
This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, September 10,1991

Nr. 37 (2168) 1991 RUGSĖJIS-SEPTEMBER 10 •

N D
I

Tel. (416)275-4672LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA

Užkaltos durys
Gyvenime ne viskas klojasi taip, kaip žmogus planuo

ja, ko laukia, tikisi, ko nori ar nenori. Atsitinka tokių staig
menų, kurios net stebuklais vadinamos. Po jų žmogui be
lieka aiškintis, analizuoti įvykius, bandyti nustatyti pada
rinių priežastis, kurios kaip pamokos gali būti naudingos 
ateičiai.

K
AD SOVIETŲ SĄJUNGA, prieš šešerius metus 
pradėjusi bristi iš dusinančio santvarkos trošku
lio, laisvėjimo procese ėmė žengti prie sistemos 
subyrėjimo - tuo daug kas tikėjo ir šitoje permainoje 

matė išsivadavimą bei imperijos pabaigą. Bet kad per 
keletą dienų subyrėtų valdančioji ir visagalė komunis
tų partija, kad staiga iš pareigų pasitraukęs jos gen. sekre
torius ir kartu valstybės prezidentas Gorbačiovas įsa
kytų sustabdyti veiklą partijos, kurios nariu dar jis pats 
pasiliko, - šitokios radikalios ir stačiai “kirviu kirstos” 
revoliucijos nelaukė nei žymiausi sovietologai, nei di
džiausi optimistai. Užkaltos partijos būstinių durys, do
kumentų kratos, KGB išstūmimas iš politinio gyvenimo 
ir konkretus posūkis demokratėjimo link-tai trenksmas, 
dar ir dabai- tebeaidintis pasaulyje. Nuostaba, kone visa 
kita užgožusi. Kai kas tam ieško tinkamo vardo. Tuo tar
pu tai ne taip svarbu. Vienas dalykas yra aiškus, kad virš 
visų žmogaus pastangų, planų ir vilčių kai kada labai 
regimai sušvinta nevisuomet teisingai įvertinama Visa
galybė. Įvykusio trenksmo stebėtojai ir svarstytojai šian
dien aiškiai regi komunistinių ideologų per 74 metus 
pūstą ir jau susprogusį burbulą, ir tai dar tuo metu, kai 
pati valstybė egzistuoja ir nėra pralaimėjusi jokio karo, 
neskaitant to “šaltojo”. Naciai žlugo po to, kai buvo nuga
lėta jų valstybė, komunistai - savo pačių sukurtoje vals
tybėje. Tiesa, šiapus užkaltų durų liko dar nemaži bū
riai pasimetusių komunistų, kurie geriausiu atveju te
galės rikiuotis tarp kitų politinių partijų naujoje sis
temoje.
"T" IETUVĄ šitas trenksmas masišku nepriklausomy- 

I bės pripažinimu formaliai atskyrė nuo Sovietų Są- 
*■"■■■jungos. Mūsų tėvynė tapo vėl nepriklausoma ir 

laisva, grįžusi į Europos valstybių šeimą po 51-rių ka
rinės okupacijos ir komunistinio teroro metų. Tai džiaugs
mas, kurio laukė kiekvienas taurus lietuvis - viešai ir 
slaptai. Tai troškimų ir vilčių išsipildymas, teisingumo 
pergalė, išeivijai atverianti jau nebe aplinkinius, bet 
tiesioginius kelius į gimtąjį kraštą. Nėra abejonės, kad 
tais keliais išeivijos ryšiai su kraštu dar labiau pagy
vės. Ką jais nešime ir ką iš tenai parsivešime, kaip vieni 
kitiems būsime naudingi ir reikalingi - tai klausimas, 
gana greitai pareikalausiantis tinkamų sprendimų. Šian
dien dar nėra lengva gerai įsivaizduoti, kas pirmiausia 
turėtų būti daroma, nuo ko pradėti, kaip tiksliau orien
tuotis, kad nereikėtų du kartus to paties darbo dirbti, 
kad naujasis žvilgsnis į laisvą Lietuvą ir persiorganiza
vimas būtų naudingas išeivijos įnašas. Kyla taipgi klau
simas, kokia tvarka ir kokiu svoriu prisidės išeivijoje dar 
tebeegzistuojančios Lietuvos laisvinimo institucijos, 
pabaigusios savo tiesioginį užsiangažavimą. Visuomenei 
pradeda rūpėti ir telktų kapitalų “atšildymas”. Kaip ir 
kada visa tai bus daroma? Nepriklausomai Lietuvai žen
giant pirmuosius žingsnius, persiorganizuoti, prisitai
kyti turėtume su nemažesniu entuziazmu, kokį rodėme 
savo šakotą išeivijos veiklą pradėję “vardan tos Lietu
vos”. Nepriklausoma Lietuva - jau tikrovė. Su tautos 
kamienu verčiame drauge naująjį istorijos lapą, garbin
gai išsilaikę ir išlikę šiapus užkaltų durų. Č.S.

Pasakoja Vilniaus meras
Tarptautinėje miestų burmistrų-merų konferencijoje dalyvavo ir Vilniaus 
meras prof. Arūnas Štaras, ta proga aplankęs ir “Tėviškės žiburius”

WILSONAS SU BALTIECIAIS
Atšvęsti atgautą laisvę pa

sirinktą rugsėjo 8 dieną simbo
liškai papildė Tautos šventės 
ir Šv. Mergelės Marijos gimi
mo prisiminimai rytmečio pa
maldose.

Kanados baltiečių federaci
ja Harbour Castle Westin vieš
bučio Metropolitan pokylių 
salėje surengė iškilmingą 
Laisvės vakarienę 7.30 v.v. Va
landą prieš ją gausūs svečiai 
rinkosi į atskirą patalpą kok
teiliams. Susirinkusieji svei
kino vienas kitą laisvės atga
vimo proga, komentavo spau
dos pranešimus, spėliojo atei
tį, mezgė planus. Ūžesy dingo 
pianisto akordai, nedaug kuo 
beprisidėję prie šventiškos 
nuotaikos.

Vakarienės vadovui pasvei
kinus susėdusius prie puoš
nių stalų svečius, suskambė
jus Kanados, Lietuvos, Esti 
jos ir Latvijos himnams, pra
dėta tostu už karalienę ir es
tų vyskupo sukalbėta invokaci- 
ja. Patarnavimas prie stalų 
buvo greitas ir gerai organi
zuotas. Per nepilną pusvalan
dį visi jau buvo pavakarienia

vę. Trumpos pertraukos metu 
pianistas Armas Maiste pa
skambino pora klasikinių ga
baliukų.

Sekė kalbų dalis. Ontario 
premjeras Bob Rae pasveikino 
susirinkusius, prisimindamas 
viešnagę Lietuvoje ir išreikš
damas viltį apie šviesią ne
priklausomų Baltijos kraštų 
ateitį. Tarptautinės prekybos 
ministerį Michael Wilson’ą il
goku žodžiu pristatė jį į Lie
tuvą lydėjęs KLB valdybos 
vicepirm. Algis Pacevičius, 
iškeldamas ministerio drau
giškumą lietuviams jau nuo 
senesnių laikų, suminėdamas 
kai kuriuos jo planus ir padė
kodamas už didelę moralinę 
ir medžiaginę paramą atsista- 
tantiems Baltijos kraštams.

Gerb. ministeris M. Wilso- 
n’as buvo sutiktas visiems su
stojus ir nuoširdžiai bei ilgai 
plojant. Jis savo kalboje pasi
džiaugė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės rea
lybe ir skaidrėmis iliustruo
damas papasakojo apie savo 
kelionę po Baltijos kraštus, 
apie pasirašytas sutartis, su-

Antal, pažvelki! Tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp kalnų plačiai!

Lietuvos sostinė VILNIUS su pagrindiniais savo simboliais - Gedimino kalnu bei pilimi ir istorine katedra. 
Vilniuje buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė 1918 metų vasario 16 dieną ir po penkių dešimtmečių 
atstatyta 1991 metų kovo 11 dieną taip pat Vilniuje

PAGALIAU IR KREMLIUS TARĖ:

Baltijos valstybės nepriklausomos
Naujoji sovietinė vyriausy

bė — Valstybės taryba, kaip 
praneša CP spaudos agentū
ra, rugsėjo 6 d. priėmė vienbal
siai rezoliuciją pripažinti Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybę. Rugsėjo 5 d. Sov. 
Sąjungos kongreso deputatai 
nubalsavo sudaryti Valstybės 
tarybą iš respublikų vadovų, 
kuriems vadovautų M. Gorba
čiovas. Ši taryba pirmame sa
vo posėdyje ir nutarė pripažin
ti baltiečių nepriklausomybę.,

Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris B. Pankinas pažymė
jo spaudai, kad Sov. Sąjunga 
jungiasi prie kitų valstybių, 
užmegzdama diplomatinius ry
šius su Baltijos valstybėmis. 
Jis taipogi priminė, kad Sov. 
Sąjunga nori pradėti anksty
vas derybas dėl sovietų kariuo
menės išvedimo iš šių kraštų 
ir dėl atlyginimo už sovietinę 
nuosavybę, užimtą naujų vals
tybių.

Lietuvos prezidentas V. 
Landsbergis, sveikindamas 
Kremliaus mostą, pažymėjo: 
“Pats faktas, kad tokia dekla
racija buvo paskelbta dabar
tinės Sov. Sąjungos vadovybės 
yra labai džiugus ir pozityvus 

tiktus žmones, lankytas vie
tas. Ragino visiems prisidėti 
prie tų kraštų ekonominio at
statymo, nurodė būdus, kaip 
Kanados baltiečiai tai galė
tų padaryti.

Uždaromajame iškilmės žo
dyje gerb. ministeris M. Wil- 
son’as pavadintas baltiečiams 
nusipelniusiu didvyriu. Pri
siminimui jam buvo įteiktos 
simbolinės dovanėlės.

Vakarienėje dalyvavo visa 
eilė Kanados valdžios parei
gūnų kaip P. Browes, E. Ziem
ba, miesto tarybos nariai T. 
O’Donohue, Ch. Krowin-Ku- 
czynski ir kt.

Tą šventinį suėjimą, kuria
me dalyvavo virš 800 žmonių, 
gražiai paminėjo didžioji To
ronto spauda. “The Toronto 
Sun” aprašymą baigia M. Wil- 
son’o pažadu: “Mano durys bus 
visuomet (jums) atidarytos”. S. 

veiksmas visais atžvilgiais ne 
tik Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai, bet taip pat Sov. Sąjungai 
ir visai tarptautinei bendruo
menei”.

Šiaip Vilniuje nebuvę jokio 
didesnio pergyvenimo. Parla
mento rūmai, iš kurių kalbėjo 
V. Landsbergis, dar buvo ap
statyti barikadomis. Jau ir 
prieš sovietinį paskelbimą lie
tuviai jautėsi esą nepriklau
somi. To buvo laukta. Žmonėms 
rūpi derybos ir kariuomenės 
išvedimas.

Su V. Landsbergiu parla
mento rūmuose, kai atėjo ži
nia iš Maskvos, buvo JAV Vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jo pagalbininkas C. Kamman. 
Jis pareiškė, kad tikisi, jog 
JAV kongresas greitai suteiks 
Baltijos valstybėms labiausiai 
prieinamų sąlygų prekybos 
statusą.

Latvijos ministeris pirmi
ninkas I. Godmanis kalbėjo: 
“Ši diena yra istorinė. Mūsų 
50 metų kova pasibaigė. Mes 
jaučiamės, kad esame nepri
klausoma valstybė”.

Estijos ministeris pirminin
kas E. Savissar per radiją pa
skelbė savo žmonėms: “M. Gor
bačiovas pasveikino mane ir 
visą Estijos valstybę, linkėda
mas mums pasisekimo ir lai
mės”.

Tikisi greito priėmimo į 
Jungtines Tautas

Reuterio agentūra praneša, 
kad Prancūzijos ir Anglijos 
ambasadoriai Jungtinėse Tau
tose formaliai įteikė Baltijos 
valstybių laiškus generaliniam 
sekretoriui, kad jos būtų pri
imtos į šią tarptautinę organi
zaciją. Laiškuose prašoma 
greitai veikti, kad Baltijos vals
tybės galėtų dalyvauti Jungti
nių Tautų generalinėje sesi
joje, įvyksiančioje rugsėjo 17 d.

Prancūzijos ir Britanijos 
diplomatai nenumato kliūčių 
dėl Baltijos šalių priėmimo į 
Jungtinių Tautų organizaciją, 
juo labiau, kad ir Sov. Sąjunga 
pripažino Baltijos valstybių 
nepriklausomybę.

JAV administracija su dide

liu nuoširdumu remia baltie
čių įsijungimą į Jungtines Tau
tas. Ji rems rezoliuciją, kad 
būtų sutrumpintas laukimo lai
kas nuo 35 iki 7-nių dienų.

Žiniomis iš Maskvos, Sovietų 
vyriausybė nesipriešins Bal
tijos kraštų priėmimui.

Padėkos diena
Rugsėjo 8 d., kaip praneša 

Reuterio agentūra, lietuviai 
savo šventovėse šventė Padė
kos dieną. Daugiausia žmonių 
susirinko Marijos šventovėje 
Šiluvoje. Tai buvo didžiausia 
šventė Lietuvoje po nepriklau
somybės pripažinimo. Į ją at
vyko ir prezidentas Vytautas 
Landsbergis. Jis didžiulei mi
niai kalbėjo: “Ačiū Dievui, 
kuris saugojo Lietuvą, kai ji 
kentėjo ir buvo nelaiminga. 
Ačiū tiems, kurie gynė Lietu
vos nepriklausomybę”.

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
sveikinimą perskaitė Lietu
vos kardinolas Vincentas Slad
kevičius. Danijos užsienio 
reikalų ministeris H. Elleman- 
Jensen sakė: “Lietuva ir Da
nija yra mažos valstybės. 
Dirbkime kartu, kad būtų ge
resnis pasaulis, humaniškes
nis pasaulis, laisvas pasaulis”.

Rugsėjo 8-ji Lietuvoj bus 
švenčiama kaip Padėkos die
na.

Paneigė kaltinimus
Lietuvos prezidentas Vytau

tas Landsbergis, Reuterio 
agentūros pareiškimu, rugsė
jo 6 d. piktai paneigė “New 
York Times” korespondento 
pranešimą, kad Lietuva ištei
sina nacių karo nusikaltėlius.

V. Landsbergis pasiuntė 
laišką Pasaulio žydų kongreso 
pirm. E. Brofman’ui, paneig
damas korespondento išve
džiojimus, kad Lietuva, nepa
tikrindama bylų, išduoda re
abilitacijos pažymėjimus ir 
tiems asmenims, kurie daly
vavo žydų tautžudystėje. Laik
raščio straipsnį paneigė ir Lie
tuvos žydų grupės.

V. Landsbergis pažymėjo, 
kad jo kraštas daug kartų skel- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronte įvyko 1991 m. rug
pjūčio 26-28 d.d. tarptautinė 
miestų burmistrų (merų) kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
apie 100 burmistrų iš viso pa
saulio. Jų gretose buvo ir du 
atstovai iš Lietuvos — Vilniaus 
burmistras prof. Arūnas Šta
ras ir miesto tarybos narys (de
putatas) Kęstutis Baušys. Jie 
buvo pakviesti torontiškių 
konferencijos rengėjų, su ku
riais pirmą pažintį užmezgė 
Lietuvos premjeras Gedimi
nas Vagnorius, lankydamasis 
Toronte ir susipažinęs su To
ronto burmistru Art Eggle- 
ton’u. Prie iškvietimo bei są
lygų sudarymo daug prisidėjo 
Toronto miesto valdybos na
rys Tony O’Donohue, šią vasa
rą su žmona Aldona lankęsis 
Lietuvoje.

Iš pokalbių Anapilyje su 
Vilniaus burmistru A. Štaru, 
Vilniaus un-to profesoriumi- 
matematiku, paaiškėjo, kad 
minėtoje konferencijoje abu 
atstovai laimėjo daug dėme
sio Lietuvai, susilaukė net 
konkrečių pagalbos pažadų, 
gavo daug informacijų apie 
modernų miesto tvarkymą. 
Gautas žinias galės panaudo
ti Lietuvoje.

Pasak prof. A. Štaro, Vilnių 
ir kitus Lietuvos miestus sle
gia sovietinė sistema, kuri dar 
tebeveikia. Perėjimas į lais
vos ekonomijos sistemą per 
nuosavybių privatinimą yra 
gana sunkus. Trūksta butų. 
Tie, kurie laukė eilės ilgus 
metus ir dabar negalės gauti 
butų prieš privatizacijos įgy
vendinimą, turės gerokai pa
vargti, nes reikės pirkti bu
tus savo uždirbtomis lėšomis.

Tautinės Vilniaus mažumos 
miesto gyvenime reiškiasi ne
vienodai. Vieni jau yra apsi
sprendę už Lietuvą, kiti dar 
svarsto ir rūpinasi tiktai sa
vo ekonominiais reikalais, 
treti yra priešingi Lietuvos 
nepriklausomybei ir kovingai 
priešinasi, ypač rusakalbiai, 
kurstomi kai kurių Maskvos 
centrų. Prie jų dedasi dalis 
lenkų, politiškai nusiteiku
sių. Politiniai siekiai ir su
daro problemą. Su tomis ma
žumomis, kurios nori puose
lėti kultūrinę savo veiklą, 
problemų nėra —joms sudaro
mos atitinkamos sąlygos. Pro
blemos kyla su reikalaujan
čiais politinių privilegijų, 
autonomijos. Pvz. lenkai rei
kalauja sau atskiro universi
teto. Reikalas dar nėra galu
tinai išspręstas.

Vilniaus krašto lenkai esą 
nevienodai nusiteikę Lietuvos 
atžvilgiu. Vieni jai yra palan
kūs, sukalbami, siekia tiktai 
kultūrinių tikslų, o kiti aršiai 
politikuoja, ieško atramos už
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“Volungės” choro viešnagė Lietuvoje
Vilniaus šventovės dabar

Po ilgo niokojimo grąžintos šventovės tikintiesiems 
Kai Putinas rašė romaną “Altorių šešėly” 

Atsiminimų nuotrupos apie autorių ir jo aplinką

sienyje ir Lietuvai nėra palan
kūs. Rugsėjo mėnesį laukia
mas Vilniuje Lenkijos užsie
nio reikalų ministeris. Tiki
masi daug ką sureguliuoti.

Paklaustas apie galimybę 
tiesioginių skrydžių į Vilnių 
iš Š. Amerikos, A. Štaras pa
aiškino, kad tuo klausimu iki 
šiol mažai kas buvo daroma, 
nes viskas priklausė nuo Mask
vos. Dabar jau pradedama ta 
linkme sparčiau veikti. Kliū
tį sudaro nepritaikytas didžių
jų lėktuvų skrydžiams Vil
niaus orauostis — per trumpas 
nusileidimo takas, arti miesto 
(triukšmas!), nėra tinkamų 
įrangų bei pastatų. Tam rei
kia didelio kapitalo. Galbūt 
atsiras kuri stambi užsienio 
bendrovė, pajėgi atlikti to
kius darbus. Kol kas planuo
jama nukreipti skrydžius iš 
Š. Amerikos į Lietuvę per Ko
penhagą, o iš ten keleiviai bū
tų skraidinami Lietuvos lėk
tuvais į Vilnių.

Tikimasi išplėsti turizmą. 
Deja, trūksta viešbučių. Už
sienio firmos žada ateiti į pa
galbą — statydinti naujus vieš
bučius, nes nėra pakankamai 
vietinio kapitalo.

Bus sunkumų ir su patalpo
mis ambasadoms, kai iš karto 
pakilo gausus jų pareikalavi
mas. Pradžioje jos turės pasi
tenkinti nuomojamomis patal
pomis, nes nedaug teturės tar
nautojų, o vėliau pasistatys 
savo namus. Dalis patalpų am
basadoms jau buvo numatyta 
anksčiau.

Baigdamas pokalbį, Vil
niaus miesto burmistras pasi
džiaugė išeivijos lietuvišku
mu, kuris neišblėso per pas
taruosius 50 metų. Ypač lietu
viški esą Kanadoje įsikūrę tau
tiečiai — lietuviškesni už kai 
kuriuos tautiečius Lietuvoje. 
Iš jų tikimasi stiprios pagal
bos Lietuvai. Toji pagalba tu
rėtų būti ne vien dolerinė. 
Lietuvai dabar ypač reikia 
profesinės pagalbos. Įvairūs 
profesionalai turėtų atvažiuo
ti į Lietuvą padirbėti savo 
srityje keletą mėnesių ar me
tų ir grįžti Kanadon ar Ame
rikon tęsti savo profesinio 
darbo. Taip pat laukiami vers
lininkai, pasiryžę steigti sa
vo verslus Lietuvoje drauge 
su vietiniais gyventojais.

Padėkojau profesoriui už 
pokalbį ir palinkėjau laimin
gos kelionės į Vilnių, apie ku
rį dabartiniai išeiviai nepri
klausomoje Lietuvoje ilgai 
dainavo “Mes be Vilniaus ne
nurimsim ...”

Abu svečiai išskrido iš Kana
dos 1991 m. rugsėjo 1 d. Išskri
do palikę malonius vilnietiš- 
kus pėdsakus bei sustiprintus 
ryšius su Tėvyne. Pr. G.



2 psi. « Tėviškės žiburiai * 1991. IX. 10 - Nr. 37 (2168)

jg^TEVlSKES ŽIBURIAI 
! THE LICHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada. Tel. 
(416) 275-4672. FAX (416) 275-1336. Second class mail reg. nr. 00509 
LEIDĖJAS: Kanados lietuviu katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata - $30, pusmetinė - $16, 
rėmėjo - $40, garbės - $50 (Amerikoj - JAV dol.), oro paštu - $100. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. 
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular 
$30.00, supporter $40.00, honorary $50.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd.. Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada.

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Kolegija ir vėl lietuviška
Atvyko studijoms iš Lietuvos būrys klierikų ir kunigų

LIETUVA VEIDRODYJE

Vienybės mums reikia kaip oro!

KUN. VIRGINIJUS VEILENTAS

Katalikui lietuviui kunigas 
visada buvo autoritetas. Nesu
gebėjo kunigo autoriteto su
griauti nei buldozerinio ateiz
mo epocha, kai grubiai buvo ty
čiojamasi iš švenčiausių daly
kų, nei masinės informacijos 
priemonių kampanija prieš 
dvasiškijų vadinamais stag
nacijos metais. Nuėjo veltui 
visos komunistinės valdžios 
pastangos atitolinti, atskirti 
kunigų nuo tikinčios liaudies. 
Prisimena kunigo Alfonso Sva
rinsko žodžiai, pasakyti dar 
anais sunkiais laikais: “Be
dieviai nepajėgūs sukompro
mituoti kunigo, nebent jis pats 
susikompromituotų”.

Nauji reikalavimai
Ačiū Dievui, laikai keitėsi 

ir šiandien galima drąsiai 
teigti, kad visuomenė Lietu
voje atsigręžė į religiją. Ku
nigas dar labiau reikalingas 
žmonėms, jo darbo apimtis iš
augo kelis kartus. Ir ne kiek
vienam pagal pečius, neturint 
specialaus išsilavinimo, in
teligencijos, katekizavimo 
našta, vieši disputai ar dide
lės apimties administracinis 
darbas. Iš kitos pusės ant be
veik vienos rankos pirštų Lie
tuvoje gali suskaičiuoti kuni
gus, po studijų seminarijoje 
gilinusius savo žinias kurio
je nors srityje bei kokioje 
nors mokslo įstaigoje. Pasku
tiniu metu hierarchija, supras
dama susidariusią būklę, ieš
kojo būdų ir galimybių, kaip 
pasiųsti studijuoti į užsienį 
kuo daugiau kunigų, klierikų 
ir pasauliečių, kad jie galėtų 
tinkamai darbuotis nepriklau
somoje Lietuvoje, naujomis po 
50 metų gyvavimo sąlygomis. 
Vytauto Didžiojo universite
to teologijos - filosofijos fa
kultetas aiškiai dar nepajė
gus užpildyti visų spragų.

Ir štai prie kelių jau bu
vusių studentų Romoje Popie
žiškoje Šv. Kazimiero kole
gijoje prisijungė dar septy
niolika naujai atvykusių ku
nigų ir klierikų.

Apsidžiaugė rektorius 
Prel. Algimantas Bartkus, 

Šv. Kazimiero kolegijos rek

P. KATILIUS (dešinėje) Vilniuje dėkoja dr. M. ULECKIENEI už Kanados 
lietuvių dovanas sužeistiesiems Lietuvos parlamento ir televizijos bokšto 
gynėjams

AfA 
VINCUI ZADURSKIUI

mirus,
jo sūnų, mūsų choristą VINCĄ, bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto vyrų choras “Aras”

torius, birželio pradžioje lan
kėsi Lietuvoje, su Lietuvos 
kardinolu ir vyskupais aptarė 
paskutinius reikalus dėl kuni
gų ir klierikų studijų Romo
je. Pokalbyje su “Katalikų pa
saulio” žurnalu prelatas pažy
mėjo, kad visa kolegijos vado
vybė nuoširdžiai apsidžiaugė 
turėsianti tiek daug studentų. 
Tai be jokios abejonės istori
nis įvykis tiek katalikybei Lie
tuvoje, tiek visai mūsų tautai.

Besidžiaugiant iškilo ir su
sirūpinimas — per 50 metų 
Lietuvos jaunimą stipriai pa
lietė komunizmo diegtos idė
jos, bet mes, pasitikėdami 
Dievo malone ir visais mūsų 
bendradarbiais, tikime, kad 
visos mums iškilsiančios kliū
tys bus nugalėtos. Mums rūpi 
ne tik dvasinis — pagrindinis, 
bet ir žmogiškasis jaunuolio 
ir kunigo parengimas pasto
raciniam darbui.

Šv. Tėvo žodis
Pirmosios dienos Amžina

jame Mieste naujiesiems stu
dentams dar kupinos nepakar
tojamų įspūdžių, bet visi vien
balsiai tvirtina, kad giliau
sias įspūdis — susitikimas su 
Šv. Tėvu Jonu-Pauliumi II rug
pjūčio 28 d. bendrojoje au
diencijoje. Ne tik todėl, kad 
Popiežius atskirai su visais 
studentais ir rektoriumi nusi
fotografavo, bet ir kad prabilo 
lietuviškai:

“Sveikinu atvykusius į Ro
mą studijuoti lietuvius klie
rikus ir kunigus. Atsiliepdami 
į Kristaus kvietimą Jį sekti, 
atvykote į Amžinąjį Miestą. 
Esate krikščionybės centre. 
Melsitės prie Šv. Petro kapo. 
Gyvensite šalia Kristaus Įpė
dinio. Semkitės kuo daugiau 
per šimtmečius čia sukaupto 
dvasinio ir kultūrinio krikš
čioniško lobio. Tuo turtu da
linkitės su Lietuva, man taip 
brangia tauta. Visa K. Bendri
ja yra įdėjusi į jus daug vil
čių. Būkite ištikimi ir naudingi 
Katalikų Bendrijai ir savo 
tautai”.

Gairės naujai prasidedan
čiam gyvenimui duotos. Nau
jųjų studentų laukia pirmiau
sia italų kalbos intensyvus 
kursas, po to — universitetų 
auditorijos.

II. PAULAUSKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Masinė informacija
Dar blogiau su masine infor

macija. Lietuvos TV, neturėda
ma normalių darbo sąlygų, yra 
labai neprofesionali. Daugu
ma reporterių neišvaizdūs, 
nemikrofoniškais, girgždan
čiais balsais, daro daug lietu
vių kalbos klaidų. Su mėgėjiš
kom video kamerom nufilmuo
ti vaizdai neryškūs, blogai 
sumontuoti. Pataikaujant 
kraštutiniams dešiniesiems, 
be jokio reikalo buvo užsipul
tas rašytojas Justinas Marcin
kevičius, apkaltinus jį rašius 
KGB užsakymu. Net savaitraš
tyje “Literatūra ir menas” Na
vakas J. Marcinkevičiaus kū
rybą pavadina “tautiniu kiču”! 
O LLL priėjo iki tokio absur
do, kad apkaltino TV vadovus 
A. Kaušpėdą ir S. Valiulį, jog 
šie . .. pataikauja komunis
tams, surengė prie TV piketą! 
S. Valiulis pagrasino bado 
streiku. Jeigu nebūčiau po 
sausio 13 d. kartu su A. Kauš
pėdu ir kitais budėjęs Kaune, 
kai kas naktį laukėm galimo 
kariškių puolimo, nebūtume 
su pavojaus tekstu snaudę iki 
paryčių studijoje ar ant rašo
mojo stalo, gal ir kiltų kokios 
neramios mintys. Bet su žmo
nėm praleidus pavojaus valan
das įgauni kitokį pasitikėji
mą, kurio nereikia dengti 
skambiais žodžiais. Šileriš- 
kas klastos ir meilės, pasiti
kėjimo klausimas dabar toly
gus tautos egzistencijai. Bet 
išpuolių prieš savuosius gau
sėja, jie tokie absurdiški, pa
diktuoti sovietinio mąstymo, 
kad beprasmiška net į juos 
atsirašinėti.

Spaudoje daug piktų ir ne
profesionalių žurnalistų rie
jasi kaip šuo su kate. Jie visi 
vykdo baisų tautos skaldymą, 
prisidengdami nuomonių skir
tumu. Numeris iš numerio pila 
vieni ant kitų šiukšles, paska
las.

Negi neužtenka atviro žmo
gaus pareiškimo, kasdienine 
veikla ir darbu išreikštos 
pasaulėžiūros, kad jis nepri
klausomos Lietuvos pilietis? 
Negi vėl atgis partijų partijė- 
lių charakteristikos, rekomen
dacijos ir demagogiški skun
dai?

Klaidos ir klydusieji
Kaip pasverti ir įvertinti 

žmonių įsitikinimų, pasaulė
žiūros, jų kintamumo proble
mas? Ar leidžiama žmogui su
klysti? Sutikite, kad čia nėra 
nekintamų dalykų. Aplinky
bės, žmogaus patirtis dažnai 
įneša pačias didžiausias ko
rektyvas į mąstymą, pažiūras. 
Šv. Petras baimės akivaizdoje 
tris kartus išsigynė Kristaus. 
Žiauriai apsiriko Lietuvos 
vyriausybė 1940 m. suimdama 
savo ministerį K. Skučą ir de
partamento direktorių A. Po
vilaitį. Ką pergyveno V. Krė
vė-Mickevičius, įėjęs į vadi
namą “liaudies vyriausybę”? 
Kaip nusiplauti tą dėmę, kad 
kai kurie lietuviai dalyvavo 
žydų šaudyme? Kaip pateisinti 
Lietuvos partizanus A. Star
kų, A. Pajarską, Vytautą ir Juo
zą Lapienius, kai jie 1949 m. 
balandžio 30 d. į Šimonių kul
tūros namų salikę, kur šoko 
jaunimas, įmetė prieštankinę 
miną ir nužudė 16 žmonių, 13 
sužalojo? Ten žuvo ir mano 
geras mokslo draugas Vytau
tas Matuzas (jų šeimai grėsė 
Sibiras). Aš gerai žinau šį fak
tą. O kiek stribai provokavo 
ir žudė partizanų vardu? 1946 
m. rugpjūtyje Lenkminiškių 
kaime (Kupiškio apskr.) jie 
gyvus sudegino Kazimierą Ra- 
siulį ir jo artimuosius. Tokie 
jie buvo, tokie ir liko.

Nėra Lietuvoje šeimos ar gi
minės, kurios nariai nebūtų 
raudonųjų tremti ar teisti, 
žuvę. Per 50 metų įvairių ap
linkybių verčiami kiekvienoj 
giminėj atsirado savi parti
jos nariai. Realybė — jos ne
pagražinsi, nepakeisi. Tai ar 
vėl šauksimės keršto, vėl sver- 
sim kančią? Kam tada skaito
me ir klausomės Evangelijos 
apie paklydusį avinėlį, pakly
dusį sūnų palaidūną? Ar rei
kia mūsų mažoje tautoje di
dinti vidinių priešų skaičių, 
skatinti partinį susiskaldymą?

Juo dažniau mes savuosius 
kalsime prie kryžių, juo dau
giau bus patenkinti mūsų ne
draugai. Sakoma, savam krašte 
pranašu nebūsi. Matyt, neat

sitiktinai DLK Vytautas Tra
kų pilies sargybiniais atsi
vežė karaimus. Kai 1940 m. 
sovietai suėmė mano tėvą, Pa
nevėžio kalėjime rusai tardy
tojai mano motinai pasakė: 
“Jeigu lietuvis skundžia lie
tuvį, mes, iš kitur atvažiavę, 
turim juk patikrinti”.

Savi nedraugai pikčiausi. 
Proto netekęs savas šuo kanda 
skaudžiausiai. Deja, tarp dau
gybės puikių būdo savybių, 
lietuviams tolerancijos trū
ko ir trūksta. Neatsitiktinai 
ir V. Kudirka (beje, iki “Auš
ros” save laikęs lenku) į mūsų 
himną, lyg kertinį akmenį, 
įrašė “... vienybė težydi!”

Kai neapykanta žydi
Kaip prisišaukti, kaip par

sikviesti VIENYBĘ, mūsų lais
vos ateities, sveikos visuome
nės, gerų žmonių angelą sargą? 
Ar nepareikalaus mūsų įtaru
mai nepakeliamų aukų be
prasmybės laužui?

Protėvių tamsios trobelės, 
žmonių tyrumas, tikėjimo tie
sos saugojo šviesias ir meilės 
nepraradusias sielas. Mūsiškė 
civilizacijos ir sovietinio jun
go iškankinta erdvė dar skli
dina tamsumo, pavydo, daiktų 
kulto, azijatiško keršto ir 
neapykantos. Tai blogi patarė
jai.

Girdėjau, “Tėv. žiburiuose” 
viena moteris rašė, kad mani
mi netiki. Lietuvoje suklaidin
ti keli politkaliniai net “są
jungos” vardu man išreiškė 
“nepasitikėjimą”. Nė vienas 
asmeniškai su manim nekalbė
jo, nepaklausė, nesiaiškino. 
Jei jiems tai saldžiau — tegu. 
Kai mano motiną 1947 m. sovie
tai atleido iš mokytojos dar
bo, atėmė vienintelį namelį, 
neleido man studijuoti ko troš

RAŠO IŠ LIETUVOS

Nesvetingas sutikimas
“Ateities forumo“ veikėjų prieniškiai sutiko su dilgėlių puokštėmis

Tą 1991 m. liepos trečiadienio 
pavakarę Prienų miestelio žmo
nės stebėjo retą reginį. Demo
kratinė darbo partija (persidažę 
komunistai) pasikvietė lektorių 
— filosofą Arvydą Juozaitį. Ne
sitikėjo nei svečias, nei kvie- 
tusieji, kad tokį sutikimą jam 
suruoš prieniškiai.

Nuo atgimimo laikų visi prisi
mena Juozaitį kaip aktyvų Są
jūdžio narį. Atvažiavusį žmonės 
sutikdavo su džiaugsmu ir su gė
lėmis. Tą susižavėjimą ir tikė
jimą pakeitė nusivylimas ir kar
tėlis, kai pernai, po Nepriklau
somybės paskelbimo, spaudoje 
pasirodė jo “garsusis” straips
nis “Istorinė klaida”, kuriame 
jis tvirtino, kad padaryta klai
da išrenkant V. Landsbergį par
lamento pirmininku.

Kodėl jis vis labiau krypsta į 
kairę, savo filosofavimu padė
damas skaldytojams ir ardyto
jams, kokie keliai jį atvedė į 
“Ateities forumą” — tą “buvu
siųjų” organizaciją, jam vienam 
težinoma. Laikas parodo, kas ko 
vertas. O žmonės atsirenka tie
są, supranta, kad po tais gražiais 
žodžiais ir pažadais slypi pavo
jingi užtaisai.

Jau kuris laikas po rajonus 
pradėjo važinėti kairieji depu
tatai, skleisti nepasitikėjimą 
Lietuvos valdžia , kiršinti ir 
klaidinti žmones, žadėdami 
jiems kitą kelią į nepriklauso
mybę — po Rytų kaimyno spar

Didžiai lietuvių liaudies meno puoselėtojai

AfA
dail. ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI

mirus,
jos vyrą dail. ANTANĄ TAMOŠAITĮ, seserį ALDONĄ 
VESELKIENĘ ir jos šeimą skausmo ir netekimo valan
dose nuoširdžiai užjaučiame -

Genovaitė ir Petras Breichmanai 
---------------- -------

I BRANGIAI MAMYTEI

a.a. JULIJAI FREIMANIENEI
iškeliavus amžinybėn,

Į
jos sūnus - ROMĄ ir VALDĄ su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame -

T. L. Bražukai N. J. Kalei n i kai
I. K. Paznėkai B. J. Lapinskai
A. K. Pajaujai T. V. Spuduliai

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

kau, taip pat niekas neklausė 
ir nesiaiškino. Jeigu lietu
viams nereikia to, ką aš moku 
ir žinau — galiu rašyti į stal
čių. Dar 1967 m. susipažinęs 
su žinomu JAV istoriku Romu
aldu Misiūnu pradėjau rinkti 
medžiagą apie tautos genoci
dą, lietuvių partizanus. Jis 
žino, kad tai nebuvo labai at
sargu. Keista, kad ir dabar 
tai nelabai kam Lietuvoje įdo
mu, nes daug leidinių — tai 
lengvų pajamų, verslo reika
las. Gal gelbės tarp tų nepa
neigtų mūsų savybių — kantru
mas, kurio tikrai nestokojam. 
Palauksim.

Gal ir ta vienybės gležnoji 
gėlelė sustiprės, sužydės. Tik 
nenusivilkite nei Lietuva, nei 
mumis, nes pasirinkimą mes 
padarėme.

Baisus smūgis, kurį vėl ker
ta sovietai — tai laiškų ir spau
dos, korespondencijos konfis
kacija, naikinimas. Nuo Stali
no mirties to nebuvo, ir štai 
dabar jie vėl varžo, persekio
ja, degina mūsų ir jūsų laiš
kus. Skambinkite apie tai vi
sais varpais. Kelkite šį klau
simą Jungtinėse tautose, Rau
donojo kryžiaus, kitose tarp
tautinėse instancijose. Netu
rėdami bendravimo, tikrai mes 
galim ’ilgai ir skaudžiai ne
suprasti vieni kitų. Priešas 
tai puikiai žino. Žinių iš lais
vo pasaulio mums reikia la
biau nei duonos, nei apran
gos. Siųskite laiškus per ran
kas. Tik tegul nenutrūksta mū
sų kontaktai. Lietuvių išeivių 
puikios delegacijos IV Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse 
daug vienybės dvasios atvežė. 
Mes jos laukiam ir lauksime, 
jos niekad nebus per daug.
Vilnius, 1991. VIII. 7.

BRANGIAM VYRUI
a.a. VINCUI ŽEMECKUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu,

reiškiame gilią užuojautą liūdinčiai žmonai MILDAI 
bei visai jos šeimai -

Lietuvos kankinių parapijos choras

Musų bendruomenės nariui

AfA
VINCUI ŽEMECKUI

mirus, 
žmoną MILDĄ, dukrą SKIRMUNDĄ, sūnus - PETRĄ 
ir ANTANĄ su šeimomis giliai užjaučiame -

KLB Oakvillės apylinkė

AfA 
VINCUI ŽEMECKUI

mirus,

reiškiame gilią užuojautą žmonai MILDAI, dukrai 
SKIRMUTEI, sūnums - PETRUI ir ANTANUI su 
šeimomis ir kartu liūdime -

Vytautas ir Irena Mačikūnai

AfA 
VINCUI ŽEMECKUI

mirus,
jo žmonai MILDAI, dukrai SKIRMUTEI, jos šeimai, 
sūnums - PETRUI ir ANTANUI, jų šeimoms, bei 
a.a. Vinco mamytei, seserims Lietuvoje reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Onutė ir Leonas Radzevičiai su šeima

neliu, nes be jo — pražus Lie
tuva.

Visi stebėjosi, kodėl Prienus 
taip pamėgo komunistuojantys 
veikėjai, kodėl jie čia randa 
prieglobstį ir pritarimą.

Trūko žmonių kantrybė, to
dėl jie ir sugalvojo suruošti pi
ketą, sutikti nekviestą svečią 
taip, kad daugiau nenorėtų čia 
lankytis. Buvusio komunistų 
partijos komiteto pastato, kur 
ir dabar tūno šios partijos liku
čiai, durys buvo apklijuotos pla
katais, deja, nesveikinančiais 
svečią. Į piketą susirinko dau
giausia tremtiniai, politiniai 
kaliniai, Laisvės lygos atstovai 
— tie žmonės, kurie labiausiai 
nepakenčia nepriklausomybės 
priešų ir komunistų. Svečiui 
buvo įteiktos dvi dilgėlių puokš
tės, jo drabužiai aplieti dvokian
čiu skysčiu. Žmonės ir gražiuoju, 
ir piktuoju prašė A. Juozaitį 
važiuoti atgal ir neklaidinti žmo
nių, gal pusę valandos neįleido 
jo į pastato vidų, kieme reikš
dami savo protestą.

Salėje numatyta paskaita ne
įvyko. Lektorius, taip nesvetin
gai sutiktas, kalbėjo labai trum
pai.

Daugelis pasmerkė piketą. Be 
abejonės, buvo pasielgta ne
mandagiai ir nekultūringai. 
Bet nekviestiems svečiams ver
tėtų susimąstyti, kokią “isto
rinę klaidą” daro, jei žmonės 
taip juos sutinka.

Birutė Jonelienė

AfA 
TELESFORUI DOLIEBAI

mirus, 

jo seserį J. STANAITIENĘ ir jos šeimą bei kitus
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

E. A. Kybartai R. Butkevičienė
L. VI. Kybartai E. V. Sakavičiai

AfA 
GENOVAITEI BAKUCKIENEI

mirus Filadelfijoj,

jos broliui ALGIUI ŽEMAIČIUI, jo šeimai ir 
artimiesiems reiškiame užuojautą-

A. I. Kusinskai
M. Laurinavičienė
B. J. Sriubiškiai

B. S. Matulevičiai
J. Rinkūnienė
S. Štuikienė

AfA 
ONAI BAUMGARTIENEI

mirus,

dukrai BENITAI su šeima, sūnui LEONUI, vaikai
čiam - DENIUI ir ASTRIDAI bei kitiem artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Joana, Stasys Bubuliai 
Aldona, Edvardas Bubuliai 
Diana, Claus Wiese

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.



Patenkinti Kanados volungiečiai autobuse po sėkmingo koncerto Vilniuje 1991 mėty vasarą. Viduryje - choro 
vadovė muzikė DALIA VISKONTIENĖ Nuotr. A. Žižiūno

Vilniaus šventovės dabar
Po ilgo sovietinio niokojimo jos grąžintos tikintiesiems, 

nors ne visos. 1991 m. vasaros įspūdžiai

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

DALIA VISKONTIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Akademinėje šventovėje
Atskleidžiantis savitą “Vo

lungės” koloritą koncertas įvy
ko Šv. Jono šventovėje, kuri 
šiuo metu yra viena pagrindi
nių koncertinių salių Vilniu
je. Nesitikėjome sulaukti to
kio gausaus klausytojų būrio. 
Vėl stebino volungiečių muzi
kinis pajautimas ir artistiš
kumas, profesionalus kūrinių 
atlikimas. Audringais ploji
mais buvo palydimi solistų 
Anitos Pakalniškytės-Puodžiū- 
nienės ir Jono Vaško pasiro
dymai. Muzikai gėrėjosi Jono 
Govėdo akompaniamentais ir 
ypatingu jautrumu tiek cho
ro, tiek solistų interpretaci
joms.

Po koncerto malonu buvo 
girdėti palankius vertinimus: 
repertuaro įvairumą, nuošir
dų dainavimą, muzikinį atli
kimą, taisyklingą tareną, sce
ninę laikyseną. Ir vėl atsidė
kodami žmonės apibėrė mus 
gėlėmis.

Parlamento rūmuose
Po kelių džiaugsmo pilnų 

dienų, ketvirtadienį vėl su
grįžome į niūrią to meto Lie
tuvos tikrovę. Autobusas su
stojo prie Lietuvos parlamen
to rūmus saugojančių barikadų. 
Sukrėtė ant spygliuotų vielų 
kabantys vaikų piešinėliai, 
eilėraščiai, religinės relikvi
jos, gėlės.. .

Prie durų pasitiko paskuti
niųjų mėnesių liudininkai, 
Lietuvos krašto apsaugos ka
riai-savanoriai ir supažindi
no su kasdieniniais pergyve
nimais. Už jų pasišventimą 
ir pasiryžimą atsidėkoti jiems 
galėjome tik daina. Matydama 
volungiečių akyse ašaras, bi
jojau, kad virpantys balsai bus 
nesuprantami, tačiau “Volun
gė” įsiskverbė į jų širdis. At
sisveikinant visi braukė aša
ras, linkėjo mums nepailsti 
ugdant lietuvišką dvasią Kana-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

MILIJONAS DOLERIU

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė - PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

doje. Savanoriai išreiškė tvir
tą savo tikėjimą, jog “su dai
na pasieks pilną Lietuvos ne
priklausomybę”.

Vakare susitikome su M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos mo
kiniais ir dėstytojais. Likome 
sužavėti gabia meno srityje au
gančia jaunąja karta, įsitiki
nome, kad lietuvių tauta yra 
tikrai kupina gamtos apdova
notais žmonėmis. Turime mū
sų menininkus brandinti, nes 
jie skelbs garbingą Lietuvos 
vardą.

Kauno katedroje
Štai mes ir mieste, stovin

čiame Nemuno ir Neries san
takoje - Kaune. Su malonumu 
vaikščiojom senamiesčio gat
vėmis, prisiminėm tėvų pasa
kojimus, džiaugėmės atstatytu 
senojo Kauno paminklu - Lais
vės statula, Vytauto Didžio
jo paminklu . . .

Įėjome į Kauno katedrą, 
dvelkiančią vėsuma bei paslap
tingumu - daug čia žmonės pra
liejo ašarų, išsakė džiaugsmus 
ir skausmus. Vėl apsčiai prisi
rinko tikinčiųjų, kurie susi
mąstę, nulenktomis galvomis 
klausėsi mūsų giedojimo. Jau
tėme, kad nors ir trumpam juos 
pakėlėme ir užjautėme jų ne
lengvą dalią.

Mažesnėse vietovėse
Antroji “Volungės” savaitė 

Lietuvoje buvo skirta koncer
tinei kelionei. Gėrėjomės gra
žiais gamtovaizdžiais, sodria 
žaluma. Pastebėjome kai ku
rių Kanados gamtos vietovių 
artimumą. Pirmas sustojimas 
buvo Šeduvoje. Raukšlių išva
goti kaimo žmonių veidai, su
vargusios, groblėtos jų rankos 
bylojo apie daug vargo iškęs
tą gyvenimą. Tačiau jų akys 
spindėjo nepalūžtančia vilti
mi. Apgailestavome sužinoję, 
kad jie laukė mūsų Mišiose, 
tačiau apie tai mums nebuvo 
pranešta. Raudondvaryje, ke
liolika kilometrų nuo Šedu
vos, su duona ir druska pasi
tiko etnografinis ansamblis, 
vadovaujamas B. Brainskie-

^sAMocrrvcj Knygų rišykla 
WgIy “SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

nės. Dainoje radome jungian
tį mus tiltą. Nežiūrint vado
vės brandaus amžiaus, visus 
mus žavėjo jos žydras veidas, 
atspindintis jos jaunatvišką 
sielą. Ji sugeba įtraukti į savo 
ansamblį ne tik senus, bet ir 
vaikus, kad jie išsaugotų šimt
mečiais iš kartos į kartą per
duodančias tradicijas.

Į vakarinį koncertą sugužė
jo, subruzdėjo “visas dvaras”. 
Matėsi, kad žmonės atvažiavo į 
didelę šventę. Koncertu liko 
patenkinti. Atsidėkodami mus 
vaišino ožkos sūriu, ant aje
rų kepta namine duona, me
dumi su koriais ir gaivinan
čia giria. Jau seniai švietė mė
nesiena, tačiau volungiečiai, 
nepaisant jausminės bei fizi
nės įtampos, nenuilstamai su
kosi šokių rateliuose.

Kryžiai, kryžiai...
Kryžių kalnas... koks jis 

sukrečiantis ir didingas savo 
dvasia! Kiekvienas, atsineš
damas savo kryžių, ateina į šią 
šventą vietovę pasiguosti, ras
ti ramybę, pasisemt stiprybės. 
Kryžių, kurį buvome užsakę ir 
planavę statyti, šitame kalne, 
mons. Vasiliausko prašymu, 
palikome Vilniaus katedros 
Tremtinių koplyčioje. Jis tei
gė, jog visi palikę Tėvynėje 
prieš savo valią neša neleng
vą tremtinio likimo dalią.

Toliau naujai išgrįstas ke
lias vedė tarp medžių baltuo
jančios grakščios koplytėlės 
link. Rainių miškelyje pagar
biai aidėjo volungiečių gies
mė tiems, kurie žvėriškai bu
vo nužudyti pirmomis II D. karo 
dienomis.

Pajūryje
Vakarop - Palanga. Klausė

mės jūros ošimo, stovėjome ant 
Palangos tilto ir stebėjome į 
jo molus dūžtančias bangas. 
Paskutinis pasaulietinės mu
zikos koncertas įvyko šiame 
kurorte. Vaikščiodama jūros 
pakrantėje pagalvojau: juk 
mes, lietuviai, esame išbars
tyti po visą pasaulį, kaip tie 
Baltijos jūros gintaro gabalė
liai. Visdėlto surandame vie
nas kitą ir dažnai per dainą 
jungiasi mūsų širdys.

Persikėlę keltu, patekome į 
nuostabų Lietuvos kampelį - 
Neringą. Būdama joje, suvo
kiau, kodėl jis vadinamas “lie
tuviška Šveicarija”. Vingiuo
tas bei kalnuotas kelias pušy
ne vedė per Juodkrantę į Ni
dą, atskleidžiantis savo archi
tektūrinį koloritą. Nejučiomis 
čia radome ramybę ir atodūsį. 
Akis glostė auksinės kopų vir
šūnės, Kuršių Neriją supantys 
marių bei Baltijos jūros ne
aprėpiami toliai. Visus žavė
jo Nidos jaukioji mažytė šven
tovė, dunksanti ant kalnelio.

“Volungė” sugrįš . ..
Čia - paskutinis mūsų pa

sirodymas. Besileidžianti sau
lė dar labiau sustiprino šven
tovės paslaptingumą ir roman
tiką. Spinksinčių žvakių prie
blandoje ant volungiečių vei
dų krito liūdni šešėliai. Visi 
pergyvenom paskutines atsi
sveikinimo minutes. Giedoda
mi “Requiem”, paskutinę pa
garbą atidavėm visiems besi
ilsintiems amžinybėje, savo gy
vybes paaukojusiems už lais
vą ateitį.

Savo kelionės įprasmini
mą bei apvainikavimą išreiš
kėme giedodami “Kaip grįžtan
čius namo paukščius, parves- 
ki, Viešpatie, ir mus”. Tikė
jome, jog mūsų “Volungė” dar 
ne kartą atskris “namo”.

Katalikų šventovėse
Jėzuitų statyta ir vėliau so

vietų valdžios paversta ateis
tiniu muziejumi Šv. Kazimiero 
šventovė vėl priklauso jėzui
tams. Ji gražiai atnaujinta, 
bet matosi paveikslų stoka — 
daug plikų sienų. Čia pamal
dos vyksta lietuvių ir rusų kal
bomis. Į pamaldas rusų kalba 
ateina apie 30 tikinčiųjų. Dėl 
to stebėtis nereikia, nes rusų 
katalikų yra labai nedaug.

UNESCO paskelbti Šv. Ig
naco Lojolos metai buvo Lie
tuvos jėzuitų tinkamai pami
nėti. Žurnalas “Katalikų pa
saulis” išspausdino apie šį 
šventąjį eilę straipsnių. Pas
kutinis kun. J. Ambraso, SJ, 
straipsnis apie Lietuvos jė
zuitus buvo išspausdintas š. 
m. liepos 23 d. laidoje. Liepos 
31 d. Šv. Kazimiero šventovė
je buvo iškilmingas Šv. Igna
co Lojolos metų užbaigimas. 
Dalyvavo vyskupai — Tunaitis 
ir Tamkevičius. Nepaisant vil
niečių susijaudinimo dėl įvy
kių Medininkuose, šventovė 
buvo pilna žmonių.

Šv. Ignaco įsteigtas jėzuitų 
ordinas turėjo daug įtakos Lie
tuvai (universitetas, knygos, 
Sirvydo pamokslai, baro
kas . ..), tačiau nesigirdėjo, 
kad jo įsteigėjo metus Vaka
rų pasaulio lietuviai būtų 
minėję.

Vilniaus arkikatedra tikrai 
tapo svarbiausia Lietuvos 
šventove. Paminklinėse len
tose yra minimi Mindaugas ir 
Vytautas kaip šios šventovės 
statytojai. Panašiu būdu pa
minėta Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis. Įrašai iškalti 
lietuvių ir lotynų kalbomis. 
Pagrindinėse 11 vai. pamal
dose dalyvauja Vilniaus vys
kupas, gieda stiprus choras, 
kurio bent pusė narių dainuo
ja valstybinėje operoje. Tikin
čiųjų daug.

Arkikatedrai didelio remon
to nereikėjo. Vytauto Didžiojo 
portretas ir Bizantijos impe
ratoriaus jam dovanotas Dievo 
Motinos paveikslas yra per
kelti į šventovės kairiąją 
pusę netoli altoriaus, kairė
je sienoje yra Basanavičiaus 
biustas, o pirmoji nuo pagrin
dinių durų dešiniosios pusės 
koplyčia yra paskirta palai
mintajam Jurgiui Matulaičiui. 
Šioje, kaip ir Šv. Kazimiero 
koplyčioje, beveik visada ga
lima matyti besimeldžiančius 
žmones.

Šv. Mikalojaus šventovėje 
pakeitimų nėra. Šv. Liudviko 
statula, seniausias Lietuvos 
sakralinis objektas, jau dau
giau kaip penkeri metai res
tauruojama. Kun. J. Tunaičiui, 
šios parapijos klebonui, ta
pus Vilniaus vyskupu pagalbi
ninku, parapijos klebonu pa
skirtas buvęs arkikatedros 
vikaras kun. Eigantas Rudo
kas. Jis nusiskundė, kad kai 
prasidėjo pamaldos Vilniaus 
arkikatedroje, jo parapijie
čių skaičius sumažėjo, liko 
“tie tikrieji”, bet pamaldų 
metu šventovė būna perpil
dyta.

Lenkiškoje Šv. Dvasios pa

Sentikių cerkvė Vilniaus priemiestyje Naujininkuose nebuvo sovietų 
atimta. Veikia ir dabar

rapijoje pagrindinėse 11 vai. 
pamaldose tikinčiųjų būna 
daug. Kiekvieno mėnesio pir
mąjį sekmadienį būna proce
sija. Gieda geras choras. Ki
tos pamaldos nėra gausiai lan
komos. Tarp pamaldų yra gie
damos litanijos. Vieną posmą 
gieda kairėje pusėje sėdin
čios moterys, o kitą — dešinė
je pusėje sėdintieji vyrai. 
Sopranai ir altai daug garsiau 
gieda negu tenorai ir bosai. 
Ši šventovė, kaip ir kitos Lie
tuvoje, yra moterų gausiau 
lankomos negu vyrų.

Užupio Šv. Baltramiejaus 
šventovė yra restauruojama. 
Čia taip pat daromos šventų
jų Kazimiero, Stanislovo ir 
Elenos statulos, kurios bus 
pastatytos ant arkikatedros 
stogo.

Unitų reikalai
Unitai, kurie vadinami ir 

graikų katalikais arba Rytų 
apeigų katalikais, daug nuken
tėjo nuo carinės valdžios, tarp- 
kario metų lenkų valdžios ir 
labiausiai nuo sovietų. 1946 
m. Stalinas privertė juos su
sijungti su Maskvos ortodok
sais ir paklusti jų hierarchi
jai. Šito reikalavimo neįvyk
dę unitų dvasiškiai buvo iš
tremti arba ėmė veikti pogrin
dyje. Gudai unitai buvo visiš
kai sunaikinti, o ukrainiečiai 
po II Pasaulinio karo pasiva
dino ukrainiečiais katalikais.

Vatikanas visais laikais uni
tams buvo labai palankus. 
Šiais metais, kai Lenkijos 
Przemysl’io mieste kilo gin
čas dėl šventovės tarp vienuo
lių karmelitų ir ukrainiečių 
katalikų, popiežius Jonas-Pau- 
lius II neabejodamas perdavė 
visiems laikams šią šventovę 
unitams, nors Lenkijos epis
kopatas planavo ją penke- 
riems metams išnuomoti.

Konstantino Ostrogiškio pa
statyta Švč. Trejybės cerkvė 
nuo 1608 m. ligi 1827 m. pri
klausė unitams bazilijonams. 
Čia apie 20 metų veikė mažai 
lietuviams žinomas šv. Juoza
patas Kuncevičius. Jis daug 
darbavosi, kad ortodoksai pri
sidėtų prie Unijos. Jam tai ge
rai sekėsi ir tuo jis pristabdė 
Maskvos plėtrą į Vakarus, į 
Lietuvą. Šiais metais Švč. Tre
jybės cerkvė buvo grąžinta Vil
niaus unitams, kurie nuo 1990 
metų turi čia savo bendruo
menę. Šventovė reikalinga 
didelio remonto: grindyse yra 
daug duobių, sienos suskilu
sios ir pajuodusios, nėra iko- 
nostato, suolų, paveikslų — li
ko tik plikos sienos. Nuo cerk
vės išorinės sienos yra nuimta 
Muravjovo įsakymu prikalta 
paminklinė lenta, kurioje ra
šoma, kad XIV š. viduryje čia 
buvo nužudyti trys ortodoksų 
šventieji: Jonas, Antanas ir 
Eustachijus. Jų palaikai, ir 
tai dar gan gerai išsilaikę, 
buvo atrasti XIX š. viduryje 
ir dabar yra Šv. Dvasios cerk
vėje po ikonostatu.

Nepaisant cerkvės nunioko
jimo, ji buvo pašventinta. Pa
maldos šiokiadieniais vyksta 
9 vai, o sekmadieniais — 11 vai.
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Vartai į Vilniaus Šv. Baltramiejaus šventovę iš kiemo pusės. Ši šventovė 
dabar restauruojama

Ortodoksų problemos
Rusijoje ortodoksai buvo 

smarkiai “mokslinių” ateistų 
persekiojami, tačiau Lietuvoje 
jie mažiausiai nukentėjo. Iš 
aštuonių Vilniaus cerkvių tik 
dvi buvo uždarytos. Viena jų, 
pagal Muravjovo įsakymą 1874 
m. pastatytoji Šv. Paraskievos 
(piatnicka) cerkvė, pernai bu
vo grąžinta tikintiesiems. Li
kusioje Naujininkų priemies
tyje esančioje Aleksandro 
Nevskio cerkvėje yra pataisos 
namai mergaitėms. Cerkvės 
langai išdaužyti, o šventorius 
aptvertas cementinių blokų 
tvora.

Svarbiausia Lietuvos cerk
vė yra Vilniaus Šv. Dvasios. 
Čia yra vyriausiojo Lietuvos 
ortodoksų vyskupo buveinė. 
Dabartinis vyskupas Chrizos- 
tomas yra Lietuvos nepriklau
somybės šalininkas. “Jedinst- 
vos” žmonėms nepavyko jo
kiais grasinimais jo palaužti. 
Per pagrindines 11 vai. pamal
das, nors gieda labai geras 
choras, tikinčiųjų nebūna 
daug. Kitose cerkvėse jų yra 
labai mažai. Tai didžiausia 
ortodoksų problema.

Naujininkuose, netoli Liep
kalnio gatvės esanti sentikių 
cerkvė nebuvo atimta. Ji ne
buvo nuniokota, sėkmingai 
veikia ir dabar.

Evangelikai-reformatai
Evangelikų-reformatų (kal

vinistų) šventovė buvo pasta

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8

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

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

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

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

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

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

Al CIQ M P DPI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., ALvIw IVIEZL/LLIv 296 Queen Street West, 
Tel. (416) 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ X/J
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA SCANDlNAVIAN airlines

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 ALG| ir STEFĄ MEDELIUS.

tyta pagal architekto Podča- 
šinskio projektą 1835 m. Sto
go viršūnėje stovėjo statula, 
simbolizuojanti tikėjimą, o 
jos šonuose klūpojo du ange
lai. 1949 m. sovietiškų “eks
pertų” komisija, kuriai pir
mininkavo Vytautas Palaima, 
nusprendė šias statulas dėl 
jų religinio turinio nugriauti. 
Taip ir buvo padaryta. Laimei 
bareljefas “Kristus moko mi
nią” nebuvo paliestas. Statu
las ir bareljefą sukūrė skulp
torius Kazimieras Jelskis. So
vietai šioje šventovėje buvo 
įrengę kiną “Kronika”.

Okupantai žiauriai nusiau
bė šios šventovės vidų: nu
plėštos nuo sienų epitafijos, 
vinių paliktos skylės neuž
tinkuotos, sienos pajuodu
sios, grindys sugadintos, din
go sietynai.

Praėjusiais metais ši šven
tovė buvo grąžinta tikintie
siems. Dabar Vilniaus evan
gelikų-reformatų Bendrija tu
ri apie 200 registruotų ir 
apie 100 praktikuojančių na
rių. Jie beveik be išimties 
yra biržiečiai. Bendrijos pir
mininkas yra A. Kriščikas. Vie
ną mėnesio sekmadienį, kar
tais rečiau, šventovę aplan
ko kun. Moras. Kitais sekma
dieniais yra skaitoma ir gie
dama. Bendrija nedidelę pa
galbą gauna iš Vokietijos. Iš 
JAV buvo gauta “Lietuvių en
ciklopedija” ir knygų siuntos.

J.B.
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® LAISVOJE I l/(H II
KATALIKIŠKAS “GINTARĖLIS”
Panevėžyje darbą pradėjo 

katalikiškas vaiky darželis “Gin
tarėlis”. Jo kieme pastatytas ir 
pašventintas koplytstulpis, kam
bariai papuošti naujais religi
nio turinio paveikslais. Pirmoji 
diena naujajame vaiky daržely
je baigta iškilmingomis Mišio- 
mis šalia jo esančioje Kristaus 
Karaliaus katedroje.

KUNIGAI IR ŠVENTOVĖS
Šilalės rajono statybinės or

ganizacijos jau įpusėjo po gais
ro atstatomos Kaltinėnų šven
tovės darbus. Uždengus stogą, 
atnaujinamas pastato vidus. 
Klebono kun. Petro Linkevi
čiaus pastangų dėka sparčiai 
auga ir statomos kryžiaus ke
lio stotelės. Rajono savivaldy
bė šventovei atnaujinti yra pa
skyrusi 110.000 rublių. Tikin
tiesiems greit bus sugrąžintos 
prieš 50 metų okupacinės so
vietų valdžios atimtos Šilalės 
ir Laukuvos klebonijos. Kvė
darnos ir Pajūrio sandūroje 
esantis Vysdžiaugų kaimas ka
daise turėjo šventovę, kuri buvo 
sunaikinta. Toje vietoje dabar 
statoma koplyčia, kurioje sekan
tį pavasarį bus laikomos geguži
nės pamaldos. Tikintiesiems Ši
lalės rajone vis dar trūksta ku
nigų. Klebonų neturi Girdiškių, 
Varsėdžių, Didkiemio, Tenenių, 
Pajūralio parapijos. Vilties at
eičiai teikia penki šilališkiai 
klierikai Telšių kunigų semina
rijoje.

PALAIDOJO JĖZUITĄ
A. a. kun. Jonas Lauriūnas, 

SJ, Linkmenų parapijos klebo
nas nuo 1983 m., mirė liepos 26 
d., ištiktas staigaus širdies smū
gio. Velionis, gimęs 1924 m. kovo 
8 d., kunigu buvo įšventintas 
1954 m. rugsėjo 12 d. Mirtis jį 
pakirto vadovaujantį kunigų 
rekolekcijoms Linkmenyse. Ve
lionis yra vienas žymiausių Lie
tuvos jėzuitų kunigų pokario 
metais. Pasak “Katalikų pasau
lio” red. kun. Vaclovo Aliulio, 
sąstingio metais a.a. kun. J. Lau
riūnas, SJ, parašė daug pamoks
lų, aktualių straipsnių teolo
giniais, moraliniais ir pasau
lėžiūriniais klausimais. Jis drą
siai reaguodavo į sovietų kon
troliuojamos spaudos skleidžia
mus kaltinimus Katalikų Bend
rijai, klaidingas moralines pa
žiūras. Laisvėjimo metais ve
lionis daug rašė “Katalikų pa
sauliui”, įsijungdamas į pagrin
dinių redakcijos bendradarbių 
eiles. Velionies palaikai po ge
dulinių pamaldų Linkmenų 
šventovėje liepos 29 d. buvo 
išlydėti Kaunan ir palaidoti 
Petrašiūnų kapinėse.

ŽEMAIČIŲ LAIKRAŠTIS
Savo centrą Telšių “Alkos” 

muziejuje turi prieš dvejus me
tus įsteigta Žemaičių kultūros 
draugija. Šių metų gegužės mė
nesį įvykusiame narių suvažia
vime buvo nutarta leisti pirmą
jį žemaitišką laikraštį. Pradžią 
padarė palangiškiai suvažiavi
mo išvakarėse išleidę tokio laik
raščio numerį. Šiaulių žemai
čiai su jaunu kalbininku Juozu 
Pabrėža paruošė ir išleido “Že
maičių rašybos patarimus”. Pir
masis Žemaičių draugijos mėn
raščio “A mon sakaa?” numeris 
birželio mėnesį buvo skirtas 
Rainių tragedijos penkiasde
šimtmečiui. Antrasis liepos mė

nesio numeris išėjo jau dvigu
bai didesnis. Pirmąjį žemaitiš
ką laikraštį Lietuvoje leidžia 
Žemaičių kultūros draugijos 
Palangos skyrius, redaguoja 
Danutė Mukienė. “Gimtojo kraš
to” 30 nr. ji lietuviškai rašo: “No
rėtųsi, kad laikraštį skaitytų 
ir užsienyje gyvenantys žemai
čiai. Kas pageidautų jį nuolat 
gauti, prašome pranešti redak
cijai. ‘A mon sakaa?’ adresas: 
Lietuva, 235720 Palanga, Vytau
to 85. Tel. 51005, 57298”.

ATKURTA DRAUGIJA
Nepriklausomoje Lietuvoje 

1921 m. gruodžio 10 d. įsikūrė Ka
linių globos draugija. Jos atku
riamasis suvažiavimas dabar 
įvyko Vilniuje birželio 29 d. Ini
ciatyvinės grupės narys V. Pet
kus pabrėžė, kad bus tęsiamos 
senosios tradicijos — KGD rū
pinsis kalinių ir jų šeimų narių 
teisių gynimu, švietimu, labda
ra, jiems skirtomis prieglaudo
mis ir amatų mokyklomis. Lietu
vos aukščiausiosios tarybos at
stovas teisininkas J. Liaučius 
priminė, kad kalėjimai dabar 
tampa valstybės problema dėl 
neefektyvios perauklėjimo sis
temos, bręstančios įtampos, 
visuomenės nepasiruošimo pri
imti moraliai ir fiziškai suluo
šintus žmones. Kalinių globos 
draugija be vyriausybės para
mos neįstengs pakeisti penkis 
dešimtmečius Lietuvoje egzis
tavusios sovietinių gulagų tvar
kos. Teisinėje Lietuvos valsty
bėje bausmės atlikimo įstaigas 
turėtų tvarkyti teisingumo mi
nisterija, nes vidaus reikalų 
ministerijoje dalis uniformuo
tų kariškių vis dar priklauso 
su Maskva žengiančiai komunis
tų partijai. Atkurtos Kalinių 
globos draugijos valdybai va
dovaus aktorius Č. Stonys.

“LAUMĖS PĖDA-91”
Taip buvo pavadinta šią va

sarą Žemaitijoje, Virvytės upės 
slėnyje, surengta antroji sto
vykla, ruošianti vadovus Lietu
vos skautų sąjungai. Ji dabar tu
ri apie 2.000 narių, kuriems rei
kia naujų vadovų, sugebančių 
įdiegti jaunimui tautiškumą ir 
dorovę. Skautų vadovų ypač 
trūksta mokyklose. Šios orga
nizacijos neremia kultūros ir 
švietimo ministerija, o mokyto
jai nenori nemokamai dirbti su 
skautais. Be to, jie nėra paruoš
ti tokiam darbui. Daugelis jau
nuolių, skautavimą įsivaizda
vusių tik kaip pasilinksmini
mą, nusivylė ir pasitraukė iš 
skautų eilių. Iš jų taipgi išsijun
gė ir buvusieji komjaunimo na
riai, nepatenkinti ideologija. 
Angelė Kluodienė, viena se
niausių Alytaus skautininkių, 
stovykloje skundėsi, kad Aly
tuje skautavimu susidomėjo vos 
kelios dešimtys vaikinų ir mer
ginų. Vadų stovykla Žemaiti
joje, ruošusi skiltininkus, juos 
mokiusi rikiuotės, orientaci
jos sporto ir teorijos, susilau
kė tik 70 dalyvių. Stovyklai va
dovavo klaipėdietis Pijus Am
brazaitis. Didžiausiu rėmėju 
tapo telšietis kun. Jonas Kau- 
neckas, stovyklautojams atgabe
nęs tris maišus bulvių, paltį la
šinių, užsakęs autobusus eks
kursijoms. Paramos taipgi bu
vo susilaukta iš Klaipėdos “Sy- 
rijaus” įmonės ir Amerikos lie
tuvių skautų. v jęst

Š. m. rugsėjo 14 d. sueina dešimt 
metų, kai mirė Vincas Treigis. 
Velionis buvo gimęs Lietuvoje 
1903. 09. 18 d. Murgininkų k., Mari
jampolės apsk., suvalkiečių ūki
ninkų gausioje šeimoje. Vedė 1924 
m. iš netoliese esančio Menkupių 
kaimo jauną Verutę Leonavičiūtę. 
Ten jis ir gyveno, kol 1929 m. iš
vyko į Kanadą. Kiek vėliau į Kana
dą atvyko ir žmona Verutė.

Vincas Treigis buvo nepriklau
somos Lietuvos kovų žmogus — sa- 
vanoris-kūrėjas. Kovėsi su bolše
vikais ir lenkais trejus metus. Į 
namus grįžo, būdamas felčeriu. Ši 
jo profesija to laiko kaimui buvo 
labai naudinga, nes trūko medici
niškos pagalbos ir žmonėms, ir gy
vuliams. Grįžęs iš kariuomenės 
ūkininkavo. Buvo Menkupių šau
lių kuopos vadas (S. Kalvarijos 
valsčiuje). Kartu su savo žmona 
padovanojo šauliams jų žinioje 
esantį Menkupių piliakalnį.

Vincas Treigis, atvykęs į Kana
dą, apsigyveno Delhi, Ont., taba- 
kininkų rajone. Įsigijo keletą ta
bako ūkių, iš kurių vienaihe netoli 
Delhi miesto su žmona Verute ir 
gyveno. Jiedu tą ūkį perstatė, at
naujino taip, kad jame lankyda
vosi valdžios pareigūnai ir svečiai 
iš Lietuvos. Ta proga aptardavo ir 
lietuviškus reikalus, liečiančius 
lietuvišką emigraciją. Tuo laiku 
Treigiai buvo patyrę, turėjo gerą, 
patikimą vardą. Jų ūkis tapo lyg

Dešimt metų 
mirties sukaktis

A.a. VINCAS TREIGIS 
(1903.IX.18-1983.IX.14)

reprezentacinė lietuvių vieta.
Atvykę į Kanadą sunkiais krizės 

metais nepasimetė įvairiuose ano 
laiko organizaciniuose bandy
muose. Abu Treigiai buvo aiškaus 
lietuviško nusistatymo. Jiedu ne

kartą turėjo spaudoje bei lietu
viškuose suėjimuose, pokalbiuose 
ginti lietuviškus reikalus prieš 
svetimus, kartais ir prieš savus. 
Jiedu buvo vieni iš Tillsonburgo 
lietuvių ūkininkų klubo steigėjų.

V. Treigis buvo sugyvenamo bū
do žmogus, turėjo gerą vardą ir 
tarp svetimtaučių. Pajudėjus nau
jai bangai pabėgėlių nuo perse
kiojimų, jam buvo nesunku sueiti 
į kontaktą su valdžios žmonėmis 
ir gauti iškvietimus. Kartu su žmo
na tokių iškvietimų padarė apie 
180. Tarp jų buvo įvairių profe
sijų žmonių, pradedant gydyto
jais ir ūkininkais. Naujai atvy
kusioms į svetimą kraštą buvo 
nejaukūs ir sunkūs pirmieji žings
niai. Bet Treigių šeima buvo tar
tum išeities taškas tolimesniems 
jų planams bei darbams.

Kaip dera lietuviui, jis neven
gė savo kilmės ir ją viešai pade
monstruodavo ne tik savo kalba, 
bet ir darbu. Per Kanados ir Lie
tuvos šventes Treigių namai pasi
puošdavo abiejų valstybių tauti
nėmis vėliavomis. Dažnai dvi vė
liavos kabodavo ir ne švenčių me
tu. Už atvirumą ir pasitarnavimą 
V. Treigis buvo išrinktas Delhi 
rajono metų žmogumi.

Vincas Treigis mirė palikęs 
gerą, tvirto lietuviško nusistaty
mo žmogaus vardą. Palaidotas 
Delhi, Ontario, kapinėse, v.i.

® LIETUVIAI PASAULYJE

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

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

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

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

Hamiltonietis ANDRIUS GEDRIS, 
lankęs Lietuvą Kremliaus pervers
mo dienomis, sugrįžęs sveikinamas 
motinos Toronto orauostyje

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$1,000 - Amerikos lietuvių fon

das; $500 - B. S. Sakalai; $200 - 
KLKMD Lietuvos kankinių para
pijos skyrius; $100 - P. Norušienė, 
J. Vitas; $70 - Lietuvos karių vete
ranų sąjunga “Ramovė” Hamiltono 
skyrius; $52 - O. Giedriūnas; $50 - 
P. Petrėnas, V. Vaičiūnas, E. Fe- 
daras; $40 - V. Gustainienė; $30 - 
J. Kareckas; $26- P. Ūkelis, E. Ud- 
raitis; $25 - A. Stanėnas; $22 - G. 
Chvedukienė, Z. Sčepanavičius; 
$20 - J. Gruenwald, V. Skaržins- 
kas, P. Martišius, F. Ankudavičius, 
V. Jankaitis, A. Aleliūnienė, J. 
Budnikienė, V. Buttinger, R. Mie
želis, E. Jurkėnienė, S. Prekeris, 
E. Narbutaitė; $10 - P. Smith, V. 
Stanislovaitis, I. Jakimavičiūtė,

Aukos Kanados lietuvių fondui
Nuo 1991 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Ottawa: $100 — Albinas Paške
vičius, Anastazija Tamošaitienė, 
šokių ansamblis “Vingis”. A. a. 
Juozo Valiulio atminimui $100 - 
Vladas Plečkaitis; $40 — Albinas 
Paškevičius; $20 — dr. A. Jurkus, 
V. S. Balsevičius, V. A. Radžius.

Montrealis: $2,000 — Monika 
Gaputytė; $100— Regina Piečaitie- 
nė. A. a. Adelės Meištienės atmini
mui: $30 — Elena Valiulis.

Toronto: A. a. Petro Lėlio pali
kimas — $5,000; a.a. Bronislavos 
Kerulienės palikimas — $1,000; 
a.a. Jono Maniuškos palikimas — 
$500; a.a. Mykolo Gvildžio atmi
nimui — $100 Liuda Gvildienė; 
a.a. Stasio Permino atminimui — 
$100 Vanda Demeikienė; a.a. Sta
sio Jakubausko atminimui — $100 
M. Jakubauskienė; a.a. Jack I. Na
ro atminimui — $20 I. Punkris, 
O. R. Berentas, $25 A. Skutschas; 
$200 — B. Z. Tumosa; $1,000 — Hen-

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
real} ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

rikas Šiaurys; $100 — Kazys Gir- 
nys, Juozas Staškevičius, Stasys 
Dabkus, MJ. Sungaila, Antanas 
Bernotaitis, Marijus Šetkus, Al
dona Vaičiūnienė, I. Vibrys.

Hamiltonas: $100 — Marija Ma
cevičius; $300 Fredas Stephan.

St. Catharines: $100- Marija Ma- 
Jadvyga Gabrėnai.

London: A. a. Martos Jakaitie
nės atiminimui $25 — J. A. But
kus, Edv. Petrauskas.

Delhi A. A. Edmundo Vinda- 
šiaus atminimui $200 — motina 
E. Vindašienė; a.a. Eleonoros 
Andriulionienės atminimui $100 
— J. Stradomskis, $30 A. Smith, 
G. Davidson.

Sault Ste Marie A. a. Petro Um
braso atminimui $20 — M. R. Gas- 
peras, J. V. Kramiliai, K. K. Šly- 
žiai, D. V. Vainučiai, O. V. Žuraus- 
kai. $150 — Vincas Žurauskas, 
Ona Žurauskas.
Samia: $100— George, Stella Klio- 
rikaičiai.

Hamilton, Ontario
A. a. PETRO BRASO atminimui 

Kanados lietuvių fondui aukojo 
$20 - A. D. Jankūnai.

A. a. RIMO KLEVO, tėvai Euge
nija ir Leonas Klevai, minint tra
giškai žuvusio sūnaus dešimtą
sias mirties metines, jo atmini
mui Kanados lietuvių fondui auko
jo $200.

A. a. TELESFORUI DOLIEBAI, 
J. Stanaitienės broliui Ameri
koje mirus, jo atminimui Kanados 
lietuvių fondui E. V. Sakai ir L. V. 
Kybartai aukojo po $15.

Nuoširdi padėka. KLF

VI. Rukšys, B. Žemgulytė, A. Tušas, 
P. Zubas, E. Juraitis, J. Žemaitis, 
K. Griauzdė, J.A. Kvietys, A. Koje- 
laitis; $8 - G. Stauskienė; $6 - M. 
Lietuvninkas, V. Januška; $5 - E. 
Šimaitis, K. Polikaitis, V. Šalčiū- 
nas, J. Stasiūnaitis, N. Bagdžiū- 
nas, H. Kripavičius, B. Žutautas, 
M. Sniuolis, A. P. Boukouris, B. 
Zeikienė, M. Gudas, J. Paulius, S. 
Vashkys, J. Mulevičius, J. Bany- 
lis; $2-V. Gražulis, A. Mikšienė.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$100 - P. Buika; $60 - Vyt. Dami

jonaitis; $55 - V. Zauka; $53 - V. 
Janulis; $50 - S. Tamulionis, D. 
Ramelis, V. Kupcikevičius, D. Gel- 
dys, dr. G. Skrinskas, E. Vindašie
nė, L. Ragas, R. Švarcienė, P. Ja
nulis, G. Patupis, A. Dombra, V. 
Bireta, I. Girdauskas, E. Valeška, 
R. Pūkštys, I. Wilkins, M. Vaitkus, 
A. Melvydas, J. Gutauskas, P. Ka- 
ziukonis, V. Platt, R. Mieželis, M. 
Trakis, V. Gražulis, V. Vaičiūnas, 
J. Vitkūnas, L. Vaitkevičius, A. R. 
Grigonis, J. Petkūnas, A. Cibas, J. 
Skučas, P. Budvidis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$40 - R. Punkris, J. Stanius, V. 

Mašalas, M. Račys, L. Šileikienė, 
Z. Klimas, S. Sinkevičius, B. Gir- 
čys, O. Trečiokienė, S. Ramanaus
kas, J. Leiberis, S. Pikūnas, V. And- 
rulionis, A. Andrulionis, V. Ane- 
lauskas, V. K. Skripkus, J. Rutkaus
kas, B. Liskus, dr. A. Saunoris, K. 
Mačiulis, M. Balčiūnas, A. Liut
kus, A. Mileška, K. Šaltys, N. Za- 
jančiauskas, P. Ročys, S. Daučans- 
kas, J. Mikalavičius, P. Žiulvs. S. 
Vaičaitis, J. Vaičius, J. Zabulionis, 
A. Kynas, E. Zubrys, A. Zupko, J. 
Raulinaitis, K. Balčiūnas, A. Ma
tulaitis, H. V. Vaitaitis, B. Lukas, 
G. Ignaitis, A. Gačionis, A. Didžiu
lis, K. Valantiejus, B. Simonaitie- 
nė, R. Hennings, V. D. Kvedaras, P. 
Jankauskas, B. Gudinskas, A. Že
maitaitis, S. Rajeckas, I. Kerelie- 
nė, L. Balaišis, A. Kaveckas, M. 
Kiela, B. Jucėnas, V. Sherksnis, 
kun. V. A. Palubinskas, V. Ripskis, 
J. Prasauskas.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė: $100 - J. Biršto
nas. Už dvejus metus rėmėjo pre
numeratą atsiuntė: $80 - V. Skar- 
žinskas, P. Gudzinskas, G. Vens- 
kaitis, A. Zukowski.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie, siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką.

JA Valstybės
Teodorą Penikienę, 82-jų metų 

senutę, einančią per gatvę 
Woodhavene, N. Y., mirtinai su
žeidė automobilis liepos 12 d. 
Atsisveikinimas su velione įvy
ko M. Šalinskienės laidotuvių 
namuose. Maldas, atsisveikini- 
man atvykus vysk. Pauliui Bal
takiui, OFM, ir kun. Antanui 
Prakapui, OFM, sukalbėjo kun. 
Stasys Raila. Velionė liepos 
16 d. iš Apreiškimo parapijos 
šventovės palaidota Cypress 
Hills kapinėse.

St. Petersburgo lietuvių klubas 
Floridoje iš valdybos pasitrau
kusią sekr. J. Gerdvilienę pakei
tė šias pareigas iš jos perėmu
siu P. Navazelskiu. Klubo narių 
eiles papildė Vladas Biknevi- 
čius, Gražina Biknevičienė, Kos
tas Mačiulis, Emilija Rakaus
kienė ir Elena Baldanza.

JAV lietuvių fondas iš gauto 
pelno įvairiem lietuvybės rei
kalam šiemet leido paskirti 
$300.000. Pelno skirstymo komi
siją sudarė: LF atstovai — Ma
rija Remienė (komisijos pirmi
ninkė), Vytautas Kamantas, Dai
na Kojelytė ir kandidatė Ofe
lija Barškėtytė, JAV LB atsto
vai — dr. Petras Kisielius (ko
misijos sekretorius), Ramunė 
Lukienė, Arūnas Barzdukas, 
kandidatė Aušrelė Liulevičie- 
nė. Stipendijoms paskirstyti 
buvo sudaryta speciali pako
misė, vadovaujama taip pat M. 
Reinienės. Bendrai paramai bu
vo gauta 111 prašymų, apiman
čių $678.686. Pilnai ar tik dali
nai patenkintais 69 prašymais 
tai paramai paskirta $198.800. 
Stipendijoms gauta 113 prašy
mų. Jiems visiems patenkinti 
būtų reikėję $408.207. Paskir
ta $87.400, pilnai ar tik iš dalies 
patenkinusių 53 prašytojus. La
bai daug prašymų šiemet buvo 
atsiųsta iš Lietuvos. Stipendi
jos paskirtos 33 Lietuvos stu
dentams, šešiems iš P. Amerikos 
ir keturiolikai vietinių studen
tų. Iš viso bendrai paramai ir 
stipendijoms buvo paskirta 
$286.200. Likutis bus paskirs
tytas šį rudenį.

Australija
A. a. Vladas Šablevičius, 86 

metų sulaukęs pensininkas, 
mirė Sidnyje birželio 24 d. Ve
lionis buvo kovarskietis, karinę 
tarnybą Lietuvoje atlikęs tiltų

pionierių kuopoje Kaune. Išėjęs 
atsargon, dirbo statybos inspek
toriumi, geležinkelio ruožo vir
šininku. Pasitraukęs Vokietijon, 
taip pat dirbo geležinkelyje 
Tiubingene. Australijoje, įsi
kūręs Newcastle mieste, iki pen
sijos dirbo medelyne. Pensinin
ko metus praleido Sidnyje. Buvo 
aktyvus ramovėnas ir bendruo- 
menininkas, įsijungęs ALB Sid
nio apylinkės valdybom Po kun. 
P. Martūzo atnašautų Mišių bu
vo palydėtas Rookwood kapinių 
krematoriumam Ramovėnų var
du su velioniu atsisveikino A. 
Vinevičius, ALB Sidnio apylin
kės — A. Kramilius. Velionis 
šeimos neturėjo. Ligos metu juo 
rūpinosi V. Danta, laidotuvė
mis — testamentą vykdžiusi Sid
nio lietuvių moterų socialinės 
globos draugija.

Vokietija
A. a. Aurelija Aldona Krivic- 

kaitė-Urbanienė, mirusi š. m. 
balandžio 15 d., buvo palaidota 
Hiutenfeldo kapinaitėse šalia 
pernai mirusio savo tėvo dail. 
Alfonso Krivicko, mokytojavu
sio Vasario 16 gimnazijoje. Lai
dotuvėse velionei skirtas Mišias 
koncelebravo kun. J. Dėdinas ir 
kun. E. Putrimas. Su velione bu
vo atsisveikinta kapinaičių ko
plyčioje. Prie gėlėmis papuošto 
velionės karsto garbės sargy
boje stovėjo tautiniais drabu
žiais pasipuošę Vasario 16 gim
nazijos moksleiviai, vargonė
liais grojo muz. Arvydas Palti- 
nas. Mintimis apie žmogaus ke
lionę iš laikinio į amžinąjį gy
venimą lietuvių ir vokiečių kal
bomis dalijosi kun. J. Dėdinas.

Lenkija
Prie Dariaus ir Girėno pamink

lo Pščelnike (Soldine) liepos 
14 d. susirinko apie 100 lietu
vių ir svečių, kurių eilėse buvo 
ir aštuoni minėjiman atvykę 
kauniečiai. Mišias atnašavo 
vroclavietis kun. Alfredas Rukš- 
ta, pamoksle raginęs lietuvius 
jėgos semtis iš Tautos himno ir 
žuvusiųjų lakūnų testamento 
Jaunajai Lietuvai. Minėjimo 
metu lijo. Paminklas buvo pa
puoštas gėlėmis ir lietuje iš 
ąžuolo lapų nupintu vainiku. 
Kun. A. Rukšta pašventino ga
balėlį “Lituanicos” lėktuvą 
dengusios medžiagos, atvežtą 
iš jo liekanų Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje Kaune.

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška 
prekyba su Lietuvos respublika.

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE gaminamus 
ir gaunamus vaistus; plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas 
medžiagas, drabužius, sportinius kostiumus bei sportinius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama 
valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukš
čiausiu klijentui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. nr. 1.
3 m vilnonė angliška eilutei medžiaga, 3 m puiki suknelei 
medžiaga, 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas,
1 pora sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė.
Siuntinio kaina (oro paštu) ............................................................. $460

Konkurencijos neturinčios maisto siuntinių kainos. 
Siuntinys nr. 5 - $120.

10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv ryžių, 200 gr tirps
tančios kavos, 4 sv cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv dešros, 2 sv sūrio,
2 sv pupelių kavos, 2 sv valgomos alyvos, 1 bonka krupniko.
Paruodame “Olympia” rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu. 
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU!

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....6%
santaupas.....................  5.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 4.75% 
90 dienų indėlius ..............  8%
1 m. term, indėlius ............  9%
1 m. term.ind.mėn.pal..8.25% 
3 m. term.indėlius ........  8.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...6% 
RRSP ir RRIF 1 m................ 9%
RRSP ind. 3 m................ 8.75%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Kai Putinas rašė romaną “Altorių šešėly”
Atsiminimų nuotrupos apie autorių, jo tėviškę, paklydimus ir sugrįžimų

IGNAS MEDŽIUKAS

Kai buvau dar vaikas, mano 
tėvas laikydavo gražius ark
lius, kuriuos jis vasaros metu 
pasikinkęs į bričką mėgdavo 
važinėti į kaimynines parapi
jas, kai tenai vykdavo atlaidai. 
Visur turėjo daug giminių, ku
riuos po pamaldų aplankyda
vo, pasikalbėdavo, pasivaišin
davo. Važiuodavome ir į Gude
lius, kai liepos mėnesį tenai 
būdavo Švenčiausios Mergelės 
Marijos Škaplierinės atlaidai.

Makrickų kaime gyveno ma
no senelio brolis Tomas. Tai 
buvo labai įdomus žmogus: kur 
tik važiuodavo, vis dainuoda
vo. Kai tik senelis išgirsdavo 
jį bedainuojantį atvažiuojant, 
sakydavo “Jau Tamukas atva
žiuoja”. Bet man dabar atrodo, 
jis dainuodavo ne todėl, kad 
buvo labai linksmas, bet kad 
išsiblaškytų nuo slegiančių jo 
širdį minčių. Pirmajam pasau
liniam karui prasidėjus, buvo 
mobilizuotas į caro kariuome
nę jo vyriausias sūnus Vincas, 
kurio jis karui pasibaigus lau
kė sugrįžtančio, bet niekad ne
sulaukė.

Mykolaičių sodyba
Prisimenu, kai važiuojant 

pro Pilotiškių kaime buvusią 
gražią Mykolaičių sodybą, ma
no tėvas pasakojo, kad iš šių 
namų yra išėjęs labai moky
tas kunigėlis. Bet praėjo kele
tas metų, kai aš tą kunigėlį pir
mą kartą pamačiau. Tai buvo 
galbūt 1924 m. Mokiausi gim
nazijoje Prienuose. Gyvenau 
“amerikono” Šiškaus namuo
se. Gretimame Maceinaičių 
(prof. A. Maceinos tetų) name 
gyveno Magdutė Mykolaitytė 
su savo drauge Ališauskaite, 
taip pat iš Gudelių apylinkės. 
Kun. V. Mykolaitis atvažiuoda
vo aplankyti savo sesers Mag- 
dutės. Jis tada atrodė dar la
bai jaunas skaistaveidis. Dėvė
jo ne sutaną, kaip buvome ta
da pripratę matyti kunigus, 
bet civilius drabužius, tik su 
balta apykakle, kaip buvo 
įprasta matyti kunigus, atva
žiuojančius iš Amerikos.

Baigusi 4-rias klases Magdu
tė Mykolaitytė išvyko pas bro
lį į Kauną, o jos draugė Ali
šauskaitė įstojo į mokytojų se
minariją Marijampolėje. Ta
da mes persikėlėme į jų butą, 
nes jis buvo erdvesnis.

Kaune
Kai atvykau į Kauną studi

juoti, prof. Vinco Mykolaičio 
vardas katalikiškoje visuome
nėje buvo aukštai vertinamas. 
Jis buvo laikomas pavyzdžiu, 
kaip kunigas, kuris suderina 
savo luomo pareigas su kitais 
pasaulietinio pobūdžio įsipa
reigojimais. Tai buvo priešin
gybė tiems, kurie buvo nutrau
kę ryšius su Katalikų Bendri
ja: dr. Juozas Purickis, dalyva
vau jo laidotuvėse 1934 m. Kau
no evangelikų kapinėse; mano 
profesoriai — Vladas Jurgu
tis ir Izidorius Tamošaitis.

Vincas Mykolaitis ramiai 
profesoriavo Teologijos-filo
sofijos fakultete, buvo kūry
biškas, redagavo žurnalą “Ži
dinys”. Dažnai jį tekdavo su
tikti gatvėje, universitete ar 
kur nors susirinkime. Jo stu
dentu nebuvau, bet iš gimna
zijos laikų gerai pažinojau jo 
seserį Magdutę, studijavusią 
humanitarinius mokslus.

Studijos, abejonės ir posūkis
Iš dabar atrastų laiškų savo 

mokslo draugui I. Česaičiui su
žinojome, kad jis reiškė abe
jojimus dėl pašaukimo kuni
gystėn. Tačiau neturėdamas 
valios pasitraukti, pasiduoda 
likimui, priima kunigystės 
šventimus ir išvyksta į Petra
pilio dvasinę akademiją. Vė
liau, gavęs stipendiją, vyksta 
į Šveicarijos Friburgo univer
sitetą, kuriame gauna filoso
fijos daktaro laipsnį, o Miun
cheno universitete pasiruo
šia profesūrai.

1929 m., padedant prof. V. 
Krėvei-Mickevičiui, kun. V. 
Mykolaitis pereina profeso
riauti į universiteto humani
tarinį fakultetą, nes jautė, kad 
jame bręsta konfliktas, kuris 
turėjo iškilti viešumon. Artė
damas prie galutinio apsispren
dimo, ima rašyti romaną “Al
torių šešėly”, kuriame Liudo 
Vasario asmenyje galima at
pažinti daug paties autoriaus 
asmens bruožų. Šį romaną jis 
pradėjo rašyti 1931 m., kai ga
vęs apmokamų atostogų buvo 
išvykęs į Prancūziją.

Rašytojas VINCAS MYKOLAITIS- 
PUTINAS 1965 m. darbo kabinete 
Vilniuje Nuotr. A. Kunčiaus

1932 m. vasarą mes, dzūkai 
studentai, V. Mykolaitį sutik
davome Alytuje. Mano kraš
tietis Vacys Kavaliūnas savo 
prisiminimuose rašo, kad jis 
tenai tęsė “Altorių šešėly” ro
maną. Šis romanas tada buvo 
didelė sensacija ir paruošė ke
lią jam pasitraukti iš kunigys
tės. 1935 m., atsisakęs kunigys
tės, nepaisydamas ekskomuni
kos, civiliškai susituokė su 
stud. Emilija Kvedaraite. Ne
buvo tai labai didelė sensaci
ja, nes kiti įvykiai viską nu
stelbė.

J. Gintautas (vysk. J. Staugai
tis), norėdamas duoti atkirtį 
romanui “Altorių šešėly”, pa
rašė veikalą “Tiesiu keliu”. 
Jame pavaizdavo idealų jau
nuolį, kuriam kunigystė buvo 
tikrasis idealas ir jokios kliū
tys negalėjo pastoti kelio.

Sovietams okupavus Lietu
vą ir įvedus savo tvarką, tokia 
V. Mykolaičio-Putino padėtis 
išėjo jam į naudą. Jis ne tik ne
buvo išvežtas į Sibirą, bet net 
ir antroje okupacijoje palik
tas profesorium Vilniaus uni
versitete bei Lietuvos mokslų 
akademijoje. Tiesa, per antrą
ją okupaciją jis turėjo apgai
lestauti dėl savo poezijos vo
kiečių okupacijos metais, pa
reikšdamas, kad buvęs suklai
dintas ir atiduoti duoklę re
žimui. Universitete profeso

Dviejų kvebekiečių veikalai Stratforde
ALFONSAS NAKAS

Pabaigai pasilikau liepos 
25-tos vakarinį ir 26-tos dieni
nį spektaklius. Pabaigai todėl, 
kad, kai šis rašinys skaitytojus 
pasieks, jie jau bus dingę iš 
repertuaro.

“Les Belles Soeurs”
Ši įžymaus kvebekiečio ra

šytojo Michel Tremblay kome
dija išsiversta iš prancūzų kal
bos. Stratforde statant, palik
tas originalo pavadinimas, nes 
komedijos siužetas nieko bend
ro neturi su sesučių grožiu. 
Priešingai: į talką sukviestos 
seserys bei draugės pasirodė 
pavydžios ir gobšios.

O talka nepaprastam reika
lui. Pagrindinė veikėja Ger
maine Lauzon (ją pasigėrėtinai 
suvaidino Susan Wright) lai
mėjo milijoną dovaninių ženk
lų (gift stamps). Norėdama kuo 
greičiau panaudoti baldų bei 
naujų virtuvės daiktų įsigiji
mui, sutelkė 14 moterų ženk
lams į knygutes suklijuoti. Jau 
pačioje pradžioje tikra sesuo 
Rose Ouimet (Barbara Bryne) 
garsiai išreiškė pavydą. To 
neužteko. Beklijuodamos, ji ir 
visos kitos, mažiau pripildy
tų knygučių dėjo į laimėtojos 
dėžes, daugiau kišosi į savo 
renkinukus. Visą laiką vyko gy
vi pokalbiai, apkalbos, susikir
timai, įsižeidinėjimai. At
skleista keletas gilesnių dramų.

Režisierė Marti Maraden, 
anksčiau pati Stratforde ke
letą sezonų vaidinusi, šiai ko
medijai sutelkė visas didžią

Stratforde vaidinto veikalo “Les belles soeurs” aktorės: Barbara Bryne - 
Rose, Patricia Collins - Lisette, Anne Wright - Gabrielle

riavo, kol sveikata leido, o vė
liau pasitraukė į pensiją. Vil
niaus universitete buvo pami
nėta jo 70 metų sukaktis ir su
teiktas jam “nusipelniusio 
liaudies kūrėjo” vardas.

Prieš mirtį
Kaip mons. K. Žitkus “Kata

likų pasaulyje” (1989 m. 19 nr.) 
rašo, V. Mykolaitis-Putinas su
sitaikė su Bažnyčia, nors iš tik
rųjų jis niekad nebuvo Bažny
čios priešų eilėse. 1966 m. ge
gužės 12 d. Mykolaitienės pa
kviestas mons. K. Žitkus, nuvy
kęs į jo butą Kaune Vaižganto 
gatvėje, atliko atitinkamą ak
tą pagal Romos ritualą, kuriuo 
Vincas Mykolaitis, Vilkaviškio 
vyskupijos kunigas, Apaštalų 
Sosto malone ir vietos ordina
ro rūpesčiu, atpalaiduotas nuo 
visokių kunigystės saitų ir grą
žinamas į civilinę būseną. Tuo 
pat metu buvo pagal ritualą at
liktas atleidimas nuo cenzūrų 
bausmių.

Paskutiniuoju metu V. Myko
laitis buvo visiškai paliegęs. 
Gyveno Kačerginėje, netoli 
Kauno, kur turėjo vasarnamį. 
Mirė 1967 m. birželio 7 d., iš
tiktas širdies priepuolio. Jo 
kūnas buvo išvežtas į Vilnių 
ir pašarvotas Vilniaus univer
siteto Aktų salėje. Palaidotas 
Rasų kapinėse.

1944 m. Magdutė Mykolaity
tė pasitraukė į Vakarus. Gyve
no Scheinfeldo ir Regensbur- 
go lietuvių stovyklose, iš kur 
1948 m. emigravo į Kanadą, o 
iš čia į Australiją. Ištekėjo už 
mano kraštiečio teisininko 
Juozo Slavėno, mano pažįsta
mo iš studijų laikų universite
te, buvusio Kalvarijos apylin
kės teisėjo. Ji parašė savo at
siminimus “Putinas mano at
siminimuose”, išleido “Nidos” 
leidykla Londone. Yra para
šytas ir II atsiminimų tomas, 
bet turbūt ligi šiol tebėra rank
raštyje. Dar atskira knygele 
išleido Putino laiškus, rašytus 
pokario laikais iš Lietuvos. 
Magdutė Mykolaitytė-Slavė- 
nienė mirė 1984 m. birželio 14 
d. Sidnėjuje.

sias scenos žvaigždes, jų tarpe 
- Anne Wright, Patricia Col
lins, Pat Galloway, Janet Wright, 
Goldie Semple ir keletą man 
mažiau pažįstamų, Stratfor
de neseniai atsiradusių. Apie 
gerą vaidybą netenka nė kal
bėti. Dėl kai kurių monolo
gų, ypač Barbaros Bryne, kar
tais žiūrovo ausys linko ... 
Bet tai ne jos, o dramaturgo 
prieskoniai.

Veikalas buvo suvaidintas 
Avon teatre. Šį kartą ir su la
bai tinkamu, realistišku, ma
žai kainuojančiu scenovaiz
džiu, kurio pagrinde buvo vir
tuvė su varganais Antrojo pa
saulinio karo įrengimais (užtat 
ir svajonės su ženklų milijonu 
naują viryklę, šaldytuvą ir dar 
daug ką įsigyti).

“Homeward Bound”
Irgi šiuolaikinio garsėjan

čio Kanados rašytojo Elliott 
Hayes veikalas, kurio pavadi
nimą galėčiau išversti į “Pa
keliui į namus” arba net trum
pai “Namolei”. Suvaidintas 
Tom Patterson teatre.

Veikalas pavadintas moder
nia komedija. Moderni? Taip! 
Bet komedija? Keturių asme
nų šeima. Tėvas advokatas- 
pensininkas serga nepagydo
ma liga. Duktė išsiskyrusi, bet 
laukia kūdikio iš nežinomo vy
ro. Sūnus homoseksualas, o jo 
meilužis laikomas žentu. Grįž
tant prie tėvo, tai jis, laikraš
čių kryžiaženklius bespręsda- 
mas, su žmona (šeimos motina) 
nuolat diskutuoja, kokiu būdu 
patogiau jam nusižudyti ir ar-

Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčios įduboje (Mississaugoje) naujai įreng
tas RŪPINTOJĖLIS. Jo autorius ir darbo atlikėjas - kun. JONAS STAŠKUS, 
Lietuvo kankinių parapijos klebonas

“Logos” ir “Santara”
Du Lietuvos žurnalai, tiesiantys rankas ir išeivijai

Šiuo metu Lietuvoje leidžia
ma ne tik daug laikraščių, bet 
ir žurnalų, skirtų kultūri
niams, moksliniams, meno bei 
literatūros klausimams. Kai 
kurie jų pasiekia ir išeiviją. 
Iš jų išsiskiria ypač “Logos” 
ir “Santara”.

Pirmasis yra atgaivintas, 
nepriklausomoje Lietuvoje re
daguotas prof. Prano Dovydai
čio filosofijos žurnalas, skir
tas moksliniams reikalams. 
Dabartinis “Logos” jau kitoks 
— taikomas platesnei visuome
nei ir apima tik religijos fi
losofiją bei religinį meną, 
nors, kaip matyti iŠ straips
nių, nevengia socialinių klau
simų ir kitų gyvenimo sričių. 
Būdinga tai, kad jame bendra
darbiauja ir išeivijos mąsty
tojai — Juozas Girnius, Anta
nas Paškus, Kęstutis Trimakas, 
Vytautas Kazlauskas, Povilas 
Rėklaitis. Štai tikslesnės ži
nios apie pirmąjį numerį.

“Logos”, 1990, nr. 1. Tai Lie
tuvoje leidžiamas keturis kar
tus per metus religijos filoso
fijos ir religinio meno žurna
las, globojamas St. Šalkauskio 
fondo, Kaišiadorių vyskupijos 
ir kt. Redaktorė D. M. Stančie- 
nė rašo: “Lietuvos grįžimas į 
Europą — tai grįžimas į krikš
čioniškąją Vakarų tradiciją. 
Krikščioniškos vertybės bei 
pažiūros yra lietuviškos tau
tinės sąmonės dalis, todėl, tęs
damas Lietuvos Respublikos 
tradicijas, žurnalas ‘Logos’ 

tėjančios skausmingos agoni
jos išvengti.

Ir šio veikalo režisierė Mar
ti Maraden. Ir čia visi šeši ak
toriai iš pačių iškiliausių: 
Barbara Bryne vaidina motiną 
Bonnie Beacham, Douglas 
Rain - tėvą Glen Beacham.

Tekstai, tekstai! Žodžiai, žo
džiai! Kai kuriuos užrašant, 
mašinėlė užkaistų iki raudo
numo . .. Viešai apie veiksmus 
miegamuosiuose. Ne tik apie 
normalius, bet ir apie iškrypė
liškus. Ir daugiausia tų saki
nių tenka išrėkti motinai.

Beje, advokatas Glen Bea
cham numiršta kėdėje, galvo
sūkį bespręsdamas žmonos ir 
vaikų akivaizdoje. Pamačiu
si, kas atsitiko, Bonnie Bea
cham pirma užbaigia ilgesnį 
monologą, tuomet suklinka 
ir “komedija” baigiasi.

* * *
Trisdešimt devintas Strat- 

fordo festivalio sezonas man 
baigėsi su Dvyliktosios nak
ties spektakliu, kurį apžvel
giau trečiame reportaže. Visos 
penkios išvykos dienos buvo 
saulėtos, bet nekarštos, o nak
timis švietė priešpilnis ir pil
nas mėnulis. Šitaip Stratforde 
užbaigiau man sukaktuvinį, be 
jokios pertraukos 25-tą lanky
tą sezoną.

Kai šis rašinys rašomas, 39- 
sis sezonas dar tik įpusėjęs, 
o mano rankose jau 40-jo se
zono programa. Bet savo skai
tytojams ją paskelbsiu tik ki
to pavasario pradžioje. 

žadins dvasinį atsinaujinimą 
ir puoselės glaudesnę jungtį 
su Vakarų Europos kultūra. 
Žurnale spausdinsime origi
nalius teologų, filosofų, kul
tūrologų straipsnius, Vatika
no dokumentus ir jų komenta
rus, filosofijos darbų verti
mus, eilėraščius religijos te
ma, kalbėsime apie bažnyčios 
meną, pateiksime religinio 
gyvenimo kroniką”.

Šio nr. turinyje: Miklos Veto 
“Šiuolaikinės religijos filo
sofijos klausimu”, Antano Paš- 
kaus “Ateistinė krikščionybė”, 
G. Valente “Malda — gili tuš
tuma”, popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II naujoji enciklika “Rū
pestis socialinėmis problemo
mis”, vertimas į lietuvių kalbą 
su J. Majkos ir mons. Vyt. Kaz
lausko komentarais, J. Mari- 
tain “Protu ir tikėjimu”, N. 
Berdiajev “Komunizmas ir 
krikščonybė”, K. Trimako “Pa
laiminimai”, Alg. Uždavinio 
“Dvasinė amato samprata ir 
šventoji Žinija krikščionybė
je”, P. Rėklaičio “Šv. Kazi
miero paveikslo Viduklės baž
nyčioje ikonografinė kilmė”, 
V. Žuko ir Giotto di Bondone 
tapybos pavyzdžiai bei darbai 
iš religinio meno trečiosios 
parodos.

“Logos” žurnalą galima užsi
sakyti: D. M. Stančienė, Viršu- 
liškių 71-60, 232056 Vilnius, 
Lithuania, arba Prel. Alg. Bart
kus, Pontificio Collegio Litua- 
no, V. Casalmonferrato, 20, 
00182 Roma, Italia.

“Santara” būdinga savo pa
skirtimi: “Kultūros žurnalas 
Lietuvai ir išeivijai”. Neteko 
matyti pirmųjų numerių. Mus 
pasiekė betgi ketvirtasis — 
“1990 vasara”. Iš viršelio by
loja poetas a.a. Vytautas Ma
černis. Išeivijos istorikė dr. 
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė 
savo straipsniu kviečia skai
tytoją skirti “Daugiau dėme
sio ir pagarbos Lietuvos is
torijai”. Kaunietis kun. Ri
čardas Mikutavičius pateikia 
poemos fragmentą . . . “Žūties, 
bet ir atgimimo pradžia”. 
Vyr. red. Romualdas Norkus 
straipsnyje “Šaknys” reporta
žiniu stiliumi aktualiai pa
liečia tautybės klausimą, su
sietą su gimusiais išeivijoje. 
Išeivis Jonas Mekas perteikia 
savo pergyvenimus iš lankymo
si Lietuvoje. Išeivijos filo
sofas Juozas Girnius mąsto 
apie “Ryšį su tauta, palikus 
kraštą”. Leonas Peleckis pasa
koja savo susitikimus su išei
viais Čikagoje. Pagarbiai pri
simenami išeivijos kūrybin
gieji — satyrikas Antanas Gus
taitis, kelių knygų autorius 
Bronius Kviklys, dailininkas 
Jokūbas Dagys, muzikas-solis- 
tas Vacys Verikaitis. Visa ei
lė aktualių lituanistinių 
straipsnių, artimų išeivijos 
tautiečiui.

“Santara” pasirodo dukart 
per metus. Leidėjas — Lietu
vos kultūros fondas ir poli
grafijos įmonė “Spindulys”. 
Adresas: “Santara”, Lydos 4, 
23300 Kaunas, Lithuania. Pr. G.
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a h n i ii;ni n veikloje
“Vilties” draugija, Klivlande 

leidžianti tautinės minties “Dir
vos” savaitraštį, tebeieško nau
jo redaktoriaus pensijon išėju
siam vyr. red. Vytautui Gedgau
dui pakeisti. Šį kartą “Viltis” 
su valdybos pirm. dr. Vytautu 
Mauručiu iš Lietuvos pasikvietė 
Klivlandan birželio 17 d. atvy
kusį žurnalistą Vitalį Zaikauską, 
dirbusį “Vilniaus laikraštyje”. 
Trijų mėnesių viza jam sudaro 
progą susipažinti su išeivijos 
lietuvių spauda ir darbu “Dirvo
je”, kurią dabar laikinai redaguo
ja jau prie aštuoniasdešimtmečio 
sukakties priartėjęs Balys Gai- 
džiūnas.

Pasaulio lietuvių dainų šventę 
1994 m. vasarą Vilniuje, skirtą 
Lietuvos dainų švenčių septynias
dešimtmečiui, žadėjo surengti kul
tūros ir švietimo ministerija su 
Lietuvos dainų švenčių taryba. 
Rengėjai netgi buvo paskelbę tos 
sukaktuvinės šventės scenarijaus 
konkursą, kurin buvo kviečiami 
įsijungti ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje gyvenantys lietuvių kul
tūros bei švietimo darbuotojai — 
pavieniai asmenys ar jų grupės. 
Šventės scenarijui reikėjo pasiū
lyti jos simbolius, vietą ir laiką, 
repertuaro planus ir temas, ren
ginių eigą, režisūrinius akcentus. 
Informaciją turėjo teikti Lietu
vos kultūros centras tel. 61-11-90. 
Mašinėle parašytą, slapyvardžiu 
pasirašytą scenarijų, pavardę ir 
vardą pridėjus užklijuotame vo
kelyje, reikėjo pasiųsti Dainų 
šventės biurui (232600 Vilnius, 
Barboros Radvilaitės 8) iki š. m. 
spalio 1 d. Šią datą, atrodo, teks 
pratęsti ir rubliais pažadėtas ke
turias premijas pakeisti nepriklau
somos Lietuvos litais.

Istoriniams bei kultūriniams 
santykiams skirtas lietuvių ir vo
kiečių suvažiavimas spalio 4-6 d. 
d. įvyks Annaberge prie Bonnos. 
Jį rengia Annabergo pilyje vei
kiantis lietuvių literatūros būre
lis, “Anikės iš Tara vos” draugija 
ir VLB atstovai. Dalyvius iki rug
sėjo 21 d. registruoja Arthur Her
mann, C. M. von Weber Str. 14, 
6919 Bummental, Germany. Tel. 
06223/40594. Vokiečių kalba 
įvyksiančiame suvažiavime pra
nešimus padarys: prof. dr. D. Wil- 
loweit — “Medininkų vyskupija ir 
gamtos garbinimo religija prūsų- 
lietuvių pasienyje”, prof. dr. A. 
Kelletat — “Lietuvių poetas Kris
tijonas Donelaitis”, dr. H. Stos- 
sun — “Lietuvos vokiečių istori
ja”, A. Hermann — “Vokiečių 
bėgimas nuo bado iš Rytprūsių į 
Lietuvą 1945-48 m.” Jie visi gy
vena Vokietijoje. Suvažiavimo 
programą papildys svečių iš Vil
niaus pranešimai: dr. V. Bagda- 
navičiaus — “Kultūrinė Vydūno 
veikla vokiečių ir lietuvių santy
kių kontekste”, prof. G. Blažie
nės — “Lietuviai vokiečių rašy
tojų kūriniuose”. Koncertinę lie
tuviškų dainų programą atliks 
Ingrida ir Regimantas Žitkaus- 
kai.

Malonia staigmena Čikagos lie
tuviams tapo “Margučio” liepos 
28 d. didžiojoje Jaunimo centro 
salėje surengtas Lietuvos operos 
soprano Sigutės Stonytės ir pia
nisto Jurgio Karnavičiaus koncer
tas. Jaunieji Lietuvos atstovai 
atvyko iš Vašingtono, kur sol. S. 
Stonytė dalyvavo pirmą kartą su
rengtame tarptautiniame Marian 
Anderson dainininkių konkurse, 
liepos 20 d. išsikovodama II pre
miją. Iš tikrųjų ji laimėjo šį kon
kursą, nes vertintojų komisija 
niekam nepaskyrė I premijos, ma
tyt, negalėdama rasti jai tinkamos 
amerikietės. Konkursui iš 179 at
siųstų įrašų komisija pasirinko 
tik 46 dalyves. Tarp jų buvo ir ant
roji lietuvaitė sol. Jolanta Stane- 
lytė. Jos abi pateko į baigminį ge
riausiųjų varžovių tuziną, bet kon
kurso laureate tapo sol. S. Stony
tė, Joanos Kepenienės auklėtinė, 
baigusi Zenono Paulausko vado
vaujamą Lietuvos konservatorijos 
solinio dainavimo katedrą. Sol. 
S. Stonytę lydėjo ir jai akompa
navo jos vyras pianistas J. Kar- 
navičius, jau anksčiau laimėjęs 
tarptautinį pianistų konkursą 
Oberline, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Čikagiečiams “Mar
gučio” surengtame koncerte jis 
atliko R. Schumanno “Kreisleria- 
ną” ir F. Liszto “Mefistofelio val
są”. Sol. S. Stonytei atstovavo 
originalo kalbomis talentingai 
atliekamos S. Šimkaus, F. Bajo
ro, S. Barberio, A. Schoenbergo 
dainos, operų arijos iš W. A. Mo- 
zarto “Figaro vestuvių”, G. Ver
džio “Trubadūro”, G. Pučinio 
“Manon Lescaut”, R. Wagnerio 
“Tannhaeuserio”, G. Charpen- 
ticro “Louisos”.

Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės 
(1894-1912) penkioliktoji premija 
už geriausią metinį poezijos de
biutą balandžio 20 d. jo gimtuo
siuose Naisiuose, Šiaulių rajone, 
buvo įteikta Sigitui Pamiškiui už 
eilėraščių rinkinį “Iš ilgesio visa 
tai”. Naisių muziejuje surengtoje 
literatūros popietėje eilėraščius 
skaitė pats laureatas, Šiaulių dra
mos teatro aktoriai, kalbėjo lite
ratūros kritikas V. Gužauskas ir 
poetas V. Kukulas. Laureatų alė
ją papildė dar vienas pasodintas 
ąžuoliukas. Popietės dalyviai ap
lankė anksti mirusio poeto Zig
mo Gėlės kapą.

Nepriklausomybės siekusi Lie
tuva, minėdama didžiojo kuni
gaikščio Gedimino 650 mirties 
sukaktį, 1991 m. pavadino Gedi
mino metais. Jie buvo pradėti 
pavasarį jo atminimui Trakuose 
pasodinta ąžuoliukų giraite, kon
certais ir minėjimais kitose Lie
tuvos vietovėse. Gedimino metus 
Lietuva užbaigs jau atgavusi ne
priklausomybę. Į minėjimo pla
nus yra įtraukta tarptautinė moks
linė konferencija “Gedimino lai
kų Lietuva ir jos kaimynai”. Jon 
jau pakviesta istorikų iš Vokie
tijos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrai
nos. Specialus šios konferenci
jos skyrius nagrinės Vilniaus mies
to istoriją iki XVI šimtmečio. Ge
diminui skirta šventė bus sureng
ta ant Medvėgalio. Norima sutvar
kyti visus su Gediminu susijusius 
istorinius paminklus, iš Vilniaus 
nutiesti pėsčiųjų kelią į Trakus. 
Lapkričio mėnesį žadama paskelb
ti konkurso Gedimino paminklui 
rezultatus ir pasirinktą vietą.

Lietuvos konservatoriją Vil
niuje baigė aktorinio meistrišku
mo katedros XXXII-ji vienuolikos 
absolventų laida — A. Dembic- 
kaitė, J. Gaižauskas, J. Jakštas,
E. Jaras, J. Kalvaitytė, R. Kaz- 
las, D. Mintautaitė, V. Mockevi
čiūtė, D. Rudokaitė, R. Rudokas 
ir M. Sėjūnas. Jaunieji aktoriai 
yra kurso vadovės Dalios Tamule
vičiūtės auklėtiniai. Su šia akto
rių laida bus įsteigtas Vaikų teat
ras. Tad su jais konservatorijoje 
dirbo ir dėstytoju pakviestas ak
torius Algirdas Latėnas, vadovau
siantis Vaikų teatrui. Dalis dip
lominiams spektakliams pasirink
tų veikalų bus įjungta į Vaikų 
teatro repertuarą. XXXII-sios lai
dos absolventai birželio 25-29 d.d. 
Vilniaus “Lėlės” teatre suvaidi
no: V. Goldingo “Musių valdovo” 
inscenizaciją, J. Bžechvos “Tiš- 
kučio akademiją”, T. Williamso 
“Stiklinį žvėryną”, “Ištraukas” ir
F. Dostojevskio “Brolius Karama- 
zovus”. Pirmieji du diplominiai 
spektakliai buvo skirti Vaikų 
teatrui. “Musių valdovą” reži
savo diplomantas J. Gaižauskas, 
o muziką sukūrė konservatorijos 
studentas G. Širvinskas. Diplo
manto E. Jaro režisuotos “Tiš- 
kučio akademijos” muzikine pa
lyda rūpinosi konservatorijos 
studentas S. Mykolaitis. Šių spek
taklių scenovaizdžius ir veikėjų 
drabužius pasigamino patys dip
lomantai. Tennessee Williams 
“Stiklinį žvėryną”, jo kitų veika
lų “Ištraukas” ir F. Dostojevskio 
“Brolius Karamazovus” su diplo
mantais paruošė pati kurso vado
vė rež. D. Tamulevičiūtė, steigia
mo Vaikų teatro iniciatorė.

Piliakalnių išgarsintoje Ker
navėje Joninių šventė buvo 
pradėta rengti prieš porą dešimt
mečių. Jon įjungiama ir su pilia
kalniais susieta pagoniškoji Rasos 
šventė, taipgi vadinama Kupolinė
mis. Šiemetinį Joninių ir Kupoli
nių vakarą ant stataus Baltojo 
kalno surengė Kernavės kultūros 
namų meno vadovė Birutė Kairy
tė ir jų direktoriaus Jono Vasi
liausko vadovaujama etnografinė 
kaimiška kapela. Šventėn įsijun
gė daug kernaviškių, aplinkinių 
kaimų ir miestelių gyventojų. 
Juos, pro vartus įeinančius aikš- 
telėn, vandeny pamirkytomis gė
lių puokštėmis šlakstė baltai ap
sirengusios mergaitės. Šventė bu
vo pradėta aukuro uždegimu, vai
nikų pynimu, merginų bandymu 
ant kupolės užmesti vainikėlį, 
įsijungė tik jauniausios. Mat bu
vo skaičiuojami metimai, kol vai
nikėlis užsikabindavo ant kupo
lės, ir daroma išvada, kad tiek 
metų reikės laukti vestuvių. Tems
tant buvo uždegtas didžiulis lau
žas, sukosi šokančios poros, rate
liai, skambėjo dainos, buvo svei
kinami Jonai ir Jonės. Buvo pla
nuota ir šventės dalyvių eisena 
su deglais žemesnėn Neries pa
krantėn paleisti vainikėlių. Jos 
teko atsisakyti kažkam pavogus 
paruoštus deglus. Liko tik iš šiau
dų sukurtos Morės, piktosios dva
sios, sudeginimas vidurnaktį ir 
paparčio žiedo ieškojimas. V. Kst.
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Darapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

. .... . .. . : • .. >

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

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

Statistika krepšinio žaidynėse

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIFirOHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 9 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 91/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 91/4% 
Taupomąją sąskaitą ...... 71/4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 7V2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/«%

8 % 
8 %
8 % 
81/4% 
81A% 
81/4°/o

9 % 
9’/4% 
9’/4%
8 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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

AKTYVAI per 50 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

A A-----1 |N ntn
VVT1RI R"MASKELL INSURANCE

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
• (VAIRIŲ 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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Vyry krepšinis IV-se PLS 
žaidynėse Lietuvoje

Aikštėse pasirodė 31 komanda: 20 
Lietuvos atstovų, 6 užjūrio lietuvių 
komandos, o likęs penketukas pri
klausė Sibiro, Lenkijos, Latvijos bei 
Čekoslovakijos lietuviams.

Krepšinio varžybos pradėtos 8 po
grupiais, vėliau varžytasi 8 pusfina
lių grupėse, po to sekė finalinis su
sitikimas. Šių varžybų sistema leido 
visiems 7 kartus rungtyniauti. Pir
mųjų 8 komandų statistika apytik
riai nusako Lietuvos bei užjūrio 
krepšininkų pajėgumą. Lentelėje: 
komanda, laimėti žaidimai ir lai
mėti taškai:
1. Kauno “Atletas”
2. Vilniaus “Šviesa”
3. Panevėžio

“Lietkabelis”
4. Šilutės “Šilutė”
5. Kauno “Lituanica”
6. Kauno “Žalgirio” 

veteranai
7. Kauno “Drobė"
8. Detroito “Kovas”

7:9(694:456) 
6:1 (584:473)

6:1(672:429)
5:2 (542:442)
5.2 (592:489)

3:3 (445:455)
4:3 (536:453)
2:5 (525:565)

Kauno “Atletas”, tapęs žaidynių 
čempionu, sunkiai laimėjo prieš 
“Šviesą” ir “Šilutę” (84:82 ir 71:70). 
“Šviesa” vos nesuklupo prieš “Liet- 
kabelį” (66:65), kuris baigmėje prieš 
“Šilutę" aiškia pasekme (76:60) užsi
pelnė sau trečią vietą. Stipresniųjų 
grupėje dar ir Kauno “Lituanica” 
(“Žalgiris” ir “Statyba” nežaidė), 
tačiau likusios žaidynių komandos 
nuo suminėto penketuko tolokai at
siliko.

Iškiliausi svečiai, tai stipriai pa
sirodęs Detroito “Kovas”, kuris pra
laimėjo pirmai, ketvirtai ir penktai 
komandai tik 9 taškų vidurkiu. Linas 
Baleišis (torontiškis), “Kovo” puo
lėjas, su 168 taškais liko ketvirtuo
ju žaidynių metiku.

Likusios užjūrio lietuvių koman
dos Detroitu! neprilygo. Niujorko 
LAK II komandai, pasisekus patekti 
į antrąją pusfinalių aštuoniukę ir 
stipriai pralaimėjus šioje grupė
je, teko 16-ta vieta. Žaidynės užbaig
tos 1:6 santykiu. Į trečią pusfina
lių aštuoniukę pateko likusios Ame
rikos komandos, taipogi ir Australi
ja. Šioje grupėje pirmą vietą (žai
dynėse 17) užsipelnė Čikagos “Litua
nica”. Tai antroji užjūrio lietuvių 
komanda, pastoviai sužaidusi (5:2). 
“Lituanica” pralaimėjo antrai vietai 
tik 9 taškais, o U-tai — 11 taškų skir
tumu. B. Barry tapo pirmuoju tritaš
kių metiku žaidynėse (60 tšk.).

Toronto “Vytis” pastovumu nepa
sižymėjo. Pralaimėjimas 47 taškais 
prieš Kauno “Lituanicą” tai paliu
dija. Jonas Karpis tapo trečiuoju 
žaidynių metiku su 184 taškais. Už
baigta 4:3 pasekme ir gauta 18 vieta.

19-ta vieta teko Niujorko LAK 
pirmai komandai (3:3) — viena per
galė be žaidimo. 10-tai komandai 
pralaimėta tik 2 taškais, tačiau 
ŠALFASS-gos meisterio titulas lyg 
ir “prarastas”, pralaimėjus Čika
gos “Lituanicai” 25 taškų skirtumu. 
G. Shimko (LAK) tapo 10-tu baudų 
metiku su 85%.

ALGIS RUGIENIUS, Detroito “Ko
vo” žaidėjas, neišvengė nelaimės. 
Žaidžiant krepšinį jam lūžo koja, 
tačiau Medininkuose žuvusių lai
dotuvėse žingsniavo su savo ko
manda nuo Sporto rūmų iki Anta
kalnio kapinių. Jis sakė: “Tai vi
sai nesunku. Kad tik tiek Lietu
vai reikėtų”. Nuotr. G. Eidukonio

žyboms. Ledo ritulininkai ir dailio
jo čiuožimo mėgėjai priklausė gry
nai nuo gamtos, nors ir buvo ieško
ma būdų tą reikalą spręsti teigia
mai. Buvo galvojama apie dirbtinio 
ledo patalpas (buvo net vienas dip
lominis darbas parašytas, berods 
inž. Juodeikos?), bet dėl pinigų sto
kos jis negalėjo būti įvykdytas.

Dailiojo čiuožimo mėgėjai bandė 
išspręsti reikalą kitu būdu. Jie gal
vojo padaryti treniruotėms vasa
rines “pačiūžas”. Tai buvo 1938 me
tais. Inž. O. Tylius ir tuolaikinis dai
liojo čiuožimo meisteris V. Ignaitis 
sugalvojo dviejų plokščių sujungtą 
pačiūžą ir tarp tų plokščių įmon
tuoti ratukus. Aviacijos dirbtuvė
se buvo padarytos dvi tokios “pa
čiūžos”, įmontuoti iš lėktuvo paimti 
ratukai. “Pačiūžos” pritvirtintos 
prie batų ir išmėgintos Fizikos-che- 
mijos instituto patalpose Aleksote. 
Grindinys buvo kokia tai raudona 
masė. Ji buvo gana kieta ir slidoka. 
Važinėti buvo galima, nors ir keis
tai, neįprastai atrodė. Ar ratukai 
buvo per kieti, ar grindinys netin
kamas, bet, pavažinėję kurį laiką 
ir pasidžiaugę savo išradimu, tas 
“pačiūžas” palikom ramybėje, nes 
važinėti į Aleksotą buvo ir nepa
togu, ir per brangu. Tam reikalui 
kitų patalpų nežinojom. O ant par
keto negi važinėsi, jį gadinsi?

Kai dabar matome gatvėje ant as
falto ir specialioje salėje važi
nėjant tokiomis “pačiūžomis”, tai 
prisimena ir anie laikai, kai mes 
Lietuvoje, dar jauni būdami, su- 
montavom tokias “pačiūžas” ir jas 
išmėginome. Būtume važinėję, bū
tume mėginę ir toliau, bet tuo laiku 
sąlygų nebuvo, nors sugebėjimų ne
trūko . . .

fA LIETUVIŲ 
KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
_____________ - •. ■ TE i.;.■ -įiE.',

MOK A :
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.)

IM A :
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 milijonus dolerių

Kredito kortelė
Australijos lietuviai (3:4) viena 

pergalė be žaidimo, liko 21-moje 
vietoje. Čekoslovakijoje žaidžian
tys lietuviai (5:2) liko 11-je vietoje. 
Reikšmingų pergalių jie nepasiekė.

Aplamai, laimėjo stipresnės ir 
geriau pasiruošusios komandos. 
Sustiprėjo noras sekančiose žai
dynėse geriau pasirodyti. Taip pat 
sustiprėjo noras vėl tėvynėje su
sitikti. J.K.B.

SVEIKINIMAS
Toronto miesto burmistras Ar

thur C. Eggleton pasiuntė Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių orga
nizatoriams tokio turinio sveiki
nimą:

“Toronto miesto vadovybės ir 
gyventojų vardu su dideliu malo
numu perduodu linkėjimus Kauno 
miesto burmistrui ir IV pasaulio 
lietuvių žaidynių komitetui kaip 
1991 metų varžybų šeimininkams. 
Tokios sportinės varžybos sutvir
tina draugystės ryšius tarp mūsų 
šalių, stiprina tarptautinio bend
radarbiavimo dvasią. IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės taps pa
vyzdžiu, kokį svarbų vaidmenį gali 
suvaidinti miestai, siekiant vie
nas kitų tarpusavio supratimo, drau
gystės. Prašau priimti mano nuošir
džiausius ir geriausius linkėjimus 
sėkmingoms ir atmintinoms IV Pa
saulio lietuvių sporto žaidynėms.”

VERTA PRISIMINTI . . .
(Pasakoja Vincas Ignaitis, buvęs 
ilgametis nepriklausomos Lietuvos 
dailiojo čiuožimo meisteris).

Žiemos sportas nepriklausomos 
Lietuvos laikais turėjo gana ribotas 
sąlygas šio sporto šakoms puoselėti. 
Slidininkai važiuodavo į Zarasų apy
linkes, jų kalvas. Ten rasdavo ge
resnes sąlygas treniruotėms ir var

Ateitininkų žinios
Jaunučių registracija ir pirmasis 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 15, po 10.15 vai. ryto Mi
šių Prisikėlimo parapijos kleboni
jos patalpose. Jaunučius globoja 
Ramūnė Jonaitienė tel. 239-3421. 
Vyresniuosius-jaunius - Gabija 
Petrauskienė.

Ateitininkų veiklos pradžia 
- sekmadienį, rugsėjo 22. Visų 
kuopų nariai organizuotai su vė
liavomis dalyvauja 10.15 v.r. Mi
šiose Prisikėlimo šventovėje. Po 
Mišių jaunimas, tėveliai ir sen
draugiai renkasi agapei Parodų 
salėje.

Penkiolika ateitininkų iš Toron
to dalyvavo at-kų studijų dieno
se, kurios vyko rugpjūčio 30-rug- 
sėjo 2 d.d. Dainavos stovyklavie
tėje. O.G.

Skautų veikla
• Rugsėjo 5 d. “Rambyno” tun

to ir tėvų komiteto posėdyje, po 
tuntininko v.s. F. Mockaus pra
nešimo ir pateikto metinio dar
bo plano, buvo sudaryta tunto 
nauja vadija: DLK Vytauto vil
kiukų draugininkas — ps. M. Rusi
nas tel. 848-0320, pavaduotoja ps. 
N. Simonavičienė tel. 239-7226, 
adjutantas — v. si. G. Batūra tel. 
239-8986; DLK Mindaugo sk. drau
gininkas — ps. fil. M. Leknickas 
tel. 844-7000 ir skiltininkas psl. P. 
Dailydė tel. 277-1117; Prityrusių 
skautų draugininkas — ps. R. Ka
lendra tel. 621-2332, pavaduoto
jas sk. v.v. si. M. Bijūnas tel. 
621-1638; Skautų vyčių — v.v. si.

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

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

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

Kaukaze, “Itkolo” viešbutyje, slidininkai švenčia varžybų užbaigtuves. 
Pirmoje eilėje iš kairės MYKOLAS ŠILEIKA (Toronto) ir RAIMUNDAS 
DIČIUS (JAV), aukso medalių - slalome, didžiajame slalome ir dvikovėje - 
laimėtojai Nuotr. Gedimino Talučio

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 
Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

PARCEL SERVICE
SIUNTINIAI UKRAINON, LIETUVON, 

LATVIJON, ESTIJON, GUDIJON, MOLDAVIJON
• Garantuojamos žemiausios kainos siuntinius pristatant į namus.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų (nemokamai, jei siuntinys 

daugiau negu 15 kg).
• Siunčiame vartotų ir naujų drabužių siuntas.
• Siunčiame maisto ir medicininių reikmenų siuntas.
• Nei minimumu, nei maksimumu siuntos neribojamos.
• Siunčiame siuntas tiesiog gavėjo adresu.
• Į kainą įeina ir persiuntimo išlaidos. (Gavėjas nieko neturi primokėti)

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

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 v.r. - 8 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta prie raštinės.

P. Petrauskas tel. 274-1477; Jūros 
skautų “Herkus Monte” laivo va
das ps. S. Namikas tel. 534-3763 
ir bebrų ps. A. Stundžia tel. 247- 
5634; tuntininkas — v.s. F. Moc
kus tel. 489-7735, pavaduotojas 
j.s. V. Keturakis, iždininkas s. 
V. Sendžikas tel. 233-4188. Nutar
ta visus tunto skautus registruoti. 
Registracijos mokestis — $33. Me
tų veiklos pradžia — rugsėjo 30 d. 
Dėl neaiškumų skambinti draugi
ninkams arba tuntininkui. M.

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533 -7954

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

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

OFFORD

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

REALTY LTD.
Member Broker

1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 
Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0

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

Angelę Šalvaitytę, B.A., 
pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

AMBER GLOBUS LTD.
LATVIJOS PATARNAVIMAI 
BALTIJOS RESPUBLIKOMS

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

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

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

-tik $1.00 į dieną)

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

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

FAX (416) 604-9748.



AfA 
EDITAI ULICKIENEI 

mirus,
jos dukroms - LYDIJAI BALSIENEI, ELENAI KERNIE- 
NEI, IRENAI GEDRIENEI su šeimomis, kitiems giminėms 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA 
ONAI BAUMGARDIENEI

mirus, 
sūnų LEO ir dukrą BENITĄ BEDARFIENĘ su šeimomis 
bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu -

Lina Einikienė

AfA 
KAZIMIERUI LEMBERTUI 

mirus,
jo žmonai ZUZANAI, giminėms ir artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą-

Stasė Girčienė

TL^d-
KELIONĖS Į 

LIETUVĄ 
1991 metais!

Dar turime laisvų vietų skridimams į Lietuvą: 
rugsėjo 13 iki rugsėjo 29 arba spalio 6 
spalio 11 iki spalio 27.

Galime parūpinti 
vizas ir viešbučius.

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
DENMARK NORWAY SWEDEN

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

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

* Siunčiant proginius sveikinimus į Lietuvą

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

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

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

SIUNČIAME JŪSŲ ŠEIMOMS 
IR DRAUGAMS SIUNTINIUS (

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

63 Galaxy Blvd, unit 7, Etobicoke, 
Ontario M9W 5P1

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

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

LENINGRADĄ, MASKVĄ

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

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

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

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

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

darome iškvietimus,
O Pasiunčiame gėles.

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

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

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

404 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario M6R 2M9 

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

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Su darbininku
Grįžtam atgal prie tos pa

krantės, kur turės atvažiuoti 
mūsiškis autobusiukas. Iš ten 
galima grįžti ir miesto auto
busu. Pakrantėje irgi stovi 
kioskas, kur laisvai pardavi
nėjami šalti gėrimai, alus ir 
ledai. Mums besėdint prie 
kiosko, prieina rūkydamas 
jaunas vyras, gal kokių 28 m. 
amžiaus, ir pradeda kalbinti 
vienu kitu anglišku žodžiu, 
kurių nedaug temokėjo.

Pasipasakoja, kad dirba sta
liumi, bet dabar susižeidęs, 
parodo aprištą ranką, gauda
vęs apie penkis pezus dienai 
atlyginimo. Tai nėra didelė 
suma, nes cigarečių dėžutė 
kainuoja 1,60 pezų. Aplamai, 
Kuboje labai daug rūkančių 
tiek vyrų, tiek moterų. Ir vyru
kas, kad ir su nedideliu uždar
biu, rūkė cigaretes ir dejavo, 
kad vos gali išsiversti su savo 
atlyginimu. Sirgdamas darbi
ninkas, jei nedirba, jokios 
kompensacijos negauna, nes 
nėra draudos, todėl privers
tas greičiau grįžti į darbą.

Pasėdėję ir pasikalbėję su 
kubiečiu, grįžtam atgal į vieš
butį miesto autobusu. Autobu
so bilietai fantastiškai pigūs 
— 10 santimų, o veža apie 10 
km. Visa bėda, kad tie auto
busai labai nereguliariai kur
suoja. Sako kas valandą turi 
eit, bet sekančią dieną ir po 
dviejų valandų nesulaukėm 
autobuso.

Dviračiai iš Lietuvos
Atrodo, ir čia žmonės krau

tuvėse negauna pakankamai 
reikalingų dalykų nusipirkti. 
Šiandien matėme savo viešbu
čio restorane, kai vyras, atsi
nešęs prie kasos krepšį su ba
tais, siūlė vienam ir kitam pa
tarnautojų ir vėliau, matyti 
sulygus, moteris prie kasos pa
ėmė porą sportinių batų.

Šiandien vakarienei į resto
raną sugužėjo labai daug ku
biečių. Naujai atvykę, visi la
bai juodi negriškos išvaizdos 
jauni vyrai ir moterys, garsiai 
šūkaudami užėmė stalus.

Viešbutyje nėra užsiėmimų, 
nes stovi beveik vienišas jū
ros pakrantėje. Taip pat ir visi 
kiti viešbučiai išmėtyti toli 
nuo vienas kito. Užsiėmimų 
nėra ir vakarais, išskyrus vie
no vakaro šokius su dainų pro
grama ir nežmoniškai triukš
minga muzika.

Dienos metu atostogautojai 
susipietę prie maudymosi ba
seino: vieni maudosi, kiti mė
to sviedinį arba gurkšnoja alų. 
Yra dviračių ir motociklų. Jie 
nuomojami. Gali valandą ir 
kitą pavažinėti. Praktiškas 
Jonas, apžiūrėjęs dviračius, 
pasišaukė mane. Sako, žiūrėk, 
tai iš Lietuvos Šiaulių fabri
ko, žinoma, tik su rusiškais 
ženklais. Už tai Lietuvos žmo
nės dviračių negauna, jie at
keliauja į Kubos salą.

Čia judėjimas visai nevaržo
mas, jokios policijos ar kariuo
menės aplink nematyti, nieks 
nedraudžiama, gali eiti ar va
žiuoti kur nori. Atrodo, jokių 
suvaržymų turistams nėra. Bet 
nėra ir kur važiuoti.

PADĖKA
AfA

JONAS SUKAUSKAS
mirė 1991 m. liepos 24 d., palaidotas liepos 26 d.

Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebo
nui ir visiems kunigams už maldas koplyčioje bei ge
dulines Mišias šventovėje.

Nuoširdi padėka Nijolei Benotienei už giedojimą 
šventovėje ir karsto nešėjams. Ačiū už gėles ir visiems, 
kurie užprašė Mišias už velionies sielą bei pareikštas 
užuojautas.

Broliai - Augustinas, Antanas ir 
sesuo Ona su šeimomis

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

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

PER 14 DIENŲ
STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI į:

□ LIETUVĄ
□ ESTIJĄ
□ LATVIJĄ
□ UKRAINĄ
□ GUDIJĄ
□ MOLDAVIJĄ
□ MASKVĄ
□ LENINGRADĄ
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Viešbutyje “International”
Nusibodus savojo viešbučio 

aplinkoje, kitą dieną vėl va
žiuojame į Varadero miestelį 
iki “International” viešbučio. 
Batistos laikais tai buvo cent
rinis didžiausias viešbutis su 
kazinu, kur daugybė amerikie
čių suvažiuodavo. Viešbutis 
didelis, turi per 100 kamba
rių, gražias sales, papuoštas 
statulomis, nors dabar kai ku
rių statulų nosys aptrupėju- 
sios, spalvos nublukusios. Ma
tyt niekas nebepasirūpina jo
mis.

Šio viešbučio priesalyje se
nukas rankomis dėlioja tabako 
lapus ir suka cigarus. Apsto-> 
tas žmonių, vikriai dirba ir, 
susukęs naują cigarą, krauna 
į dėžutes. Mikliai ir greit tą 
darbą atlieka, net nepamatai 
kaip padėliojęs keletą tabako 
lapų pasukioja, paritinėja ir 
jau, žiūrėk, iš jo rankų išsiri
ta cigaras. Suka cigarus įvai
raus dydžio, kuriuos čia pat 
pardavinėja. Mažų cigarų dė
žutė 2 dol., o vienas storas il
gas cigaras 8 dol. Turistai pa
stovėję, pasižiūrėję perka tuos 
cigarus.

“International” viešbutyje 
yra krautuvė, žymiai didesnė, 
turi daugiau prekių turistams, 
bet kainos tik doleriais. Daug 
čia sukrauta gėrimų, ypač ro
mo, kurio kaina — tik 4-5 dol. 
butelis.

Yra ir moterims drabužių, 
kosmetikos, lėlių, medžio dir
binių, įvairių suvenyrų. Čia 
didesnis pasirinkimas, bet kai
nos gan aukštos. Turi ir keletą 
knygų anglų kalba apie Kubą, 
bet brangios, nes nedidelė 
knygutė kainuoja per 10 dol.

Krautuvėje sutinkam daug 
kanadiečių, kurie atvykę į 
Kubą jau nebe pirmą kartą, 
nes daugeliui patinka šis pa
plūdimys ir pigios pragyveni
mo kainos.

Statybos be mašinų
Atgal grįžti į viešbutį nu

sprendžiam autobusu, kurio 
laukti nužingsniuojam į toli
mesnę sustojimo vietą, kad 
daugiau pamatytume vietinių 
gyvenimo. Daug naujų statybų, 
bet dirbama be mašinų, tik ret
karčiais kai kur matyti aukšti 
kranai. Šiaip viskas atliekama 
rankomis, net ir cementas mai
šomas ant žemės, medžiagos į 
viršų nešiojamos rankomis. O 
jau dulkių, dulkių prie tų sta
tybų — tiesiog debesys kildavo 
nuo traktorių, vežančių žvyrą 
ir smėlį.

Mums belaukiant autobuso, 
antroje kelio pusėje kaip tik

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

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. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

vyko tokia statyba. Vyrai su 
kūjais skaldė akmenis į ma
žesnius gabalus, kuriuos nau
dojo kartu su cementu staty
bai. Dirbo iki pusės išsiren
gę, išprakaitavę, nes saulė tą 
dieną gerokai kaitino. Darba
vosi be pirštinių, plikomis ran
komis daužydami ir rinkdami 
tuos juodus vulkaninės kilmės 
akmenis. Dideli akmens luitai 
lengvai, atrodo, po smūgio by
rėdavo į mažesnius gabaliu
kus. Už tokį akmens skaldymo 
rankomis darbą gauna penkis 
pezus per dieną. Taip sakė 
vienas dirbančių, kuris sugra
baliojo kelis angliškus žo
džius. Tarp vietinių kubiečių 
labai retai išgirsdavai kal
bant angliškai, todėl labai 
sunku būdavo išsiaiškinti, jei 
ką norėdavai sužinoti. Vieš
butyje irgi nedaug tarnauto
jų kalbėjo angliškai. Vienas 
kitas mokėjo rusiškai pasi
sveikinti, bet kalbėti daugiau 
nesugebėdavo.
______  (Bus daugiau)

Š Y P S E N O S
Atsakė

Mokytojas klausia mokinį:
— Pasakyk man kokio nors 

keturkojo vardą.
— Kėdė, tamsta mokytojau.

Pas gydytoją
— Jurguti, parodyk gydyto

jui liežuvį.
— Nerodysiu! Vakar paro

džiau savo dėdei, tai skaudžiai 
kliuvo. Pažadėjau daugiau to 
niekada nedaryti.

Nepatinka
Kalbasi du:
— Man kažkodėl nepatinka 

naujasis bazės viršininkas.
— O ką tu prieš jį turi?
— Aš nieko prieš jį neturiu.
— Na, o jis prieš tave?
— O jis prieš mane turi dvie

jų aukštų vasarnamį.

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

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

west realty inc., realtor 
an independent member broker

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE 
U IvlS^H ILIV 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*

£>RA IDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TO RO AIT O MONTREAL®
Anapilio žinios

— Lietuvos kankinių šventė — 
mūsų parapijos atlaidai bus rug
sėjo 29, sekmadienį. Iškilmin
gos pamaldos — 3 v.p.p. Po jų bus 
procesija į kapines šventinimui 
Rūpintojėlio statulos. Vaišės — 
5 v.p.p. Anapilio salėje. Bilietai 
platinami po pamaldų salėje.

— Pakrikštyti: Devon-Robertas, 
Bruce ir Astros (Senkutės) Holmes 
sūnus; Viktoras-Jonas, Ričardo ir 
Daivos (Piečaitytės) Lapų sūnus.

— Rugsėjo 8, sekmadienį, para
pijos choras po vasaros atostogų 
jau giedojo per 11 v.r. Mišias. 
Choro valdyba kviečia ir naujus 
narius choran įsijungti. Tuo rei
kalu prašome skambinti choro 
pirmininkui Rimui Paulioniui 
tel. 249-1305.

— Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo proga Wasagos Ge
rojo Ganytojo misijos salėje rug
sėjo 11, trečiadienį, 3 v.p.p. ren
giamas Džiaugsmo pobūvis. Pro
gramoje: KLB pirm. J. Krištolai
čio žodis, A. Kusinsko ir A. Ulbi- 
no atliekama meninė dalis, šilta 
vakarienė. Bilieto kaina — $8.

— Jaunučių choro nariai su savo 
mamytėmis kviečiami susirinkti 
rugsėjo 15, sekmadienį, į 9.30 v.r. 
Mišias.

— Naujai atvykusieji Kanadon 
lietuviai, kurie per mūsų para
pijų pradėjo savo pasilikimo Ka
nadoje bylas, gali gauti iš Kana
dos imigracijos įstaigų darbo 
leidimus, jei pristato darbdavių 
laiškus. Dėl paaiškinimų skam
binkite klebonijon. Taipgi pra
šome paskambinti klebonijon 
visus, kurie gavo “landed imi- 
grant” statusų, bet apie tai dar 
nepranešė.

— Susituokė Juozas Petravičius 
su Laima Žemaityte.

— Mišios, rugsėjo 15, sekma
dienį 9.30 v.r. už a.a. Jonų Tonkū
nų, 11 v.r. už parapijų; Wasago- 
je 11 v.r. už a.a. Marijų Korsakie
nę.

Išganytojo parapijos žinios
— Ryšium su įvykiais Lietuvoje 

rugsėjo 15 d., 11.15 v.r., bus laiko
mos dėkingumo pamaldos švento
vėje. Giedos parapijos choras.

— Gedulinės pamaldos už a.a 
Idų Žalpienę, 71 m. amžiaus, įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 9, 11 v.r. šven
tovėje.

— Parapijos tarybos posėdis — 
rugsėjo 11, trečiadienį, 7.30 v.v. 
parapijos salėje.

— Moterų draugijos susirinki
mas rugsėjo 22 d. po pamaldų pa
rapijos salėje. Kviečiamos mo
terys dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 330 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: V. K. Maleckai iš Perth, 
Vak. Australijos; J. E. Matulai
čiai iš Los Angeles, Cal., JAV; A. 
J. Mačioniai iš Vilniaus; V. Cho- 
rozėjus iš Kauno. LN valdybos pir
mininkas Rimas Strimaitis pasvei
kino susirinkusius su Lietuvos ne
priklausomybės atgavimu ir pasi
džiaugė, kad Lietuvių namai irgi 
prisidėjo prie šio kilnaus tikslo 
pasiekimo. Jis taip pat supažin
dino su Vilniaus teatro “Šėpos” 
aktoriais ir svečiais.

— LN valdybos posėdis — rugsė
jo 19, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN nariui, mylimam broliui, 
a.a. Albinui Statulevičiui š. m. 
rugsėjo 5 d. mirus, jo atminimui 
$100 (JAV) Tautos fondui aukojo
— Liucija Statulevičiūtė-Adoma- 
vičienė. Toronto Tautos fondo 
skyrius nuoširdžiai dėkoja.

Aukos slaugos namams
$600 — M. Y. Tamošiūnai; $300

— Artūras Misiūnas savo motinos 
a.a. Alvinos Markutienės atmi
nimui; $250 — Regina Sirutienė, 
L. Strumilienė a.a. Algirdo Stru
milos 2 metų mirties sukakties 
atminimui, J. Morkūnas. A.a. Edi
tos Ulickienės atminimui: $50 - 
J. V. Šimkus, M. G. Slavėnienė iš 
Buffalo, NY; $20 — J. P. Ivanaus
kai, V. G. Butkiai, G. Kocienė. A.a. 
O. Baumgard atminimui: $150 — 
L. Baumgard; $50 — V. Strimaitis; 
$40 — E. Lorencienė; $25 — A. 
Sukauskas, V. Uogintas. A.a. Sofi
jos Tauterienės atminimui: $50 — 
B. Kazlauskienė; $40 — LN mote
rų būrelis; $30 — A. J. Zubrickai; 
$20 — G. L. Leszozynski. A. a. Al
bino Statulevičiaus atiminimui: 
$50 — B. Abromaitienė; $30 — 
J. E. Benečiai, E. Geidutis; $20 — 
L. Balsienė, D. I. Januszewicz; D. 
S. Rukšos, Kari ir Gertruda, I. A. 
Žemaičiai; $15 — L. Mazur; $10 — 
D. T. Renkauskai; $5 — A. Artič- 
konis. Iš viso statybos fonde yra 
$628,868. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose. Galima ir tiesiogiai siųsti 
šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6.

“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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rev. William Gulas, OFM, 

pranciškonų generalinio vyresnio
jo paskirtas Šv. Kazimiero lietu
vių provincijai vizitatoriumi, lan
kėsi Toronto vienuolyne. Jis taip 
pat lankys Hamiltonų ir St. Catha
rines, kur dirba lietuviai pran
ciškonai, vėliau - pranciškonus 
Lietuvoje, kurių dabar yra per 40.

— Pakrikštytas Nathan-Alexan
der, Janet (Stulginskaitės) ir To
by Narciso sūnus.

— Rugsėjo 3 d. palaidota a.a. 
Ona Baumgartienė, 93 m.; rugsėjo 
7 d. palaidotas a.a. Albinas Sta- 
tulevičius, 77 m.

— Rusėjo 8, sekmadienį, kun. Ig
nas Mikalauskas, OFM, atšventė 
savo kunigystės auksinę sukaktį. 
Iškilmę surengė Londono lietu
vių Šiluvos parapija, kurioje il
gai klebonavo.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas (talkina R. 
Žiogarys), jau veikia įprasta tvarka.

— Ateitininkų jaunučių registra
cija ir pirmas susirinkimas - rug
sėjo 15, sekmadienį, po 10.15 v. 
Mišių, klebonijos patalpose.

— Parapijos choro pirma repe
ticija - šį ketvirtadienį, rugsėjo 
12, muzikos studijoje. Parapijos 
chorui vadovauja D. Viskontienė 
ir D. Radtke.

— Mišios rugsėjo 15, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už užmirštas vėles, 
9.20 v.r.- už a.a. Sofijų Gegužienę, 
10.15 v.r. - už a.a. Vilių Pajarskų, 
Juozų Juknų, 11.30 v.r. - Padėkos 
intencija už Lietuvos laisvę.

Toronto jaunimo ansamblis 
“Gintaras” po atostogų pradeda 
naujų veiklos sezonų. Registra
cija - rugsėjo 26, ketvirtadienį, 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Vaikai priimai nuo 8 metų am
žiaus. Prašome visus šokėjus už
siregistruoti ir bent po vienų iš 
tėvų būtinai atvykti į posėdį. G.

“Volungė” po sėkmingos vieš
nagės Lietuvoje praeitų penkta
dienį, rugsėjo 6, pradėjo repeti
cijas 1991/92 metų sezonui. No
rintys įsijungti į chorų yra kvie
čiami teirautis pas muz. Dalių 
Skrinskaitę-Viskontienę (vaka
rais tel. 762-8098). Šio sezono 
įsipareigojimai apima koncerti
nes keliones į Montrealį rudenį 
ir Čikagą dienraščio “Draugo” 
renginį pavasarį. Toronte di
desnieji koncertai įvyks Kalėdų 
proga gruodžio 15 d., “Tėviškės 
žiburių” spaudos baliuje balan
džio 25 d. ir kartu su Toronto 
jaunimo ansambliu “Gintaru” 
gegužės 24 d. Bendroms choro 
išlaidoms padengti “Volungės” 
choristai vėl kaip ir praeitais 
metais priims užsakymus kalė
dinėms gėlėms (“poinsettia”), 
pradedant spalio 20 d. A.N.

Pranešimas. Sporto klubas 
“Vytis” ir KLB Toronto apylin
kės valdyba šių metų rugsėjo 22, 
sekmadienį, 1-4 v.p.p. Toronto 
Lietuvių namų salėje “B” (3-me 
aukšte) rodys keletu iŠ Lietuvos 
parsivežtų vaizdajuosčių: a) Lie
tuvos krašto apsaugos departa
mento klubui padovanotų juos
tų apie Lietuvos savanorių ka
riuomenės atkūrimo pirmuosius 
momentus, 1991 sausio 13 d., 
Medininkų bei kitas tragedijas; 
b) IV-jų Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių atidarymo bei užda
rymo iškilmes; c) asmeniškai 
nufilmuotus IV-jų PLS žaidynių 
atidarymo bei uždarymo iškil
mių, krepšinio bei kitų sporto 
šakų varžybų momentus. Ta pa
čia proga bus pagerbti sporto 
darbuotojai, veteranai bei kiti 
sportuojančio jaunimo gerada
riai, įteikiant jiems iš Lietuvos 
atvežtus padėkos pažymėjimus 
bei kitas dovanas.

Sporto klubo “Vytis” valdyba
Toronto lietuvių sporto klu

bas “Vytis” dėkoja visiems, pa
dėjusioms mūsų sportininkams 
finansiškai ir sudariusiems ga
limybę gausiau ir gražiau atsto
vauti Kanados lietuviams tikrai 
puikiai surengtose IV-se Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse. 
Ypatingas ačiū Kanados lietuvių 
bendruomenei, Prisikėlimo pa
rapijai, “Paramos” ir Prisikė
limo parapijos kredito koopera
tyvams. Sporto klubas “Vytis”

St. Petersburge, Floridoje, 
Amerikos lietuvių klubui yra 
reikalingas choro vadovas. Dėl 
informacijų prašoma skambinti 
po 6 v.p.p. A. Gudoniui, tel. 
813-360-4388. Klubo sekretorė

Toronto rotušėje priėmimo metu 1991 m. rugpjūčio 26 d. Iš kairės: Vilniaus miesto tarybos narys KĘSTUTIS 
BAUŠYS, Vilniaus meras dr. ARŪNAS ŠTARAS, ALDONA O’DONOHUE, Lietuvos konsulas inž. HARIS LAPAS, 
Toronto miesto valdybos narys TONY O’DONOHUE. Už jų - įvairių kraštų vėliavos, jų tarpe ir Lietuvos

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE
rugsėjo 29,

ANAPILYJE

PROGRAMOJE: 3 v.p.p. - padėkos MIŠIOS
4 v.p.p. - procesija į kapines ir : sekmad ien į, 
šventinimas Rūpintojėlio statulos
5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje

Meninę programą atliks Toronto ansamblio "Gintaras" dainininkės ir instrumentalistai.
Bilietai (vaišes platinami Anapilyje sekmadieniais arba kreiptis į V. Narušytei. 277-1128.

Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapilio parapijos taryba

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.

Baltijos valstybės nepriklausomos
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bė, kad tie, kurie dalyvavo 
nacių ir komunistų nusikalti
muose nebus reabilituoti, nors 
būtų atlikę teismo bausmes.

Lietuvos prokuroras patikri
na kiekvienų KGB bylą. Jei ne
randama įrodymų, buvę teis
mo sprendimai panaikinami. 
Du atvejai, kurie minimi “New 
York Times” dienraštyje, bus 
patikrinti, ar nebuvo padary
ta klaidų.
Pradės pasitraukti kariuomenė

AFP pranešimu, Maskvoje 
pasiektas susitarimas, kad 
sovietų kariuomenė pradės 
pasitraukti iš Lietuvos dar 
šiais metais: pirmiausia vi
daus reikalų ministerijos ka
reiviai, po to tie, kurie saugo 
kalėjimus.

Lietuvos generalinis proku
roras galės apklausinėti bu
vusį KGB viršininką V. Kriuč
kovą ir apsaugos ministerį D. 
Jazovą, ieškant nusikaltėlių, 
kurie vykdė smurtinius veiks
mus Lietuvoje.

Sava valiuta
Ta pati agentūra praneša — 

Lietuvos centro banko valdy
tojas rugsėjo 4 d. pareiškęs, 
kad Lietuva norėtų įsivesti sa
vo valiutą, kurios vienetas bū
tų litas. Bet tam yra kliūčių. 
Svarbiausia — atsiskaitymas 
su buvusios Sov. Sąjungos res
publikomis.

Amerikos ekonomistai taipo
gi galvoja, kad Baltijos respub
likos padarytų didelę ekono
minę klaidą, jei tuoj pat įsi
vestų savus pinigus. Kurį lai
ką geriausiai šioms respubli
koms vartoti rublius kaip ofi
cialią savo valiutą. Reikia pa
laukti, kas atsitiks su rubliu.

Pasak Lietuvos banko valdy
tojo, Lietuva buvo padėjusi Va
karų valstybėse apie 10 tonų 
aukso: 2.2 tonas Prancūzijoje, 
3-4 tonas Britanijoje, 2 tonas 
JAV-se, 1.5 tonos Švedijoje, 
1.2 tonos Šveicarijoje.

Rugsėjo 4 d. Britanijos mi- 
nisteris D. Hogg buvo susiti
kęs su prezidentu V. Landsber
giu Vilniuje. Jis pastarajam 
'pareiškė, kad britai nori būti 
konstruktyvūs dėl aukso klau
simo. Tačiau nepateikė konk
rečių pasiūlymų. Jis patarė — 
V. Landsbergis tūrėtų j Londo

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

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

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).

ną pasiųsti šios srities žinovų 
delegaciją, kuri su Britanijos 
kompetentingais valdžios žmo
nėmis ir surastų abiem pusėm 
priimtiną sprendimą.

Lietuvos bankas atlieka vi
sas kaip centro banko funkci
jas, išskyrus pinigų leidimą. 
Banko tikslas — taipogi įsi
jungti į tarptautinę banko sis
temą ir finansų institucijas, 
įskaitant ir tarptautinį banką.

Sulaukė rabino
Reuterio agentūros prane

šimu, po 50 metų Vilniaus žy
dai susilaukė rabino iš Angli
jos Londono. Jis yra David 
Smith, 64 m. amžiaus, kurio se
nelis kilęs iš Lietuvos. Atvyko 
į Vilnių rugpjūčio 27 d. Žada 
važinėti iš Londono į Vilnių, 
čia pasilikdamas vienai savai
tei per mėnesį.

Naujasis rabinas rūpinsis 
atgaivinti buvusį didžiulį žy
dų religijos ir kultūros centrą 
Vilniuje. Kadaise čia buvo 100 
sinagogų. O dabar liko tik vie
na veikianti sinagoga. Šiuo me
tu Vilniuje gyvena 7000 žydų. 
Rabinas Smith planuoja steigti 
Vilniuje rabinų kolegiją ir 
šaukti žydų intelektualų kon
ferenciją. Pasak jo, Lietuva ga
lėtų būti tiltas tarp Rytų ir 
Vakarų.

Sov. Šąjungoje judaizmas bu
vo apleistas. Lietuvoje, pažy
mi vienas žydų veikėjų, buvo 
geriau negu kitose Sov. Sąjun
gos dalyse. Padėtis ypač page
rėjusi su Lietuvos tautiniu at
gimimu. Vilniuje dabar veikia 
žydų mokykla ir yra leidžia
mas laikraštis. J.A.

Ryšium su Kremliaus pripaži
nimu Lietuvos nepriklausomy
bės torontiškė spauda, televi
zija ir radijas, praėjusią savaitę 
daug kalbėjo apie Lietuvą ir ki
tas Baltijos valstybes. Radijas 
CFRB kalbėjo apie Lietuvos 
auksą Britanijos banke, televi
zija rodė Vaizdus — KGB rūmus, 
perduotus Lietuvos policijai, 
praeityje kovojusius lietuvius 
ir dabar besidžiaugiančius, be
sirūpinančius ateinančia žiema. 
Dienraščiai išspausdino žydų 
Wiesenthalio centro priekaiš
tus Lietuvos valdžiai, esą ji rea- 
libituoja karo nusikaltėlius - 
žydų naikintojus, pridėdami Lie
tuvos pareigūnų pareiškimus, 
kad taip nėra.

LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS, 

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

V

I

A. a. Petrutės Kundrotienės 
atminimui Herta ir Augustas 
Povilaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. A. Tamošaitienei mirus, 
užjausdama vyrą ir kitus gimi
nes, Viktorija Daugelavičienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $35.

A. a. Jaunučio Petro Dirkio, 
mylimo sūnaus, atminimui ma
ma Stefanija Vaitekūnienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Vytauto Kačinsko atmi
nimui vietoje gėlių Ona ir Jurgis 
Petrūnai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Vinco Žemecko atmini
mui vietoje gėlių Onutė ir Leo
nas Radzevičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Broniaus Bijūno trejų 
metų mirties prisiminimui R. 
G. Stepulaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

“Šėpos” teatras iš Vilniaus, 
PLB kultūros komisijos rūpes
čiu, rugsėjo 8 d. Toronto Prisi
kėlimo parapijos salėje suvaidi
no satyrinį lėlių spektaklį “Ko
munistinės nostalgijos” — pas
kutinių įvykių išgyvenimai Lie
tuvoje. Tai pirmas tautiečių kul
tūrinis pasirodymas iš nepri
klausomos Lietuvos.

Prieš prasidedant spektak
liui, Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė pakvietė režisierių Gin
tarą Varną, kuris apibūdino vai
dinimo personažus ir padėkojo 
gausiai susirinkusiems žiūro
vams.

Spektaklis įdėmiai buvo seka
mas, ir jam pasibaigus, jo įver
tinimui nesigailėta entuziastin
gų plojimų. “Šėpos” teatro per
sonalui, spektaklio rėmėjams 
— Lietuvių fondui, Prisikėlimo 
parapijos ir “Paramos” kredito 
kooperatyvams, Prisikėlimo pa
rapijos vadovybei ir dalyviams 
nuoširdžiai padėkojo PLB kultū
ros komisijos pirm. Irena Luko
ševičienė, primindama, kad 
“Šėpa” aplankys Kanados ir 
JAV-bių lietuvių vietoves. Re
žisieriui G. Varnui prisimini
mui buvo įteikta plaketė, o ak
toriai apdovanoti gėlėmis. L 
Lukoševičienė dar pristatė iš 
Otavos A. Eimantą ir V. Balse
vičių, kurie padeda organizuoti 
ir kartu keliauja su teatro gru
pe. Išsamus spektaklio aprašy
mas — kitame “TŽ” numeryje. A.

“The Toronto Sun” 1991.IX.4 
išspausdino St. Prakapo laišką: 
“Kadangi Baltijos valstybės tapo 
realiai nepriklausomomis, esa
me dėkingi Kanados vyriausy
bei už greitą jų pripažinimą. 
Bet labiausiai dėkingi esame 
dienraščiui ‘The Toronto Sun’ 
už ilgametę paramą Baltijos 
valstybėms savo vedamaisiais 
bei kitais straipsniais apie mū
sų tėvynių nepriklausomybę. 
‘Sun’ bendradarbis Bob Mac
Donald yra vertas Baltijos vals
tybių pilietybės už jo nuoširdžią 
paramą Baltijos tautoms, kovo
jančioms už savo nepriklauso
mybės atgavimą. Taip pat nuo
širdi mūsų padėka rašytojams 
Eric Margoliui ir Joe O’Donnell”. 
Redakcijos prierašas: “Mes pa
tys nebūtume galėję geriau pa
sakyti”.

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

“TŽ” leidėjai

Baltiečių federacija rugpjūčio 
30 d. surengė didelę motorkadą 
kaip padėkos manifestaciją Ka
nados vyriausybei už Baltijos vals
tybių nepriklausomybės pripaži
nimą. Motorkadoje dalyvavo apie 
60 automobilių su Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, Kanados ir Kvebe
ko vėliavomis. Du trečdaliai vė
liavų buvo Lietuvos trispalvės. 
Gausūs stebėtojai gatvėse moja
vo rankomis, sveikindami nepri
klausomas Baltijos valstybes. Mo- 
torkada, važinėjusi Montrealio 
gatvėmis, nuvyko į Lachine, kur 
visi dalyviai susirinko Latvių na

MONTREALIO LIETUVIŲ
Į Į I KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

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

1 metų ............
180 d. - 364 d.

..... 7'/z%
.... 71/4% Taupymo - kasdienines..... 5 %

120 d. - 179 d. .... 7 % Einamos sąsk........................ 3'/2%
60 d. - 119 d. ..... 7 % RRIF - RRSP - term........... 83/4%
30 d.- 59 d. .... 7 % RRIF - RRSP - taup............ 5’/2%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

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

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo
pa “Tėviškės žiburiams” auko
jo $30.

Dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė 
su sūnumi Gintaru šią vasarą 
viešėjo Lietuvoje, aplankė Ka
nados lietuvių globojamą buvu
sią rezistentę-kalinę Jadvygą 
Bieliauskienę, kuri rūpinasi bu
vusiais kaliniais ir sausio 13 d. 
sužeistaisiais. Liepos 20 d. dr. 
M.A. susitiko su būreliu parla
mento gynėjų Vilniaus “Caritas” 
patalpose. Ten ji perdavė Kana
dos lietuvių dovanas. Vaistus 
bei kitus reikmenis paliko J. Bie
liauskienei, kad perduotų su
žeistiesiems. Apdovanotas jau
nimas tvirtino, kad ir vėl eitų 
ginti savo parlamento, jei rei
kėtų. V.V.

Kroatijos respublikos Toron
te biuro pareigūnas D. Bezič 
savo vyriausybės ir Kanados 
kroatų bendruomenės vardu at
siuntė KLB valdybai sveikini
mą, pažymėdamas, kad Lietuvos 
parlamentas pirmasis pripa
žino Kroatijos nepriklausomy
bę. Kroatija buvo pirmoji, pri
pažinusi Lietuvos nepriklau
somybę.

“The Toronto Star” 1991.IX.3 
išspausdino savo korespondento 
Edward Lucas pranešimą iš Dot
nuvos, kur darbuojasi vienuolis 
kapucinas kun. Stanislovas Dob
rovolskis. Esą jis nepatenkintas 
prez. V. Landsbergio valdžia, 
įvedančia savo priespaudą, ku
rios jis prisibijo, nors būdamas 
Sibiro tremtyje nebijojęs KGB. 
Nežinia, ar korespondentas tiks
liai perdavė to vienuolio mintis. 
Iš kitų šaltinių yra žinoma, kad 
kun. St. D. yra rėmėjas “Ateities 
forumo”, kuriame spiečiasi bu
vę kompartijos veikėjai. Tai da
rąs dėl to, kad norįs remti “gry
telninkus”, t.y. varganus žmones. 
Bet, pasak kun. V. Aliulio, rašiu
sio “Gimtajame krašte”, tie “gry
telninkai” - “Ateities forumo” 
veikėjai, kaip dr. K. Prunskie
nė, A. Brazauskas ir kiti, turi net 
vilas ir kitokio turto. Kitaip ta
riant, kun. St. D. yra geras dva
sios vadovas, labdaringas žmo
gus, bet politinėje srityje stoko
ja orientacijos.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

muose. Ten pasakė kalbą visų tri
jų Baltijos valstybių atstovai, pa
sirašė padėkos raštus Kanados 
ministeriui pirmininkui. Pasivai
šinę šampanu, dalyviai sugiedojo 
savo tautų himnus. Šią motorka
dą rodė televizija, apie ją kalbė
jo radijas, rašė didžioji spauda.

Dėl pašto streiko sutriko žinių 
perdavimas iš Montrealio. Kai 
ateis laiškai, šiame skyriuje pasi
rodys gausi informacija apie Mont
realio lietuvių gyvenimą. Mont- 
realiečiai dėl to paties streiko 
jau dvi savaitės negauna “Tėviš
kės žiburių”. Kor.

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

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

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

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

IŠNUOMOJAMAS butas 3 kamba
rių vienam asmeniui, dirbančiam 
ar studentui. Baldų nėra. Skam
binti tel. 656-6167 po 6 vai. vakare.

IEŠKAU AUKLĖS pusantrų metų 
berniukui, kuri galėtų gyventi kar
tu. Skambinti tel. 731-5519, 96 Tra
falgar Sq., Thornhill.

IŠNUOMOJAMAS atskiras butas - 
2 kambariai ir virtuvė rūsyje su 
baidais vienam ar dviem asmenim, 
Bloor ir Chaver gatvių rajone Eto
bicoke. Skambinti tel. 239-7558.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
ko, 5886 Guest Court, North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

ĮMOKĖJUS PINIGUS j 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.

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

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


