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Praplatėję horizontai
Po staigių permainų iš karto pajusti naująja tikrovę 

nėra lengva. Kartais net ir džiaugsmai nepadeda.Pergy
venimų neužtenka — reikia kažkaip visu savimi suvokti 
pasikeitimą, įsikalti sau į galvą ir širdį, kad jau nebėra 
to, kas buvo, kad atsivėrė nauji horizontai, kuriuose jau 
ryškėja ir nauji siekiai.

LIETUVA jau nepriklausoma. Su šia mintimi mes 
keliamės ir einame gulti. Toji mintis visur su mu
mis kartu — ir darbe, ir poilsyje, ir maldoje. Lie
tuva laisva. Kiekvienas kitaip pergyvena šią tikrovę, 

jungdamas savo asmeninę penkiasdešimt metų tėvynės 
netekties patirtį su padėtimi, kur jis šiandien yra, ką vei
kia, kaip įsikūręs svetimuose toliuose, kiek tasai pen
kiasdešimt metų tarpas sujaukė jo mąstyseną, besiblaš
kančią tarp idėjinių nuotaikų ir medžiaginės gerovės 
pojūčių. Normalu, kad per tiek metų, nebejausdamas po 
kojomis savo gimtosios žemės, ne vienas išeivis pergyve
no dvasinius besiblaškančio žmogaus lūžius. Vienas 
bendras bruožas betgi jungia visus — laimingi esame, 
kad Lietuva atgavo nepriklausomybę. Prasiveria nau
jos galimybės ne tik tėvynėje pasilikusiems draugams 
ar giminėms, bet ir išeiviams. Laisvė veikti ir būti nau
dingais yra didelis turtas, už kurį daug žmonių aukoja 
ir savo gyvybes. Šiandien viskas atgauta, sušvito nauji 
keliai — tik eikime kaip ir kas dar pajėgti galime. Tačiau 
pakilęs entuziazmas, kaip po potvynio atslūgusi upė, 
turi vėl susirasti savo vagą ir tekėti tarp krantų — turi 
būti saistomas, ribojamas, pastovus ir koordinuotas. 
Naujoji Lietuva — naujieji ir uždaviniai išeivijai. Rei
kia tikėtis, kad kultūrinė veikla bei lietuvybės išlaiky
mas, kuris ir toliau bus pastovus darbuotės akcentas 
išeivijoje, turint nebevaržomą bei laisvai prieinamą 
atramą, pajudės lengvėjančia kryptimi. Persitvarkyti 
politinei veiklai, rodos, taipgi jokių sunkumų neturėtų 
būti — Vilnius žinos, kur ir kaip mes dar reikalingi. Eko
nominė pagalba tuo tarpu liks vienu iš didžiųjų išeivi
jos uždavinių.

STAČIAIS kalnais iškyla prieš akis tie uždaviniai. 
-Nors ekonominių reikalų sritis šiandien labai svar
bi, bet organizuotai tam buvome silpniausiai pasi
ruošę. Kažkada pradėti bandymai telktis profesionalams 

bei verslininkams į bendrą apjungti buvo daugiau vieto- 
vinio pobūdžio ir pasisekimo neturėjo. Ir galima prileis
ti, kad tai kaip tik dėl to, jog neturėta platesnės apimties 
bendrinių siekių, kokius turėjo kitų sričių veikla. Antra 
— ir platesni užmojai nebūtų buvę veiksmingi dėl stokos 
kapitalo. Šiandien jau kas kita. Per visą eilę dešimtme
čių išsisijojo profesionalų ir verslininkų reikšminges
nis finansinis pajėgumas, galįs jau ir tais stačiais kal
nais pradėti lipti. Kaip girdėti, ta linkme ne vienas jau 
bando pasukti ir pasiruošęs savo investavimais prisidė
ti prie Lietuvos ekonominio gyvenimo atkūrimo, kartu 
siekiant ir naujų galimybių savo verslo plėtotei. Ekono
minės pagalbos patarimai buvo pareikšti ir Kanados 
tarptautinės prekybos ir pramonės ministerio M. Wil- 
son’o, kai jis po kelionės Baltijos kraštuose kalbėjo bal- 
tiečių surengtoje Laisvės vakarienėje Toronte. Ragini
mas jungtis konkrečiu būdu yra kartu ir padrąsinimas, 
nes ir Kanada tiesia pagalbos ranką. Praplatėję horizon
tai ištisai gal ir nebus šviesūs. Daug priklausys nuo to, 
kaip į juos žiūrėsime, kaip prisidėsime, kad tos tamsu
mos šviesėtų. O pirmiausia turime tikėti, kad ir šioje sri
tyje būsime naudingi. Č.S.

PRANEŠIMAS IS ROMOS

Taip rašo italai apie Lietuvą

KANADOS ĮVYKIAI

T rijų streikų atgarsiai
Kanados valdžios tarnautojų 

PSAC unijos streiką užbaigė 
parlamento priimtas C-29 įsta
tymas, už kiekvieną negrįžimo 
darban dieną unijai numatęs 
$100.000 baudą, streikuotojams 
— po $1.000. Tai buvo antroji ir 
paskutinė PSAC unijos strei
ko dalis. Pirmąją po dešimties 
dienų unijos vadas Daryl Bean 
nutraukė rugsėjo 18 d., kai Ka
nados parlamentas jau buvo 
pradėjęs darban grąžinančio 
C-29 įstatymo priėmimą. Tada, 
matyt, buvo tikėtasi geresnių 
rezultatų pasiekti derybose.

Streiką unijos vadas D. Bean 
atnaujino rugsėjo 27 d., pasi
piktinęs, kad vyriausybės at
stovai dėl lėšų stokos atsisakė 
atšaukti algų užšaldymą šiems 
metams. Mažiausiai uždirban
tiems unijos nariams tebuvo 
pasiūlytas vienkartinis $500 
papildas. Tad iš tikrųjų strei
kas baigėsi be unijos laimėji
mo. Liko tas pats buvusio Ka
nados finansų ministerio M. 
Wilsono biudžetinis nutari
mas didžiausią uniją turin
tiems valdžios tarnautojams 
1991 m. nepadidinti algų, o se
kančiais metais didinti tik 3%. 
Dabartinė vidutinė šios uni
jos narių alga yra $30.000 su 
užtikrintu darbu ir taip pat už
tikrinta gera pensija.

Šis dviejų dalių streikas buvo 
žalingas Kanadai ir kanadie
čiams. PSAC valdžios tarnau
tojų unija turi 156.000 narių, 
apimančių daugelį viešojo gy
venimo sričių. Tad 46.000 ne
leidžiama įsijungti į streikus 
dėl jų neįmanomo pakeitimo 
nenutraukiamam darbe. Teisę 
streikuoti turėjo 110.000 šios 
unijos narių, o streikavo tik 
apie 70.000. Žalos atnešė ka
ringi piketų organizatoriai, 
nesiriboję vien tik savo darbo
vietėmis. Piketininkai netgi 
buvo sulėtinę Toronto L. B. 
Pearsono tarptautinio orauos- 
čio darbą, beveik visiškai su
stabdę naujojo derliaus grū
dų supirkimą ir atsargų išve
žimą užsienin.

Bene labiausiai nuskambė
jo antrojoje streiko dalyje ne
sėkmingas masinis bandymas 
jėga įsiveržti į Kanados par
lamento rūmus, užblokuoti 
Otavą su Kvebeku jungiančius 
tiltus. Nenuostabu, kad dien
raštis “The Toronto Sun” jau 
rugsėjo 10 d. specialiu veda
muoju pasmerkė piketų įsta
tymo pažeidimus. Pasak jo, pi
ketų dalyviai savo plakatais 
turi teisę pranešti visuomenei 
vykstantį unijos streiką. Šiam 
tikslui atlikti pakanka nedide-

(Nukelta į 9-tą psl.)

IŠ LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖS KANADOJE 1991.IX.29. Viršuje - procesija iš Lietuvos kankinių šventovės 
Mississaugoje į lietuvių kapines. Apačioje - Anapilio parapijos choras Rūpintojėlio statulos šventinimo metu 
gieda giesmę “Rūpintojėli". Šone - Rūpintojėlio statula paminklinės koplyčios įduboje ir kunigai, atlikę šventi
nimo apeigas - kun. J. STAŠKUS, statulos autorius, prel. I’R. GAIDA, kun. J. LIAUBA, OFM Nuotr. St. Dabkaus

Siekia glaudžių ryšių su Vakarais
Kaip praneša Reuterio agen

tūra, Lietuvos parlamente, ku
ris dar saugomas minų, spyg
liuotų vielų ir cementinių lui
tų, užsienio reikalų ministe- 
ris A. Saudargas rugsėjo 25 d. 
kalboje pažymėjo — Lietuvos 
užsienio reikalų pagrindinis 
politikos tikslas yra įsijungti 
į Europos tautų bendruomenę. 
Neaiški Sov. Šąjungos ateitis 
ypač verčia lietuvius, saugo- 
jant savo nepriklausomybę, 
orientuotis į Vakarus. Lietuva 
nori tapti pilna Europos bend
ruomenės 12-kos kraštų nare. 
Ministeris nepasakė, kada tai 
galės įvykti.

Pasak Reuterio agentūros, 
Baltijos kraštų ekonomika yra 
daug skurdesnė negu Vakarų 
Europos valstybių. Esą reikė
sią grumtis su kitomis Rytų Eu
ropos šalimis, kurios taipogi 
norės įsijungti į Europos bend
ruomenę. Lietuva norėtų pa
laikyti ypač glaudžius ryšius 
ir su Šiaurės kraštais.

Prezidentas V. Landsbergis 
už parlamento ribų pareiškė, 
kad priėmimo laikas į Europos 
bendruomenę priklausys nuo 
jos pačios, jos pasiūlymų ir 
pakvietimo. Vieni kraštai yra 
pozityviai nusistatę, kiti la
biau atsargūs.

Pasak V. Landsbergio, Lietu
vos pirmutinis rūpestis — so
vietų kariuomenės pasitrauki
mas ir nepriklausomybės įtvir
tinimas. Galvojama, kad Lietu
voje esama nuo 70,000 iki 100,000 
kareivių. Lietuvos vyriausybė 
nori, kad sovietų kariuomenė 
pasitrauktų kaip galima grei
čiau. Sovietai sakosi negalį 
tai įvykdyti iki 1994 metų. Lie
tuva taipogi savo nepriklauso
mybei apsaugoti turi įvykdyti 
laisvos rinkos reformas, suda
ryti bankinę sistemą ir nusta
tyti užsienio politiką.

Sudarys komisiją
Ta pati agentūra praneša, 

kad Lietuva sutiko su Lenki
jos pasiūlymu sudaryti bend
rą komisiją, kuri tirtų lenkų 
mažumos reikalus naujai ne
priklausomoje Lietuvoje.

Rugsėjo 25 d., pasak Tass 
agentūros pranešimo, Lenki
jos parlamente išreikštas su
sirūpinimas Vilniaus krašte 
lenkais, kurie šimtmečiais čia 
gyvenę.

Tame parlamente buvo pa
siūlyta sudaryti komisiją pa
dėčiai ištirti. Vilnius sutikęs 

kooperuoti. Sudarytoji komi
sija turėtų įsigilinti į proble
mos supratimą bei jos išsiaiš
kinimą.

Lietuvių vardu pasisakantis 
žurnalistas A. Ažubalis pareiš
kė, kad lenkų būklė Lietuvoje 
žymiai pagerėjo, kai ji lygina
ma su sovietine okupacija.

Svečias iš Vokietijos
Lietuvoje viešėjo Augsbur

go vyskupas Josef Stimpfle. Jį 
lydėjo prel. Antanas Bunga ir 
du vokiečių kunigai. Vyskupas 
labai palankus Lietuvai. Jis 
daug yra padėjęs Lietuvai prie
spaudos metu.

Svečias lankėsi Šiluvoje ir 
su Lietuvos vyskupais konce- 
lebravo Mišias. Aplankė Klai
pėdos Taikos Karalienės šven
tovę, Telšius. Panevėžio mo
kyklose susitiko su mokslei
viais. Dar aplankė Elektrėnus, 
kur kleb. kun. J. Sabaliausko 
rūpesčiu yra statoma nauja 
šventovė.

Vysk. J. Stimpfle Kaune su
sitiko su kardinolu Vincentu 
Sladkevičium. Kartu pasidžiau

Lietuvos policininkas nuleidžia Sov. Sąjungos vėliavą nuo LKP centro 
komiteto rūmu. Raudonieji pareigūnai pabėgo nespėję nuleisti vėliavos

Nuotr. R. Jurgaičio-Eltos

gė atstatyta Lietuvos nepri
klausomybe. Kalbėjosi apie 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
sunkumus ir kokia pagalba jai 
labiausiai būtų reikalinga.

Vilniaus arkikatedroje sve
čias vyskupas Mišias konce- 
lebravo su Vilniaus vyskupu 
Juozu Tunaičiu, Panevėžio vys
kupu Juozu Preikšu, kun. Vac
lovu Aliuliu ir svečiu iš JAV 
kun. Kęstučiu Trimaku. Tuo 
laiku rugsėjo 15 d. prasidėjo 
Sinoikija ’91. Mišiomis buvo 
atidaryta religijos filosofijos 
ir religinio meno studijų sa
vaitė.

Susirūpinimas Mažąja Lietuva
Mažosios Lietuvos rezisten

cinio sąjūdžio vardu jo vado
vybės pirmininkas Algis A. Re
gis ir nariai — Ramūnas Bunti- 
nas, dr. Karina Srugytė, Vilius 
A. Trumpjonas, Kurtas Vėlius, 
Jurgis Lampsatis ir A.P. Bag
donas š.m. rugsėjo 25 d. iš Či
kagos pasiuntė kreipimąsi Lie
tuvos respublikos prezidentui 
Vytautui Landsbergiui.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Spaudos agentūrų praneši
mu, paskutiniu metu Romoje 
lankėsi buvusios Lietuvos 
kompartijos, dabar demokra
tinės darbo partijos, vadovas 
Algirdas Brazauskas. Jį pa
kvietė Italijos demokratinė 
kairiųjų partija (buvusi komu
nistų partija).

Aštri kritika
Spaudos konferencijoje A. 

Brazauskas pareiškė, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė 
yra dešiniųjų rankose. Kovoje 
su opozicija vartojamos ne
demokratinės priemonės. Sun
kiai vykstąs demokratinis įtvir
tinimas. Tarp valdžios ir opo
zicijos esąs didelis skirtumas 
ir užsienio politikos klausi
mais, pabrėždamas, kad Lietu
va 5-kis dešimtmečius palaikė 
glaudžius ekonominius ryšius 
su Sov. Sąjunga. Esą negalima 
praeities vienu brūkšniu nu
braukti, kaip tai daranti da
bartinė Lietuvos vyriausybė. 
A. Brazauskas Romoje susitiko 
su kairiųjų demokratinės par
tijos vadovu Occhetto, socia
listų partijos sekretoriumi, 
taipogi su parlamento atstovų 
ir senato užsienio reikalų ko
misijų pirmininkais.

Occhetto per susitikimą su 
A. Brazausku pabrėžė Baltijos 
kraštų nepriklausomybės di
delę politinę reikšmę, pažy
mėdamas, kad, kuriant naują 
demokratinę santvarką Euro
poje, negalima neatsižvelgti 
į tautų skirtumus ir jų siekius 
būti nepriklausomais.

Niūrus vaizdas
Su A. Brazausku pasikalbė

jimą išspausdino kairiųjų de
mokratų partijos (buvusios ko
munistų partijos) dienraštis 
“Unitą”. Svečias iš Lietuvos 
ypač niūriomis spalvomis vaiz
davo dabartinę Lietuvą: kyla 
kainos, siautėja politinė kova, 
kitaminčiai baudžiami, žmo
nės netenka darbo tik todėl, 
kad jie yra komunistų partijos 
nariai, vis sudėtingesni val
džios santykiai su mažumomis, 
ypač lenkais, kyla visuomenė
je nepasitenkinimai, blės
ta nepriklausomybės atgavimo 
entuziazmas.

Teisina Gorbačiovą
Jis primygtinai tvirtino, kad 

Lietuva turinti palaikyti glau
džius ryšius su Sov. Sąjunga, 
nes jos ekonomika stipriai su
sieta su pastarosios ekonomi
ka. Pasak Brazausko, jei bus 
įtvirtinti ryšiai su persitvar
kiusia Sov. Sąjunga, tai būsią 
galima geriau pavartoti ir Va
karų pagalbą. Gorbačiovas ge
rai suprantąs lietuvių siekius, 
tik jam anksčiau trukdžiusi 
priešingai nusistačiusi sovie
tų komunistų partija. Gorba
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Besidžiaugianti išeivija ir jos veikla 
Lietuvos padėtis pasikeitė iš pagrindų 
Liepsnojančio Baltijos kelio dienos 

“TŽ” bendradarbės pranešimas iš Vilniaus
Plačiau atverkime akis

Dr. Vytauto Meškos sveikatos patarimai
“Nuo asmens iki asmenybės”

Prof. Justino Piktino knyga aktualiais dabarties klausimais
“Sąžinė psichologijos požiūriu”

Kun. dr. Antano Paškaus knyga apie žmogaus dvasines gelmes
Politinio įtaigojimo keliuose

Ieškant Lietuvai draugų politiniuose sluoksniuose 
Kasdieninis gyvenimas Vilniuje 

Keliautojo įspūdžiai, grįžus iš Lietuvos

čiovui kaltinimai esą nepa
grįsti.

A. Brazauskas skundėsi už
sienio korespondentui, kad 
buvusiai komunistų partijai 
draudžiama pasinaudoti tele
vizija ir radiju, dešinieji kont
roliuoja spaudos agentūras, 
buvusi kompartija stumiama 
iš visuomeninio gyvenimo. Da
bartinį politinį procesą Lie
tuvoje vargu būtų galima pa
vadinti demokratiniu - bylojo 
A. Brazauskas.

Posūkis į Vakarus
Italijos socialistų partijos 

dienraštis išspausdino po
kalbį su Vilniaus viceburmist- 
ru V. Kamaičiu, pavadindamas 
jį “Lietuva atvira Vakarams”.

V. Kamaitis korespondentei 
P. Parnisari pažymėjo, kad 
Baltijos kraštai grįš prie se
nųjų struktūrų, kurias sugrio
vė sovietinė okupacija. Lietu
voje atgaivinamos senosios or
ganizacijos ir tradicijos. Bus 
užmezgami glaudūs ryšiai su 
Vakarų kaimyninėmis šalimis.

Atgavus nepriklausomybę, 
Lietuva, Latvija ir Estija kar
tu su Suomija, Danija, Norve
gija, Švedija, Vokietija bei 
Lenkija galės išvystyti diplo
matinius, ekonominius bei kul
tūrinius ryšius. Reikės, žino
ma, laiko. Vienu brūkšniu ne- 
ftusr galima visko pasiekti. Bet 
dabar laikas tarnaus Baltijos 
valstybių naudai. Baltiečiai 
grįš į Vakarų Europos tautų 
šeimą. Todėl ypatingos svar
bos yra Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos grįžimas į Jungtinių 
Tautų organizaciją.

Dėl lenkų mažumos vicebur- 
mistras paaiškino, kad yra sun
kumų. Tačiau šis klausimas ne
sąs tarptautinės svarbos. Iš 
lenkų mažumos kai kurių vado
vų prieš perversmą buvo reika
laujama ypatingų teisių. Kai 
kurie buvo priešingi ir Lietu
vos nepriklausomybei. Šiaip 
santykiai tarp lietuvių ir len
kų nėra buvę blogi. Nesutari
mai pamažu išnyksią. Lenkų 
sulietuvinimas jiems visiškai 
negresia. Jie turi savas mo
kyklas, vartoja lenkų kalbą, 
gali pilnai išlaikyti savo tra
dicijas ir tautinę savimonę.

Paklaustas apie Lietuvos 
ekonomikos išsilaisvinimą nuo 
Sov. Sąjungos, V. Kamaitis pa
reiškė, kad Lietuvos ekonomi
nė būklė esanti geresnė negu 
Sov. Sąjungoje. Lietuviai, at
gavę nepriklausomybę, tikisi 
net trumpu laiku pasiekti eko
nominės pažangos, nes laukia
ma paramos iš Vakarų. Iš jų 
ypač laukiama technologinių 
įrengimų. Šiaip krašte vyksta 
intensyvus privatizavimas. 
Italijoje taip pat lankėsi Kau
no burmistras V. Čiurinskas ir 
bendrovės “Litita” direktorius 
R. Menčinskas. Kor.
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Siekia glaudžių ryšių su Vakarais
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kreipimesi sveikinamas pre
zidentas ir visa lietuvių tau
ta, atstačius Lietuvos nepri
klausomybę. Taipogi išreiškia
mas skaudus pergyvenimas, 
kad Lietuvos valstybės atsta
tymas tėra dalinis. Mažosios 
Lietuvos erdvė prie Baltijos 
jūros, tūkstančius metų pri
klausiusi lietuviams bei jų 
artimoms gentims, liko už ne
priklausomos Lietuvos ribų. 
Tėviškės ilgesio stiprinami, 
Mažosios Lietuvos žmonės vi
są laiką jungėsi į bendrą veik
lą laisvame pasaulyje, kad ga
lėtų prabilti už nuteriotą kraš
tą ir ištremtus bei išžudytus 
žmones. Nurodomi šie veiklos 
pavyzdžiai:

1945 m. rugpjūčio mėnesį 
Amerikos lietuvių taryba įtei
kė JAV vyriausybei memoran
dumą, protestuodama prieš 
Karaliaučiaus ir kitų artimiau
sių sričių pavedimą laikinai 
administruoti. Sov. Sąjungai.

1946 m. Mažosios Lietuvos 
tautinė taryba, remdamasi 
1918 m. Tilžės akto deklaraci
ja, paskelbė pareiškimą, rei
kalaujantį Mažąją Lietuvą 
įjungti į atstatytiną Lietuvos 
valstybę. Vėliau, kaip VLIKo 
memorandumo priedas, 1949 
m. buvo įteiktas D. Britanijos, 
Prancūzijos ir JAV vyriausy
bėms.

1954 m. Mažosios Lietuvos 
tautinės tarybos pirmininkas 
asmeniškai Vašingtone įteikė 
JAV užsienio reikalų ministe
rijai memorandumą, kuriame 
reikalaujama, kad būtų atsi
žvelgta į lietuvių tautos 
siekius, kai bus iš naujo per
tvarkomi Rytų Europos tautų 
santykiai.

1983 m. liepos 4-5 d.d. Mažo
sios Lietuvos rezistencinio są
jūdžio suvažiavime Čikagoje 
buvo priimta rezoliucija su 
įsipareigojimu visiems “lais
vajame pasaulyje tęsti senųjų 
prūsų ir lietuvių dvasinį pali
kimą, nenuilstamai kovoti ir 
skelbti pasauliui, kad tai yra 
mūsų tautos žemė ir kad ji turi 
grįžti į bendrą naujai prisikel
siančių nepriklausomą Lietu
vos valstybę”.

1984 m. gruodžio 21 d. Mažo
sios Lietuvos rezistencinis są
jūdis kreipėsi į Sov. Sąjungos

AfA
AUGUSTINUI PRANCKEVIČIUI

mirus, jo seserims - JANINAI ČERNIAUSKIENEI, 
STASEI BUŠINSKIENEI, broliams - STASIUI, 
EDVARDUI ir jų šeimoms bei visiems giminėms reiš
kiame gilią užuojautą -

Juzefą Tamulėnienė
Jonas ir Aldona Kulkos 
Jonas ir Nijolė Šimkai

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!“

prezidentą M. Gorbačiovą, pa-
teikdamas Maskvos mokslų 
akademijos to krašto etninį 
lietuviškumo įrodymą.

1991 m. liepos 30 d. Mažosios 
Lietuvos rezistencinio sąjū
džio pirmininkas Aukščiausio
je taryboje Vilniuje pareiškė 
mažlietuvių didelį susirūpi
nimą, kad be Mažosios Lietu
vos nebus pilnos Lietuvos ne
priklausomybės.

Kreipimasis baigiamas: “Pla
čiame pasaulyje išblaškyti 
lietuviai, sveikindami atsta
tytą Lietuvos valstybę tikisi, 
kad tolimesniuose gyvenimo 
keliuose ji vadovausis lapkri
čio Tilžės akto ir Vasario 16 d. 
Vilniaus akto imperatyvais”.

“Gimtajame krašte” 1991. 
VIII.l rašoma: “Iš Čikagos at
vyko Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio vadovas Al
gis Regis. Jis iš Parlamento 
tribūnos paragino deputatus 
neišskirti Mažosios Lietuvos 
pastangose į nepriklausomy
bę, nes Mažoji Lietuva yra da
lis visos Lietuvos. ‘Mes jaučia
me didelį skausmą ir liūdesį, 
— sakė ponas A. Regis, — kad 
ji neturi tiek daug dėmesio 
laisvės planuose”.

Baltiečiai stumia sovietus
“The Toronto Sun” spalio 

6 d. laidoje, įsidėdamas prezi
dento V. Landsbergio nuotrau
ką, rašo, kad Baltijos valsty
bių vadai buvo susitikę Vilniu
je ir pareikalavo, jog sovietai 
išvestų kariuomenę ir pašalin
tų karinius įrengimus baltie- 
čių sostinėse iki š.m. gruodžio 
1 d. Šiaip visa kariuomenė tu
rėtų pasitraukti kaip galima 
greičiau.

Lietuvos prezidentas V. 
Landsbergis stipriai siūlęs, 
kad sovietų kariuomenė iš sos
tinės pasitrauktų iki lapkričio 
1 d., o iš kraštų — metų pabai
goje. Bet turėjęs nusileisti ki
tiem dviem prezidentam.

Ta proga prezidentai suta
rė įsteigti Baltijos asamblė
ją, susidedančią iš parlamen
tų delegacijų, ir paprašyti Va
karų, kad jie padėtų repatri
juoti sovietų kareivius ir ka
rininkus. J.A.

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

Lietuvių demonstracijoje Vilniuje iškeltas vaikutis rodo pergalės ženklą. Ši nuotrauka buvo įdėta Kanados spaudoje

Besidžiaugianti išeivija ir jos veikla

AfA 
KAZIUI LEMBERTUI 

mirus,

liūdesyje likusią žmoną ZUZANĄ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Angelė ir Juozas Lukošiūnai

AfA 
VYTAUTUI VENSLOVAIČIUI

Lietuvoje mirus,

broliams - JUOZUI ir JUSTINUI su šeima Kanadoje, 
giminėms bei artimiesiems Lietuvoje reiškiame nuošir
džią užuojautą- , . ,,

J. A. Vanagai
G. M. Valaičiai

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

“Tempora mutantur, et nos 
mutamur in illis” - amžina ro
mėniška aksioma. Kai prieš dve
jetą metų šitame žemyne lankė
si “Sąjūdžio” pirmininkas, da
bartinis Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis, jis savo 
pokalbyje spaudai pranašingai 
pareiškė: “Keičiasi Lietuva, tu
ri keistis ir išeivija”. Nuo to lai
ko Lietuvos padėtis iš pagrindų 
pasikeitė, pagaliau ir JAV pri
pažinus Lietuvos respublikos 
nepriklausomybę.

Sukrečiančių politinių įvykių 
sraute išeivija sujudo, organi
zavo peticijas, demonstravo, ne
laukdama veiksmų ar organiza
cijų paskatos, pradėjo vadovau
tis pavienių asmenų iniciatyva. 
Pavyzdžiui, tradicinio “visų 
tautybių” festivalio metu Kliv- 
lande Dana Čipkienė, Dalia Puš- 
korienė ir kelios kitos lietuvai
tės surinko daugybę parašų po 
peticija prezidentui Bush’ui, 
kad pripažintų Baltijos respub
likas. Vašingtone įvykusios dar
bo unijų demonstracijos daly
vius Klivlande organizavo Gai
la Klimaitė. Gražinos Kudukie- 
nės pastangų dėka Klivlando 
miesto taryba priėmė Kauno- 
Klivlando miestų seserystės 
projektą. Klivlande jau daug me
tų veikia Amerikos baltiečių 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja inž. Algis Pautienius.

Džiaugsmo vakaras
Rugsėjo antra diena Klivlan

de buvo džiaugsmo šventė, Ame
rikos prezidentui pagaliau pri
pažinus Baltijos respublikų vy
riausybes. Vakarop į Lietuvių 
namų salę susirinko lietuvių, 
estų, latvių ir valdžios pareigū
nų minia. Teko stebėtis, kad per 
kelias valandas apie susirinki
mą žinia pasiekė tokį didelį skai
čių asmenų. Salė buvo papuoš
ta spalvotais balionais ir tauti
niais kaspinais, o prie prezidiu
mo stalo pristigus vietos, kai ku
rie garbės svečiai pasitenkino 
pasieniu. Lietuviams atstovavo 
kun. Gediminas Kijauskas. Lie
tuvių namų šeimininkas Kęstu
tis Steponavičius, Tautybių cent
ro direktorius Algis Rukšėnas, 
Baltiečių komiteto pirm. inž. Al
gis Pautienius, LB apylinkės 
pirm. Vytautas Brizgys, Baltie
čių komiteto narė Gražina Kudu- 
kienė ir PLB valdybos vicepirm. 
Raimundas Kudukis. Amerikie
čiams atstovavo Ohio guberna
toriaus patarėjas tautybių rei
kalams August Pust, miesto ta
rybos narys Mike Polansek, tau
tybių sąjūdžio veikėjas ir buvęs 
meras Ralph Perk, Euclid mies
to meras David Lichmere ir šeš
to distrikto policijos vadas Roc
co Pollutro. Maris Mentenieks ir 
prel. Aleksandras Goldikovskis 
atstovavo latviams, o Andreas 
Traks — estams. Čiurlionio an
samblio pirm. Vladas Plečkai
tis ir tautiniais drabužiais pasi
puošusi vicepirm. Violeta Žilio- 
nytė-Leger vadovavo himnų gie
dojimui, pianinu palydint pia
nistui Vytautui Puškoriui.

Dvasiškiams sukalbėjus invo- 
kacijas, Kęstutis Steponavičius 
kvietė visus šią dieną linksmai 
atšvęsti. Algis Pautienius, per
skaitęs padėkos laišką preziden
tui Bush’ui, pristatė August Pust, 
kuris paskelbė gubernatoriaus 
raštą. Jame pabrėžiama: “Ohio 
yra pirmoji valstija, pripažinu
si Baltijos respublikų suvere
nitetą”.

Susirinkusieji sustojo, susi
ėmė rankomis ir sudarė simbo
lišką vienybės grandį. Sekė ei
lė kalbų, programai vadovaujant 
Algiui Pautieniui ir Gražinai 
Kudukienei. Ji pristatė publi

koje esančius iškilius svečius 
ir pranešė, kad meras Michael 
White pasiusiąs sveikinimo 
laiškus Baltijos valstybių pre
zidentams. Kalbėtojams buvo 
keliamos ovacijos, o amerikie
čių valdžios atstovai iškėlė Ame
rikos baltiečių įnašą į Ameri
kos gyvenimą.

Gražu buvo stebėti karo vete
rano Rimo Saikaus lydimus vai
kus, nešančius didžiulį padėkos 
plakatą Bush’ui, Jelcinui, rusų 
tautai ir visiems, kurie buvo ša
lia jų, ir, kas svarbiausia, Die
vui. Apie susirinkimą buvo pain
formuotos ir vakaro programą 
filmavo didžiosios televizijos 
stotys.

Ateities veikla
Po programos šventės dalyviai 

vaišinosi, dalinosi įspūdžiais, 
komentavo ir gyrė pavienių as
menų iniciatyvą, kurių dėka su
sirinko minia, kokios Lietuvių 
namai dar nebuvo matę. Toji 
spontaniškai surengta šventė 
galutinai įtikino, kad išeivijos 
veiklos kryptis privalo keistis. 
Turime išeiti iš savo visuome
nės uždarų sienų, dirbti kartu 
su mūsų broliais latviais ir es
tais. Laikas mūsų veiksniams 
keisti veiklos kryptį, jėgas su
telkiant į pagalbą Lietuvai, ne- 
bekovojant dėl pirmavimo ar 
prestižo, mažiau rūpinantis “at
stovavimais”. Išeivijai gali at
stovauti tik jos įgalioti ir tam 
tikslui demokratiška tvarka iš
rinkti asmenys, Lietuvos vyriau
sybei ar kokiai nors organiza
cijai atsiuntus oficialų kvietimą.

Antra vertus, išeivija neturi 
teisės atsisakyti savo kultūrinės 
veiklos ir turi neprarasti savo 
tėvynės ramsčio ir talkininkės 
vaidmens. Ne vien fondai bei 
rinkliavos, bet ir dramos festi
valiai, tradicinės grandiozinės 
šventės, jaunimo stovyklos ir 
seminarai stiprina išeiviją ir 
prilaiko jos jaunesnę kartą, o 

Lietuvos krašto apsaugos kario a.a. Artūro Sakalausko palydėtuvės prie 
parlamento rūmil Vilniuje 1991 m. rugpjūčio 22 d. Jis žuvo nuo sovietiniu 
KansKių kiliku, eidamas sargybą prie parlamento rūmu

Nuotr. A. Juozapaičio-Eltos

PADĖKA
Mūsų brangi žmona ir mamytė

AfA
ELENA TOLVAIŠIENĖ

paliko šį pasaulį 1991 m. gegužės 19 d., palaidota 
gegužės 23 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Staškui už laido
tuvių koplyčioje sukalbėtą Rožinį, gedulines Mišias ir velio
nės palydėjimą į amžino poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame 
D. Rodtkienei ir A. Kusinskui už gražų giedojimą Mišių metu.

Ypatinga padėka pirmininkei A. Augaitienei už atsisvei
kinimo žodžius, KLK moterų draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyriaus vardu ir seselei Loretai už lankymą ir mora
linę pagalbą Elenutei ir šeimai.

Dėkojame karsto nešėjams už paskutinį patarnavimą, 
jaunimui už lankymą ligoninėj ir namuose, kas suteikė mamy
tei daug džiaugsmo. Nuoširdi padėka visiems atsilankiu
siems laidotuvių namuose, užprašiusiems Mišias, aukoju
siems Vėžio fondui, “Tėviškės žiburiams”, atsiuntusiems 
gražių gėlių, pareiškusiems užuojautas žodžiu bei raštu.

Nuoširdi padėka šeimininkei J. Gurklienei už paruoštus 
pietus ir mieloms ponioms už pyragus.

Dar kartą liekame visiems dėkingi -

Nuliūdę vyras Stasys, sūnus Petras ir duktė Jūratė

šokyje ir dainoje jungia išeivi
ją su tėvyne. Lituanistinės mo
kyklos turi išlikti, jas stiprinant 
jaunesnių mokytojų karta su mo
derniais dėstymo metodais, savo 
lituanistiką sustiprinus .viešna
gių Lietuvoje metu.

Spauda turi gyvuoti ir likti 
stipri, nes ji yra išeivijos gyvy
bės palaikytoja ir visame pasau
lyje pasklidusių lietuvių susi
žinojimo tinklas. Grožinės ir 
mokslinės literatūros leidimą 
vertėtų patikėti Lietuvos leidyk
loms, nes gyvenimas rodo, kad 
išeivija knygų nevertina, nedaug 
jų teišperka, kai tuo tarpu Lie
tuvoje ir didžiausias naujai iš
leistos knygos tiražas yra iš- 
grobstomas.

Spaudos puslapiai turėtų mo
dernėti, mažinti jubiliejų ir gim
tadienių sieksninius aprašymus, 
vengti perdėtų liaupsinimų ir 
verkšlenimų, daugiau dėmesio 
kreipiant į gyvenimo aplinką. 
Nerašoma nei apie AIDS siau
bą, nei narkotikų žalą, nei tele
vizijoje rodomas nelaimes ar 
nusikaltimus, lyg visa tai neeg
zistuotų. Jaunesnioji karta ne
randa gyvenimo aplinką už mū
sų visuomenės ribų liečiančių 
temų mūsų spaudoje, todėl nuo 
jos nusisuka. Gaila, bet taip iš 
tikro yra.

Pasaulio lietuvių bendruome
nė turi ir toliau vadovauti kul
tūriniam gyvenimui. Neaiškus 
lieka politikuojančių organiza
cijų vaidmuo. Lietuvos vyriau
sybė dabar yra vienintelis tei
sėtas politinis autoritetas. Jis 
darys savo sprendimus, praves 
reformas, leis įstatymus, nusta
tys savo tautines bei valstybines 
šventes, ir, be abejonės, iškil
mingai minės kovo 11 dieną, ku
rią mes šiais metais ignoravome, 
nors buvo siūlyta sujungti Vasa
rio 16-ąją su paskelbtos nepri
klausomybės metinėmis.

Nuoširdžiam ir draugiškam bičiuliui, 
medžiotojui ir meškeriotojui

a.a. ANTANUI VAIČIUI
staiga mirus,

jo žmonai ELVYRAI, dukrai GRAŽINAI-LINDAI, 
sūnui ANTANUI ir broliui STASIUI VAITKUI su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Slavickas, Mackevičius iršajauka

AfA 
AUGUSTINUI PRANCKEVIČIUI

mirus, 

užuojauta broliams, seserims ir visiems
giminėms -

Bronius ir Emilija Rakauskai

AfA 
AUGUSTINUI PRANCKEVIČIUI 

mirus,
jo seserims - JANINAI ir STASEI, broliams — 
EDVARDUI ir STASIUI bei jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą-

Joana ir Stasys Bubeliai
Aldona ir Edvardas Bubuliai 
Diana ir Claus Wiese

Nepareis - nesugrįš,
Nepabels j duris,
Niekada, niekada, niekada ...

PADĖKA
Mūpų brangiam ir mylimam vyrui, 

tėveliui ir seneliui

a.a. VINCUI ŽEMECKUI
mirus 1991 metų rugpjūčio 31 dieną.

nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui Staškui už maldas 
laidotuvių namuose, Mišias ir palydėjimą amžinon poilsio 
vieton.

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už lanky
mą laidotuvių namuose, atsiųstas gėles, užprašiusiems Mi
šias ir pareikštas užuojautas žodžu, raštu ar auka. Esame 
dėkingi visoms Oakvillės ponioms už pyragus.

Nuoširdžią padėką reiškiame - O. L. Radzevičiams, 
P. J. Vegeliams, E. Sargautienei, I. V. Mačikūnams už mora
linį mūsų sustiprinimą bei paguodą liūdesio valandoje.

Jūsų visų nuoširdumas liks mūsų širdyse.

Milda Žemeckienė su šeima



“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” IŠ VILNIAUS

Liepsnojančio Baltijos kelio dienos
Laužų ugnis iki Talino • Nukeltas Leninas • TV bokštas - kiaulidė

• Pabėgo partiečiai • Pirmoji ambasada

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Trijų rugpjūčio dienų (19-21 

d.d.) grėsmė nuslinko. O tuo
met ji degino mus egzistenci
niu klausimu — būti ar nebūti, 
degino ugnimi, galėjusia pa
versti Lietuvą (ne tik ją) pele
nais. Kaip buvo skelbiama, 
tautų, valstybių jau laukė nu
kaltos antrankių grandinės 
(už milijoną ar milijonus rub
lių), sutvarkytos vielų užtva
ros prie lagerių. Bet lemta bu
vo kitaip — iš tų dienų ugnies, 
jos paruoštų pelenų pakilom 
lyg Feniksas. Po jų atėjo Lie
tuvos, Latvijos, Estijos pri
pažinimo griūtis, įvykiai kei
tėsi tartum filme, tartum sap
ne. Sustokim, pamąstykim, su- 
klupkim ir atsiduskim: “Vieš
patie, kokie nežinomi Tavo ke
liai ...”

Žuvo sargybinis
Tų dienų kaitoje žuvo sava

noriškos krašto apsaugos tar
nybos darbuotojas Artūras Sa
kalauskas. Žuvo rugpjūčio 21 d. 
apie 22.30 v. prie AT posto per 
susišaudymą. Nevedęs, spalio 
26-ą jam būtų suėję 28-ri; iš 
Alytaus; prieš tai dirbo Alovės 
kolūkio statybininku.

Į teritoriją įvažiavo gelto
nas džipas, toks, kokiais nese
niai važinėjo visa mūsų res
publikos milicija. Taikos, lais
vės, džiaugsmo vilčių apsvai
ginti vyrai neatkreipė dėmesio 
į kariškus mašinos numerius. 
Joje sėdėjo penki kariškiai, 
apsivilkę neperšaunamomis 
liemenėmis, ginkluoti auto
matais, užtaisytais duslintu
vais, specialiomis pasunkin
tomis kulkomis, be to su slin- 
tuvais (visai kaip Medininkuo
se). Džipe sėdėjusių nuotaika 
buvo kita nei mūsų vyrų: stab
dymo jie nepaisė, išlipti atsi
sakė, metė sprogmenis, palei
do šūvių seriją ir, numušę 
šlagbaumą, nuvažiavo. (Iš pen
kių sužeisti buvo trys, išlai
pinti pavyko vieną).

Mintyse iškyla užsienio ko
respondento pastabėlė apie 
krašto apsaugos darbuotojus: 
jie operiniai... tik jų mirtis 
tikra, ne operinė, teatrinė, 
tėvų skausmas taip pat.

Keliom valandom anksčiau, 
tą patį vakarą Vilniaus karinė 
vadovybė — karinis komen
dantas G. Beolusas, garnizono 
vadas S. Frolovas, vidaus ka
riuomenės vadas N. Mironen- 
ka — buvo susitikusi su G. Vag
noriumi ir pažadėjusi elgtis 
protingai, neprovokuoti kon
fliktų .. .

Kitą dieną vienas iš trijulės, 
pik. N. Mironenka, kuriam pa
valdi specialios paskirties 
kuopa (“specnazas”) — užpuo
likai buvo iš jos — atvyko pas 
V. Landsbergį ir atsiprašė. At
siprašė ... o A. Sakalauską

tą pačią dieną išnešė su kars
tu, uždengtu trispalve, išlydėjo 
į Alytų, kur jį priglaudė žemė, 
kurioje nuo pirmųjų nepri
klausomybės kovų metų ilsisi 
žuvęs pirmasis karininkas Juo
zapavičius.

Liepsnojantys laužai
Laužai Vilniuje rugpjūčio 

23 d. suliepsnojo 20 v. prie TV 
bokšto. Ir nusidriekė liepsnų 
punktyras — maždaug kas 2 km
— per Lietuvą, iki dundančios 
Rygos, iki senojo Tomo globo
jamo Talino, beveik 900 km.

Išvažiavę iš Vilniaus Ukmer
gės plentu, dairėmės, kur, prie 
kokio laužo sustoti. (Jie buvo 
sukrauti toliau, ant kalnelių). 
Dėmesį patraukė šalikelėje, 
visai netoli kelio, įsmeigta 
trispalvė vėliavėlė, pastaty
tas tranzistorius, sukrautas 
nedidelis laužas ir trys pa
trauklūs jo šeimininkai —jau
nas vyriškis su dviem berniu
kais. Paviliojo labai maloni 
jauno tėvo šypsena.

Išlipom, paklausėm, ar pri
ims į draugiją, prisistatėm: 
dvi filologės, dvi mokinukės 
(Akvilė ir Justė), kino tech
nikos inžinierius, istorikė, o 
šeimininkai — mechanikos in
žinierius iš Technikos univer
siteto, du mokinukai (Tomas ir 
Ignas). Paskui mūsų pulkelis 
"politinį prieglobstį” suteikė 
dar pasiprašiusiam dviratinin
kui, kuris laužui atvežė lent- 
galiukų.

Koks buvo čia stovėjimas, 
nedidelio laužo kūrenimas! 
Tik vienas kitas automobilis 
pralėkė nepapypsėjęs, be sig
nalų, be jokių gyvybės, džiaugs
mo, nuoširdumo ženklų. Ma
tėm juos iš labai arti. Lėkė 
automobiliai su didesnėm, 
mažesnėm vėliavėlėm, iškiš
tom ir laikomom viduje, su 
suaugusiais, besišypsančiais, 
iškišusiais abi rankas ir mo
jančiais viduje, vaikais, nosis 
įbedusiais į langus, džiaugs
mą išreiškiančiais visu kūnu, 
akimis, rankomis... O mes 
tik mojom, šaukėm, lingavom, 
šokinėjom, nespėdami nuo 
laužo atsisukti į kiekvieną 
signalą.

Žemai skrido keli malūn
sparniai. Vienas jų palingavo 
sparnais — atsakė į mūsų svei
kinimus. Oriai, boso tembru 
pasignalizavo didžiulis šal
dytuvas su Estijos numeriais
— atsakėm tučtuojau. Bend
rumo, vieningumo, draugišku
mo jausmas nusitiesė per visą 
kelią. Rodos, geresnių žmo
nių nerasi. . .

Galas Leninui
Tos pačios dienos pavakary 

Lukiškių aikštėje buvo demon
tuotas Lenino paminklas. At
mintyje iškyla seniai išmokto

posmo eilutė: “Atėjo Leninas 
visiem laikam . . .” Atėjo į
Lukiškių aikštę, atėjo toks ga
lingas, atsistojo jos viduryje 
ir vado mostu rodė. Tik kur ro
dė, vedė? Į priešais esančius 
Saugumo komiteto rūmus, ty
liai, bet labai prasmingai va
dinamus Dzeržinskio konser
vatorija (dėl kaimynystėje 
esančios muzikos mokyklos), į 
kalnan atsiremiančią trumpu
tę Aukų gatvelę, kuria caro 
laikais iš Lukiškių (turgaus) 
aikštės varydavo nuteistus 
sušaudyti. Liūdnai vadas ro
dė, liūdnai baigė, nors yra 
įvairiai galvojančių'

Tą pačią dieną radijo kores
pondentė kalbėjosi su vaikš
čiojančiais apie paminklą, 
dar tebestovintį. Vienas iš 
pakalbintų virpančiu balsu 
garsiai mąstė: jei paminklas 
bus nugriautas, kitais metais 
čia stovės kartuvės. Matyt, 
atsakymo sugluminta, kores
pondentė net nesumojo pasi
teirauti, kas pastatytose kar-

t

t

1991 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje, Lukiškių aikštėje, nugriautas Lenino 
paminklas. Stipriausiai laikėsi kojos Nuotr. A. Sabaliausko-Eltos

tuvėse kybos — "mes” ar "jie”? 
Senukui paaiškins istorija, 
ateitis, tik kažin, ar jis besu
pras.

Kai buvo išluptos, išrautos 
vado kojos (“visiem laikam”?), 
veržėsi, lipo ant "šventos” vie
tos ir vaikai, ir suaugę. Elgėsi 
jie ten nevienodai — vieni juo
kėsi, kiti mąstė, tylėjo, treti 
verkė.

Dabar sudaryta komisija, 
kuri aikštei sutvarkyti pa
skelbs konkursą.

Apgrobtas bokštas
Pirmas šarvuotis nuo tele

vizijos bokšto išvažiavo apie 
17 v. rugpjūčio 22 d. Dar prieš
piet tą pačią dieną vidaus ka
riuomenės vadas pik. N. Miro
nenka telefonu pranešė V. 
Landsbergiui, kad užimti radi
jo ir televizijos rūmai bei tele
vizijos bokštas grąžinami, 
jiems perimti gali atvykti Lie
tuvos valdžios bei televizijos 
ir radijo atstovai. Šarvuotis 
išvažiavo, palydėtas susirin
kusių ant atšlaitės plojimų, 
šūksnių "domoj” (namo), bet 
džiaugtis buvo dar anksti. Prie 
bokšto tebestovėjo penki sunk
vežimiai, į kuriuos buvo tem
piama, nešama, ką galima iš
nešti.

Ką radijo ir televizijos rū

muose pamatė komisijos na
riai, geriausiai liudija ju 
pirmi įspūdžiai. Anot Laimono 
lapino (universiteto žurnalis
tikos instituto direktoriaus) 
protu suvokėme, kad vaizdas 

bus nykus, bet tai, ką pama
tėme — siaubinga. Viskas, 
k,ą galima išnešti ir parduoti, 
išgabenta, o kas liko — barba

riškai nuniokota. Studijų pul
tui (• . .) apipilti rūgštimi iš 
gesintuvų”. Sudaužyti gėlių 
vazonėliai, ant grindų tarp že
mių ir šukių gulėjo senas, ap
laužytas, žmonėms linkintis 
sveikatos alijošius. Tai pada
rė "humaniškiausios” santvar
kos pasaulyje idėjų skelbė-

Pirmojo įspūdžius patiks
lina, praplečia kito komisijos 
nario — Nerijaus Maliukevi
čiaus (Lietuvos radijo direk
toriaus) įspūdžiai: į kai ku
riuos kabinetus “iš viso ne
įmanoma įžengti — lyg kiauli
dės. Aparatinėse, studijose 
iš pultų išimtos detalės, blo-

SVARBUS PRANEŠIMAS APIE v c i u- « ,
______— — __ 1 E sveikatos draudą

Prieš išvažiuodami iš Kanados, 
jierskaitykitešį pranešimą

Nuo š.m. spalio mėn. 1 dienos yra reikalinga papildoma sveikatos drauda, jei jums reikės gydytojų 
priežiūros uz Kanados ubų Uz visas gydytojų ,r ligoninių paslaugas, Ontario provincija mokės tiktai 
Ontario provincijos nustatytas kainas. H o įvija

Nesvarbu ar jus keliaujate verslo reikalais, 
papildoma sveikatos drauda yra būtina.

Kodėl provincija daro šiuos pakeitimus?

ar atostogoms, ar tik vienai dienai, as esate studentas —

Pagrindinė šių pakeitimų priežastis yra Ontario provincijos metiniai mokesčiai Amerikos sveikatos 
įstaigoms. Per paskutinius trejus metus šie mokesčiai iškilo iki 200 milijonų Šerių sveikatos

Šie pakeitimai sutaupys pinigų, kurie bus paskirti gydymo paslaugų pagerinimui Tai užtikrins 
pasau?yj^r'° 93 n3Ud°tiS Viena iŠ geriaus^ sveikatos apTSgos sutemų

Norintieji gauti daugiau informacijų apie šiuos pakeitimus, prašome skambinti nemokamai (tik angliškai 
arba prancūziškai) šiuo ministerijos telefono numeriu: 1-800-268-1154.

Nesvarbu ar jūs išvažiuojate pusei dienos, ar pusei metų, kreipkitės į privačią draudos įstaigą ir 
sužinokite daugiau apie papildomą sveikatos draudą.
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® LAISVOJE TEVffiEJE
PAMINKLŲ PRIEŽIŪRA

Varėnos rajono gyventojai 
susirūpino istoriniu bei kultū
rinių paminklų priežiūra ir ap
sauga. Šiemet norima baigti 
Merkinės piliakalnio sutvarky
mą, atnaujinti Liškiavos šven
tovę. Pradedami ir apsaugos 
darbai etnografiniame Zervy- 
nų kaime, kad jis išliktų atei
siančioms kartoms.

TELEGRAMA IŠ VATIKANO
“Lietuvos aidas” rugpjūčio 

31 d. paskelbė tekstą telegra
mos, kurią Lietuvos ministeriui 
pirm. Gediminui Vagnoriui at
siuntė kardinolas Sodano, Vati
kano valstybės sekretorius: 
“Man malonu pranešti Jūsų eks
celencijai, kad Šventasis Sos
tas džiaugiasi, matydamas, kad 
daug tarptautinės bendrijos 
šalių pripažįsta jūsų suvere
nitetą, tokiu būdu padaryda
mos galą ilgalaikei jūsų anek
sijai. Apaštališkasis Sostas 
džiaugiasi, kad naujos sąlygos 
leidžia numatyti apsikeitimą 
diplomatiniais atstovais ir to
kiu būdu atkurti visus ryšius, 
kurie buvo nutraukti jėga. Leis
kite perduoti Jums popiežiaus 
Jono Pauliaus II nuoširdžiau
sius linkėjimus lietuvių tautai 
ir išreikšti Jums giliausią pa
dėką”.

ATSTOVYBIŲ PROBLEMOS
Atstatyta Lietuvos nepriklau

somybė atnešė ir diplomatinių 
atstovų bei atstovybių proble
mą. Šis klausimas gvildenamas 
“Lietuvos aido” rugpjūčio 29 
d. laidoje. Lietuvos užsienio 
reikalų viceministeris Valde
maras Katkus primena, kad bus 
laikomasi Lietuvos diplomati
nių rangų įstatymo. Kandida
tus į Lietuvos respublikos dip
lomatines tarnybas siūlo užsie
nio reikalų ministerija, pasiū
lymus derina Aukščiausiosios 
tarybos užsienio reikalų komi
sija, o tvirtina Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas, kurio pir
mininkas yra Vytautas Lands
bergis. Visi užsieniui paskirti 
diplomatai bus iš Lietuvos. Vil
niaus miesto tarybos pirm. Arū
nas Grumaldas nusiskundžia, 
kad Vilniuje nėra užsienio at
stovybėms tinkamų pastatų. 
Joms reikia izoliuotij pastatų 
su atskira savo teritorija ir 
kiemu. Blokiniai pastatai dip
lomatiniam darbui netinka ir 
gali būti skiriami tik laikinai, 
išimties tvarka.

REIKĖS NAUJŲ PASTATŲ
Vilniaus miesto tarybos pirm. 

A. Grumaldas prisipažįsta: “De
ja, šiandien dar negalime atsto
vybėms pasiūlyti patalpų, atitin
kančių visus reikalavimus. Nu
matyti keli namai Čiurlionio 
gatvės rajone, tačiau jie dau
giau tinka rezidencijoms, beje, 
juose dar gyvena žmonės. Kai 
ką reikės iškeldinti, o tai su
dėtinga juridinė procedūra, nes 
patenkintų nebus. Pastatus, ku
riuos atstovybės galėtų jau re- 
montuotis, susitvarkyti pagal 
savo reikmes, galima suskai
čiuoti ant vienos rankos pirštų. 
Matyt, kai kurios šalys pačios 
statysis atstovybes. Yra paruoš
tų sklypų Žvėryne, Čiurlionio 
gatvėje, miesto centre. Dabar 
rengiami jų planai, fotografinė 
medžiaga, kad klientai galėtų 
pasirinkti nevažiuodami į vie

tą .. .” Švedija, pirmoji atida
riusi savo ambasadą, turi beveik 
du aukštus pastato Jogailos gat
vėje ir du nusižiūrėtus pastatus 
rezidencijai.

TIRS SSSR KGB VEIKLĄ
Aukščiausiosios tarybos pre

zidiumo pirm. V. Landsbergis 
rugpjūčio 24 d. paskelbė šios 
institucijos sudarytą laikinąją 
komisiją ištirti likviduojamo 
SSSR KGB padalinio veiklai 
Lietuvoje. Komisijos pirminin
kas yra Balys Gajauskas, pava
duotojas — Kazimieras Motieka, 
nariai — Algirdas Endriukaitis, 
Egidijus Jarašiūnas, Jurgis Jur
gelis, Algirdas Kumža, Česlavas 
Okinčicas, Zita Sličytė ir Vid
mantas Žiemelis. Komisija rū
pinsis SSSR KGB padalinio Lie
tuvoje turto, archyvų ir doku
mentų perėmimu. Ji taipgi turės 
patikrinti, ar nėra įrodomos 
medžiagos apie bet kurio Lie
tuvos atstovo, valdžios parei
gūno bendradarbiavimą su 
SSSR KGB padaliniu. Ministe- 
ris pirm. G. Vagnorius rugpjū
čio 23 d. atsišaukimu primena 
SSSR KGB padalinio Lietuvoje 
darbuotojams, kad jie gali ap
sispręsti ir savanoriškai nu
traukti priešišką Lietuvai veik
lą. Tokie bus ginami nuo diskri
minavimo ir persekiojimų, jeigu 
nėra pralieję žmonių kraujo.

PADĖKOS DIENA
Ligšiolinė Tautos šventė rug

sėjo 8 d. buvo susieta su Vytauto 
Didžiojo karūnavimui pasirink
ta diena ir Šilinėmis — Švč. Mer
gelės Marijos gimimo diena. Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas šion šventėn dabar 
įjungė ir Padėkos dieną už Lie
tuvos nepriklausomybės bei 
laisvės apgynimą. Padėkos Mi
šios buvo atnašaujamos visose 
Lietuvos šventovėse. Pagrindi
nės iškilmės įvyko Šiluvos šven
tovėje, Lietuvos globėjos Švč. 
Mergelės Marijos apsireiškimo 
vietoje. Mišias ten laikė ir pa
mokslą sakė kardinolas Vincen
tas Sladkevičius, dėkodamas 
Dievo Motinai už Lietuvos glo
bojimą ir jos stebuklingą iš
laisvinimą. Kardinolas V. Šlad- 
kevičius ir Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirm. V. Lands
bergis pasirašė Lietuvos paau
kojimo Nekaltosios Mergelės 
Marijos širdžiai aktą. Juo pa
sižadama išpažinti katalikų ti
kėjimą, klausyti popiežiaus ir 
jo paskirtų vyskupų, laikytis 
Dievo ir Katalikų Bendrijos 
įsakymų, būti blaiviais, dorais, 
teisingais ir vieningais žmonė
mis. Padėkos Mišias Vilniaus 
arkikatedroje koncelebravo Vil
niaus vysk. J. Tunaitis, apaš
talinis Kaišiadorių vyskupijos 
administratorius vysk. J. Ma
tulaitis ir vysk. S. Tamkevičius, 
Kauno arkivyskupo pagalbinin
kas. Katedros aikštėje sureng
tame mitinge kalbėjo ir Vyčio 
ordinus šiais metais pasižymė
jusiems Lietuvos laisvės gynė
jams įteikė Aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergis. 
Padėkos Mišias Vytauto švento
vėje Kaune atnašavo ir iš Kau
no pilies griuvėsių atneštą Vy
tauto Didžiojo vėliavą pašven
tino klebonas kun. R. Mikutavi
čius. Po pamaldų ta vėliava bu
vo iškilmingai atlydėta ir iškel
ta virš Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus. y. Kst.

Nusipelnęs St. Catharines miesto burmistras J. McCaffery, priėmęs baltie- Į 
čių padėkos žymenį “Medal of Merit”. Iš kairės - J. Vyšniauskas, kun. K. 
Butkus, OFM, burmistras J. McCaffery, estu atstovė A. jostman, p. Peter
son, B. Jakubonienė ir latvių atstovas A. Peterson Nuotr. S. Šetkaus

B. V. ELECTRIC
Taisau senus ir įvedu naujus:

1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

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

siurblius ir kt. įrengimus

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kulia vi e nė

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

St. Catharines, Ont.
BALTIEČIŲ VETERANŲ LYGA 

Kanadoje 1991 m. rugsėjo 5 d. ap
dovanojo šio miesto burmistrą J. 
McCaffery baltiečių “Medal of 
Merit” žymeniu. Jo įteikimą at
liko Niagaros pusiasalio lietuvių, 
latvių ir estų veteranų atstovai 
J. Vyšniauskas, A. Peterson ir As
ta Jostman. Kalbėdami jie iškėlė 
burmistro nuopelnus pastoviai ir 
tvirtai remiant baltiečių pastan
gas atgauti savo valstybių nepri
klausomybę. Burmistrą jo įstaigo
je pasveikino klebonas kun. K. 
Butkus, OFM. Atsiliepdamas bur
mistras J. McCaffery išreiškė gi
lią padėką už jam suteiktą garbę 
bei jo veiklos įvertinimą. Žadė
jo ir ateityje padėti Baltijos kraš
tams, kad laisvę atgavę jie pasiek
tų tvirtą ekonominį lygį. Kor.

Hamilton, Ontario
TŪKSTANTIS DOLERIŲ Lietu

vos pagalbos vajui. Hamiltono Me- 
džiotojų-meškeriotojų klubo Gied
raitis valdybos rengta rugsėjo 8 d. 
paskutinė sezono uždarymo gegu
žinė praėjo labai sėkmingai. Da
lyvavo daug svečių iš Hamiltono ir 
tolimesnių vietovių. Valdyba gau
tąjį pelną $889.67 skyrė Lietuvos 
pagalbos vajui; trūkstamus $110.33 
pridėjo iš kasos. Per klubo valdy
bą Lietuvos pagalbos vajui dar au
kojo $100 - S. A. Matuliūnai. Val
dyba reiškia nuoširdžią padėką vi
siems prisidėjusiems darbu ir au
ka prie šio rengino. Ačiū loteri
jos laimikių aukotojams, visiems 
atvykusioms ir parėmusiems ge
gužinę. J.P.

A.a. LENIUS ŽILVYTIS, 31 m. 
amžiaus, rugsėjo 18 d. žuvo lėktu
vo nelaimėje, dėl dar nežinomų 
priežasčių sudužus Canair trans
portiniam lėktuvui Vermonto kal
nuose. Su velioniu pilotu kartu 
žuvo ir to lėktuvo kapitonas John 
McDougall. Daugiau keleivių ne
buvo, tik pakrauta šaldyto mais
to. Saugumo tyrinėtojų nuomone, 
lėktuvo pagrindinės dalys, kaip 
sparnai, motoras ir propeleris, 
pradėję atsiskirti prieš jam nu
krentant. Lėktuvas buvęs 38 metų 
senumo. Tyrinėjimai tęsiami. Ve
lionis palaidotas rugsėjo 24 d. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississau- 
goje. Inf.

A. a. LENIO ŽILVYČIO, tragiš
kai žuvusio lėktuvo nelaimėje, 
atminimui, reikšdami užuojautą 
artimiesiems, Kanados lietuvių 
fondui aukojo: $70 - H. K. Norkų 
šeima; $50 - Aid. Z. Stanaičiai; 
$40 - J. T. Andrukaičiai, V. J. Svi
tai; $30 - O. Vengrienė, L. N. Pliu- 
rai; $25 - M. D. Jonikai, J. G. Kaže- 
mėkai, A. Dudonis, Nijolė Otto; $20 
- D. L. Stukai, A. S. Jankauskai, G. 
A. Skaisčiai, J. A. Asmenavičiai, 
A. M. Garkūnai, A. B. Pareščiai, G. 
O. Melnykai, P. V. Lukošiai, I. Vasi
liauskienė, J. R. Jurgučiai, F. A. 
Rimkai, Č. Tiškevičius, P. Žulys, A. 
Petraitienė, A. Bungardienė, K. S. 
Kanopai, F. P. Krivinskai, J. M. 
Stankai, J. O. Kareckai, E. E. Kuda
bos, J. G. Krištolaičiai, J. R. Pici
niai, V. K. Gelžiniai, A. D. Jankū
nai, V. Pauliukienė, A. Žemaitie
nė ir dukra, S. V. Panavai, P. V. 
Šidlauskai, L. E. Klevai, Br. Skve- 
reckienė, V. J. Pilkauskai; $10 - K. 
Mikšys, B. R. Pakalniškiai, P. M. 
Šiuliai, J. Kubilius, V. Kėžinai- 
tis, A. Mačiulaitienė, V. Blauz- 
dys, VI. Bartininkas, B. E. Sopiai.

A. a. VYTAUTO ŠIDLAUSKO, 
Lietuvoje mirusio Stasės Jankaus
kienės brolio atminimui KLF au
kojo: $20 - M. D. Jonikai, D. L. 
Stukai.

A. a. PETRO BRASO atminimui 
aukojo: $20 - L. E. Klevai. Frank 
Vaivila aukojo KLF $100.

Už aukas dėkoja KLF

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 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius j Monl- 
realį ir iš Montrealio.

Tillsonburg, Ont.
JONAS LIUTKEVIČIUS rugsėjo 

18 d. Tillsonburge atšventė savo 
90 metų amžiaus sukaktį. Pasvei
kinti susirinko gausus būrys bičiu
lių. Buvęs Lietuvos nepriklauso
mybės kovų dalyvis savanoris į Ka
nadą atvyko 1928 m. Praėjo ilgą ir 
pradžioje nelengvą gyvenimo ke
lią. Buvo tabako ūkių savininkas 
ir kiek galimybės leido, dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Pokario me
tais iš Švedijos ir Vokietijos iš
kvietė ne vieną iš Lietuvos pasi
traukusią šeimą. Apie tai papasa
kojo B. Stonkus. Sukaktuvininką 
pasveikino dukterėčia, visų susi
rinkusiųjų vardu linkėdama stip
rios sveikatos. Apie linksmus ir 
nelengvus jaunystės metus papa
sakojo ilgametis bičiulis J. Stro- 
domskis, palinkėjo neišsenkan
čios energijos, S. Augustinavičius 
perskaitė iš valdžios gautus svei
kinimus. Įteikta dovana, sudainuo
ta “Ilgiausių metų”. D.V.

Wasaga Beach, Ont.
PRADĖJUS LIETUVIAMS įsigy

ti vasarvietes prie gražios, smė
lėtos “Georgian Bay” įlankos Wa- 
sagoje tuoj pat a.a. klebonas kun. 
P. Ažubalio rūpesčiu buvo pasta
tyta ir mažytė, kukli Gerojo Gany
tojo koplyčia. Jau keletas dešimt
mečių praslinko, bet ji tebestovi 
pakelėje, apsupta pušelių ir kitos 
augmenijos. Čia jau daug lietuvių 
joje meldėsi, kai kurie amžinybėn 
iškeliavę, bet koplyčia vasaros sek
madieniais netuštėja. Jos lanky
mą sekmadieniais tęsia jaunoji 
karta ir jų vaikai. Visada pilna 
tikinčiųjų. Prie altoriaus atvira 
siena į kiemą sudaro sąlygas ir 
lauke esantiems dalyvauti pamal
dose.

Susiorganizavęs vyrų būrelis - 
užpildo pirmąsias dvi eiles suo
lų. Jis gražiai pagieda, tradici
nes lietuviškas giesmes. Wasagos 
apylinkėj negyvena labai daug 
lietuvių, bet jiė pavyzdingai su
siorganizavę, į>asižymi gausio
mis aukomis Lietuvos reikalams, 
visada pamini tautines ir kitas 
šventes. Praeitą vasarą čia įvyko 
keletą gražių renginių. Kas sek
madienį po Mišių gretimoje salė
je būna paruošta kava su pyragais 
ir kitais užkandžiais. Proga su
sitikti, pasišnekučiuoti. Reikia 
tikėtis, kad nenyks lietuvių gyven
tojų skaičius Wasagos apylinkėje, 
kad atsiras vis naujų pensinin
kų, norinčių apsigyventi šioje gra
žioje apylinkėje. Liuda Šileikienė

Windsor, Ontario
ATGAVUS LIETUVAI NEPRI

KLAUSOMYBĘ ir sužinojus apie 
jos pripažinimą, paskelbtą Kana
dos bei kitų valstybių, Windsoro 
lietuviai 1991 m. rugsėjo 15 d., KLB 
Windsoro apylinkės valdybos rū
pesčiu, atšventė ir paminėjo tą la
bai brangią ir reikšmingą kiek
vienam lietuviui dieną. Kun. K. 
Butkus mūsų parapijos šv. Kazi
miero šventovėje atnašavo Mišias 
už Lietuvą ir žuvusius dėl jos lais
vės. Po pamaldų parapijos salėje 
vyko minėjimas, kurį atidarė ir jam 
vadovavo Onutė Vindašienė, pa- 
kviesdama viešnią iš Lietuvos, mo
kytoją Z. Lenkutytę tarti žodį. Ji 
kalbėjo apie poeto Maironio kū
rybą ir jo reikšmę tautos atgimi
me dabar ir 1918 metais. Oficia
lioji dalis baigta Tauots himnu. 
Pakeltos šampano taurės už ne
priklausomą ir laisvą Lietuvą. 
Vaišinomės šeimininkės O. Gied- 
riūnienės paruoštais skaniais pie
tumis. Linksmai nusiteikę kalbė
jom ir diskutavome Lietuvos rei
kalais.

KUN. K. SIMAIČIUI dėl sveika
tos ir amžiaus nebegalint būti kle
bonu, pakviestas kun. K. Butkus, 
šv. Petro lietuvių parapijos kle
bonas iš Detroito, MI. Džiaugia
mės ir esam dėkingi kun. K. Butkui, 
kad vėl po ilgesnės pertraukos 
turime lietuviškas pamaldas 
Windsore.

VALĖ TAUTKEVIČIENĖ, Wind 
soro apylinkės valdybos pirminin
kė, po operacijos sugrįžo iš ligo
ninės ir sveiksta savo vyro Albino 
priežiūroje. Dalyvis

Winnipeg, Manitoba
PADĖKOS PAMALDOS KLB 

Winnipego apylinkės valdybos ini
ciatyva ir Baltiečių federacijos 
pirm. M. Timmermano rūpesčiu, 
dalyvaujant lietuviams, latviams 
ir estams su savo ir Kanados vė
liavomis, buvo atlaikytos šv. Kazi
miero šventovėje rugsėjo 13 d. va
kare. Jas atnašavo prel. J. Berta- 
šius, o pamokslą pasakė latvių ku
nigas prof. dr. E. Grislis, padėko
damas lietuviams už šių iškilmių 
suorganizavimą ir latvių bei estų 
pakvietimą. Perskaičius padėkos 
maldą, nuo vėliavų buvo nurišti 
juodi kaspinai ir sugiedoti tau
tos himnai.

Po pamaldų prel. J. Bertašius 
bendruomenės vardu pakvietė vi
sus gausius dalyvius į parapijos 
salę bendram pobūviui. M. Tim- 
mermanas pasveikino susirinku
sius, po jo žodį tarė apylinkės 
pirm. R. Galinaitis, pakviesda
mas estų kun. H. Anniko sukalbė
ti maldą. Latvių vardu dalyvius 
pasveikino K. Radauskas, o estų - 
Baltiečių federacijos vicepirm. K. 
Irwin. Abu pabrėžė, kad dabar 
mūsų tautos turi tikrą ir pilną ne
priklausomybę, ir savo valstybėse 
bus tikri šeimininkai, pritariant 
beveik visoms pasaulio tautoms. 
Po kalbų dalyviai vaišinosi T. Tim- 
mermanienės rūpesčiu paruoštais 
užkandžiais, prie kurių išlaidų 
prisidėjo latviai ir estai. Buvo 
iškeltos šampano taurės už atgau
tą mūsų tautų nepriklausomy
bę. EKK

■ » «■ 
>3^ LIETUVIAI PASAULYJE

Tel. (416) 767-9000 Fax (41 6) 767-0382

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

Padėkos pamaldų melu Winnipege nuo lietuvių, latvių ir estų vėliavų 
nurišami juodi kaspinai Nuotr. E. Fedaro

JA Valstybės
Septyniasdešimt aštuntasis 

Lietuvos vyčių seimas įvyko lie
pos 31 — rugpjūčio 4 d.d. Flo
ridoje, St. Petersburgo viešbu
tyje “Trade Winds”. Jis buvo 
pradėtas prel. Algirdo Bartkaus 
ir kun. Alberto Kontauto konce- 
lebruotomis Mišiomis Šv. Jono 
šventovėje. Pirmojoje sesijoje 
veiklos pranešimą padarė Lietu 
vos vyčių centro valdybos pirm. 
Ona Klizas Wargo. Dalyvius svei
kino vietinės kuopos pirm. An
tanas Gudonis. Seimo dalyviai 
aplankė St. Petersburgo lietu
vių klubą, kur jiems koncertą 
surengė lyrinis sopranas Emira 
Dervinytė, viešnia iš Lietuvos, 
studijuojanti Vatikano popiežiš
kosios muzikos institute. Vyčių 
Seiman buvo įjungtos svarsty- 
bos “Jaunimas pasisako” ir 
“Kaip mes galim geriau padėti 
Lietuvai”. Jose aptarta Lietu
vos vyčių atliekama ir galima 
atlikti pagalba. Tradiciniame 
seimo koncerte dalyvavo solistai 
Ona Jameikienė ir Algirdas Bra
zis, Kleofos Gražauskienės va
dovaujama “Audros” tautinių 
šokių grupė. Naujosios Lietuvos 
vyčių centro valdybos pirminin
ke buvo išrinkta garbės narė 
Pranė Petkuvienė, buvusi pir
moji vicepirmininkė ligšiolinė
je valdyboje. Oficialioji seimo 
dalis baigta JAV, Lietuvos ir 
Lietuvos vyčių himnais. Baig
miniame pokylyje “Lietuvos bi
čiulio” žymeniu pagerbtas tarp
tautinių teisių žinovas William 
Hough. Koncertinę programą at
liko sol. Emira Dervinytė su jai 
akompanavusiu muz. Faustu 
Strolia.

A. a. Vladas Pažiūra, Los Ange
les lietuvių veikėjas, mirė lie
pos 24 d. Thousand Oaks vieto
vės ligoninėje. Velionis, gimęs 
dabartiniame Ukmergės rajone 
1912 m. spalio 1 d., mokėsi Uk
mergės gimnazijoje ir 1937 m. 
baigė Vytauto Didžiojo univer
siteto teisių fakulteto ekono
mikos skyrių. Tapęs ekonomistu 
ir pedagogu, mokytojavo Kauno 
gimnazijose, mokytojų semina
rijoje ir amatų mokykloje Uk
mergėje. Pokarinėje Vokietijo
je dėstė matematiką ir buhalte
riją Ravensburgo stovyklos lie
tuvių gimnazijoje. Į JAV atvyko 
1949 m. ir įsikūrė Los Angeles 
mieste. Čia jis suorganizavo 
aukštesniuosius lituanistikos 
kursus ir jiems vadovavo, reiš
kėsi skautų veikloje, bet turbūt 
didžiausius darbo pėdsakus yra 
palikęs BALFo Los Angeles sky
riuje kaip ilgametis vadovas. 
Velionį prieš porą metų iš vi
suomeninio darbo dirvonų iš
jungė BALFo sukakties minėji
me ištiktas stiprus širdies 
priepuolis. Los Angeles lietu
viai velionį liepos 26 d. iš Šv. 
Kazimiero parapijos šventovės 
palydėjo į Forest Lawn kapi
nes. Mišias atnašavo ir apeigas 
kapinėse atliko prel. V. Bartuš- 
ka. Į laidotuves atsisveikinti 
su velioniu buvo atvykusi BAL
Fo valdybos pirm. Marija Rudie
nė. Atsisveikiniman taipgi įsi
jungė Lietuvos garbės konsulas 
V. Čekanauskas ir lietuviškųjų 
organizacijų atstovai.

Australija
Melburno lietuvių katalikių 

moterų draugija veiklos ketu
riasdešimtmetį paminėjo iškil
mingomis pamaldomis rugpjū
čio 18 d. Mišias atnašavo kun. 
dr. P. Dauknys, pamokslą skyręs 
šiai sukakčiai. Draugijos narės 
šventovėn atėjo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, atsineš- 
damos ir savo vėliavą. Po pamal
dų visi susirinko pietums Lie

tuvių namuose. Juos pasveikino 
draugijos valdybos pirm. Hali
na Statkuvienė, primindama 
veiklos sukaktį ir supažindin
dama su nueitu ilgu keliu. Ka
talikių moterų draugiją svei
kino: dvasios vadas kun. dr. Pra
nas Dauknys, kun. Stasys Gaide
lis, Australijos lietuvių kata
likų federacijos vardu — Valen
tinas Čižauskas, Lietuvių mote
rų socialinės globos draugijos
— Jonė Žalkauskienė, ALB Mel
burno apylinkės — Viltis Kru- 
žienė, parapijos choro — Ka
zys Mieldažys, ateitininkų sen
draugių — Antanas Bakaitis, 
Melburno lietuvių klubo vardu
— Vladas Bosikis.

Britanija
Londono lietuviai Šv. Kazimie

ro šventovėje rugsėjo 8, sekma
dienį, pasiūlius klebonui kun. 
dr. J. Sakevičiui, MIC, Tautos 
šventėn įjungė ir Padėkos bei 
džiaugsmo dieną. Taip šioje 
šventovėje Londone buvo pasi
elgta ir 1918 m., kai Vilniuje 
buvo pasirašytas Vasario 16-to- 
sios aklas. Dvigubos šventės iš
kilmingas Mišias rugsėjo 8 d. 
atnašavo kun. R. Repšys, MIC, 
pamoksle dėkojęs Viešpačiui 
už Lietuvai sugrąžintą nepri
klausomybę. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas J. Čer- 
nio ir V. O’Brieno. Pamaldose 
dalyvavo ir Lietuvos atstovas 
Britanijai Vincas Balickas. Jį, 
ištikimai tarnavusį Lietuvai 
ir sulaukusį jos nepriklauso
mybės, parapijos menėje po pa
maldų pasveikino Šv. Kazimiero 
klubo valdybos pirm. Stasys Kas
paras. Užkandžius buvo paruo- 
šusios klubo moterys.

Vokietija
Tautos šventė Vasario 16 gim

nazijoje šiemet tapo ne tik 
moksleivių, bet ir visų lietuvių 
džiaugsmo švente dėl jos išvaka
rėse susilaukto pilno Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo. 
Gimnazijos vėliavų aikštelėje 
tą dieną buvo iškeltos Europos, 
Vokietijos ir nepriklausomos 
Lietuvos vėliavos, sugiedoti 
valstybiniai himnai. Direkto
rius A. Šmitas, sveikindamas 
minėjiman atvykusius vokie
čius ir lietuvius, priminė, 
kad šiandien atgauta laisve 
džiaugiasi visi Lietuvoje, kad 
ten padėkos Mišios laikomos 
Šiluvos Marijos šventovėje. 
Svečiams vokiečiams jis dėkojo 
už finansinę paramą Vasario 
16 gimnazijai. Gėdingąją Mo- 
lotovo-Ribbentropo sutartį, at
nešusią sovietinę vergiją Lie
tuvai bei kitoms Baltijos res
publikoms, priminė Bundestagu 
vadinamo Vokietijos parlamen
to narys dr. Kappes. Sveiki
nimo telegramą lietuviams bu
vo atsiuntęs Hesseno krašto 
socialdemokratas premjeras 
Hans Eichel, o apie Lietuvos 
istoriją ir jos politinį prisi
kėlimą kalbėjo Hesseno social
demokratų parlamentaras dr. 
Klaus Kuebler. Minėjimas baig
tas Mišiomis Hiutenfeldo kata
likų šventovėje ir pamaldomis 
vokiečių šventovėje.
Lenkija

Šiemetinio “Poezijos pavasa
rio” proga Punske lankėsi sve
čiai iš Lietuvos — poetas Marce
lijus Martinaitis, Petras Pana
vas, literatūros kritikas Vilius 
Gužauskas, Lietuvos lenkų poe
tė Alicija Rybalko ir Sigitas Dir
gelis. Punske surengtai šios tra
dicinės šventės daliai vadovavo 
mokytoja Birutė Stoskeliūnaitė, 
poetų eilėraščius skaitė Kras- 
nave gegužės 11 d. įvykusio lie
tuviškųjų pradinių mokyklų dai
liojo žodžio konkurso laureatai.

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 35 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 6% 
santaupas.............................. 5%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 4.5% 
90 dienų indėlius ................ 8%
1 m. term, indėlius ........ 8.75%
1 m. term.ind.mėn.pal..8.25% 
3 m. term.indėlius ............... 9%
RRSP ir RRIF (pensijos)...6% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 8.75%
RRSP ind. 3 m........................ 9%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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Kaip tarptautinė organizacija, surinkusi 5 milijonus parašų už Lietuvos nepriklausomybę, 
juos įteikė Lietuvos ir Sov. Sąjungos vyriausybėms

Mėnraštyje “Catolicismo”, išeinan
čio Sao Paulo mieste Brazilijoje, 
š.m. vasario mėn. laidoje Gonzalo 
Guimaraes dienraščio forma aprašo 
10 dienų TFP organizacijos de
legacijos kelionę Lietuvoje ir 
Maskvoje. Vilniuje Lietuvos au
kščiausiosios tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui delegacija 
įteikė už Lietuvos laisvę peticiją su 
daugiau kaip penkiais milijonais 
parašų. Pateikiamas suglaustas 
straipsnio vertimas (RED.)

1990 m. gruodžio 2 d. TFP (Tradi
tion, Family and Property — tradi
cija, šeima ir nuosavybė) orga
nizacijos delegacija iš 11 asmenų 
atvyksta iš Briuselio į Maskvą. Ap
silankyti Lietuvoje ją oficialiai 
pakvietė Lietuvos parlamentas. 
Maskvos orauostyje juos sutinka 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnas Antanas Račas, 
Lietuvos televizijos darbuotojai. 
A. Račas įspėja delegaciją, kad 
Lietuvoje yra įtempta politinė pa
dėtis. Delegaciją Lietuvos atsto
vybėje priima ininisterė pirminin
kė Kazimiera Prunskienė, ką tik 
grįžusi iš užsienio. Pasveikina 
delegaciją portugališkai ir vokie
čių kalba pasako ilgesnį žodį apie 
Lietuvos ir Kremliaus santykius. 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
užsienio reikalų komisijos pirmi-

prezentuojanti krikščioniškos ci
vilizacijos idealus, už kuriuos 
padėtume gyvybę, plevėsuoja 
Maskvos viduryje — tiesiog ko
munistinio pasaulio centre. Mel
džiamės už Rusijos atsivertimą, 
už Lietuvos laisvę. 8 v.v. delega
cija keliauja atgal į Vilnių.

Gruodžio 7 d. — pirmasis mėne
sio penktadienis. Delegacijos 
nariai nori priimti Komuniją. 
Ta privilegija jiems suteikiama 
Šv. Kazimiero, Lietuvos globė
jo, šventovėje. Taip patarė Vilka
viškio vyskupas, kartu keliavęs iš 
Maskvos į Vilnių. Pagrindiniame 
altoriuje yra šv. Kazimiero relik
vija. Komunistai okupantai šven
tovę buvo pavertę sandėliu, vėliau 
ateizmo muziejumi. Tik 1989 m. 
grąžinta tikintiesiems.

Aplankoma Sąjūdžio būstinė. 
Susitikimas su Sąjūdžio žmonė
mis — ilgas ir malonus. Supažin
dinama su TPF veikla, o sąjūdi
ninkai kalba apie reikalingumą 
didelės pagalbos Lietuvai šiuo 
momentu. Dar aplankomas Vil
niaus universitetas, įsteigtas jė
zuitų XVI šimtmetyje.

Gruodžio 8 d. — Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventė. Numatoma 
aplankyti Marijos šventoves ir 
Kelmės rajoną.

Pirmiausia aplankoma Aušros

ir vienas didžiausių kariškų sovie
tų orauosčių. Pasiekiamas Kryžių 
kalnas. Čia jau XV šimtmetyje bu
vo statomi kryžiai. Komunistai su
naikino 5000 kryžių, bet atsirasda
vo vis nauji kryžiai. Nuostabi vie
ta. Jaučiama neapsakoma tragedi
ja, kančia ir nepalaužiamas tikėji
mas “Marijos žemėje”.

Kelmėje priėmimas vyksta kul
tūros namuose. Dalyvaujama pa
maldose. Šventovėje daugiau kaip 
1.200 tikinčiųjų. Įnešamos Lietu
vos ir TFP vėliavos. Po Mišių mer
gaitės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, įteikia gėlių. Žygiuoja
ma į kapines, o iš jų giedodami į 
kleboniją vakarienei. Klebonas 
pavaišina skaniais valgiais, daly
vauja ir miesto valdžios atstovai. 
Vyrauja draugiška, broliška ir ma
loni nuotaika.

Gruodžio 9 d. praleidžiama Kau
ne, antrame didžiausiame Lietu
vos mieste. Delegacija arkikated
roje dalyvauja Mišiose, kurias 
laiko prel. A. Svarinskas, 20 metų 
iškentėjęs Sibiro lageriuose. Pa
maldose dalyvauja Lietuvos kardi
nolas ir vyskupas, jo pagalbinin
kas, bei 2.500 maldininkų. Prel. 
Svarinskas pasako pamokslą.

Po Mišių daugybė žmonių su
sitinka su delegacija prie zakristi
jos, taipogi žmonės užprašo Mi-

šias už TFP organizacijos narius ir 
už penkis milijonus pasirašiusių 
peticiją.

Pagaliau susitinkama su Lietu
vos kardinolu Vincentu Sladkevi
čiumi. Jis kalba: “Iš jūsų galima 
pasimokyti. Jūs minėjote, kad jau
tėtės padrąsinti lietuvių drąsos, 
bet galime sakyti, kad jūs duodate 
mums drąsos. Labai ačiū už tokią 
didelę mums suteiktą dovaną. Lie
tuva tokios dovanos dar nėra gavu
si”. Kardinolas pirmiausia palai
mina delegacijos vadovą, o po to 
visus delegacijos narius, kartoda
mas “Esi Lietuvos pilietis”.

Dar aplankyta kunigų seminari
ja, kuriai vadovauja jėzuitas kun. 
S. Tamkevičius, taip pat kalėjęs Si
biro lageriuose. Savo žodyje jis 
priminė, kad popiežius Jonas Pau
lius II skelbia, jog atėjo valanda, 
kad tylinti Bažnyčia prabiltų, pri
dėdamas — TFP organizacija yra 
tas balsas.

Gruodžio 10 d. atsisveikinimas 
Lietuvos parlamente. Čia tylos mi
nute prisimenami amerikiečiai, 
žuvę eismo nelaimėje rinkdami 
parašus.

Po pietų delegaciją Vilniaus 
universitete dar priima jo vicerek- 
torius ir padėkoja už knygas. Pa
aiškinta, kad greitai bus pradėtos 
laikyti pamaldos universiteto 
šventovėje, kuri komunistų buvo 
paversta mokslo muziejumi.

Vakare pasiekiama geležinkelio 
stotis. Maloniam nustebimui lau
kia nemažas būrys žmonių su gėlė
mis, saldainiais, albumais, rank

darbiais, papuoštais gintaru. Žmo
nės gieda, dainuoja. Sąjūdžio sek
retorius įteikia padėkos raštą 
odiniame viršelyje. Visi gieda 
“Marija, Marija". Delegacijos va
dovas sušunka: “Tegyvuoja laisva 
Lietuva!” Palenkiamos vėliavos. 
Traukinys pradeda judėti. Liku
sieji ritmiškai skanduoja: ačiū, 
ačiū, ačiū . . . Vieni dar seka trau
kinį, kiti rodo pergalės ženklą.

Gruodžio 11 d. Maskvoje. Prezi
dentas Landsbergis ir Lietuvos 
parlamento nariai prašo delegaci
jos įteikti laišką apie TFP veiklą 
Gorbačiovui. Delegacija taip ir 
padaro. Ji atsiduria Sov. Sąjungos 
prezidento įstaigoje. Tarnautoja 
gavusi atsakymą, kokiu reikalu at
vykusi delegacija, išsišaukia kitą 
tarnautoją. Šis paklausęs “Ko no
rite, draugai”, išmetinėja, kuriam 
tikslui esą žurnalistai ir fotogra
fai, nes šioje įstaigoje negalima fo
tografuoti. “Gidas” įsiterpia, kad 
nėra parašyta, kad negalima .. . 
Tarnautojas neturi atsakymo. Pa
galiau pirmutinė tarnautoja, dar 
paskambinusi keletą kartų, gauna 
nurodymą priimti laišką. Pasirašo 
laiško priėmimą ir dar pažymi, ku
rią valandą laiškas buvo įteiktas.

Trys delegacijos nariai pasilie
ka Maskvoje, kad galėtų spaudos 
agentūrom įteikti pareiškimus.

Lietuvos radijas ir televizija 
transliavo TFP delegacijos kelio
nę Lietuvoje ir Maskvoje, o Mask
vos spaudos ir žinių priemonės 
apie tai tylėjo. H. L.

Prie KGB pastato Vilniuje 1991 m. rugpjūčio 23 naktį, kai buvo surengtas 
Liepsnojantis Baltijos kelias Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Nuotr. A. Sabaliausko-Eltos

Liepsnojančio Baltijos kelio dienos
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kai, nuplėšti mikrofonai”. To
liau N. Maliukevičius siūlo 
mintį, kuriai labai reikėtų pri
tarti: grąžintuose rūmuose 
“vertėtų surengti parodomąją 
ekskursiją Sąjungos, kitų už
sienio šalių žurnalistams, 
techniniams darbuotojams, 
kad jie pamatytų šiuolaiki
nių barbarų darbus”. Ne, ne 
barbarų, “kovotojų” už page
rintą, pertvarkytą socializ
mą . . .

Iš tikrųjų, kas sumokės, at
lygins nuostolius? Pasirodo, 
iki šiol neišaiškinta, kieno 
įsakymu rūmai buvo užimti ir 
kieno — palikti. Aiškūs, aki
vaizdūs tik įsakymų vykdymo 
rezultatai.

Tokiems “kovotojams”, viso
mis pajėgomis agitavusiems 
už pertvarkyto, pagerinto so
cializmo imperiją, priklausė 
ir KPSS padalinio Lietuvoje 
sekretorius Mykolas Buroke
vičius. Iš atsidavimo “vyres
niam broliui”, jo kalbai savo 
žmoną Veroniką tevadino Vie- 
ročka, o pats pasivertė Michai
lu Martynovičium. Sausio 13- 
ją prie televizijos jis skelbė 
iš tanko, kad darbo žmonės 
ima valdžią į savo rankas, 
kad grąžinama “tarybų val
džia” — šitaip su visais tėva- 
vardžiais įsirašė istorijon, 
įsirašė tankų vikšrais.

Degino dokumentus
Galima tik nujausti, kaip 

paskutinę naktį (VIII. 23) rū
muose už paminklo generolui 
Černiachovskiu! plušėjo sek
retorius MM, kai prie sunkių 
metalinių durų jau beldėsi 
valstybinė komisija, atėjusi 
perimti turto. Buvo 2,15 min. 
Raktininkas neskubėjo, palai
kė komisiją nakties gūdumoje, 
nelyginant V. Krėvės Gugį ir 
Kukį . . . Įleista komisija ne
rado nei MM, nei jo idėjos 
bendrų (Jermalavičiaus, Kuo
lelio, Naudžiūno, Švedo). Nuo

pasimatymo akis į akį su Lie
tuvos generaliniu prokuroru 
A. Paulausku šį sykį išgelbėjo 
kariškiai, šarvuočiai.

Rūmų vidaus kiemelyje te
berūko laužas su degintų bylų, 
sąrašų, dokumentų plėnimis. 
Penkto aukšto krosnyje — pe
lenų kibirais semti, Kuolelio 
kabinete ant grindų — kalnas 
suplėšytų popieriaus skiaute- 
lyčių (ant stalo — pusmetrinis 
“vadas”, atkišęs koją), MM ka
binete — popieriui pjaustyti 
mašina ir... šeimininko pil
koji skrybėlė. Pabėgo vien
plaukis? Pabėgo vyras, ideo
logas. Paliko ne tik skrybėlę, 
paliko ant stogo vėliavą. O bu
vo toks delikatus partijos idė
jiniam tyrumui. . .

Valstybės komisija perėmė 
ir kitus ankstesnei ideologi
nei sistemai priklausiusius 
rūmus — buvusio Saugumo. (Į 
juos “vadas” rodė iš Lukiškių 
aištės vidurio). Jau rugpjūčio 
23 d. vakare prie jų būriavo
si žmonės, iškilo lenta, kvie
čianti sustoti, pamąstyti, in
formuojanti, papuošta žvaku
tėmis, gėlėmis.

Švedijos ambasada
Šviesi, viltinga tų dienų aki

mirka — tai rugpjūčio 29-ąją 
Švedijos ambasados atidary
mas Vilniuje. Kokie istorijos 
paradoksai! Nuostabiosios La- 
gerloef tėvynė, valstybė, vie
na iš dviejų Europoje pripaži
nusi Lietuvos okupavimą tei
sėtu, paklususi TSRS diploma
tiniam spaudimui, atidavusi 
mūsų auksą Maskvai, — šian
dien pirmoji atidarė savo am
basadą. Neatsitiktinai aukštas 
Švedijos vyriausybės pareigū
nas ankstesnę veiklą pavadino 
klaida. Nuo šiol Jogailos — 
didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio, Lenkijos karaliaus — var
du pavadintoje gatvėje namą 
(10 nr.) puošia spalvota iškaba 
su Švedijos karalystės karū
na. Pirmas ambasadorius — 
Larsas Magnussonas — jau 
įteikė savo įgaliojimus.

Liepsnojančiu Baltijos ke
liu sukame į pasaulį — per dip
lomatiją, kultūrą. Perversmo 
dienomis Graikijoje 200 metų 
Mozarto mirties sukakčiai ruo
šiamas filmas, kuriame “Re
quiem” atliko G. Rinkevičiaus 
vadovaujamas orkestras, 
“Ąžuoliuko” choras. Autoriai 
filmą stengsis perduoti visam 
pasauliui. Ar ne simboliška, 
kad mes — vežti, marinti, žu
dyti, laidoti — išeisim į pa
saulį, liudysim savo kultūrą su 
nemirtinguoju “Requiem”, pa
ruoštu perversmo dienomis? 
Anot G. Rinkevičiaus, tai Die
vo pirštas. O, kad visuomet ves
tų, pasitiktų Žodis: “Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas”.

ninkas Emanuelis Zingeris, atvy
kęs iš Vilniaus, perduoda prezi
dento V. Landsbergio sveikinimą 
ir padėkoja delegacijai už apsi
lankymą Lietuvai jautriu momen
tu. 12-tą valandą nakties telefonu 
delegaciją sveikina V. Landsber
gis, laukdamas su ja greitai pasi
matyti Vilniuje.

Gruodžio 3 d. iš ryto prezidentas 
V. Landsbergis paskambina dele
gacijos vadovui Caio V. X. Silveira, 
pranešdamas, kad į Maskvą at
siunčia specialų lėktuvą paimti 
delegacijos į Vilnių. Sutarta iš 
Maskvos išskristi vakare.

Delegacija su Lietuvos atstovy
bės pagalba aplanko Maskvos 
miesto tarybą. TFP atstovas tary
boje apibūdina organizacijos 
veiklą. Vakare delegacija išskren
da į Vilnių.

Gruodžio 4 d. prieš vidudienį de
legacija atsiduria erdviame Lietu
vos prezidento kabinete. Dele
gacijos nariai, pasipuošę orga
nizacijos uniforma, atsineša su 
savimi 5-kias mikrofilmų dėžes su 
daugiau kaip penkiais milijonais 
parašų. Įeina prezidentas Lands
bergis. Delegacijos vadovas jam 
pristato kiekvieną narį. Ištrau-

Vartų koplyčia. Tai maža istorinė 
koplyčia senamiesčio vartuose. 
Nuo ankstyvo rytų čia moterys 
ir vaikai pasikeisdami klūpo ir 
meldžiasi prie Marijos paveikslo. 
TFP delegacijos nariai sukalba 
dalį Rožinio.

Toliau delegacija vyksta į Ra
seinius, kur iškrenta pirmasis 
sniegas. Raseinių šventovė pa
puošta eglių šakom, vainikais, 
trispalvėmis juostomis. Švento
vėje giedama “Marija, Marija”, 
delegacijos nariams jau girdė
ta giesmė.

Šiluvoje žygiuojama gatvėmis su 
kunigu ir tikinčiaisiais link Mari
jos šventovės. Toje vietoje 1608 m. 
pasirodė Marija ir sustiprino lie
tuvių tikėjimą. Lietuva tapo “Mari
jos žeme”. Žmonės šventovėje gie
da giesmes, o delegacija sugieda 
“Magnificat”.

Tytuvėnuose žmonės delegaciją 
sutinka apsirengę tautiniais dra
bužiais su juoda duona ir druska. 
Skamba šventovės varpai. Klebo
nas sutinka prie šventovės durų. 
Žmonės gieda giesmę, sukurtą 
tremtinių Sibire.

Pravažiuojami Šiauliai, kur 
yra dideli sovietų ginklų sandėliai

Sovietinės kariuomenės šarvuočiai palieka 1991 m. sausio 13 d. užgrobtą televizijos bokštą Vilniuje po nepavykusio 
perversmo Maskvoje Nuotr. R. Jurgaičio-Eltos

• Kentėjimo išmintis yra gyve
nimo išminties dalis. . . .Tiktai Nu
kryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokt kentėti, nešioti skausmą kaip 
vainiką (Nijolė Sadūnaitė).

ka iš prezidento kalbos: “Nesiti
kėjau sulaukti čia tokią puikią 
jaunų žmonių grupę iš įvairių 
kraštų ir kontinentų. Suprantu, 
kad atstovaujate daugeliui kraš
tų ir kontinentų. Apie jūsų veiklą 
patirs visa Lietuva. Penki milijo
nai žmonių mus palaiko, tai dau
giau negu visoje Lietuvoje gyven
tojų (šypsosi). Linkiu, kad jūsų 
balsas pasiektų žmonių sąžines vi
same pasaulyje”. Po prezidento 
žodžio delegacijos vadovas trum
pai apibūdina TFP veiklą, užbaig
damas: “Tegyvuoja laisva Lietu
va!” Delegacija įteikia V. Lands
bergiui meniškai paruoštą petici
jos tekstą už Lietuvos laisvę, pa
sirašytą tik organizacijos prezi
dento prof. Plinio Correa de Oli
veira, parašų rinkimo vajaus ini
ciatoriaus. Po to įteikiami mikro
filmai ir nuotraukų albumas iš 26 
kraštų. Padovanojamas iš Brazili
jos brangakmenių meno kūrinys. 
Prezidentas pasirašo dokumentą, 
priėmęs istorijoje patį didžiau
sią parašų skaičių. Prezidentas 
delegacijai įteikia lietuvių tau
tos persekiojimo albumą ir kiek
vienam delegacijos nariui prisega 
Vyčio ženklelį —valstybinį Lietu
vos simbolį. Delegacijos pirminin
kas, išeidamas iš kabineto, ant ma
žo staliuko pastebėjo Kristaus Rū
pintojėlio statulėlę, labai gerbia
mą Lietuvoje.

Gruodžio 5 d. delegacija atskira
me vagone keleiviniu traukiniu 
pasiekia Maskvą. Ferdinando An
tunez pasakoja, kas atsitiko Mask
voje. “Pučia šaltas vėjas. Tempe
ratūra žemiau nulio. Atrodo, kad 
snigs. Su savo ploščiais ir vėliavo
mis einame pro Šv. Bazilijaus ka
tedrą. Kairėje matyti Lenino mau
zoliejus. Visi sustojame aikštėje. 
Turistas iš Švedijos prisiartina ir 
angliškai sako, kad atrodome pa
vojingi žmonės, kad tikriausiai 
esame fašistai. Mūsų ‘gidas’, rody
damas Lenino kapą, tvirtai atsako: 
‘Didžiausias istorijos fašistas yra 
tas, kuris ten guli.. . Esu lietuvis 
ir žinau, ką sakau”.

Įdomus momentas, pasakoja An
tunez, mūsų raudona vėliava, re-

Opticnl 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).

Atviras laiškas visiems kanadiečiams

1991 m. rugsėjo 24 d., antradienis 
Mieli kanadiečiai,

Šiandien ministeris pirmininkas parlamente atskleidžia Kanados 
federacijos pertvarkos pasiūlymus.

Tie pasiūlymai nėra nei baigti, nei galutiniai. Tai tik medžiaga 
diskusijoms. Kanadiečiai yra skatinami apie tai padiskutuoti gyvai ir atvirai 
kartu pasisakant, kas galėti! būti pagerinama, kad visi kanadiečiai jaustųsi 
neatstumti, suprasti ir gerbiami jų pačių šalyje.

Specialus jungtinis parlamento ir senato komitetas yra pasiruošęs 
peržiūrėti kanadiečių nuomones, liečiančias tuos pasiūlymus. Prašome 
aktyviai dalyvauti to komiteto darbuose. Tai galimybė pastūmėti Kanadą, 
kad ji geriausiai galėtų tarnauti kanadiečiams dabar ir ateityje.

Procesas kanadiečių partnerystės atnaujinimui nebus lengvas. Kanada 
gimė ir buvo sukurta, nes prieš mus gyvenusios kartos suprato, kad vienybė 
yra gerovės raktas ir kad kelias į vienybę yra tolerancija, kompromisas ir 
gera valia.

Sunkesniais laikais tos charakteristikos dažnai nebepastebimos, bet jos 
mums labiausiai reikalingos.

Kanadiečiai kaip niekada anksčiau turi galimybę sukurti tokią Kanadą, 
kurioje visi kanadiečiai galėtų jaustis esą savo namuose. Visi mes drauge 
turime galimybę stiprinti šį kraštą, padaryti jį dar daugiau klestinčiu ir 
daugiau atsakingu visų žmonių siekiams.

Aš raginu jus dalyvauti Kanados atnaujinime. Tai mūsų kraštas, 
kurį remiame.

/ Didž. gerb. Joe Clark,
y Slaptosios valstybinės tarybos pirmininkas ir 

ministeris konstitucijos reikalams

Canada
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GYDYTOJAS PATARIA

Plačiau atverkime akis
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Žmogus — gamtos kūdikis, 
todėl jos įtaka žmogaus svei
katai, nuotaikai yra labai dide
lė, jo ryšiai su gamta yra gyvy
biškai būtini. Niekur žmogus 
negali taip pailsėti, atsipalai
duoti, kaip gamtoje. O tai yra 
būtina tokiame įtemptame šių 
dienų gyvenimo tempe, esant 
tokiam gausiam informacijos 
srautui.

Bet ir gamta savo vertybėmis 
apdovanoja ne kiekvieną, o tik 
tą, kuris ją supranta ir myli. 
Juk dar nemažai sutinkame 
žmonių, kurie važiuoja į gam
tą prisikimšę krepšius gėrimų, 
užkandžių. Jų tikslas — prisi
valgyti ir prisigerti gamtoje, 
jos fone “pabendrauti” su drau
gais ar pažįstamais. Supranta
ma, tokiems “poilsiautojams” 
gamta neatskleis savo grožio 
paslapčių, nes jie paprasčiau
siai jų ir nematys.

Pagal tai, kaip žmogus mato 
gamtos grožį, galima spręsti ii' 
apie jo dvasinę būklę, psicho
loginius ypatumus. Pavyzdžiui, 
jei žmogus, žiūrėdamas į debe
sis, mato gražius kalnus, kup
ranugarius, geraširdžius seno
lius, vadinasi, jo psichinė būk
lė gera, rami, o jeigu debesyse 
įžiūri plėšrių žvėrių siluetus 
ar kitokius grėsmingus vaizdi
nius — vadinasi, nervai yra 
įjautrinti, sudirginti. Arba, 
sakysim, žmogus eina per miš
ką ir mato tik primėtytus po
piergalius, konservų dėžutes, 
nulaužytus medelius, tai irgi 
byloja apie jo nervinį sudirgi- 
mą. Bet jeigu jis mato ne tik 
netvarką, bet ir miško grožį ir 
galvoja maždaug taip, kad, aiš
ku, šiukšlės gadina miško vaiz
dą, bet vis dėlto koks jis gra
žus ir niekas to grožio negali 
nustelbti, — tai irgi jau kas 
kita.

Jeigu žmogus, žiūrėdamas į 
gamtą nesijaučia geriau, negu 
pramoniniame mieste, jeigu 
saulė ežero atspindyje jam tas 
pats kaip ir miesto žibintas, 
vadinasi, jo nervai nėra visai 
tvarkoje. Ir vargu ar toks žmo
gus supras silpnesnį, norės 
jam padėti. Tokio žmogaus šir
dis dažnai būna bejausmė.

Žmogaus gamtos jutimas ir 
suvokimas neretai priklauso 
ir nuo jo amžiaus, socialinės 
padėties bei kitų veiksnių. Pa
vyzdžiui, vaikas į medį žiūri 
kaip į objektą, į kurį galima 
įlipti, pasisupti, pasižvalgyti 
aplinkui. Vyresnio amžiaus 
žmogui medis teikia pavėsį, 
užuovėją, poilsį. Ypač jautrūs 
gamtos grožiui kūrybinio dar
bo žmonės. Gamta jiems — kū
rybos, įkvėpimo šaltinis.

Be to, skirtingu metų laiku 
ta pati vietovė gali turėti nevie
nodą psichologinį poveikį. Pla- 
čiavainikiai medžiai, pavyz
džiui, vasarą sudarę dengto ža
lio koridoriaus vaizdą ir turė
ję raminantį poveikį, rudenį, 
krintant pageltųsiems, parau- 
dusiems, šalnos pakąstiems la
pams, jau gali turėti stimuliuo
jantį poveikį.

Pasirodo, žmogus gali vėl pa
sikrauti, papildyti savo ener
giją. Geriausiai išsikrauti nuo 
emocinės įtampos ir pasikrau
ti teigiamom emocijom žmogus 
gali gamtoje. Žmogus, kuris 
ilgai nebuvo gamtoje, išblės-
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ta, netenka vidinės energijos. 
Jam reikalingas pakrovimas, 
kurį duoda saulės spinduliai, 
dangaus mėlynė, peizažo gro
žis. Žmogaus akys skirtos ne 
tik matymui. Akies tinklainė
je esančiose nervų galūnėlė
se vyksta fotocheminiai pro
cesai. Žmogus mato daiktus, 
atstumus, grožį, ir tai jam pa
deda iškrauti emocinę įtam
pą. Nuo akies tinklainės pra
sideda vegetacinės nervų sis
temos skaidulos, kurios nuei
na tiesiai į centrinę nervų sis
temą. Matyti teigiami vaizdai 
aktyvina centrinės nervų sis
temos veiklą. O tai reikalinga 
normaliam viso organizmo dar
bui.

Panašiai, kaip su vaizdų po
veikiu, taip yra ir su kvapais. 
Nosies gleivinėje yra daug ner
vinių galūnėlių, kurios jaut
rios kvapams. Nuo nosies glei
vinės analizatorių eina nervi
nės skaidulos į vegetacinės 
nervų sistemos centrus ir iš jų 
— į smegenų žievę.

Grynas oras, naudingas or
ganizmui teigiamų ir neigia
mų jonų santykis, fitoncidai 
nervų sistemą aktyvina, gaivi
na arba alina. Kai kurie kva
pai (saldūs ir kartūs) didina 
raumenų jėgą, turi įtakos dar
bingumui. Nemalonūs kvapai 
gali padidinti kvėpavimo ir 
pulso dažnumą, pakelti krau
jospūdį, o malonūs — pakelti 
odos temperatūrą, sumažinti 
kraujospūdį, pagerinti klausą 
bei regėjimą. Kvapai gali su
kelti susijaudinimą, žvalumą, 
nusiraminimą. Apskritai orga
nizmą veikia malonūs, neašt
rūs, nedidelės koncentracijos 
kvapai. Žmonių skoniai kva
pams yra skirtingi. Vieni mėgs
ta stiprius ir aštrius, kiti — sub
tilius, švelnius, saldžius gė
lių kvapus. Žmogui malonus 
yra tas kvapas, kuriuo jis nori 
kuo ilgiau kvėpuoti, kuris jam 
kelia pasitenkinimą.

Žmogus neabejingas ir gar
sams. Pavyzdžiui, 130 decibe
lų garsas žmogaus organizmą 
veikia naikinančiai. Tačiau, 
iš kitos pusės, jeigu žmogų pa
talpintume į begarsę kamerą 
parai kitai, kur jis gautų vis
ką, išskyrus garsus, žmogus pa
sijustų labai slegiančiai. Šai
žūs garsai žmogų erzina, vargi
na, švelnūs — ramina. Kaip ma
lonu vasarą gulint ant šieno 
girdėti, kaip krenta lietaus la
šai. Tai ramina labiau negu 
bet kokie vaistai.

Geriausiai žmogų veikia vi
sa gamtos garsų gama: medžių 
šlamėjimas, jūros ošimas, 
paukščių čiulbėjimas. Paukš
čių garsai mažina emocinę 
įtampą ir net gali būti kaip 
psichologinis testas. Kartais 
žmogui rytą labai malonu klau
sytis paukščių čiulbėjimo, o 
vakare tas čiulbesys jau gali 
erzinti. Ir ne todėl, kad jis jau 
atsibodo, bet todėl, kad žmo
gus pavargo.

Jokie kilimai, krištolai ne
pakeis gamtos vaizdo ir neat
palaiduos žmogaus taip, kaip 
gamta. Labai naudinga pabu
voti gamtoje prieš vykstant į 
tolimą kelionę arba prieš eg
zaminą, rimtą posėdį. Sudėtin
gi apmąstymai gamtoje paša
lina emocinę įtampą, žmogus 
pasijunta daug tvirtesnis, ne
sutrinka smulkmenose. Gam
toje, ramybėje praleistas pus
dienis gali suteikti žmogui tvir
tumo keletui mėnesių.

Suplanuokime savo namų 
darbus taip, kad nors valandė
lę kitą kasdien galėtume pa
būti gamtoje, pasivaikščioti. 
Vaikščiojimas — pati fiziolo- 
giškiausia raumenų veikla. Ga
lima pačiam reguliuoti ėjimą, 
derinti jį su gamtos vaizdais.

Visai kas kita vaikščioti 
mieste, kur reikia saugotis ma-

Akmeninės ašaros
Gyvenimo iškarpa

Č. SENKEVIČIUS

Girgžtelėjo durys. Aiškiai 
neteptos. Bet kas gi šiandien 
rūpinasi tokiais menknie
kiais? . . .

Broliai stovėjo vienas prieš 
kitą. Žinojo, kad broliai. Pa
našumo šiek tiek — keturias
dešimt penkeri metai. Apsika
bino, pasibučiavo vieną kartą. 
Kitą. Ašaros riedėjo. O ką sa
kyti — nė vienas nežinojo.

— Kazy... — drebėjo žodis 
Prano lūpose.

— Pranai. . . Praneli. . . grį
žai į gimtinę. . . kad tave 
kur... — tapšnojo per petį. 
Iš burnos kvepėjo degtinė.

Butelis stovėjo ant pliko sta
lo. Šalia — stiklinė. Kambary 
jokio kito žmogaus.

— Na, sėskis, va čia, mielasis 
broleli. . . gal nebus per kie
ta amerikonui .. .

Pranas Dirgelis valdėsi, kad 
nebedrebėtų. Jautėsi jau pa
čią pirmąją minutę įgnybtas. 
Bet juk tai brolis, ne svetimas. 
Ir jo pajuokavimai iš meilės. 
Brolis, bet jau tik žinojimu, 
nebe jausmu. Pripylė.

— Na, Pranuk, — pakėlė stik
linaitę, — po galais ... po tiek 
metų suėjom pasenę, aptrupė
ję .. . — apsikabino svečią, 
ašarojo. Paskui vienu ypu — 
iki dugno.

— Ko lauki, gerk, — paragino.
— Po truputį, po truputį, 

Kaziuk. . .
— Netaupyk, užteks... To 

gero dar turim . . . Na, gerk 
gerk, užkąsti paieškosiu, vis 
dar ne badas, žinai, Lietuva .. . 
O ir tu, mielasis mano, gelbė
jai, kiek galėdamas ... Už tai 
niekada tau neatsilyginsiu.

— Ką tu čia, — spyrėsi ir ra
mino Pranas.

Virtuvėje kvepėjo dešra. 
Kazys ją pjaustė. Ir juodos duo
nelės priraikė. Dar kažko ieš
kojo, barškinosi indaujoje. 
Pranas laukė, dairėsi. Juk tai 
tas pats tėvo rankomis staty
tas namas į vienkiemius išsi
skirsčius. Tvirtai statytas, 
skarda dengtas išsilaikė, nors 
apšepo ir susmuko, priebutis 
persikreipė, grindys suaižėjo. 
Tėviškė. Čia kiekviena lenta 
kvepėjo tėvo prakaitu ir taba
ko dūmais. Prisiminimai ver
žė gomurį. Rodos, taip būtų 
miela išsiverkti ir nusiraminti.

Broliai sėdėjo, kramtė, dū
savo ir purtė galvas. Kažkas 
neįtikėtina. Vėl abu drauge 
tėviškėje.

— Maniau, kad vakare, — po 
tylos tarė Kazys.

— Geri keliai, geri, — pagyrė 
Pranas, — kiek gi čia nuo Vil
niaus.

— Žinai, gal ir gerai pada
riau, kad nevažiavau tavęs pa
sitikti. Ko gero būtume dar 
kur nors ir užkliuvę, silpnava
lis pasidariau, Pranai. O na
mie, tai vis namie . . .

Pranas suprato — lingavo 
galvą.

šinų, yra įtampa, triukšmas, — 
ir gamtoje, kur ramu, gražu. 
Japonijoje žmonės stengiasi 
bent kelis kartus per savaitę 
išvykti į gamtą. Stenkimės ir 
mes kiekvieną savaitgalį iš
vykti į gamtą — ar tai būtų ko
lektyvinis sodas, ar kaimas, ar 
miškas, pagaliau net paplūdi
mys. Neaukokime nė vienos 
saulėtos dienos namų dar
bams. Tegul ne visi jie bus at
likti, bet mes pabendrausime 
su gamta, pabūsime jos vaikais 
ir pačiais savimi. Tik plačiau 
atverkime akis, mokėkime nu
teikti save, matykime grožį. 
Tai yra savęs auklėjimas, ku
ris ateityje duos vaisių.

Lietuvių fronto bičiulių 1991 m. vasaros stovykloje Dainavoje, JAV, grupė dalyvių prieš nuleidžiant Lietuvos 
vėliava Nuotr. V. Maželio

— Tai kaip tenai Kanadoje? 
Vis taip pat, kaip rašydavai?

— Skųstis negalima, Kazy, 
žinai laisvės kraštas, visko 
su kaupu ... O mes, kaip ži
nai, sudraskyti: kūnas užjūrių 
marių, o dvasia tėvynėje .. . 
Kartais nė tie turtai nebema
lonūs, supranti? . . .

Tų pačių tėvų vaikai sėdėjo 
vienas prieš kitą prie stalo, 
kur mama jiems pilstydavo 
sriubą. Kiekvienas kitaip gy
venimo nualintas, kiekvienas 
kitaip palūžęs ir pilnas kaž
kokio gailesčio.

— O kaip tau, Kazy, juk ne 
apie viską galėdavai parašyti?

Šeimininkas nugėrė, skėste
lėjo rankas, truktelėjo pečius.

— Kaip čia tau, Praneli, pa
sakius, — atsiduso, — žinai 
pats, kokia buvo pradžia ... 
Jūs trys į mokslus, į Kauną, o 
aš vyriausias, man žemė, kas 
gi valdys tuos 30 hektarų? . . . 
Ir pats matei, nespėjom nė pra
dėti ... ir buožė. .. raudonos 
gurguolės viską sumaišė. Jūs 
išlakstėt, o aš čia sėdėjau kaip 
prikaltas ir laukiau, kas bus . . . 
Paskui rudmarškiniai. . . Na, 
duonos užteko, dar ir tau kai 
ką pasukdavau, ir Marytei, ir 
Broniukei, atsimenat. O ruske- 
liai grįžę viską išdraskė, su 
žeme sulygino, buldozeriai 
dieną, naktį. . . Matai, kokie 
plotai išsitiesė, kokios nykios 
tuštumos paliko. Sodybos ne
judino, namas buvo dar naujas 
ir geras. Aname gale susi
kraustė, sakė laikinai, kol
ūkio buhalteris su kirbine vai
kų. O tas “laikinai” buvo de
šimt su viršum metų, kol pasta
tė prie miestelio.

Vedžiau, jei atsimeni, Ma
siulytę Onutę. Šmaikšti, apsuk
ri mergiotė . . . Bet kas iš to. 
Jos brolis — šast į miškus. O 
toks šlubis stribukas Pakulis 
kur buvęs, kur nebuvęs vis pas 
mus ... pas Onutę, žinai. Nei 
pirmyn, nei atgal, broleli. Ne
turėjau drąsos . .. Tėvas ligos 
patale, o čia siaučia kas tik 
nori.. . vieni naktimis, kiti 
dienomis. Nors persiplėšk .. . 
“Į partiją, į partiją” — kužda 
man vis į ausį kaip velnias, 
tasai mūsų pirmininkas ... O 
tos Onutės protelis. Manė per 
tą šlubį išgelbės brolelį, su
žeistą ir ratuose atvežtą į mi
liciją . .. Žinai, manoji taip 
ir dingo su tuo šlubiu . . .

Kazys nugėrė, sudrėkusias 
akis nusišluostė .. .

O brolelį tardytojai užka
pojo ir išmetė priešais ugnia
gesių salę . .. Onutė dingo, ne
begrįžo . . . Nebuvau jai geras, 
ar kas? . . . Vėliau sužinojau, 
kad ištekėjo už kažkokio ten 
garvežio mašinisto. Toks ir iš
tekėjimas, supranti gi. . .

Kaip rašiau, tėvas mirė. Pa
laidojom šalia mamos, naują 
“mūką” savo rankomis prie 
kryžiaus prikaliau. O pats — 
amato mokytis. Jau su tuo par
tijos bilietu, kaip kitaip . . . 
Kaip žinai, dirbau čia visą lai
ką mechaniku, — tai va, — Ka
zys šyptelėjo, gurkštelėjo, — 
žinai atbėga koks “Kazy, su
gedo”, vėl koks “Kazy ir Kazy”, 
o aš jiems tik partijos bilietą 
po nosim “pasitaisykit patys, 
aš ponas”... ir sėdžiu sau ra
miausiai, kada noriu dirbu, 
nenoriu — nedirbu, arba lau
kiu, kol dalių atsiųs. Visi taip 
darė, ne aš vienas. Pas jus, 
mat, pakiša dolerį ir apsira
mina, o čia — partijos bilie
tą. Gyventi reikėjo .. . Bet 
toks čia ir gyvenimas, Prane
li. na, išgerk, nečiupinėk .. . 
Va, antrą kartą vesti nepasi
taikė, aptingau, apsamanojau, 
bet kaip matai, tėviškę išsau
gojau .. .

Pranas nekrutėjo. Kažkokioj 
tolumoj jo akys, kažkur jo min
tys. O brolio gyvenimas — kaip 
sunkus akmuo ant širdies. Ne 
jo vieno — toks pat, gal dar di
desnis ir ant Kaziuko nuo pat 
44-tųjų, kai tėvas į lovą, o visi 
kiti į laisvę. Nebesugrąžinsi 
anų dienų. Jokiais siuntiniais 
nebesulipdysi iširusio gyveni
mo, kur tau melas ir veidmai
nystė buvo kasdieninė duona.

— O kas anam gale? — sklai
dydamas tamsėjančias mintis, 
pasiteiravo svečias.

— Na, baik, pripilsiu, — at
siliepė brolis nekantriai su 
priekaišto tonu ir sau vėl pri
sipylė, — aname gale, — išlen
kė gerą gurkšnį, — a, a, a, — 
tenai tokie Bragauskai, trys . . . 
Na, senis kaip senis, bet tos 
moteriškos — tai jau smarkios. 
Žinai, jokių giminių Amerikoj, 
o gyventi reikia. Ne taip, kaip 
man, brolelis geras. Pavydi jie 
man, bet šiaip geri žmonės, da
linamės. Va, kažkur dabar iš
lėkė. Sakė, vakarienę paruoš, 
žino, kad amerikonas atvažiuo
ja. O aš pats kaip matai. .. 
Na, lenk, lenk, bus smagiau ir 
pasikalbėti. Kuo gi daugiau aš 
tau ir atsilyginsiu? Tik širdi
mi, tik širdimi ... — susijau
dino, šluostėsi ašaras. Įrau
dęs, įkaitęs, prikimęs.

— Kazy, gal padarytume per
trauką, tau lyg poilsio trūksta, 
ar ne?

— Teisybę pasakius, šian
dien akių kaip ir nesudėjau, 
snusteliu, tave sapnuoju mil
žiną besijuokiantį, prabundu, 
vėl tu, žinau, jau čia pat, Lie
tuvoje ...

— Eik ir pailsėk, išsitiesk, 
bus lengviau vakare su kaimy
nais. O aš nusileisiu pakalnėn 
prie upės . . . Kaip matau ša
lia trobos tai išlikęs vienin
telis daiktas, nors labai jau 
apaugęs. Ajerai sukritę, susi
pynę . . .

— Atsimeni, Pranai, kai su 
tėvu tinklą traukdavom. Kibi
rus žuvies namo. Mama ant 
keptuvės. Ąsotėlis biržietiško 
ant stalo. Velniai užteršė upes, 
išdraskė ūkį, rojų sukūrė. O, 
žinai, ta kolūkio pirmininkie- 
nė kas per ponia buvo, kad ma
tytum, sėdi pirmoj eilėj rau
doną žvaigždę prisisegus .. . 
ir lūpos raudonos . . . Sako, 
ji ir Onutę prikalbinusi su tuo 
šlubiu... Sako, manęs1 Gorė
jusi .. . Kas žino. Tik liežuviai 
ilgai plakė. Dabar ta pirminin- 
kienė nebežino kokį ženkliu
ką prisisegti, va, tau ir kas ga
lėjo tikėti, kad pagaliau visi 
ateinam į protą, Praneli bran
giausias . . .

— Nebesijaudink, pamiršk, 
pailsėk... O aš į pakalnę, ge
rai? ...

Tenai kvepėjo raudoni dobi
liukai ir dumblas. Laikas pri
smaigstė mėlynų nendrių ir 
“vilko uodegų” tenai, kur mau
dytasi. Pranas atsisėdo ir aki
mis sekė vos vos judančią sro
vę, kasdien siaurėjančią ir 
mirštančią. “Še penkis šimtus, 
ištiesk gonkas, apkalk trūni
jančias sienas, ant tėvelio ka
po pastatyk naują kryžių” . . .

Švystelėjo juodvarnis virš 
galvos. Mintys nuskrido su juo. 
Atsikėlė. Brido per smilgas 
palei upę, vingiavo tolyn ir 
tolyn. Kažkur burzgė trakto
rius. Beržynėlyje šūkavo vai
kai, gal uogautojai. O padangė 
tokia skaisčiai mėlyna, visai 
nepasikeitusi, rami, apvožusi 
tėviškės laukus . . .

Pasidžiaugęs, pavaikštinė- 
jęs, šešėliams ilgėjant, Pra
nas grįžo.

Kazys gulėjo lovoje nebegy
vas: akys įsmeigtos į lubas, 
lūpos mėlynos. Ant kaktos šal
tas prakaitas dar buvo nenu- 
džiūvęs . . .

Pranas suakmenėjo: ir są
nariai, ir ašaros ant skruostų.

LTI metinį suvažiavimą 1991 
m. rugpjūčio 24 d. dailininkų A. 
ir A. Tamošaičių sodyboj prie 
Kingstono gaubė dvi priešingos 
nuotaikos — dvasinis pakilimas 
dėl įvykių Lietuvoj ir liūdna 
žinia, kad suvažiavime dėl ligos 
jau nedalyvavo instituto įkūrė
ja a.a. dail. Anastazija Tamo
šaitienė.

Suplaukė gausus būrys tauto
dailės mylėtojų ir puoselėtojų 
iš įvairių JAV ir Kanados vie
tovių. Dalyvavo viena viešnia 
iš Lietuvos. Suvažiavimo eiga 
vystėsi įprastoj darbingoj nuo
taikoj: dar vis jautėsi darbščios 
instituto švietimo vadovės ran
ka. Jos buvo peržiūrėtas, atvež
tas ir išsaugotas senovės tauti
nių drabužių lobis, atrinktas 
parodai ir paruoštas katalogas.

Šiuo senovės lietuvių tautinių 
drabužių ir audinių parodos ati
darymu ir prasidėjo LTI metinis 
suvažiavimas. Atidžiai klausė
mės dail. A. Tamošaičio aiškini
mo apie senovės lietuvių audi
nius. A.T. trumpai apibūdino jų 
apsirūpinimą geros kokybės au
diniais nuo priešistorinių lai
kų, etnografų susidomėjimą ir 
pastangas išsaugoti visokerio
pus liaudies dirbinius. Sukles
tėjus audinių pramonei, kaimo 
audinių gamyba XIX š. pabaigoj 
pradėjo nykti. Paskaitininkas 
paminėjo ir savo įnašą: Žemės 
ūkio rūmų pakviestas vadovau
ti tekstilei, A. Tamošaitis iš
leido 8 sodžiaus meno knygas, 
rinko senovės audinius ir kar
tu su Anastazija Mažeikaite- 
Tamošaitiene rengė kursus kai
mo audėjoms. A. A. Tamošai- 
čiams pavyko išsaugoti asme
ninį senovės audinių rinkinį 
ir jį atgabenti per Austriją, 
Vokietiją į Kanadą.

Nariams ir svečiams besigė
rint parodos rodiniais, LTI ta
ryba pasitraukė posėdžiui ad
ministraciniams reikalams ap
tarti.

Sekė jaukios vaišės, pratur
tintos gausiomis dalyvių dova
nomis.

Visuotiniame narių susirinki
me, kuriam pirmininkavo L. Mi- 
lukienė, dalyvavo 30 narių (85 
įgaliojimai). Valdybos pirm. A. 
Veselkienė pranešė apie insti
tuto atstovų dalyvavimą North 
Heritage muziejuje, Seattle, 
Wash., apie tautodailės darbuo
tojų veiklą Lietuvoj ir Čika
goje išleistą “Amber Past” vaiz
dajuostę, kurią galima įsigyti 
už $75. Pirmininkė priminė, kad 
ateinančiais metais sueis 15 
metų nuo instituto įsteigimo ir 
siūlė ta proga surengti parodą 
Anapilio muziejaus patalpose.

Verkia Rūpintojėlis prie televizijos bokšto Vilniuje Nuotr. A. Suprono

Lietuvių tautodailės instituto pradininkei 
iškiliajai lietuvei dailininkei — tautinių drabužių 

ir gobelenų kūrėjai, pedagogei
AfA

ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 
iškeliavus į amžinybę, gilią užuojautą reiškia jos 
gyvenimo ir kūrybinių džiaugsmų bei rūpesčių 
dalininkui — mylimam vyrui dailininkui ANTANUI, 
seseriai ALDONAI VESELKIENEI su šeima ir 
visiems giminėms —

Lietuvių tautodailės institutas
_____ _________________________________________

Tautos lobių saugotojai
Lietuvių tautodailės instituto metinis narių suvažiavimas

jungiant kartu ir metinį suva
žiavimą.

Išėjimas į platesnę visuomenę 
už bendruomenės ribų išryškėjo 
skyrių pranešimuose: Bostono 
medžio drožinėtojai, kerami
kos paroda, Emilijos Jurevičiū
tės juostos, Kvedarienės ir Ta
mošaitienės tautiniai drabužiai 
amerikiečių parodoj, Filadelfi
joje vitrinos Kultūros cent
re, montrealiečių dalyvavimas 
tarptautinėj parodoj. Toronto 
skyrius ypač veiklus su pasi
rodymais kitų tautybių tarpe: 
nuotakos drabužiai Eatono cent
re, turtinga paroda “Karavano” 
metu, lietuviška eglutė Casa 
Loma pilyje ir North York mies
to rotušėje su parodėle ir dir
binių bei kepinių išpardavimu.

Kuratorius A. Tamošaitis pa
žadėjo kitą dieną kalbėti se
minare apie senovės audinius, 
nes numatytas emalio semina
ras negalėjo įvykti. A.T. ragino 
institutą puoselėti ir kitas 
tautodailės sritis, ypač medžio 
drožinėjimą. Gera būtų dovanoti 
ištekančioms lietuvaitėms lie
tuviškais raštais išpuoštą krai
čio skrynią.

Iždininkės pranešimu, lietu
viškų juostų knygos “Lithuanian 
Sashes” ypač gausiai perkamos 
amerikiečių ir kanadiečių tau
todailės mylėtojų. Knyga buvo 
reklamuota jų žurnale ir prisi
dėjo prie Lietuvos garsinimo.

Numatyta išleisti dail. Antano 
Tamošaičio paruoštą Šiaudinu
kų knygą. Kasoj yra apie $27,000, 
kurie padengtų knygos leidimo 
išlaidas. Taip pat siūlyta per
spausdinti lietuviškų margučių 
knygą lietuviškai iš dailininko 
A. T. rankraščio. Naujai valdy
bai pavesta tuo reikalu tartis 
su Lietuvos tautodailės darbuo
tojais. Taip pat nutarta apie 100 
lietuviškų juostų knygų padova
noti Lietuvos meno instituci
joms, valdybai išsiaiškinus tiks
lius adresus.

Nežiūrint darbingo ir sklan
daus susirinkimo, nariai skirstė
si prislėgta nuotaika. Negalėjo, 
kaip buvo įpratę, asmeniškai at
sisveikinti su mieląja šeiminin
ke. A. a. dail. Anastazija Tamo
šaitienė mirė 1991 m. rugpjū
čio 28 d. Dalvvė

KnV94 rišykla 
WffiW “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

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



“Nuo asmens iki asmenybės”
Ilgamečio psichologijos profesoriaus JUSTINO PIKŪNO knyga aktualiais dabarties klausimais
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Ū KULTMĖJE VEIKLOJE
AL1 ONSAS N AKAS

Jos autorius prof. dr. Justi
nas Pikūnas psichologijos 
mokslus yra studijavęs Kau
ne, Miunchene ir Paryžiuje, 
pusketvirto dešimtmečio pro
fesoriavęs erudiciniame jė
zuitų Detroito universitete 
(University of Detroit), dabar 
— profesorius emeritas. Išei
vijos lietuvių veikloje yra da
lyvavęs bendrinėse, ir ypač 
daug dirbęs katalikų organiza
cijose, buvęs Ateitininkų fede
racijos vadas. Anglų kalba yra 
parašęs keletą knygų iš psicho
logijos ir pedagogikos sričių, o 
profesiniuose žurnaluose pa
skelbęs daug straipsnių. Lietu
viškai yra rašęs tik periodi
koje. Antraštėje minima knyga 
lietuvių kalba yra jo pirmoji.

Jau iš pavadinimo galima su
prasti, kad veikalo turiny - 
ŽMOGUS. Tikrai, prof. J. Pikū
nas (toliau - J.P.) čia kalba 
apie žmogų nuo pirmojo iki 
paskutinio puslapio, nuo tik 
ką motinos įsčiose užsimezgu- 
sio, iki senatvės sulaukusio.

Knyga sudaryta iš 13 skyrių, 
kurių paskutiniajame duoda
ma visų dvylikos santrauka, 
kai ką ypatingai paryškinant. 
Skyriai dar suskirstyti į po
skyrius, kad skaitytojas nepa
simestų ištisoje keliolikos pus
lapių “paskaitoje”. Pirmieji 
šeši skyriai, maždaug pusė vei
kalo, skiriami vaiko bei jau
nuolio formavimuisi nagrinėti. 
Daugelį nustebins J.P. net pa
sikartoją tvirtinimai, kad kū
dikis imliausias svetimoms 
kalboms pradedant antraisiais 
amžiaus metais ir baigiant ket
virtaisiais. Tuo metu jo girdi
mos kad ir kelios svetimos kal
bos įsisavinamos be mažiausio 
akcento. Užtat J.P. pakarto
tinai pabrėžia lietuviškų vai
kų darželių svarbą prie litu
anistinių mokyklų ir giria dar
želius įsteigusius.

Autorius iškelia mokyklų 
reikšmę, bet kartu ir smerkia 
daromą žalą. Didele žala laiko 
iš JAV viešųjų mokyklų 1962 m. 
išmetimą maldos bei religinių 
simbolių. Mokyklose mokoma, 
bet neauklėjama. Jaunimas su
pažindinamas su skaičiais, for
mulėmis, faktais, bet nieko ne
gauna dvasingumui, jausmų 
kilninimui, sielai. Būtų peda
gogų, kurie norėtų ir auklėti, 
bet jie privalo patys save už
čiaupti.

Didele blogybe J.P. laiko 
seksualinio “švietimo” įvedi
mą net pradinių m-lų vaikams. 
Esą jiems į galvas prikemša
ma tokių seksualinių perver
sijų “mokslų”, kokių prieš 30 
metų net gydytojai nežinojo. 
Keliose knygos vietose aki
vaizdžiai įrodoma, kokią bai
sią žalą šių laikų jaunimui, 
pradedant ir pačiais mažy
liais, daro televizija bei vi
deo juostos. Primena vieno 
kritiko naujadarą: auginama 
“vidijotų” karta.

ADOMAS PETRAUSKAS, Uoginių k. ūkininkas, nepriklausomoje Lietu
voje - gusaras, Antašavos parapijos giedotojas. Prieš 30 metų jis savo sody
bą pavertė muziejumi ir sutelkė 15.000 rodinių. Sovietai bandė sunaikinti 
religinio turinio rinkinius, bet Adomas apsigynė Nuotr. H. Paulausko

Kalbėdamas apie kūdikį, vai
ką, jaunuolį ir jau subrendu
sį žmogų, šalia tokios ar kito
kios kategorijos žmogaus apla
mai, autorius nuolat primena 
ir žmogų - lietuvį, tiksliau lie
tuvį išeivį, gyvenantį Ameriko
je. Teikia vertingų pamokymų 
išeivijos tėvams, skatina dvi- 
kalbiškumą, lituanistinių mo
kyklų puoselėjimą, lietuvišką 
skaitybą, lietuviškas organiza
cijas, ypač ateitininkų ir skautų.

Tie šeši knygos skyriai apie 
vaikus ir jaunuolius skaitomi 
ypač lengvai, nors, kaip ir viso
je knygoje, J.P. naudoja kelio
likos garsių psichologų, socio
logų bei kitų sričių mokslinin
kų mintis, išnašose nurody
damas jų veikalus, net patar
damas kai kuriuos perskaity
ti. Dalis septinto skyriaus 
(“Žmogaus uždaviniai mokslo 
perspektyvoje”) ir kai kurie 
po jo, rašyti daugiau akade
mišku stiliumi, reikalauja iš 
skaitytojo didesnio susikau
pimo. Į skaitytoją kreipiama
si su trimis klausimais apie 
asmeninius sunkumus, patei
kiama 30-ties punktų įtampos 
anketa, subrendimo kriterijų 
bei požymių lentelė.

Vienas (VIII) skyrius skir
tas inteligento bei jo uždavi
nių aptarimui. Kažkodėl be
veik visi J.P. parinkti inteli
gento sąvokos aptarėjai, šalia 
kitų sąlygų, nurodo ir univer
siteto baigimą. Tik LE skelb
tas Juozo Girniaus inteligen
to aptarimas nuolaidesnis: jis 
“pavadina inteligentu žmogų, 
išėjusį bent vidurinį mokslą 
ir dirbantį protinį darbą .. 
Mano nuomone, raktą į inteli
gentiškumą gaudavo Lietuvoje 
prieš II Pasaulinį karą žmo
gus, baigęs keturias gimnazi
jos klases, nes iki tol gerai iš
mokdavo lietuvių kalbą, būda
vo ragavęs ketverius metus ku
rios gyvos svetimos ir dvejus 
metus lotynų kalbos, šalia ge
rai išmoktos aritmetikos, be
rods būdavo susipažinęs su al
gebra ir geometrija. Tai, sa
kau, raktas į tolimesnę savi
švietą, o toliau “inteligentė
li” galėjo per skaitybą. Tokių 
per savišvietą inteligentais 

tapusių turime daug. Priešin
gai, turime dar daugiau univer
sitetų absolventų, ypač išgar
sintų daktarų ir inžinierių, 
kurie, tik savo specialybe besi
domėdami, visose kitose srity
se sugrįžo į pradžios mokyklos 
mentalitetą. Iš dalies čia dės
tytą nuomonę paremia ir J.P., 
tik nelabai ryškiai.

Knyga išspausdinta Čikago
je, “Draugo” spaustuvėje. Dar
bas atliktas švariai, beveik be 
korektūros klaidų. Šviesiai 
mėlynas viršelis su dideliu 
baltu langu, o už jo, ant laip
tų, kūdikio, jaunuolės ar jau
nuolio, studentės ir pačiam 
viršuje profesoriaus figūro
mis. Įdomus, patrauklus, išra
dingas. Paskutiniame viršely
je prof. J. Pikūno dailus por
tretas (grafika) ir keli saki
niai jo biografijos. Viskas kuk
liai ir su skoniu. Beje, knygos 
gale pridėta vardų ir dalykų ro
dyklė. Knygos apimtis - 172 
puslapiai.

Justinas Pikūnas, NUO ASMENS 
IKI ASMENYBĖS. Išleido “Atei
tis” 1990 m. Redagavo Gražina 
Kriaučiūnienė. Dailininkė - 
Irena Ambrose. Library of 
Congress Catalog Card Number 
89-81586.

Sąžinė psichologiniu požiūriu
Kun. (ir. Antano Paškaus knyga, gvildenanti dvasines žmogaus gelmes

DR. A. E. ŠIDLAUSKAITĖ

penktame 
nagrinėja 

ugdymo

skirtingas

Pratarties pastabose auto
rius rašo: “Sąžinė yra žmoniš
kumo šaltinis”. Deja, nors tai 
dažnai vartojamas žodis, jo 
“sąvoka liekasi miglota”. Aps
čiai dokumentuotame tekste 
autorius atlieka nelengvą už
duotį. Jis peržvelgia teorinius 
teigimus psichologų ir teolo
gų pavaizduoti įvairioms sąži
nės apraiškoms kasdieninia
me žmogaus gyvenime. Kadan
gi sąžinė nėra statiška sąran
ga, bet vyksmas, autorius kon
centruoja dėmesį į sąžinės for
mavimosi veiksnius ir į sąži
nės brendimo stadijas.

Knyga suskirstyta į penkis 
skyrius. Pirmieji du yra skirti 
žmoniškumo sąvokos analizei, 
atseit žmogaus esmės aptar- 
čiai; trečias skyrius gvildena 
kraštutinius sąžinės iškrypi
mus, ketvirtame ir 
skyriuje autorius 
sąžinės brendimo, 
veiksnius ir genezę.

Dvi diametraliai 
žmoniškumo sąvokas ir iš jų 
išplaukiančias sąžinei aptar
ti prielaidas autorius iliust
ruoja, cituodamas behavioris- 
tinės psichologijos šulus — 
Watson’ą ir Skinner’į iš vienos 
pusės, ir Jean Paul Sartre’ą iš 
kitos.

Behaviorizmo sampratoje 
žmogus yra vien aplinkos įta
kų padaras. Šioje teorijoje nė
ra prasmės kalbėti apie sąži
nės formavimą arba asmeny
bės ugdymą. Norint pasiekti 
geidžiamos elgsenos, reikia 
kontroliuoti veiksnius. Žmo
gus šioje sampratoje nėra iški
lesnis už kitus gyvūnus. Kaipo 
tokį jį reikia ir galima dresi
ruoti.

Nedaug kuo skiriasi nuo be
haviorizmo ir marksistinis 
komunizmas. Atseit, kontro
liuojant produkcijos priemo
nes sudaromos sąlygos žmoniš
kumui klestėti.

Sartre’o galvojime ne aplin
ka, bet laisvė yra vienintelė 
sąlyga žmoniškumui. Pagal šį 
filosofą žmogus bus tuo, kuo 
nori ir planuoja būti. Jei jis to 
nepasiekia, už tai negali kal
tinti kitų. Šitoje sampratoje 
nėra vietos jokiai aukštesnei 
tvarkai ar gyvenimo tikslui. Ka
dangi nėra žmogų saistančių 
vertybių, nesvarbu kokį laisvą 
kelią žmogus bepasirinktų, jis 
yra autentiškas.

Kontrolės ar dresūros ir ne- 
sąlygojančios laisvės keliai į 
žmoniškumą, be abejonės, yra 
aklikeliai. Juk tiktai žmogus 
yra vienintelis iš gyvūnų, ku
ris yra apdovanotas pasirinki
mo ir įsipareigojimo galia. An
tanas Paškus cituoja Antaną 
Maceiną: . . vykdymas įsipa
reigojimo priklauso laisvei to
kia pat prasme, kaip mąstymas 
priklauso protui . . Žmogus 
yra laisvas apsispręsti, bet, 
kartą padaręs apsisprendimą, 
turi jį vykdyti nepaisydamas 
objektyvių ar subjektyvių kliū
čių.

Kodėl jis turi tai daryti? O 
dėl to, kad sąžinė nėra kažkoks

Restauruojamas architektūrinis paminklas — Šv. Juozapo šventovė ir 
varpinė Kėdainiuose Nuotr. A. Suprono

išorinis aktas ar išmoktas tu
rinys, o psichinė savybė, kylan
ti iš žmogaus prigimties gel
mių. Antropologai tai patvirti
na teigdami, kad, nepaisant 
išorinės išraiškos formų, esmi
niai doroviniai bei etiniai 
principai yra pagrinde visuo
menės ir individo elgesį sais
tančių tradicijų ir įstatymų. 
Praktikoje sąžinė būdama pa
jėgi atskirti gera nuo blogo, 
reiškia apsisprendimą. Bet 
tai nėra grynai abstraktus pro
tinis aktas. Jausminis išgyve
nimas ir pasąmonėje glūdintis 
polinkis į transcendentišku- 
mą, visada lydi moralinio veiks
mo pasirinkirųą.

Peržvelgęs,, psichoanalitinės 
teorijos trilypę asmenybės są
rangą, autorius perspėja, kad 
būtų didelė kaida sutapatinti 
sąžinės sąvoką su Freud’o “Su
per-Ego”. “Superego” sistemo
je kaltė yra surišta su baime 
ir jos išpirkimu. Normaliame 
asmenyje kaltė sukelia liūde
sį ir pasiryžimą taisytis.

Trečiame skyriuje autorius 
sugrupuoja sąžinės iškrypi
mus į dvi kategorijas: abiem 
iš tų kategorijų suprasti Freud’o 
trilypė asmenybės sąranga 
yra neblogas ramstis. Sociopa- 
tai, be abejonės yra tie, kurių 
egzistencija apsiriboja biolo
ginių reikalavimų patenkini
mu, nesiskaitant su visuome
ne, su artimu ir neišeinant iš 
subjektyvių savojo “aš” rėmų. 
Skrupulantai yra tie, kurie gy
vena baime nusikalsti autori
tetui ar įstatymui, bet neturi 
vidinio sąžinės balso, lieka 
priaugę iki apsisprendimo.

Nepaisant to, kad žmogus 
iš prigimties yra linkęs siekti 
vertybių — transcendentinės 
esmės, jis turi turėti savęs pa
žinimą (the “Self’), 
nė formuojasi ilgu 
laikotarpiu.

Paskutiniuose 
knygos skyriuose autorius ci
tuoja Piaget’ą ir Kohlberg’ą. 
Piaget’as teigia, kad protinis 
brendimas yra esminė žmo
gaus savybė. Laipsniškas pro
tinio galvojimo išsivystymas 
nustato gaires ir moraliniam 
subrendimui. Kohlberg’as tę
sia Piaget’o mintį. Atseit, są
žinės formavimasis ir dorovi
nis subrendimas išsivysto per 
stadijas nuo vaikystės iki su
augusio amžiaus.

Tikrovėje net ir protinis vys
tymasis, juo labiau moralinio 
atsakingumo jausmas, priklau
so nuo tarpasmeninio bendra
vimo patirties. Vaikas turi 
jaustis mylimas, kad vėliau 
galėtų mylėti. Tik mylintis vai
kas gali paklusti. Paauglio lai
kotarpyje klusnus vaikas turi 
surasti būdą perėjimui nuo 
išorinio autoriteto prie trans
cendentinių vertybių kaip el
gesio motyvų. Šis pastarasis 
laikotarpis išryškina jaunuo
lio savisąmonę ir savęs, kaip 
asmens, vertę.

Suaugęs, jei pilnai išsivys
tęs, žmogus apsprendžia savo 
elgseną nebe pagal savo išori
nius veiksmus ir ne vien pa
gal sąmoningai pasirinktus 

Savisąmo- 
brendimo

dviejuose

planus, bet atsižvelgdamas į 
savo pasąmonėje glūdinčius vi
dinius polinkius.

Autorius užbaigia sąžinės 
aptartį Kari Jung’o mintimi. 
Atseit, žmoniškosios prigim
ties polinkiai verčia priimti 
atsakomybę ne vien už tai, kas 
esame, bet ir už tai, ką darome 
su tuo, kas esame. Aiškūs pla
nai ir pasąmonės diktatai nere
tai būna konflikte. Tuo atveju 
Nukryžiuotojo pavyzdys ir ti
kėjimas Šventosios Dvasios 
veikimu krikščioniui paleng
vina dorovinio akto pasirin
kimą.

Čia pateiktos mintys nėra 
šios knygos išsami santrauka. 
Tai tik paraginimas ją perskai
tyti: su psichologija mažiau su
sipažinusioms tai nebus leng
vas skaitymas. Turinio apimti
mi šią kunigo Paškaus knygą 
reikėtų vertinti kaip pastan
gą iškelti psichologinių teori
jų vertę ir jų pritaikomumą 
auklyboje bei terapijoje. Psi
chologijos studijų objektas 
yra žmogus. Kokia yra psicho
logo filosofinė žmogaus sam
prata, tokia yra ir jo aptartis 
žmogiškosios asmenybės. As
menybės formavimasis ir žmo
gaus elgesys — žmoniškumo 
sąvoka — atsispindi įvairių pa
žiūrų psichologų raštuose apie 
individo ugdymusi.

Kadangi psichologija šiais 
laikais ne tik domisi auklėji
mo temomis, bet ir turi vado
vaujantį vaidmenį mokyklose 
bei visuomeninio pobūdžio or
ganizacijose, tėvai ir auklėto
jai turi pasirinkti ar bent pa- 
siinformuoti, su kokia psicho
logija jie turi reikalo. Kunigai, 
perskaitę Antano Paškaus kny
gą, mano nuomone, suras ne 
tik asmeninio pasitenkinimo, 
bet ir naudos pastoracijos dar
be, ypač klausykloje.

Nors knygos turinys neleng
vai skaitomas, kunigo Paškaus 
stilius lengvas. Autoriaus įdė
ta daug pastangų sulietuvinti 
terminus. Tai pasitarnavimas 
lietuviškajai kultūrai.

Išskyrus keletą tipografinių 
klaidelių knygos apipavidali
nimas labai patrauklus.

Antanas Paškus, SĄŽINĖ PSI
CHOLOGINIU POŽIŪRIU. “į 
laisvę fondo” leidinys 23 nr., 
171 psl. “Draugo" spaustuvė, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629, USA. Kaina -$6 JAV.

Atsiųsta paminėti
Filatelistų draugijos LIETUVA 

biuletenis. Šį numerį paruošė 
Liudas Kairys. Biuletenis apima 
filateliją, numizmatiką ir kitas 
kolekcionierių artimas sritis. Na
rio ir prenumeratos mokestis - 
$10 metams. Administracijos adre
sas: K. Rožanskas, 3450 W. 62nd 
St., Chicago, IL 60629.

JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPOS “KLAI
PĖDA” 25-rin metu sukaktis 1964- 
1989. Spaudai paruošė redakci
nė komisija: Bronė ir Viktoras Mo- 
tušiai ir j.š. Stepas Paulauskas. 
Išleido Jūrų šaulių kuopa “Klai
pėda” 1989 m. - “Varpo” metais. 
Spausdino “Draugo" spaustuvė 
Čikagoje. Atspausdinta 500 egz.

Pirmąją kultūrinę popietę 
šį rudenį Bostono lietuviams spa
lio 20, sekmadienį, 3 v.p.p., su
rengs Lietuvių tautodailės insti
tuto skyrius ir jo pirm. Saulė 
Šatienė. Popietėn bus įjungta Fi
ladelfijos meno kolegijos kera
mikos skyriaus vedėjo prof. Petro 
Vaškio keramikos darbų paroda. 
Niujorkietis aktorius Arūnas Ciu- 
berkis kalbės apie bendradarbia
vimą su Niujorke gastroliavusiu 
Vilniaus jaunimo teatru.

Vytautas Alantas (Jakševičius), 
žurnalistas, rašytojas ir drama
turgas, gyvenęs JAV Redforde, 
mirė 1990 m. balandžio 23 d. 
Detroito ir apylinkių lietuviai 
su velioniu atsisveikino balandžio 
25 d. laidotuvių koplyčioje ir jį 
po gedulinių Mišių Dievo Apvaiz
dos šventovėje balandžio 26 d. 
palydėjo į Woodlawn krematoriu
mą. Mat velionis pageidavo, kad 
jo palaikai būtų nuvežti Tėvynėn. 
Velionies našlė Irena, šią vasarą 
viešėjusi Lietuvoje, rugpjūčio 
9 d. lankėsi Rašytojų sąjungoje 
ir, vykdydama savo vyro pageida
vimą, aptarė jo palaikų perkėli
mą Tėvynėn.

Saviveiklinis “Atžalos” teatras 
Australijos Sidnyje liepos 21 d. 
tautiečius pakvietė amerikiečio 
Neilo Simono dviveiksmės kome
dijos “Kalinys tarp dangoraižių” 
premjeron Lietuvių namuose. Ši 
komedija yra tapusi ilgamečio 
“Atžalos” vadovo rež. Juliaus 
Dambrausko gulbės giesme — 
paskutiniu jo pradėtu ir nesuspė
tu užbaigti režisūriniu darbu. Po 
sunkios ligos jis mirė birželio 13 d., 
su “Atžalos” nariais atsisveiki
nęs birželio 1 d., nesulaukęs “Ka
linio tarp dangoraižių” numatytos 
premjeros liepos 14 d. Savaite 
suvėlintą premjerą paruošė ve
lionį pakeitusi rež. O. Maksvy- 
tienė. Scenovaizdžius sukūrė dai
lininkė E. Gruzdeff su R. Balt- 
ramiejūnu. Pagrindinius Malvino 
ir Ednos Edisonų vaidmenis at
liko V. Bukevičius ir debiutuo
janti aktorė J. Šliterienė. Mal
vino brolį vaidino J. Maksvytis, 
tris seseris — A. Adomėnienė, 
O. Maksvytienė ir J. Blansjaar. 
Komediją “Kalinys tarp dango
raižių” lietuvių kalbon išvertė 
E. Jonaitienė, o administracinius 
pastatymo reikalus tvarkė V. Šli- 
teris.

Artėja XX-ji lietuvių fotografų 
darbų paroda Čikagoje spalio 
25 — lapkričio 3 d.d. Stasio Bud
rio foto archyvas ją ir šiemet ren
gia Jaunimo centre įsikūrusioje 
M. K. Čiurlionio galerijoje. Kon
kursinė šios parodos tema “Spor
tas” apima sportininkus, rungty
nes, sporto šventes bei kitus spor
tinius vaizdus. į konkursą su vie
nodai vertinamomis spalvotomis ir 
nespalvotomis nuotraukomis įsi
jungs lygias teises turintys pro
fesiniai ir mėgėjai fotografai. Jų 
laukia trys premijos: pirmoji — 
$150, antroji — $100 ir trečioji 
— $50. Laimėtojus išrinks už ge
riausias nuotraukas balsuojantys 
parodos lankytojai. Šį kartą spe
cialios $75, $50 ir $25 premijos 
bus paskirtos ir jauniems bei fo
tografuoti pradedantiems parodos 
dalyviams. Jų nuotraukos taip pat 
turi atstovauti konkursinei “Spor
to” temai. Parodon įsijungs ir lais
vosios temos atstovai, bet jie ne
bus premijuojami. Laimėtojams 
premijos įteikiamos penktadienio 
vakaronėje Jaunimo centro kavi
nėje lapkričio 8 d. Informacijas 
visais parodos reikalais teikia 
jos organizatoriai: Algimantas 
Kezys — (708) 749-2843 ir Juozas 
Daunoras — (708) 423-0658.

Punsko lietuvių kultūros na
mų choreografinis ansamblis “Jot- 
va” gegužės 25-26 d.d. paminėjo 
veiklos keturiasdešimtmetį. An
samblį sudaro vaikų, jaunių ir pa
auglių grupės. Vaikų grupei vado
vauja Alicija Uzdilienė, jaunių — 
Jūratė Kardauskienė, paauglių — 
Algis Uzdila. Sukaktuvinis kon
certas įvyko gegužės 25, šeštadie
nį, bet šventė buvo tęsiama ir sek
madienį. Jon iš Varšuvos atvyko 
Lietuvos informacijos biuro dar
buotojai D. Junevičius ir E. Bori
sovas. Daug svečių buvo susilauk
ta iš Lietuvos. Jotviečius sveiki
no Lietuvos sąjūdžio seimo tary
bos pirm. J. Tumelis, sekr. A. 
Kubilius, Kauno skyriaus sekr. A. 
Vaišnoras, sąjūdietis J. Janonis, 
Lietuvos konservatorijos fakulte
tų Klaipėdoje choreografijos ka
tedros vedėjas prof. J. Gudavi
čius, Lietuvos liaudies kultūros 
centro direktorius Juozas Miku
tavičius, choreografė Alina Kir- 
vaitienė, dail. J. Sadauskaitė, 
kompoz. A. Lapinskas, daininin
kas V. Babravičius, trims “Jot- 
vos” grupėms padainavęs tris sa
vos kūrybos dainas.

Marijos Taikos Karalienės 
šventovės bokštai! Klaipėdoje jau 
įkelti trys naujutėliai varpai. įgy
vendinantys klebono kun. Bro
niaus Burneikio svajonę. Varpus 
išliejo kretingiškis meistras Anta
nas Stonys. Didžiausias yra Že
maitijos Marijos varpas, sverian
tis daugiau kaip tris tonas. Galin
gi varpai dabar kvies maldai klai
pėdiečius.

Vilnietis fotomenininkas Sta
sys Žvirgždas laimėjo Tarptau
tinės fotografijos meno federaci
jos aukso medalį už savo naujau
sią šešių nuotraukų ciklą "Vizi
jos”. Aukso medalis jam buvo pa
skirtas VH-joje tarptautinėje pa
rodoje “Kūryba ir eksperimentas” 
Prancūzijos Saint Cloud’e. Fede
racijos diplomu trys S. Žvirgždo 
to paties ciklo nuotraukos buvo 
įvertintos IV-joje tarptautinėje 
parodoje “Vėjas nuo jūros", su
rengtoje Štetinc, dabartinėje Len
kijoje.

Poeto Jono Aisčio (1904-1973) 
gimtadienis dabar jau kasmet 
prisimenamas specialiu renginiu 
jo tėviškėje Dovainonyse prie 
Rumšiškių. Šiemetiniame minė
jime birželio 23 d. kalbėjo ir sa
vo kūrinius skaitė Bernardas Braz
džionis, Viktoras Katilius, Vy
tautas Martinkus, Petras Palilio- 
nis, eilėraščius — vietiniai skai
tovai. Muzikinę programos dalį 
atliko etnografinis ansamblis 
“Ošinta” ir rumšiškėnų vyrų cho
ras. "Pravienos” ūkis yra įsteigęs 
premijas, skiriamas už J. Aisčio 
kūrybos garsinimą. Pirmoji pre
mija buvo įteikta šių renginių ini
ciatoriui Vytautui Markevičiui, 
antroji — liaudies menininkui 
Leonui Jozoniui, medžio darbais 
įamžinusiam J. Aisčio atminimą, 
trečioji — J. Aisčio palikimo ty
rinėtojai Reginai Mažukelienei. 
Renginiui vadovavo ir J. Aisčio 
kūrybą skaitė aktorė V. Kochans- 
kytė, 1990 m. premijos laureatė.

M. K. Čiurlionio dailės muziejų 
praturtino Beatričės Kleizaitės- 
Vasarės iš JAV Kaunan atvežti 
trijų lietuvių dailininkų kūriniai. 
Pagrindinis dėmesys teko Niujor
ke 1969 m. gruodžio 7 d. mirusiam 
dail. Adomui Galdikui. Atvežti 66 
kūriniai jo darbų skaičių M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus fon
duose padidino iki 647. Pokaryje 
M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
turėjo tik nedidelę dalį dail. A. 
Galdiko kūrybinio palikimo. Mat 
jis, 1944 m. pasitraukdamas iš 
Lietuvos, geriausius savo kūri
nius išvežė iš Kauno, norėdamas 
apsaugoti nuo karo liepsnų. 'Pen 
dingo tų kūrinių pėdsakai. Kiti 
jo kūriniai taipgi buvo išnešioti 
iš Kauno meno mokyklos patalpų, 
buto ir sandėliu tapusio garažo. 
Tik po 1969 m. surengtos parodos 
velionies našlė Magdalena Galdi
kienė atsiuntė 96 savo vyro kū
rinius, o dabar 66 atvežė B. Klei- 
zaitė-Vasarė. Ji taipgi atgabeno 
ir Kalifornijos Santa Monikoje 
1978 m. gegužės 13 d. mirusio 
dail. Jono Rimšos šešis tapybos 
darbus, padovanotus Anatolijui 
Grišonui, buvusiam Lietuvos at
stovui Urugvajuje. Juos, atnau
jintus Niujorke, nuvežti M. K. 
Čiurlionio muziejun atidavė dr. 
Regina Siniūtė-Ayre, Liucijos 
ir Anatolijaus Grišonų giminai
tė. Siuntą B. Kleizaitė-Vasarė 
papildė trim dail. Vytauto Igno 
kūriniais. Du muziejui padova
nojo pats dailininkas, o trečią 
iš savo rinkinio pridėjo dovanų 
siuntos organizatorė ir atvežėja.

Akademikui Leonardui Kai
riūkščiui, Lietuvos miškų insti
tuto direktoriui, 1992 m. premi
ją už nuopelnus Europos miški
ninkystės ir miškų ūkiui paskyrė 
Wilhelmo Leopoldo Pfeilo tarp
tautinės premijos komitetas Ham
burge. A. Toepfcrio 1963 m. 
įsteigta premija kasmet skiriama 
žymiausiam Europos miškininkui. 
Lig šiol ją yra laimėję 29 miški
ninkai iš šešiolikos Europos vals
tybių. Akademikas dr. L. Kai
riūkštis tapo trisdešimtuoju šios 
premijos laureatu. Premija kas
met gegužės ar birželio mėnesį 
įteikiama Europos miškininkų są
skrydyje Freiburge, senajame 
Alberto Liudviko universitete. 
Premiją priimantis laureatas ta
da skaito pranešimą apie savo at
liktus darbus. Akademikas L. 
Kairiūkštis yra pasižymėjęs ty
rimais, apimančiais įvairių me
džių rūšių nukrypstomąją ir atsta
tomąją kaitą, medelynų augimo ir 
formavimosi dėsningumus, me
džių ekologines savybes, praei
ties klimato nustatymą pagal 
medžio rieves. Jis taipgi yra su
kūręs mišriųjų miškų formavimo 
teoriją, atrankinių kirtimų siste
mą. V. Kst.



Buvęs Kanados finansų, dabar prekybos ininisteris MICHAEL WILSON 
su žmona MARGARET Baltiečių vakare parlamento rūmuose

Nuotr. J. V. Danio

Politinio įtaigojimo keliuose
Iš Kanados lietuvių bendruomenės veiklos, ieškant bičiulių Lietuvai politiniuose 
sluoksniuose • Senatorius Paul Yuzyk ir Baltiečių vakarai Kanados parlamento 
rūmuose • Baltiečių bičiuliai, kurių žymiausias - ministeris Michael Wilson

J. V. DANYS lauš pripažinimo buvo sena-
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Atsisveikino diplomatijos šefas
Buvęs Lietuvos diplomatijos še

fas baigė savo pareigas, atsisveiki
no su Lietuvos diplomatinės tarny
bos nariais ir palinkėjo jiems sėk
mingai darbuotis Lietuvos respub
likos vyriausybės žinioje. To savo 
rašto nuorašą LDS pasiuntė Lietu
vos užsienio reikalų ministeriui A. 
Saudargui. Štai tekstas to LDS raš
to, siųsto LDT nariams.
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFAS

1991 m. rugs. 6 d.

MALONŪS BENDRADARBIAI,
Atiduodamas pagarbą žuvusiems 

dėl Lietuvos nepriklausomybės, la
bai džiaugiuos sulaukęs dienos, ka
da Lietuva vėl pripažinta nepriklau
soma valstybe ir greit taps pilnuti
niu tarptautinės valstybių bendruo
menės ir jos tarptautinių instituci
jų narys.

Šia proga prisimenu visų L.D.T. na
rių tvirtą patriotinę laikyseną Lie
tuvos bylos reikalais ir nuoširdų 
bendradarbiavimą su manimi tiek 
man būnant Paryžiuje 1938-1960 me
tais, tiek Vašingtone einant Lietu

vos Charge d’Affaires pareigas ir 
Lietuvos Diplomatijos Šefo parei
gas nuo 1983.XII.24 d.

Nuoširdžiai visiems L.D.T. na
riams dėkoju už gražią tarnybinę 
Lietuvos laisvės bylos reikalais 
veiklą ir linkiu sėkmingai darbuo
tis Lietuvos labui Nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės žinioje.

Jau 1990 metų gale, pasikalbėji
me su Lietuvos U.R. Ministru p. A. 
Saudargu, kada jis lankėsi Paryžiu
je, esu jam sakęs, kad Lietuvos Dip
lomatijos Šefo pareigas laikau tik 
moraline man pareiga, kada veikia 
Lietuvos vyriausybė. Dabar laikau, 
kad mano pareigos kaip L.D.Š. yra 
galutinai baigtos ir šis laiškas yra 
mano atsisveikinimas su L.D.T. na
riais, lydimas gražiausių atsimini
mų apie Jus vius.

Su geriausiais linkėjimais ir pa
garba-

Jūsų -
Dr. Stasys-Antanas Bačkis, 

Įgaliotas Ministras, 
Buvęs L.D. Šefas

Gauna: Visi L.D.T. nariai

Penkiasdešimt metų dirbo ne sau
Žvilgsnis į sukaktuvininko kun. Igno Mikalausko, OFM, nueitą kelią

Kun. I. Mikalauskas, OFM, gi
mė 1911 m. sausio 2 d. Puodžių 
k., Pasvalio v., Biržų aps. 1936 
m. įstojo į pranciškonų vienuo
lyną Kretingoje. Teologijos 
mokslus baigė Sienos universi
tete Italijoje. Kunigu įšventin
tas 1941 m. rugsėjo 7 d. 80 m. am
žiaus sukaktį atšventė 1991 m. 
sausio 2 d. Prisikėlimo parapi
joje Toronte, o auksinę kunigys
tės sukaktį — š.m. rugsėjo 8 d. 
Šiluvos Marijos parapijoje Lon
done. Trečia jo sukaktis šiemet 
— 55 m. nuo įstojimo į pranciško
nų vienuolyną.

Šis kunigas žymus savo pasi
aukojimu Dievui ir savo tautai. 
Iš kiekvieno jo pamokslo, iš kiek
vieno jo žiniaraščio ryškėjo nuo
širdi meilė savo tėvynei. Jis my
lėjo Lietuvą ne tik žodžiais, bet 
ir darbais.

Lietuvoje jis dirbo su ateiti
ninkais, pavasarininkais, skau
tais bei šauliais. 1946 m. atvyko 
Amerikon ir tuoj stipriai įsijun
gė į lietuviškąją veiklą. Tiek 
Amerikoje, tiek ir Kanadoje, kur 
jis pradėdavo veikti, atsirasda
vo tautinių šokių ar dainų an
samblis ar kitas meno vienetas 
bei organizacija ar naujas laik
raštis. Visur jis labai aktyviai 
dirbo tiek religinėje, tiek ir tau
tinėje srityje. Lėšomis nuošir
džiai rėmė jaunimo stovyklas.

Dirbo ALT’os, BALF’o, Lietuvos 
vyčių, Lietuvių katalikų federa
cijos, ateitininkų ir kitose orga
nizacijose. Turėjo eilę pareigų 
vienuolynuose ir spaudoje. Bu
vo Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Niujorko skyriaus pirmininkas 
bei vienas “Darbininko” redak
torių. Parašė ir išleido knygą 
“Kelios mintys žurnalistui”.

Jis yra labai daug nusipelnęs 
ir Šiluvos Marijos parapijai bei 
Londono apylinkei, kurioje jis 
nepaprastai aktyviai reiškėsi 
nuo 1981 m. iki 1989 m., su dide
liu stropumu ir pasiaukojimu at
likdamas kunigo, klebono ir pat
rioto lietuvio pareigas. Čia jis 
žymėtinas kaip neatlaidus lie
tuviškos veiklos judintojas. Ma
žai apylinkei yra nepaprastai 
didelė pagalba. Jai niekas nie
ko nerengdavo — klebonas ką 
nors gražaus suorganizuodavo. 
1986-ieji metai londoniškius la
bai išgąsdino — atrodė, kad veik
lioji Londono apylinkė jau mirš
ta: niekas nebesutiko įeiti į apy
linkės valdybą. Po didelių kun. 
I. Mikalausko, OFM, pastangų 
buvo sudaryta valdyba. Tai bu
vo labai didelis klebono nuopel
nas apylinkei, o kai 1988 m. veik- 
lon įsijungė Paulius ir Rasa (Lu- 
koševičiūtė) Kūrai — visos prob
lemos išsisprendė, ir Londonas 
vėl tapo viena pirmaujančių ma
žųjų apylinkių.

Atsiradus “geležinei uždan
gai”, lietuvių išeivijos bet kuri 
politinė veikla Lietuvoje ar 
Sovietų Sąjungoje buvo ne
įmanoma. Nesėkminga veikla 
buvo ir bandymas paveikti 
tarptautines institucijas, kaip 
pvz. Jungtinės tautos. Jokia 
išeivijos organizacija, kokiu 
vardu ji besivadintų ar pre
tenduotų atstovaujanti Lie
tuvai, nebuvo priimama į tarp
valstybines institucijas, kon
ferencijas ir negalėjo ten iš- 
kleti Lietuvą liečiančių klau
simų bei siūlyti nutarimus. 
Tik valstybė — narė galėjo tai 
padaryti.

Nuo 1945 iki 1990 m. Jungti
nių tautų visumos posėdžiuose 
tik vieną kartą atsakingas vals
tybės atstovas pareiškė, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra 
Sovietų Sąjungos neteisėtai 
okupuotos. Tai buvo Kanados 
ministeris pirmininkas John 
Diefenbaker 1960. IX. 26. Šioje 
sesijoje Chruščiovas ypatin
gai agresyviai ir aštriai puo
lė Vakarų valstybes. Savo iš
puolius palydėjo kumščio 
smūgiais į stalą ir vienu mo
mentu net nusiėmęs batą su 
juo trankė stalą .. .

Chruščiovas kaltino Vakarus 
žmonių priespauda ir imperi
niu kolonizmu. J. Diefenba- 
ker’is stiprioje kalboje atrėmė 
tuos kaltinimus: kai kitų kraš
tų kolonijinės imperijos jau 
neegzistuoja, Sovietų Sąjun
goje tokia kolonijinė padėtis 
tebėra. Diefenbaker’is sakė: 
“Aš sutinku, kad . . . tautos .. . 
turi pačios nustatyti santvar
ką savo krašte pagal jų pačių 
norą ir pasirinkimą. Aš tikiu, 
kad šie žodžiai reiškia, jog pa
sikeis ir jo krašto (Sovietų Są
jungos) atskirų dalių traktavi
mas: Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. O ką besakyti apie laisvę 
branginančius ukrainiečius ir 
daugelį kitų Rytų Europos 
tautų?”

Diefenbaker’is politinę kar
jerą pradėjo Saskačevane, 
kur gausu etninių grupių, su 
kurioms jis nuolat palaikė san
tykius, ypač su ukrainiečiais. 
Vienas jo aktyvių politinių 
rėmėjų buvo Paul Yuzyk, isto
rijos profesorius, vėliau sena
torius. Jis buvo Diefenbaker’io 
patarėjas Rytų Europos politi
kos klausimais.

Lietuvos įjungimo 
nepripažinimas

Lietuvai gelbėti tarybos 
(JAV-se) delegacijos atsilan
kymas Baltuosiuose rūmuose 
1940. X. 15 turėjo lemiančios 
reikšmės: prez. Roosevelt’as 
nutarė nepripažinti Lietuvos,

torius Paul Yuzyk, 1968 m. su
organizavęs konferenciją. Jis 
pats, būdamas ukrainiečių 
sūnus, patyręs sunkumus tais 
laikais imigrantams iš Rytų 
Europos. Baigęs mokytojų se
minariją, negalėjo gauti mo
kytojo darbo pradžios mokyk
loje, nes pagal anglosaksiš
ką tėvų komitetą “ukrainietis 
negali mokyti anglų vaikų”. 
Studijavęs Rytų Europos isto
riją ir ją vėliau dėstęs uni
versitetuose, jautė didelę sim
patiją Lietuvai.

muojami apie Lietuvos, Latvi-

nes tomis dienomis lankyti 
aukšti pareigūnai, užsienio 
reikalų ministerija, buvo mi
nima parlamento ir senato 
posėdžiuose Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos padėtis bei 
siekiai.

tinė misija buvo pavesta jam 
kaip prekybos ir pramonės 
ministeriui, nes Kanada nori 
užmegzti santykius toje sri
tyje ir ištirti, kokią pagalbą 
Kanada galėtų suteikti Pabal
tijo kraštams. Ištisus 12 me-

Latvijos ir Estijos įjungimo 
Sovietų Sąjungon. Tos politi
kos laikėsi, ir tai turėjo daug 
įtakos kitiems Vakarų kraš-

Kanados senatorius PAUL YUZYK 
- Baltiečių vakarų parlamento rū
muose sumanytojas ir ilgametis 
globos komiteto kopirmininkas

Nuotr. J. V. Danio

“Baltiečių vakarų” sumanytojas
1973 m. Kanados estų bend

ruomenė sumanė supažindinti 
parlamentarus su esto Arved 
Viirlaid knygos “Graves with
out Crosses” specialia laida, 
kuriai John G. Diefenbaker’is 
parašė įvadinį žodį. Tai ro
manas apie jaunos estų šeimos 
dramatiškus išgyvenimus na
cių ir komunistų okupacijų 
metu, apie partizaninę veik
lą, tada vykusį terorą ir žu
dynes. Gavus Diefenbaker’io 
sutikimą dalyvauti knygos su
tiktuvėse, buvo paprašytas 
senatorius Paul Yuzyk gauti 
leidimą tai padaryti vienoje 
iš senato salių.

Sen. Yuzyk manė, kad tai per 
siaura bazė tokiam renginiui, 
todėl pasiūlė rengti visų trijų 
— estų, latvių ir lietuvių bend
ruomenių vardu, taigi Kana
dos baltiečių federacijos var
du, pridėti kultūrinę progra
mą ir surišti su Baltijos kraš
tų nepriklausomybės atstaty
mu. Data parinkta vasario 21, 
kai bus Estijos nepriklauso
mybės paskelbimo 55 metų su
kaktis. Sen. Yuzyk sudarė glo
bos komitetą iš 6 parlamenta
rų, atstovaujančių visom fe
deracinėm politinėm partijom.

Renginys buvo labai sėkmin
gas, nes atsilankė apie 80 par
lamentarų, kurie buvo infor-

Kun. IGNO MIKALAUSKO, OFM, 50 metų kunigystės sukakties šventėje 
Ontario Londone p. DANILIŪNIENĖ šventės dalyvių vardu įteikia sukak
tuvininkui tradicinį tortą

tams. Vėliau ši taryba, prisi
dėjus daugiau organizacijų, 
pasivadino Amerikos lietuvių 
taryba.

Kanadoje lietuvių išeivija 
buvo negausi, bet Kanados lie
tuvių tarybos pirm. A. Navic
kas, atstovai M. Aukštaitė ir J. 
Leknickas įteikė memorandu
mą užsienio reikalų ministeri
jai, protestuodami prieš Lie
tuvos okupaciją ir prašydami 
įjungimo nepripažinti. Kana
da ir liko ištikima įjungimo 
nepripažinimo politikai.

Kanadoje tada nemažai lie
tuvių buvo veikiami “rausvų” 
vėjų įtakos. Todėl buvo svarbu 
įsteigti Kanados lietuvių tary
bą, atstovaujančią didelei dau
gumai lietuvių, nepripažįstan
čių okupacijos.

Kanados baltiečių federacija
Pokariniais metais politi

nis įtaigojimas vykdytas dau
giausia kartu su latviais ir es
tais Kanados baltiečių federa
cijos vardu, kurios dabartinė 
struktūra galutinai buvo suda
ryta 1969 m.

Esant mažam skaičiui baltie
čių, bendra veikla turi daug 
pliusų. Kanadiečiams visos 
trys tautybės pasidarė “Bal
tics”.

Paveikesnės galimybės poli
tiniam įtaigojimui susidarė 
kai Kanados vyriausybė 1971 
m. oficialiai pripažino dau
giakultūriškumo politiką. Tai 
ji padarė dėl etninių grupių 
akcijos ir reikalavimų.

Vienas pagrindinių veikėjų 
pradėti akciją dėl Kanados 
daugiakultūriškumo oficia-

City of Toronto

jos ir Estijos padėtį bei reika
lingumą remti laisvinimo pa
stangas. Bet centrinės Bend
ruomenių valdybos Toronte 
manė, kad tai vienkartinis 
renginys, pareikalavęs gana 
didelių išlaidų, daug paruošia
mųjų darbų, nepatogaus kelia
vimo ir 1.1.

Tuo tarpu man atrodė, kad 
tai ypatingai gera galimybė 
vykdyti politinį įtaigojimą 
(lobbying), kai galima savo 
idėjas ir siekius išreikšti 
keliasdešimčiai parlamenta
rų. Iki to laiko lietuvių, pa
prastai kartu su latviais ir 
estais, būdavo rengiamas vien
kartinis metinis Bendruome
nės pareigūnų atsilankymas 
Otavoje ir susitikimas su 
vienu kitu vyriausybės pa
reigūnu. Tai nesulaukdavo 
paminėjimo nei Kanados par
lamente, nei kanadiškoje 
spaudoje.

Pritarus estų ir latvių ta
rybos nariams, esantiems Ota
voje (aš buvau KLB tarybos na
rys), pasiūlyta, kad visi orga
nizaciniai darbai būtų vykdo
mi Otavoje esančių lietuvių, 
latvių ir estų Bendruomenių 
tarybos narių, kuriems leng
viau prieinamos parlamenti
nės įstaigos. Panaudodami sa
vo ir parlamentarų komiteto 
turimus išteklius, galėtų žy
miai sumažinti spausdinimo, 
komunikacijos ir iškilmės pa
ruošimo išlaidas. Tai ir vyk
dyta keliolika metų, iki prieš 
porą metų daug kas buvo cent
ralizuota Toronte.

Darant įvairius pakeitimus, 
“Baltiečių vakarai” pasidarė 
plačiai žinomi parlamento ir 
senato sluoksniuose. Iš tikrųjų 
jie tapo “baltiečių dienomis”,

Baltiečių vakaro metu 60-80 
parlamentarų, ambasadorių 
klausydavo baltiečių pareiš
kimų ir kviestų ministerių kal
bų. Iš esmės tai buvo politinis 
įtaigojimas (lobbying). Kartu, 
daugiakultūriškumo rėmuose, 
koncertinė dalis parodydavo 
baltiečių muziką, dainą, tau
todailę.

Globos komiteto vadovai
Tokie renginiai parlamento 

rūmuose yra reikalingi parla
mentarų globos komiteto — 
gauti salėms ir pagalbinėm 
patalpom, įrengimus patarna
vimui. Parlamentinės taisyk
lės nustato, koks skaičius 
parlamentarų yra reikalingas 
tam tikro masto renginiui (mi
nisterial turi daugiau privi
legijų). Dabar globos komitete 
yra 47 senatoriai ir parlamen
to nariai, kuriems vadovauja 
du kopirmininkai ir jų padė
jėjai. Jie faktiškai teikia 
reikalingą parlamentinę pa
galbą baltiečių vakarams. Ko
pirmininkai sutariami taip, 
kad būtų atstovaujami atsto
vų rūmai, senatas ir pagrin
dinės politinės parlamento 
partijos. Tuo būdu globos ko
mitetas savaime yra nepoliti
nis.

Pirmininkais buvo: sen. P. 
Yuzyk (6 m.), sen. W. C. Carter, 
parlamento nariai ir ministe
rial W. Baker (4 m.), Ch. Cac
cia (4 m.), sen. Stanley Haidasz 
(1980-91), buvęs ministeris, 
parlamento narys, Michael 
Wilson (1984-91), ministeris.

Nepriklausomybės sulaukus
Kanada viena iš pirmųjų 

pripažino atstatytą nepriklau
somą Lietuvą ir diplomati-

tų būdamas Kanados parla
mento nariu, glaudžiai bend
radarbiavo su Kanados baltie
čių bendruomenėmis.

Išrinktas į parlamentą 1980 
m., M. Wilson’as tuoj pat sutiko 
įsijungti į Baltiečių vakaro 
globos komitetą, o 1984 m. iš
rinktas to komiteto kopirmi- 
ninku, kuriuo ir dabar tebėra.

Pažymėtina, kad M. Wilso
n’as, tapęs vienu svarbiausių 
(finansų) ministerių sutiko ir 
toliau būti globos komiteto 
kopirmininku, tuo labai su
stiprindamas komiteto presti
žą. Paprastai globos komiteto 
nariai, tapę ministeriais, nuo 
aktyvių komiteto pareigų at
sisako.

Norint pateikti bet kuriuos 
pareiškimus, pasiūlymus par
lamente, reikia turėti įtakin
go parlamentaro rekomenda
ciją. M. Wilson’as baltiečių 
reikalams yra daug kartų tai 
padaręs.

Kai 1989. XL 1 Zigmas Vaiš
vila lankėsi Otavoje, jam KLB 
Otavos apylinkės nariai suda
rė sąlygas pasimatyti su visų 
partijų svarbesniais atsto
vais ir būti pristatytam Ka
nados parlamente. Tai buvo 
pirmas istorinis įvykis — 
parlamentinio Lietuvos at
stovo pristatymas. Tai pa
stebėjęs M. Wilson’as pranešė, 
kad nori asmeniškai pasikal
bėti su Z. Vaišvila. Tai įvyko 
ministerio Wilson’o įstaigoje.

1991. IX. 2 min. Wilson’as, 
Kanados atstovas diplomati
niams santykiams užmegzti su 
Lietuva, susitiko Vilniuje su 
Zigmu Vaišvila, dabar jau Lie
tuvos ministerio pirmininko 
pavaduotoju. Neįtikėtinai 
greita istorijos raida ... Mū-

Tradiciniame Baltiečių vakare Kanados parlamento rūmuose 1987. IV. 24. Iš kairės: tuometinis finansų ministeris 
MICHAEL WILSON, pronuncijus ANGELO PALMAS, senatorius STANLEY HAIDASZ, JAV-bių ambasado
rius Kanadai THOMAS MILES Nuotr. J. V. Danio

You Too Can Help Run City Hall
Every year Toronto City Council advertises for applicants 
from the public and appoints citizens to various committees, 
boards and commissions that make decisions on a variety 
of matters, such as the management of public facilities, 
the physical layout of the City, and the development of 
community services. These appointments give Torontonians 
from a variety of backgrounds a chance to volunteer their 
skills to help run the City.

City Council wishes to ensure that its committees, boards • 
and commissions reflect the diverse nature of Toronto’s 
population and invites all residents to consider this 
opportunity. Applications from women, people with 
disabilities, and racial and ethnic minorities are especially 
encouraged.

The City of Toronto’s procedure requires that anyone 
interested in appointment, other than incumbents, MUST 
attend an introduction seminar relating to the agency of 
interest, where application forms will be available. The 
dates of the seminars are listed for those agencies for which 
appointment must be made at this time.

The Nominating Committee of City Council will recommend 
qualified candidates for these positions. Only residents or 
ratepayers of the City of Toronto are eligible. Attendance 
at the introduction seminar relating to the agency of interest 
is a pre-condition to applying for appointment.

If you have any questions regarding application 
procedures, you may call 392-0476.
fįį TDD Users call 392-7354.

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on Wednesday, October 
16, 1991, in the Council Chamber, City Hall, at the times shown.

Agency
Toronto Recycling Action Committee 
(2 year term)

Time 
7:00 p.m.

No. of Vacancies 
7

Non-Profit Housing (Cityhome) 
(Term of Council)

8:00 p.m. 6 
(One of whom must be 
a tenant of Cityhome)

Task Force to Bring Back the Don 
(Remainder of term to expire Nov. 30, 1992)

9:00 p.m. 2

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on Monday, October 21, 
1991, in the Council Chamber, City Hall, at the times shown.

Toronto Parking Authority (Term of Council) 7:00 p.m. 5

Toronto Public Library Board (Term of Council) 8:00 p.m. 6

Planning Advisory Committee (3 year term) 9:00 p.m. 6

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on Monday October 28, 
1991, in the Council Chamber, City Hall, at the times shown.

Committee of Adjustment (Term of Council) 7:00 p.m. 9

Toronto Historical Board (3 year term) 8:00 p.m. 5

City Cycling Committee (2 year term) 9:00 p.m. 5

An Introduction Seminar for the following agencies will be held on Wednesday, 
October 30,1991, in the Council Chamber, City Hall, at the times shown.

St. Lawrence Centre for the Arts 
(Term of Council)

7:00 p.m. 11

Board of Health (18 month term) 8:00 p.m. 1

Peace Committee 
(Term of Council)

9:00 p.m. 8 
(2 of whom must be 
from Peace groups)



Krišnos pasekėjai Vilniaus Gedimino prospekte 1991 metu vasarą

Kanados įvykiai

IŠ LIETUVOS SUGRĮŽUS

Kasdieninis gyvenimas Vilniuje
“Caritas” veikla

1991 m. liepos mėn. Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas vys
kupas Juozas Tunaitis pasky
rė Vilniaus dekanato “Cari
tas” pirmininke Nijolę Sadū- 
naitę. Jos įstaiga yra Odminių 
gatvėje 8-7, beveik priešais 
arkikatedrų.

Nijolei šis darbas nėra “prie 
širdies”. Ji sako: “Mane čia 
visai neseniai išrinko pirmi
ninke. Aš buvau paprasčiausia 
nešėja, ligonių slaugytoja, ir 
man dabartinis darbas visiškai 
ne prie širdies. Aš noriu tar
nauti, nueiti pas žmogų, ieš
koti gyvo kontakto, jam išplau
ti grindis, atnešti maistų, su 
juo pabendrauti, jam pakelti 
nuotaikų... Jau kelios sa
vaitės aš čia esu daugiau ar 
mažiau pririšta. Apačioje mes 
turime tokį kambariukų, ku
riame yra sandėlis. Iš jo mes 
nešame produktus, užtempiam 
čia, paskiau išduodam, užre- 
gistruojam kam, kokia yra ga
vėjo šeimos padėtis: jeigu 
yra daugiau vaikelių — duo
dam daugiau, jeigu mažiau — 
mažiau. Žiūrim, koks yra už
darbis, na ir nuo ryto ligi va
karo lakstom laiptais žemyn 
ir aukštyn, nešiojame pundus. 
Mergaitės (“Caritas” narės) 
dirba-labai nuoširdžiai. Mes 
dirbame už ‘ačiū’, nors ir ’ačiū’ 
ne visi pasako, bet tai dar ge
riau, reiškia — Dievas atly
gins”.

Sadūnaitė sako, kad labai 
reikalingas negendantis mais
tas, pieno milteliai, maistas 
vaikams, medikamentai ir ava
lynė. “Caritas” veikla nepa
sibaigia dovanų dalinimu. Jo 
narėms kartais reikia nakti
mis budėti prie sunkiai ser

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

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

Parūpinami vizas jūsų kelionėms į Lietuva.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje.

Pristatom per porą dienų. Gana greitai parūpinant jiems bilietus; 
atvykus - draudimą ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinant ar net 
pakeiėiam grįžimo datą. Dažnai vykdami į Lietuvą perduodam 
asmeniškai jūsų giminėms siunčiamą piniginę paramą.
Naujiena: diplomuotų dantistų akcinė bendrovė, didesniuose Lie- 
tuvos miestuose, gydo, daro dantis naudojant vakarietišką techno
logiją už maždaug trečdalį kanadiškos kainos. Darbas garantuotas 
ir greitas. Giminių dantų sutaisymo kaina bus pranešta jums raštiš
kai savaitės laikotarpyje.

Kreipkitės į STEFĄ ar ALGĮ MEDELIUS, tel. 1 - 416 - 434-1847, 
FAX 416 - 728-5745. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

ALGIS MEDELIS
Tel. (416) 593-0600 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 
TORONTAS-KOPENHAGA-RYGA - 
pirmadieniais ir penktadieniais.
TORONTAS-FRANKFURTAS-RYGA -
pirmadieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais.
Po Naujų metų tikimės ir tiesioginių skrydžių į Vilnių

DĖMESIO! DĖMESIO!
1992 metams užsakytos 3 kelionės lankyti šventas vietas - Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių ir Žemaitijos rajonuose. Bus lankomos šventovės, 
vienuolynai, kapinės, kryžkalniai ir t.t. Visur lydės lietuvis kunigas. 
Amerikiečiai yra kviečiami prisidėti, sutvarkysim kelionę iš visų 
JAV' miestų.

Teiraukitės jau dabar asmeniškai pas ALGĮ ir STEFĄ MEDELIUS.

gančių ligonių, kartais rei
kia duoti “šilumą”, moralinę 
paramų. Sadūnaitė yra labai 
dėkinga Kanados moterims už 
pagalbų.

Rubliai ir doleriai
Nors sovietinis rublis yra 

praktiškai bevertis, tačiau ne 
tik be jo, bet ir be kapeikų sun
ku išsiversti. Autobuso arba 
troleibuso bilieto (talonėlio) 
kaina — 20 kapeikų. Bilietus 
vilniečiai dažniausiai dides
niais kiekiais perka kioskuo
se. įlipus į autobusų, bilietų 
reikia “užsikompostiriuoti” — 
išmušti skylmušiu skylutes. 
Susisiekimas geras. Kapeikas 
kainuoja ir laikraščiai. Kios
kininkai ne visada turi smul
kių ir prašo, kad būtų užmokė
ta kapeikomis. Daug smulkių 
prekių, kaip vokai, pašto ženk
lai, brošiūros, kainuoja kapei
kas. Brangesnės prekės dažnai 
būna įvertintos rubliais su 
kapeikomis.

Gedimino prospekte, netoli 
arkikatedros, esantis Lietu
vos bankas nuo 9 iki 12.30 v. 
perka rubliais dolerius. Prie 
banko durų stoviniuoja speku
liantai, kurie už dolerį moka 
vienu kitu rubliu daugiau ne
gu bankas.

Kaip išvežamos šiukšlės- *■
Nustatytu laiku prie gyve

namojo namo privažiuoja sų- 
vartyno sunkvežimis. Vairuo
tojas gana punktualus, todėl 
prie namo iš anksto sustoja 
žmonės su kibirais, pilnais 
šiukšlių, ir jo laukia. Sunkve- 
žimui sustojus, reikia šiukš
les į jį išpilti. Vairuotojas iš 
sunkvežimio neišlipa, bet ste
bi namo gyventojų pastangas. 
Jeigu, jo manymu, dar ne visi

Kennedy Travel Bureau Ltd
296 Queen Street West, 

Toronto, Ontario M5V 2A1

JP/T
SCANDINAVIAN AIRLINES 

atsikratė savo šiukšlių, jis pa
signalizuoja ir dar palaukia.

Kartais belaukiant sunkveži
mio pasikalbama:

— Pastebėjau pas Tamsta ki
bire tik šiek tiek pavytusias 
gėles. Prisiminiau, kad šian
dien mano žmonos vardadie
nis, jau į turgavietę per vėlu, 
ar negalėtumėte . . .

Krišnos pasekėjai
Nors Vilniuje Krišnos pa

sekėjų yra tik apie 50, tačiau 
jų veikla yra labai pastebima. 
Kiekvienų dienų Gedimino 
prospekte pardavinėjamos jų 
knygos, mėnesinis laikraštu
kas “Hare Krišna” ir dažnai 
rengiamos demonstracijos. 
Trumpai nusikirpę galvos 
plaukus ir baltai išsidažę 
nosis, mušdami būbnelius bei 
cimbolus dainuoja: “Hare 
Krišna, Hare Rama, Hare Ha
re”. Reikia pripažinti, kad 
lietuviškieji Krišnos pasekė
jai daug garsiau, energingiau 
ir darniau dainuoja, negu jų 
Toronto bendraminčiai.

Dar apie Šalčininkus
įvažiuojant plentu Vilnius- 

Lyda į Šalčininkus, matyti di
delėje lentoje įrašas “Šalči
ninkai”, o po ja mažesnėje len
toje “Soleczniki”. Prie didelio 
savivaldybės pastato stovi trys 
aukšti stiebai. Čia kabo Lietu
vos ir Lenkijos vėliavos, o tre
čias — be jokios vėliavos. 
Anksčiau ant jo kabojo Sov. 
Sųjungos vėliava. Parduotuvė
se, eilutėse prie jų, prie kios
kų ir gatvėse vyrauja rusų kal
ba, nors galima susikalbėti 
lietuviškai ir lenkiškai.

Toronto Bloor gatvėje lenkų 
kalba yra dažniau girdima ne
gu Šalčininkų Tarybų gatvėje. 
Sovietinės propagandos pa
veikti rusiškai kalbantieji yra 
sovietų valdžios šalininkai. 
Nugriautos sinagogos vietoje 
stovi rajoninio laikraščio “Le
nino priesakai” redakcijos 
pastatas ir aukso spalva nu
dažytas Lenino paminklas. Už 
miesto ribų yra Lietuvos mui
tinė, kuri rusiškai kalbančiųjų 
nuomone esanti visų nesusi
pratimų kaltininke. Jie sako: 
“Tamožniu nada zniat” (muiti
nę reikia pašalinti). Jie norė
tų sugrųžinti Brežnevo laikus, 
nes tada parduotuvėse buvę 
daugiau prekių. Nėra prasmės 
aiškinti, kad dabartinės pro
blemos yra tų “gerų” laikų pa
sekmė. J.B.

“Langas į Lietuvą”
Leidybinė firma “FD”, vado

vaujama žurnalisto Marijono 
Giedrio, įregistruota Kaune 1988 
m., leidžia populiarius lietuviš
kus periodinius leidinius “Fan
tastika ir detektyvai”, moterims 
žurnalą “Gundą” bei kitą groži
nę literatūrą.

Lapkričio mėnesį pasirodys 
pirmasis nepriklausomas ang
lų kalba leidinys iš Lietuvos 
“Window to Lithuania”. Tai mė
nesinis spalvotas 48 psl. žurna
las, kuriame bus skelbiamos rek
lamos, spausdinami verslo, so
cialinės bei psichologinės te
matikos straipsniai, atspindin
tys gyvenimo pokyčius nepri
klausomoje Lietuvoje. Žurnalas 
padės vakariečiams užmegzti 
ryšius Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje, Rusijoje bei kitose Rytų 
šalyse. Vieno egz. kaina $3.90 
(JAV). Visais šios leidybos klau
simais kreiptis adresu: 3040 
Kaunas, Vėtrungės 18-20, Firma 
“FD”, M. Giedrys. Tel/Fax (8-27) 
252-095. Inf.

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

“7'Ž” leidėjai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
lio piketuotojų skaičiaus. Ne
galima leisti streikuojančios 
unijos pasirinktų objektų ma
sinės apgulties, stabdančius 
legalius darbininkus ir su strei
ku nieko bendro neturinčius 
kanadiečius. Tokią taktiką 
ypač yra pamėgusi karingoji 
Kanados paštininkų unija su 
savo vadu J. C. Parrotu, o da
bar turbūt iš jos taip elgtis iš
moko ir pirmąjį streiką turė
jusi Kanados valdžios tarnau
tojų PSAC unija.

Galutinai tebėra neišspręs
ta ir nepilnas dvi savaites tru
kusio Kanados paštininkų uni
jos streiko problema, pradėta 
rotaciniu streiku rugpjūčio 24 
d. Ją turėjo išspręsti tiesiogi
nėms deryboms tarpininku pa
sirinktas Kvebeko aukščiau
siojo teismo vyr. teisėjas Alan 
Gold. Derybas jis pradėjo tik 
unijai sustabdžius streiką jų 
metu. Ligšioliniai derybų re
zultatai neskelbiami, bet uni
jos atstovai jau skundžiasi, kad 
pagrindinis jų reikalavimas 
paštininkų skaičių padidinti 
2.700 tebėra nepajudintas.

Tokio reikalavimo neįmano
ma suprasti, kai Kanados paš
tas jau didelę dalį savo paslau
gų yra atidavęs privačioms kur
jerių grupėms, ne tik pigiau, 
bet ir greičiau atliekančioms 
darbą su ateitį užsitikrinančiu 
pelnu. Unijos atstovai dabar 
kalba apie derybų nutrauki
mą ir grįžimą streikan. Unijos 
vadas J. C. Parrotas lig šiol 
streikams pasirinkdavo dau
giausia darbo paštui duodan
tį prieškalėdinį laikotarpį. Tas 
laikotarpis jau artėja ir gali 
tapti tikrąja atnaujinto pašti
ninkų streiko priežastimi.

Toronto TTC viešojo susisie
kimo unijos aštuonias dienas 
trukusį streiką laimėjo tik NDP 
socialistų premjero Bob Rae 
vyriausybė, streikuotojų neno
rėjusi grąžinti darban provin
cinio parlamento įstatymu. 
Streiką jie pradėjo, 3.783:2.964 
balsų santykiu atmetę savo va
do R. Hutchinsono jau pasiek
tą provizorinį susitarimą, o 

(į\.,»fC7ci//L{ parduotuvė 
b Victoria ”,

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.

KANADOS 
TAUPYMO LAKŠTAI

Ypatinga vieta
jūsų santaupų augimui
Jūs sunkiai dirbote, kad galėtumėte ką nors atidėti 

santaupoms. Dabar kaip tik atėjo laikas pasidairyti, kur 
galima būtų geriausiai santaupas investuoti. Tai KANADOS 
TAUPYMO LAKŠTAI. Jie milijonams žmonių visada yra 

buvę pirmaujantys investavimo srityje per pastaruo
sius 45 metus. Ir jums nereikia būti Kanados piliečiu 

perkant tuos lakštus. Kiekvienas Kanados 
gyventojas gali pirkti Kanados taupymo lakštus.

Jie parduodami visuose bankuose ar investavimo 
įstaigose nuo spalio 17 iki lapkričio 1. įmokas jūs

galite atlikti ir lapkričio 1 d., kai jau naujieji lakštai 
pradeda uždirbti nuošimčius.

Saugu ir užtikrinta. Kanados taupymo lakštai turi pilną Kanados valdžios draudą. 
Tai yra saugus ir užtikrintas investavimas, niekada neprarandantis savo vertės.

Iškeitimas bet kuriuo metu. Kanados taupymo lakštai gali būti iškeisti grynais 
pinigais bet kuriuo laiku taip, kad jūsų pinigai niekada nėra užrakinti.

Garantuotas palūkanų nuošimtis. Kanados taupymo lakštai siūlo visiems metams 
patrauklų palūkanų nuošimtį. Šių metų palūkanų nuošimtis ir lakštų pirkimo kiekis 
bus paskelbtas spalio mėn. viduryje. Smulkesni paaiškinimai teikiami visose tuos 
lakštus pardavinėjančiose įstaigose.

Nesivėluokite. Atminkite, kad lapkričio 1-oji yra paskutinė diena naujųjų lakštų 
pirkimui pagal tą vertę, be primokėjimo nuošimčių išlyginimui. Lakštų pardavinėjimas 
gali būti sustabdytas bet kuriuo metu.

Canada

baigė 3.011:2.073 balsais pri
imta nauja dvejų metų sutar
timi. Nuo atmestosios sutar
ties ji skiriasi tik tuo, kad da
bar vasaros atostogų metu vai
ruotojus pakeis jais paruošti 
mechanikai. Atmestoji sutar
tis būtų leidusi porai mėnesių 
laikinais pakaitais susigrąžin
ti pensijon išėjusius TTC vai
ruotojus.

TTC unijos streikas jau ne 
pirmą kartą šokdino didžiau
sio Kanados miesto gyvento
jus, negalinčius normaliu bū
du pasiekti darboviečių ir iš 
jų grįžti namo. Premjeras Bob 
Rae, pats kadaise buvęs darbo 
unijų veikėju, delsė aštuonias 
dienas, kol pagaliau buvo pri
imta naujoji sutartis, jį atpa
laidavusi nuo streikininkų grą
žinimo darban parlamento 
įstatymu.

TTC vadovybė bereikalingo 
streiko suerzintus torontiečius 
bandė nuraminti visomis ne
mokamomis susisiekimo prie
monėmis pirmą dieną po strei
ko. Deja, buvo konstatuotas 
keleivių sumažėjimas 100.000. 
Jie, nusivylę TTC unijos strei
ku, susirado kitus eismo bū
dus. Viešosios TTC susisieki
mo bendrovės valdytojas Eart 
Rowe nuogąstauja, kad dėl to
kio keleivių skaičiaus suma
žėjimo 1991 m. teks užbaigti su 
beveik 20 milijonų dolerių de
ficitu. V. Kst.

OFFORD
LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės į tAngelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai-jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121 ar 
(705) 445-5640

namų tel. (705) 429-6428

Pirkite nuo spalio 17 iki lapkričio 1
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Taip surenkamos ir išvežamos šiukšlės Vilniuje. Nuotrauka daryta 
1991 metu vasarą

Laiškai iš tėviškės
BRANGIEJI,
jau rugsėjo 10 šiandien, saulėta 

ir graži. Pagaliau ir mes turime 
galimybę žengti į normalių pasau
lio tautų, normalių žmonių draugi
ją, nors patiems tokiais tapti rei
kės nemažai pastangų ir laiko. Lais
vais ir nepriklausomais mus pripa
žino jau beveik viso pasaulio dori 
žmonės, o paskiausiai ir mūsų en
gėjai. Dievas laimino mūsų visų 
(be pulkelio išsigimėlių) giliausią 
ryžtą ir troškimą. Mūsų vaikai ir 
anūkai gyvena jau laisvoje Lietuvo
je, o mūsų senų kaulų neslėgs ver
gija dejuojanti žemė.

Kokie mes visi esame laimingi! 
O, kaip norėtųsi, kad ir jūs visi, 
išsibarstę visame pasaulyje, grįž
tume! į laisvą Lietuvą, būtumėte 
su mumis. Visi mums brangūs ir 
mieli — Lietuvos tremtiniai.

Visi paskutiniai baisūs ir kruvi
ni įvykiai pas mus vystėsi taip 
spontaniškai, taip neįtikėtinai 
greitai, kad, kaip dabar atrodo, 
tartum lyg specialiai sukurtoje įvy
kių karuselėje, kuri nuvedė mus į 
netikėtai greitą mūsų Nepriklauso
mybę. Juk tai tikras mums visiems 
Dievo duotas stebuklas. Ir dabar 
vis dar sunku patikėti: nejaugi jau 
iš tikrųjų mes laisvi, nejaugi jau 
tikrai galime gyventi kaip norime?!

Šiaip visi esame sveiki, o nuo se
natvės juk vaistų nėra, tai ir nede
juosiu. Bendrai, paskutiniu laiku 
ir aš negaliu daug skųstis. Širdis 
tarška, kaip išklerę ratai, bet ko 
norėti, juk bendrai gyvenime, o ypač 
paskutinėm dienom, išgyvenom tiek 
įtampos, kad dabar ir džiaugiantis 
negali sulaikyti ašarų. Mielieji, 
jūs mano gerieji, dėkoju už viską. 
Nepergyvenkit ir nesirūpinkit dėl 
manęs. Mes ne pliki ir nealkani, 
nors viskas labai pabrango, bet 
pačių būtiniausių maisto produktų 
gaunam, o pensijas irgi gerokai pa
didino. Sūnus man labai geras, o 
dabar ir marti labai gera.

♦ ♦ ♦
Karinio perversmo audra jau pra

ėjo. Ji mums buvo tokia baisi, kad 
nesinori ir prisiminti. Apie Nepri
klausomybę nebūtų ką ir kalbėti jei

Les Obligations 
d’ėpargne 
du Canada 

būtų pavykę, o koks lietuvių gyve
nimas būtų — baisu ir pagalvoti. 
Baigėsi labai laimingai — viskas 
mūsų naudai.

Pas mus gyvenimas labai sunkus, 
nors vadovai ir stengiasi jį page
rinti. Viskas labai brangu ir sunku 
gauti. Drabužiai Vilniuje, Garūnų 
turguje, kainuoja pasakiškai — 
tūkstančiais. Žmonės džiaugiasi, 
kad tik gauna. Suvežama daug tur
to iš įvairių valstybių, įvairių 
prekių: drabužių, avalynės, indų. 
Ir perka masiškai, kas turi tūks
tančių. Parduotuvėse, jei ką pana
šaus gausi, tai reikia talonų, ku
riuos gauname prie atlyginimo, 
bet jei atlyginimas mažas, o ypač 
pensija, tai mažai ir tų talonų gau
nama. Mes dviese gavome šimto dvi
dešimt rublių vertės.

Mačiau krautuvėje paprastas 
kostiumėlis kainuoja 300 rb., puodas 
pustrečio litro talpos — 25 rb. (ir 
tiek pat talonais).

Galima pirkti ir be talonų, bet 
kainos pasakiškos, kaip turguje. 
Gana neblogas megztinukas iki 
1.000 rb.

Su sportininkais iš Australijos 
atvyko giminaitis. Ir vėl darosi 
piršlybos, kaip anksčiau jo broliui. 
Jam lankantis, pas mus viešėjo lie
tuvė, graži ir gera, mokslus baigusi 
draugų duktė iš Kauno. Jie ii' susi
draugavo. Gal ir šis brolis išsiveš 
martelę iš Lietuvos. Nuo sporto at
liekamu laiku jis vis pas ją važiuo
ja. Dabar jis, pabuvojęs pas mus, 
ruošiasi išvykti kelonėms po Euro
pą. Sakė į Lietuvą sugrįš tik po ke
lių mėnesių. Tada matysime.

Gyvenimas dabar bėga sava vaga. 
Dirbame, gyvename, kiek sąlygos 
leidžia. Džiaugiamės vasara, bet 
jau čia pat ir ruduo. Laukiame ge
resnio gyvenimo, bet jo nesimato.

Orai jau gerokai atvėso, ypač vė
soki rytai, tad ir grybai sunkiai dygs
ta. Už voveruškas vis moka tarp 50- 
70 rublių, žalių kilogramą. Žmonės 
važiuoja jų pirkti į kitas respub
likas, kadangi ten gauna ir jos ten 
pigesnės. Lieka ir uždarbio parsi- 
vežus. Mūsų miškai tuštoki, išnars
tyti. Kartais pasirodo ir baravykai.

Birutė
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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.

"Sakalo" futbolininkai neša PLS žaidynių vėliavą ju atidarymo metu Kaune
Nuotr. E. Platovo

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.
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 9 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 9 % 
Taupomąją sąskaitą ............ 7 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 7’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki ... 51/2%

73/<% 
73/«% 
73/4°/o

8 %
8
8 
83/4%
9 %
9 % 
73/4% 
83/4%

%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 111/z%
Sutarties paskolas 

nuo ................ 111/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 93/4%
2 metų ................. 10’/2%
3 metų .......'.........  103/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 9’/2%

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

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

AKTYVAI per 50 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvolles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

CHOICE
"Ali THE

MASKELL INSURANCE vvorld-
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBE -

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 Ave. Tel. 535-1944

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857
5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 

r"lilSialC Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T.V.

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

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

PLS žaidynės tik Lietuvoje...
Žaidynės tik Lietuvoje ir jos bus 

vykdomos kas ketveri metai. Toks 
sprendimas buvo padarytas Pasau
lio lietuvių sporto forumo, kuris 
vyko IV PLS žaidynių metu, 1991 m. 
rugpjūčio 2 Kaune, Kūno kultūros 
instituto rūmuose.

Kodėl žaidynės turi būti vykdo
mos tik Lietuvoje, aiškinama šitaip: 
“Nedidelėms išeivijos lietuvių spor
to organizacijoms, kurių neremia 
jų gyvenamų kraštų vyriausybės, 
labai sunku organizuoti tokias ma
sines varžybas, o Lietuvai taip pat 
būtų sunku pasiųsti į tolimus kraš
tus gausias savo sportines grupes ... 
Būtina pagalvoti ne vien tik apie 
lietuvius, gyvenančius vakaruose, 
bet ir Rytų Europoje, dar kol kas 
vadinamoje TSRS. Jeigu žaidynės 
vyktų Kanadoje, JAV ar Australijo
je, dalyvių skaičius žymiai suma
žėtų. Taigi PLS žaidynių tęstinu
mas bus vykdomas Lietuvoje, ir se
kančios, t.y. V-sios įvyks 1995-siais 
metais.

Lietuvoje ir išeivijoje kai kurie 
vyresnieji sporto veteranai kar
tais kelia klausimą, ar netiksliau 
būtų PLS žaidynes vadinti tautinė
mis olimpiadomis. (Pirmoji Tautinė 
olimpiada įvyko Lietuvoje 1938 me
tais. PLS žaidynės: pirmosios - 1978 
Toronte, antrosios - 1983 Čikagoje, 
trečiosios - 1988 Australijoje ir 
ketvirtosios - 1991 Lietuvoje). Išei
vijos atstovai, kurių nuomonę šia
me forume dažniausiai išreiškė Val
das Adamkus, taip pat LTOK prezi
dentas Artūras Poviliūnas ir kiti 
Lietuvos sporto darbuotojai mintį 
rėmė, kad pirmąją Lietuvos tauti
nę olimpiadą reikia palikti kaip 
šventą relikviją, kaip nebylų kal
tinimą sovietiniam fašizmui, pa
mynusiam pasaulinį lietuvių judė
jimą jo užuomazgoje... O pirmų
jų ir antrųjų pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių organizacinių ko
mitetų pirmininkai paaiškino, kad 
išeivijoje niekas I-mos Tautinės 
olimpiados nebuvo užmiršęs. Ta
čiau būtų buvę neteisinga žaidy
nes vadinti tautinėmis olimpiado
mis nedalyvaujant tuo metu lietu
viams iš Lietuvos. Valdas Adamkus 
savo siūlymą PLS žaidynes palikti 
“žaidynių” vardu dar ir taip moty
vavo: “Pirmoji Tautinė olimpiada 
kaip altorius, prie kurio mintyse 
ateinama pailsėti. Tegul ji lieka 
kaip istorinis paminklas, kuris per 
amžius liudytų mūsų tautos norą 
sportuoti kartu ir visiems primin
tų, iš kur išaugo - Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės”. Reiškia, buvo 
sutarta ir nubalsuota dėl PLS žai
dynių vardo, vykdymo vietos ir nu
tarta nedelsiant prašyti Lietuvos 
vyriausybę sudaryti V PLS žaidynių 
organizacinį komitetą, kuris jau 
pradėtų darbą.

Šio, Pasaulio lietuvių sporto, fo
rumo metu buvo pasiūlymų įsteigti 
Pasaulio lietuvių sporto sąjungą, 
tačiau siūlymas pritarimo nerado. 
1978 ŠALFASS ir Australijos AL- 
FASS bandė sulipdyti tokią orga
nizaciją, tačiau ji liko popieriaus

TANIJA TATTI (jos mainytė - Da
nutė Jankutė), Hamiltono "Kovo” 
auklėtinė, IV-se PLS žaidynėse Lie
tuvoje žaidusi Toronto “Aušros” 
moterų komandoje. Ji įgijo daug 
simpatijos žiūrovų tarpe ir pasižy
mėjo kaip daugiausia taškų (95) 
surinkusi krepšininkė. Čia ją mato
me su rože ir dovana sportininkų pa
gerbimo metu Nuotr. A. Šileikos

kas Pranas Lubinas. Pagal Joną Nar
butą: “Jei dr. K. Savickui esant Lie
tuvoje mūsų krepšininkai buvo bai
gę pradinę krepšinio mokyklą, tai 
Lubino viešėjimo metu, jie nors ir 
skubotai baigė ir aukštesnę krepši
nio mokyklą, nes iš mūsų tautiečio 
didžiojo krepšininko Prano Lubino 
išmoko nemažiau painių krepšinio 
įgūdžių (415 psl.).

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę 
1937 Europos pirmenybėms Rygoje 
treniravo Amerikos lietuviai Kriau
čiūnas ir Talzūnas (SNL, II t., 17 
psl.).

Dr. K. Savickas netreniravo nė 
Lietuvos rinktinės 1939 Europos 
pirmnybėms Kaune. Beje, Lietuvos 
rinktinėje tąsyk žaidė penki Ame
rikos lietuviai: Lubinas, Kriaučiū
nas, Jurgėla, Ruzgys, Budriūnas.

Be abejonės, dr. K. Savicko nuo
pelnai Lietuvos krepšiniui yra di
deli. Šis patikslinimas, liečiąs Lie
tuvos rinktinių trenerių klausimą 
ruošiantis 1937 ir 1939 metų Euro
pos pirmenybėms, nė kiek nesuma
žina gerbiamo veterano dr. K. Sa
vicko užsitarnautos garbės. Pra
šau atleisti už mano neapsižiūrė
jimą. Sig. K.

Ekspedicijos į Everestą vadovai
Aleksas Bertulis. Ekspedicijos va- 

dovas-koordinatorius. Prityręs alpi
nistas. 1979 pasiekęs 8000 m Dhaula
giri viršūnę Himalajuose. Architek
tas, gyvena Seattle, JAV-se.

J. Nelsonas. Veteranas Himalajų 
kalnų kopėjas. Atsakingas ekspedi
cijai kopimo inventoriaus parin
kime ir jo suorganizavime. Gyvena 
Seattle, JAV-se. Yra kopimo į di
džiuosius kalnus profesionalus va
dovas.

S. Goldbergas, MD. Ekspedicijos 
daktaras. Specialistas alpinistų 
kritiškai medicinai ir aukštųjų vir
šukalnių psichologijai. Paskuti
nėje kopimo ekspedicijoje jis pa
siekė šiaurės “Col of Mt. Everest”.

Rimvydas Simutis. Šios kopimo 
ekspedicijos techniškasis vadovas. 
Jis yra Kauno universiteto docentas.

Vilius Šaduikis. Atsakingas orga
nizaciniuose reikaluose ekspedi
cijai į Everestą. Jis yra Lietuvos 
alpinistų federacijos pirmininkas, 
gyvena Vilniuje.

ŠALFASS suvažiavimas įvyks 1991 
m. lapkričio 16 d. Klivlande. Baltie- 
čių ir lietuvių plaukimo pirmenybės 
įvyks 1991 m. lapkričio 3 d. Toron
te. Plačiau sekantį kartą.

A & A

TTVWVr LIETUVIŲ
■S am A mm a KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7.75% už 90 dienų term, indėlius
7.75% už 6 mėnesių term, indėlius
7.75% už 1 m. term, indėlius
8 % už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
8 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
8.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
9 % už 2 m. GIC invest, pažym.
9 % už 3 m. GIC invest, pažym.
7.75% už RRSP ir RRIF ind. (variablerate) 

8.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
9 % už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
9 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.75% už OHOSP (variable rate)
7 % UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

7.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
5.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
5 % už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 11.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 9.75%
2 metų ................. 10.25%
3 metų ................. 10.50%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 9.50%
(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 89 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

lapuose. Roma Grinbergienė, Lie
tuvoje leidžiamo sporto laikraš
čio “Vytis” redaktorė, sako: “Yra 
Lietuvos tautinis olimpinis komi
tetas, kurio įstatai įpareigoja jį 
rūpintis ir už Lietuvos ribų gyve
nančiais lietuviais. Kam reikia dar 
vienos organizacijos? Kita kalba 
apie tai, kad LTOK reikėtų turėti 
savo įgaliotinius ne tik JAV ir Aust
ralijoje, bet ir Kanadoje, Sibire, 
Gudijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, 
Latvijoje, Estijoje, Gruzijoje, Pietų 
Amerikoje ir visur kitur, kur gyvena 
bent daugiau lietuvių, ir artimiau su 
jais bendradarbiauti”. Reikia sutik
ti, Roma Grinbergienė yra teisi.

Atsargiau, liečiant praeitį...
Šio sporto skyriaus “TŽ” 1991 rug

pjūčio 27 laidoje po nuotrauka pa
rašyta: “Nusipelnęs lietuviškojo 
sporto veteranas Konstantinas Sa
vickas iš JAV (centre) vadinamas 
krepšinio “tėvu”, kurio treniruo
tos komandos 1937 ir 1939 laimėjo 
Lietuvai Europos krepšinio pirme
nybes..." ir t.t. Pastarasis teigimas 
yra netikslus. Vienas lietuvių spor
tinio gyvenimo raidos žinovas la
bai teisingai pastebėjo, kad reikia 
būti atsargiems kalbant apie pra
eitį . ..

Jono Narbuto knygoje “Sportas 
nepriklausomoje Lietuvoje” I t. 380 
psl. po nuotrauka parašas: “Dr. K. 
Savickas, padėjęs pagrindus moder
niam krepšinio žaidimui Lietuvo
je”, o 409 psl. rašoma, kad 1936 
liepos 18 iš Lietuvos išvyko” ...be
veik ištisus metus išbuvęs Lietuvo
je Amerikos lietuvis dr. K. Savickas 
ir čia treniravęs krepšininkus ir 
plaukikus”.

1936 rugpjūčio 22 į Kauną atvyko 
kitas Amerikos lietuvis krepšinin-

Ateitininkų žinios
Jaunučiai ateitininkai pradėjo 

savo veiklą rugsėjo 15 d. pirmuoju 
susirinkimu, kuriam vadovavo 
globėja Ramūnė Sakalaitė-Jonai- 
tienė. Metų veiklos atidarymo Mi
šios įvyko rugsėjo 22 d. Prisikėli
mo šventovėje. Mišiose jauhučiai 
ir studentai dalyvavo su savo vė
liavomis. Po Mišių parodų salėje 
įvyko agapė - suneštiniai užkan
džiai. Kartu dalyvavo jaunučiai, 
studentai ir sendraugiai. Jaukio
je aplinkoje Toronto ateitininkų 
veiklos koordinatorė dr. O. Gustai
nienė papasakojo savo įspūdžius 
iš Ateitininkų studijų savaitgalio 
Dainavoje rugsėjo mėnesio pra
džioje. Ten svarstybose bei paskai
tose buvo keliami sumanymai kaip 
atgaivinti ateitininkų veiklą išei
vijoje. Agapėje dalyvavo apie 50 
asmenų.

Jaunučių susirinkimai vyksta 
kas antrą sekmadienį po 10.15 v. r. 
Mišių Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Spalio 6 d. jauniai išvy
koje į R. ir D. Puterių fotografijos 
įmonę susipažino su fotografine 
technika ir projektavimu. Jaunu
čiams planuojama atskira progra
mą. Šiais metais jaunučius ir jau
nius globoja Ramūnė Sakalaitė- 
Jonaitienė ir Gabija Petrauskie
nė; padėjėjos Rūta Rygelienė, 
Danelė Didžbalienė ir Jūra Bu- 
šinskienė. Sekantys susirinkimai 
jaunučiams ir jauniams spalio 20, 
lapkričio 3 ir lapkričio 17 d.d. G.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Toronto miestas

SVARBUS PRANEŠIMAS
Toronto mieste atmatos nebus išvežamos 

1991 m. spalio 14, pirmadienį-

PADĖKOS DIENĄ

Normalus pirmadienio atmatų išvežimas 
bus atliktas spalio 17, ketvirtadienį.

Laikykime Torontą švarų išnešdami atmatas 
atitinkamom dienom. Niekados nedėkite sudužusių 
stiklų ar kitokių aštrių daiktų į plastikinius maišus.

Nicholas Va rd i n, P. Eng.,
miesto inžinierius ir įgaliotinis, 
viešųjų darbų ir aplinkos skyriaus

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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.

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

2300 Bloor St.W.
TORONTO, ONT.
M6S 1P2

Tel. (416) 604-9750
FAX (416) 604-9748

Pradžiuginkite savo artimuosius 
šv. Kalėdų proga!

Pasinaudokite mūsų specialiu pasiūlymu - šventine nuolaida, 
siunčiant oro paštu - nuo spalio 15 - gruodžio 15.

Kaina $6.50 už kg.

Latvijos firma AMBER GLOBUS LTD.

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas — Tom Thompson

PARCEL SERVICE
SIUNTINIAI UKRAINON, LIETUVON, 

LATVIJON, ESTIJON, GUDIJON, MOLDAVIJON
• Garantuojamos žemiausios kainos ($4.99 už kg) siuntinius 

pristatant į namus.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų (nemokamai, jei siuntinys 

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

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

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



Toronte veikianti importo-eksporto bendrovė “Exsel Marketing Ine.” pa
ruošė specialu piešinį lietuviu skyriui “Lithuanian Trade Development 
Initiative”. Piešinio autorius - dr. A. Kulpa-Kulpaviėius, archit.

Spalio 15, antradienį, 7 v. v., Toronto Lietuvių namuose rengiamas 
Lietuvos respublikos operos ir baleto 
teatro primadonos solistės 
Gražinos Apanavičiūtės 
(soprano)

Programoje 
operų arijos ir 

lietuvių liaudies dainos. 
Akompanuoja muz. J. Govėdas. 

Bilietai gaunami prie įėjimo.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti šiame įžymios solistės koncerte.

Rengia Lietuvių namų kultūros komisija
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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

TORONTO"'
Į Telšių kunigų seminarijos 

pirmą kursą buvo priimti 25 klie
rikai. Iš viso seminarijoje mo
kosi 68 klierikai. Trys išvyko

galėjo mažas skaičius tikrų nu
sikaltėlių prasprukti išteisini
mo procese, galėjo ir nepra- 
sprukti. Lietuvos parlamentas 
paprašė Izraelio ir JAV vyriau
sybių padėti peržiūrėti įtarti
nus atvejus.

Nauja televizijos stotis “World- 
Telemonde Canada” įvairiakal
bio daugiakultūriškumo stipri
nimui yra numatoma atidaryti 
nuo ateinančių metų pradžios. 
Tam reikalui yra paduotas spe
cialus prašymas, kuris bus svars-

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

Lietuva tarptautinėje parodoje Toronte
Tarptautinės verslo parodos 

“Global Connections” atidary
mas įvyks 1991 m. spalio 10 d., 
8 v.r., Constellation Hotel patal
pose, 900 Dixon Rd. prie Airport 
Rd. sankryžos. Tai pirma tarp
tautinė paroda, kurioje po 50 su 
viršum metų dalyvauja jau ir 
nepriklausoma Lietuva.

Parodoje ji lankytojus supa
žindins su savo ekonominiu pa
jėgumu, kviesdama Kanados 
verslininkus, bendroves bei val
džios institucijas “žengti kartu 
su ja į naują rytojų”. Lietuvos 
skyriuje publika galės pamaty
ti kai kurias gamybines galimy
bes, pvz. vario vielų, žalvario 
sraigtų, dviračių, maisto gamy
bą; gauti informacijų apie kraš
to ekonominį pajėgumą bei tu
rizmo galimybes. Dalyvaujama 
parodoje dar kukliai, nes nau
jai beatsisteigiančio krašto fi
nansinės išgalės yra ribotos.

Estija ir Latvija taip pat daly
vauja. Atstovaujami ir kiti Ry
tų Europos kraštai. Susitiksime 
su įvairių kanadiečių firmų bei 
valdžios atstovais, kurie pasto
viai palaiko prekybinius ryšius 
su kitais kraštais.

Parodos tikslas ne tik suteik
ti progos parodyti galimybes, 
bet ir nušviesti įvairius verslo 
ėjimus, ypač surištus su naujai

besikuriančiais Rytų Europos 
kraštais. Pagrindinis kalbėto
jas Mr. Johnston, Exec. Director 
Ontario Centre for Internatio
nal Business kalbės tuo po ati
darymo 8 v.r. 12 v. pranešimą 
padarys Canadian Bankers’ As
sociation Chairman Peter Wren 
apie eksporto galimybes ir jų 
finansavimą.

Lietuva šios parodos parengi
mą pavedė specialistei Reginai 
Stočkutei-Pearce, kuri yra “Ex
sel Marketing”, Inc. pirminin
kė ir CEO. Regina ir eilė toron
tiškių savanorių — Antanas ir 
Rūta Rygeliai, Gražina Ignaity- 
tė ir Irena Simanavičiūtė-Pet- 
rauskienė - jau nuo vasaros pa
stoviai dirba parodos ruošoje. 
Rūdinius ir informaciją parūpi
no Egidijus Kabašinskas, prem
jero padėjėjas ekonomikos klau
simams, kuriam šis darbas buvo 
pavestas min. pirm. G. Vagno
riaus.

Visuomenė kviečiama parodą 
aplankyti. Ji tęsis tik vieną die
ną, spalio 10, ketvirtadienį, iki 
5 v.p.p.

Daugiau informacijų teikia 
“Global Connections”, per Exsel 
Marketing, 940 Lansdowne, To
ronto, Ont. M6H 4G9, tel. 534- 
1911. GJP

studijom į Romą, trys išėjo į 
pranciškonų vienuolyną Kretin
goje, vienas į kapucinų vienuo
lyną Dotnuvoje. Telšiuose vei
kia katalikų gimnazija, turinti 
400 moksleivių — Telšiuose yra 
iš viso 600 moksleivių. Visose 
mokyklose dėstoma tikyba. Vy
resnėse klasėse tikybos pamo
kas lanko 70% mokinių, žemes
nėse — beveik 100%. Šias pamo
kas dėsto aukštesniųjų kursų 
seminarijos klierikai. Telšių 
kunigų seminarijos klierikams 
galima padėti per Lietuvių ka
talikų religinę šalpą, 351 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
USA. (LIC).

Ontario sveikatos ministeri
jos pranešimu, nuo 1991 m. spa
lio 1 d. žmonėms, išvykusiems 
iš krašto, yra ribojama OHIP 
drauda, remiantis to paties pa
tarnavimo vidurkiu Ontario pro
vincijoje. Patariama išvykstan
tiems į kitas šalis įsigyti priva
čią draudą, dengiančią skubius 
medicininius patarnavimus. 
Daugiau informacijų galima 
gauti paskambinant neapmoka
mu telefonu 1-800-268-1154. Inf.

“Jūsų ateitis praeityje” min
timi Ontario archyvas, bendra
darbiaujant Daugiakultūrės is
torijos dr-jai, 1991 m. lapkričio 
7-10 d.d. Victoria College, U. of 
T., 73 Queen’s Pk. Cres. E. rengia 
konferenciją etninėms grupėms 
padiskutuoti, sumanymais pasi
keisti, pademonstruoti svarbes
nius archyvinius rinkinius. Pla
tesnių informacijų teikia Vickie 
Coste, tel. (416) 324-7061. Inf.

ShAlHIOlAI hSISAhO

rugpjūčio

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

Klaidinanti informacija. “U.S. 
News and World Report” žurna
las rugsėjo 30 d. išspausdino 
Viktoro Nako, Lietuvių infor
macijos centro vedėjo Vašing
tone laišką, kuriame atsakoma 
į anksčiau išspausdinto kores
pondento Stephen Budiansky 
straipsnio klaidingą informa
ciją. Budiansky rašė, kad Lie
tuvoje be atrankos išteisinami 
tūkstančiai nacių nusikaltėlių. 
V. Nakas pažymi, kad 1990 m. ge
gužės 2 d. Lietuvos aukščiausioji 
taryba išleido įstatymą ištei
sinti nekaltai nacių ir sovietų 
nuteistus Lietuvos žmones. Ta
čiau įstatyme pabrėžta, kad as
menys, dalyvavę nacių nusikalti
muose, genocide, kankinimuose 
ir žudynėse neginkluotų civi
lių, negali būti išteisinami. Jei 
Lietuvoje, kaip teigia Budians
ky, be atodairos išteisinami na
cių nusikaltėliai, tai kodėl, klau
sia laiško autorius, 437 reabili
tacijos prašymai buvo atmesti? 
Iš tikrųjų reikalas esąs toks:

DOVANA GIMTINEI - KELIAS
Pabiržės, Likėnų ir tolimesnių 

apylinkių gyventojai
25 d. gausiai rinkosi į Pabiržės
bažnyčią - po sekmadienio sumos 
buvo atidarytas ir pašventintas 
asfaltuotas kelias, sujungęs Pa
biržės centrą su atokiau esančio
mis kapinėmis. Didžiąją kelio dar
bų dalį - per 50000 rub. - savo as
meninėmis santaupomis apmokė
jo pokario metu gyvenanti Kana
doje Bronė Kruopytė-Palilionie- 
nė, tuo įgyvendindama savo sva
jonę - padėti gimtinei, Lietuvos 
žmonėms. Pabiržės kapinėse ilsisi 
jos tėvai ir giminaičiai, ją prisi
mena vyresnio amžiaus kaimynai, 
Juodenėlių ir Kirdonėlių kaimų 
gyventojai. Kelio atidarymo iškil
mėse Br. Palilionienė pasidžiau
gė Pasvalio kelių valdybos (vir- 
žininkas S. Stravinskas) darbi
ninkų atlikų darbų kokybe, atsta
tytais paminklais LDK Vytautui ir 
vyskupui M. Valančiui, šiltu pri
ėmimu tėviškėje, Lietuvos laisvės 
pasiekimais.

Viešniai iš Kanados nuoširdžiai 
padėkojo Lietuvos respublikos 
aukščiausiosios tarybos deputa
tas P. Poškus, Pabiržės kunigas 
poetas E. Rinkevičius, Pabiržės 
kolūkio pirmininkas A. Greviškis, 
Biržų rajono tarybos pirmininkas 
V. Zurba, o Pabiržės viršaitė E. 
Vileišienė dar paragino pabiržie- 
čius kelią saugoti bei prižiūrėti.

Tikimės, kad ši puiki Br. Pali- 
lionienės šeimos dovana ilgus me
tus tarnaus gimtinės žmonėms.

Algimantas Budriūnas,
Vilnius

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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.

KELIONES Į
LIETUVĄ
1991 metais!

Dar turime laisvų vietų skridimams į Lietuvą:

spalio 11 iki spalio 27.

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
DENMARK NORWAY SWEDENGalime parūpinti 

vizas ir viešbučius.

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

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

* Siunčiant proginius sveikinimus į Lietuvą

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

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

tomas Kanados televizijos tink
lą tvarkančios įstaigos 1991 m. 
lapkričio 5 d. Ryšių pareigūnų 
Dan lannuzzi ir Bob Wong pasi
rašytame kreipimesi prašoma 
paremti iniciatyvą, rašant adre
su: Secretary-General, CRTC, 
Ottawa, Ont. KIA 0N2 (Fax 819- 
994-0218). Pažymėti prašymo nu
merį 901271700, nurodant, kad 
nuorašas nusiųstas ryšių įstai
gai. CRTC nustatyta, kad suma
nymą remiantys laiškai juos tu
ri pasiekti ne vėliau kaip 1991 
m. spalio 16 d. Inf.

{sveikatą!

[Bitter Ho. 7

R1TTME1STER 
OF CANADA INC.

40°/o alc./vol.

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų Alpen 

receptą, bet parduodamas 
vietinėmis kainomis.

gL “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 (reguliaruspristatymas)
► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų)

► PINIGAI (pristatymas iš ranku 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

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

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

LATVIJA
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

UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
■ 

ARMĖNIJA 
GRUZIJA

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
vicepreziden tas

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

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph)

J-:T
RE0MKK 

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1 K8

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE1J Iv IllLlV 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

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

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

DRA LDA ----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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TORONTO H MONTREAL
Anapilio žinios

— Praeitą sekmadienį Toronto 
Maironio mokyklos mokiniai daly
vavo mūsų šventovėje 11 v.r. Mi
šiose, pradėdami savo mokslo me
tus. Ta proga pamaldų metu jie 
skaitė Mišių skaitinius ir nešė 
aukas.

— Toronto skautų “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntai po vasaros ato
stogų taip pat pradėjo savo veik
lą dalyvaudami 11 v.r. Mišiose su 
vėliavomis. Po Mišių jie turėjo sa
vo iškilmingą sueigą Anapilio pa
rodų salėje.

— Pakrikštytas: Andriaus ir 
Ramonos (Kvedaraitės) Bražukų 
sūnus Justinas-Petras.

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

— Kiškių klubas po vasaros ato
stogų jau pradėjo savo veiklą. Ma
mytės su vaikučiais renkasi ket
virtadieniais 9.30 v.r. Anapilio 
patalpose ir bendrauja įvairiose 
pramogose bei žaidimuose iki 
11.30 v.r.

— Netrukus mūsų parapijoje bus 
pradedamos Pirmajai Komunijai 
pasiruošimo pamokos. Tėveliai 
prašomi jau dabar vaikučius re
gistruoti toms pamokoms klebo
nijoje.

— Kanados lietuvių muziejus 
Anapilyje dabar yra išstatęs 
naujas parodas. Ypač visi kvie
čiami pamatyti iš Lietuvos res
publikos Pedagoginio instituto 
atgabentą parodą — “Lietuvos 
mokyklų istorija”. Muziejaus 
lankymo valandos sekmadieniais 
— nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v.; pirma
dieniais — nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— Pradedant spalio 13, sekma
dieniu, Wasagoje Mišios sekma
dieniais bus laikomos 2 v.p.p.

— Mišios spalio 13, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Birutę Pžez- 
dzieckienę, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. Emiliją 
Vainiuvienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Spalio 13 d., 11.15 v.r., įvyks 

pamaldos šventovėje.
— Spalio 20 d. švęsime parapi

jos “Padėkos dieną”. Iškilmin
gos pamaldos su Šv. vakariene 
11.15 v.r. Giedos parapijos cho
ras. Po pamaldų — 1 v.p.p., para
pijos pietūs Lietuvių namuose. 
Įėjimas — laisva auka. Kviečiame 
visus dalyvauti.

— Spalio 16 d., 7.30 v.v., — para
pijos tarybos posėdis parapijos 
salėje.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 180 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Stasys Budrys iš Racine, 
Wisconsin, JAV. Svečią supažin
dino ir pranešimus padarė LN val
dybos narė Aldona Barysaitė.

— LN valdybos posėdis — spalio 
17, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN biblioteka atidaryta tre
čiadieniais ir sekmadieniais nuo 
1 v.p.p. iki 3 v.p.p.

— Spalio 22, antradienį, 7 v.v. 
Lietuvių namuose įvyks Šiaulių 
dramos teatro literatūros vaka
ras. Renginį globoja LN kultūros 
komisija.

— Spalio 26, šeštadienį, 6 v.v., LN 
Vytauto Didžiojo menėje ruošia
mas laikraščiui “Nepriklausoma 
Lietuva” paremti koncertas — šo
kių vakaras. Bilietai gaunami pas 
L. Pocienę tel. 622-4286, D. Ren- 
kauską tel. 767-8264, L. Balsienę 
tel. 766-7724, J. Paškevičių tel. 
763-3080. Plačiau sekančiame “TŽ” 
skelbime.

Aukos slaugos namams
$1,000 — Marta Petraitienė; $600 

— K. Gilman; $500 — a.a. Antano 
Dagio palikimas; $380 — I. Anta
naitis; $100 — J. Maziliauskas. 
A. a. Editos Ulickienės atminimui 
aukojo: $55.80 — R. E. Kašubai 
iš St. Charles, III. JAV.; $27.90 — 
A. M. Krygeriai iš Missouri, Texas, 
JAV. Iš viso statybos fonde yra 
$641,867. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba aukas siųsti šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietu
vių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio mėnuo yra skirtas Ro

žinio kalbėjimui, pagerbiant Die
vo Motiną Mariją. Mūsų švento
vėje Rožinis kalbamas šiokiadie
niais prieš 8 v.r. Mišias, o sekma
dieniais prieš 8.30 v.r. ir 11.30 v.r. 
Mišias.

— Pakrikštytas Pijus-Vytautas, 
Loretos (Krasauskaitės) ir Vytau
to Merkių sūnus.

— A. a. Kathleen Pauplis, 78 m., 
palaidota rugsėjo 24 d., iš G. H. 
Hogle laidotuvių namų Šv. Jono 
kapinėse Mississaugoje.

— Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas, kurį organizuoja 
parapijos tarybos labdaros sek
cija, įvyks spalio 22 ir 24 d.d. pa
rapijos Parodų salėje.

— Ekskursija į Vašingtoną, D.C., 
išvyksta spalio 11 d., penktadienį,
6.30 v.r. nuo parapijos patalpų 
ir grįš pirmadienį apie 11 v.v. Vi
sus prašome sumokėti likusią ke
lionės kainą klebonijos raštinėje 
prieš spalio 11 d.

— Registruojami vaikučiai Pir
mos Komunijos pasiruošimo pa
mokoms, kurios prasidės lapkri
čio mėnesio pradžioje. Registra
cija vyksta parapijos raštinėje.

— Parapijos tarybos religinė 
sekcija, kuriai pirmininkauja 
Rita Radžiūnaitė, organizuoja 
Šv. Rašto diskusijų ir studijų bū
relius. Suinteresuotus prašom 
skambinti Ritai tel. 251-0147.

— Kaukių balius, kurį rengia 
parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija, įvyks spalio 27 d., 12.45 
v.p.p., parapijos didžiojoje salė
je. Daugiau informacijų apie šį 
renginį teikia S. Šileikienė tel. 
766-9241 ar V. Kasparavičienė tel. 
351-6889.

— Mišios spalio 13, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Juozą Stalioraitį, 
9.20 v.r. — už a.a. Vladą Stočkų, 
10.15 v.r. — už a.a. Povilą Štuopį, 
už Žilėnų šeimos mirusius, 11.30 
v.r. — už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

ABC televizijos stotis š. m. spa
lio 20 d., 12.30 v.p.p. JAV rytinio 
pakraščio laiku, rodys programą 
apie Katalikų Bendrijos vaid
menį praeityje, dabartyje ir at
eityje Lenkijoje, Čekoslovaki
joje, Vengrijoje ir Lietuvoje. 
Lietuvoje sudarytas filmas, krei
piantis dėmesį į labdaros orga
nizacijos “Caritas” veiklą ir šio 
sambūrio pirmininkę Aldoną 
Pajarskaitę. Filmą finansavo 
JAV katalikų vyskupai, Tauti
nės bažnyčios taryba, žydų teo
loginė seminarija, Pietinė bap
tistų konvencija. (LIC)

Laikraščio “Nepriklausoma Lie
tuva” rėmėjai š. m. rugsėjo 29 d. 
svarstė kaip padėti seniausio 
Kanados lietuvių laikraščio lei
dėjams finansiškai. Tikimasi, 
kad spalio 26 d. rengiamas Lie
tuvių namuose vakaras bus gau
sus dalyviais, kurių atvykimas 
parems laikraštį. Ta proga lau
kiama svečių ir iš Montrealio.

Toronto lietuvių socialinių rei
kalų tarnyba praneša, kad, pra
dedant š.m. spalio 9 d., įstaigos 
darbuotojas V. Lukas budės vie
ną dieną savaitėje, trečiadie
niais, Lietuvių namuose nuo 12 v. 
iki 3 v.p.p., Vilniaus rūmuose 
nuo 3.30 v.p.p. iki 6 v.v. Bet ko
kiu kitu laiku prašoma skambin
ti V. Kulniui tel. 769-1266.

Toronto lietuvių socialinių 
reikalų tarnyba praveda regis
traciją asmenų, norinčių moky
tis anglų kalbos. Atsiradus pa
kankamam skaičiui, būtų įmano
ma sudaryti atskirą lietuviškai 
kalbančių klasę. Į šias pamokas 
bus priimami pastoviai Kanado
je gyvenantys tautiečiai bei as
menys, atvykę tik apsilankymui. 
Platesnę informaciją teikia ir 
registraciją veda V. Kulnys tel. 
769-1266 ir M. Balaišytė tel. 533- 
9880.

Lietuvos ambasados pastato 
pirkimą Belgijos sostinėje Briu
selyje finansuoja Kanados lie
tuvių “Pagalba Lietuvai vajus”, 
vykdydamas Lietuvos valdžios 
pageidavimą. Manome, kad po 
Vašingtono Lietuvos ambasada 
Belgijoje bus labai svarbi įstai
ga, nes Briuselyje telkiasi be
sivienijančios Europos institu
cijos. Pastato pirkimo reikalais 
išvyko Belgijon KLB krašto val
dybos ir “Pagalbos Lietuvai va
jaus” pareigūnai — Vyt. Bireta 
ir G. Petrauskienė.

VYTAS GRYBAUSKAS-
■ statau naujus namus,
■ darau pataisymus,
■ prieplaukas (decks),
■ tveriu tvoras.

Skambinti

tel. 416-847-9187
Oakville, Ontario
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Š. m. spalio 20, sekmadienį, 4 v.p.p. Anapilio salėje rengiamas j

KONCERTAS
PROGRAMOJE: solistė Slava Žiemelytė, smuikininkė Regina Audėt,

/>\ fleitistas Tomas Regina, pianistė Leokadija Kanovičienė
įf/ž' įėjimas - $8. Pelnas skiriamas Lietuvos religinei šalpai.

Visus dalyvauti kviečia - Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

Šiaulių dramos teatroWSf gastrolės Kanadoje
Pasaka “Skiriama princesei” Hamiltone 

spalio 12, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Jaunimo centre

“Dėdės ir dėdienės”, J. Tumo-Vaižganto, 
Wasagoje, spalio 13, sekmadienį, 3 v.p.p., 
Community Centre, Hwy. 26 ir Sunnydale

Humoro vakaras. Vakarienė su vynu
Hamiltone spalio 18, penktadienį, 6 v.v., 
Jaunimo centre. Stalai rezervuojami iš 
anksto, bilietai gaunami pas B. Pakalniškį, 
tel. 527-1028 arba sekmadieniais po pamaldų 
Jaunimo centre.

Pasaka “Skiriama princesei” Toronte 
spalio 19, šeštadienį, 10.30 v.r., 
Toronto Maironio mokyklos patalpose 
Our Lady of Peace. Globoja Maironio mokykla.

“Dėdės ir dėdienės”, J. Tumo-Vaižganto, 
Toronte spalio 19, šeštadienį, 7 v.v., 
Brockton gimnazijos salėje, 90 Croatia St. 
(prie Dufferin plazos).

“Dėdės ir dėdienės”, J. Tumo-Vaižganto,
Hamiltone spalio 20, sekmadienį, 4 v.p.p., 

Westdale gimnazijos auditorijoje, 700 Main St.W. 
Literatūros vakaras Toronte spalio 22, 
antradienį, 7 v.v., Toronto Lietuvių na

muose, 1573 Bloor St.W. Globoja Lietuvių 
namų kultūrinė komisija.

Literatūros ir humoro vakaras Londone 
spalio 23, trečiadienį, 7 v.v., Šiluvos Marijos 
parapijos salėje, 1414 Dundas St. Globoja 
Londono pensininkų klubas ir L. Eimanto vardo 
lietuvių mokykla.

Literatūros vakaras Hamiltone spalio 25, 
penktadienį, 7 v.v., parapijos salėje, 
48 Dundurn St. N.

Humoro vakaras - atsisveikinimas 
su svečiais iš Lietuvos, Toronte 
spalio 26, šeštadienį, 7 v.v., Prisikėlimo 
parapijos salėje, 1021 College St. Vakarienė 
asmeniui $20. Bilietus galima įsigyti iš anksto 
sekmadieniais po pamaldų parapijose arba 
Lietuvių namuose. Dėl informacijų skambinkite 
V. Taseckui tel. 824-4461.

Visą programą atlieka Šiaulių dramos teatro aktoriai. Teatro direktorius Vytautas Juškus, 
vyriausias režisierius Gytis Padegimas.

Rengėjai kviečia lietuviškąją visuomenę gausiai dalyvauti Šiaulių dramos teatro vaidinimuose, litera
tūros ir humoro vakaruose. Pagerbkime pirmą kartą atvykusius menininkus iš laisvos nepriklausomos 
Lietuvos. Pabendraukime su aktoriais iš tėvynės, esame tos pačios tautos vaikai. Laukiame visų!

Rengėjų komitetas

ANASTAZUOS TAMOŠAITIENĖS^?

KILIMŲ PARODA 7
1991 m. spalio 19 d. - lapkričio 3 d.

Muziejaus parodų salėje, Anapilyje, Mississaugoje
Spalio 19, šeštadienį, 4 v.p.p., parodą atidarys Lietuvių tautodailės 

instituto Toronto skyriaus pirmininkė ALDONA VAITONIENĖ.
ANASTAZIJOS gyvenimą, veiklą bei dailę apibūdins

ANTANAS TAMOŠAITIS
ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS dailės monografiją aptars ir 

su visuomene supažindins ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Rengia - Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius

Kanados lietuvių katalikų ku
nigų vienybės suvažiavimas — 
š.m. spalio 30, trečiadienį, 10 
v.r., Toronto Prisikėlimo par. pa
talpose. Pranešimą apie religi
nę būklę Lietuvoje padarys kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, ten lankę
sis praėjusią vasarą.

Juodojo kaspino dienos komi
tetas praneša, kad ryšium su pa
sikeitimais Baltijos kraštuose, 
jo uždaviniai yra pasibaigę. Ta 
proga visus kviečia į iškilmin
gus pietus lapkričio 1 d. Holi
day Inn (Downtown-Toronto). 
Įėjimo bilietai $30 ar $60 asme
niui užsakomi pas Bill Guest ar
ba Kimberley Sauders, tel. 869- 
3838. Inf.

Vilniaus radijas užsieniui nuo 
š.m. rugsėjo 29 d. transliuoja 
programas 8 v.v. anglų kalba, 
10 v.v. lietuvių kalba šiais daž
niais (kilohercais): 11675, 11790, 
15180, 17605, 17690 ir šiomis ban
gomis: 25, 19 ir 16 metrų.

Pagalba Vilniaus universite
tui. Draugija “Liberte pour les 
Baltes” (Laisvė baltiečiams), 
kaip praneša Sorbonos universi
teto prof. G. Matore, buvęs po
litinis kalinys sovietų okupuo
toje Lietuvoje, Vilniaus univer
sitetui pasiuntė 1,000 kg. pran
cūzų kalbos žodynų, gramatikų 
ir daug vaistų. Prezidentas V. 
Landsbergis atsiuntęs draugi
jai padėkos laišką. Siunta bran
giai kainavusi. Norintys suma
žinti siuntos išlaidas, prašomi 
čekius siųsti šiuo adresu: Li
berte pour les Baltes, 17 rue de 
Passy, 75016 Paris, France.

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

A.a. Vinco Treigio atminimui 
žmona “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.
A.a. Adomo Lastausko atminimui 
žmona Gražina “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Prano Masiulio atminimui
M. Rutkevičienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $25.

A. a. Povilo Štuopio penkerių 
metų mirties prisiminimui žmo
na Albina “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $100.

A. a. dail. Anastazijos Tamo
šaitienės prisiminimui prof. 
Justinas ir Regina Pikūnai, pa
remdami lietuvių spaudą, “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Elenos Bersėnienės, mi
rusios Lietuvoje, atminimui Sta
sė Sinkienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — J.Mejus.

KLB lietuvių muziejaus-archy- 
vo statybos vajui aukojo: $50 
— V. Jasiūnienė.

Vladas ir Elzbieta Sondai spa
lio 5 d. savo artimųjų tarpe at
šventė 50 metų vedybų sukaktį. 
Vladas Sonda yra buvęs ilgame
tis “Tėviškės žiburių” leidėjų 
valdybos sekretorius.

IEŠKOM MOTERS prižiūrėti pus
antrų metų vaiką ir atlikti smul
kius ruošos darbus. Skambinti po 6 
v.v. tel. 416-829-4075.

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.

Lietuvos “SOS vaikai” organi
zacija, vadovaujama Elenos Ku
bilienės, gavusi vaikų drabužių 
ir žaislų siuntą iš Toronto bei 
Hamiltono skyrių, atsiuntė la
bai nuoširdžią padėką ir paaiš
kinimą, kaip ta didelė siunta 
buvo išdalinta. Pasitarime, kaip 
tą siuntą išdalinti, dalyvavo ir 
KLB Hamiltono apylinkės pirm. 
Regina Bagdonaitė-Chiarelli.  
Padėkos rašte sakoma: “Dėko
jame visų mūsų vaikų ir šeimų 
vardu Hamiltono SOS vaikai pir
mininkei Danutei Vaitiekūnie
nei; dėkojame Toronto SOS vai
kai skyriaus pirmininkei poniai 
Julijai, Laimutei, visoms jau
noms šeimoms už tokias gražias 
dovanas. Tepadeda Jums Die
vas”. Pažymėtina, kad Lietuvo
je veikia ir kita našlaičių vaikų 
globos organizacija “Vaikų kai
mai”, kuriai vadovauja prel. 
prof. V. Kazlauskas. Ji taip pat 
prašo Kanados lietuvių pagal
bos.

Atitaisymas. “Tėviškės žiburių” 
38 nr. Vyto Paulionio užuojautoje 
a.a. E. Ulickienės artimiesiems 
įvyko nemaloni korektūros klaida. 
Žodis “motinėlei” buvo parašytas 
klaidingai.

IŠNUOMOJU du kambarius ir vir
tuvę su baldais. Skambinti tel. 533- 
4912 Toronte.

GALIU MOKYTI vaikus skambinti 
pianinu ir muzikos teorijos. Kreip
tis Jolanta tel. 536-7334 Toronte.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS vyksta 
visą spalio mėnesį Baldwin Books 
knygų parduotuvėje. Galima gauti 
knygų - anglų, prancūzų, vokiečių 
ir lietuvių kalbomis. Platus žanrų 
ir turinio pasirinkimas: grožinė, 
mokslinė, visuomeninė literatūra; 
biografijos, menas, istorija, vaikų 
knygos ir daug kitų. Visos knygos 
parduodamos 50% nuolaida. BALD
WIN BOOKS, 16 Baldwin St., Toron
to, Ont. Atidaryta kasdien nuo 12 v. 
iki 7 v.v. Važiuoti College ar Dun
das tramvajais iki McCaul, požemi
niu iki College. Tel. 593-5879.

AV šventovės nauji vargonai rug
sėjo 29 d. buvo pašventinti kle
bono kun. Juozo Aranausko prieš 
11 v.r. Mišias, kurias jis koncele- 
bravo su kun. Stasiu Šileika. Per 
pamokslą klebonas priminė muzi
kų globėją šv. Ceciliją ir paplitu
sias jos vardo organizacijas; pami
nėjo šios parapijos mirusius var- 
goninkus - Aleksandrus Piešiną ir 
Ambrazaitį, padėkojo vargonų me
cenatams. Pamaldų metu pora 
giesmių giedojo solistė iš Lietu
vos Danutė Grauslytė ir parapi
jos choras, vad. muz. Aleksandro 
Stankevičiaus. Vargonų “krikšto 
tėvais” buvo - E. Kardelienė, D. 
K. Smilgevičiai, H. Z. Lapinai, G. 
M. Čapkauskai, A. Paškevičienė, 
J. P. Žukauskai, A. G. Stankevi
čiai, A. Keblys, V. Lukoševičiū- 
tė, B. J. Malaiškos.

Po pamaldų salėje įvyko solis
tės D. Grauslytės koncertas. Ji pa
dainavo vienuolika dainų bei ope
rų arijų. Publika sustojusi plojo, 
įvertindama gražų solistės pasi
rodymą, išprašydama priedui dar 
vieną ariją. Akompanavo Mme. M. 
Roch. Abi buvo apdovanotos gėlė
mis. Kun. S. Šileikai palaiminus

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

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

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

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

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus .................... 8’/4%
Term, indėlius:

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

II
Nekiln. turto nuo 93/4%,

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

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

TOLLIS-CH AN
Advokatai ir notarai

3849 Bloor St. West, Etobicoke, 
Ontario M9B 1L2

Tel. 236-8888 * FAX 236-8833

Teisiniai patarnavimai 
kantoniečių, mandariniečių, 
rusų, italų, lietuvių, ispanų, 

korėjiečių, afrikiečių ir 
prancūzų kalbomis. 
Visos kalbos pagal 

pareikalavimus.

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

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

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

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. 

valgius, gausūs svečiai vaišinosi 
skaniais A. Jonelio paruoštais 
valgiais. Po to visi turėjo progos 
susitikti su soliste bei įsigyti jos 
dainų juostelę.

KLB solidarumo mokestis ne
trukus bus renkamas. Skiriantieji 
tą įnašą per “Litą” šiomis dieno
mis ras nurašytą iš jų sąskaitų. 
Metinis solidarumo mokestis (įna
šas) yra $10.

AV parapijos kunigai pradeda 
lankymą. Kun. Iz. Sadauskas lan
kys Verdune ir LaSalle gyvenan
čius parapijiečius, o kun. J. Ara- 
nauskas-gyvenančius toliau.

AV parapijos choras, praeitą va
sarą sėkmingai koncertavęs Lie
tuvoje, nori pasidalinti savo įspū
džiais su platesne visuomene spa
lio 20 d. po pamaldų parapijos sa
lėje, kur bus rodomos ir paaiškina
mos vaizdajuostės. Po to - vaišės.

A.a. Aleksandras Naujokas, 78 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 25 d. Po pa
maldų šv. Kazimiero šventovėje 
rugsėjo 30 d. palaidotas Notre 
Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
žmona ir jos broliai su šeimomis 
bei kiti giminės. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special................. 51/4%
Taupymo - su gyv. dr.............. 43/4%
Taupymo-kasdienines......... 43/4%
Einamos sąsk......................... 31/z%
RRIF — RRSP - term.............  8'/2%
RRIF — RRSP — taup.............. 51/4%
UŽ:

asmenines - nuo 11 %

Partneriai

TOLLIS-CH AN
Ekspertai 

pabėgėlių teisėms
• Paieškų ir visų 

dokumentų paruošimas

• Imigracijos ir pabėgėlių 
valdybos apklausa

• Apeliavimai

• Peržiūros sulaikytųjų 
centruose

• Ontario teisinė pagalba 
teikiama jai atitinkamiems 
asmenims

IEŠKAU rusiškai kalbančios, ne
rūkančios dviem vaikam auklės, 
kuri galėtų gyventi kartu ir atlik
ti namų' ruošos darbus. Skambinti 
iki 7 v.v. tel. 660-7000, klausti Vicky, 
po 7 v.v. tel. 736-1419.

TAISAU NAUJUS ir naudotus dra
bužius. Geras ir greitas patarnavi
mas. Prieinama kaina. Skambinti 
vakarais nuo 5 v.p.p. iki 9 v.v. Elenai 
tel. 279-6875 Mississaugoje.

“THE GREAT GODDESS AND THE 
AISTIAN MYTHICAL WORLD” V. 
Vyčino neseniai išleista anglų kal
ba knyga, sistemingai atskleidžia 
aisčių (lietuvių, latvių ir senprū- 
sių) mitinę-tautinę prieškrikščio
nišką kultūrą. Ši knyga ypatingos 
vertės yra tiems aisčiams, kurie 
yra gimę angliškai kalbančiuose
kraštuose ir nori susipažinti su savo 
protėvių tautinės kultūros giliau
siomis šaknimis ir jos vystymosi ei
ga. Užsakymus siųsti: Peter Lang 
Publishing Inc., 62 West 45th Street, 
New York, NY 10036-4202 I tel.212- 
302-6740, USA. Please send V. Vyci- 
nas “The Great Goddess and the Ais- 
tian Mythical World". Price $43.95 
(USA). Plus postage & handling $3 
for first book, $1.50 for each addi
tional book. Amout enclosed $..... .
cheques payable to Peter Lang Pub
lishing. Vour full address.


