
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, September 17,1991

Nr. 38 (2169) 1991 RUGSĖJIS-SEPTEMBER 17 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA e Tel. (416)275-4672

Tautai laimint
Iki šiol sielojomės lietuvių ir kitų pavergtų tautų 

kova už laisvę. Toji kova pagaliau atnešė laimėjimą. So
vietinė vergija baigėsi, kaip ir daug kitų vergijų praei
tyje. O kad ji kada nors baigsis, kad ji sugrius, ne kartą 
pranašavo ir mūsiškė spauda, ir iškilmių kalbėtojai, ir 
įvairūs autoriai. Niekas betgi netikėjo, net įžvalgiausi 
politiniai pranašai, kad sovietinė vergija subliūkš taip 
staigiai, kad tokia fizinė-karinė galybė subyrės per ke
lias dienas. Juk tai buvo galinga imperija, statyta per 
70 metų, grasinusi didžiajai pasaulio daliai. Atrodė, kad 
ilgainiui ji užkariaus visą pasaulį, nes savo bazes jau 
buvo įsteigusi keliuose žemynuose. Įvyko priešingai. 
Kodėl? Žmogiškai žvelgiant matyti viena svarbi priežas
tis, būtent to plieninio milžino dvasinis-idėjinis išsikvė- 
pimas. Jis rėmėsi komunizmu, kuris pradžioje daug ką 
žavėjo savo idealizmu, nauja pasaulio vizija, beturčio 
iškėlimu. Ilgainiui tas komunizmas išsigimė, susikomp
romitavo, susitepė daugybės žmonių krauju ir tapo pra
gariška vergija. Jau daug kas net prieš keletą metų pa
stebėjo, kad yra komunizmas, bet nebėra komunistų, o 
tik diktatoriški karjeristai.

M
ŪSŲ Maironis rašė: “Idėjos, jei didžios, nemirš
ta kaip žmonės”. Komunizmo idėjos nebuvo nei 
didžios tikra prasme (buvo utopinės), nei nema
rios. Jos bandė skverbtis ne tiek dvasiniu būdu, kiek 

fizine jėga bei prievarta. O fizinė jėga, kad ir didžiau
sia, ilgainiui sudyla ir pradeda irti iš vidaus. Taip įvy
ko ir su sovietine imperija. Bet tai ne viskas. Šis psicho- 
loginis-idėjinis požiūris negali visko išaiškinti. Sovie
tinė galybė, nepaisant viduje glūdinčio silpnumo, dar 
būtų galėjusi ilgai gyvuoti, kaip ir kitos pasaulio imperi
jos, nes natūralus nykimo procesas paprastai būna lė
tas. Įvyko netikėtas ir nelauktas lūžis, staigiai ir esmin
gai pakeitęs esamą būklę, vergiją pavertęs laisve. Ne be 
pagrindo čia įžiūrima Dievo Apvaizdos ranka, regimai 
palietusi žmonijos istoriją. Juk pagrindinis šios dramos 
veikėjas M. Gorbačiovas ištisus šešerius metus stengėsi 
sustiprinti komunizmo sistemą, bet išėjo priešingai. 
Perversmo vadai ėmėsi karinių priemonių gelbėti komu-. 
nistinei imperijai, o išėjo visai priešingai - toji impe
rija sugriuvo. Veikė kažkokia neregima jėga, pakreipu
si istoriją kita linkme. Fatimos šalininkai teigia, kad 
išsipildė pranašystės apie Rusijos atsivertimą. Bet ir be 
to matyti Dievo Apvaizdos ranka.

V
ISA TAI įvyko ne be kovos. Tuose sovietinės im
perijos įvykiuose nepamirština ypač Lietuva. 
Ji visą laiką stovėjo pirmosiose kovos linijose.

Tiesa, ji lengvai atidavė savo nepriklausomybę Sov. Są
jungai 1940 m., bet vėliau atsirado rezistencinis sąjū
dis, kuris grūmėsi su sovietiniu Galijotu bene ištisą de
šimtmetį. “Perestroikos” laikais, kai ėmė prasikalti de
mokratinės idėjos, Lietuva iškilo kaip kovos švyturys. 
Ji pirmoji paskelbė atstatanti savo nepriklausomybę 
1990 m. kovo 11 d. ir pradėjo demokratiškai tvarkytis. 
Jos pavyzdžiu pasekė ir kitos Sov. Sąjungos respubli
kos. Buvo priekaištų, esą Lietuva per anksti pasitraukė 
iš sovietinio kongreso bei parlamento, kur būtų galėju
si skleisti demokratines idėjas. Bet patirtis parodė, kad 
rezistencinis jos kelias buvo sėkmingesnis, stipriau įkvė
piantis demokratinės kovos dvasią. Lietuva pirmoji su
rado būdą apginti savo parlamentą nuo karinio antpuo
lio. Juo pasinaudojo ir maskviečiai, gynę savo parlamen
tą nuo karinės juntos antpuolio. Scenarijus jau buvo 
išbandytas Lietuvoje. Pasitvirtino rezistencinės linijos 
sėkmingumas ir svyruojančių politinių veikėjų neįžval
gumas. Tauta laisvės kovę laimėjo. Jai atsivėrė naujas 
uždavinys — neprarasti to laimėjimo politinėmis pešty
nėmis ir nepasimesti kovoje dėl valdžios. Pr. G.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Džiaugsmo ir padėkos šventė
Būtų apgailėtinas, savimei- 

linis neapdairumas, jei Lietu
vos laisvės džiaugsmas tebūtų 
reiškiamas sveikinimais, po
kalbiais, trankiais maršais ir 
taurių skambėjimais.

Kad taip nėra, įrodė akivaiz
di tautiečių gausa didžiulėje 
Toronto šv. Mykolo katedroje, 
kurioje rugsėjo 15 d. išeivijos 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, atnašavo koncelebraci- 
nes Padėkos Mišias, asistuoja
mas aštuonių kunigų, dalyvau
jant ir evangelikų kunigams P. 
Diliui ir A. Žilinskui.

Iškilmingos pamaldos, gie
dant muz. D. Viskontienės va
dovaujamam “Volungės” cho
rui, prasidėjo vėliavų, tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
mergaičių bei berniukų ir dva
sininkų procesija, simboliškai 
palydėta dr. J. Sungailos ne
šama trispalve, kuri buvo pa
šventinta, kaip ženklas prasi
dėjusio nepriklausomybės ke
lio. Laisvės trimitui plėšiant 
aukštuosius katedros skliau
tus, vėliavos apgaubė didįjį 
altorių. Nuoširdus “Pulkim 
ant kelių” skambėjo galingai 
jaučiant džiaugsmą ir dėkin
gumą. E.angeliją skaitė Lietu
vos kankinių parapijos kleb. 
kun. J. Staškus, pamokslą pa
sakė vyskupas P. Baltakis, OFM, 
iškeldamas maldos galią ir šv. 

Mergelės Marijos užtarimo 
reikšmę Lietuvos kovoje dėl 
nepriklausomybės atgavimo. 
Priminė, kad prez. V. Lands
bergis rugsėjo 8-tąją paskel
bė Padėkos diena. Pacitavo di
džiosios JAV spaudos vietas, 
kur Lietuva vadinama komu
nizmo griovimo pradininke. 
Įspūdingas giesmių skambėji
mas, nešamos aukos, masiškas 
šv. Komunijos priėmimas, pa
baigai Tautos himnas ir Be- 
ethoveno IX-tosios simfoni
jos džiaugsmo giesmė tarsi su
sijungė į vieną padėkos žodį, 
tartą Visagaliui už suteiktą 
laisvę Lietuvai.

Atgauta laisve pasidžiaugti 
4 v.p.p. Lietuvių namų Kar. 
Mindaugo menę ir jos balko
nus pripildė spūstis žmonių. 
Vakarone pavadintam suėji
mui vadovavo KLB Toronto 
apylinkės pirm. A. Barysaitė. 
Pradėta su Kanados himnu ir 
vėliavų įnešimu. Tautinių spal
vų balionais ir didžiulėmis 
vėliavomis išpuošta salė jau 
pati kalbėjo apie nepaprastą 
įvykį. Scenos gilumoje buvo 
pakabinta didelė lenta su Lie
tuvą pripažinusių valstybių 
sąrašu, jų vėliavų spalvomis 
ir “Ačiū” įrašais lietuvių ir ang
lų kalbomis. Įneštos ir sustaty
tos organizacijų vėliavos dar

(Nukelta į 5-tą psl.)

Dalis Kanados delegacijos, skridusios į Lietuvą, Latviją.ir Estiją pasirašyti diplomatinio pripažinimo akto, prie 
Kanados lėktuvo Vokietijos Frankfurte. Iš kairės: KLB visuomeninių reikalų vicepirmininkė GABIJA PETRAUS
KIENĖ, delegacijos pirmininko ministerio M. Wilson’o žmona MARGARET, Kanados prekybos ministeris 
MICHAEL WILSON’AS, KLB vicepirmininkas adv. ALGIS PACEVIČIUS, KLB pirmininkas JUOZAS KRIŠTO
LAITIS. Apačioje - delegacijos nariai lėktuve. Pirmasis kairėje - min. M. Wilson’as

ISTORINĖ KELIONĖ

Kanados atstovai Lietuvoje
Pripažinusi Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės atstatymą, Kanados vyriausybė 
pavedė baltiečių bičiuliui prekybos ministeriui Michael Wilson’ui pasirašyti diplomatinį aktą 

Vilniuje. Delegacijoje dalyvavo ir Kanados baltiečių atstovai

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Po ilgų dešimtmečių Lietu
va pagaliau atgavo savo nepri
klausomybę. Pasiskelbusi at
statanti savo nepriklausomy
bę 1990 m. kovo 11 d., Lietuva 
dar pusantrų metų turėjo iš
kentėti tos nepriklausomybės 
nepripažinimo laikotarpį ir 
karinę sovietų agresiją, kuri 
Lietuvai kainavo per 20 jaunų 
gyvybės aukų. Lietuva, su Vy
tautu Landsbergiu priešakyje, 
išsilaikė tvirtai savo kelyje 
į nepriklausomybę. Nepaisant 
visokių abejonių, patarimų ne
atsisakyti “didžiojo brolio” iš 
rytų paslaugų, peršamos eko
nominio priklausomumo būti
nybės, “step-by-step” politi
kos, — Lietuvos vadai nenu- 
krypo nuo aiškaus kelio. Isto
rija jau rodo, kad jie buvo 
teisūs.

Išeivijos pastangos
Lietuvos nepriklausomybės 

pripažinimui dirva buvo pa
ruošta jau pirmųjų pokario 
ateivių, atvykusių į svetimus 
kraštus. Jie išsaugojo iš tėvy
nės atsivežtą laisvės troškimo 
žiežirbą. Pastaroji išaugo į 
liepsną, kuriai sąmoningoji 
išeivija neleido užgesti. Ta 
liepsna politikoje vadinosi 
“nepripažinimo politika” — 
nepripažinimu sovietų okupa
cijos Lietuvoje.

Tą liepsną išeivija išsaugojo 
per 50 metų įvairiuose kraštuo
se: budriai sekė vyriausybių 
politiką, demonstravo, siekė 
spaudos bei valdžios žmonių 
dėmesio, kalbėjo laisvajam pa
sauliui pavergtos Lietuvos 
žmonių vardu, kad tautai pa
daryta didi neteisybė, užgniauž
tos žmogaus teisės, paneigta 
teisė laisvai apsispręsti.

Kanadoje ta ilgalaikė politi
ka atnešė gražių vaisių — Ka
nados vyriausybė buvo pirmo

ji iš G-7 Vakarų pasaulio kraš
tų pripažinusi Lietuvos valsty
bingumą, nepriklausomybę ir 
valdžios teisėtumą. Kanados 
ministerio pirmininko Brian 
Mulroney pareiškimas, kad Ka
nada pripažįsta Lietuvą, sto
vint šalia tylinčio JAV prezi
dento George Bush’o, sukėlė 
daugumoje Kanados lietuvių 
pasididžiavimą: Kanada išdrį
so atsistoti teisybės pusėje, ne
paisydama didžiojo kaimyno 
pietuose ėjimo.

Baltiečių delegacijoje
Kanados vyriausybė nu

sprendė nedelsiant siųsti savo 
atstovą ministerį Michael Wil- 
son’ą, kartu su delegacija į Pa
baltijį 1991 m. rugsėjo 1-4 d.d. 
Kanada yra daugiakultūris 
kraštas ir tuo skiriasi nuo kai
myno pietuose bei daugelio ki
tų kraštų, nes daugiakultūrė 
politika pasireiškia visuose 
politinio bei ekonominio Ka
nados gyvenimo sluoksniuose.

Tai pasireiškė ir sudarant 
Kanados delegaciją į Pabalti
jį. Kanados užsienio reikalų 
ministerija per baltiečių fe
deraciją paprašė skirti po vie
ną atstovą iš lietuvių, latvių 
ir estų, t.y. tokius, kurie yra ge
rai susipažinę su Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos padėtimi, gerai 
moka jų kalbas ir turi pažin
čių valdžios sluoksniuose. To
kie asmenys padėtų Kanados 
URM paruošti min. Wilson’o 
programą ir kelionę.

Iš lietuvių pusės buvo priim
ta KLB visuomeninių reikalų 
vicepirm. Gabija Petrauskie
nė. Vėliau buvo priimti dar du 
lietuviai — KLB pirmininkas 
Juozas Krištolaitis ir KLB vi
cepirm. adv. Algis Pacevičius.

Min. Wilson’as kelionės da
lyviams pasitarime Vokietijos 
Frankfurte prieš išvykstant 
Lietuvon pabrėžė, kad Kana

dos baltiečių atstovai yra de
legacijos nariai —jo svečiai.

Kartu su Wilson’u vyko ir 
Kanados vyriausybės parei
gūnai: užsienio reikalų diplo
matinio korpuso vadovas, pre
kybos bei finansų reikalų at
stovai — ministerių pavaduoto
jai, skyrių direktoriai. Su jais 
vyko 10 spaudos atstovų ir 10 
pagrindinių Kanados verslo 
atstovų — “Atomic Energy of 
Canada”, “Ontario Hydro”, 
“Canadian Executive Service 
Overseas (CESO)”, “Teleglobe 
Communications” ir kt.

Tokia Wilson’o palyda suda
ryta sąmoningai: Kanados tiks
las — užmegzti diplomatinius 
ryšius su Lietuva, atkreipti dė
mesį į Kanados baltiečių vaid
menį kovoje už jos nepriklau
somybę, parodyti, kad Kanada 
ne tuščiažodžiauja, yra pasi
ruošusi tvirtai ekonominei pa
ramai. Susitikime su Lietuvos 
AT pirmininku V. Landsbergiu 
min. Wilson’as paskelbė, kad 
Kanada Lietuvai skiria $10 mi
lijonų kredito, kuriuo Lietuva 
galinti naudotis tuojau pat.

Paruošiamieji darbai
Baltiečiai kelionėje buvo 

traktuojami rimtai ir pagar
biai. Prieš išvykstant visą sa
vaitę intensyviai dirbome su 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterija ir Lietuvos vyriausy
be, ruošdami delegacijai prog
ramą Lietuvoje. Buvo paruoš
tas pluoštas medžiagos apie 
dabartinę Lietuvą, jos įstaty
mus, jos ekonominę bei politi
nę būklę bei siekius. Labai 
daug naudingos medžiagos bu
vo panaudota iš min. pirm. G. 
Vagnoriaus kelionės Kanadoje 
praėjusį pavasarį. Paruošia
muosiuose darbuose aktyviai 
dirbo KLB visuomeninių rei
kalų vicepirmininkė ir KLB 
darbuotojas Otavoje Vytas

(Nukelta į 3-čią psl.)

Prezidentas kalbėjo baltiečiams
JAV prezidentas G. Bush’as 

rugsėjo 11d. Baltuosiuose rū
muose, LIC pranešimu, pri
ėmė Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos atstovus ir susitiko su 
maždaug 50 baltiečių išeivių 
atstovais.

Prezidentas atskirai savo 
kabinete priėmė Estijos ge
neralinį konsulą E. Jaakso- 
n’ą, Latvijos atstovą A. Din- 
bergs’ą ir Lietuvos atstovą 
St. Lozoraitį. Prezidentas at
rodė džiaugėsi baltiečių ne
priklausomybės atstatymu.

Po to prezidentas, atvykęs 
su baltiečių diplomatais, kal
bėjo Roosevelto kambaryje 
spaudos ir baltiečių išeivių 
atstovams, pabrėždamas Balti
jos kraštų atstovų reikšmingą 
veiklą Vašingtone. Jie, pasak 
prezidento, užsitarnauja “mū
sų pagarbos ir padėkos”, nes 
jie neleido Amerikai pamiršti 
Baltijos tautų. Baltiečių iš
eivių veikla taipogi suteikianti 
garbę ne tik Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai, bet ir JAV-ėms.

Valstybės sekretorius J. Ba- 
ker’is netrukus susitiks su Bal
tijos valstybių vadais aptarti 
aukso ir kitokio turto reika
lus, diplomatinius, ekonomi
nius ryšius, JAV pagalbą įsi
jungti baltiečiams į pasaulio 
ekonomiką. JAV suteiks preky
boje Baltijos valstybėms di
džiausio palankumo statusą, 
jos kartu su sąjungininkais 
koordinuos paramos suteiki
mą, taip pat Baltijos šalyse 
įsteigs Taikos korpusą.

Prezidentui išėjus, dar kal
bėjo Valstybės departamento 
sekretoriaus pavaduotojas C. 
Kamman’as, neseniai grįžęs iš 
diplomatinės misijos baltie
čių sostinėse. Jo nuomone, 
žmonių nuotaikos Baltijos 
kraštuose yra geros. Niekur 
nepastebėjęs krizės dvasios. 
Visur gyventojai rodė pasiry
žimą žygiuoti pirmyn. Nepaste
bėjęs ir jokio konflikto tarp 
baltiečių ir mažumų.

Dabar svarbiausias klausi
mas esąs saugumas. Vyriausy
bėms rūpi įsteigti krašto ap
saugos pajėgas. Taip pat yra 
didelis susirūpinimas ir so
vietų armija, nors įtampa at
slūgus!, kai buvo užmegzti ry
šiai su nauja Sov. Sąjungos 
gynybos ministerija.

Suklaidino tarptautinę 
visuomenę

Lietuvos respublikos aukš
čiausiosios tarybos informa
cijos tarnyba, reaguodama į 
korespondento S. Kinzer’io 
straipsnį, išspausdintą “The 
New York Times” dienraštyje 
rugsėjo 5 d., griežtai atmetė 
teigimus, jog Lietuva išteisi
na nacių nusikaltėlius.

Lietuvoje vyksta reabilita
vimo bylos apginti nekaltų 
žmonių garbę ir orumą, atsta
tyti jų pažeistas teises, pa
žadinti represijų pasekmes. 
To reikalauja teisingumas. 
Tačiau Lietuvos įstatymai 
draudžia išteisinti asmenis, 
kurie dalyvavo tautžudystės 
nusikaltimuose, beginklių 
žmonių žudynėse ir kankini
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muose. Tai specialiai pabrė
žiama 1990 m. gegužės 2 d. iš
leistame Lietuvos respublikos 
įstatyme.

Tenka apgailestauti, pastebi 
informacijos tarnyba, kad “The 
New York Times” dienraštis 
paskelbė savo korespondento 
S. Kinzer’io straipsnį, nepa
tikrinęs jame pateiktų žinių 
ir tariamų faktų, neįsigilinęs 
į Lietuvoje vykstantį teisin
gumo atstatymo procesą ir pri
imtus įstatymus, suklaidino 
tarptautinę visuomenę.

Pasak AT informacijos tar
nybos, laikraštis “The New 
York Times” turėtų pateikti 
savo skaitytojams visapusiš
ką ir objektyvią informaciją 
apie nekaltų žmonių reabili
tavimą ir jų teisių atstaty
mą, o pirmiausia paskelbti 
Lietuvos respublikos aukščiau
siosios tarybos informacijos 
tarnybos pareiškimą. (LIC)

Protestas prieš “The New York 
Times” straipsnius

Lietuvių informacijos centro 
vedėja Gintė Damušytė rug
sėjo 4 d. parašė protesto laiš
ką “The New York Times” lei
dėjui ir redaktoriams dėl šia
me dienraštyje pasirodžiusių 
korespondento S. Kinzer’io 
tendencingų straipsnių.

S. Kinzer’is savo straipsniuo
se iškreipia faktus, neobjek
tyviai nušviesdamas dabarti
nės Lietuvos politiką. G. Damu
šytė savo laške pateikia kont- 
raargumentus. Pvz. Kinzer’is 
teigia — kai “centrinių pa
žiūrų politikai” pasiūlė V. 
Landsbergiui užmegzti ryšius 
su sovietų komunistų partijos 
disidentais, pastarasis atsa
kęs, kad nėra tokio daikto kaip 
reformuotas komunistas. Jis 
tik praeitą mėnesį sutikęs už
megzti ryšius su Rusijos pre
zidentu B. Jelcinu ir kitais 
Maskvos liberalais.

G. Damušytė aiškina, kad 
V. Landsbergis pirmą kartą su 
B. Jelcinu susitiko 1990 m. bir
želio 1 d., kitą kartą 1991 m. 
sausio 13 d. Taline. V. Lands
bergis ir B. Jelcinas š. m. lie
pos 29 d. Maskvoje pasirašė 
Lietuvos-Rusijos sutartį.

Kitame straipsnyje S. Kin
zer’is rašo, kad Kazimiera 
Prunskienė buvo pašalinta iš 
ministerės pirmininkės parei
gų sausio mėnesį, “kai p. 
Landsbergis nutarė, kad jos 
antitarybiškumas nebuvo pa
kankamai aršus”, o pati K. 
Prunskienė pasisakė, kad at- 
sistadydino, nes nesutarė su 
parlamentu ekonomikos klau
simais. Tame pačiame straips
nyje, remdamasis K. Prunskie
nės nuomone, tvirtina, kad V. 
Landsbergio valdžia nenorinti 
turėti ryšių su Rusija ir ki
tomis respublikomis. Pasak 
Prunskienės, “požiūris čia 
yra, kad geriau neturėti ko 
valgyti ir joti arkliais arba 
važinėti dviračiais negu bend
rauti su buvusia Sov. Sąjun
ga”. Toks teigimas, kaip rašo 
G. Damušytė, aiškiai priešta
rauja Lietuvos valdžios poli
tikai. Net ir blokados metu

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Netyli ir italų spauda
Lietuva, Latvija ir Estija - dabarties aktualija. Apie jas kasdien rašo 
dideji krašto dienraščiai. Maskvos arkivyskupo ir Vatikano pareiškimai

ylr išeiviai turi grįžti į Lietuvą?

Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
gavus tarptautinį pripažinimų 
katalikų dienraštis “Avveni- 
re” informavo apie Lietuvos 
ketinimą vietoj sovietinio rub
lio įsivesti savąją valiutą - li
tą. Apie tai rašė ir socialis
tų oficialus spaudos organas 
“Avanti”: “Baltiečiai nori tu
rėti savąją valiutą. Lietuvoje 
bus atsiskaitoma litais”.

Italų dienraščiai taip pat 
rašė apie neišnykusį sovietų 
karinės jėgos pavojų Pabaltijy
je. Įtakingasis dienraštis “La 
Republica” išspausdino pokal
bį su Lietuvos ministeriu pir
mininku Gediminu Vagnorium, 
kuris nurodė, kad tolesnis Lie
tuvos tikslas bus ekonominės 
nepriklausomybės įtvirtini
mas. Dabar Lietuva reikalauja 
tuoj pat išvesti sovietų vidaus 
kariuomenės specialiosios pa
skirties padalinius, o dėl ati
traukimo Raudonosios armijos 
pajėgų bus pradėtos derybos 
su Maskva. 0M0N0 padalinių 
užduotis buvo slopinti politi
nę veiklą Lietuvoje, o ne ginti 
Sovietų Sąjungos interesus. 
Dienraštis “La Nazione” rašė: 
“Pabaltijys dar bijo OMONO 
provokacijų”. “Corriere della 
sera”: “Italija užmezgė diplo
matinius ryšius su baltiečiais. 
Lietuva nori išvaryti OMONĄ 
ir Raudonąją armiją, prašo, 
kad NATO santarvė padėtų su
sitarti dėl sovietų kariuome
nės atitraukimo”.

Italijos spauda kasdieną pa
teikia daug žinių ir straips
nių apie Pabaltijo kraštus, vėl 
įsijungusius į nepriklausomų 
valstybių bendruomenę.

Krikščionių demokratų spau
dos organas “11 Popolo” skel
bė: “Italija atnaujina ryšius su 
Pabaltijo šalimis”, cituodamas 
užsienio reikalų ministerio De 
Mikelio žodžius: “Šalių ateitis 
priklausys nuo tautų valios. 
Europai ir visam pasauliui 
svarbi tautos valia, kad ji bū
tų įgyvendinta pačiu konstruk
tyviausiu būdu”. Dienraštis 
pranešė, kad rugsėjyje Pabal
tijo respublikas ketina aplan
kyti Italijos parlamentarų de
legacija.

Štai dar kelios įtakingų Ita
lijos dienraščių antraštės: “11 
Corriere della sera”: “Į Pabal
tijo respublikas viena po kitos 
atvyksta užsienio delegacijos. 
Keturiasdešimt valstybių ieš
ko patalpų savo atstovybėms. 
Landsbergis dėkoja Vakarams 
ir prašo padėti “palaidoti pra
eitį”. Dienraštis “La Republi
ca” informavo apie keistą Lie
tuvoje esančių omonininkų 
kreipimąsi į Vakarus, prašant 
suteikti politinę globą. Šio 
dienraščio antraštė taip skam
ba: “Omonininkai Vilniuje 
keblioje padėtyje; skundžia
si, kad Gorbačiovas juos “iš
davė”. Katalikų dienraštis 
“Avvenire” rašė: “Omoninin
kai skelbia ultimatumą Rygai 
- amnestiją arba kraujo upės”. 
“11 Giornale”: “Diplomatų 
spūstis Pabaltijyje”. “Corrie
re della sera”: “Baltijos vals
tybės siekia atgauti savo pa
siuntinybių pastatus Euro
poje”.

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

Maskvos arkivyskupo 
pareiškimai

Tautos pasipriešinimas vals
tybės perversmui rodo, kad 
žmonės, jau įpratę kvėpuoti 
laisvės oru, nenori prarasti 
savo iškovojimų, o tai reiškia, 
jog sugrįžimo atgal nebėra, 
pareiškė Maskvos katalikų ar
kivyskupas Tadas Kondrusevi- 
čius savaitraščiui “H Sabato”. 
Sovietų Sąjungoje pasiekta 
laisvė yra labai svarbi ir tiky
biniam gyvenimui, nes teikia 
vis daugiau galimybių ganyto
jiškai, misijinei ir kultūrinei 
veiklai.

Maskvos katalikų vyskupo 
nuomone, dvi pasipriešinimo 
sąmokslui dienos buvo gera 
pamoka jaunimui, nes tai buvo 
pirma rizikinga proga apsi
spręsti. Jaunimas dabar daug 
aktyviau dalyvauja tikybinia
me gyvenime. Kalbėdamas apie 
sunkumus religinėje srityje, 
arkivyskupas paminėjo švento
vių grąžinimo problemas. Pir
miausia esą reikia atsiimti dvi 
katalikų šventoves iVIaskvoje ir 
vieną buvusiame Leningrade. 
Visi tikybiniai pastatai yra 
apirę, nes buvo naudojami 
kaip sandėliai, įstaigos, ku
rios dabar neturi kur persi
kraustyti.

Vėliau bus galima galvoti 
apie naujų katalikų šventovių 
statybą, taip pat ir katedros 
statybą Maskvoje. Apie būsi
mą popiežiaus Jono-Pauliaus 
II kelionę į Maskvą 1992 m. 
vyskupas Kondrusevičius pa
sakė: “Neįsivaizduoju, kad 
popiežių galėtų priimti ma
žytė Šv. Liudviko šventovė”.

Vatikano telegrama
Apaštalų sostas išreiškė sa

vo pasitenkinimą, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva sugrįžta į 
jom priklausančią vietą suve
renių valstybių bendruomenė
je. Vatikano valstybės sekre
torius kardinolas Sodano pa
siuntė telegramas Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos vyriausybėm, 
pranešdamas, - jog Apaštalų 
sostas yra pasiruošęs pasikeis
ti su Pabaltijo respublikomis 
diplomatiniais atstovais. Lie
tuvos min. pirmininkui Gedi
minui Vagnoriui pasiųstoje te
legramoje Vatikano valstybės 
sekretorius pareiškė: “Man 
malonu Jum pranešti, kad 
Apaštalų sostas džiaugiasi, 
jog daugelis valstybių - tarp
tautinės bendruomenės narių 
- pripažino Jūsų šalies suve
renumą, tuo užbaigdamos per
nelyg ilgai trukusį aneksijos 
laikotarpį. Apaštalų sostas 
taip pat džiaugiasi, kad nau
jomis sąlygomis bus galima 
nuo šiol normaliai pasikeisti 
diplomatiniais atstovais ir kad 
tuo būdu bus galima visiškai 
atstatyti prievarta nutrauk
tus santykius. Esu laimingas, 
galėdamas Jums perduoti Jo 
Šventenybės popiežiaus Jono- 
Pauliaus II žodžius, linkinčius 
klestėjimo visai lietuvių tau
tai”.

Minėtų telegramų tekstus iš
spausdino Vatikano dienraštis 
“L’Osservatore Romano”. Laik
raštis šia proga pateikė Apaš
talų sosto santykių apžvalgą. 
Vatikano dienraštis priminė, 
kad Apaštalų sostas niekad ne
pripažino Lietuvos ir kitų Pa
baltijo šalių aneksijos, kad 
per visą okupacijos laikotarpį 
liko atidaryta prie Vatikano 
akredituota Lietuvos atsto
vybė, kuri ir dabar tebevei
kia. Kor.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuviu kultūros muziejų?

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ilgas ir turiningas Juozo Ko
jelio pokalbis su Lietuvos res
publikos finansų ministere El
vyra Kunevičiene “TŽ” 1991 m. 
33-34 nr. “Užsienio lietuviai 
turi grįžti į Lietuvą”. Minis- 
terė įdomiai ir giliai analiza
vo Lietuvos ekonomikos padė
tį, santykius su Sovietų Sąjun
ga, Lietuvos bankų operacijas 
ir bandymus spręsti sudėtin
gas Lietuvos ekonomikos pro
blemas. Tik ilgoko pokalbio 
gale ministerė trumpai pareiš
kė, kad “užsienio lietuviai turi 
grįžti į Lietuvą”, tačiau to pa
sisakymo ji neišplėtė ir neda
vė jokių konkrečių nurodymų 
ar planų, kokiomis sąlygomis 
jie galėtų grįžti. Vertėtų tą 
klausimą kiek plačiau pana
grinėti.

Savaime suprantama, kad ti
kimasi iš grįžtančių lietuvių 
įvežto turto ir pinigų, bet 
taip pat reikia atminti, kad 
bolševikinė valdžia iš išeivių 
ar jų tėvų atėmė visą nejudo- 
mą turtą, kuris turėtų būti su
grąžintas teisėtiems įpėdi
niams ar savininkams. Naujas 
Lietuvos respublikos privati
zacijos įstatymas vargu galės 
būti pritaikytas išeiviams, 
kurie yra kitų kraštų piliečiai, 
nes įstatymas reikalauja, kad 
nusavintą turtą norįs atgauti 
asmuo privalo būti Lietuvos 
pilietis, turėti jos pilietybės 
dokumentus ir būti jos pasto
vus gyventojas.

Čia susiduriama su svar
biausia problema: kas bus su 
Kanados ir JAV pilietybėmis 
priėmus Lietuvos pilietybę? 
Ar bus tuose kraštuose pri
imtas įstatymas, kuris duos

Šimtmečiais drauge žygiavo...
Amerikiečių mėnraštis apie Baltijos valstybes ir 

lietuvių-lenkų santykius

JAV-bių Buffalo mieste vei
kia neseniai įsteigta organiza
cija “Solidarity and Human 
Rights Association, Inc.” (2001 
Main St., Buffalo, NY 14208, 
USA). Joje dalyvauja įvairių 
tautybių amerikiečiai, ypač 
lenkai, kaip matyti iš pareigū
nų pavardžių, persvarą sudaro 
lenkai arba jų kilmės asme
nys. Organizacija rūpinasi 
Lenkijos ir kitų Rytų Europos 
valstybių būkle. Pastaruoju 
metu ji susidomėjo Baltijos 
valstybių likimu ir išspausdi
no vedamąjį straipsnį mėnesi
niame savo žiniaraštyje “Mes
sages” (1991 m. liepa).

Jame atkreipiamas visuome
nės dėmesys į baltiečius, ko
vojančius už savo nepriklauso
mybę, bet ignoruojamus Vaka
rų. Esą vakariečiai laikosi la
bai indiferentiškai, nes labai 
mažai težino apie Baltijos 
valstybes. Dėl to minėtame 
straipsnyje pateikiama gana 
plati ir objektyvi informacija, 
apimanti 6 puslapius. Pabai
goje pridėti baltiečių himnų 
vertimai. (Lietuvos himno ver
timas kun. J. Staškaus).

Straipsnio pabaigoje ameri
kiečiai raginami ateiti į pagal
bą Baltijos valstybėm politi
nėje, ekonominėje ir morali
nėje srityje. Įsidėmėtina pati 
straipsnio pabaiga, kur rašo
ma apie moralinę pagalbą, pri
einamą visiems.

“Moralinėje plotmėje kiek
vienas mūsų turėtų ištiesti so
lidarumo ranką Baltijos res
publikų žmonėms. Jų vargana 
būklė yra žmogaus teisių būk
lė, kuri nepaiso valstybinių 
sienų. Tuo požiūriu lenkai, gy
venantys Lenkijoje, išsisklai- 
džiusieji po visą pasaulį, gy
venantys Lietuvoje bei Latvi
joje, — turi atlikti specialų 
vaidmenį. Anot J. Surdykovs- 
kio, Lenkijos opozicijos rašy
tojo ir dabartinio Lenkijos 
respublikos gen. konsulo Niu
jorke, lenkai turėtų jaustis 
gyventojais to paties kalėjimo, 

AfA
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mirus,
vyrą, dukrą IRENĄ GETTY su šeima, seserį. MARIJĄ 
1LMONIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Lietuvių evangelikių Išganytojo parapijos 
moterų draugija

teisę turėti dvi pilietybes, 
nes sunku įsivaizduoti, kad 
užsienio lietuviai lengvai 
atsisakytų įsigytos demokra
tinių šalių pilietybės su ja 
susietomis privilegijomis. 
Taigi ir tie, kurie arba pa
veldėjimo keliu, arba patys 
Lietuvoje turėjo kokį nors 
turtą, būtų priversti daryti 
lemtingus sprendimus, nelai
duojančius pozityvių rezul
tatų.

Taip pat būtina panagrinėti 
dabartinės išeivijos sudėtį. 
Pavieniai asmenys ar šeimos 
emigravusios po Antrojo pa
saulinio karo į laisvus kraš
tus, per daugelį dešimtmečių 
juose įleido šaknis, išaugino 
naujas kartas, suseno, bet taip 
pat užsitikrino sau finansinį 
aprūpinimą senatvėje ir gerą 
sveikatos priežiūrą. Visos pro
fesionalų kartos yra įsitvir
tinusios tarnybose, turi šei
mas, augina ir moko vaikus, 
kuria finansinį pagrindą. Vi
sų kartų išeiviai remia Lietu
vos laisvės siekius, aukoja jai 
stambias sumas pinigų ir ver
žiasi pro didžiųjų politikų 
duris, gindami Lietuvos ir ki
tų dviejų Baltijos respublikų 
reikalus.

Išeivija visada buvo reika
linga ir svarbi, tėvynei atsidū
rus pavojuje. 1918 m. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, 
Amerikos lietuviai rinko dole
rius pirmajam valstybės iždui 
ir suvaidino lemtingą vaidme
nį Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinime. Amerikos lietu
vių Romos katalikų federacija 
tarp 1914 ir 1920 m. Lietuvai 
surinko apie milijoną dolerių. 
JAV lietuvių pinigais buvo fi
nansuotas Dariaus-Girėno is- 

tik skirtinguose barakuose, ku
riuos saugo tie patys sargybi
niai.

Šimtmečiai bendro gyveni
mo su Lietuva sukūrė daug ge
rų dalykų, kurių neturėtų už
temdyti kai kurios neišvengia
mos blogos patirtys, kaip len
kų užgrobimas Vilniaus ir daž
nai antilenkiški lietuvių veiks
mai. Juk Lenkijos ir Lietuvos 
sūnūs žygiavo drauge nešini 
vėliavomis — Lenkijos su ere
liu ir Lietuvos su vyčiu, ginda
mi savo bendrus Europos na
mus nuo gresiančio pavojaus 
prie Vienos 1683.

Vienas didžiausių Lenkijos 
poetų A. Mickiewicz laikė Lie
tuvą savo tėvyne, kai sugriu
vus Lenkijos-Lietuvos san
draugai (Commonwealth) rašė: 
“Lietuva, mano tėvyne, tu esi 
kaip sveikata, ir tik tas tave 
įvertina, kas jau tavęs neteko”.

Nevalyvi kai kurių lenkų ir 
kai kurių lietuvių veiksmai 
neturėtų atitraukti nuo bend
ro reikalo. Jeigu lenkai, aki
nami broliškumo dvasios, ga
lėjo tarti vokiečiams (1965) 
. .. mes atleidžiame ir prašo
me atleisti ir dar neseniai pa
sirašyti geros kaimynystės su
tartį, — juo labiau jie gali ir 
privalo panašiai padaryti ir 
lietuviams. Jie galėtų netgi pa
sinaudoti Surdykovskio žo
džiais ir pirmiausia prašyti 
atleidimo, tada atleisti pra
eities nuoskaudas, nes, labai 
dažnai mes buvome užpuoli
kai, o jie — aukos.’

Tokioje dvasioje Solidaru
mo ir žmogaus teisių sąjunga 
išreiškė savo užuojautą bei 
solidarumą lietuviams, kai 
jie tapo 1991 metų antpuolio 
aukomis. Džiaugėmės sužino
ję iš Eugenijos Streips’o, kad 
ir mažu mastu gedulinės Mi
šios Kanizijaus kolegijoje bu
vo tas raugas, kuris pasitar
navo Baltiečių-amerikiečių 
tarybai vakariniame Niujorke. 
(MBZ).” Inf. 

torinis skrydis per Atlantą. 
Išeivijos lietuviai juodu įga
lino įsigyti šešiavietį lėktu
vą ir jį paruošti didvyriškam 
žygiui...

Nėra lengva išrauti giliai 
įaugusias šaknis kraštuose, 
kurie benamiams pabėgėliams 
suteikė ne vien pastogę, bet 
ir teisę laisvai, savarankiš
kai kurti savo gyvenimą, ne
praradus savo tautinės tapa
tybės, neišsižadėjus savo kil
mės.

Sunku įsivaizduoti, kaip 
Lietuvon sugrįžę pensininkai, 
likvidavę savo turtą Kanadoje, 
Amerikoje ar Australijoje, 
pradėtų gyvenimą Lietuvoje. 
Ar bus butų pasirinkimas? O 
kaip su būtinais ir visame lais
vajame pasaulyje lengvai gau
namais vaistais, vitaminais ar 
maisto produktais? Ir kaip to
kį lemtingą žygį gali rizikuoti 
dar pensijos nesulaukusios 
profesionalų šeimos? Kas lai
duos butą ir gerai apmokamą 
tarnybą inžinieriui su žmona 
ir vaikais?

Jei tai ir būtų Įmanoma Įgy
vendinti, tokio projekto įvyk
dymas sužlugdytų išeiviją. Žy
miai naudingiau yra skatinti 
užsienio lietuvius specialis
tus paaukoti savo atostogas, 
kuriam laikui atvykti į Lietu
vą ir su savo srities profesio
nalais dalintis naujausiomis 
mokslinėmis žiniomis, kaip tai 
jau daro kompiuterių žinovai, 
gydytojai, Š. Amerikos peda
gogai.

Sunormalėjus Lietuvos teisi
niam ir politiniam gvenimui, 
reiktų skatinti užsienio lie
tuvius investuoti pinigus Lie
tuvos bankuose ar planuoja
mose bendrovėse bei įsijungti 
savo investacijomis į bendros 
prekybos projektus. Dažnas 
Lietuvos lankymas, plečiamas 
turizmas taip pat būtų dide
lis įnašas į jos ekonomiką. 
Yra žinoma ištisa eilė laisvų 
pasaulio kraštų, kurių ekono
miką palaiko vien iš turizmo 
gaunamos pajamos. Dėl turis
tų varžosi Europos ir Pietų 
Amerikos valstybės, o JAV vy
riausybė turistų judėjimą su
riša su prekybos su užsieniu 
balansu ir susirūpina, kai dau
giau amerikiečių išvyksta į 
užsienį negu užsienio turistų 
apsilanko Amerikoje. Lietuvai 
reikia skleisti turizmą, bet 
prieš tai būtina sudaryti tu
ristams tinkamas sąlygas, ypa
tingą dėmesį kreipiant į hi
gienos ir sanitarijos reikala
vimus.

Man Lietuva yra brangiau
sias, nuo kūdikystės dienų pa
miltas kraštas, kurio visada 
ilgėjausi, kurio likimu visada 
sielojausi. Amerikoje išaugi
nusi keturių vaikų šeimą, gi
liai įleidusi šaknis ir į Ame
rikos, ir į lietuviškos visuo
menės gyvenimą, nuolatos sva
joju apie ilgas viešnages Lie
tuvoje, apie poilsį prie ošian
čios Baltijos jūros, bet... 
po ilgesnio laiko ilgėčiausi 
savo namų Klivlande. Čia išgy
venau daugiau kaip keturis de
šimtmečius, ir Amerika tapo 
mano antrąja tėvyne, ,o vieš
nagės Lietuvoje metu su liūde
siu pamačiau, kad tėviškėje 
neliko jokių mano vaikystės 
dienų pėdsakų. Įsitikinau, kad 
gyvenimas tarp dviejų tėvy
nių neverčia išsižadėti nė 
vienos iš jų, bet įkvėpė žino
jimą ir įsipareigojimo jaus
mus, kaip elgtis tėvynei atsi
dūrus pavojuje.

Išeivija privalo egzistuoti, 
išlaikyti savo spaudą, organi
zacijas ir fondus, kad sudary
tų stiprų užnugarį tėvynei, ku
rios geografinė ir strateginė 
padėtis ją išstato į nuolatinį 
grobuoniškų kaimynų pavojų. 
Lietuvoje brėkštantis nepri
klausomybės rytas yra mūsų 
didžiausio džiaugsmo ir vil
čių šaltinis, bet jis taip pat 
neužtikrina, kad ir vėl kas 
nors nepasikėsins į jos pasa
kišką pajūrį ar derlingą že
mę. Nedidelė mūsų tauta ne
gali dėti vilčių į ginklus, o 
tik į savo dvasios jėgas, į 
savo kultūros tęstinumą ir į 
užsienyje gyvenančių tautie
čių stiprybę.

Keliaukime į Lietuvą, inves
tuokime joje savo pinigus, au
ginkime naujas išeivijos kar
tas lietuviškoje dvasioje, bet 
nepraraskime laisvės gyveni
me įsigytų pagrindų, kad išlik
tume stipriu ir ištikimu rams
čiu savo tautai ir jos džiaugs
mo, ir jos skausmo valandose, 
kaip ir iki šiol.

PRANEŠIMAS 
AfA 

ALBERTAS BAUMANAS
mirė 1991 metų rugsėjo 15 dieną Australijoje, 
Brisbane.

Nuliūdę - mama, seserys ir broliai 
bei kiti giminės

MYLIMAI MOTINĖLIAI

a.a. EDITAI ULICKIENEI 
mirus,

jos dukras - LYDIJĄ, ELENĄ ir IRUTĘ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime - .

Chicago, iL Vytautas, Stasė ir Nerijus Paulioniai

AfA 
VITUI ŠIDLAUSKUI

mirus Lietuvoje,
jo sesutei STASEI JANKAUSKIENEI su vyru reiš
kiame nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

PADĖKA 
AfA 

KAZIMIERAS BUDRECKIS 
mirė 1991 m. liepos 3 d.

Palaidotas Šv. Jono kapinėse Mississaugoje.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Augustinui Sima

navičiui, ofm, už gražius atsisveikinimo žodžius koplyčioje, 
kunigui Liudui Januškai, ofm, už maldas laidotuvių namuose 
ir palydėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, šeimininkei B. Stanu
lienei už gražiai paruoštus pusryčius, už gėles, aukas “Tė
viškės žiburiams” ir visiems draugams bei pažįstamiems 
už Mišių užprašymą.

Dėkojame visiems, kurie bet kokiu būdu prisidėjo prie 
laidotuvių. Nuliūdusi žmona, sūnus ir dukros

PADĖKA
Mano motinai

a.a. ALVINAI MARKUTIENEI
1991 m. rugpjūčio 9 d. mirus,

dėkoju kun. P. Diliui už maldas koplyčioje ir kapinėse, 
ją lankiusiems ligoninėje ligos metu, atsisveikinusiems 
prie karsto, palydėjusiems velionę (kapines.

Ačiū giesmininkams už giesmes koplyčioje, Iš
ganytojo parapijos moterų draugijai už gėles, visiems 
aukojusiems Slaugos namų statybai, pareiškusiems 
užuojautas žodžiu ir raštu.

Nuoširdžiai dėkojame.
Sūnus Artūras ir šeima

PADĖKA
AfA

PETRAS BRASAS
mirė 1991 m. rugpjūčio 13 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems namuose, 
ligoninėje, padėjusioms mums sunkią gyvenimo valandą.

Dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, ofm, už atliktas apei
gas, kun. V. Braukylai už dalyvavimą. Nuoširdi padėka vi
siems draugams, pažįstamiems, dalyvavusiems laidotu
vėse, užprašiusiems Mišias, atsiuntusiems gėles, auko
jusiems labdaros organizacijoms, pareiškusiems užuojau
tas.

Nuoširdus ačiū P. Styrai už atsisveikinimo žodžius 
prie karsto. Dėkojame karsto nešėjams, ponioms už pyra
gus bei šeimininkei už paruoštus pietus.

Liekame visiems dėkingi -
nuliūdę: žmona Emilija,

sūnus Petras su šeima

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

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

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

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

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

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



Lietuvos prezidento VYTAUTO LANDSBERGIO atsiustą Lietuvos respub
likos vėliavą ir laišką įteikiant. Iš dešinės: Argentinos parlamento vice
pirmininkas dr. JORGE R. VANOSSI, LIKAR pirmininkas ARTŪRAS- 
ALEKSANDRAS MIČIUDAS, HEKTORAS KATINAS

PRANEŠIMAS IŠ ARGENTINOS

Lietuvių pastangos Lietuvai
Prie Argentinos vyriausybės deklaracijos, pripažįstančios Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybę, daug prisidėjo to krašto 
lietuviai, ypač Lietuvai išlaisvinti komitetas Argentinoje-LIKAR

atstovai Lietuvoje

ANTANAS JASUITIS

Argentinos prezidentas dr. 
Carlos Saul Menem 1991 m. 
rugpjūčio 25 d. pripažino Lie
tuvos nepriklausomybę. Tai 
pirmas kraštas Amerikoje ir 
penktas pasaulyje.

Tai nebuvo lengva pasiekti. 
Laisvinimo bylą čia jau seniai 
sėkmingai ir su dideliu pasiau
kojimu pradėjo Zeferinas Juk
nevičius, o paskutinius 12 me
tų ją tęsė LIKAR (Lietuvai iš
laisvinti komitetas Argentino
je) ir jo pirmininkas Aleksand- 
ras-Artūras Mičiudas. Pastara
jam reikėjo kontaktuoti prezi
dentus — dr. Raul Alfonsin ir 
Menem, ministerius, parla
mentarus ir visą eilę žymių 
krašto asmenų.

Pernai susisiekė su Lietuvos 
prezidentu Vytautu Landsber
giu, su kuriuo, kaip žurnalis
tas, padarė “interviu”, išspaus
dintu “La Nacion” dienraštyje 
(“Pirma vanduo pavirs į uolą, 
negu Lietuva pasiduos”, 1990 
m. birželio 9 d.). Tai buvo pir
mas toks pokalbis P. Ameriko
je, kurį Argentinos visuomenė 
susipažino su Lietuvos būkle. 
Laikraščiai pradėjo spausdin
ti įdomius straipsnius apie 
Lietuvą, daugelis radijo pro
gramų kėlė sovietų kėslus, il
gą okupaciją . .. LIKAR-as, 
kuriam pirmininkauja A.A.M., 
paskelbė pareiškimus, pro
testuojančius prieš bolševi
kų vykdomą smurtą. Parašė du 
viešus laiškus M. Gorbačiovui 
po Vilniaus bokšto ir Medinin
kų žudynių, kreipėsi į Jungti
nes tautas ir kitas tarptauti
nes organizacijas. Tie straips
niai buvo spausdinami vieti
nėje spaudoje. Argentinos par
lamento vicepirmininkui dr. 
Jorge R. Vanossi įteikė atitin
kamą medžiagą su prašymu pa
ruošti Lietuvos pripažinimo 
deklaracijos projektą.

Šių metų liepos mėn. A.A. 
Mičiudui, važiuojančiam ant
rą kartą į Tėvynę, Argenti
nos parlamentarai įteikė Ar
gentinos vėliavą, skirtą Lie
tuvos parlamentui. A. A. M. ją 
įteikė prezidentui V. Lands
bergiui, kuris padėkos ženk- 
lan pasiuntė per A.A.M. Lie
tuvos vėliavą Argentinos par
lamentui ir laišką.

A.A.M. irgi nuvežė Lietuvon 
Buenos Aires miesto tarybos 
įteiktą krašto vėliavą, kurią 
perdavė Vilniaus miesto tary
bos pirm. Arūnui Grumadui. 
Su tuo prasidėjo tarp kraštų 
ir miestų tam tikri ryšiai.

A.A.M. parašė penkis raš
tus prezidentui Menem’ui, 
prašančius nedelsiant pripa
žinti Lietuvos nepriklauso
mybę, primenančius buvusius 
diplomatinius ryšius tarp abie
jų kraštų nuo 1922 iki 1946 m.

Sugrįžus A.A.M. iš Lietuvos, 
dienraštis “La Prensa” rug
pjūčio 13 d. išspausdino didelį 
straipsnį apie jo kelionę ir 
ateities perspektyvas. Pusės 
puslapio straipsnis “Sustip
rės ryšiai tarp Lietuvos ir 
Argentinos” — išsamus, objek
tyvus ir plačios apimties. Jis 
nušvietė Lietuvos dabartį ir 
ateitį, numatydamas būsimus 
diplomatinius, prekybinius, 
kultūrinius ir turistinius 
santykius. Rugpjūčio 22 d. tas 
dienraštis išspausdino V. 
Landsbergio kreipimąsi į 
Jungtines tautas, prašantį pa
galbos. Taip viešoji nuomonė 
subrendo, spauda, “ketvirtoji 
galybė”, padarė prideramą 
įtaką.

Rugpjūčio 25 d. visi lietuviai 
ir jų įpėdiniai buvome be galo 
patenkinti, kai sužinojome 
džiugią naujieną: Argentina 
pripažino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybę. 
Nemažai džiaugsmo ašarų iš
liejome.

Po pripažinimo dekreto pa
skelbimo lietuvių, latvių ir 
estų delegacija įteikė tauti
nes juostas kaip padėkos ženk
lus prezidentui Menem ir už
sienio reikalų ministeriui Gui
do Di Telia. Vėliau LIKAR-as 
įteikė lietuvišką Vytį ir gin
taro papuošalą. Viską trans
liavo televizija. Tai buvo di
delė propaganda Lietuvai.

Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimu Ar
tūras Mičiudas gavo visą ei
lę sveikinimų iš senatoriaus 
Romero Feris, Aguirre Lanari, 
parlamento pirm. Alberto 
Pierri, vicepirm. dr. Jorge 
Vanossi, Prekybos rūmų pirm. 
Carlos Vega, Buenos Aires 
burmistro Carlos Grosso ir 
kitų. Specialų sveikinimą te
lefonu pareiškė Buenos Aires 
arkivyskupas kardinolas An
tonio Kuarračino.

Dabar, atrodo, kad LIKAR’o 
veiklos lapą reikės užversti. 
Kaip lietuviai, gyveną Argen
tinoje, jaučiamės atlikę savo 
pareigą, nors turbūt dar rei
kės padėti Lietuvai kitokiu 
būdu, nes ten po 50 metų so
vietinės okupacijos bus nema
žai problemų. Neatsižadam, 
budėsime, esame pasiruošę. 
Dabar Lietuva gyvens taip, 
kaip norės jos žmonės, nu
metę sovietų imperijos pan
čius. Garbė tiems, kurie kri
to ant laisvės kelio. Jie gyvens 
amžinai mūsų širdyje ir prisi
minimuose. Tegul ilsisi ramy
bėje laisvoje Tėvynėje.

Lankydamasis šią vasarą Lie
tuvoje, A. A. Mičiudas, susitiko 
su aukščiausiais valdžios pa
reigūnais ir priėjo išvadą, kad 
Argentinoje reikia steigti Lie
tuvos informacijos biurą ir Lie
tuvos prekybos atstovybę.

Grįžęs Argentinon, A. A. Mi
čiudas jau įsteigė Infobiurą, 
kuriame dirba septyni žurna
listai, vadovaujami biuro įstei
gėjo. Šis biuras telkia žinias 
iš Lietuvos, jas atitinkamai pa
ruošia ir perduoda Argentinos 
spaudai bei radijo progra
moms. Vėliau šis biuras atrinks 
žinias iš Argentinos ir siųs į 
Lietuvą. Tai bus tiltas tarp 
abiejų kraštų, reikalingas 
ypač tuo metu, kai bus pradė
ti diplomatiniai ryšiai.

Infobiuras, gavęs žinią apie 
Argentinos vyriausybės pripa
žinimą Lietuvos nepriklauso
mybės, teleksu pranešė Lietu
vos vyriausybei ir gavo padė
kos laiškus iš min. pirminin
ko G. Vagnoriaus ir kitų val
džios pareigūnų.

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

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Čuplinskas. Visa pateikta me
džiaga buvo įjungta į minis- 
terio Wilson’o ir jo štabo infor
macinę bylą.

Perskridus Atlantą, sustota 
Frankfurte, kur po pietų vyko 
jau paruošiamieji darbai. Po 
valdžios atstovų pasitarimo 
sekė baltiečių susitikimas su 
Wilson’u bei jo štabu ir vers
lininkais. Kanados baltiečiai, 
dalyvaujantys delegacijoje, 
paaiškinome apie dabartinę 
politinę ir ekonominę būklę 
Baltijos valstybėse, atsakėme 
į įvairius klausimus, pateikė
me siūlymus dėl ateities san
tykių, ambasadų steigimo tiek 
Kanadoje, tiek anapus.

Į Vilnių
Rugsėjo 1, sekmadienį, 4 

v.p.p. išskridome iš- Frankfur
to Kanados vyriausybės lėktu
vais Lietuvon. Min. Wilson’as 
į savo mažą 8 vietų lėktuvą pa
kvietė lietuvių delegacijos na
rius: Juozą Krištolaitį, Algį 
Pacevičių ir Gabiją Petraus
kienę. Skrendant į Vilnių, daug 
kalbėta apie Lietuvos praei
tį, jos istoriją, geografiją, eko
loginę padėtį, ateities siekius. 
Min. Wilson’as ir jo žmona Mar
garita atidžiai dalyvavo disku
sijoje. Kai perskridom Lietu
vos-Lenkijos sieną, min. Wil
son’as atidarė šampano butelį 
ir visi pakelėm taures Lietu
vos garbei. Tą patį padarė ant
rame lėktuve keliaujantys de
legacijos nariai — latvių ir es
tų atstovai, vyriausybės štabas 
bei spaudos darbuotojai.

Lietuvos žemėje
Vilniuje pirmą kartą po 50 

su viršum metų 7.30 v.v. nusi
leido du Kanados vyriausybi
niai lėktuvai Lietuvos žemė
je! Visai delegacijai, tiek lie
tuviams, tiek nelietuviams, tai 
buvo be galo svarbus momen
tas, kuris padarė Kanados pri
pažinimą Lietuvos nepriklau
somybės realiu bei labai konk
rečiu dalyku.

Min. Wilson’o delegacijos 
šeimininku Lietuvoje buvo 
min. pirm. Gediminas Vagno
rius ir Lietuvos vyriausybė. 
Delegaciją pasitiko jo atsto
vas ekonomijos min. Albertas 
Šimėnas ir min. pirmininko 
įstaigos pareigūnė Ariana 
Šamsonienė. Buvo surinkti 
visų keleivių Kanados pasai, 
į kuriuos Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija įspaudė 
Lietuvos respublikos vizas.

Visa delegacija tada vyko į 
“Draugystės” viešbutį Vilniu
je. Po bendros neoficialios va
karienės buvo laiko delegaci
jai pavaikščioti po Vilnių bei 
apsilankyti gretimame Vingio 
parke, kuriame įvyko pirmieji 
Sąjūdžio mitingai. Iš jų ir iš
augo paskutiniųjų dvejų metų 
intensyvus judėjimas, vedan
tis į nepriklausomybės atsta
tymą.

Su Lietuvos pareigūnais
Pirmadienio rytą, po bend

rų pusryčių “Draugystėje”, 
įvyko pirmasis min. Wilson’o 
privatus susitikimas su Lietu
vos ekonomijos ministeriu Al
bertu Šimėnu jo kabinete. Po 
privataus pokalbio įvyko pla
tesnis pokalbis su daugelio 
ministerijų atstovais: minis- 
teriais, pavaduotojais, direk
toriais . . . Lietuvos žmonės 
kalbėjo apie savo rūpesčius 
bei lūkesčius, o Kanados vers
lininkai bei valdžios atstovai 
išreiškė Kanados norą Lietu
vai konkrečiai padėti. Dalyva
vo energetikos ministeris Aš
mantas, prekybos ministeris 
Sinevičius, ekonomijos minis
teris Šimėnas ir kiti.

Atskiras susitikimas įvyko su 
finansų ministere Elvyra Ku
nevičiene. Pokalbyje ji išdės
tė dabartinius Lietuvos eko
nominius lūkesčius bei finan
sines išgales. Pabrėžė žinovų 

reikalingumą steigiant ban
kus Lietuvoje, planuojant mi
nisterijoje, iškėlė mokslinio 
finansų instituto steigimo Vil
niuje idėją.

Po pokalbio ekonomijos 
klausimais įvyko pasitarimas 
diplomatinių santykių užmez
gimo bei politikos klausimais 
su Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriu Algirdu Saudargu 
Lietuvos URM patalpose. Bend
rais bruožais aptartos įvairios 
galimybės tiek Lietuvai, tiek 
Kanadai, susipažinta su nepri
klausomybės protokolu, kurį 
Kanada ketino vėliau tą dieną 
pasirašyti.

Pas Landsbergį
Dar prieš pietus įvyko ypa

tingai reikšmingas susitikimas 
su Lietuvos respublikos AT 
pirm. Vytautu Landsbergiu 
jo kabinete. Šio susitikimo vi
si delegacijos nariai ypatingai 
laukė, nes Landsbergio vaid
muo perversmų įvykiuose viso
je Sovietų Sąjungoje yra gerai 
žinomas ir respektuojamas. 
Min. Wilson’as pasinaudojo 
šia proga pareikšti, kad Kana
da Lietuvai skiria $10 milijo
nų kredito kaip realų ir konk
retų įgyvendinimą pažado pa
dėti Lietuvai atsistatyti. V. 
Landsbergis daug aiškino apie 
politinę Lietuvos padėtį, jos 
rūpesčius atstatant kraštą iš 
pagrindų. KLB pirm. J. Krišto
laitis įteikė Kanados lietuvių 
sveikinimus ir dovanėles: “Li
thuanians in Canada” knygą ir 
eskimų drožinį. G. Petrauskie
nė raštu įteikė PLB valdybos 
sveikinimą.

Po susitikimo su Landsber
giu Wilson’o delegacija nuvy
ko į Antakalnio kapines, kur 
min. Wilson’as nuo Kanados 
padėjo vainiką prie sausio 13 
žudynėse žuvusių kapų.

Pietus V. Landsbergio var
du surengė Aukščiausiosios 
tarybos užsienio ryšių skyrius 
“Bočių” restorane Vilniaus 
senamiestyje. Juose Landsber
giui atstovavo Lietuvos AT vi
cepirm. Bronius Kuzmickas.

Baigiamieji žingsniai
Po pietų Wijson’o delegaci

ja vyko aplankyti techninių 
įrengimų įmonės “Sigma” Vil
niuje. Tuo pačiu metu Kana
dos finansų ministerio pava
duotojas David Wright ir Rytų 
Europos skyriaus viršininkas 
Paul Fraser, lydimi G. Petraus
kienės, nuvyko 2 valandas tru
kusiam pokalbiui su Lietuvos 
finansų ministere Kunevičie
ne. Konkrečiai aptartos gali
mybės teikti Lietuvai pagal
bą: finansų administravimo,

Tremties fondas
Kreipimasis (Vakarų pasaulio 
lietuvių organizacijas, visus 

lietuvius

MIELI TAUTIEČIAI!
Lietuva žengia nepriklauso

mybės įtvirtinimo keliu. Valsty
bingumo atstatymas skatina jau 
daugelį metų išsibarsčiusius po 
Sovietų Sąjungos teritoriją tūks
tančius lietuvių tremtinių, jų 
vaikus ir vaikaičius sugrįžti į 
savo Tėvynę. Deja, nemaža dalis 
ištremtųjų ir jų palikuonių iki 
šiol gyvena sunkiomis buitinė
mis sąlygomis, o sovietinė pro
paganda darė viską, kad atplėš
tų juos nuo tautos kamienio. Dėl 
to kai kas primiršo gimtąją kal
bą, menkai arba visai nežino sa
vo valstybės istorijos, neturi ry
šio su tautos kultūros lobynais. 
Suprantama, Lietuvos respubli
kos pareiga priglausti savo sūnus 
ir dukteris, sudaryti grįžtan
tiems visas sąlygas tapti pilna
verčiais Lietuvos piliečiais.

Grįžimas į Tėvynę ir prisitai
kymas naujoje aplinkoje neretai 
susietas su didelėmis materiali
nėmis išlaidomis, o Lietuvos res
publika pergyvena sunkią eko
nominę situaciją, kurią negai
lestingai didina Maskvos vykdo
ma politika mūsų besikurian
čios valstybės atžvilgiu.

Brangūs Vakarų pasaulio lie
tuviai! Kreipiamės į Jus su pra
šymu įsteigti Tremties fondą 
finansiškai paremti grįžtančius 
iš buvusios Sovietų Sąjungos į 
Lietuvą tėvynainius. Tokio fon
do įsteigimo idėja suderinta su 
Lietuvos tremtinių sąjunga.

Tremties fondo įsteigimas žy
miai prisidės sprendžiant grįž
tantiems lietuviams aprūpinimo 
gyvenamuoju plotu klausimus, 
organizuojant jiems kalbos ap
mokymo kursus ir pan.

A. Dobrovolskas, 
Lietuvos respublikos socialinės 

apsaugos ministeris 

ministerijos administravimo, 
finansų instituto steigimo, ban
kų sistemos sutvarkymo bei 
įvedimo į tarptautines finan
sines institucijas klausimai.

Lietuvos vyriausybės pasta
te min. pirmininko kabineto 
susitikimų salėje įvyko G. Vag
noriaus ir Wilson’o Kanados- 
Lietuvos pripažinimo proto
kolo pasirašymas, dalyvaujant 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojui Valde
marui Katkui. Buvo pakeltos 
šampano taurės, pasikeista do
vanėlėmis. KLB pirmininkas J. 
Krištolaitis min. pirmininkui 
Vagnoriui nuo Kanados lietu
vių įteikė sveikinimus ir sim
bolinę dovaną — Kanados va
karų indėnų drožinį.

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

Lietuva palaikė ryšius su ki
tomis respublikomis, ir pakar
totinai yra pareiškus norą tu
rėti draugiškus ryšius su kai
mynais.

G. Damušytė laišką baigia: 
“The New York Times” laik
raštis turi pareigą užtikrinti, 
kad jame išreikštos nuomonės 
yra pagrįstos faktais, o ne 
fikcijomis”. (LIC)

Ieško kelių
Reuterio agentūros prane

šimu, Lietuva, ištrūkusi iš 
Kremliaus 50 metų jungo, ieš
ko kelių įvesti Vakarų orien
tuotą ekonomiką.

Jau teisiškai paruoštas pla
nas privatizacijai ir laisvai 
ekonomikai. Taipogi paruošti 
planai panaikinti kainų kon
trolę. Tačiau ministerial ir 
ekonomistai galvoja, kad pro
cesas į laisvąjį ūkį turi vykti 
palaipsniui.

Lietuva ilgą laiką buvo 
įjungta į Sov. Sąjungos ūkinę 
sistemą, tuojau pat nuo jos 
atsipalaiduoti negali. Pasak 
premjero G. Vagnoriaus, Lie
tuva išsilaikytų ir be Sov. 
Sąjungos, tačiau ryšių nu
traukimas sukeltų nepagei
daujamų problemų.

Privatizacijas procesas tu
rėtų prasidėti dar šį mėnesį, 
išparduodant mažus verslus. 
Iš dalies kainų ir algų kon
trolė panaikinta. Kainos, kaip 
ir pragyvenimo lygis, Lietu
voje yra aukštesnės negu Sov. 
Sąjungoje.

Vagnorius galvoja, kad ki
tais metais bus įvesta sava va
liuta— litas.

Lietuva nenori jokios eko

Nauji 
žemiausių 
atlyginimų 
nurodymai

Nuo darbo savaitės, kuri prasideda 1991 m. lapkričio mėn. 1 d., 
įsigalios šie žemiausi atlyginimai (išskyrus derliaus nuėmimo
darbininkams):

PAPRASTO DARBO ATLYGINIMAS
(įskaitant namu priežiūros darbininkus)
Paprasto darbo atlyginimas (valandinis) $ 6.00
Studentai iki 18 metų (valandinis) $ 5.55
Alkoholinių gėrimu padavėjai (valandinis) $ 5.50
Medžioklės/Zvejybos vadovai (diena - virš 5 vai.) $60.00 
Medžioklės/Žvejybos vadovai (iki 5 vai.) $30.00
Nuo 1992 m. sausio mėn. 1 d. įsigalios šie žemiausi atlyginimai 

vaisių, daržovių ir tabako derliaus nuėmimo darbininkams.
Suaugusiems $ 6.00
Studentams iki 18 metu $ 5.55
Aukščiausia kambario ir maisto vertė, apskaičiuojant žemiausius 

atlyginimus (nuo 1991 m. lapkričio mėn. 1 d. įsigalios paprastiems 
darbininkams, nuo 1992 m. sausio mėn. 1 d. — derliaus nuėmimo 
darbininkams).

Kambarys - atskiras (savaitei) $27.80
- bendras (savaitei) $13.90

Maistas - (vienam kartui) $ 2.20
- (savaitei) $46.20

Kambarys ir maistas (savaitei)
- su atskiru kambariu $74.00
- su bendru kambariu $60.10

Apgyvendinimas (savaitei)
tik derliaus nuėmimo darbininkams

- su patogumais $87.00
- be patogumų $64.20

Ontario
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Lietuvos žemės ūkio akademijoje Kaune. Iš kairės: prof. DELTUVAS, rek
torius URBONAS, KLB pirmininkas KRIŠTOLAITIS

nominės sąjungos su Sov. Są
junga, nori tik palaikyti pre
kybos ryšius su Rytais ir Va
karais. Lietuva norėtų, kad 
vakariečių bankai čionai ati
darytų savo skyrius, kaip jie 
jau yra padarę Vengrijoje. 
Akademiko ir ekonomisto Vil
ko nuomone, nepriklausomy
bė teikia galimybę greičiau 
vykdyti ūkines reformas. Jis 
taipogi galvoja, kad lietuviai 
pakels skausmą, susietą su ne
išvengiamu kainų kilimu ir ne
darbu.

VLIKo atstovai Lietuvoje
Lietuvos ministerio pirmi

ninko G. Vagnoriaus kvietimu, 
kaip praneša ELTA, Vilniuje 
lankysis VLIKo atstovai aptar
ti tolimesnes jo funkcijas ir 
pasiinformuoti apie Lietuvos 
vyriausybės planus.

VLIKas yra numatęs sureng
ti savo veiklos uždaromąjį su
važiavimą Lietuvoje. Bus per
duoti turimi archyvai ir dides
nioji dalis finansų. Tautos 
fondas dar turės veikti kelio
lika metų, nes yra ilgesnių me
tų įsipareigojimai, susieti su 
įvairiais palikimais.

Paskutinis VLIKo seimas 

įvyks Čikagoje š. m. lapkričio 
22-24 d.d. Jame dalyvaus ir Lie
tuvos vyriausybės atstovai.

Paskyrė ambasadorius
Federacinės Vokietijos vy

riausybė paskyrė savo amba
sadorius Baltijos valstybėms. 
Lietuvoje paskirtas diplomatas 
Gottfried Albrecht’as, Latvi
joje — iki šiol vadovavęs vo
kiečių ekonominei delegacijai 
Vašingtone, Hagen Lemsdor- 
fas, Estijoje — diplomatas 
von Wistinghausen’as.

Italija taipogi artimiausiu 
laiku numato paskirti savo 
ambasadorius Baltijos respub
likoms. Dar nežinoma, ar bus 
paskirti trys atstovai, ar vienas 
visom trim respublikom. Itali
jos užsienio reikalų ministe
rija linkusi paskirti kiekvie
nai Baltijos valstybei atskirą 
ambasadorių.

Vilniuje lankėsi Italijos už
sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas Vitalone, kuris su 
prezidentu V. Landsbergiu pa
sirašė susitarimą dėl diploma
tinių santykių atnaujinimo. V. 
Landsbergis paprašė politinės 
paramos, kad Italijos vyriau
sybė paveiktų NATO santarvę 
pareikalauti Sov. Sąjungą iš
vesti iš Lietuvos visas karines 
pajėgas. J.A.
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@ LAISVOJE TEVYtJE
BE LENINO IR PERGALĖS

Sovietų šarvuočiai Klaipė
doje ilgai saugojo Lenino ir Per
galės paminklus, pastatytus Le
nino ir Pergalės aikštėse. Įdo
mių duomenų apie jų pašalini
mą “Klaipėdos” dienraščio rug
pjūčio 24 d. laidoje pateikia 
korespondentė Jolanta Juškevi
čienė, remdamasi pasikalbėji
mu su šio miesto burmistru Po
vilu Vasiliausku. Miesto tary
ba jau prieš metus buvo nutaru
si nukelti šiuos paminklus, bet 
turėjo laukti lemtingosios 1991 
m. rugpjūčio 23 d., kol paaiškė
jo galutinis prez. M. Gorbačio
vą bandžiusių nuversti sukilė
lių pralaimėjimas. Klaipėdos 
karinės įgulos viršininkas Iva
nas Černychas dar rugpjūčio 22 
d. atsisakė atitraukti šarvuo
čius iš paminklų apsaugos, bet 
jie nuo paminklų pasitraukė 
rugpjūčio 23, penktadienį, 10 
vai. 20 min. ryto. Tą dieną san
dėlio buvo nuvežta Lenino sta
tula ir nuo Pergalės paminklo 
nuimta sovietinė patranka. Dėl 
Lenino likimo bus tariamasi su 
šią skulptūrą sukūrusiu Gedi
minu Jokūboniu.

AIKŠČIŲ ATEITIS
Sovietinių paminklų atsikra

čiusių Klaipėdos aikščių dabar 
laukia kiti pavadinimai ir pla
nai. Burmistras P. Vasiliauskas, 
pradėdamas buvusia Lenino 
aikšte, pasakoja: “Jau prieš me
tus projektuotojams duota už
duotis išspręsti šitos aikštės 
architektūrines problemas. Ka
dangi jau prieš gerą pusmetį 
yra priimtas sprendimas panai
kinti Lenino aikštės pavadini
mą, šiandien tai yra aikštė be 
pavadinimo. Priklausomai nuo 
to, kokie bus patvirtinti pro
jektai dėl aikštės sutvarkymo, 
galvosim apie jos pavadinimą. 
Buvusiai Pergalės aikštei per
tvarkyti taip pat ruošiami pro
jektai. Keli jų buvo pateikti 
deputatų komisijoms svarstyti. 
Yra viena idėja įamžinti Maž
vydą. Visais atvejais tai bus 
susieta su mūsų tautos ir šitos 
žemės — Mažosios Lietuvos — is
torija .. .” Abu paminklai buvo- 
nuversti rugpjūčio 23 d., o ši 
data sutampa su Maskvoje 1939 
m. rugpjūčio 23 d. V. M. Molo
tovo ir J. von Ribbentropo pa
sirašyta gėdingąja sutartimi, 
atnešusia sovietinę vergiją Bal
tijos respublikoms. Baltiečiai 
laisvajame pasaulyje tada mi
nėjo Juodojo kaspino dieną, 
reikalaudami nepriklausomy
bės Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Vieną dieną pavėlavę, įsi
jungė ir klaipėdiečiai, rugpjū
čio 23-čiosios proga uždegę sim
bolinį laužą toje vietoje, kur 
stovėjo Lenino paminklas, ir su
rengę iki ryto trukusią gegužinę.

PASKUTINIAI SMŪGIAI?
Apie prasidėjusį perversmą 

Sovietų Sąjungoje ir jo pasek
mes Lietuvoje kauniečiai buvo 
painformuoti specialia “Lais
vojo Kauno” laida rugpjūčio 19 
d. “Laisvąjį Kauną”, redaguoja
mą T. Mačiulienės ir K. Požė
ros, leidžia “Kauno tiesa” ir 
“Kauno laikas”. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kad rugpjūčio 19, 
pirmadienį, 8-9 vai. ryto, sovie
tų kariuomenės daliniai užėmė 
Kauno radijo ir televizijos ko
miteto redakcijų patalpas S. 
Daukanto gatvėje, Kauno tele

vizijos bokštą Vaižganto gat
vėje, Sitkūnų radijo stotį ir 
Juragių televizijos retranslia
cijos centrą. Pranešime buvo 
pabrėžta, kad karinio pervers
mo Sovietų Sąjungoje “organi
zatoriai nusprendė užčiaupti 
burną tiems, kurie tragiškomis 
sausio dienomis nepabūgo gra
sinimų, pavaduodami užgrobtų 
Vilniuje radijo ir televizijos 
pastatų žmones, informavo Lie
tuvos ir viso pasaulio visuo
menę apie okupantų siautėji
mą”. Kauno miesto tarybos at
stovas Liudas Mažylis, kalbė
damas apie šiuos veiksmus, aiš
kino: “Visur buvo veikiama pa
gal tą patį scenarijų: gink
luotos kariškių grupės pasiū
lydavo negausiems objektų ap
saugos darbuotojams nesiprie
šinti ir paimdavo pastatus sa
vo kontrolėn. Šių objektų veik
la sutrikdyta. Radijo ir tele
vizijos darbuotojams leista iš
sinešti asmeninius daiktus, ka
reiviai kol kas aiškiai nesuvo
kė, ką jiems veikti toliau . . .”

LANDSBERGIO ŽODŽIAI
Rugpjūčio 19 d. rytą radijo 

bangomis Lietuvos gyventojus 
dar spėjo pasiekti Aukščiau
siosios tarybos pirm. V. Lands
bergio žodžiai apie bandymą 
įvesti karinę diktatūrą ne tik
tai Sovietų Sąjungoje, bet ir 
Lietuvoje: “Visi žinome, kad 
nepripažinsime ir nebendrau
sime su jokia neteisėta mario
netine valdžia, kai vėl gali ap
siskelbti valdanti Lietuvą. To
kia yra mūsų pilietinė pareiga, 
toks mūsų būdas ginti Lietuvą 
ir nepriklausomybę. Jeigu bus 
įvesta karinių komendantų val
džia, venkime nereikalingų au
kų. Pilietinis nepaklusnumas 
ir nebendradarbiavimas — štai 
mūsų pozicija. Jis neturi reikšti 
puldinėjimų ir tyčinių konfron
tacijų su kariškiais. Jeigu jie 
ima valdyti vienas ar kitas gy
venimo sritis, jiems tenka ir vi
sa atsakomybė. Šiuo metu pavo
jus gresia Lietuvos TV stočiai. 
Galbūt bus okupuotos ir kitos 
nepriklausomos Lietuvos įstai
gos. Kas nori parodyti susitel
kimą ir solidarumą su savo val
džia, tas žinos, ką daryti. Mū
sų didžiausias ginklas — mūsų 
dvasia, kurios jėgą Lietuvos 
gynėjai yra parodę sausio mė
nesį ir kitais lemtingais at
vejais . .

KAUNO KOMENDANTŪROJE
“Laisvasis Kaunas”, infor

muodamas kauniečius, taipgi ra
šė, kad Lietuvos krašto apsau
gos departamento Kauno sky
riaus komendantūron rugpjū
čio 19 d. atvyko grupė sovietų 
kariškių, vadovaujamų papulki
ninkio Maslenikovo, konfiskuoti 
ginklų. Jie betgi kratos nedarė 
ir pastato neužėmė, tik aiški
nosi, kad Sovietų Sąjungos vice- 
prez. G. Janajevas yra įsakęs 
išformuoti “antikonstitucines 
karines grupuotes”. Esą dabar 
visoje Sovietų Sąjungos teri
torijoje turi būti griežtai lai
komasi sovietinės konstitucijos 
ir įstatymų. Atvykėliai pabrė
žė, kad jie atvažiavo gražiuoju 
susitarti, nenorėdami siųsti 
puolamojo būrio. Jiems buvo 
pareikšta, kad Kauno skyriaus 
komendantūros pastate ginklų 
nėra. v. Kst.

Toronto gintariečiai žavi klausytojus Winnipego “Folkloramos” lietuvių 
paviljone Nuotr. EKK

Winnipeg, Manitoba
XXI-SIS TAUTYBIŲ, FESTIVA

LIS “FOLKLORAMA”, dalyvaujant 
42 tautybėms, įvyko rugpjūčio 4-17 
d.d. Pirmąją savaitę veikė 23 pa
viljonai, antrąją 19 paviljonų, 
kurių tarpe buvo ir lietuvių “Vil
niaus” paviljonas, įsikūręs Šv. 
Kazimiero šventovės salėje su 
tautodailės paroda pačioje šven
tovėje. Kiekvieną vakarą salė bu
vo pilna žmonių, ypač meninių 
programų metu, kurias, keturius 
kartus kasdien atliko 13 asmenų 
Toronto “Gintaro” ansamblio gru
pė, vadovaujama Ritos Karasie- 
jienės ir muzikos vadovės Dalios 
Viskontienės. Ši grupė žavėjo 
publiką lietuvių liaudies daino
mis ir šokiais, Programą prane
šinėjo Inga Viskontaitė. Pasak 
lankytojų atsiliepimų, lietuvių 
paviljono meninė programa buvo 
viena iš geriausių.

Kaip ir visuomet paviljono pasi
sekimas priklausė nuo savanorių 
pasišventimo ir sunkaus darbo, 
kurio niekas nevengė. Net ir sve
čiai iš Lietuvos ir kitataučiai lie
tuvių draugai įsijungė į paviljono 
darbą. KLB Winnipego apylinkės 
valdybos nariams teko didžiausia 
organizacinė ir darbo našta. Pirm. 
R. Galinaitis koordinavo viso pa
viljono veiklą, vicepirm. R. Bie- 
žytė — paviljono ūkvedė ir tvarky
toja, sekretorė I. Heilmann-Gali- 
naitytė su pagalbininkėmis ruošė 
maistą ir aptarnavimą, ižd. V. Dau- 
baraitė su talkininkėmis tiekė py
ragus, valdybos narys D. Satkūnas 
su savo grupe prižiūrėjo barą ir 
kartu su B. Barkauskaite buvo pa
viljono “ambasadoriai”. Jaunių 
“ambasadorių” pareigas atliko C. 
Kerr ir D. Heilmann. Buvęs valdy
bos pirm. M. Timmermanas orga
nizavo meninę programą ir tauto
dailės parodą. Parodos priežiūra 
rūpinosi T. Timmermanienė su sa
vo talkininkais. Ji taipogi savo 
namuose globojo penkis gintarie- 
čius. Manitobos apeliacinio teis
mo teisėjas C. Hubband užleido 
savo namą dešimčiai gintariečių. 
A. Jančiukaitė pardavinėjo savo 
gamybos tautines juostas ir “Folk
loramos” suvenyrus, kuriuos pra
turtino ir vieno gintariečio at
vežti gintaro gaminiai.

Apylinkės valdyba yra dėkinga 
prel. J. Bertašiui už jo moralinę

paramą ir raginimą visiem gausiai 
prisidėti prie paviljono pasise
kimo. Dėkoja ir visiems Winnipe
go lietuviams, prisidėjusiems lė
šomis, maistu ir nenuilstamu dar
bu. Ypatinga padėka “Gintaro” an
sambliui ir jo vadovėms, pašven
tusioms visą savaitę lietuvių pa
viljono garsinimui.

RENATA RAMANČIAUSKAITĖ 
susižiedvo su iš Lietuvos atvyku
siu dr. Egidijum Stanaičiu. Ves
tuvės įvyks sekančiais metais.

STASIO IR JULIJOS RAMAN- 
ČIAUSKŲ sūnus Algis su šeima 
atvyko iš Lietuvos pastoviam ap
sigyvenimui.

ADOLFAS VEČERSKIS, Lietu 
vos teatro, filmų ir televizijos 
aktorius, su šeima apsistojo Win- 
nipege ir tikisi gauti leidimą pa
stoviam apsigyvenimui.

Ottawa, Ontario
TAUTINIŲ ŠOKIŲ VIENETAS 

“VINGIS” jau pradėjo 1991-92 m. 
repeticijas. Su dideliu entuziaz
mu šokėjai vėl sugrįžo į darbą. 
Šiais metais “Vingis” rengs savo 
metinį koncertą bei pasilinksmi
nimo vakarą. Be to, ruošiamės di
delei kelionei į Čikagą pirmą sy
kį atstovauti Otavai IX Tautinių 
šokių šventėje. Mūsų skaičius po 
truputį didėja, bet vis randam vie
tos dar vienam. Norintieji prisi
jungti prie šio vieneto prašome 
skambinti vadovei Giedrei Abro- 
maitienei tel. 489-2068.G.A.

Hamilton, Ontario
VISUS ATEITININKUS ir besi

rūpinančius ateitininkų veikla 
kviečiame dalyvauti metiniame 
susirinkime rugsėjo 29, sekma
dienį, Jaunimo centro balkone po 
9 v.r. Mišių. Lauksime su kavute 
ir pyragais. Mielai priimame nau
jus narius. Prašome kreiptis pas 
jaunučių-jauniij (4-13 m. amžiaus) 
globėjas Feliciją Gudinskienę 
tel. 547-4536 ar Dalią Trumpickie- 
nę tel. 628-8962 arba moksleivių 
(14-18 m. amžiaus) globėją Žibutę 
Vaičiūnienę tel. 689-7464.

Hamiltono ateitininkai
VYSK. M. VALANČIAUS šešta

dieninė mokykla mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 14, šeštadienį Šv. 
Juozapo pradžios mokyklos patal
pose, Locke-Herkimer g-vėse. Pa
mokos 9.30 v.r. - 12.30 v.p.p. Mokyk
los mokestis $60 šeimai metams.

AUKŠTESNIEJI LITUANISTI
NIAI kursai prasidėjo rugsėjo 10, 
antradienį, Šv. Marijos gimnazi
joje, Main Street West, prie Mc
Master ligoninės. Pamokos nuo 5 
v.p.p. iki 8 v.v. Informacijas tei
kia Vida Stanevičienė tel. 627- 
0624 vakarais ir tel. 545-6555 die
nos metu. Kor.

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 Telefonas
(Union Gas Building)
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

Toronto “Gintaro” ansamblio pra
nešėja INDRĖ VISKONTAITĖ pa
aiškinimais jungia koncerto pasi
rodymus Winnipego “Folkloramos” 
lietuvių paviljone Nuotr. EKK

St. Catharines, Ontario
MIRĖ a.a. PETRAS BALSAS, 

KLB apylinkės pirmininkas, Lie
tuvos kariuomenės karininkas, 
vienas iš skautijos vadų, malo
nus bei taktiškas lietuviškos vi
suomenės veikėjas, kilnus asmuo, 
uolus katalikas.

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

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

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

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

MIRĖ a.a. DAKTARĖ SOFIJA 
TAUTERIENĖ. Pasireiškė kaip gi
li patriotė, tvirta parapijos na
rė, maloni asmenybė.

KIEK ANKSČIAU MIRĖ a.a. 
JADVYGA GABRĖNIENĖ, moky
toja, uoli lietuviškos veiklos 
dalyvė.

LANKĖSI LIETUVOS RESPUB
LIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TA
RYBOS DEPUTATAS JOKŪBAS 
MINKEVIČIUS. Jis - profesorius, 
Lietuvos mokslų akademijos na
rys, Filosofijos katedros deka
nas. Pakvietė jį Brock universi
tetas skaityti kelias specialias 
paskaitas. Yra parašęs 8 knygas 
bei apie 300 straipsnių kitomis 
kalbomis, kurių keli pasirodė 
net Izraelio spaudoje. St. Catha
rines “Standard” įdėjo jo nuotrau
ką pirmame puslapyje ir pavadi
no jį “Giant of Lithuanian Sci
ence” (Lietuvos mokslo milžinas). 
Juozo Vyšniausko rūpesčiu, jis 
parapijos salėje susitiko su vie-
tiniais lietuviais. Prof. J. Minke
vičius, Sąjūdžio vienas steigėjų, 
labai įdomiai apibūdino įvykius 
Lietuvoje nuo pat laisvės sąjū
džio pradžios. Atsakė į klausimus.

GERAI PASISEKĖ ANTISOVIE- 
TINĖ DEMONSTRACIJA rugsėjo 
23 d. Ją surengė Pavergtų tautų 
organizacija (pirm. S. Šetkus) prie 
miesto rotušės, dalyvaujant 16 
tautybių vėliavų. Demonstracijo
je pasipuošusios tautiniais drabu
žiais dalyvavo P. Kalainienė, K. 
Dervaitienė, B. Jakubonienė, J. 
Šarūnienė, o V. ir J. Žemaičiai 
laikė didelę lietuvišką vėliavą, 
perjuostą juoda juosta. J. Vyš
niauskas laikė “Ramovės” vėlia
vą. Kun. K. Butkus, OFM, sukalbė
jo invokaciją, S. Šetkus demons
tracijos pradžioje ir pabaigoje 
pasakė kalbas. A. Paulionis vado
vavo Kanados himno giedojimui. 
Kalbėjo keli žymūs miesto ir kiti 
valdžios atstovai, čekoslovakų, 
ukrainiečių, estų bei latvių vei
kėjai. Miesto burmistras perskai
tė oficialų raštą, stipriai pasi
sakantį už Pabaltijo ir kitų paverg
tų tautų laisvę ir nepriklausomy
bę. Demonstacijos metu pasiekė 
žinios, kad sovietinė imperija 
pradeda braškėti, tad reikia ma
nyti, kad daugiau tokių demons
tracijų nebebus. Mūsų lietuviška 
bendruomenė gali pasididžiuoti, 
kad per eilę metų stengėsi padėti 
savo brangiai tėvynei Lietuvai. Kor.

AUKOJO KLF $200 - Pranas ir 
Jadvyga Gabrėnai.

London, Ontario
JUOZAS BENDORAITIS, daly

vaujant “Pašvaistei” ir jo drau
gams, rugpjūčio 24 d. atšventė 65- 
jį gimtadienį. Pobūvį jų gražioje 
sodyboje gerai suorganizavo Olga 
Švilpienė. L. ir B. Zabulioniai, ką 
tik grįžę iš Lietuvos, Juozui atve
žė specialiai tai progai paruoštą 
sveikinimą su brolio ir kitų arti
mųjų jautriais prisiminimų įra
šais. Lilė Zabulionienė padarė 
labai įdomų pranešimą iš savo 
pustrečio mėnesio kelionės po 
Lietuvą. Jie aplankė beveik vi
sas įdomesnes Lietuvos vietas: 
Birštoną, Kauną, Vilnių, Panevė
žį, Zarasus, Plungę ir kt. Juozui 
sugiedota “Ilgiausių metų” ir įteik
ta dovana.

Juozas Bendoraitis Erlangeno 
universitete studijavo mediciną. 
Studijas nutraukė, nes turėjo iš
vykti Australijon, o 1959 m. atvyko 
į Kanadą ir 29 metus dirbo M. M. 
Dillon Ltd. Consultant Engineers 
bendrovėje pradžioje braižyto
ju, vėliau projektuotoju. Tarny
bos reikalais jam tekdavo lanky
ti įvairias vietoves, neišskiriant 
nė Aliaskos. Juozas turi neabejo
tinų meninių gabumų. Jis labai 
įdomiai meniškai apipavidalino 
60 pėdų ilgio paradinį vežimą 
“Lietuviška sodyba”, kuris Kana
dos šimtmečio parade Londone 
1967 m. laimėjo pirmą vietą ir 
dviejų pėdų aukščio vertingą 
taurę.

Abu Bendoraičiai yra stropūs 
ir geri “Pašvaistės” dainininkai, 
gana aktyviai besireiškiantys ir 
kitoje lietuviškoje veikloje. D.E.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 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 UZ:
asmenines paskolas....  14.5%
nekiln. turto pask. 1 m....10% 
nekil.turto pask. 3 m. .. 11.25% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šiluvos Marijos koplyčios si
dabrinė pašventinimo sukaktis 
JAV katalikų tautinėje Nekaltai 
Pr. Marijos šventovėje Vašing
tone bus paminėta spalio 12-13 
d.d. Tikimasi, kad į šias iškil
mes galės atvykti kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, Kauno 
arkivyskupas. Jį globos kardi
nolas James A. Hickey, Vašing
tono arkivyskupas. Pagrindinis 
šio minėjimo iniciatorius yra 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Vietinių lietuvių organizaci
jų darbo komitetui vadovauja 
Jonas Vaitkus. Spalio 12 d. įvyk
siančiai akademijai “Lietuvos 
XX š. kankiniai” vadovaus isto
rikas prof. dr. Saulius Sužiedė
lis. Konferencijoje bus pagerbti 
Lietuvos Katalikų Bendrijos ir 
tautos kankiniai. Rengiamo kon
certo programą atliks pianistas 
Povilas Stravinskas ir koplyčios 
šventinimo Mišiose giedojęs 
“Dainavos” ansamblis iš Čika
gos, dabar vadovaujamas Da
riaus Polikaičio. Spalio 13, sek
madienį, 2 v.p.p., iškilmingas 
Mišias šventovėje atnašaus ir 
pamokslą sakys kardinolas V. 
Sladkevičius, jeigu jo atvykimo 
nebus sutrukdę įvykių atnešti 
įsipareigojimai Lietuvoje.

Penkiasdešimt aštuntąsias Da
riaus ir Girėno transatlantinio 
skrydžio ir jų žuvimo metines 
Niujorko lietuviai liepos 20 d. 
paminėjo prie jiems Bruklyne 
pastatyto paminklo. Minėjimą 
surengė paminklo komitetas ir 
septintoji Lietuvių darbininkų 
draugijos kuopa. Pagrindinį 
žodį tarė Kęstutis Miklas apie 
šio skrydžio nuotaikas 1933 m. 
JAV ir Lietuvoje, paskaityda- 
mas ištraukų iš anuometinės 
Niujorko spaudos. Jis taipgi 
priminė artėjančias šešiasde
šimtąsias metines 1993 m., ku
rias Lietuvos lakūnai planuoja 
paminėti panašiu skrydžiu iš 
Kauno į Niujorką. Žurnalistas 
Jonas Valaitis, talkinęs Ste
ponui Dariui ir Stasiui Girėnui 
pasiruošimo darbuose, papasa
kojo, kaip jam teko ant “Litua- 
nicos” didelėmis raidėmis su
rašyti stambiųjų skrydžio rė
mėjų pavardes. Jos yra matomos 
Kaune saugomose “Lituanicos” 
liekanose.

Kultūrinių popiečių ratelis 
St. Petersburgo lietuvių klube 
liepos 10 d. turėjo dvi viešnias 
— Lietuvos sąjūdžio veikėjas dr. 
V. Dautartienę ir G. Petrulytę, 
atvykusias pas Viktoriją Jacob
son. Popietės dalyviams jos kal
bėjo apie nuotaikas ir įvykius 
Lietuvoje, tvirtą lietuvių ryžtą 
siekti nepriklausomybės. Stai
gus Sovietų Sąjungos subyrėji
mas tada dar nebuvo numatytas.

Argentina
Mindaugo draugija Berisse, 

vadovaujama Valentinos Bu- 
kauskaitės-Persico, šį pavasarį 
paminėjo savo veiklos šešiasde
šimtmetį. Minėjimas buvo pra
dėtas Lietuvos ir Argentinos 
vėliavų įnešimu, mirusių narių 
pagerbimu susikaupimo minute. 
Draugiją sveikino Susivieni
jimo lietuvių Argentinoje 
pirm. R. Stalioraitis, “Nemuno” 
draugijos pirm. J. C. Nicolach- 
Kemešius, Buenos Aires Lietu
vių centro pirm. J. Mičiūdas, 
kalbėjęs ir kitų institucijų var
du, Aušros Vartų parapijai at
stovavęs kun. A. Lubickas, MIC, 
ir Australijos lietuvių jauni
mo sąjungos atstovas J. Gaidi- 
mauskas. Tautinių šokių pro
gramą atliko J. Persico vado
vaujamas Mindaugo draugijos 
jaunimo ansamblis. Minėjimas

baigtas jo dalyviams surengta 
vakariene ir iki ryto truku
siais šokiais. Visiems padėko
jo Mindaugo draugijos pirm. 
Valentina Bukauskaitė-Persi- 
co. Sukakčiai iškeptą tortą 
puošė 60 žvakučių.

Australija
Pavergtų tautų savaitės eku

meninės pamaldos Sidnyje lie
pos 14 d. buvo surengtos Šv. And
riaus anglikonų katedroje. Joms 
vadovavo katedros dekanas vysk. 
K. Shortas. Maldas skaitė Pa
vergtų tautų komiteto pareigū
nai, giedant katedros berniukų 
ir ukrainiečių chorams. Lietu
viams atstovavo ALB Sidnio apy
linkės valdybos nariai A. Krami- 
lius ir P. Laurinaitis.

A. a. Antano Lėverio, staiga 
liepos 5 d. mirusio St. Mary’s 
priemiesčio gyventojo, neteko 
Sidnio lietuviai. Velionis bu
vo ūkininko sūnus, gimęs prie 
Kudirkos Naumiesčio. Atlikęs 
karinę prievolę, ūkininkavo, 
buvo uždarytas kalėjime pir
mosios sovietinės okupacijos 
metais. 1943 m. vedė ūkinin
kaitę O. Grigaitę. Artėjant 
antrajai sovietinei Lietuvos 
okupacijai, su žmona ir trijų 
savaičių sūneliu pasitraukė 
Vokietijon. Australijon atvyko 
vienas 1948 m. ir darbo sutartį 
atliko miškuose. Tada buvo įsi
leista ir Vokietijoje likusi šei
ma. Su ja velionis įsikūrė St. 
Mary’s miestelyje, ten atidary
damas nedidelę lentpjūvę, kuri 
išaugo ir tapo pagrindiniu pra
gyvenimo šaltiniu. Velionis, pa
likęs žmoną su išmokslintais 
vaikais (dukra ir trys sūnūs), 
liepos 10 d. buvo palaidotas 
Rookwoodo kapinėse Sidnyje. 
Gedulines Mišias koncelebra- 
vo prel. P. Butkus ir kun. P. 
Martūzas, giedant “Dainos” cho
rui. Po pamaldų ramovėnų var
du šventovėje su velioniu atsi
sveikino A. Vinevičius, pensi
ninkų vardu — S. Stirbinskas, 
ALB Sidnio apylinkės valdybos 
vardu — A. Kramilius. Trys ve- 
lionies broliai mirė Kanadoje, 
sesuo Petronėlė — Lietuvoje. 
JAV tebėra gyva sesuo Elena.

Vokietija
VLB Miuncheno apylinkės vi

suotiniame narių susirinkime 
veiklos pranešimą padarė valdy
bos pirm. Robertas Šneideris, 
finansinį pranešimą — ižd. Kris
tina Pauliukevičiūtė. Valdybos 
pirmininku buvo perrinktas Ro
bertas Šneideris, sekretoriumi 
išrinktas dr. Saulius Girnius, 
iždininke — Jane Sirusaitė-Mo- 
tivan, kontrolierėmis — Eglė 
Juodvalkytė (Juodvalkė) ir Kris
tina Pauliukevičiūtė.

Lenkija
Lietuvių visuomeninės kultū

ros draugijos (LVKD) Varšuvos 
skyriaus ataskaitiniame susi
rinkime kovo 10 d. buvo pami
nėtos pirmosios Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo me
tinės. Apie jas ir apie lietuvių 
tautos pastangas, siekiančias 
pilnos nepriklausomybės atsta
tymo, kalbėjo Lietuvos infor
macijos centro Varšuvoje atsto
vai D. Junevičius ir E. Boryso- 
vas. LVKD Varšuvos skyriaus 
ataskaitinį veiklos pranešimą 
padarė K. Kraužlienė. Valdy
bos pirmininku buvo išrinktas 
dr. B. Makauskas, vicepirminin
ke — S. Krakauskaitė, sekretore 
— K. Kraužlienė. Diskusijose 
buvo svarstyta galimybė atida
ryti lituanistinę savaitgalio 
mokyklėlę Varšuvoje. Problemą 
sudaro brangi LVKD Varšuvos 
skyriaus patalpų nuoma, kuriai 
sunku rasti pakankamai lėšų.



TFP organizacijos atstovai iš įvairiu kraštų praeitų metų pabaigoje Vilniuje įteikė Lietuvos prezidentui V. Lands
bergiui daugiau kaip penkis milijonus parašų ir peticiją už Lietuvos nepriklausomybę

Laiškas Lietuvos prezidentui

Lietuva Kanados spaudoje
Stambios antraštės, įvykiai, komentarai • Pripažinimo atgarsiai • M. Wilson’as 

Vilniuje •Pakeliui į tarptautinį forumą • Gorbačiovo potvarkis
Dėmesio centre

Kaip laikyta ir staiga pra
trūkusi srovė, pasipylęs Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybių pripažinimas, 
staigus vakariečių lankyma
sis Baltijos šalyse ir pažadai 
jas remti — per spaudų, radiją 
ir televiziją pasaulio akis nu
kreipė į tą dar taip neseniai 
nežinomą ar užmirštą žemės 
kampelį. Toronto ir kitų Kana
dos miestų didieji dienraščiai 
šiuo metu vis ką nors paskel
bia apie tuos nepaprastus įvy
kius, kuriuos vietoje stebi ži
nių agentūrų korespondentai.

Mes pasitikėjome
Kanados ir JAV Darbo die

na kažkaip susirišo su ilgokai 
delstu prez. Bush’o Baltijos 
valstybių pripažinimu. “The 
Toronto Star” rugsėjo 2 d. lai
doje paskelbė, kad prez. Bu- 
sh’as paklaustas apie Baltijos 
kraštų pripažinimą pasakęs, 
jog paskambinęs V. Landsber
giui ir jam pranešęs apie ga
limybę “šiandien kai ką pasa
kyti, kas labai žmonių laukia
ma tenai”. V. Landsbergis at
sakęs: “Visada, net ir pačiais 
sunkiausiais laikais, mes pasi
tikėjome jumis ir Amerika”. 
Atskirai Bush’o patarėjas sau
gumo reikalams pastebėjo: 
“Baltijos kraštai tampa nepri
klausomais. Dėl to nebėra jo
kios abejonės”.

Tim Harper toje pačioje lai
doje po stambiomis raidėmis 
išspausdinta antrašte “Wil
son’as kelia tostą už laisvą Lie
tuvą” džiaugiasi, kad pirmas 
Kanados ministerių kabineto 
narys (M. Wilson) aplankęs 
Vilnių. Delegacijos sudėtyje 
skridę ir trys KLB palydovai. 
Straipsnyje paskelbti ir konk
retūs Wilson’o siūlymai: įsteig
ti atskirų bankų sistemą ir nu
tarti, kada turėtų pasirodyti 
savi pinigai; nutarti, ar trys 
Baltijos kraštai ekonominius 
reikalus tvarkys atskirai ar 
tam tikroje jungtyje; patyrinė
ti kokį pranašumą turėtų uos
tai; nutarti būdus, kuriais bū
tų palaikomi ekonominiai ry
šiai su Vakarais.

Gorbačiovas patenkintas
Nors buvo laukta ir jau be 

abejonių tikėtasi, prez. G. Bu
sh’o ištartas Baltijos valstybių 
pripažinimas plačiai nuaidė
jo, ir didžioji spauda skyrė tam 
nemažai vietos.

Stambi “The Toronto Star” 
rugsėjo 3 d. laidos antraštė 
“Baltics hail recognition” tar
tum užvertė senąjį istorijos 
lapą. Prez. G. Bush’as pareiš
kė: “Kai bus rašoma istorija, 
niekas neatsimins, kad mums 
reikėjo 48 ar daugiau valan
dų negu Islandijai (.. .) Kas 
bus prisimenama, tai viskas, 
kas atsitiko ir kaip prie to bu
vo prieita”. Pridėjęs dar, kad 
JAV neskubėjimas patikęs 
Gorbačiovui. Tuo buvo paaiš
kintas jo (Bush’o) delsimas, 
kuris kai kurių politinių kriti
kų nėra vertinamas. Apžvalgo
je betgi pastebėta, kad JAV 
Baltijos kraštų pripažinimas 
buvęs rimtas ženklas Gorba
čiovui, formaliai reikalaujan
tis išleisti laisvėn tris respub
likas.

Agresijos pabaiga
Kiek santūresnis “The Globe 

and Mail” pasirinko gana dide
lę Latvijos prez. A. Gorbunovs 
nuotrauką, išspausdintą po 
antrašte “Bush’as pripažino 
tris Baltijos valstybes”. Pažy
mėjo taipgi, kad M. Wilson’as 
rugsėjo 2 d. Vilniuje pasirašęs 
dokumentus, kuriais sudaromi 
formalūs Kanados ir Lietuvos 
ryšiai.

“The Toronto Star” apžvalgi
ninkas Tim Harper pacitavo V. 

Landsbergį: “Esu tikras, kad 
tai (JAV pripažinimas) reiškia 
pabaigą ir galimos naujos ag
resijos apsaugą”. O “The To
ronto Sun” rugsėjo 3 d. laido
je Joe O’Donnell praneša, kad 
M. Wilson’as pažadėjęs pagal 
galimybes Lietuvai teikti tech
ninę pagalbą, “padėti išsilais
vinti iš pusę šimtmečio truku
sios visiškos ekonominės pri
klausomybės nuo Sovietų Są
jungos”.

Kanada remia
Tas pats dienraštis rugsėjo 

4 d. komentavo apie sėkmingą 
M. Wilson’o viešnagę Baltijos 
kraštuose. Lietuva, Latvija ir 
Estija gaunančios po 10 milj. 
dolerių paramą. Jim Sheppard 
iškėlė Sovietų Sąjungos kong
reso sunkumus priešinantis 
konservatorių sparnui naujos 
unijos idėjai ir Baltijos kraš
tų atsiskyrimui.

“The Globe and Mail” tą pa
čią dieną John Gray straipsny
je paskelbė B. Jelcino kaltini
mą Gorbačiovui, kuris iš da
lies buvęs atsakingas už rug
pjūčio 19 d. perversmą, nes 
teikęs komunistų partijos apa- 
račikams visą valdžią, “viską 
nuo ekonominės politikos iki 
jėgos vartojimo prieš tautinę 
demonstraciją Lietuvoje sau
sio mėn.”

Jungtinių tautų narės
“The Toronto Star” rugsėjo

4 d. pranešė, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija įteikusios prašy
mus Jungtinių tautų gen. sekre
toriui Javier Perez de Cuellar 
priėmimo į JT pilnateisėmis 
narėmis reikalu. Britų amba
sadorius Sir David Hannay ma
no, kad Baltijos kraštai iki me
tų pabaigos taps JT nariais. 
Tam reikia gauti 15 narių Sau
gumo tarybos ir du trečdalius 
visumos balsų.

Padėka ir baimė
Skaitome “The Toronto Star” 

paskelbtą V. Landsbergio pa
dėką: “Mes dėkojame Kanados 
politinei laikysenai, rėmusiai 
mus sausio ir vasario mėne
siais, kai buvome puolami so
vietų karinių dalinių”. Kana
da buvusi pirmoji konkrečiai 
išvysčiusi veiklą prieš agresi
ją, kas padėję sustabdyti to
lesnius agresinius veiksmus.

Ir čia pat sensacijų ir kont
roversijų mėgėjams išspaus
dintas aprėmuotas kun. St. 
Dobrovolskio, 73 m. amžiaus 
vienuolio, pareiškimas, kuria
me sakoma, kad jis nebijojęs 
nei KGB, nei Sibiro, bet dabar 
baiminasi, kad nebūtų “prie
spaudos, išeinančios iš mūsų 
pačių”, kad nebūtų persekio
jami buvę komunistai dėl sto
kos tolerancijos. Atsiliepiant 
į tą pareiškimą, tektų gerb. 
kunigui priminti, kad šiuo me
tu tokios baimės ieškojimas 
greičiausiai siejamas su noru 
ką nors kitoniško pasakyti.

Paskutinis formalumas
Pagaliau pati sunkiausia im

perijos ardymo “operacija” tu
ri būti atlikta paties Gorbačio
vo. Specialiu potvarkiu į lais
vę reikia paleisti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją, kurios prieš 50 
m. smurtu ir prievarta buvo 
įjungtos į Sovietų Sąjungą. 
“The Toronto Sun” rugsėjo 5 
d. skelbia: “Gorby pasiruošęs 
išlaisvinti baltiečius”. Prezi
dento potvarkiams nereikalin
gas parlamento pritarimas.

Kas valdo?

“The Toronto Star” rugsėjo
5 d. rašė apie M. Wilson’ą, pasi
ruošusį spausti Gorbačiovą, 
kad paskelbtų Baltijos kraštų 
pripažinimą. Bet rūpestis dar 
liksiąs - 300.000 sovietų karių 

visuose trijuose kraštuose. 
Estijos prez. A. Ruutelis pa
sakęs Wilson’ui: “Jei kariai da
bar trauktųsi iš mūsų žemės, 
iki paskutinės sekundės nie
kas negalėtų pasakyti, kas val
do Sovietų Sąjungą”.

Toje pačioje laidoje išspaus
dinta specialiai šiam dienraš
čiui Gary Lee paruošta istori
nė Baltijos kraštų apybraiža, 
kurioje paminėtas ir V. Nakas, 
suteikęs straipsnio autoriui 
žinių apie Lietuvą.

Nusikaltėlių medžioklė
Nelengvame valstybės atsta

tymo procese, nė dienos nelau
kiant, šalia daugybės rūpes
čių ir uždavinių tuoj pat pla
čiai keliamas reabilitacijos 
bei karo nusikaltėlių klausi
mas. “The Globe and Mail” rug
sėjo 6-7 dienų laidose skel
biamos žydų organizacijų pa
stabos bei sugestijos Lietuvos 
valdžiai, atkreipiant dėmesį 
į 1988 metais pradėtą žmonių 
reabilitaciją, kuri, pasak jų, 
dengianti kai kuriuos karo nu
sikaltėlius. Prokuroras V. Vai
cekauskas paneigė priekaištą, 
kad “naujai atstatyta respubli
ka būtų lengva ranka nubrau
kusi karo nusikaltėlius”. Pro
kuroras betgi pažadėjęs per
žiūrėti sąrašus. Bush’o admi
nistracija tikisi, kad Lietuva 
neišteisins tų, kurie nusikalto 
vykdant genocidą arba žudyda
mi civilius.

“The Toronto Star” rugsėjo
6 d. pranešimu, pradedant 1988 
m. Lietuva reabilitavusi 35 
tūkstančius žmonių. Jų tarpe 
esą 13, “kurie dalyvavę masi
nėse žudynėse 1941-44 m., kai 
Lietuva buvo nacių okupuota”.

Reikia tikėtis, kad tiesiogi
niai Lietuvos valdžios ryšiai 
su Izraeliu, atvirai bendradar
biaujant, padės bešališkai iš
spręsti šio skaudaus istorinio 
palikimo klausimą.

Ryšiai nutraukti
“The Globe and Mail” rugsė

jo 7 d. John Gray platokai ap
žvelgė “Maskvos magikus” ir 
tarp kitko pranešė: “Baltijos 
respublikos Lietuva, Latvija ir 
Estija vakar nutraukė ryšius 
su Sovietų Sąjunga, ir Maskva 
oficialiai pripažino jų nepri
klausomybę, kurią jau dauge
lis pasaulio valstybių buvo 
pripažinę”.

Tame pačiame numeryje 
chronologine tvarka paduota 
Baltijos kraštų išsilaisvinimo 
eiga, pabrėžiant, kad Lietuva 
pradėjo.

Jie išsilaikys
“The Toronto Sun” rugsėjo

7 d. vedamasis “Pagaliau lais
vi” pastebi, kad dabar baltie- 
čiai turės reikalo su “rusifika
cijos rūgštimis, įsisunkusiomis 
į jų kultūrą bei ekonomiją. Bet 
jie tai nugalės. Jie parodė, kad 
niekada nebuvo nustoję tikėtis 
ir kovoti, nežiūrint kaip žiau
riai sovietinis batas spaudė jų 
sprandus”.

Tos pačios dienos “The To
ronto Star” Maureen Murray 
pranešime perduoda kai ku
rias mintis KLB valdybos vice
pirmininko Algio Pacevičiaus, 
dalyvavusio sudėtyje M. Wilso
n’o delegacijos, grįžusios po 
išvykos į Baltijos kraštus ir 
Maskvą. Džiaugsmo ir ateities 
darbų aiškinimus A. Pacevi- 
čius užsklendžia prisipažini
mu, kad buvęs sujaudintas en
tuziazmo, kurį matęs veiduo
se žmonių, pasiryžusių iš pag
rindų atstatyti nepriklauso
mą gyvenimą. Tai patvirtina 
virš, paminėto vedamojo nuo
monę ir prasklaido kai kurių 
vakariečių abejones: kaip tos 
mažos valstybės išsilaikys? snk.

Prof. Plinio Correa de Oli
veira, pirmininkas organizaci
jos Brazilijoje, ginančios tra
diciją, šeimą ir nuosavybę 
(President of the National 
Council of the Brazilian Socie
ty for Defence of Tradition, 
Family and Property — TFP), 
š.m. rugsėjo 5 d. parašė laišką 
Lietuvos respublikos prezi
dentui Vytautui Landsbergiui. 
(Ši organizacija veikia visame 
pasaulyje, taipogi ir Kanadoje).

Laiške rašoma — prof. Plinio 
Correa de Oliveira perduoda 
ypatingą organizacijos narių 
džiaugsmą iš penkių pasaulio 
kontinentų, kai Lietuva pasiū
lė įsteigti tarptautinį teismą, 
panašų į Niurnbergo, teisti so
vietų komunistų nusikaltimus; 
juo labiau, kad šiam teismui 
vieta buvo pasiūlyta Lietuvos 
teritorija.

Teisingumo pajautimas ir 
sąžiningumas reikalauja, kad

Kanada streikų karuselėje
Skaudžiu smūgiu Kanadai, 

vos pradėjusiai atsigauti po 
ekonominio sulėtėjimo, tapo 
net trys viešąjį gyvenimą ap
imančių unijų streikai. Šių me
tų pirmajame pusmetyje ne
darbo draudos išmokos, lygi- 
mant jas su tuo pačiu laikotar
piu 1990 m., padidėjo net 38% 
ir pasiekė beveik 10 bilijonų 
dolerių. Rugpjūčio mėnesį 
daugiausia darbų turinčiame 
Toronte bedarbių skaičius pa
kilo iki 10,8%, pralenkdamas 
visos Kanados 10,6%, apiman
tį 1.420.000 bedarbių.

Ontario premjero Bob Rae 
NDP socialistų vyriausybė 
skundžiasi, kad jai turbūt ne
pakaks $9,7 bilijono numatyto 
biudžetinio deficito. Kanados 
ministerio pirm. B. Mulronio 
konservatorių vyriausybė lig 
šiol ribodavosi metiniu $30 bi
lijonų deficitu, bet šiemet jos 
išlaidos jau yra padidėjusios 
$4 bilijonais. Tokiose aplinky
bėse sunku suprasti Kana
dai nuostolį nešančius trijų 
unijų streikus, kai jų nariai 
turi užtikrintą darbą su gero
mis pensijomis.

Kanados paštas
Streikų karuselę rugpjūčio 

24 d. pradėjo Kanados pašti
ninkų unija, dabar jau turinti 
47.000 narių ir apimanti beveik 
visus tarnautojus, prie jos pri
jungus laiškanešių uniją. Paš
tininkų unija nuo 1967 m. yra 
turėjusi vienuolika streikų. 
Didžioji jų dalis įvyko iš Ško
tijos atvykusio komunisto J. 
Davidsono vadovybėje. Jis, su
jaukęs Kanados paštą, su gera 
pensija grįžo Skotijon, savo 
įpėdiniu palikęs Montrealyje 
gimusį J.C. Parrotą, taip pat 
linkusį į streikus.

Kanados paštas J.C. Parroto 
pastangų dėka buvo paskelb
tas savitai besitvarkančia val
dine bendrove, atnešusia net 
nedidelį pelną. Jis betgi pa
siektas dideliu paslaugų pa
branginimu ir nemažos jų da
lies atidavimu privačioms kur
jerių grupėms. J.C. Parrotui 
yra būdingas polinkis uždelsti

Džiaugsmo ir padėkos šventė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

daugiau papildė visas puoš
menas.

Pirmininkė įžanginiame žo
dyje padėkojo Vakarams ir vi
siems išeivijos veikėjams per 
50 metų sukūrusiems tautinio 
išlikimo židinius. Pristatė sve
čius: Lietuvos gen. konsulą H. 
Lapą, Islandijos konsulą Jans- 
soną, vyskupą bei kitataučių 
atstovus. Pakviestas gen. kon
sulas H. Lapas į susirinkusius 
tarė: “Susirinkome pasidžiaug
ti laisva, nepriklausoma Lietu
va”. Tie žodžiai sukėlė griaus-
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masiniai komunistų nusikal
timai būtų nubausti. Ypač or
ganizacijos narius piktina so
vietų komunistų nusikaltimai 
prieš garbingą lietuvių tautą.

Organizacijos nariai dar per
gyvena džiaugsmą ir yra paten
kinti, kad Lietuva užmezga dip
lomatinius ryšius su kitomis 
valstybėmis. Ji tokiu būdu su 
savo išlaikytomis tradicijomis 
ir drąsa pasižymėjusiais žmo
nėmis garbingai grįžta į pa
saulio sceną. Su atkaklia iš
tverme, kantrybe ir pasiauko
jimu lietuviai nusikratė so
vietų komunistinį jungą.

Laiškas baigiamas profeso
riaus karštais sveikinimais 
Lietuvos prezidentui.

Ši organizacija praeitų me
tų pabaigoje surinko visame 
pasaulyje daugiau kaip 5 mil. 
parašų už Lietuvos nepriklau
somybę. TFP inf.

naujos sutarties pasirašymą ir 
jos siekti streiku. Šįkart sutar
tis buvo pasibaigusi jau 1989 
m. liepos 1 d. Pašto vadovybė 
unijos nariams pasiūlė vien
kartinį $3.600 priedą už praėju
sius dvejus metus ir valandi
nio $14,41 atlyginimo padidini
mą nauja dvejų metų sutarti
mi iki $16,06. Unija pareika
lavo $17,31 ir paštininkų skai
čiaus padidinimo 2.700. Dėl šio 
skirtumo buvo pradėtas strei
kas, neleidus balsavimu pasi
sakyti unijos nariams.

Dėl streiko daug vargo turė
jo čekių laukiantys Kanados 
pensininkai, bandę juos pa
tys atsiimti, kol pagaliau buvo 
pasiektas kompromisas, če
kius pavėluotai leidęs prista
tyti streikuojančios paštinin
kų unijos laiškanešiams. Strei
ką nutraukė tarpininku paskir
tas Kvebeko aukščiausiojo 
teismo vyr. teisėjas Alan Gold, 
pareikalavęs, kad derybų me
tu unijos nariai grįžtų darban.

Valdžios tarnautojai
Daugiau žalos padarė pirmą 

kartą streikan išėjusi Kana
dos valdžios tarnautojų PSAC 
unija, turinti 156.000 narių. 
Juos suerzino buvusio finansų 
ministerio M. Wilsono biudže- 
tan įjungtas nutarimas šiemet 
šios unijos nariams dėl ekono
minių krašto sunkumų nepa
didinti algų, o 1992 ir 1993 m. 
jas didinti tik 3%. Pasak M. Wil
sono, priešingu atveju už kiek
vieną algų pakėlimą 1% tektų 
atleisti po 2.000 šiai unijai pri
klausančių tarnautojų. Unijos 
nariai, apimantys daug Kana
dos gyvenimo valdinių sričių, 
gauna skirtingas algas, bet vi
dutinė alga yra apie $30.000. 
Unijos vadas Daryl Bean pa
skelbė streiką, turėdamas tik 
62% narių pritarimą. Iš bend
ro 156.000 narių skaičiaus 
46.000 neturi streiko teisės dėl 
negalimo nutraukti darbo. Šiai 
grupei priklauso kalėjimų sar
gai, orauosčių ugniagesiai, 
skrydžių kontrolieriai bei kiti 
panašūs pareigūnai.

Unijos vado D. Beano pa- 

mingas ovacijas. Po to trumpai 
kalbėjo Islandijos konsulas, 
vysk. P. Baltakis, OFM, KLB 
krašto valdybos pirm. J. Kriš
tolaitis, pakvietęs atsistojimu 
prisiminti visus mirusius vei
kėjus. Žodį tarė Kanados lie
tuvių jaunimo s-gos pirm. L. 
Garbaliauskas; pilietybės mi- 
nisterė E. Ziemba sveikino sa
vo ir premjero Bob Rae vardu; 
Toronto miestui atstovavę T. 
O’Donohue ir Ch. Korwin-Ku- 
czynski kartu su visais pasi
džiaugė Lietuvos laisve; svei
kinimų susilaukėm iš kroatų ir 
rumunų atstovų; buvo pristaty
ti čia dalyvavę čekai ir vengrai.

Iškilmingoji dalis buvo baig
ta ne taip jau dažnai pasitai
kančia muzikinio meno valan
dėle. Scenoje pasirodė pianis
tė Leokadija Kanovičienė, 
smuikininkas Atis Bankas ir 
čelistas Simon Fryer. Susikau
pusi gausi publika su pasigė
rėjimu išklausė L. van Beetho- 
veno, Fr. Smetanos ir kt. kom
pozitorių kūrinių ištraukas, 
kurios gražiai ir prasmingai 
užsklendė šią džiaugsmo šven
tę. Tautos himnas, pasipylę 
tautinių spalvų balionai ir 
šampano taurių pakėlimas vi
sus dalyvius sujungė draugiš
kam pabendravimui. S.
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rotušėje tarptautinio merų suvažiavimo metu 1991 m. rugpjūčio 26 d.

skelbtan streikan geriausiu 
atveju tegalėtų įsijungti 110.000 
narių, o įsijungė tik apie 70.000. 
Kiti pro unijos piketuotojus 
eina dirbti, nekreipdami dė
mesio į kerštingus grasinimus. 
D. Beano paskelbtas streikas 
suskaldė unijos narius ir tapo 
politine kova su ministerio 
pirm. B. Mulronio konservato
rių vyriausybe, kurios popu
liarumas yra nukritęs iki 12%. 
Streikuotojai stabdo orauos
čių ir muitinių darbą, grūdų 
pardavimą ir naujo derliaus 
priėmimą, dalių pristatymą 
automobilių gamykloms. Kana
dos vyriausybė streiką bandys 
užbaigti parlamento priimtu 
streikininkų grąžinimu į dar
bą, bet tokio žingsnio nesutin
ka remti politinės naudos sie
kiančios opozicinės partijos.

Toronto TTC
Toronto viešojo susisiekimo 

TTC bendrovės pasiūlytą atly
ginimų padidinimą 4,95% ir 
4,75% dvejų metų laikotarpyje 
jau buvo priėmęs unijos vadas 
Ray Hutchinson. Vairuotojų

Kanados lietuvių bendruomenės žinios
Aukos gautos nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 10 d.

Pagalbos Lietuvai vajui: $10,000 - 
S. E. Pusvaškiai; $2,000 - M. Gaputy- 
tė; $1,800 - H. Šiaurys; $1,500 - K. 
Lukošius; $1,000-a. a. J. Zurlio 10 me
tų mirties atminimui žmona M. Gim- 
žauskienė; $500 - K. K. Stankai, A.
D. Jankūnai, Lietuvių tautodailės 
instituto Toronto skyrius; $400 - J. 
Jakienė; $300 - A. Žilėnas, J. Rim
šaitė; $250 - Mažosios Lietuvos mote
rų draugija, J. Lelis, M. Stankai- 
tienė, J. Tamulionis; $150 - A. Vin- 
gevičienė.

$100 - A. Kynas, a.a. V. Perkaus- 
ko atminimui O. Kudžmienė, S. Če- 
ponienė, O. J. Petrūnai, J. Jurgu
tis, G. B. Trinka, L. D. Gutauskai, 
a.a. R. Klevo 10 metų mirties atmi
nimui L. E. Klevai; $50 - O. S. Žvirb
liai, A. Žulys, S. Stanevičius, S. Do
meikienė, S. Jaškus, P. Gluoksnys,
E. Petrus; $30 - a.a. A. Patamsienės 
atminimui A. Erštikaitis; $25 - a.a. 
M. Chainausko atminimui L. P. Hen- 
ningai, a.a. C. Choromanskio atmi
nimui A. Žemaitis; $20 - a.a. C. Cho
romanskio atminimui F. V. Venske- 
vičiai, a.a. V. Žuko atminimui F. V. 
Venskevičiai, A. Prunskus, A. Deks- 
nienė; $10 - K. Deimantas.

A. a. M. Meškausko atminimui: 
$100 - K. L. Meškauskai; $57 - K. V. L. 
Meškauskai; $50 - S. S. Rakščiai; 
$30 - M. J. Gimžauskai; $25 - G. J. 
Stanaičiai, V. Stanaitienė, J. Otto; 
a.a. I. Vainausko atminimui: $210 - 
V. Dirsė; $63 - KLKM draugijos Del
hi skyrius; $10 - P. Vežauskas, S. 
Beržinis, A. Klemkienė, B. Gudins- 
kas, J. Jocas, V. Čiuprinskas, A. Mar
tinkevičius, K. Ratavičius, L. Namū- 
ra, A. Kairys, J. Venčius, J. Vitas, J. 
Jauneika, M. Mickevičienė. 

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

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.

valandinis atlyginimas būtų 
pakilęs nuo $18,34 iki $20,16. 
Tačiau šį provizorinį susitari
mą 3.783:2.964 balsų santykiu 
atmetė 80% balsavime dalyva
vusių unijos narių. Jie nenori, 
kad būtų įsileisti tik dalį lai
ko dirbantys pagalbininkai. 
Unijos nariams labiau patin
ka tokį darbą atlikti patiems 
ir už jį gauti antvalandžius, 
gerokai padidinančius metinį 
uždarbį.

Staigus TTC unijos streikas 
atnešė eismo chaosą. Mat vie
šuoju TTC susisiekimu naudo
davosi apie 700.000 darban 
vykstančių ir iš jo grįžtančių 
torontiečių. Didžiausiam Ka
nados miestui reikia nedel
siant atstatyti streiko nutrauk
tą viešąjį TTC susisiekimą. Tai 
gali padaryti streikuotojus 
darban grąžinantis Ontario 
parlamento įsakymas, bet toks 
žingsnis yra galvosūkis unijų 
remiamai Ontario premjero 
Bob Rae NDP socialistų vy
riausybei, atidėliojančiai sku
bų sprendimą. V. Kst.

A.a. S. Geidukytės atminimui: 
$300 - R. Geidukytė; $100 - G. Kau- 
lienė; $50 - J. Z. Dabrowski; $30 - 
M. J, Gimžauskai; $20 - L. B. Grabo- 
šai; a.a. V. Zadurskio atminimui: 
$25 - A. Aleliūnienė; $20 - B. Luko
šienė, P. Augaitis, J. Jocas, K. Rata
vičius, A. Budreika, B. Gudinskas,
A. B. Arūnas; $15 - P. Lapienis; $10 
- E. Razokienė, O. Ceikienė, D. Bar- 
tulienė, J. Lach, P. Pargauskas, S. 
Beržinis, J. Stonkus, V. Jakubickie- 
nė, J. Vieraitis, E. Vindašienė.

Kompiuterių persiuntimui j Lietu
vą: $1,000 - A. Rūta; $200 - V. T. Gra
žulis, A. A. Pilipavičiai; $160 - J. Ši
leikis; $100 - P. B. Sapliai, M. Jurk- 
šas, M. Balkūnaitė, M. Radvila, S. 
Remeikaitė, T. A. Sekonis; $80 - J. 
Jakubauskas, V. Plečkaitis, P. V. 
Jankaitis, P. Murauskas, S. Kuzmic
kas, J. Žakas, I. Kandrotas; $50 - J.
B. Vaidotai, A. Lemežys, D. Kojely- 
tė, B. Jonynienė; $40 - E. Raudys, 
A. Abromaitytė, B. Abromaitienė, F. 
S. Jokūbaitis, V. Matulaitis, B. Jo
nušienė, V. Marcinkevičius, D. Zu- 
lonas, M. Andriulevičienė, V. Mi- 
ceika, I. S. Girdzijauskas, M. E. Ge
gužis, K. Poškienė, A. Stanėnas, E. 
Kvederienė, J. Staškevičius, J. Ve- 
gelis, P. Šimkienė, I. Vibrienė, J. 
Preikšaitis, J. A. Gatautis, A. Zala- 
gėnas, B. Čeponkus, O. Juodviršie- 
nė, M. S. Petruliai; $5 - K. Danys.

KLB krašto valdybos veiklai: $100 - 
J. Tamulionis; $60-S. Fredas. Mont- 
realio LB apylinkės valdyba prisiun
tė $650 solidarumo mokesčių; Wasa- 
ga-Stayner LB apylinkės valdyba - 
$300.

Visiems aukojusiems Lietuvos rei
kalams ir KLB krašto valdybos veik
lai paremti nuoširdus ačiū! Inf.
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“Nuėjau nelengvą kelią...” 
Vilniaus universiteto rektoriui profesoriui daktarui JONUI KUBILIUI 
sulaukus 70 metų ir perdavusiam rektoriaus skeptrą įpėdiniui

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

PROF. STASYS VAITEKŪNAS, 
Vilnius

Gerokai daugiau nei prieš 
porą metą, vasario pačiame vi
duryje, dulkiant šaltokam žie
mos lietui vykome į Raseinius. 
Čia, trečiadienio popietę prie 
atnaujinto V. Grybo paminklo 
Žemaičiui, turėjo būti pašven
tinta ir iškilmingai iškelta pir
mą kartą po daugelio metų tri
spalvė Lietuvos vėliava.

Buvo ir kita proga — rasei- 
niečiai ir radviliškiečiai Joną 
Kubilių, akademiką, Vilniaus 
universiteto rektorių, pasiūlė 
kandidatu į Sov. Sąjungos liau
dies deputatus. Siūlė tikėda
miesi, kad toks principingas 
žmogus kaip Universiteto rek
torius sugebės ne tik atstovau
ti savo apygardos rinkėjams, 
bet ir ginti visos Lietuvos rei
kalus.

Rinkiminiame vajuje
Kultūros namų salėje buvo 

pilna sąjūdiečių sukviestų 
žmonių. Jie susirinko nepai
sydami valdžios raginimų rem
ti kitą kandidatą — tuometinį 
ministerių tarybos pirminin
ką (Vyt. Sakalauską, Red.). 
Daug ką darė ta valdžia; rinki
minėje apygardoje daug kur 
blokuodavo informaciją apie 
būsimą susitikimą. Ministerio 
pirmininko patikėtiniai, šiaip 
jau lyg ir galingi vyrai, užsiim
davo gal tik miesčioniško ly
gio paskalomis apie Rektorių. 
Pasinaudojo net Jonavos “Azo
to” avarija — uždraudė susiti
kimus su rinkėjais net ten, kur 
nebuvo jokio reikalo. Tie drau
dimai, paskalos ir pažadai tik 
apnuogino ir parodė ano meto 
valdžios silpnumą bei jos no
rą bet kokia kaina išsilaikyti 
kėdėse.

Tada salėje buvo galima jus
ti ir matyti pačių susirinku
siųjų atgimimą, jų didelę vil
tį, kuri buvo susieta ir su Lie
tuvos mokyklų Mokykla, lietu
viškosios dvasios ir mokslo ži
diniu — Vilniaus universitetu. 
Centrinėje miesto aikštėje vė
liavos iškėlimo iškilmėje pa
sakęs drąsią ir bekompromisi- 
nę kalbą, dalyvavęs už Lietu
vos nepriklausomybę kritusių
jų pagerbime kapinėse, dabar 
akademikas Jonas Kubilius 
atsakinėjo į susirinkusiųjų 
klausimus. Ir ne tik atsakinė-

r^sAMocmA-j Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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

-MEDELIS CONSUL TING
1407 Sarcee St. Oshawa, Ont. LIG 4N2

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

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

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

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

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

Į LIETUVĄ VYKSTANČIŲJŲ ŽINIAI
Sovietų konsulato išduotos vizos NEBEGALIOJA! 

Iškvietimų NEBEREIKIA!
Lietuvos respublikos vizas Kanados piliečiams išduoda 
TIK Lietuvos generalinis konsulas Toronte. Vizų anketas 
ir smulkesnę informaciją gausite per mūsų įstaigą.

Al filQ MFHFI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd.,
MLUlU IVIL.UL.LIU 296 Queen Street West, 
Tel. (416) 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-R YGA SCANDINAVIAN 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 visu JAV miestų.

Teiraukitės jau dabar asmeniškai pas ALGĮ ir STEFĄ MEDELIUS.

jo. Savo atsakymais jis ragino, 
drąsino ir kvietė nusimesti pa
galiau baimės ir netikrumo 
šarvą, pakilti už žmogiškumo 
idealus, saugoti ir puoselėti 
Dubysos bei Nemuno kraštą, 
be šūkių, be triukšmo kurti 
Lietuvą žemaitišku užsispyri
mu, išmintimi ir darbštumu.

Mokyklinės dienos
Darbštumo ir užsispyrimo 

prireikė pirmiausia — besimo
kant Rudkiškių pradžios mo
kykloje, o vėliau ir Eržvilko 
progimnazijoje, netoli nuo 
gimtojo Fermų kaimo, kur te
besruvena Šaltuonos upelė su 
sietuvose snaudžiančiomis ly
dekomis, kur auga ąžuolas, pa
sodintas Jonuko gimimui pri
minti, kur žydi ir veda vaisius 
tėvų sodintos obelys (tėvai, 
užbaigę gyvenimo kelią, ilsisi 
Eržvilko kapinaitėse).

Tėvai tada ruošėsi vyriau
siąjį sūnų Joną palikti “prie 
žemės”, bet, pastebėję sūnaus 
darbštumą, atkaklumą siekiant 
mokslo, o dar ir mokytojų pa
kalbinti, — ryžosi leisti ir to
liau į mokslus. Taip prasidėjo 
gimnazijos mokslai Eržvilke. 
Čia jis baigė 3 klases, vėliau 
mokėsi Raseiniuose. Be mais
to, tėvai dažnai duodavo dar 
ir po 5 litus mėnesiui. Per vi
sus mokymosi metus Jonukas 
buvo pirmuoju mokiniu klasė
je, bet tai nereiškia, kad visa
da pažymėjime būdavo pen
ketai.

Karo ir pokario metų kartų 
brandą greitino Lietuvai skau
dūs įvykiai ir aplinkybės. Ro
dos pačiame ore, kiekvienoje 
sodžiaus troboje ar miesto rū
me tvyrojo ta sunkiai nusako
ma netikrumo, įtarumo, o daž
nai pavojaus nuojauta. Ir ne
buvo ji be pagrindo.

Tuo metu (1944/45 m.m.) Erž
vilko gimnazijoje matematikos 
ir chemijos mokė jaunas mo
kytojas, pats dar neseniai bu
vęs gimnazistu, Jonas Kubi
lius. Jau tada gimnazijoje vei
kė rezistencinis pogrindis, bu
vo stiprios laisvės ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymo nuo
taikos. Vėliau pasipriešinimo 
kovoje krito ne vienas mokslo 
draugas, ne vienas mokytojas 
ir kaimynas pro užkaltus gyvu
linių vagonų langus pamatė 
plačią šalį, “kur taip gera žmo
gui ir jauku”.

Tame Lietuvai nepaskelbta
me kare vienaip ar kitaip da
lyvavo ir ūkininkai. Kubiliai, 
jų sūnūs, iš kurių Juozas buvo 
nuteistas 25 metams, Bronius 
pašalintas iš universiteto, o 
Antanas su motina Petronėle 
Kubiliene atsidūrė Krasno
jarsko krašte. Tada ir prirei
kė pirmiausia išminties bei

universiteto kieme

diplomatijos išlikti, išsaugoti 
tėvų ir mokytojų perduotai 
dvasiai.

Į aukštuosius mokslus
1940 m. Jonas Kubilius įsto

ja į Vilniaus universitetą. Trau
kė Joną daugelis dalykų: lite
ratūra, lotynų kalba. Dar vai
kystėje pats pasidirbo detek
torinį, vėliau lempinį radijo 
aparatą. Stodamas į universi
tetą, pasirinko matematiką. 
Tada turbūt niekas nebūtų pra
našavęs, kad smulkaus kūno 
sudėjimo, užsispyręs pirma
kursis iš Žemaitijos jau surišo 
savo gyvenimą su Universiteto 
sienomis ir jo dvasia, kad ma
tematika išgarsins kaip moks
lininką, o Lietuvoje ir pasau
lyje Vilniaus universiteto var
das bus tapatus jo rektoriaus 
Jono Kubiliaus vardui.

Priežastimi, paskatinusia 
pasirinkti matematiką, buvo 
lyg ir atsitiktinumas. Bet filo
sofai sako, kad daug atsitikti
numų gali tapti ir dėsningumu. 
Tas atsitiktinumas buvo ... 
klaida “Šviesos kelių” žurna
le, paskelbusiame Pierre Fer
mat didžiąją problemą. Vasa
rą, ganydamas tėvo gyvulius, 
tada dar gimnazistas, Jonas 
išsprendžia uždavinį, kurio 
neišsprendė žymiausi pasau
lio mokslininkai. Vėliau pa
aiškėjo, kad uždavinyje buvo 
klaida, bet ta klaida patraukė 
į tikrąjį fantastiškai beribį, 
kerintį matematikos pasaulį. 
Ir tik tas tuos kerus gali pajus
ti, kas kada nors iš tikrųjų bu
vo pravėręs duris bei įžengęs 
į tą pasaulį, kuriame fantazi
ja, abstrakcijos, o gal ir avan
tiūros paklūsta griežtai logi
kai, savitiems dėsniams, kurių 
atskleidimas sudaro daugelio 
mokslo ir technikos naujovių, 
pažangos pagrindą.

Vėliau, prisiminęs gimnazi
jos metus, Jonas Kubilius savo 
autobiografijoje rašys: “Po me
tų jau išmokau visą mokyklinę 
matematiką ..., o mokytojas 
dažnai pavesdavo man vietoj 
jo išdėstyti naują medžiagą 
mano bendraklasiams”.

Į matematikos pasaulį
Universitete Jonas Kubilius 

susidomėjo skaičių teorija ir

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). 

LIETUVOS NEPRIKLA USOMYBES
atstatymo proga

visus lietuvius sveikina
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parašė diplominį darbą visiš
kai savarankiškai. Supratęs, 
kad tai jo gyvenimo tikslas ir 
visa jo esmė, 1948 m. išvyko į 
tuo metu geriausią matemati
kos centrą — Leningrado uni
versitetą. Čia, vadovaujant 
pasaulinio garso profesoriui 
J. Linnikui, 1951 m. apgynė 
kandidatinę, o po šešerių me
tų daktaro disertaciją “Kai ku
rie tikimybinės skaičių teori
jos tyrimai”.

Antroji disertacija yra svar
bi tuo, kad padėjo naujos ma
tematikos šakos — tikimybi
nės skaičių teorijos — pagrin
dus, iki tol šio mokslo pasauly
je neturėjusiai rimtų moksli
nių tyrimų tradicijų. Tų diser
tacijų pagrindu buvo sukurta 
ir lietuviškoji matematikos 
mokykla su savo žurnalu “Lie
tuvos matematikos rinkinys”, 
kuris nuo 1973 m. JAV-se ver
čiamas į anglų kalbą.

Pasaulio matematikų bend
ruomenės dėmesys Lietuvos 
matematikai ir matematikams 
tuo neužsibaigė. Nuo 1961 m. 
Vilniuje vyko Sov. Sąjungos 
matematinės mokslinės kon
ferencijos. Į Universitetą iš 
JAV-bių persikėlė pasaulinio 
masto Berklio Tikimybių teori
jos ir matematinės statistikos 
specialistų simpoziumai, vyks
tantys kas 4 metai. Pačioje Lie
tuvoje, Mokslų akademijoje, iš
augo stambus matematinių ty
rimų institutas, kuriame puo
selėjamos įvairios Lietuvai 
reikalingos matematikos šakos.

Atrodo, žmogus, pakilęs į pa
saulio mokslo viršūnes, galė
tų tik su įžymybėmis kalbėtis, 
o ne į varganą mūsų žemę nusi
leisti. Bet, būdamas ir rekto
riumi, akademiku, daugelio 
Respublikos ir užsienio moks
linių žurnalų redkolegijų pir
mininku ar jų nariu, profeso
rius Jonas Kubilius giliai per
prato mintį, kad net derlin
giausias sodas nėra amžinas — 
jį reikia atsodinti. Gal dėl to 
jo iniciatyva pradedamos ruoš
ti Lietuvoje jaunųjų matemati
kų olimpiados, o pats rekto
rius niekada nepasitraukė iš 
katedros, nes vienas esminių 
jo gyvenimo tikslų buvo ir yra 
savo žinias perduoti jaunimui.

Ir tik retkarčiais savo dar
bo kabinete, savo namuose, pa
ties pastatytuose ramioje An
takalnio gatvelėje, leidžia sau 
malonumą — pasiklausyti Be- 
ethoveno ar Mocarto muzikos. 
Šią silpnybę žino visi namiš
kiai, o kolegos matematikai 
dar linksmai ir priduria, kai 
buvo jaunesnis, tai kokiame 
suėjime vis pasiūlydavo už
traukti “Prie Raseinių ant Du
bysos ...”. (Bus daugiau)

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Propagandinis vadovas

Iš viešbučio kasdien rengia
mos ekskursijos į sostinę Ha
vaną, cukrinių nendrių rajo
nus ar kitas aplinkines vieto
ves. Turi tik susidaryti bent 
kelių žmonių grupė, kad galė
tų norimon vieton vežti. Už 
šias papildomas ekskursijas 
reikia mokėti doleriais.

Į Havanos miestą ekskursiją 
sudaro iš visų viešbučių ir 
pravažiuodamas autobusas su
renka turistus. Mudu irgi už- 
sirašėm ir turėjom apmokėti 
kelionę iš vakaro, o sekantį 
rytą jau laukėme atvykstančio 
autobuso. Kartu vyksta dar 
trys keleiviai, o atvažiavusiam 
autobuse dar keletas. Susida
rė apie 10 turistų grupė.

Autobusan įsėdus, mums 
prisistato angliškai kalbąs 
vadovas, kuris keliauja kar
tu. Jaunas vyras, kaip vėliau 
iš jo pasakojimų susidarėm 
įspūdį, komunistinio auklė
jimo produktas, kuris tą sis
temą iškelia kaip geriausią 
Kubai ir rodo didelį pasidi
džiavimą šia santvarka. Ta
čiau, pasakodamas apie kraštą 
ir ekonomiją bei Havanos 
miestą, pastebi, kad didelių 
pirkinių tame mieste nerasi
me, nes nėra departamenti- 
nių kTautuvių ir didelio pre
kių pasirinkimo. Žmonėms 
reikalingų dalykų krautuvės 
pakankamai turi, o be praban
gos dalykų gali apsieiti.

Pro autobuso langą
Važiuojam asfaltuotu keliu, 

kuris tarpais dviejų linijų, o 
kartais keturių. Iki Havanos 
miesto yra 130 km kelio. Pake
lės labai įvairios, nes kelias 
veda pajūriu. Dešinėje pusėje 
visą laiką matyti mėlynuojanti 
jūra, o kairėje — krūmokš
niais, krūmais bei žolėmis 
apaugę laukai. Matyti pompos, 
kurios siurbia naftą iš žemės 
gelmių. Šios pompos nusitęsia 
beveik visą kelią iki Havanos. 
Vietomis net tirštai viena 
prie kitos pastatytos linguo
ja. Vadovo aiškinimu, Kuba 
turi savo naftą, bet kraštui 
neužtenka, reikia importuoti 
daugiausia iš Rusijos. Pake
lėje matėme tūkstančius tokių 
pompų, bet ne visos dirbo — 
didelė dalis neveikė. Atrodo, 
šaltiniai nėra gausūs, reikia 
laukti, kol prisipildo ir gali 
vėl pompuoti.

Pasiekiam Matanzas miestą, 
turintį 40.000 gyventojų. Tai 
svarbus uostas, nes Matanzos 
įlanka yra iki 600 metrų gylio 
— čia gali įplaukti didieji tank
laiviai, nors pati įlanka yra

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario 

neplati. Miestas labai išsiplė
tęs pagal giliai įsirėžusią įlan
ką į salą. Važiuojame per mies
to gatves, kur iš abiejų pusių 
matyti seni namai — apleisti, 
aptriušę, nedažyti. Gatvių grin
dinys irgi išdaužytas, duobė
tas. Šiuo keliu vyksta stiprus 
sunkvežimių judėjimas.

Išvažiavus iš Matanza mies
to, kelias pasidaro kalnuotas. 
Arčiau pajūrio vis matosi daug 
naftos pompų. Privažiuojam 
aukštą tiltą, permestą per di
delį slėnį. Čia sustojam pake
lėje esančiame restorane, kur 
gauname nusipirkti gėrimų ir 
kojas pamankštinti. Nuo šios 
aukštumos ir tilto platus re
ginys į tolumą nusitęsiantį 
slėnį. Vadovas aiškina, kad 
šis slėnis yra turtingas žemės 
ūkiu, kur auginama daug pro
duktų. Mat Kuba yra cukrinių 
nendrių kraštas, kur jų ūkiai 
apima 50% visos dirbamos že
mės. Buvo iki šiol didžiausia 
pasaulyje cukraus eksportuo
toja, nes pagamindavo iš nend
rių per 5 mil. tonų. Taip pat 
užaugina labai daug geros rū
šies tabako. Kiti žemės pro
duktai — bananai, abrikosai, 
citrininiai vaisiai, kakava ir 
kava puikiai uždera šiame slė
nyje. Žvelgiant nuo tilto, slė
nyje matosi daug medžių ir ža
lumynų, kurie paskendę leng
vame rytmečio rūke. Šis tiltas 
skiria Matanza ir Havana pro
vincijas. Jį pervažiavę netru
kus pasiekiam Havanos mies
* Rašytojo muziejuje

Prieš įvažiuodami į Havanos 
miestą, pirmiausia aplankome 
Hemingway namus, kur Nobe
lio literatūros premiją gavęs 
rašytojas ilgus metus gyveno ir 
kūrė. Namai stovi aukštumoje, 
apsupti medžių ir žalumynų. 
Iš ten gražus vaizdas į Hava
nos miestą. Rašytojas buvo tur
tingas ir prabangiai gyveno. 
Namas pilnas suvenyrų iš jo 
kelionių ir medžioklių. Ant 
sienų iškamšos elnių, buivolų 
ir kitų žvėrių, kuriuos jis su
medžiojo. Kambariuose visi 
daiktai palikti, kaip rašytojo 
buvo išdėstyta.

Į muziejaus vidų neleidžia
ma įeiti, tik per praviras duris 
ir langus gali matyti vidaus 
įrengimą bei baldus. Kamba-

Amerikiečio rašytojo HEMINGWAY namas Kuboje, kuriame jis rašė 
savo romanus
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riuose daug knygų su spinto
mis. Miegamajame prie lovos 
staliuko tebėra paskleisti žur
nalai. Rašomoji mašinėlė pa
statyta aukštai, nes rašytojas 
dirbdavo stačias. Prie lovos 
tebestovi palikti jo akiniai 
ir kitos smulkmenos. Eidamas 
aplink didžiulį namą, pro pra
virus langus gali stebėti vi
daus įrengimą. Namo viduje 
sėdi muziejaus sargai. Muzie
jų lanko daug ekskursijų. Kar
tais sunkoka prie norimo lan
go prieiti per žmonių susigrū
dimą.

Atskiras namukas-bokštas, 
kur rašytojas pirmame aukšte 
laikė 50 kačių, antrame aukšte
— ginklus ir žvejybos įrankius, 
o trečiame aukšte kartais ra
šydavo. Dabar kačių nebėra, ir 
turistams leidžiama per visus 
aukštus vaikščioti. Prie namo
— didžiulis maudymosi basei
nas (dabar be vandens) ir tolė
liau — dideliam laivui pasto
gė. Prie baseino jo keturių 
šunų kapai su antkapiais ir 
užrašais ant jų: Linda, Neron, 
Black, Negrita.

Dar kitas mažesnis namukas 
šalia skirtas svečiams ir jo 
vaikams, kai jį lankydavo. Ap
link namus daug žydinčių gė
lių bei žalumynų, kurie gra
žiai prižiūrimi.

Apšepę namai
Apžiūrėję rašytojo Heming

way namus, važiuojam į Hava
nos miestą. Gatvėse judėjimas 
mažas, vos vienas kitas automo
bilis, daugiausia sunkvežimiai 
ir kariški autovežimiai.

Pravažiuojamose gatvėse na
mai apšepę, labai reikalingi 
dažymo. Mūsų keleiviai juo
kais kreipiasi į vadovą, kad 
Kuboje labai reikalinga 
“Painting Ministry”, kuri rū
pintųsi vien namų dažymu ir 
puikiai iš to galėtų pragyventi.

Trumpam sustojam aikštėje, 
kur pastatytas paminklas re
voliucijos didvyriams, kovo
jusiems prieš ispanus. Važiuo
jam per revoliucijos aikštę 
ii- pro parlamento rūmus. Po to 
— pagrindine ilga gatve iki 
jūros ir į senąjį Havanos mies
tą. Dabar šie seni kolonijiniai 
pastatai, rūmai yra atstatomi, 
restauruojami. Visas rajonas 
paskelbtas istoriniu. (B.d.)



Toronto “Volungės” choristai žygiuoja Vilniaus gatve po koncerto par
lamento rūmuose 1991 metų vasarą Nuotr. A. Žižiūno

“Volungė ” gieda Lietuvai
Torontiškio choro koncertų Lietuvoje pasiklausius

ALFONSAS NAKAS

Bent prabėgomis skaitytoją 
supažindinsiu su LFB leidžia
mo rezistencinės minties ir 
politikos žurnalo “Į laisvę” 
(toliau — ĮL) III (148) numeriu.

Pirmas didelį įspūdį palikęs 
rašinys — Mykolo Naujokaičio 
1941 sukilimui besiruošiant. 
Apie autorių, vieną iš pagrin
dinių sukilimo planuotojų, per 
dešimtmečius teko ne kartą 
girdėti, tik neatmenu, kad bū
čiau skaitęs apie jo klaikius 
išgyvenimus pačioje raudono
jo teroro pradžioje. Reikėtų, 
kad iš šių 12 “ĮL” puslapių kas 
nors parašytų scenarijų filmui, 
nes tiek daug čia tikros įtam
pos, tokie ryškūs veikėjai.

Antras įdomus ir autentiš
kas, nors labai trumpas, 1941- 
jų pavasario atsiminimų skirs
nelis — Česlovo Grincevičiaus 
Karas!.. . / Pirmosios sirenos 
Kaune. Iš jo sužinome, kad bir
želio 22 pirmas oro pavojaus 
sirenas Kaune paleido kaukti 
rašinio autorius, pritarus Rau
donosios armijos kapitonui, 
bet prieš karo vadovybės va
lią. Galima tik įsivaizduoti, 
kuo tai būtų pasibaigę, jeigu 
sirenų dar nebūtų reikėję.

Labai patraukli, parašyta 
gražiu, ramiu stiliumi Liudo 
Dambrausko ištrauka iš jo at
siminimų knygos “Gyvenimo 
akimirkos”, čia pavadinta Epi
logas. Veikiausia tai ir yra mi
nimos knygos epilogas, ar bent 
pati jo pabaiga. Bene Pergalė
je, ar gal kuriame kitame Lie
tuvos žurnale teko skaityti šio 
autoriaus, Sibiro kankinio, di
desnį atsiminimų skirsnį ir 
skaitant mintimis braidžioti 
Šiaurės ašigalio sniegynais, 
patiriant pažįstamų ir nepa
žintų tautiečių likimus. Gai
la, kad “ĮL” redaktorius te
davė tik du puslapius, o ne 20! 
Bent gerai, kad “Prologo” įkan
din sekė pusantro puslapio Ju
liaus Kelero parašyta “Gyveni
mo akimirkų” recenzija. Iš re
cenzento sužinome, kad tai

LINA ŽILIONYTĖ, 
Vilniaus universiteto absolventė, 
gavusi Maryland’o universiteto ma
gistro laipsnį š.m. birželio mėne
sį. Šiuo metu ji dirba Amerikos bal
so lietuvių redakcijoje. Lina aspi
rantūrą baigė Maryland’o universi
teto Lingvistikos katedroje. Jos 
mokslinio darbo tema “Lietuvių 
kalbos refleksyviniai įvardžiai ir 
veiksmažodžiai N. Chomsky gene- 
ratyvinės gramatikos šviesoje”. 
Ši, vos prieš kelerius metus įsikū
rusi lingvistikos katedra, yra su
būrusi daug jaunų kalbininkų iš 
įvairių pasaulio kraštų - juos vi
sus yra patraukusi N. Chomsky 
transformacinės gramatikos teori
ja, kuri per pastaruosius 15-ka 
metų pasipildė išsamiomis studi
jomis apie daugelį pasaulio kalbų. 
Linos mokslinis vadovas buvo Bar- 
celonos universiteto filologijos 
mokslų docentas, šiuo metu dir
bantis Maryland’o universiteto 
lingvistikos katedroje, Juan Uria- 
gereka.

1974 metais Lina baigė Alytaus 
vidurinę mokyklą ir tais pačiais 
metais įstojo į Vilniaus universi
teto filologijos fakultetą, kur stu
dijavo anglų ir vokiečių kalbas bei 
literatūrą. Vilniaus Alma Mater ji 
baigė 1979-aisiais. Į JAV emigravo 
1985 m. 

dvitomis veikalas, 1138 pus
lapių, išleistas “Vagos” leidyk
los Vilniuje ir kad gaunamas 
Amerikoj “Į laisvę fonde” bei 
pas platintojus. Apie tokį vei
kalą kalbant, vėl tenka klausti 
nejautrius, raštų galios nesu
prantančius išeivijos fondų 
bei visokių institucijų veikė
jus: kada gi pradėsite versti 
Sibiro kankinių atsiminimus į 
anglų ir kitas svarbiąsias pa
saulio kalbas?! Juk trejus 
brangius metus jau pražiopso
jote. Už tai teks gailėtis ir 
atsakyti!

Puikus Zenono Prūso straips
nis “Naujoji pasaulio tvarka” 
ir Lietuva. Tai rašinys apie 
JAV prez. Bush’o politiką, jo 
sandėrį su Gorbačiovu, jo 
pragmatizmą ir cinizmą tautas 
“laisvinant”. Z. Prūsas meist
riškai parenka didžiųjų žurna
listų citatas (šį kartą Walte- 
rio S. Mossberg). Apstu įtiki
nančių minčių, kartaus humo
ro. Labai geri Z. Prūso komen
tarai.

Na ir pats brangiausias šio 
“ĮL” numerio perlas — Juozo 
Šaltinio Lietuvos valstybės 
ekonominis atkūrimas, anks
tesniuose “ĮL” numeriuose ta 
tema skelbtų referatų trečia
sis tęsinys, pavadintas Žiūrint 
į ateitį.

Pradžioje įtikinamai auto
rius nuvertina mitą, jog atku- 
tusioje, “persitvarkiusioje” 
Sov. Sąjungoje būsianti ge
riausia pasaulio turgavietė, 
kurioje Vakarai lobs. Nieko 
panašaus nebūsią. Po to seka 
autoriaus įdomūs, reikšmingi 
patarimai, kaip Lietuvoje tvar
kyti informaciją, energetiką, 
transportą, žemės ūkį, pramo
nę, kaip svarbu gerinti dirban
čiųjų moralę ir per tai ekono
miją. Lietuvoje šis referatas 
turėtų būti išspausdintas šim
tatūkstantiniu tiražu, kad kuo 
daugiau visų gyvenimo sričių 
darbuotojų susipažintų.

Tai tiek man labiausiai pa
tikusių žurnalo straipsnių. 
Tai nereiškia, kad kiti bever
čiai. Jokiu būdu. Kitiems gal 
suteiks mielių mąstymui apie 
Lietuvos ateitį trys geri veda
mieji. Ir Adolfo Damušio str. 
Rezistencijos siekis — vals
tybinis suverenumas. Ir Vid
manto Valiušaičio Demokrati
ja kaip teisingumo ir sociali
nės taikos sąlyga. Arba estų 
poeto Jaan Kaplinskio Balti
jos kraštai — negyjanti žaizda 
sovietų imperijos kūne. Arba 
Audrio Antanaičio Keli lietu
viško švietimo klausimai. Ar
ba Meilutės Bartusevičienės 
kruopščiai surankioti duome
nys apie Lietuvos jaunimo bui
tį bei troškimus.

Gerų, gražių minčių paran
kiota iš 23-čio Los Angeles 
LFB politinių studijų savait
galio (1991. I. 26-27) paskaiti
ninkų: Stasio Kašausko, Alės 
Rūtos, Bernardo Brazdžionio, 
Dalios Navickaitės, Andrėjos 
Giedraitytės ir Jono Žmuidzi- 
no.

Baigdamas turiu komentarą 
Juozo Kojelio straipsniui Lai
mėjimas besitraukiant. Jis 
kalba apie praeities polit. stu
dijų savaitgalius, vis įdomiai 
kojeliškai pakomentuodamas, 
tai pritardamas, tai priekaiš
taudamas. Pritariamai užsime
na Antano Maceinos tremti
nio aptartį, pagal kurią visi 
mes, prieš savo norą priešo iš
stumti iš gimtojo krašto, esame 
tapę tremtiniais, o išeivio var
das tinka tik duoneliautojams, 
atseit išvykėliams patogesnių 
gyvenimo sąlygų, gerovės ieš
kojimo tikslu.

Panašiai tremtinį aptardavo 
bei save tremtiniu laikydavo 
ir Vytautas Alantas. Dėl to su

ZITA KELMICKAITĖ, Vilnius

Metas, kai lietuviai šiapus ir 
anapus Atlanto buvo savi, arti
mi tik sapnuose arba svajonė
se, regis jau nebegrįš. Dabar, 
apsilaupusiame, ganėtinai ap
rūkusiame, bet mums vis tiek 
mielame Vilniaus senamiesty
je retą dieną nesutiksi ko iš 
Čikagos, Filadelfijos, Mont- 
realio . . . Labinamos, bučiuo
jamės, pažįstamųjų laimėji
mais pasidžiaugiam, pasibė- 
dojam ir linksmai pajuokau
jam, kad netrukus - už metų ar 
kelių savaičių vėl iš už kokio 
kampo susitiksim. Pavienių 
žmonių srautas šion ir anon 
pusėn “balos” dūzgia nesu
stabdomai, tačiau gausesnių 
lietuvių meno kolektyvų iš už
jūrio nedažnai pribūva. Tad 
Toronto “Volungės” choro 
gastrolės Lietuvoje buvo tik
rai laukiamos.

“Mes - Lietuvos vaikai”
Šiame rašinyje neturiu tiks

lo būti visos koncertinės ke
lionės Vilnius-Kaunas-Šedu- 
va-Palanga-Nida metraštinin
ke. Mat po volungiečių pasi
rodymų Vilniuje jau sekančią 
dieną drauge su kitais ekspe
dicijos dalyviais myniau dul
kėtus Gudijoje esančių lietu
viškų kaimų - Pelesos, Pavala- 
kės - vieškelius, klebenau dar 
lietuviškai kalbančių, puikiai 
dzūkiškai dainuojančių senu
čiukių pirkeles. Tų dienų įspū
džiai buvo stiprūs, skirtingi, o 
tuo pačiu ir graudžiai pana
šūs. Aš buvau tarp lietuvių be 
Lietuvos.

Pavalakės kaimo moterys, iki 
išnaktų pridainavusios ke
lias dešimtis vingriausių, se
niausių dainų, jau rytą vaikai
čius į darbą ragino gudiškai. . . 
“Volungės” choristai, koncer
to metu stebinę puikia tarena, 
raiškiai tariamu lietuvišku žo
džiu, sugrįžę į Torontą almės 
angliškai . . . Tačiau ir senu
čiukių, ir jaunų žmonių akyse 
parašyta: “Mes - Lietuvos vai
kai”.

Vilniaus šventovėje
Atminty - Vilniaus Šv. Jono 

šventovės didybė, orūs, malo
niai besišypsantys “Volun-

Atsiųsta
Andrius Norimas, GYVENIMO 

DULKĖS. Novelės ir apybraižos. 
1991. Išleido Literatūros mylėto
jų talka. Leidinys nr. 2. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Tiražas 500 egz. 
Kaina-$8.

juo ginčydavomės gal prieš 30 
ir daugiau metų, kai apie tik
rąją Sibiro tremtinių dalią 
teturėjome tik miglotų žinių. 
Dabar, kai Sibiro tremtinių 
kančios atskleistos su tūks
tančiais baisių detalių, mums, 
Antrojo pasaulinio karo išvie- 
tintiems vadintis tremtiniais 
nedera. “Žvejybos ekskursi
jos” prie Laptevų jūros, dva
sinis nualinimas ir mirtis utė
lių sugraužtame barako aple
dėjusiam gulte, labai skiriasi 
nuo darbo JAV fabrike ar brai
žykloj, moderniausiu automo
biliu važinėjant į teatrus ir 
bibliotekas dvasinio peno ieš
koti. Jeigu nebūtų Sibiro, tuo
met — taip, aš esu tremtinys, 
bet dabar jokie filosofai ma
nęs neprivers niekinti švento 
tremtinio vardo.

Lietuvos parlamento rūmuose Vilniuje, kur torontiškis “Volungės” choras 1991 m. vasarą koncertavo drąsie
siems gynėjams rūmų, apstatytų barikadomis Nuotr. A. Žižiūno

gės” choristai, prieš koncertą 
dalinantys puikiai parengtą ir 
išleistą savo repertuaro pro
gramą. Ir pirmieji tikro įkvė
pimo, dar nesutramdyto jaudu
lio garsai. . . Didžiausią įspū
dį darė choristų susiklausy
mas, susikaupimas, atsidavi
mas dainuojamai dainai, jaut
rus klusnumas mažiausiam di
rigentės D. Viskontienės mos
tui. Tai ne tik choro meno va
dovė, bet ir tikra valdovė. Jos 
temperamentas, valingas ir la
bai raiškus mostas su kiekvie
nu nauju kūriniu atskleisdavo 
vis kitokias choro savybes: 
subtilų, natūralų, minkštą fra- 
zavimą, gerą dinamikos bei 
muzikos dramaturgijos pajau
tą. Na, o atskirų choro grupių 
(vyrų, moterų) pasirodymai by
lojo apie jų pajėgumą, indivi
dualumą.

Greito tempo kūriniams ši 
koncertų salė nėra dėkinga. 
Didelis aidas nusinešė ir su
trikdė F. Bajoro “Tu vyšnela” 
precizišką lengvumą. Tuo tar
pu, ramūs, iškilmingi kūriniai 
įgijo papildomų atspalvių - 
erdvės, masyvumo: “Šventa 
žemė” (muz. J. Govėdas, ž. P. 
Lemberto), “Iš tavo rankos” 
(muz. J. Govėdo, ž. B. Brazdžio
nio), “Nemunas atves” (muz. Z. 
Venckaus, ž. D. Urnevičiūtės).

Per visą koncertą “Volungė” 
išlaikė stebėtiną rimtį ir ne
dirbtinį orumą. Net ir dainose, 
galėjusiose kaipmat tapti sen
timentaliomis ir lietuviškai 
verksmingomis (“Tau sesute”- 
harm. J. Govėdo, ž. P. Lember
to), ar perdėm valiūriškomis 
(“Sakė mane šiokią” - harm. J. 
Govėdo) buvo išlaikytas saiko 
jausmas ir geras meninis sko
nis.

Pirmą kartą matėmės ir su 
solistais - Anita Pakalniškyte- 
Puodžiūniene ir Jonu Vaškevi
čium. Po koncerto profesorius 
L. Abarius nuoširdžiai džiūga
vo, kad taip meniškai ir jaut
riai jo dainų “Saldus alus”, 
“Jau saulutė leidos” niekas, iš
skyrus J. Vaškevičių, nėra atli
kęs. Artistiško, natūralaus A. 
Pakalniškytės - Puodžiūnienės 
dainavimo norėtųsi išgirsti at
skirame rečitalyje Vilniuje.

Na ir paskutiniai žodžiai

paminėti
LITUANUS The Lithuanian 

Quarterly, 1991 Volume 37, Nr. 3. 
Editor of this issue: Jonas Zdanys. 
Yale University.

LITUANISTICA, 1990, nr. 4. Lie
tuvos mokslų akademijos leidi
nys. Redaktorės - A. Balkevičie
nė, D. Putelienė, S. Skebienė, J. 
Jakubauskienė. Tiražas - 1210 
egz. Spausdino “Vilties” spaustu
vė Vilniuje. Sutelkta nemažai ori
ginalios lituanistinės medžiagos 
iš įvairių sričių. Tarp daugelio 
straipsnių pažymėtini bent du iš
eivijos mokslinių darbuotojų, bū
tent dr. Rasos Mažeikaitės - apie 
popiežių bandymus reguliuoti pre
kybą su Pabaltijo pagonimis ir 
Vinco Natkevičiaus - “Grožio 
problema Jono Girniaus esteti
koje”.

JOURNAL OF BALTIC 
STUDIES, volume XXI, number 4, 
Winter 1990. Baltistikos studijų 
draugijos AABS leidinys. Iš 
lietuvių jame rašo: Audronė B. 
Willeke apie Vydūno dramas, R. 
Šilbajoris recenzuoja leidinį 
“Literatūra in Exile” (John Glad). 
A. Dundzila vertina M. Gim
butienės veikalą “The Language of 
the Goddess”. 

apie labai svarbų asmenį, bet 
kurio muziko pasirodymuose - 
koncertmeisterį “Volungė” tu
ri retą pavyzdį: ir kompozito
rių, ir koncertmeisterį viena
me asmenyje. Tegaliu pasaky
ti, kad nedažnai kur tenka gir
dėti puikiai grojantį, girdin
tį, dainuojantį ir klausantį 
koncertmeisterį — Joną Go- 
vėdą.

Tai mano asmeniški įspū
džiai, o kad neatrodyčiau ša
liška ar pataikaujanti, pateik
siu keletą kitų klausytojų nuo
monių.

PROF. KONRADAS KAVEC- 
KAS: Pirmiausia džiaugiuosi, 
kad “Volungė” gieda jau 20 me
tų. Tik pažvelkim į programą - 
koks platus, įdomus repertua
ras! Tiesiog paperka jų nuo
širdumas. Tai gyvas, jaunativš- 
kas vienminčių sambūris. Ši
tas choras - gerame kelyje. Į 
jį turėtų atkreipti dėmesį ne 
tik išeivijos lietuviai.

Šitą lietuviškos dainos ži
dinį reikia visom jėgom palai
kyti. Įdomu buvo pažinti J. Go- 
vėdą - kompozitorių. Jis - ta
lentingas vyras. Aš jiems vi
siems linkiu didelės ištvermės 
ir laimės.

KOMPOZ. ANATOLIJUS LA
PINSKAS: Kai žiūriu į tuos lie
tuvybei atidavusius žmones, ar 
įmanoma dar ką analizuoti, 
narstyti? Reikia tik didžiuotis, 
kad tokių pasišventėlių dar 
esama. Juk jie dar nepasken- 
dę amerikonizmo jūroje!

Malonu jausti, kad tarp kom
pozitoriaus J. Govėdo ir choro 
vyrauja supratimas, minties 
bendrumas, savitarpio ryšys. 
Regi, kad jie vienas kitam rei
kalingi, ir tuomet J. Govėdo 
muzika įtikina chorą. Kai kas 
gali sakyti, jog tai tradicinė 
muzika. O kam reikia verstis 
per galvą? Jeigu jaučiame, kad 
gera muzika, tai ir gerai. J. Go
vėdas jaučia šito choro specifi
ką, žino jo poreikius. Gal dėl 
to viskas ir skamba taip natū
raliai.

Džiaukimės tais dainuojan
čiais ir kuo galim - padėkim.

K UN. EDMUNDAS ATKO
ČIŪNAS. Pirmiausia mes esa
me “Volungei” dėkingi, kad už
suko į mūsų gražią, bet vis dėl 
to atkampią vietą. Mano para
pijos žmonės dar ilgai dalijosi 
įspūdžiais po pamaldų, mieste. 
Choristų didžiulės pastangos, 
entuziazmas, kurį matai, ir 
mus gaivina.

Buvo laikas, kad jie iš mūsų 
stiprybės sėmėsi, o dabar jų 
viltis, tikėjimas mus uždega. 
Po jų giedojimo Nidos švento
vėje visi atėjusieji pasidarė 
geresni, švaresni toje vangių 
poilsiautojų jūroje. “Volun
gė” tą vakarą buvo tautą vieni
janti, koncentruojanti jėga. 
Ir tuomet atrodė - Lietuva ne
išskiriama.

P.S. Visos salės, kur koncer
tavo “Volungė”, buvo pilnutė
lės. Sėkmingai savo nelengvas 
pareigas atliko ir lietuviško 
“kruizo” šefas Rimantas Zdana
vičius. Jis sugebėjo neutrali
zuoti uoliuosius lietuvius gi
minaičius nuo choristų, tuo pa
lengvindamas ir jų, ir Dalios 
Viskontienės užduotį.

Giedok, “Volunge”, ne tik 
prieš lietų, bet ir visada! Te
gul garsas apie gerai giedan
čius lietuvius sklinda toli to
li. O į Lietuvą dabar dažniau 
parlėk!
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B KULI IliKIMI: VEIKLOJE
JAV lietuvių fondo valdyba 

Čikagoje įvykusiame posėdyje 
patvirtino Lietuvos operos solistų 
Irenos Milkevičiūtės, Virgilijaus 
Noreikos ir jiems akompanavusios 
pianistės Gražinos Ručytės- 
Landsbergienės septynių koncer
tų apyskaitą. Juos šį pavasarį di
džiosiose JAV lietuvių kolonijo
se surengė vietiniai LF įgalioti
niai, talkinami JAV LB apylinkių 
valdybų ar kitų lietuvių. Visi šių 
menininkų koncertai, rengti JAV 
lietuvių fondo vardu, davė pelno. 
Be to, jų metu fondo kapitalui 
padidinti buvo surinkta $12.000. 
Valdyba nutarė iš gauto koncertų 
pelno $1.300 paskirti Kruvinojo 
sekmadienio aukų paminklui Vil
niuje, $2.000 — Lietuvos pasiun
tinybei Vašingtone, $1.000 — Lie
tuvos konsulatui Čikagoje. Da
lis pelno palikta finansuoti kul
tūriniams ateities renginiams.

XXXVIII-ji Europos lietuviš
kųjų studijų savaitė, surengta lie
pos 28 — rugpjūčio 4 d.d. Vasario 
16 gimnazijoje Hiutenfelde, Vo
kietijoje, susilaukė 180 dalyvių 
iš 20 valstybių: iš Vokietijos — 
81, iš Lietuvos —35, iš JAV —21, 
iš Šveicarijos — 4. Iš kitų valsty
bių buvo atvykęs mažesnis daly
vių skaičius. Savaitė pradėta lie
pos 28, sekmadienį, susipažinimo 
vakaru. Oficialus jos atidarymas 
įvyko liepos 29, pirmadienį. Įva
dinį žodį rengėjų vardu tarė mo
deratorius dr. Kęstutis Girnius. 
Negalėjusio atvykti Lietuvos mi- 
nisterio pirm. Gedimino Vagno
riaus vardu sveikino jo patarėjas 
Aleksandras Bačiarovas. Į sveiki
nimus įsijungė PLB valdybos 
pirm. prof. dr. Vytautas Bieliaus
kas ir VLIKo vicepirm. inž. Pily
pas Narutis. Savaitės metu paskai
tas skaitė: Artūras Hermanas — 
“Rytprūsių gyventojai Lietuvoje 
1945-48 m.”, dr. Kęstutis Girnius
— “Politinis įsipareigojimas”, 
kun. prof. dr. Paulius Rabikaus
kas, SJ, — “Iš Lietuvos jėzuitų 
istorijos”, Vincas Bartusevičius
— “Vokietijos politika Lietuvos 
atžvilgiu”, Lietuvos sąjūdžio ta
rybos pirm. Juozas Tumelis — 
“Lietuvos kultūros istorija”, 
Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Valdema
ras Katkus — “Baltijos sąjunga 
kaip nepriklausomybės ir saugu
mo garantija”, dr. Jonas Norkai- 
tis — “Keletas ekonominių Lietu
vos problemų užsienio perspekty
voje”, Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos atstovas prof. Kęstutis 
Glaveckas — Lietuvos kelias į 
laisvąją rinką”, Vasario 16 gim
nazijos direktorius Andrius Šmi
tas — “Išeivijos jaunimo švieti
mo problemos”, Lietuvos švietimo 
ir kultūros ministeris Darius Kuo
lys — “Švietimas Lietuvoje ir už
sienyje”.

Įdomios buvo vienintelės 
svarstybos Lietuvos koalicinės 
vyriausybės klausimu. Joms vado
vavo moderatorius dr. K. Girnius, 
o savo mintis dėstė dabartiniai 
Lietuvos politikai — V. Katkus, 
D. Kuolys, J. V. Paleckis, A. Ra
čas ir J. Tumelis. Diskusijose 
paaiškėjo, kad koalicija neturėtų 
atramos Aukščiausiojoje taryboje 
ir kad jai sudaryti nėra stiprių 
partijų. Be to, dabartinė vyriau
sybė darbą atlieka geriau nei bu
vo tikėtasi. Tradicinė “Tėvynės 
valandėlė” rugpjūčio 2, penkta
dienį, pradėta savaitės kapelio
no kun. prof. dr. Jono Juraičio 
atnašautomis Mišiomis už Medi
ninkuose nužudytus septynis lie
tuvius, priminė liūdesio vakaro
nę. “Romuvos” pilies bokšte tada 
jau iki pusės stiebo buvo nuleis
ta Lietuvos vėliava. Apie laisvės 
kovą ir naujas aukas kalbėjo J. 
Tumelis ir dr. K. Girnius. Klai
pėdiečių kaimiška “Žvelsos” ka
pela, pagerbdama žuvusiųjų atmb 
nimą, atsisakė linksmos muzikos. 
Skambėjo tik liūdnos dainos, visų 
sugiedotas Tautos himnas ir “Lie
tuva brangi”. Rugpjūčio 4, sekma
dienį, savaitės dalyviai paminėjo 
1941 m. sukilimo penkiasdešimt
metį. Iškilmingas Mišias mažoje 
Hiutenfeldo šventovėje koncele- 
bravo vysk. Antanas Deksnys, 
prel. dr. Paulius Jatulis, kun. 
dr. Jonas Juraitis, kun. Petras 
Girčius, kun. Edis Putrimas ir 
kun. Jonas Dėdinas. Po pamaldų 
to sukilimo dalyvis inž. Pilypas 
Narutis skaitė paskaitą “Sukili
mas be šūvio”. Baigminiame kon
certe programą atliko mezzo-so
pranas Violeta Hermanaitė-Sar- 
rach iš Miuncheno ir tenoras Gin
taras Vyšniauskas iš Vilniaus. 
Sekančioji studijų savaitė 1992 
m. rugpjūčio 2-9 d.d. įvyks Aus
trijoje, Alpių kalnų papėdėje 
prie Vokietijos sienos. Organi
zaciniais reikalais rūpinsis Ti
rolyje gyvenanti Irena Naudžiū- 
naitė-Joerg.

Lietuvos mokslų akademijos 
centrinė biblioteka Vilniuje su
rengė archeologės prof. dr. Mari
jos Alseikaitės-Gimbutienės am
žiaus septyniasdešimtmečiui skir
tą parodą. Iki gegužės vidurio tru
kusiai parodai buvo sutelktos su
kaktuvininkės knygos, rankraš
čiai, nuotraukos, atsiliepimai 
apie jos darbus.

“Vagos” leidykla jau surinko 
prisiminimų medžiagą knygai “Ką 
draudė cenzūra”. Pavadinimas 
nėra galutinis ir galės būti pa
keistas, bet nepasikeis knygai 
sutelkti Lietuvos rašytojų, me
nininkų, žurnalistų, visuomeni
ninkų atsiminimai, atskleidžian
tys faktus apie okupacinio sovie
tų režimo Lietuvai užkrautą cen
zūrą. Ji žalojo literatūrą, klas
tojo Lietuvos istoriją, draudė mi
nėti okupantams neparankius ra
šytojus, menininkus ir politikus. 
Knygą žadama išleisti dar šiais 
metais.

Dail. Antano Gudaičio (1904- 
1989) kūrinių parodą surengė 
Vilniaus dailės parodų rūmai. Šia 
paroda buvo norima paminėti jo 
amžiaus aštuoniasdešimt penke- 
rių metų sukaktį, bet jos, deja, 
nesulaukė amžinybėn iškeliavęs 
senosios kartos dailininkas. Tad 
dabar vilniečiai ir jų svečiai 
buvo pakviesti pomirtinėn apžval
ginio pobūdžio velionies darbų 
parodon, sutclkusion 80 tapybos 
kūrinių, didžiulį 250 piešinių 
rinkinį. Dail. A. Gudaitis buvo 
tapytojas, tapybą studijavęs Kau
no meno mokykloj veikusioj Jus
tino Vienožinskio studijoj, Pa
ryžiaus taikomosios dailės mo
kykloj, 1932-35 m. priklausęs mo
dernizmo siekiančių kauniečių 
dailininkų “Ars” grupei.

Aurimas Babkauskas ir Vid
mantas Bartusevičius, jaunieji 
Panevėžio dramos teatro aktoriai, 
liepos 11 d. žuvo automobilio ne
laimėje, iš Panevėžio skubėdami 
Vilniun. Jiedu buvo talentingi 
meno vadovo Juozo Miltinio auk
lėtiniai. A. Babkauskas pagrin
dinius vaidmenis buvo sukūręs 
Justino Marcinkevičiaus “Kated
roje”, J. Grušo “Pražūtingame 
apsvaigime”, “Adomo Brunzos 
paslaptyje”, A. Millerio “Keliau
jančio pardavėjo mirtyje”, P. Še- 
ferio W. A. Mozartui skirtoje pje
sėje “Amadeus”, R. Samulevi- 
čiaus pjesėje “Erškėtuogių rude
nį”. V. Bartusevičius neseniai 
sukūrė pagrindinį Kazio vaidme
nį Vaižganto “Nebylyje”, vaidino 
A. Strindbergo “Mirties šokyje”, 
A. Duerenmato “Fanke V”, “Ke
lionėje į Akapulką”.

Lietuvos liaudies teatrų šven
tės buvo surengtos Kretingoje, 
Mažeikiuose, Utenoje ir Birštone. 
Paskutinei šventei Birštono kultū
ros centre vietinis liaudies teat
ras buvo paruošęs I. Krylovo “Pa
moką dukterims” ir J. Labišo 
“Antausį” (rež. R. Kučiauskas), 
Alytaus rajono kultūros namų — 
J. Kaugverio “Traukiniai išvyksta 
rytą” (rež. A. Balalienė), Jona
vos “Azoto” kultūros rūmų — P. 
Vaičiūno “Prisikėlimą” (rež. J. 
Andriulevičius), Kauno mokytojų 
namų — L Radojevo — “Mocar
tą” ir “Benzino kolonėlę” (rež. 
V. Aleksynas), Vilniaus univer
siteto — J. Mackaus ir P. G. Lor- 
kos “Augintinius” (rež. M. Misiū
naitė), Lietuvos žemės ūkio aka
demijos — vaikams skirtą muziki
nę Justino Marcinkevičiaus pasa
ką “Voro vestuvės”. Birštoniečiai 
šventėje dalyvavusiems teatrams 
įteikė atminimo dovanas ir suren
gė vakaronę, kurion įsijungė Suo
mijos teatrų sąjungos rež. K. La- 
vastas.

Lietuvos operos ir baleto teat
re metinį koncertą birželio mėne
sį surengia Vilniaus choreografijos 
mokyklos busimieji baleto šokė
jai. Šiemetiniame koncerte daly
vavo aštuonios Lilės Navicky- 
tės-Ramanauskienės vadovauja
mos mokyklos absolventės. Bale
to veteranas Henrikas Kunavi- 
čius “Lietuvos aido” birželio 27 d. 
laidoje pasakoja: “Koncertą pa
įvairino svečiai iš Talino ir Ry
gos choreografijos mokyklų. Jau
nystės ir grožio šventė tapo įsi
mintinu renginiu, o įspūdį sustip
rino diplomų įteikimas. Jie buvo 
įteikti absolventams teatro sce
noje, kurioje teks paaukoti savo 
jaunystės žavesį, teks nubraukti 
ne vieną prakaito lašą, o gal ir 
ašarą . . . Tą nuostabią akimir
ką į sceną ėjo absolventės atsi
imti specialybės diplomų. Būsimas 
artistes sveikino ir diplomus 
įteikė baleto meno vadovas Ele- 
gijus Bukaitis. Merginos buvo 
įšventinamos į scenos vaidilutes. 
Skambėjo nuoširdžios padėkos 
žodžiai choreografijos mokyk
lai, pedagogams . . .” V. Kst.
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Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........
180-364 d. term, ind........
1 metų term, indėlius....
2 metų term, indėlius....
3 metų term, indėlius ....
1 metų GlC-mėn.palūk. ..
1 metųGIC-met. palūk. ..
2 metų GlC-met. palūk. ..
3 metų GlC-met. palūk. ..
RRSP, RRIF ir OHOSP ...
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 9 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 9’/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 974% 
Taupomąją sąskaitą ..... 71/4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 7'/2% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

8 % 
8 %
8 % 
8'/4°/o 
8’/4% 
8'/4%
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 ................ 1O'/4%
2 metų ................ 10'/s%
3 metų ................ 1O’/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 S50,000 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.

CHOICES 
IN THE K

ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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
Žilio tolo 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
z'liloIdiC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Čikagos “Neries” tinklininkės IV-se PLS žaidynėse laimėjusios IV-tą vie
tą. Iš kairės klūpo: Zita Kuliešytė, Daiva Parakininkaitė, Alisa Vasytė ir 
Julita Jonynaitė. Stovi - treneris ir vadovas Zigmas Žiupsnys, Terry Gru- 
dzinskas, Daiva Kugieniūtė, Laura Gražulytė, Inga Balzaraitė, Živilė Tom- 
kutė ir palydovė Žibutė Žiupsnienė

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

IV PLS žaidynės
(Varžybinės dalies tęsinys)

Tinklinis. Varžybos pravestos vy
rų, moterų ir mergaičių klasėse. Žai
dynėse dalyvavo 16 vyrų, 12 moterų 
ir 4 mergaičių komandos. JAV-bėms 
vyrų klasėje atstovavo: Los Angeles 
“Banga", Klivlando “Žaibas”, Bosto
no “Grandis”, Niujorko “LAK” ir Či
kagos "Neris”. Moterų klasėje: Niu
jorko "LAK”, Baltimorės komanda ir 
Čikagos “Neris”, kuri buvo papildy
ta žaidėjomis iš Kalifornijos ir Det
roito. Mergaitėms atstovavo tik vie
na komanda - Niujorko “LAK”.

Vyrų klasės varžybos vyko Panevė
žyje, o moterų ir mergaičių - Šiau
liuose. Vyrų klasėje pirmas septy
nias vietas išsikovojo komandos iš 
Lietuvos, gi, aštuntąją vietą laimėjo 
Čikagos “Neris”. “Neries” moterys 
laimėjo 4-tą vietą. Kaip Zigmas 
Žiupsnys, “Neries” tinklininkų tre
neris ir vadovas, pareiškė - šis lai
mėjimas labai geras, palyginus ko
kioje sudėtyje vykta į žaidynes ir 
prieš kokias komandas reikėjo ko
voti.

Aplamai išeivijos tinklininkų nuo
taika buvo pakili. Čikagos “Neries” 
vyrai sakė: “Vėl sugrįšim į Lietuvą”. 
“Neries” kapitonas, 24 metų chemi
kas Paulius Urba: "Mums visiems la
bai smagu Lietuvoje. Esame nuošir
džiai priimami. Gaila, kad į žaidy
nes negalėjo atvykti visa mūsų ko
manda. Mes tačiau į Lietuvą atvažia
vome ne pergalių siekti. Pabuvome 
kartu, puotavome, su lietuvaitėm pa
šokome - gaila skirtis". Kitas nerie- 
tis, Andrius Gerulis (kaip ir Urba, 
baigęs Ilinojaus universitetą) dar 
pridėjo: “Vyks žaidynės Lietuvoje 
ar nevyks, tačiau mes vis vien su
grįšime į Lietuvą . ..”

Fechtavimo varžybos. Kovos vyko 
- rapyra - moterų klasėje, kur visus 
medalius laimėjo kaunietės: R. Ažu- 
kienė - aukso, J. Stučinskaitė - si
dabro ir R. Rimgailienė - bronzos. 
Vyrų klasėje - kardas, špaga - atski
rose varžybose medaliai atiteko 
sportininkams iš Vilniaus. Senjorų 
klasėje - špaga - iš dalyvavusių 18 
vyrų, trys buvo užsieniečiai: Rimas 
Sonda iš Kanados, Kazimieras Čem- 
pė iš JAV ir Vadimas Maiparianis 
iš Gruzijos. K. Čempė, nugalėjęs vi
sose dvikovose savo priešininkus, 
tapo žaidynių čempionu ir pasipuo
šė aukso medaliu. K. Čempė iš Va
šingtono į IV PLSŽ atvyko ne šiaip 
sau pasifechtuoti, bet nugalėti. Jis 
dirba atominių elektrinių priežiū
ros inspekcijoje. Gyvenime, kaip ir 
darbe, labai profesionalus. Apie sa
ve ir pamėgtąją sporto šaką jis kalba 
šitaip: “Man šios žaidynės yra

džiaugsmas ir garbė, nes galiu pa
sportuoti su Lietuvos sportininkais. 
Mano motina lietuvė, o tėvas tikrų 
tikriausias žemaitis - abu skiepiję 
man lietuvybę. Todėl ir kalbu be ak
cento, nors tėvų žemėje esu tik ant
rą kartą. Gimiau 1937 metais Čekos
lovakijoje, kur tuo metu mano tėvas 
studijavo Prahos Karlo universitete. 
Vėliau visa šeima išvykome gyventi 
į Ameriką. Treniruojuosi kartą per 
savaitę viename iš 12 Vašingtono 
fechtavimo klubų. Dalyvauju įvai
riose varžybose - klubų, valstijų, 
bet daugiau lietuvių fechtuotojų ne
su matęs. Taigi ir į Lietuvą atvažia
vau vienas. Fechtuotis pradėjau at
sitiktinai. Kai nuėjau žvilgterėti į 
fechtavimo kursus, tai nuo pat pir
mos dienos įsimylėjau šią sporto ša
ką. Daugiau nei 20 metų šį ‘darbą’ 
dirbu. 18 metų dvikovose koviausi 
su rapyra, o prieš porą metų pa
ėmiau į rankas špagą. Dar mėgstu 
lakstyti maratoną, pašaudyti. Lie
tuvoje man labai patinka. Susipa
žinau su čionykščiais fechtuotojais, 
gal dabar dažniau atvažiuosiu".

Kanados sportininkų grupės va
dovas Rimas Sonda, dalyvavęs fech- 
tavimosi varžybose, pareiškė, kad 
viskas labai gerai, tik kartais varžy
boms nelikdavę jėgų. Gailisi, kad

Fechtavimo varžybose - špagos tur
nyro laimėtojas KAZIMIERAS 
ČEMPĖ atokvėpio valandėlę visa
da susimąstęs

Nuotr. Gedimino Talučio

fechtuotis iš Kanados atvyko tik vie
nas, nors buvo komanda ir ruošėsi 
žaidynėms. Jo tikslas buvo tik daly
vauti, ne laimėti. Pergalė pasiekta 
bendrai, kai po tiek metų susidarė 
galimybė špagos bičiuliams susi
tikti. Kaip Sonda sakė, kovas stebė
jo jo žmona ir du vaikai, kurie žais
dami kvadratą Mažosios Lietuvos 
“Lituanikos” komandoje laimėjo 
medalius.

Dviračių sporte gerai pasirodė du 
išeivijos dviratininkai - D. Ancevi- 
čius iš Čikagos 13 km lenktynėse Kry
žių kalnas - Šiauliai, laimėdamas 
bronzos medalį ir R. Griškelis iš 
Detroito, vyresniojo amžiaus gru
pėje kriteriumo varžybose laimė
damas aukso medalį.

Lauko tenise išeivijos tenisinin
kai gausiausi buvo dalyvių skaičiu
mi. Jų dalyvavo teniso varžybose 
įvairiose klasėse, daugiau negu 
ŠALFASS pirmenybėse Čikagoje ar 
Toledo, daugiausia senjorų klasė
je. Jie laimėjo 7 aukso, 4 sidabro ir 
vieną bronzos medalį.

Olimpiada 1992 Barcelonoje
Lietuva, Latvija ir Estija dalyvaus 

kaip nepriklausomos valstybės. 
Sprendimą padarė ir paskelbė In
ternational Olympic komitetas iš 
prezidento Juan Antonio Sama
ranch įstaigos. Pagaliau esame su
grąžinti į tarptautinę olimpinę šei
mą. Red.

Australiečių krepšinis ...
1937 ir 1939 m. Europos krepšinio 

pirmenybių, kurias abu kartus lai
mėjo Lietuva, rinktinių dalyvis Leo
nas Baltrūnas, gyvenantis Australi
joje, spaudoje apie to krašto krepši
nio raidą pareiškė:

“1949 metais, kai Melburne pir
mieji lietuviai sudarę savo krepši
nio komandą, lengvai nugalėdavo 
australiečius, tai šiandien austra- 
liečiai toli pralenkė mūsiškių suge
bėjimus ir lietuvių krepšininkams 
sunku bepatekti į australiečių aukš
tosios klasės kategoriją. Taigi ten
ka žaisti žemesniuose pogrupiuose.

Australiečių krepšinio rinktinė 
olimpinėse žaidynėse pirmą kartą 
dalyvavo 1956 metais, kur jiems te
ko pasitenkinti 12-ja vieta. 1964 me
tais Tokijuje australiečiai užėmė 
9 vietą, 1970 metais Jugoslavijoje - 
12, 1972 metais Miunchene - 9 vietą, 
1974 metais pasaulio pirmenybėse 
Puerto Rico australiečiai vėl suge
bėjo iškovoti tik 12 vietą, 1976 me
tais Montrealio olimpiadoje jie bu
vo 8-ti, 1978 metais Filipinuose jau 
- 7 vietoje, 1980 metais per Maskvos 
olimpiadą - vėl 8-ti, 1982 metais pa
saulio varžybose Kolumbijoje - 5-ti, 
1984 metais Los Angeles - 7-ti, 1986 
metais pasaulio pirmenybėse Ispa
nijoje - 13, o 1988 metais Seoulo 
olimpiadoje australiečių krepšinio 
rinktinė iškovojo 4-tą vietą.

Drąsiai galime tvirtinti, kad prie 
australiečių krepšinio žaidimo ly
gio kėlimo nemažai prisidėjo ir lie
tuviai. Per paskutiniuosius keturias
dešimt metų visa eilė lietuvių 
krepšininkų žaidė Australijos krep
šinio rinktinėje ii- net ją treniravo”. 
(Vienas iš tų trenerių buvo Leonas 
Baltrūnas. Red.).

/r/Mvi\ LIETUVIŲ

J J- . KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

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. (gyvybčs drauda) 

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

(USdol. Sav. Acc.)

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

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

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per gQ milijonus dolerių

Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionės čekiai (American Express, 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. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas (Toronto linija) 416-773-6480 

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, SAVININKAS, 
kvalifikuotas įkainotojas nuosavybių, mortgičių, palikimų, investacijų, (V. 
Day Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

R Toronto miesto
Statybos ir pastatų tikrinimo skyrius

Viešas pranešimas 
Pakankamas šildymas
Toronto miesto namų įstatymas sako, kad nuosavybės 
savininkas yra atsakingas už šilumos palaikymą visuose 
kambariuose minimum 21 °C (70°F) nuo rugsėjo 15 iki 
birželio 1 dienos.

Jei esate nuomininkas ir jaučiate, kad jūsų patalpa nepa
kankamai šildoma, pasakykite ar parašykite savininkui.
Jei nieko nedaroma ir jūs gyvenate Toronto mieste, 
Pastatų ir priežiūros departamentas gali jums padėti.

Skambinkite 392-7960 nuo pirmadienio iki penktadienio 
tarp 8.30 v.r. ir 4.30 v.p.p.; naudotojai TDD/TTY skambinkite 
392-0381. Ypatingu atveju dėl šildymo po darbo valandų 
skambinti būtino reikalo tel. 392-7149.
Michael L. Nixon, P. Eng.
Pastatų bei priežiūros viršininkas
ir vyriausias pareigūnas

STATOMAS GERESNIS TORONTAS 
PALAIKYKITE ŠIO SKELBIMO IŠKARPĄ ATEIČIAI

Ateitininkų žinios
Visi studentai ateitininkai yra 

maloniai kviečiami dalyvauti re
kolekcijose, įvyksiančiose š.m. 
spalio 4-6 d.d. “Dainavos” stovyk
lavietėje. Registruotis pas Daną 
Grajauskaitę tel. (416)-537-1918 
arba pas Vytą Čuplinską tel. (819)- 
595-9451. Atsinaujinkime dvasiš
kai, pradėjus naujus mokslo metus.

SAS centro valdyba

Skautų veikla
• Pradedant metų veiklą, yra 

puiki proga įrašyti į skautų-čių or
ganizaciją jaunus berniukus ir 
mergaites, kurie dar jokiai orga
nizacijai nepriklauso. Būnant skau
tų eilėse yra gera proga susipažin
ti su naujais lietuviukais drau
gais, dalyvauti sueigose, išmokti 
savarankiškumo, mokytis kalbėti 
lietuviškai ir kasdieną padaryti 
gerą darbelį.

• “Romuvos” stovyklai aukojo: 
$150 - I. Ruslienė, I. Pečiulytė; $25 
- A. Karasiejūtė, A. Puzerytė, R. 
Otto, G. Sendžikas; $70 - K. J. Ba
tūros a.a. v.s. P. Balso atminimui.

• “Romuvos” stovyklauto
jams skanų maistą gamino R. Be- 
kerienė, J. Yčienė, L. Kaminskie
nė, V. Tirilienė, Ir. Pečiulytė, A. 
Raškauskaitė, A. Pajaujienė, I. 
Ruslienė, Sabaliauskienė, A. Ja
nuška, kartu buvo slaugės V. Pu- 
zerienė ir iš Lietuvos - I. Laba
nauskienė, ji gavo skautišką kakla
raištį, kurio negalėjo nešioti 50 m. 
okupuotoje Lietuvoje. M.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

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

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.
• (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.

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 $1000-51200)

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

-tik $1.00 įdieną)

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.



Klivlando “Žaibo” tinklinio komanda, dalyvavusi Pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse Lietuvoje 1991 m. vasarų Nuotr. V. Bacevičiaus

Žinotina keliaujantiems į Lietuvą

SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖKINGI ŠAULIAI

Šios kuopos valdyba sveikina 
visų “TŽ” redakcijos bei administ
racijos štabą su labai malonia ži
nia, kad Lietuva galės pati valdy
tis, būti tikra šeimininke savo že
mėje. Linkime šiam mielam laik
raščiui tęsti savo gražy darbą.

Šia proga dėkojame už “TŽ” laik
raštyje įvairius mūsų šauliškos 
veiklos aprašymus.

Priedas laikraščio paramai-$30.

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

Juozas Rovas, 
kuopos iždininkas

Rašo iš Lietuvos

IŠEIVIO DOVANOS GIMTINEI
Anykščių rajono visuomenė, 

kultūros darbuotojai, mokslei
vija labai patenkinti svečio iš 
Montrealio Juozo Šiaučiulio vieš
nage. Žymus kultūros ir visuome
nės veikėjas išeivijoje J. Šiau- 
čiulis labai nori padėti gimtajam 
miestui. Neseniai apsilankęs jis 
padovanojo anykštėnams daug 
vertingų išeivijos lituanistinių 
leidinių, o taip pat “Lietuvių en
ciklopedijos” 37 tomus. Šias kny
gas dabar visi gali perskaityti 
Anykščių centrinėje biblioteko
je, o anksčiau norintys paskaity
ti išeivijos literatūrą turėdavo 
važiuoti net j Vilnių. Irtai respub
likinėje bibliotekoje ne visi kūri
niai visiems buvo prieinami: dau
guma jų būdavo specialiuose fon
duose.

Anykščių A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko muziejų salė
je įvyko susitikimas su J. Šiaučiu- 
liu. Visiems buvo labai įdomu iš
girsti, kad svečias yra išleidęs 
poezijos knygą “Gimtosios žemės

sauja”, kad gimtinėje netrukus 
išeis jo prisiminimų knyga “Vei
du į šiaurę” - apie išeivius ir jų 
likimą. J. Šiaučiulis taip pat yra 
tautodailininkas, išskobęs keletą 
kryžių, koplytėlių, kitų reikšmin
gų medžio darbų. Mūsų žemietis 
be galo užimtas žmogus. Jis reda
guoja Kanados lietuvių leidinius, 
yra Kanados lietuvių šaulių rink
tinės pirmininkas, aktyviai daly
vauja kitoje išeivių veikloje. Mu
ziejaus salėje buvo J. Šiaučiulio 
fotografijų paroda, svečias prisi
minė savo gimtuosius Anykščius, 
kuriuose nebuvo 47 metus, papasa
kojo apie Kanados lietuvių gyve
nimą. Tai pirmas susitikimas su 
visuomene iš Vakarų atvykusiu 
gimtinėn išeiviu. Anksčiau Anykš
čius retai kam tekdavo aplankyti, 
nes tai buvo prie uždarų, užsienie
čiams negalimų lankyti miestų. 
Jei kas atvykdavo, tai tik labai 
trumpam, tik gavę įvairius leidi
mus, sutikimus ... Dabar laikai 
pasikeitė. J. Šiaučiulio apsilanky
mas ir buvo pirmoji kregždė. Ir, 
reikia tikėtis, ne paskutinė. Apie 
svečio iš Montrealio J. Šiaučiulio 
viešnagę gimtinėje gražiai atsilie
pė rajono laikraštis “Anykšta”, su 
padėka apie žemietį kalba ir visi 
anykštėnai. Vytautas Bagdonas

Lietuvos pasiuntinybė Vašing
tone praneša, kad asmenys, ke
liaujantys į Lietuvą, privalo įsi

gyti vizą, išduotą bet kurioje Lie
tuvos atstovybėje užsienyje arba 
prie bet kurio įvažiavimo į Lie
tuvą punkto. Keleiviai, turintys 
vizą išduotą Lietuvos pasiunti
nybėje Vašingtone, praleidžia
mi per visus įvažiavimo punktus.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
įvažiavimo vizas bus galima įsi
gyti Lietuvos atstovybėse Varšu
voje, Bonoje, Kopenhagoje ir 
Stockholme.

Norintys vykti į Lietuvą trau
kiniu iš Vakarų Europos privalo 
įsigyti Sovietų įvažiavimo vizą, 
nes šie traukiniai kerta Gudijos 
teritoriją pakeliui į Vilnių.

Lietuvos pasiuntinybė Vašing
tone išduoda vizą į Lietuvą as
menims, pateikusiems užpildy
tą vizos pareiškimą ir pasą (nuo
traukų nereikia).

Vizos mokestis 25 JAV doleriai.
Asmenims, turintiems Lietu

vos užsienio pasą, įvažiavimo 
viza nereikalinga.

Lietuvos generalinis konsulas 
Kanadai Haris Lapas išduoda vi
zas įvažiavimui į Lietuvos res
publiką. Konsulato adresas: 
Consulate General of Lithuania, 
235 Yorkland Blvd., Suite 505, 
Willowdale, Ontario M2J 4Y8. 
Tel. (416) 494-4099, FAX (416)494- 
4382. Vizai gauti reikia: 1. Galio
jančio užsienio paso; 2. Užpildy
tos vizai gauti anketos; 3. Vienos 
paso nuotraukos. Reikia pridėti 
vizos mokestį - $30 ir persiunti
mo išlaidas.

Konsulinės žinios iš Lietuvos
Lietuvių informacijos centro 

pranešimu, konsulinio departa
mento direktorius Linas Kučins
kas iš Vilniaus Lietuvos pasiun
tinybei Vašingtone pranešė, 
kad Lietuvos pasienio sargyba 
rugsėjo 10 d. 21 vai. perėmė sie
nos apsaugą Lazdijuose ir Vil
niuje. Laikinai dar siena bus 
saugoma kartu su sovietų pasie
niečiais.

Pasak Kučinsko, su lenkais su
sitarta, kad per Lazdijų pasie

nio punktą galės važiuoti visų 
šalių piliečiai, tačiau prieš tai 
reikės informuoti Lietuvos at
stovą Varšuvoje D. Junevičių tel. 
62-31-94, adresas: Aleje Ujaz- 
dowskie 13, Lietuvos informaci
jos biuras. Įvažiuoti užtenka 
Lietuvos vizos, kurią galima 
gauti Lazdijų pasienio punkte. 
Vien su lietuviška viza taip pat 
galima įvažiuoti per Klaipėdą 
ir Vilnių. Tiems, kurie važiuo
ja per SSSR teritoriją — per 
Gardiną, Brestą ar Maskvą, rei
kia turėti sovietų vizą.

Važiuojant per Kopenhagą 
ir Stockholmą, o toliau per Ry
gą, reikia turėti latvių vizą arba 
lietuvišką vizą, išduotą Vašing
tone. Vykstant per Helsinkį-Ta- 
liną reikia estų vizos.

Pro Lazdijus, Vilnių ir Klai
pėdą galima įvažiuoti su lietu
višku užsienio pasu, išduotu už
sienyje, be vizos.

Netrukus lietuviškos vizos bus 
pradėtos išdavinėti Varšuvoje, 
Bonoje, Kopenhagoje, Stockhol
me. Inf.

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos
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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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

“TORVIL” SIUNTINIŲ BENDROVĖ
(Buvusi J.&J. Canadian-European Exp. Imp. Co.)

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

► SIUNTINIAI SUDAROMI IR PARUOŠIAMI PAČIŲ KLIENTŲ (Nauji ir 
vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, maksimumo nėra)

► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)

► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų)

► PINIGAI (pristatymas iš rankų į rankas)
- reguliarus - (4 savaitės)
- skubus - (7 darbo dienos)

► VAISTŲ PERSIUNTIMAS PAGAL GYDYTOJŲ RECEPTUS
► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tik Kanadoje)
► LANKYTOJŲ IŠKVIETIMAS
► RUSŲ (SOVIETŲ) GAMYBOS AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS 

Žemiausios kainos - pristatymas per 3 savaites (Volga, Lada, Samara, 
Moskvich, Tavria, Niva).

TUOJAU BUS - SIUNTOS LĖKTUVAIS “AIR CARGO”
SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Poterio 
bylas ir testamentus

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

HAILING CONTRACTING 
(Estonian)

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

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

KANADOJE
Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX; (416) 798-3321

Branch
TORVIL PARCELS 
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
[FAX: (416) 533-4910

LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

JAV
Head Office
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622
Tel. (312) 278-5258
FAX: (312) 278-0875

Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namu Įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
įvedimas (plumbing) ’įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemų sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros

15 metų patirtis. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 691 -0939

\ | i O *

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 19 d.)

* 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

“TORVIL” SIUNTINIŲ BENDROVĖS AGENTŪROS:
Kanadoje tel. (416) 798-3320 JAV tel. (312) 278-5258

KANADOJE JAV

RF/VIBK 
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

TORVIL Ltd.
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416) 798-3321

R&R INTERPOSTMIR Co.
1055 Broadway 
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880

POLONIA TRAVEL AGENCY
2442 W. 47th Street
Chicago, IL 60632 
Tel. (312) 254-2738

TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416) 633-4910

LELYA’S CLOTHING
7706 Santa Monica Blvd. 
Los Angeles, CA 90046 
Tel. (213) 656-1962

POLONIA TRAVEL AGENCY
1105 E. Rouserelt Rd., 
Lombard, IL 60148 
Tel. (708) 932-9875

SILESIA CO.
37 Hellems Ave., 
Welland, Ontario. 
Tel. (416) 734-4487

“FIL” TRAVEL AGENCY
1828 3th Ave., 
Wateryliel, NY 12189 
Tel. (518) 274-5242

TRAVEL IDEAS
4857 W. Irving Pard Rd. 
Chicago, IL 60641 
Tel. (312) 286-0026

ARKA LONDON 
680 Dundas St. E., 
London, Ontario. 
Tel. (519) 438-5271

UNIVERSAL TRAVEL 
4117 Bee Ridge Road 
Sarasota, FL 34233 
Tel. (813) 377-9025

POLONIA TRAVEL AGENCY
5093 S. Archer Ave.
Chicago, IL 60632 
Tel. (312) 284-2600

LAMBETH LEATHER WEAR
199 Wellington St., 
London, Ontario N6B 2K9 
Tel. (519)439-6601

POLONEZ Travel Consultants
235 Main St., 
South Rivier, NY 08882 
Tel. (908) 390-0244

WORLD WIDE TRADING CO.
1813 Kings Highway 
Brooklyn, NY 11229 
Tel. (718) 998-4545

BIG WIN center
769 Brant St., 
Burlington, Ontario 
Tel. (416)639-7547

JANTAR AGENCY 
121 Meserole Ave., 
Brooklyn, NY 11222 
Tel. (718) 389-7421

POLONIA TRAVEL AGENCY
2864 N. Milwaukee Ave., 
Chicago, IL 60618 
Tel. (312) 235-0303

KAZAN TRADING CO.
83 Shanley St., 
Kitchener, Ontario 
Tel. (519)743-7653

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell, Hamtramck 
Detroit, Ml 48212 
Tel. (313) 892-8563

POLONIA TRAVEL AGENCY
5305 Fulerton Ave., 
Chicago, IL 60635 
Tel. (312) 745-0021

PATRIA
2683 W. 71th Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 778-2100 
FAX: (312) 778-8364

ROCO TRAVEL
632 Dorchester Ave. S. 
Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-1303

TORVIL PARCEL
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5250 
FAX: (312) 278-0875

ZALESKI’S CENTRAL SERVICE
6614 South Pulaski Road 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 582-4745

VOYAGER INTERNATIONAL
2890 N. Milwaukee Ave., 
Chicago, IL 60618 
Tel. (312) 252-2212 
FAX: (312) 286-4279

FAX 233-0285

769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE
IV F1 IL lV 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*

DRAIDA ----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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Anapilio žinios

— Lietuvos kankinių šventė
— mūsų parapijos atlaidai bus 
rugsėjo 29, sekmadienį. Iškilmin
gos pamaldos — 3 v.p.p. Po jų
— procesija į kapines šventini
mui Rūpintojėlio statulos. Vaišės 
bus 5 v.p.p. Anapilio salėje. Bi
lietai platinami sekmadieniais po 
pamaldų salėje.

— Palaidoti: rugsėjo 12 d., a.a. 
Algirdas Kaunas, 69 m. amžiaus, 
a.a. Petras Kaizeris, 84 m. amžiaus; 
rugsėjo 16 d., a.a. Jonas Zovė, 82 m. 
amžiaus.

— Mūsų parapijos choro valdyba 
kviečia visus mėgstančius gies
mes įsijungti choran. Tuo reika
lu prašome skambinti choro pir
mininkui Rimui Paulioniui tel. 
249-1305.

— Naujai atvykusieji Kanadon 
lietuviai, kurie per mūsų para
pijų pradėjo savo pasilikimo Ka
nadoje bylas ir dar nėra gavę “lan
ded immigrant” statuso, prašomi 
paskambinti klebonijom

— Rugsėjo 14 d. punskiečių Der- 
liūnų-Janušonių šeimos surengė 
padėkos Mišias 5 v.p.p. ir vaišes 
mažojoje Anapilio salėje. Dalyva
vo apie 120 asmenų.

— Mišios rugsėjo 22, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Juozą Jankaitį 
(V mirties metinės), 11 v.r. už pa
rapiją; Wasagoje 11 v.r. už a.a. 
Antaną Bernotą (IV mirties me
tinės).

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 140 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: R. A. Krasauskai 
iš Vilniaus; A. Mačiulis iš St. 
Petersburgo, Fla., R. I. Kassulat 
iš Čikagos. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN visuo
meninės veiklos komiteto pirmi
ninkė Kristina Dambaraitė-Jano- 
wicz.

— LN biblioteka veikia trečia
dieniais ir sekmadieniais nuo 1 
v.p.p. iki 3 v.p.p.

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

Aukos slaugos namams
$500 — J. Leparskaitė; $250 — 

J. Tamulionis; $280.13 — Rūta Ber- 
žanskienė savo vyro Juozo atmini
mui; $200 — L. T. Lorencai, A. Ži
lėnas; $100 — A. Artičkonis, E. Ra- 
davičiūtė; a. a. Editos Ulickienės 
atminimui $40 — LN moterų būre
lis; $20 — T. Kobelskienė, G. L. Le- 
szczynski, V. Palilionis; a. a. Algir
do Šukio atminimui $50 — A. B. Vi- 
lučiai, Scherville, Indiana, JAV.; 
a. a. Onos Baumgardienės atmini
mui $50 — D. Kraveckas, L. Eini- 
kienė; a.a. Albino Statulevičiaus 
atminimui, $25 — D. Harvey; a.a. 
Liudo Einikio atminimui $50 — L. 
Einikienė; a. a. Vilhelminos Genie
nės atminimui $20 — V. G. Butkiai, 
G. Kocienė, B. Stalioraitienė, I. K. 
Šlekiai, A. D. Zakarevičiai, A. S. 
Ciplijauskai; a.a. Petro Braso at
minimui $20 — L. E. Klevai, Ha
milton. Iš viso statybos fonde yra 
$631,033. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba aukas siųsti šiuo ad
resu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Tautinių šokių instituto su
rengti mokytojų-vadovų kur
sai įvyko rugpjūčio 18-25 d.d. 
Dainavos stovyklavietėje. Jie 
buvo skirti paruošti vadovus IX 
Tautinių šokių šventei, kuri 
įvyks 1992 m. liepos 5 d. Čika
goje. Kursuose dalyvavo maž
daug 120 mokytojų, vadovų, ir 
šokėjų, atstovaudami 35 viene
tams iš Kanados, JAV ir net 
Brazilijos. Savaitės bėgyje kur
santai išmoko visus 21 šokius, 
numatytus Šventei. Pasidalino 
savo vienetų vaizdajuostėm ir 
pasilinksmino su seniai nema
tytais bei naujais draugais. 
Stovyklą aplankė Tautinių šo
kių šventės rengimo komiteto 
pirm. dr. P. Kisielius, vicepir
mininkė B. Jasaitienė ir Br. 
Juodelis. Vadovai buvo supa
žindinti su šventės programa. 
Daug kas buvo nutarta, išspręs
ta ir išmokta smagioj stovyklos 
nuotaikoj. Iki pasimatymo IX 
Tautinių šokių šventėje. G.A.

Nori susirašinėti
Su išeivijos tautiečiais, ypač be

sidominčiais žemės ūkio klausi
mais, nori susirašinėti Albinas P. 
Kavaliauskas, baigęs Lietuvos 
žemės ūkio akademijos mechani
zacijos fakultetą. Adresas: Šakių 
rajonas, Gelgaudiškiu apylinkė, 
Stulgių k., Lithuania.

ALGIS MEDELIS spalio gale vyksta 
į Lietuvą. Reikalingi patarnavimų 
prašomi kreiptis tel. 1-416-434-1847.

“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
— Šiais metais sueina 25-ri me

tai nuo Šiluvos Marijos koplyčios 
Vašingtone Nekalto Marijos Pra
sidėjimo bazilikoj dedikacijos. 
Sukaktį norima atšvęsti iškilmin
giau ir prasmingiau. Sukakties ko
mitetas atliko parengiamuosius 
darbus, į garbės komitetą pakvie
tė visus septynis Amerikos kardi
nolus, kard. V. Sladkevičių ir kt. 
Spalio 13 d. pamaldų metu Lietu
va bus paaukota Nekaltajai Mari
jos Širdžiai. Taip pat vyskupas 
P. Baltakis, OFM, prašo finansiš
kai paremti šios šventės reikalus, 
nes yra numatyta apie $15,000 iš
laidų. Spalio 12 d. yra numatytas 
simpoziumas dienos metu, o vaka
re “Dainavos” ansamblio koncer
tas. Spalio 13, sekmadienį, iškil
mingos pamaldos Nek. Marijos 
Prasidėjimo bazilikoje, kurioje 
yra lietuvių koplyčia.

— Ateitininkų veiklos pradžia 
įvyks ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 22. Visų kuopų nariai orga
nizuotai su vėliavomis dalyvau
ja 10.15 v. Mišiose mūsų šventovė
je. Po Mišių jaunimas ir tėveliai 
bei sendraugiai renkasi agapei 
Parodų salėje.

— Pirmos Komunijos iškilmių 
nuotraukos yra klebonijos rašti
nėje. Prašoma jas pasiimti bet 
kada.

— Parapijos kavinėje, kuriai 
vadovauja pasikeisdamos B. Grei- 
čiūnienė ir E. Walenciej su savo 
padėjėjomis, jau veikia ir gamina 
skanius lietuviškus valgius.

— Mišios rugsėjo 22, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Petraičių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. - už a.a. Kotry
ną ir Antaną Margius, 10.15 v.r. - 
už a.a. Stasį Juknevičių, už a.a. 
Alfonsą Krikščiūną, ateitininkų 
intencija, 11.30 v.r. - už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

VELIONĖ ANASTAZIJA TA
MOŠAITIENĖ buvo ne tik žymi 
dailininkė, bet ir dosni lietuviš
kos spaudos rėmėja. Net baig
dama savo žemiškąją kelionę 
išreiškė pageidavimą, kad jos 
laidotuvių proga tautiečių dos
numas reikštųsi ne gėlėmis, o 
parama lietuviškai spaudai. 
Laidotuvių dalyviai aukojo laik
raščiam pagal savo pasirinki
mą. “Tėviškės žiburiams” buvo 
suaukota apie $700. Šia proga 
reiškiame pagarbą Velionei ir 
nuoširdžią padėką aukotojams.

A. a. Anastazijos Tamošaitienės 
atminimui vietoje gėlių “Tėviš
kės žiburiams” aukojo: $100 - 
A. S. Kazlauskai, LTI (Lietuvių 
tautodailės instituto) Toronto 
skyrius; $50 - LTI Niujorko sky
rius; $30 - L. Daunienė, L. Le- 
may-Gutauskas; $25 - V. Balsie
nė, I. Adomavičienė, G. A. Tarvy
dai; $20 - M. Vasiliauskienė, V. 
O. Taseckas, Vyt. Sendžikas, V. 
Balsys, V. Palilionis, G. A. Valiū
nai, Alg. Vaičiūnas, I. P. Lukoše
vičiai, P. B. Sapliai, Č. S. Senke- 
vičiai, Trečiokai, R. J. Karasie- 
jai, R. G. Paulioniai, V. Kežinai- 
tis, B. Kaminskas, J. Bakis; $10 - 
dr. A. Užupienė-Lukienė, M. Po- 
vilaitienė; $5-0. Juodišienė.

A. a. Albino Statulevičiaus 
atminimui Jadvyga Barzdaitie- 
nė “Tėviškės žiburiams” auko
jo $20.

A.a. Julijos Freimanienės at
minimui vietoje gėlių Gurklių 
ir Ivanauskų šeimos “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $20.

Antanas ir Vincas Gelžiniai, 
pagarbiai prisimindami velionį 
a.a. Petrą Brasą, mirusį Hamil
tone, paaukojo “Tėviškės žibu
riams” po $20.

A.a. Martyno Yčo prisiminimui 
Erika Šernienė, Gyčio Šerno ir 
Irenos Meiklejohn šeimos “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

A.a. Petrui Balsui ir a.a. Kazi
mierui Lembertui mirus, užjaus
dami visus artimuosius Zuzana 
ir Aleksandras Stančikai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. S. Tauterienės atminimui 
Marija ir Stepas Šetkai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Adolfo Šetiko atminimui 
Marija ir Stepas Šetkai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Onos Vėlyvienės, mano 
mamytės, mirusios 1990 m. rug
sėjo 13 d., atminimui Onutė ir 
Alfonsas Vindašiai su šeima 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Petro Braso atminimui V. 
Jonuška “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

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

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

Juodojo kaspino dienos minėjimas rugpjūčio 23 d. Toronto miesto rotušės aikštėje. Pirmoje eilėje miesto tarybos 
ir tautybių atstovai Nuotr. St. Dabkaus

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE,
PROGRAMOJE: 3 v.p.p. -padėkos MIŠIOS

4 v.p.p. - procesija į kapines ir 
šventinimas Rūpintojėlio statulos
5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje

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

Maloniai kviečia visus dalyvauti - Anapilio parapijos taryba
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Kviečiame į: v ,

BALTIECIŲ NEPRIKLAUSOMYBES
JAUNIMO ŠOKIUS
1991 metų rugsėjo 21 dieną, šeštadienį, 
8 vai. vakaro, Prisikėlimo parapijos

, didžiojoje salėje. iėjimas-$7.99

Rengia - "Gintaro ” studentų grupė
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Toronto Maironio mokykla ir 
lituanistiniai kursai mokslo me
tus pradės rugsėjo 21, šeštadie
nį, 9.30 v.r. “Our Lady of Peace” 
mokyklos patalpose. Tą dieną 
vyks ir registracija. Tėveliai yra 
kviečiami į mokyklos auditoriją 
pranešimui dėl ateinančių moks
lo metų. Registracijos mokestis 
$50, metų - $200 šeimai (įskai
tant ir registraciją).

Toronto jaunimo ansamblis 
“Gintaras” repeticijas pradeda 
rugsėjo 26, ketvirtadienį, 6.30 v. 
v. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Prašome visus šokėjus užsire
gistruoti ir bent vieną iš tėvų 
dalyvauti susirinkime, kuris vyks 
tuo pačiu laiku.

Baltiečių moterų tarybos me
tiniai pietūs įvyks rugsėjo 28, 
šeštadienį, 12.30 v.p.p. Delta 
Chelsea Inn, 33 Gerrard St., Wren 
salėje. Pagrindinė kalbėtoja — 
Edna Anderson, M.P., naujoji 
“Kanadiečių parlamentarų bal- 
tiečiams” grupės pirmininkė. 
Kaina $28. Bilietai užsakomi 
tel. 762-8414 arba 253-0410. Pra
šome kuo gausiau atsilankyti 
ir tuo išreikšti padėką grupei, 
kuri savo darbu daug prisidėjo, 
kad Kanados valdžia pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. I.M.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

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

Tel. 762-9190

ui pard u o t u vė 
“ yzj et ori a.",

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.

“The Globe a. Mail” 1991. IX. 14 
išspausdino ilgą straipsnį apie 
keliones į Baltijos valstybes 
ir naujas taisykles bei galimy
bes. Vizas duoda generalinis 
Lietuvos konsulas Haris Lapas, 
gen. Latvijos konsulas dr. Gun
tis Silins, gen. Estijos konsulas 
Ilmar Heinsoo. Lietuvos vizos 
kaina — $30, Latvijos — $50, Es
tijos — dar nenustatyta. Straips
nyje nurodyti ir visi konsulatų 
adresai ir skrydžių galimybės.

Amerikos imigracijos tarnyba 
(United States Immigration Ser
vice) gavo leidimą išduoti 40.000 
taip vadinamų “green cards” 
(Resident Alien Cards). Tuo gali 
pasinaudoti ir lietuviai. Turin
tys šią kortelę gali gyventi ir 
dirbti JAV-se. Korteles gaus tie, 
kurie pirmieji paprašys. Galima 
užsiregistruoti telefonu 716-282- 
8755. Geriau būtų asmeninę in
formaciją (vardas, pavardė, už
siėmimas) perduoti faksu 716- 
284-9675. Adresas: McDowall & 
Associates, Attorneys and Coun
selors at Law, 2127 Main St., 
Niagara Falls, New York 14305, 
USA. Inf.

“Literatūra ir menas”, Lietu
vos rašytojų sąjungos savait
raštis, 1991 m. 29 nr. išspaus
dino torontiečio rašytojo Juozo 
Kralikausko straipsnį apie ve
lionį kun. Stasį Ylą su pastaro
jo nuotrauka. J. Kralikauskas 
šią vasarą lankėsi Lietuvoje ir 
atkreipė kai kurių redakcijų 
dėmesį į plačią a.a. kun. St. 
Ylos literatūrinę, mokslinę ir 
publicistinę kūrybą, dar mažai 
žinomą Lietuvoje. Minėtasis 
straipsnis — autoriaus atsisvei
kinimo kalba, išspausdinta ir 
“TŽ” 1983 m. antrašte “Jau ana
pus šilojų”.

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.

įvyks 1991 m. 
rugsėjo 29, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

Stasys Paulauskas, JAV dar
bo ministerijos tarnautojas, 
dalyvavo Toronte surengtoje 
profesionalų iškilmėje, Hilto- 
no viešbutyje, atstovaudamas 
savo įstaigai Čikagoje. Ta pro
ga jis aplankė “Tėviškės žibu
rius”, tapo jų garbės prenume
ratoriumi, o rugsėjo 15, sekma
dienį, dalyvavo lietuvių padė
kos iškilmėse Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę.

Lietuvių socialinių reikalų 
tarnyba Toronto Lietuvių na
muose atidarė naujųjų lietuvių 
imigrantų centrą. Jis veiks penk
tadieniais 9 v.r. — 5 v.p.p., tel. 
532-3312. Į visus klausimus atsa
kinės Marytė Balaišytė. Jos na
mų tel. 533-9880. Norintys mo
kytis anglų kalbos imigrantų 
centre gali gauti pamokų sąra
šą. Galima ir tiesiogiai skam
binti j katalikų mokyklų centrą 
tel. 229-5334. Naujai atvykusieji 
ieško darbo. Jei kas turi pasiū
lymų, prašoma kreiptis į Marytę 
Balaišytę imigrantų centre. Inf.

BIBLIOTEKOS PADĖKA
MIELI TAUTIEČIAI,

Šiuo sudėtingu mūsų valstybei ir 
tautai laikotarpiu labai svarbi 
yra Jūsų moralinė ir konkreti ma
terialinė parama, kurią mes pasto
viai jaučiame.

Štai visai neseniai Vilniaus 
technikos universiteto bibliote
ką pasiekė Kanados lietuvių bend
ruomenės didelė ir vertinga kny
gų siunta, už kurią nuoširdžiai 
dėkojame. Ši literatūra užpildys 
esančias spragas informacinia- 
me-bibliotekiniame specialistų 
aprūpinime. Tikime, kad tokio po
būdžio parama padės geriau reng
ti specialistus Lietuvos respub
likai.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais 
ir didžia pagarba —

Regina Varnienė,
VTU bibliotekos direktorė

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

“TŽ" leidėjai

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

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

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

Skautų-skaučių “Baltijos” sto
vykloje dalyvavo 15 berniukų ir 
10 mergaičių. Pora lietingų dienų 
nesumažino stovyklautojų entu
ziazmo. Kai kurie skautukai gavo 
geltonus ir raudonus kaklaraiš
čius, o viena mergaitė buvo pakel
ta į prityrusias skautes. Stovyklos 
komendantas buvo Gintaras Na- 
gys, jo padėjėjas - Paulius Muraus
kas. Mergaitėms vadovavo Kristi
na Čičinskaitė ir Vilė Išganaitytė. 
Sekmadienį stovyklą aplankė ir 
Mišias atnašavo dvasios vadas kun. 
Juozas Aranauskas. Stovyklos pas
kutiniame lauže pasirodė liau
dies instrumentų orkestras, pa
ruoštas Zigmo Lapino. Stovykla 
tęsėsi vieną savaitę ir buvo užda
ryta rugpjūčio 10 d.

Vilniaus miesto burmistras dr. 
Arūnas Štaras ir jo palydovas Vil
niaus miesto tarybos narys Kęs
tutis Baušys, grįždami iš Toronto 
tarptautinio miestų vadovų suva
žiavimo, rugsėjo 1 d. užsuko į Mont- 
realio Aušros Vartų parapijos sa
lę susitikti su vietos lietuviais. 
Čia jų laukė apie 130 tautiečių. 
Dr. A. Štaras papasakojo apie ap
linkos apsaugą, kuri buvo visapu
siškai nagrinėjama tame suvažia
vime. Lietuvos atstovavimas to
kiuose suvažiavimuose visuomet 
atneša tiesioginę ir netiesioginę 
naudą. Kai įvykiai taip greitai kei
čiasi, apie Lietuvos būklę ne ką 
tegalėjo pasakyti, nes iš Lietuvos 
išvažiavę prieš savaitę. Vėliau at
sakinėjo į klausimus. Tuo metu 
buvo pranešta, kad Gorbačiovas 
iš principo pripažino galimybę 
Pabaltijo kraštus išleisti iš savo 
imperijos. Visų džiaugsmas buvo 
didžiausias. Visi sugiedojo Tautos 
himną. Tai galėjom matyti per te
leviziją ir kitas komunikacijos 
priemones, kurios buvo atsiuntu- 
sios savo korespondentus. Po ma
žų vaišių svečiai buvo išvežti į Mi
rabel orauostį skrydžiui į Lietuvą.

Maskvoje įvykęs sukilimas la
bai sudomino Montrealio televi
zijų ir radijo stotis bei spaudą. 
Jų korespondentai nuoširdžiai 
ieškojo vietos lietuvių, kad suži
notų jų reakciją į paskutinius įvy
kius. Daugiausia pasikalbėjimų 
davė Birutė Nagienė, Liudas Stan
kevičius, Arūnas Staškevičius, 
Albertas Jonelis ir kiti.

Kun. Stasys Šileika, SDB, šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, sale
ziečių vadovybės patvarkymu, iš
vyksta, atrodo, visam laikui į Lie
tuvą. Jis šiai parapijai vadovavo 
10 metų. Per tą laiką buvo suren
gęs 75 metų parapijos ir 600 metų

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

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

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

1 metų ...............
180 d. - 364 d. ...

... 7'/2%

... 7’/4%

Taupymo - su gyv. dr........
Taupymo-kasdienines ....

.. 5 %

.. 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.......... .. 51/2%

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

IEŠKAU ENERGINGOS moters pri
žiūrėti 14 mėnesių berniuką. Skam
binti Rūtai po 6 v.v. tel. 829-4075 
Oakville, Ont.

ĮMOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys-$150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(4161-536-4742 Toronte.

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. 

krikščionybės sukakčių minėji
mus. Taip pat šv. Kazimiero šven
tovėje pirmą kartą buvo atlikta 
poeto dr. Henriko Nagio ir kompo
zitoriaus Aleksandro Stankevi
čiaus kantata "Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva”. Be to, kun. St. Ši
leika uoliai reiškėsi lietuviškoje 
veikloje. Šv. Kazimiero parapija 
rengia jam išleistuves rugsėjo 22, 
sekmadienį, po pamaldų parapi
jos salėje.

Lietuvių tautodailės instituto 
suvažiavime dailininkų Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių sody
boje prie Kingstono, Ont., dalyva
vo Montrealio “Vaivorykštės” na
rės Regina Brikienė, Elena Kerbe- 
lienė, Birutė Nagienė ir Danutė 
Staškevičienė.

Naujų AV šventovės vargonų pa
šventinimas bus rugsėjo 29 d. per 
11 vai. Mišias. Po to parapijos sa
lėje įvyks koncertas ir vaišės.

Seselė Paulė, savo vadovybės pa
vedimu, rugsėjo 6 d. išvyko ilges
niam laikui į Lietuvą. Seselė Oli- 
veta perėmė jos pareigas.

Vedyboms ruošiasi Diana Gente- 
menaitė su dr. Audrium Žibaičiu, 
kuris prieš vienerius metus studi
jų pagilinimui lankėsi Montrea- 
lyje.

A.a. Ona Bieliūnaitė, 92 m. am
žiaus, mirė liepos 22 d. Po pamal
dų AV šventovėje liepos 25 d. kū
nas sudegintas Cote dės Neiges 
krematoriume. Liūdi sesers duk
tė ir sūnus su šeimomis bei kiti 
giminės ir artimieji.

A.a. Juozas Valiulis, 68 m. am
žiaus, mirė liepos 25 d. Iš Šv. Kazi
miero šventovės liepos 30 d. pa
laidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko Otavoje brolis ir 
Lietuvoje sesuo su šeimomis bei 
kiti giminės.

A.a. Justina Jurgickienė, 86 m. 
amžiaus, mirė liepos 29 d. Iš Šv. 
Kazimiero šventovės liepos 31 d. 
palaidota Notre Dame dės Nei
ges kapinėse. Liko duktė ir sūnus 
su šeimomis bei kiti artimieji.

A.a. Valentina Piešinienė (Meš- 
kauskaitė), 85 m. amžiaus, mirė 
rugpjūčio 30 d. Iš AV šventovės pa
laidota rugsėjo 2 d. Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Liūdi trys 
sūnūs, kurių vienas su šeima, ir 
daug giminių. Įsikūrus Aušros 
Vartų parapijai, velionės vyras 
Aleksandras buvo pirmasis vargo
nininkas.

A.a. Antanas Kavoliūnas mirė 
rugpjūčio 21 d. Buvo pašarvotas 
St. Lambert, Que., kūnas sudegin
tas rugpjūčio 23 d. Liūdi žmona 
ir marti su vaikais. B.S.

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.

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.


