Br. Kuz
micko ir Ged. Vagnoriaus vieš
nagių ir pasimatymų su parla
mentarais, ministeriais, aukš
tais pareigūnais bei spaudos 
darbuotojais organizavimas ir 
įvykdymas; glaudūs ryšiai su bal- 
tiečiams remti parlamentarų 
grupe, kurių įtaką matėme par
lamento debatuose ir rezoliuci-* 
jose Kremliui; kasdieninis san
tykiavimas su visais parlamen
tarais, RCMP, valdžios organais 
ir 1.1.; informacijų apie Lietuvą

HAILING ELECTRICAL
(Estonian)

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

Tel. 762-9190

Dar turime laisvų vietų, skridimams į Lietuvą:

rugsėjo 13 iki rugsėjo 29 arba spalio 6
spalio 11 iki spalio 27.

Galime parūpinti 
vizas ir viešbučius. 

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

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

* Siunčiant proginius sveikinimus į Lietuvą

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

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

platinimas spaudai ir deputa
tams bei ambasadom; talka de
monstracijoms prie Sov. Sąjun
gos ambasados; rezoliucijų įtei
kimas Kanados ministerių kabi
netui ir Sov. Sąjungai per jų am
basadorių; dalyvavimas delega
cijose pas Sov. Sąjungos amba
sadorių; visų kitų šalių ambasa
dų lankymas ryšių užmezgimui, 
skatinant remti Lietuvos nepri
klausomybę; tiesioginiai ryšiai 
su Vilniumi, Vašingtonu, Miun
chenu ir kitomis vietovėmis; 
koordinacija su latviais ir es
tais dėl bendrų žygių Otavoje. 
Tą darbščią raštinę finansuoja 
KLB valdyba.

Visos mūsų tautinio, religinio, 
kultūrinio, politinio ar visuome
ninio pobūdžio organizacijos 
yra išlaikomos tautiečių auko
mis. Dėka Kanados lietuvių dos
numo, turime įvairių finansinių 
institucijų, skiriančių nemažas 
sumas lietuvybės išlaikymui. 
Taipgi vienas iš lietuvybės rams
čių yra visiems gerai žinomas 
ir gerbiamas Tautos fondas, į ku
rį Kanados lietuviai sudėjo di
deles sumas pinigų. Tautos fon
dui renkamos aukos yra skiria
mos politinės reikšmės veiklai. 
Taigi būtų tikslu gauti lėšų ir 
iš Tautos fondo KLB Otavos raš
tinės išlaikymui, nes raštinės 
veikla talkina Lietuvos išlaisvi
nimu besirūpinančioms organi
zacijoms. Reikėtų susitarti su 
atitinkamais jų pareigūnais, 
kad galima būtų visiškai, ar da
linai, tos raštinės išlaidas ap
mokėti iš Tautos fondo.

Alg. Eimantas

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

* “TŽ” leidėjai

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

/////Ai
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM

DENMARK NORWAY SWEDEN

Tverečiaus šventovės šventoriuje Lietuvoje šimtametį ąžuolą neapglėbia penki vyrai Nuotr. P. Saplienės

SKAITYTOJAI PASISAKO
“TŽ” LIETUVOJE

Iš “TŽ” aš sužinau ne vien tik 
apie pasaulio lietuvių gyvenimą 
(o tai yra labai daug), bet ir apie 
mūsų. Ir tai žymiai ryškiau, aiš
kiau ir, keista, objektyviau, negu 
iš vietinių laikraščių. V. Meška,

Birštonas

MOKYKLA IR MOKYTOJAI
Spausdiname iš Lietuvos gauto 

laiško santrauką: “Slegianti mo
kyklos atmosfera palaidoja tavo 
auklėtiniuose meilę mokslui, pa
garbą mokytojams. (...) Vieni į 
mokytojų eiles patenka iš pašau
kimo, kiti aplinkybių verčiami 
(.. .) tenkinasi pačiu pareigos mi
nimumu (. ..) paskendę smulkiuo
se asmeniškuose reikaluose (. . .) 
Kiti tą patį pedagoginį darbą pa
verčia įdomiu ir naudingu auklė
jimu (.. .) Mokyklai tenka atsako
mybė už netinkamai gyvenimui pa
ruoštą busimosios kartos atstovą. 
Mokykla gyvenimui turi išleisti 
ne vėjo blaškomus robotus, bet pa
ruoštus sąmoningus Lietuvos pi
liečius (. . .) Mūsų visuomenės 
akys plačios (. ..) pastebi visas 
mūsų gyvenimo kvailystes, jomis 
piktinasi, jas smerkia (...) Mate
rializmas, skverbdamasis pro vi
sas gyvenimo spragas, nuodija sa
vo aukas, uždedamas tam tikrą dė
mės antspaudą. Už pinigus paper
kami įvairūs žmonės (.. .) Pūvan
čios moralės individai yra didžiau
si žmonijos pažangos stabdžiai ir 
priešai". Kundrotas Jaunius,

Raseiniai

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
MIELOJI DALYTE,
Labai ačiū už laišką, kurį gavau 

šiandien. Nebuvau tikra, kad ma
nasis laiškas pasieks Tave. Aš ne
rašysiu tradicinio - kaip Tu gyve
ni? Kas pas Tave naujo bei gero? 
Susitarkim taip: siūlau rašyti įdo
mesnes naujienas, bei nutikimus... 
Kas Tau pasakė, kad mes gyvena
me “beveik nekvėpuodami”? Dau
gumai žmonių tai netinka! Įvykiai 
veja įvykius ... Deja, tie įvykiai 
ne iš maloniausių .. . Mes jau prie 
visko įpratę; ir prie provokaci
jų.. . Kaip stengiamasi lietuvius 
išprovokuoti... Bet - deja nesise
ka. Mes kvėpuojame gana laisvai, 
tik ne pilna krūtine - kai pasiek
sim, ką esame numatę, tai tada ir 
atsikvėpsime...

Dar vienas netikslumas yra Tavo 
laiške - tai kainų pakėlimas . . . 
Kainas pakėlė - tai yra tiesa, bet 
ir kompensacijos mokamos. Pas 

mus yra mokamos kompensacijos 
tokia nustatyta tvarka: dirban
tiems - 105 rub., o pensininkams 
ir invalidams - 85 rub. Dar yra nu
matomas vienas kainų pakėlimas 
ir kompensacijų mechanizmas: 
pensininkai ir invalidai dar gaus 
60 rub., o dirbantieji - apie 80 rub. 
O paskui numatoma “paleisti lais
vai” kainas. Be reikalo žmonės 
(t.y. dalis žmonių) puola į paniką. 
Be to neapsieisi!... Maistui už
tenka, ir dar šiek tiek lieka ... Ką 
gi teks pakentėti, mūsų tremtiniai 
ne tiek iškentėjo ... Reikia tik 
pagalvoti - per metus ir tris mė
nesius labai daug pasiekta!. . .

Reikia manyti, kad teko matyti 
mūsų premjerą -Gediminą Vagno
rių, kai jis lankėsi Kanadoje? Aš 
turiu pasakyti, kad turim gerą 
premjerą ir pavaduotojus. Kai iš
rinko G. Vagnorių premjeru ir du 
jo pavaduotojus (Z. Vaišvilą ir Pa
kalniškį), tai Pakalniškis papa
sakojo tokį anekdotą (buvo spau
dos konferencija): “Kai reikia pul
ti, tai geriau pasiimti dzūkus; kai 
reikia atsitraukti - į pagalbą pa
sišaukti suvalkiečius; o kai rei
kia gintis - pasitelkti žemaičius”. 
Pas mus jau susiformavo žemai- 
čių-kauniečių vyriausybė. Danutė

KRIKŠTAS FILME
Algirdo Guštaičio straipsnis 

“TŽ” 1991.IV.2 apie filmą “Once 
Around” man buvo nepaprastai 
įdomus, nes pats pasirodžiau ta
me filme. Ačiū autoriui už pasta
bą apie mano “puikią lietuvišką 
tarseną” ir giedojimą giesmės 
“Marija, Marija”. Turiu prisipa
žinti, kad pats įtraukiau tą gies
mę į filmą, o direktorius priėmė. 
Man buvo nepaprastas džiaugsmas 
įterpti Švč. Marijos giesmę į Hol- 
lywood’o filmą.

Antra proga irgi atsirado. Kaipo 
religinis filmo patarėjas paklau
siau direktoriaus asistentę, ko
kiu vardu reiks krikštyti tą mer
gaitę. Paaiškėjo, kad tekste nebu
vo pažymėta. Tą dieną 1990.III.5, 
kai pasirodžiau krikšto apeigoms 
Atpirkimo vienuolių bazilikoje 
Roxbury (dalis Bostono), vėl pa
klausiau apie vardą. Direktoriui 
nebuvo svarbu: “Parink kokį tik 
nori”. Apsidžiaugiau. Vėl buvo 
galima pagerbti Švč. Mariją. Ir 
dar pagalvojau, kad reikia duoti 
antrą grynai tautinį vardą - Biru
tę. Nors džiugu svajoti su straips
nio autorium, esą filme “supran
tama, ją augins lietuviškoje aplin
koje”, bet teisybė reikalauja šio 
patikslinimo.

Pagrindinio vaidmens aktorių 
Richard Dreyfuss aš gerbiu dėl 
trijų priežasčių. 1. Vieną dieną 
daviau jam pamoką, kaip dainuoti 
“Oi močiut, motinėle”. Turėjau jį 
sutikti valgomajame kambaryje 
“Hotel Charles”, Cambridge, Mass. 
Jis sėdėjo gale to kambario. Kai 
tik pamatė mane įeinant, užuot pa
mojęs ranka, jis iš mandagumo 
greit atbėgo pas mane palydėti 
prie stalo. Tai džentelmenas. 
2. Nors jis laimėjo 1977 m. premi
ją (“Oskarą”) kaip geriausias ak
torius, bet kai daviau pamoką, jis 
kukliai ir atidžiai klausė. 3. Filmo 
teksto autorė - moteris įtraukė 
keistą dalyką į krikšto liturgiją: 
tuojau po krikšto tėvas tris kart 
iškelia kūdikį aukštyn, tartum 
tai būtų dalis apeigų. Paaiškinau 
direktoriui, kad mes nieko pana
šaus nedarom. Tada Dreyfuss’as 
smarkiai pradėjo diskusiją su di
rektorium. Labai aiškiai jo žodžius 
atsimenu: “I can’t see putting in 
something that isn’t part of their 
ceremony”. Aš tada patariau, kad 
bent vieną kartą galėtų iškelt vai
kutį aukštyn, lyg spontaniškai iš 
džiaugsmo. Taip ir įvyko filme.

Kun. Vincas Valkavičius,
Norwood, MA

London, Ont.
ZIGMAS IR JULIJA DIDŽBA- 

LIAI vasarą rengia lietuviams ga
limai daugiau pobūvių. Birželio 
15 d. į savo gražiąją sodybą jie su
kvietė arti pusšimčio tautiečių. 
Svečiai buvo vaišinami labai įvai
riais valgiais ir brangiais gėri
mais. Šeimininkai nepabijojo di
delio ruošos darbo. Visi svečiavo
si 8 ir 10 valandų ir buvo sužavėti 
šeimininkų nepaprastu svetingu
mu. Londone tai gal net pirmas at
vejis, kad viena šeima iš savo iš
teklių vaišina tokį didelį lietuvių 
skaičių ... ne giminių. Buvo atvy
kusių ir iš Hamiltono. Šeiminin
kams nuoširdžiai talkino Candrad 
ir Donna Tierney (žentas ir duktė). 
Po vaišių įvyko savotiškas koncer
tas. Nuoširdžiais plojimais paly
dėtas Z. Didžbalio smuiko ir E. 
Meišto akordeono duetas. Jie 
akompanavo ir lietuviškoms dai
noms, kurios maloniai skambėjo 
per visą likusį laiką. Neatsiliko 
nė Didžbalių vaikaitė, 4 m. Low- 
ran Tierney. Ji ne tik pašoko, bet 
ir padainavo: “pučia vėjas . .. nu
neš mane į Lietuvą”, susilaukda
ma gausių plojimų. Vakaro daly
viai ilgai atsimins Didžbalių “už
kandžius” ir malonias valandas, 
praleistas jų gražioje sodyboje. 
Didžbaliai dėl savo malonaus bū
do ir draugiškumo londoniškių yra 
labai mėgstami. D.E.

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).

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.ls. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

investacijų srityje
e 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

Juozos (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

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

O INSURANCE
1 J* IL FL BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

HALLING CONTRACTING
( Estonian)

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334



10 psi. » Tėviškės žiburiai » 1991. VII. 23 - Nr. 30 (2161)

TORONTO™1 MONTREAL
Anapilio žinios

— Liepos 20, šeštadienį, Wasa- 
goje labai gražiai praėjo Wasa- 
gos moterų būrelio surengtas me
ninis vakaras — lietuviškasis šiu
pinys.

— Liepos 18 palaidotas a.a. Vla
das Eižinas, 84 m. amžiaus.

— Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje lankymo va
landos sekmadieniais: nuo 10.30 
v.r. iki 8 v.v. ir pirmadieniais 
— nuo 12 v.r. iki 10 v.v. Turima 
naujų eksponatų bei naujai atvež
tos spaudos iš Lietuvos. Ruošia
ma parodėlė apie Darių ir Girė
ną. Kviečiami visi turintieji tin
kamų eksponatų su jais parodoje 
dalyvauti.

— Ruošiama vaizdajuostė apie 
darbo sutartis, pagal kurias lie
tuviai imigravo Kanadon. Turin
tieji šia tema nuotraukų ar doku
mentų bei visi, kurie gali angliš
kai papasakoti to laikotarpio sa
vo atsiminimus, prašomi susisiek
ti su dr. Rasa Mažeikaite.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti Šv. Rašto Naujojo Testamen
to įkalbėtų kasečių (viso 16). Tai 
didelis turtas dėl senatvės nebe
galintiems skaityti lietuviams. 
Taipgi yra gauta V. Šalčiūno pa
rašyta kelionių įspūdžių knyga 
“Šalis, kurioje gyvename”.

— Mišios liepos 28, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Jurgį Demikį, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 10 
v.r. už a.a. Algirdą Šukį, 11 v.r. už 
Monkevičių šeimos mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 200 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: S. Benetis iš Klaipėdos, 
D. Markuvėnaitė, J. Zelenkevičie- 
nė, D. Zelenkevičiūtė iš Kauno, E. 
Maniuškaitė, K. Nazarienė, G. Mic
kevičienė, I. Maskolaitienė iš Vil
niaus, A. Lunskienė iš Elektrėnų, 
O. Staškūnaitė iš Panevėžio, D. ir 
M. Šemetos iš Anglijos, A. ir R. 
Kuschnerait iš Los Angeles, JAV, A. 
M. Garkūnai iš Dundas, Ont., V. V. 
Staškūnai iš London, Ont.

— Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
27 nr. Lietuvių slaugos namams au
kotojų sąraše turėjo būti ne M. Dul- 
kienė, bet E. Dulkienė.

Aukos slaugos namams
$700 - R. Žiogarys; $550 - M. E. Za- 

bulioniai; $500 - O. Mitalas, J. M. Va- 
seris, V. Mickus, Wawa, Ont., S. Der- 
vin; $300 - J. Poška, A. S. Drauge
liai; $200 - J. Bataitis; $100 - V. Ru
daitis, A. Sagevičius; $50 - Z. Lapi
nas, Laval, Que. Iš viso fonde yra 
$579,672. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperatyvuo
se ir tiesiogiai: Labdaros fondas, 
Lietuvių namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo $100 — K. Kukleris.

KLB lietuvių muziejaus-ar- 
chyvo statybos vajui aukojo: 
$50 — P. E. Ališauskai.

Dr. Rasa Mažeikaitė 1992 m. nuo 
sausio 22 iki balandžio 1 d. tre
čiadieniais dėstys vakarinį Lie
tuvos viduramžių kursą Toronto 
universiteto “School of Contin
uing Studies”. Kurso studentai 
pilnom teisėm galės naudotis 
Toronto universiteto bibliote
ka ir iš ten skolintis knygas. Re
gistruotis galima tel. 978-2400. 
Kaina - $160, atleidžiama nuo 
pajamų mokesčių. Kanados lie
tuvių fondas skiria šešias sti
pendijas šio kurso studentams. 
Stipendijų reikalu kreiptis šiuo 
adresu: dr. R. Mažeika, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3. R. M.

Korektūrinės klaidos. “TŽ” 29 nr., 
2 psl., po nuotrauka išspausdinta: 
vikaras kun. B. Burneckis; turi bū
ti - Burneikis. To paties nr. 7 psl. 
išspausdinta: “Tankėjanti šviesa” 
Vyt. Tyruolis; t.b. Alf. Tyruolis.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.d.s.

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

Toronto Lietuvių namams 
reikalingas-ga 

ADMINISTRATORIUS-RĖ
dalinei tarnybai, kalbantys lietuviškai ir angliškai. 
Kandidatai turi turėti socialinės draudos numerį 
arba darbo leidimą dirbti Kanadoje. Pageidaujama 
darbo patirtis administracijos srityje. Suinteresuoti 
teiraujasi pas LN vedėją

Teodorą Staniulį tel. 532-3311.

Prisikėlimo parapijos žinios
— “Kretingos” stovyklavietėje, 

Wasagoj, šiuo metu stovyklauja 
per 100 lietuviškai nekalbančių 
lietuvių kilmės vaikų. Stovyklos 
administratorė L. Kuliavienė, 
komendantas And. Kaknevičius, 
kapelionas kun. E. Putrimas, va
dovai, mokytojai ir prižiūrėto
jai: A. Bakšys, C. Bonner, K. Bon
ner, R. Čepas, S. Grinham, J. Gai- 
žutytė, A. Karasiejūtė, A. Krašaus- 
kas-Tyler, R. Mačikūnas, A. Mike
lėnas, R. Paskočimienė, A. Paulio- 
nytė, K. Ramanauskas, R. Ross, J. 
Šalkauskis, M. Stanevičius, D. Ud- 
rys, B. Udrytė, A. J. Valda, S. Va- 
ladka, A. Valadkaitė, L. Vinda- 
šius, N. Vidmantas, J. Wilkinson, 
K. Yani, M. Žaliauskas-Lourne; 
virtuvės personalas ir ūkvedžiai: 
G. Cottreau, I. Enskaitienė, B. 
Houle, E. Houle, M. Hurst, G. 
Krikščiūnas, L. Kriščiūnas, E. 
Januškienė, I. Sakalauskienė.

— Susituokė: Marija Žutautaitė 
su David J. Shore; Jonas Sungaila 
su dr. Gintare Zelenkevičiūte.

— Liepos 15 d. palaidotas a.a. 
Antanas Garbas, 70 m.

— Maldininkų kelionei į Mid- 
landą ir ekskursijai į Vašingto
ną registracija — klebonijos raš
tinėje.

— Mišios liepos 28, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Liną Šeškų, 9.20 
v.r. — už a.a. Stasį Andrijauską, 
10.15 v.r. — už a.a. Tomą Prakapą, 
padėkos intencija, 11.30 v.r. — pra
šant Lietuvai laisvės.

A. a. Algis Vasiliauskas, 44 m. 
amžiaus, liepos 19 d. žuvo pa
tekęs po traukiniu Mississau- 
goje. Jis su kitu asmeniu lai
piojo po prekinio traukino va
gonus, paslydo ir nukrito ant 
traukinio bėgių. Pasak “The 
Globe a. Mail” (VII.22), velio
nis yra gimęs Belgijoje, gyve
nęs Toronte, Windermere gt. 
Palaidotas liepos 23 d. iš Tur- 
nerio-Porterio laidotuvių namų.

A. a. Prano Narušio atminimui 
Stasys ir Valerija Gudaičiai iš 
Niagara Falls, Ont. “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $15.

Joniškiečiui a.a. Jonui Staške
vičiui Port Colborne, Ont. Ka
nadoje mirus, Vytautas ir Sofija 
Rickiai, Bronius ir Antanina 
Pranckevičiai iš Čikagos vieto
je gėlių “Tėviškės žiburiams” 
aukojo po $20.

A. a. Kazimierui Budreckiui 
mirus, užjausdami sūnų Kazi
mierą su šeima, seseris ir kitus 
artimuosius, Prima ir Bronius 
Sapliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius “Tėviškės žiburiams” au
kojo $200.

Pranas ir Juzelė Dovidaičiai, 
švęsdami 40 m. vestuvinę sukak
tį š. m. liepos 21 d., aukojo “Tė
viškės žiburiams” $100.

Lietuvių katalikų religinėje 
šalpoje — Lietuvių informacijos 
centre Niujorke 10-čiai savai
čių vasaros darbą gavo Nabil 
Yanni iš Toronto ir Mantas Zur
ba iš Vilniaus. Nabil Yanni yra 
bebaigiantis gimnaziją Toronte, 
aktyviai reiškiasi mokykliniame 
gyvenime. Šiais metąis jis va
dovavo mokyklos kultūrinei sa
vaitei, kurioje pranešimus pa
darė Afrikos, Pietų Amerikos ir 
Kinijos demokratinių sąjūdžių 
atstovai. Jis yra baigęs lituanis
tinę mokyklą ir kaip savanoris 
dirbęs KLB krizės centre. Man
tas Zurba, Vilniaus universite
to Gamtos fakulteto studentas, 
vienerius metus studijavo Wil
liams kolegijoje JAV-se. Abiem 
darbuotojam stipendijas pasky
rė Lietuvių fondas. (LIC)

DVI SESERYS ieško dviejų miega
mųjų buto High Park rajone. Skam
binti Rimai tel. 604-1402.

Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų auklėtiniai. Kairėje - vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ, dešinėje - 
mokytoja IRENA EHLERS Nuotr. R. Pranaičio
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Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 

MENO PARODA 
PLJS kviečia visus lietuvių kilmės menininkus, nuo 16 iki 35 metų amžiaus, Įteikti 
savo kūrinių pavyzdžius meno parodai. Išrinktieji darbai bus išstatyti meno parodoje

Urugvajuje, Pietų Amerikoje - Kultūros savaitėje VII pasaulio lietuvių jaunimo kongrese (gruodžio '91 
- sausio ’92). Bus priimami įvairūs meno kūriniai: tapyba, nuotraukos, audiniai, grafikos, keramikos, 
skulptūros darbai, drožiniai ir kt.
Prašoma atsiųsti: - savo kūrinių nuotraukas arba skaidres (ne daugiau kaip 5)

- savo biografiją (iki 100 žodžių) lietuvių arba anglų kalba
- savo nuotrauką (juoda-balta arba spalvota). Nesiųskite originalių darbų!

Kūriniai bus priimami iki š.m. rugsėjo 1 d.
Siųskite šiuo adresu: PLJS - Meno paroda, Veronika Krausaitė, 10 Mooreshead Drive, Etobicoke, 

Ontario M9C 2R8, Canada. Teiraukitės tel. (416) 920-7895.
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“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas pas
kutinis numeris išeis liepos 30 d., 
o poatostoginis numeris — rug
pjūčio 20 d. Atostogų metu ne
veiks redakcija ir spaustuvė. Ad
ministracija dirbs visas dienas 
nuo 10.30 v.r. iki 1 v.p.p., išsky
rus šventes ir savaitgalius. Re
dakcija, administracija ir spaus
tuvė po atostogų pradės dirbti 
rugpjūčio 14 d.

Maldos diena už Lietuvą Ka
nados kankinių šventovėje Mar
tyrs’ Shrine Midlande šiais me
tais rengiama rugpjūčio 4, sek
madienį, 3 v.p.p. Bus koncele- 
bracinės Mišios su visų tikin
čiųjų giedojimu ir progai pri
taikytu pamokslu, kurį pasakys 
šių metų sukaktuvininkas kun. 
Juvenalis Liauba, OFM. Po Mi
šių bus einami kryžiaus keliai. 
Kviečiame visus iš arti ir toli 
šioje šventėje gausiai dalyvauti, 
o organizacijas prašome daly
vauti su savo vėliavomis. Šiai 
kelionei organizuojami auto
busai nuo Prisikėlimo parapijos 
Toronte ir Aušros Vartų para
pijos Hamiltone. Norintys jais 
pasinaudoti, kreipiasi į savo 
parapijas.
Kanados lietuvių katalikų centras

KLB švietimo komisija skatina 
Kanados lietuvių studentus ir 
švietimo darbuotojus vykti į 
XVII lituanistinį seminarą š. 
m. rugpjūčio 4-18 d.d. La Salle 
Manor, Plano, IL, vietovėje arba 
į mokytojų studijų savaitę Dai
navoje. Seminaro ar mokytojų 
studijų savaitės registracijos 
mokestį padengs KLB švietimo 
komisija. Smulkesnei informa
cijai kreiptis pas A. Vaičiūną 
tel. 245-3209 arba Ž. Šelmienę 
tel. 792-9106.

Lietuvių tautodailės instituto 
suvažiavimas įvyks rugpjūčio 24 
d. dail. Antano ir Anastazijos 
Tamošaičių senoje sodyboje, 
Kingston, Ont. Suvažiavimo me
tu Institutas paprastai rengia 
kursus arba seminarą bei paro
das ir supažindina narius bei 
svečius su įvairiomis tautodai
lės šakomis. Šiais metais per 
suvažiavimą pirmą kartą bus su
rengta senoviškų šimtmetinių 
lietuvių sodiečių drabužių ir 
audinių paroda iš Tamošaičių 
rinkinio. Dail. Ina Nenortienė 
iš Bostono vadovaus emalio dai
lės darbų seminarui. Ji yra daug 
kartų dalyvavusi amerikiečių 
bei lietuvių rengtose parodo
se. Kviečiame nares-rius ir vi
suomenę aplankyti parodą ir da
lyvauti seminare. Dėl informa
cijų kreiptis į LTI valdybos pir
mininkę Aldoną Veselkienė, 216 
Brock St., Gananoque, Ont. K7G 
1K4, Canada. Tel. 613-382-8448. 

_______ _______________ Inf.

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

PARDUODU 3 automobilius. 1981 
m. “Lincoln Continental” Mark 6. 
Kaina - $3,000 JAV. Gerai išlaiky
tas, odinės sėdynės, automatinė 
transmisija. 1982 m. “Plymouth 
Horizont”. Kaina - $250 kan. Netu
ri baterijos. Nenukentėjęs eismo 
nelaimėje. Mažai kainuotų gauti 
pažymėjimą (certification). 1981 m. 
“Subaru”. Taip pat nenukentėjęs 
eismo nelaimėje, bet reikalingas 
pataisymo. Kaina - $150 kan. Skam
binti Antanui tel. 761-6354.

Toronto vyrų choro “Aras” 
valdyba nutarė choro veiklą 
pradėti rugsėjo 17 d. vadovau
jant muzikei Lindai Marcinku
tei. Pagrindinis naujo sezono 
darbas — pasiruošimas išleisti 
muzikos juostelę. Kviečiami 
visi choristai sugrįžti ir lau
kiama naujų.

Valdybos pirmininkas

Kun. Petro Ažubalio stipen
dijų fondas kasmet skiria sti
pendiją jaunuoliui ar jaunuolei, 
studijuojantiems humanitari
nius mokslus ir aktyviai daly
vaujantiems lietuviškoje veik
loje. Prašymus iki š. m. spalio 
1 d. siųsti šiuo adresu: Dr. A. 
Kazlauskienė, 128 Dunn St., Oak
ville, Ont. L6J 3E2. Inf.

I Pasaulio lietuvių sporto žai
dynes Lietuvoje liepos 24 d. iš 
Kanados išskrido 170 asmenų — 
sportininkai, rėmėjai, šeimų 
nariai, bičiuliai.

Prof. Martynas Trautrimas 
(Midland Lutheran College, 
JAV), kadaise kviestas persikel
ti į Torontą, seka politinius įvy
kius ir Lietuvos reikalu dažnai 
parašo laiškus didžiųjų valsty
bių politikams. Pernai jo laiškai 
Bush’ui, Gorbačiovui ir Lands
bergiui buvo išspausdinti ameri
kiečių laikraščiuose. Nuorašą 
laiško, skirto Vokietijos kancle
riui, gavo ir “TŽ” redakcija. Ja
me autorius primena vokiečių 
atsakomybę dėl Baltijos valsty
bių sovietinės okupacijos ir pra
šo stipriau paremti jų pastangas 
atgauti prarastą nepriklauso
mybę.

“The Toronto Sun” liepos 13 
d. laidoje išspausdino S. Praka- 
po laišką redakcijai. Jame nusi
stebima, kad Kanada nepripažįs
ta Slovėnijos ir Kroatijos ne
priklausomybės, kai dauguma 
tų kraštų žmonių nusprendė 
savo politinį likimą. Kodėl va
kariečiai neremia demokrati
nių judėjimų? Redakcija atsako: 
todėl, kad jie yra hipokritai.

• Ar jau parėmė! Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

MEDELIS CONSULTING
2^ 1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

Per trumpiausią laiką išrūpinam iškvietimus ir vizas kelio
nėms į Lietuvą aplankyti savuosius ar važiuoti verslo reikalais. 
Jūsų giminėms iškvietimus atvykti į Kanadą pristatom per 
porą dienų. Parūpinam jiems bilietus, atvykus — draudimą 
ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar pakeičiam jų grį
žimo datą. Be to, ĮVAIRIAUSI PATARNAVIMAI LIETUVOJE! 
Kreipkitės vakarais į Stefą ar Algį Medelius, tel. 1 - 416-434-1847. 
Reikalui esant, atvažiuojam (namus.
Tarp liepos 12 ir 28 dienos būsime Lietuvoje. Visais reikalais 
prašome kreiptis prieš nurodytas datas arba po jų.

Al MERFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., 
MLUIv IVILL/LLIw 296 Queen Street West, 
Tel. (416) 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA
Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekmadieniais, nežiūrint, 
kaip ilgai viešėtumėt. Parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose).

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

Teiraukitės jau dabar asmeniškai pas ALGI ir STEFĄ MEDELIUS. 
Tarp liepos 12 ir 28 dienos būsiu Lietuvoje. Visais kelionių reikalais tuo laiku 
kreipkitės į Betty McKee.

“Volungės” choras sėkmingai 
koncertuoja Lietuvos miestuo
se. Liepos 21, sekmadienį, Vil
niaus radijas transliavo keletą 
“Volungės” atliekamų dainų ir 
informaciją apie jos veiklą Ka
nadoje bei ateities veiklą.

“The Globe a. Mail” dienraštis 
1991. VII. 20 išspausdino straips
nį apie sovietinės Ukrainos ke
lią į nepriklausomybę ir jame 
palietė Lietuvą. Iš Ukrainos 
atvykęs viceprezidentas Plijušč, 
kompartijos narys, savo prakal
bose Kanados ukrainiečiams 
aiškina, kad Ukraina siekia ne
priklausomybės per kompartiją. 
Esą lietuviai, paskelbdami savo 
nepriklausomybę, padarė klai
dą — išgąsdino ir vietinius ru
sus ir Kremlių. Dabartinė Ukrai
nos vyriausybė ir jos nariai pa
silieka kompartijoje, siekia re
formų ir kartu — nepriklauso
mybės. Šiuo metu Ukrainoje vei
kiančios trys pagrindinės poli
tinės jėgos: centristai — refor
mų šalininkai partiečiai, sąjū
dininkai (“Ruch”) ir tradiciniai 
komunistai — reformų prieši
ninkai.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

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

JP/J"
SCANDINAVIAN AIRLINES

Aušros Vartų parapijos choro 
dalis jau grįžo iš Lietuvos. Ten 
buvo atlikta kantata “Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva”, nors auto
riai poetas dr. Henrikas Nagys ir 
kompozitorius Aleksandras Stan
kevičius išvykoje dalyvauti nega
lėjo. AV parapijos chorą Lietuvo
je papildė keli vietiniai balsai. 
Solistai buvo iš Klaipėdos: sopra
nas Valentina Vadoklienė, altas 
Vitalija Kirstukaitė, bosas Vytau
tas Gabrėnas ir baritonas mont- 
realietis Antanas Keblys. Vargo
navo Aurelija Kiškelytė ir Lietu
vių liaudies ansambliui vadovavo 
Vytautas Tetenskas. Dirigentė - 
Genovaitė Maironienė. Kantata 
buvo atlikta Veiviržėnuose, Švėkš
noje, Neringoje, Plungėje, Kre
tingoje ir Klaipėdos Kristaus Ka
raliaus bei Taikos Karalienės 
šventovėse. Žemaičiai mūsiškiams 
parodė nepaprastą nuoširdumą, o 
Telšių vyskupo Antano Vaičiaus 
ypatinga globa buvo visur jaučia
ma. Jis pats dalyvavo net dviejuo
se koncertuose. AV parapijos cho
ras Kryžių kalne pastatė gražų sa
vąjį kryžių su atitinkamu įrašu. 
Šiai išvykai vadovavęs sol. A. Keb
lys koncertais labai patenkintas, 
tik nuotaiką kiek gadinę sovietų 
muitininkai. Kai bus paruoštos 
vaizdajuostės, choras, atrodo, vie
šai papasakos apie savo kelionę vi
siems montrealičiems.

KLB Montrealio apylinkės val
dyba gavo nuoširdžią padėką, 
siunčiamą visiems montrealie- 
čiams, iš Lietuvos respublikos 
ministerio pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus ir Aukščiausiosios ta

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

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

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

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

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono. 

MOKA UŽ:
Certifikatus .................. 81/ž%
Term, indėlius:

1 metų .................. 71/ž%
180 d.-364 d....... . 7'/4%
120 d.-179 d........ 7 %
60 d.-119d........ 7 %
30 d. - 59 d........ 7 %

Nekiln. turto nuo 10 %, asmenines - nuo 11 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

1475 DeSeve 3907A Rosemont
10- 2Pirmadieniais 9.00- 3.00

Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

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

MARIJAMPOLĖJE parduodamas 
geras šešių kambarių namas. Skam
binti tel. 654-8756 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.

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

ĮMOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys - $150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416)-536-4742 Toronte.

BIČKUS BALTIC ART
Naujai atidaryta galerija atstovau
janti geriausiai Baltijos kraštų me
nininkų kūrybai. Taip pat priimame 
pardavimui už nuošimčius šiuolai
kinius ir senovinius paveikslus, 
skulptūras bei gintaro dirbinius. 
Kreiptis - 1558 Bloor St. West, To
ronte. Skambinti tel. (416) 533-8471. 
Dirbame nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. 

rybos užsienio reikalų komisijos 
pirmininko pavaduotojo Egidijaus 
Klumbio už jų priėmimą.

Montrealio kredito unijos “Litas” 
metinis visuotinis susirinkimas 
leido valdybai paskirti didesnę su
mą Lietuvos pagalbos vajui. Vė
liausiame valdybos posėdyje tam 
tikslui buvo paskirta $25,000.

“Nepriklausoma Lietuva” atos
togauja. Sekantis numeris išeis 
rugpjūčio 13 d.

AV parapijos klebonas ir para
pijos komitetas yra užpirkę nau
jus vargonus šventovei, nes senie
ji jau susidėvėjo.

Roma (Naruševičiūtė) ir Algis La
pinai susilaukė trečios dukrelės, 
o Virginija (Bunytė) ir Petras 
Vaupšai - pirmo kūdikio - irgi 
dukrelės.

A.a. Janeta Visockienė (Urbana
vičiūtė) mirė liepos 8 d. Iš Šv. Kazi
miero šventovės liepos 12 d. palai
dota Cote dės Neiges kapinėse. 
Liūdi duktė ir daug giminių bei bi
čiulių čia ir Lietuvoje.

A.a. Edvardas Vilkis, 90 m. am
žiaus mirė liepos 7 d. Iš AV švento
vės palaidotas liepos 11 d. Atrodo, 
kad giminių jis čia neturėjo. B.S.

Henrikas Dauderis, Konkordi- 
jos universiteto finansinės ap
skaitos profesorius, lankosi Lie
tuvoje ir visą liepos mėnesį skai
to paskaitas Vytauto D. un-te tos 
srities darbuotojams. Jis yra šio 
un-to senato narys. Rūpinasi verti
mu ir išleidimu iš Kanados atsi
vežto angliško vadovėlio apie tarp
tautinio lygio finansines apskai
tas. Kor.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo - special...............
Taupymo - su gyv. dr..........
Taupymo - kasdienines.....
Einamos sąsk........................
RRIF - RRSP - term...........
RRIF - RRSP - taup............

IMA UŽ:

51/2% 
5 % 
5 % 
3’/z% 
83/4% 
5'/2%

DVI MOTERYS ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus ar vyresnius asme
nis. Skambinti tel. 767-7159 Toronte.

DVI SESERYS ieško buto. Gali pa
dėti namų ruošoje. Skambinti tel. 
767-7159 Toronte.

ATVYKUSI STUDENTĖ iš Lietu
vos ieško darbo. Skambinti tel. 1- 
416-936-2153.

PARDUODAMI TAUTINIAI dra
bužiai 12-14 dydžio. Skambinti tel. 
533-8008 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS antrame 
aukšte dviejų kambarių su moder
nia virtuve ir privačia prausykla 
arti Lietuvių namų. Įėjimas pusiau 
privatus. Kaina $600 mėnesiui. Tei
rautis tel. 588-8783 Toronte,

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

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

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.


