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Dygliai ir opozicijos
Nepriklausomų valstybių vyriausybės tvarkosi sava

rankiškai. Tiesioginiu būdu joms niekas nenurodo ko
kius įstatymus leisti, į ką daugiau dėmesio kreipti, kaip 
organizuoti vienokio ar kitokio sumanymo vykdymą, kaip 
santykiauti su kitomis valstybėmis. Tai didelė laisvė. 
Bet ji surišta ir su didele atsakomybe. Vyriausybių prie
kyje stovintiems neužtenka nubrėžto kategoriškumo, 
raidės kūrimo, saugojimo ir vykdymo. Dažnai reikia ge
ros nuojautos, bešališkų įžvalgų, net toliregiškumo.

LIETUVA žengia pirmuosius atgautos nepriklau
somybės žingsnius planavimų, sprendimų, rūpes- 
' čių ir įvairių sunkumų apsuptyje. Kelias nėra leng
vas, gal nesunkesnis negu 1918 metais, bet kitoniškų vi

dinių ir išorinių reiškinių kreivojamas. Nėra abejonės, 
kad tokiu keliu einant reikia ir atsargumo, ir kantrybės, 
ii- susitelkimo, kad išliktų ta pati kryptis, kurią nurodo 
laisvasis gyvenimas. Pusantrų metų laikotarpis po ne
priklausomybės paskelbimo įeina istorijon unikaliu pa
vyzdžiu, rodančiu, kaip nepalaužiami principai veda į 
pergalę. Tiesa, Kremliuje nepavykusio perversmo ap
linkybės viską pagreitino, bet pasaulis jau matė, kad 
Lietuva be jokių kompromisų buvo pasiruošusi siekti 
nepriklausomybės įgyvendinimo, nors tai būtų užtrukę 
ir ilgesnį laiką. Šiandien ir buvusiems pesimistams at
rodo, kad toji principinė laikysena buvo pirmoji atra
ma, išvedusi kraštą į laisvę. Su džiaugsmu didžiuojamės, 
kad Dovydas nugalėjo Galijotą. Tačiau prieš akis atsivė
ręs kreivojamas kelias neišnyko. Vos ne kartu su masi
niu Lietuvos nepriklausomybės pripažinimu plačiai nu
skambėjo bendrybėmis išdėstyta ir karo nusikaltėlių 
problema, prasikišanti dygliomis prielaidomis, kurios 
apie tikrovę mažiau žinančius gali lengvai nuvesti į nu
sistebėjimų, antipatijų ir klausimų labirintą: negi kraš
tas, išžudęs 200.000 nekaltų savo piliečių, gali būti nepri
klausomas? Dar tiems garsams tebeaidint, lyg sutarti
nai, pasišiaušė kai kurie Vilnijos lenkai, atleisti iš pa
reigų už kolaboravimą su stalinistais. Nepasitenkinimo 
siautulys sujudino Varšuvą ir kai kuriuos išeivijos len
kų sluoksnius: Lietuvoje diktatūra, skriaudžiamos tau
tinės mažumos, ypač lenkai!

GALIMA suprasti, kad šitokie prisikėlusiai Lie
tuvai skirti dygliai atsirado kaip nervingą ap
maudą raminantys lašai. O ir aiškiau, nes tai 
daro ne savi. Daug sunkiau suprasti savuosius, skuban

čius užsieniuose pasiskųsti, kad Lietuvos vyriausybė 
per daug pakrypusi į dešinę ir nesugeba tvarkytis, kad 
nori visiškai atsiriboti nuo Sovietų Sąjungos, kad nesi
skaitanti su kitų nuomonėmis ir t.t. Tokia kritika, sklei
džiama Vakarų Europos kraštuose, greičiausiai turi pa
slėptą tikslą tamsiomis spalvomis pataškyti vyriausybę, 
su kuria vakariečiai šnekasi ir užsimoję ją konkrečiai 
remti. Opozicija ir kritika laisvoje visuomenėje yra nor
malus reiškinys, net būtinas, bet ieškojimas užsienio 
vienminčių redakcijose pasiguodimo, nešimas savojo 
kiemo vargų svetimiesiems kaži ar begalėtų būti pava
dintas pozityvia parlamentine opozicija, apie kurios 
reikalingumą tiek daug kalbėdavo Lietuvos komunistai 
laisvai išrinktame parlamente. Landsbergio puolimas 
ir Gorbačiovo teisinimas užsienio komunistų spaudoje 
perša tik vieną išvadą: pralaimėjusiems ir sunykusioms 
Lietuvos komunistams tenka ieškoti draugų užsieniuo
se. Sunku sutikti, kad tai stiprintų rimtą opoziciją. Toks 
elgesys gali jai tik pakenkti. Nors ir lengviausia pradžia
moksliams opozicionieriams reikštis kibimu į oponento 
atlapus, vis dėlto valstybinei opozicijai toli gražu to ne
užtenka. Č.S.

Dabarties Įvykiai Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Mažina biudžeto išlaidas
Ontario pirmosios NDP socia

listų vyriausybės finansų mi- 
nisteris F. Laughrenas balan
džio 29 d. paskelbtam biudže
tui pasirinko rekordinį $9,7 
bilijono deficitą. Nustebu
siems kanadiečiams jis tada 
aiškino, kad padidintos išlai
dos paspartins ir palengvins 
ekonominį šios provincijos at
kutimą. Spalio 2 d. pradėtas 
biudžetinių išlaidų sumažini
mas niekam nebuvo staigmena. 
Finansų ministeris F. Laugh
renas prisipažino, kad be iš
laidų apkarpymo numatytasis 
$9,7 bilijono deficitas būtų ne
pakankamas, o jo didinti nelei
džia balandžio 29 d. pasirink
ta rekordinė dolerių suma.

Pirmoji biudžetinių išlaidų 
mažinimo dalis siekia $600 mi
lijonų, bet iš tikrųjų jos bus su
mažintos tik $153 milijonais, 
liečiančiais dabartinius biu
džetinius 1991-92 m. Didžioji 
išlaidų dalis — $447 milijonai 
bus atidėta ir perkelta į sekan
čius biudžetinius 1992-93 m., 
prasidedančius balandžio 1 d. 
Nežymus dabartinio biudžeto 
apkarpymas bus pasiektas mi
nisterijų išlaidų sumažinimu, 
Ontario ministerių bei aukš
tųjų valdžios pareigūnų algų 
užšaldymu, kitiems tarnauto

jams — menkesniu 5% padidi
nimu, pakeičiančiu anksčiau 
sutartą 5,8%. Problemą atne
šė biudžete numatytas Ontario 
prekybos mokesčio įplaukų į 
provincijos iždą sumažėjimas 
2,5%. Statistika dabar liudija, 
kad tas įplaukas net 8% suma
žino dėl nedarbo bei kitų eko
nominių problemų palengvė
jusios Ontario gyventojų pini
ginės. Ontario iždo pajamos 
jau dabar yra mažesnės $4 bi
lijonais, negu buvo planuota.

Finansų ministeriui F. Laugh- 
renui galvosūkį sudaro gero
kai padidėjusios išlaidos. Jam 
dabar socialinės gerovės pa
šalpoms reikia papildomų $240 
milijonų, mokytojų pensijoms 

-— $215 milijonų, kovai su miš
kų gaisrais šiaurinėje provin
cijos dalyje — $53 milijonų, 
ūkininkų paramai — $35 mili
jonų. Išlaidų perkėlimas į biu
džetinius 1992-93 m. problemų 
neišsprendžia, tik atideda jų 
sprendimą. Tų metų biudžetui 
taip pat buvo numatytas $8,9 
bilijono deficitas, nežymiai 
mažesnis už dabartinį $9,7 bi
lijono deficitą.

Ontario provincija turi ketu
rias televizijos stotis tvarkan
čią savo agentūrą “TVOntario”.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Žymusis Lietuvos matematikas ir buvęs ilgametis Vilnijus universiteto rektorius JONAS KUBILIUS, kurio 70 
metų amžiaus sukaktis buvo plačiai paminėta Vilniuje drauge su jo rektoriavimo sukaktimi

POKALBIS SU REKTORIUMI

Svarbiausias uždavinys - atgimti dvasiškai
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako buvęs Vilniaus universiteto 

rektorius profesorius JONAS KUBILIUS

— Kadaise atlikote mokslinę 
kelionę į Kanadą, kalbėjote su 
kai kuriais tautiečiais. Dabar 
mus pasiekė žinia apie gerbti
ną Jūsų amžiaus sukaktį, su ku
ria siejasi ir Jūsų rektoriniai 
bei moksliniai darbai. Kokiom 
aplinkybėm atėjote į Vilniaus 
universitetą kaip rektorius, 
siaučiant stalinistinė! siste
mai?

— Po Stalino mirties papūtė 
gaivesni vėjai. Po XX TSKP 
suvažiavimo prasidėjo vadina
masis “Chruščiovo pavasaris”. 
Lietuvoje pradėta švelninti 
nacionalinę politiką. Tie vė
jai palietė ir kadrų politiką. 
Buvo pradėta lietuvinti įstai
gas. Kai kas buvo mėginta da
ryti ir Vilniaus universitete, 
kuris buvo užterštas nekvalifi
kuotais, bet rėksmingais dės
tytojais iš kitur. Tuo susirū
pino ir LKP cėntro komitetas. 
Nuo kai kurių iš jų atsisaky
ta. Deja, “pavasaris” truko ne
ilgai. Greitai prasidėjo šalnos. 
Imta vėl griežtinti nacionali
nę politiką. Lietuvos vadovai, 
norėdami atsipirkti už padary
tas “politines klaidas”, paau
kojo, kaip “atpirkimo ožius”, 
kai kuriuos veikėjus, tarp jų 
ir Vilniaus universiteto rek
torių J. Bulavą. Pastarasis bu
vo paskirtas vadovauti univer
sitetui vos prieš porą metų. 
Dar Nepriklausomybės metais 
buvo pogrindinės Lietuvos 
komunistų partijos narys.

Kodėl valdžia pasirinko ma
no kandidatūrą, — sunku pa
sakyti. Matyt, norėjo jauno 
žmogaus, kuriam sunkiau bū
tų ką prikišti. Nors mano bio
grafijoje buvo ir nepriimtinų 
tiems laikams dalykų. Gal tu
rėjo reikšmės ir tai, jog jau 
buvau šiek tiek užsirekomen
davęs savo mokslo darbais. 
Būti rektoriumi nenorėjau. 
Traukė mokslinis darbas. Spy
riausi. Valdžiai teko daug pa
vargti, kol mane privertė sėsti 
į rektoriaus kėdę.

— Rektoriaus pareigose išsi
laikėte 32 metus nepaisant 
žvarbią politinių bei ideolo
ginių vėją. Juk vienu metu, 
rodos, buvo užsimota paskirti 
rektoriumi stalinistinės link
mėsžmogų. Kokia laumė padė
jo atsilaikyti ?

— Į šį klausimą dar sunkiau 
atsakyti. Gal tai Apvaizdos 
malonė, gal ir mano apdairu
mas. Pradžioje valdžiai būtų 
buvę nenaudinga mane išva
ryti. Juk jiems patiems būtų 
kritusi dėmė už netinkamą 
kadrų parinkimą. Vėliau man, 
matyt, padėjo šioks toks moks
linis autoritetas. Kai kam pa
tiko mano savarankiška lini
ja. Ne visada skaitydavausi 
su biurokratinių įstaigų dar
buotojais. Tarp įstaigų ir as
menų būdavo nesutarimų. Tai 
palengvindavo laviruoti. Į ma
no postą, atrodo, buvo preten
dentų. Liaudis vis minėdavo 
vadinamąjį “Lietuvos marksą”.

— Per trejetą dešimtmečių 
išugdėte Vilniaus universite
tą į stiprų intelektualinį ži
dinį. Kas labiausiai padėjo 
pasiekti tokį lygį?

— Buvo rūpinamasi pra
smingų universiteto tradi
cijų ugdymu. Stengtasi į uni
versitetą pritraukti gabių 
žmonių, sudaryti sąlygas jiems 
tobulėti. Stengtasi sudaryti 
kūrybinę atmosferą.

— Ar penkis dešimtmečius 
trukęs Lietuvos rusinimas bei 
sovietinimas palietė ir Vil
niaus universitetą? Kaip gi
liai? Ar rusinimo pavojus tebe- 
gresia ir dabar?

— Buvo mėginama rusinti ir 
universitetą. Pagrindinis me
todas — didinti grupių su rusų 
dėstomąja kalba skaičių, ope
ruojant Lietuvos nacionaline 
sudėtimi, nors didesnė dalis 
tų 20 nuošimčių nelietuvių, 
kurie gyvena Lietuvoje, gerai 
moka lietuvių kalbą. Tačiau 
pavyko išvengti didesnio ru

siškų grupių skaičiaus. Ir jų 
studentei!, veikiami lietuviš
kos aplinkos, greitai pramok
davo gražiai lietuviškai kal
bėti. Aukštesniuosiuose kur
suose specialiosios discipli
nos praktiškai buvo skaitomos 
tik lietuvių kalba. Dėstytojai 
iš Tarybų Sąjungos platybių 
buvo neįsileidžianti.

— Mus pasiekė žinia apie 
planuojamą polonistikos cent
rą Vilniaus universitete. Kiti 
šaltiniai kalba apie atskiro 
lenkų universiteto steigimą 
Vilniuje. Kaip yra iš tikrųjų? 
Kuris variantas labiau priim
tinas Lietuvai?

— Lenkų korta pradėjo žaisti 
Maskvos partiokratai, vos pra
sidėjus tautiniam atgimimui 
Lietuvoje. Jos griebėsi ir vie
tiniai nomenklatūrininkai, no
rėdami išsilaikyti valdžioje. 
Yra ir pietų kaimynuose žmo
nių, kuriems sapnuojasi Pil
sudskio bei Želigovskio laurai 
ir imperija “od morza do mor- 
za”. Pasikeitus sąlygoms, ma
nau, jog klausimus su lenkų 
mažuma bus galima ramiai 
spręsti. Juk pastaruoju metu 
reikėjo kalbėti ne apie taria
mą lenkų priespaudą Vilnijo
je, o apie lietuviams daromas 
šunybes. Vyresnioji karta dar 
gerai mena, kad lenkų okupa
cijos metais ne tik nebuvo dės
toma lietuviškai Vilniaus uni
versitete, bet net nebuvo 
įsteigta nė lietuvių kalbos ka
tedra. Lietuviams ir baltaru
siams buvo įvestas “numerus 
clausus”. Tačiau tai skaudžios 
praeities reminescencijos. O 
šiandien lenkiško universiteto 
Vilniuje steigimas yra kelia
mas ne todėl, kad jis būtų la
bai reikalingas. Jis reikalin
gas tik politikieriams kaip dar 
viena korta jų machinacijose. 
Lenkų Lietuvoje yra nedaug. 
Pagrindinė jų masė gerai mo
ka lietuviškai. Jiems sudaro
mos sąlygos stoti į visas aukš-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Perversmo pavojus
Reuterio agentūros prane

šimu, Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsbergis spalio 8 d., 
kalbėdamas konservatorių kon
ferencijoje Blackpool’e Angli
joje, įspėjo vakariečius, kad 
gali Sov. Sąjungoje įvykti ir 
antras perversmas. “Nors per
versmas (rugpjūčio mėnesį) ne
pavyko, komunistų partijos 
struktūros ir senoji valdžios 
gvardija tebeveikia ir mėgins 
pasilikti valdžioje”, — pažymė
jo V. Landsbergis. Sovietų ar
mija esanti nelaiminga, o taip 
pat krašte siaučia ekonominė 
suirutė. Kartu su komunistais 
gali susidėti ir kraštutiniai 
rusų nacionalistai.

Lietuvos prezidentas laimė
jo D. Britanijos ministerio pir
mininko J. Major’o pritarimą, 
kad sovietų kariuomenė pasi
trauktų iš Lietuvos kaip galima 
greičiau. Jis pažadėjo spausti 
Sov. Sąjungą tai padaryti. Mi
nisteris pirmininkas taipogi 
pabrėžė, kad Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai labai svarbu su
sitarti prekybos ir kooperavi- 
mo klausimais su Europos 
bendruomene. Tai, pasak mi
nisterio pirmininko, galėtų 
vesti Baltijos kraštų įsijungi
mą į Europos bendruomenę.

Įteikė kredencialus
Š.m. spalio 8 d. Lietuvos res

publikos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Anicetas Simu
tis įteikė savo kredencialus 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Perez’ui de Cuel- 
lar’ui, perduodamas Lietuvos 
žmonių ir Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirmininko V. 
Landsbergio nuoširdžiausius 
linkėjimus.

Generalinis sekretorius de 
Cuellar’as pasveikino Lietu
vos ambasadorių A. Simutį, 
pavadindamas Lietuvos sugrį
žimą į pasaulio tautų šeimą 
“istoriniu momentu”. Sekreto
rių domino derybų eiga tarp 
Lietuvos ir Sov. Sąjungos.

Ambasadorių A. Simutį lydė
jo Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas G. 
Šerkšnys ir Lietuvos misijos 
Niujorke atstovas D. Sužie
dėlis.

Užmezgė diplomatinius ryšius
Ta pati agentūra praneša, 

kad Sov. Sąjunga, pasak Tasso, 
formaliai užmezgė diplomati
nius santykius su Estija ir Lie
tuva. Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris B. Pankinas 
pasikeitė dokumentais su Lie
tuvos ir Estijos atstovais Mask
voje. Greitai būsią užmegzti 
diplomatiniai ryšiai ir su Lat
vija.

Lieka dygus klausimas — so
vietų kariuomenės išvedimas. 
Baltiečių vadovai pareikalavo 
išvesti kariuomenę iš Baltijos 
valstybių sostinių iki š.m. gruo
džio 1 d. Sovietų kariuomenės 
vadas Baltijos kraštuose pa
reiškė, kad tai nesą realu ir 
reikią derybų.
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Lenkų klausimu
Kai buvo Vilniaus ir Šalči

ninkų rajonuose sustabdyta ta
rybų veikla ir pašalinti vado
vai, rėmę komunistų partiją ir 
perversmą, tarp Lietuvos len
kų ir Lenkijoje iškilo protestų 
banga. Tuo klausimu Lietuvos 
ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnorius padarė pa
reiškimą:

Lietuvoje gerbiamos ir ga
rantuojamos tautinių mažumų 
teisės ir laisvės, įtvirtintos 
tarptautiniuose pilietinių ir 
politinių teisių pakte, Helsin
kio proceso dokumentuose ir 
kituose tarptautiniuose teisi
niuose aktuose.

Lenkai, kaip ir kitų tautybių 
žmonės, turi visas teises ir lais
ves, kurias turi ir lietuviai. Pa
pildomai lenkų teisės ir garan
tijos apibrėžtos 1991 m. sausio 
29 d. priimtame įstatyme, ku
riame numatoma: teisė moky
tis gimtąja kalba, turėti fakul
tetus ir filialus aukštosiose mo
kyklose, vartoti dvikalbius pa
vadinimus, plėtoti savo kultū
rą, puoselėti tradiciją, gauti 
paramą iš valstybės.

Lietuvos respublika pagal 
atskiras programas skyrė lė
šas ekonomikai, švietimui ir 
kultūrai plėsti rajonams, ku
riuose daugiausia gyvena ne
lietuviai. Papildomos milijo
ninės lėšos numatytos ir 1992 
m. biudžete.

Lietuvoje gyvenančių lenkų 
ir Lenkijoje lietuvių teisių ir 
laisvių skirtumai yra tokie di
deli, kurių negalima nepaste
bėti. Stebina kai kurių politi
nių jėgų Lietuvoje, Lenkijoje 
ir Sov. Sąjungoje bandymai 
vaizduoti, kad Lietuvoje pa
žeidžiamos mažumų teisės.

Siekdamas užkirsti kelią po
litinėms spekuliacijoms tau
tinių mažumų klausimu, Lie
tuvos vyriausybė yra pasiren
gusi priimti tarptautinių orga
nizacijų ekspertus, kurie ga
lėtų objektyviai įvertinti ma
žumų būklę Lietuvoje.

Turės laikytis Lietuvos įstatymų
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos atstovas Andrius Ažuba
lis užsienio žurnalistams pa
reiškė, jog ne tarp lietuvių ir 
lenkų Lietuvoje kilo konflik
tas, bet tarp lietuvių ir komu
nistų. Gaila esą, kad tarp len
kų ir rusų yra nemažai komu
nistų. Kai vyks nauji rinkimai, 
— sakė A. Ažubalis — galbūt ir 
vėl bus išrinkti tie patys komu
nistai. Tam niekas nesiprie
šins, bet jie turės laikytis Lie
tuvos įstatymų.

Reuterio agentūra, pateik
dama A. Ažubalio ir kai kurių 
lenkų pasisakymus, atkreipė 
dėmesį, kad Šalčininkuose dar 
tebestovi dviejų metrų aukš
čio Lenino statula.

Žlugo komunistinė doktrina
“Galbūt dar negalima drą

siai tvirtinti, kad komunizmas 
yra miręs, bet be jokios abejo
nės jau galima sakyti, jog yra

(Nukelta į 2-rą psl.)
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PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Italams rūpi lietuviai ir kitos tautybės Švedijos ambasados atidarymas Vilniuje 1991 m. rugpjūčio 29 d. Tai pirmoji užsienio valstybės ambasada Lie
tuvoje atgavus nepriklausomybę Nuotr. VI. Gulevičiaus-Eltos

Lietuvoje veikia Dantės Ali
ghieri draugija, kurios tikslas 
- globoti ir skleisti italų kalbų 
bei kultūrą pasaulyje. Drau
gijos centras yra Romoje, o jos 
skyrius Lietuvoje - Kaune. 
Skyriui pirmininkauja Arūnas 
Pakula. Veiklą lėšomis remia 
Italijos vyriausybė.

Draugija yra įsikūrusi prieš 
102-jus metus. Jos skyriai vei
kia daugely pasaulio kraštų. 
Kaune draugijos skyrius pra
dėjo veikti š.m. birželio mė
nesį. Jau per trumpą laiką su
skubta suorganizuoti italų kul
tūros dienas, pradėti mokyti 
italų kalbos. Kauną iš Romos 
pasiekia siuntos su knygomis, 
vadovėliais, žodynais užsienie
čiams, skaitiniai. Gaunama ir 
turistinė literatūra. Yra pa
žadėta atsiųsti iš Romos šim
to tomų biblioteką. Draugijos 
centro vadovybės pageidavi
mas, kad būtų mokoma italų 
kalbos. Po dvejų metų atvyks 
komisija darbo įvertinti. Jei 
ji bus patenkinta, tai, pasak 
Arūno Pakulos, draugijos veik
la bus dar labiau išplėsta. Šiuo 
metu trys dėstytojai duoda 
italų kalbos pamokas 40-čiai 
asmenų.

Brangus turtas
Lygiai prieš dešimt metų 

Romoje įsisteigė Popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo lenkų fun
dacija, kurios tikslas puose
lėti krikščioniškąją kultūrą 
ir tautines tradicijas. Sukak
ties proga fundacijos bičiu
liai aplankė Šv. Tėvą. Popie
žius kalbėjo - krikščioniškoji 
kultūra, bendras visos Europos 
turtas yra pati gražiausioji se
nojo žemyno dovana pasauliui. 
Krikščioniškosios kultūros iš
ugdytas vertybes bei tradici
jas reikia saugoti kaip bran
giausią turtą.

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

mirusi komunistinė doktrina,” 
— pasakė televizijos pokalby
je buvęs Vatikano valstybės 
sekretorius kardinolas Casa- 
roli. Komunistų doktrina su
žlugo, aiškina kardinolas, nes 
jos pažiūra į žmogų yra visiš
kai klaidinga. Ji nekreipė dė
mesio į žmogaus lūkesčius ir į 
jį patį.

Nors Katalikų Bendrija, pa
sak kardinolo, nėra gausi na
rių skaičiumi Sov. Sąjungoje, 
tačiau ji gali daug ko gero pa
daryti, iškeldama teigiamas 
vertybes, kurios pamažu pra
deda pasireikšti Sov. Sąjungo
je. Ir Ortodoksų Bendrija, ku
riai buvo sunku veikti, dabar 
suprato, kad pasikeitimai Sov. 
Sąjungoje sutampa su visuo
menės lūkesčiais.

Investicijų bankas
Skandinavijos kraštai pa

siūlė įsteigti Baltijos investi
cijų banką, kuris finansiškai 
remtų Baltijos valstybių ne
priklausomybę bei ūkinę plė
totę. Pradinis kapitalas būtų 
355 mil. dolerių. 70% šio kapi
talo padengtų Skandinavijos 
valstybės, 20% — Baltijos ša
lys ir likusią dalį — tarptauti
nės finansinės organizacijos.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Šia proga popiežius priminė 
nuo komunistinės santvarkos 
išsivadavusius Vidurio ir Ry
tų Europos tautas, jų patirtas 
didžiules kančias, didvyriškai 
liudytą ištikimybę kilniausiom 
žmogiškom, tautinėm ir krikš
čioniškom vertybėm, dėl kurių 
apsaugojimo narsiai kovojo. 
Šios tautos esančios vertos di
džiausios pagarbos ir pagalbos.

Popiežius taipogi pažymėjo, 
kad fundacijai atsivėrė nau
jos galimybės išplėsti savo 
veiklą Vidurio ir Rytų Euro
pos kraštuose.

Naujoji emigracija
Popiežiškoji migrantų ir kla

joklių sielovados komisija Va
tikane surengė trečiąjį pasau
linį kongresą, kuriam buvo pa
rinkta tema “Solidarumas nau
jajai migracijai”. Kongresas 
vyko nuo rugsėjo 30-tos iki spa
lio 5-tos dienos. Buvo apie 350 
dalyvių iš visų pasaulio kraš
tų. Dalyvavo - kardinolai, vys
kupai, kunigai, diplomatai, 
vyriausybių delegatai, tarp
tautinių ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai.

Naujosios emigracijos pro
blema - vis daugėjantys žmo
nės iš besivystančių kraštų, 
norintys išvykti į ūkiškai pa
žangias šalis.

Naująją emigraciją taipogi 
sudaro pabėgėliai iš buvusių 
komunistinių kraštų. Europos 
bendruomenės valstybėse yra 
apie 13-ka mil. emigrantų, tarp 
jų milijonas ir trys šimtai tūks
tančių iš Vidurio ir Rytų Euro
pos.

Naujoji emigracija kelia įvai
rių problemų, kurios buvo 
svarstytos pasauliniame kong
rese Romoje. Kor.

Per šį banką eitų ir užsienio 
investuojamas kapitalas Bal
tijos kraštuose. Šis pasiūlymas 
buvo iškeltas Kopenhagoje 
Šiaurės ir Baltijos tarybų at
stovų susitikime, kuriame da
lyvavo ir Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis.

Paskyrė delegacijų vadovus
Sov. Sąjungos prezidentas 

M. Gorbačiovas paskyrė dele
gacijų vadovus deryboms su 
Baltijos valstybėmis. Dery
boms su Lietuva paskirtas bu
vęs užsienio reikalų ministe- 
ris Ševardnadzė, Latvija — bu
vęs Gorbačiovo patarėjas Ja
kovlevas, Estija — St. Peters- 
burgo burmistras Sobčakas. 
Jiems pavesta sudaryti delega
cijų sudėtį, parengti derybų 
programą. Reikės spręsti sudė
tingas problemas — pirmiau
sia ekonominio ir karinio po
būdžio. Pasak spaudos apžval
gininkų, opiausias klausimas 
— sovietinių karinių jėgų iš
vedimas iš naujai nepriklau
somų valstybių.

Stebina baltiečiu pažanga
Pasaulinio banko viceprezi

dentas Wopenhans po įvyku
sių Taline pasitarimų su Bal
tijos valstybių delegacijom, 
kurių sudėtyje buvo ir tų kraš
tų ministerial pirmininkai, 
pasidžiaugė, kad baltiečiai tu
ri galimybę įsijungti į Pasau
linį banką, Tarptautinį valiu
tos fondą ir kitas tarptautines 
finansines organizacijas.

Jis galvoja, kad Baltijos kraš
tų narystė bus teigiamai iš
spręsta jau ateinančių metų 
pradžioje. Jį nustebinusi bal- 
tiečių pažanga kelyje į laisvos 
rinkos ekonomiką. J.A.

Svarbiausias uždavinys - atgimti dvasiškai

ANTANINA GARMUTĖ

Visą gyvenimą
Šviesiam istoriko a.a. POVILO ŠTUOPIO atminimui

Visą mielą gyvenimą ašarą spaudžia 
Žiburėlis gimtųjų namų šilumos.
Liko slenkstis, užgintas į praeitį skaudžią 
Išblokštiems iš Tėvynės raudonosios audros.

Ir tos dienos, sužvarbusios užjūrių žemėj - 
Šventos upės į čia niekados neatbėgs.
Visą mielą gyvenimą dalią benamę 
Iš paskos tik raudonas slogutis lydės.

O palaiminki, Viešpatie, Tėviškės gojus
Ir sumažinki savo rūstybę, Dangau!
Visą mielą gyvenimą kelio ieškojau 
Ir pavirtęs į smiltį - iki šiol - neradau!

Ir po jo, po gyvenimo, Tavim gyvenu, 
Tėvyne, - šešėly svetimų akmenų...
Kaunas, 1991.06.02

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tąsias mokyklas palengvinto
mis sąlygomis. Numatytos net 
specialios vietos. Egzaminus, 
tiek stojamuosius, tiek eili
nius, gali laikyti lenkų kalba. 
Lenkų tautybės asmenims tik 
reika tomis sąlygomis pasinau
doti. Žinoma, dar yra ir tokių, 
kurie niekina “chamišką” lie
tuvių kalbą.

Mokytojams lenkų mokyk
loms paruošti yra atskiras fa
kultetas Vilniaus pedagogi
niame institute. Apie polonis- 
tikos centrą Vilniaus univer
sitete galvojama. Jis turėtų 
jungti bei koordinuoti ir dabar 
vykdomus mokslinius tyrimus.

— Vilniuje yra jau du uni
versitetai, Kaune — taip pat 
du, Klaipėdoje — vienas, nori 
universiteto Šiauliai ir gal 
Panevėžys. Ar tai. nėra univer
sitetų infliacija, menkinanti 
akademinį lygį? Be to, ar Lie
tuva pajėgi įdarbinti akademi
nį lygį pasiekusias žmonių ma
ses?

— Iš tikrųjų, daugelis Lietu
vos aukštųjų mokyklų pakeitė 
savo pavadinimus. Pirmas 
žingsnis buvo — atsisakyti vi
sokių politinių veikėjų vardų 
savo pavadinimuose. Juos bu
vo prikergęs senasis režimas. 
Nei Kapsuko, nei Sniečkaus, 
nei Preikšo vardai mokslo 
įstaigų nepuošė. O paskui at
ėjo universitetų ir akademijų 
mada. Nuo pavadinimo pakei
timo niekas nesikeičia. O gal 
kartais gėdijimasi savo praei
ties? Kažin, ar MIT arba “Ecole 
Polytecnique” ryžtųsi keisti 
savo vardą.

Naujų universitetų steigi
mas nebuvo apgalvotas. Prak
tiškai jie buvo steigiami mi
tinguose. Paveldėjome nera
cionalų aukštųjų mokyklų 
tinklą. Užuot steigus naujus 
universitetus, reiktų pirmiau
sia jį pertvarkyti. Stiprinti 
esamas aukštąsias mokyklas. 
Išlaikyti tiek daug universi
tetų valstybė nepajėgs. Neuž
tenka surasti daržinę, prie 
jos prikalti iškabą, suvaryti 
būrį asistentų ir studentų. Iš 
to universitetas dar neatsiras. 
Sukurti naujam universitetui 
reikia labai daug lėšų ir lai
ko. O diplomų fabrikų jau ir 
taip pakankamai turime.

— Garsėjate tarptautinėje 
plotmėje kaip matematikas su 
savo tikimybių bei skaičių teo
rija. Ar galėtumėte trumpai 
paaiškinti plačiajai visuome
nei, kas tai per mokslas ir kur 
pritaikomas?

— Kalbėti apie abstraktų 
mokslą matematiką — sunku. 
Tikimybių teorija yra atsitik
tinių reiškinių matematinė 
teorija. Ir atsitiktinumuose 
esama dėsningumų. Kita mate
matikos šaka, kuria aš užsiimi
nėjau, yra skaičių teorija. Tai 
— skaičių (dažniausiai svei
kųjų) savybių mokslas. Iš kar
to atrodytų, kad tarp tų dvie
jų matematikos šakų nėra nie
ko bendro. Tačiau jau seniai 
pastebėta, kad tarp jų sąvo
kų ir rezultatų esama analo
gijos. Tai ir leido atsirasti 
naujai matematikos šakai — 
tikimybinei skaičių teorijai. 
Tas mokslas taikomas pačioje 
matematikoje, ypač matemati
nio modeliavimo teorijoje.

— Domėjotės ir tebesido
mite ir bendru savo tautos gy
venimu. Kokiais keliais tauta 
ėjo į Kovo 11-tąją ir kokia at
eitis laukia jos? Ar išorinei 
grėsmei sumažėjus, neatsiras 

vidinė grėsmė laisvai egzis
tencijai ?

— Į kovo vienuolikąją tauta 
ėjo ilgus metus. Knygnešių, 
Nepriklausomybės kovų sava
norių dvasia gaivino mus. Re
zistencija prasidėjo nuo pat 
okupacijos pradžios, virto 1941 
m. sukilimu ir ginkluota kova 
pokario metais, vėliau kultū
riniu pasipriešinimu, kuriam 
talkino didžiulė intelektua
linė energija. Pagaliau visos 
tautos pakilimas, kaip pava
sario potvynis, viską šluojan
tis pakeliui.

Pasmerktųjų maištas rug
pjūtyje tik pagreitino viską. 
Didieji pasaulio politikai, il
gai prekiavę mūsų kraštu ne 
tik Versalyje, Jaltoje, Potsda
me, bet ir vėliau iki šių dienų, 
ilgai laikę mus tik korta savo 
politinėse kombinacijose, pa
galiau ryžosi atiduoti mums tai, 
ką buvo skolingi.

Šiandien mums kiti uždavi
niai: įtvirtinti nepriklausomy
bę, reformuoti ekonominį gy
venimą, išspręsti daug kultūri
nių gyvenimo problemų. Ta
čiau svarbiausias uždavinys — 
mūsų tautai atgimti dvasiškai.

Sudėtingas mūsų tautos ke
lias. Daug neįmintų mįslių jis 
slepia. Kodėl didelė tauta vir
to mažyte? Ar viena iš priežas
čių neglūdi mumyse pačiuose? 
Ir dabartinis mūsų gyvenimas 
daug ką parodo. Agresyvios vi
dutinybės veržiasi į priekį. 
Neretai politikavimo metodai 
dvelkia niekšybe. Kiek įtūžo! 
Kaip trūksta dvasingumo, krikš
čioniškos artimo meilės! O 
priešui to tik ir tereikia. Hid
rai dar ne visos galvos nu
kirstos.

Tačiau tikiu, kad laisvoje 
Tėvynėje sukursime demokra
tiškai valdomą valstybę, ku
rioje turėsime ne tik norma
lų ekonominį, bet ir kultūri
nį bei dvasinį gyvenimą.

Katalikų radijas Maskvoje
Perversmo dienomis, kai Sov. 

Sąjungos televizija bei radijas 
buvo užimti sukilėlių, Jelcinas 
pasinaudojo katalikų radijo 
siųstuvu, atgabentu į Rusijos 
parlamento rūmus. Apie tai 
smulkiau paaiškina “The Catho
lic Register” 1991 m. spalio 12 d. 
laidoje. Belgų globojamos Kata
likų radijo ir televizijos stoties 
pranešimu, Rusijos prezidentas 
kaip padėką Katalikų Bendrijai 
leidęs per rusų televiziją trans
liuoti Mišias iš Marijos švento
vės Fatimoje.

Jean Quartemont rašo, kad 
perversmo dieną radijo apara
tūra buvusi viename Maskvos 
sandėlyje. Reikėję atlikti pasku
tinius formalumus ir gauti nau
ją anteną. Kadangi perversmi
ninkai rugpjūčio 19 d. jau buvo 
užėmę ryšių centrus, Jelcino rė
mėjai kreipėsi į K. Bendrijos 
atstovus, prašydami pagalbos. 
Jelciną remiantys kariai pakro
vė visą sandėliuotą aparatūrą 
ir nuvežė į parlamento rūmus. 
Jelcinas, išvengęs KGB arešto

AfA 
ANTANUI GINDRĖNUI

mirus, 

dukrą LILĘ, žentą DANIELIŲ, vaikaitę LINDĄ LAURI
NAVIČIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

L. V. Štuikiai
Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 

lietuvybei išeivijoje!"

— Ne kartą lankėtės sveti
muose miestuose, matėte iš ar
ti mūsų išeivijos gyvenimą. 
Kaip vertinate išeivijos veik
lą ir jos paskirtį bendrame 
lietuvių tautos kelyje? Ko Lie
tuva labiausiai laukia iš savo 
išeivijos dabartiniu metu?

— Išeivija gerai papildė mū
sų veiklą. Ji darė tai, ko mes 
negalėjome daryti. Ji mus pa
laikė ir pati darė, ką galėjo, 
kad Lietuvos vardas nebūtų iš
trintas iš pasaulio žemėlapio 
ir žmonių atminties. Reikia 
stebėtis daugybės žmonių pa
triotizmu, pasišventimu. O 
šiandien išeivija galėtų pa
dėti mums savo ryšiais užsie
nio šalyse. Padėti savo sukaup
tomis lėšomis, įsijungdama į 
ekonomiką. Ir nesiduoti at
vykstantiems iš Lietuvos sku
durininkams save apiplėšti.

— Ar nemanote, kad Lietuva 
turėtų ne tik imti iš savo išei
vijos, bet ir jai duoti vertybių, 
kurių ji stokoja ?

— Visiškai sutinku su Jumis. 
Man rodos, kad ir mes šį tą gali
me padaryti. Juk ir anksčiau 
darėme. Vilniaus universitetas 
stengėsi palengvinti bendra
darbiavimą. Tam buvo organi
zuojami ir lituanistiniai kur
sai. Tomis sąlygomis tai ne
buvo trivialu. Kiek kartų sau
gumiečiai mėgino juos uždary
ti, o vienu metu jiems buvo pa
sisekę tai padaryti. Nepatiko 
jie ir kai kuriems trumpare
giams išeivijos veikėjams. Ma
nau, kad šiandien mūsų pa
grindinis uždavinys padėti iš
eivijai išlikti nenutautusiai.

— Pagaliau Jūsų linkėjimai 
išeivijai.. .

AfA 
VILHELMINAI GENIENEI

mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jos dukrai sės. LIUDAI
GVILDIENEI-YČIENEI -

"Šatrijos" ir “Rambyno" tuntai

AfA 
PETRUSEI MIKUCKIENEI

Lietuvoje mirus, 

jos vyrui ir giminėms gilią užuojautą 
reiškia -

Jeronimas Jakelaitis

AfA 
PETRUTEI MIKUCKIENEI
lankant Tėvynę ir staiga mirus,

giliai užjaučiam vyrą VIKTORĄ MIKUCKĄ ir visus 
gimines. Tebūna jai lengvi Tėvynės kapai -

G. V. Stabingiai
A. Žulys

— Noriu linkėti, kad į tauti
nį darbą įsijungtų kuo daugiau 
jaunimo, kuris neštų šviesų 
lietuvybės žibintą.

PADĖKA
Mano mylimam vyrui

AfA
ANTANUI BALIUKONIUI

mirus 1991 m. rugpjūčio 26 d.,

nuoširdžiai dėkoju visiems giminėms ir draugams, 
atsilankiusiems atsisveikinti su velioniu koplyčioje, 
už maldas, aukas jo atminimui, gėles ir užuojautas.

Liūdinti žmona Rūta Baliukonienė,
Orillia

ir atvykęs į parlamentą, per tą 
radiją kreipėsi į gyventojus, pra
šydamas rinktis prie parlamen
to rūmų ir priešintis pervers
mui. I demonstraciją krikščio
nys rinkosi su ikonomis. Dešim
tys tūkstančių statė barikadas 
ir laukė galimo karinio puolimo.

Radijo stotis kurį laiką veikė 
ir po nepavykusio perversmo. 
Jelcino patarėjai skambino ra
dijo globėjams, dėkodami ir pra
nešdami, kad yra pasiruošę atei
tyje kaip nors ir jiems pagelbėti.

Taip susidarė proga spalio 13 
d. Fatimos Mišias transliuoti 
Rusijos respublikoje. Radijo 
direktoriaus Jose Correa pra
nešimu, koncelebracinėse Mi
šiose pasiruošęs dalyvauti ir 
Maskvos arkivyskupas Tadeusz 
Kondrusiewicz.

Fatima — tai vieta, kur 1917 
Rusijos revoliucijos metais pa
sirodė Marija trims Portugali
jos vaikams. Correa pasakė, kad 
vėliau Fatima tapusi skatintoja 
nuolatinių maldų už Rusijos at
sivertimą. Inf.

PADĖKA
AfA 

SOFIJA TAUTERIENĖ
mirė 1991 m. rugpjūčio 20 d.

St. Catharines vietovėje, Ontario.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Butkui, 

OFM, už maldas laidotuvių namuose, gedulines Mišias 
šventovėje, vargoninkui A. Paulioniui, V. Paulionienei 
už giedojimą, visiems dalyvavusiems pamaldose ir 
kapinėse, karsto nešėjams, užprašiusiems Mišias, at- 
siuntusiems gėles, parėmusiems lietuvių spaudą, Tau
tos fondą, Slaugos namus ir pareiškusiems užuojautą 
laiškais bei spaudoje.

Taip pat dėkojame šeimininkei už paruoštus pietus 
ir visoms ponioms už pyragus.

Nuoširdžiai dėkingi - vyras Ipolitas, dukterys - 
Marija ir Jolanta su šeimomis

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.



SPAUDOS BALSAI

Lenkai apie lietuvius
Slaptas dokumentas

1919 m. gegužės 7 d. JAV dip
lomatas Hugh Gibson kalbėjo 
su Lenkijos maršalu Juozapu 
Pilsudskiu ir padarė šio pokal
bio užrašus. Jie ligi 1980 m. bu
vo laikomi slaptais. Šiuos už
rašus išspausdino š.m. rugsėjo 
6 d. laidoje “Tygodnik Solidar- 
nosc”. Nors maršalas Pilsuds
kis kartais mėgdavo pasisaky
ti esąs lietuvis, tačiau jo pasi
sakymai apie Lietuvą yra bū
dingai lenkiški:

“Daugeliui lietuvių pasirin
kimas yra tarp Vokietijos ir 
Rusijos. Jie turi susiorientuo
ti, ar Lenkija bus pakankamai 
stipri ir stabili, kad galėtų bū
ti pagalbą teikiančiu draugu. 
Šiuo metu, kai Rusija yra de
moralizuota, pasirinkimas ri
bojasi Vokietija. Kadangi di
desnėje krašto dalyje vyravo 
vokiečiai ir buvo jų propagan
dos įtaka, yra aiškus polinkis 
siekti glaudžios sutarties su 
Vokietija. Lietuvių jausmai 
yra pilnai suprantami, nes jie 
buvo išimtinai pasidavę vokie
čių propagandai, neturi pa
grindo palyginimams ir į tam 
tikrus reikalus žiūri iš vokiš
ko taško. Man jų tikrai gaila. 
Mūsų uždavinys jiems parody
ti, kad Lenkijoje bus stabili, 
pajėgi pasipriešinti svetimai 
agresijai valdžia, tačiau pir
moje eilėje susirūpinusi tai
kia plėtote”.

Kai kurie lenkų istorikai li
gi šiol mano, kad tarpkario 
Lietuva buvo vokiečių kūri
nys, o ne laisvės troškimo pa
sekmė.

Lenkas apie lenkus
Varšuvos savaitraštis “Poli

tyka” 1991 m. rugsėjo 21 d. lai
doje rašo:

“Nėra dūmų be ugnies’ — pri
pažįsta Lietuvos AT atstovas 
Z. Balcewicz. — Tai tiesa, kad 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų 
tarybos leidosi įtraukiamos 
į politinius kivirčus. Jos yra 
aukos susidūrimo tarp mirš
tančios imperijos ir kovojan
čios dėl nepriklausomybės 
Lietuvos. Tarybų vadai — Cz. 
Wysocki ir A. Monkiewicz Šal
čininkuose, A. Brodawski ir 
W. Kirkiewicz Vilniaus rajo
ne politikavo pagal bolševiki
nius Maskvos įsakinėtojus. 
Jie užtikrindavo, kad lenkų li
kimą išspręs Maskva, o laisva 
Lietuva, jeigu ji ir bus, tai be 
Vilniaus krašto. Wysocki vie
šai pareikšdavo, kad jis yra 
pats raudoniausias Lietuvos 
komunistas. Žmonėms buvo ka
lama į galvą, kad laisvoje Lie
tuvoje lenkai bus nutautinti. 
(...) Persilaužimas įvyko Mask
vos perversmo dienomis: da
liai žmonių atsivėrė akys, bet 
kiti tikėjo, kad komunizmas 
yra stiprus ir grįš. Šalčininkų 
taryba su Wysockiu priešaky
je entuziastingai priėmė per
versmininkų dokumentus. Nie
kas nebalsavo prieš. (. . .) Šal
čininkuose garbingoje vietoje 
auksu šviečia didokas Lenino 
paminklas. Tai turbūt paskuti
nis krašte spalio revoliucijos 
vado paminklas”.

Sovietinė vėliava
“Franek, turintis gražią pa

vardę Mickiewicz ir dirbantis

Šalčininkai, paskutinis Lenino 
paminklas Lietuvoje

Šalčininkų kultūros namuose, 
turbūt buvo gana tikras, kad 
gerai daro. Tą dieną, kai pra
sidėjo perversmas, jis čiupo 
sovietišką vėliavą ir pakabino 
ją prie Šalčininkų tarybos pa
stato. Tai matė lietuvė, vyres
nio amžiaus moteris, elegan
tiška ir rimta.

— Atėjo ir tau laikas, — su
šnypštė jai. — Tuoj tave paims 
į Sibirą.

Taip lietuvė ir laukė, kol ją 
paims. Perversmininkai pra
laimėjo. Franek nukabino vė
liavą. Šiandien sakosi sergąs 
ir neturįs nieko pareikšti”. 
(“Gazeta Wyborcza” 1991 m. 
rugsėjo 24 d.)

Paskutinė KGB savaitė
“Tygodnik Powszechny” 1991 

m. rugsėjo 15 d. laidoje rašo:
“Vilniaus KGB buvo lojalus 

ir paklusnus ligi pačios pabai
gos. Rūsiuose buvo paruošta 80 
vienučių greitu laiku laukia
miems kaliniams. Tačiau kai 
Maskvoje perversmas nepavy
ko ir buvo įsakyta pasiduoti, 
nekovoti, įsakymas buvo pil
nai įvykdytas. Tūkstantis pis
toletų ir keli tuzinai ‘kalašni- 
kovų’ per kelias valandas buvo 
perduoti lietuvių policijai. Vil
niaus skyrius padarė centrui 
paskutinę paslaugą — archy
vai, kuriuose buvo šnipų są
rašai ir tūkstančių lietuvių 
charakteristikos, paskutiniu 
momentu buvo pasiųsti Mask
von.

Maskvos paskirtas KGB lik
vidatorius majoras generolas 
Ivan Fiedosejev buvo manda
gus, pareigingas, besišypsan
tis 50 metų vyriškis. (.. .) Jo pa
reiga buvo išsiderėti iš respub
likos valdžios buvusiems KGB 
tarnautojams pensijas. Per 
vieną savaitę labiausiai kru
vina žmonijos istorijoje orga
nizacija pavirto į būrelį išsi
gandusių pensininkų”.

Lenkų-lietuvių pokalbis
Š.m. gegužės 1-4 d.d. Lenki

jos Obory miestelyje įvyko lie
tuvių-lenkų simpoziumas, ku
riame dalyvavo lietuviai — Ro
landas Rastauskas, Algis Kalė
da, Sigitas Jegelevičius ir Al
fonsas Bačys. Lenkams atsto
vavo prof. Piotr Lossowski, Ma
rek Nowakowski, Marek Zie
linski ir Tadeusz Konwicki, ku- 
ris kalbėjo tema “Vilniaus atei
tis”. Jo kalbos užrašai buvo iš
spausdinti “Žycie Warszawy” 
gegužės 18 d. kultūros priede. 
Kalbos kopiją, padarytą iš šio 
laikraščio, atsiuntė viena “TŽ” 
skaitytoja. Konwickio kalba, 
palyginus su kitais jo Lietuvą 
remiančiais pasisakymais, yra 
gan drungna. Užrašai nebuvo 
Konwickio autorizuoti, todėl 
tenka abejoti jų tikslumu.

Pokalbį rengė žurnalas 
“Więz” ir Lenkų rašytojų są
junga. Po įvairių paskaitų bu
vo svarstomas klausimas, kaip 
pagerinti lietuvių-lenkų san
tykius. Nutarta sudaryti kelias 
darbo grupes. Istorijos grupė 
turėtų peržiūrėti Lenkijos ir 
Lietuvos mokyklų vadovėlius 
bei juos atitinkamai pataisy
ti. Literatūros grupė, sudary
ta iš abiejų tautybių rašytojų, 
turėtų nustatyti, kurios kny
gos verstinos į abiejų tautų 
kalbas. Vertėjams paruošti nu
matyta sudaryti stipendijų 
fondą.

Minimasis pokalbis esąs ge
ra pradžia ilgo kelio. Pasak T. 
Konwickio, jis gali būti reikš
mingas abiejų tautų elitui ras
ti bendrą kalbą ir teigiamai 
paveikti visuomenę. J.B.

Sibiro Doiinkoje, sukūręs šeimą, liko gyventi buvęs politkalinys šilutiškis STANISLOVAS ŠNIAUKŠTA (trečias 
iš kairės), kurį aplankė lietuvių ekspedicija 1990 m. Nuotr. H. Paulausko

Privačios nuosavybės grąžinimas Lietuvoje
Išleisti įstatymai, bet jų vykdymas susiduria su didelėmis kliūtimis

VYTAUTAS SESTOKAS

Baltijos kraštams, atgavus 
pilnas nepriklausomybes, po 
pirmųjų dienų džiaugsmo susi
duriama su problemomis, ku
rios pareikalaus daug laiko ir 
kantrybės.

Po 51 metų komunistinės sis
temos, pereinant į laisvą eko
nomiją, iškyla privačios nuo
savybės įstatymas, jos grąžini
mas buvusiems savininkams 
ar palikuonims, namų, verslo, 
ūkio klausimas.

Dabartiniai gyventojai senų 
butų, kuriuose jie išgyveno 50 
ar daugiau metų, pradėjo rū
pintis ateitimi. Jie ar jų vaikai 
per tą laiką mokėjo valstybei 
juokingai pigias nuomas. Da
bar jie nervinasi, kad grįš bu
vusieji savininkai ir kainas 
pakels.

Užėjus sovietų okupacijai, 
daug namų savininkų pasitrau
kė į užsienį, tačiau neprarado 
teisių į savo nuosavybes.

Užsienyje gyvenantieji gyvi 
savininkai, jų vaikai ar vaikai
čiai reikalauja tas neteisėtai 
nusavintas nuosavybes grą
žinti.

Baltijos valstybių parlamen
tai išleido nuosavybių priva
tizacijos ir jų grąžinimo tikrie
siems savininkams įstatymus. 
Jų vykdymas bus ypatingai sun
kus, nes reikia surasti nesu-
naikintus archyvus ir doku
mentus, kuriais nuosavybės 
buvo nusavintos.

Šiuo metu trūksta namų ir 
gyvenamų butų už rublius. Iš- 
vietintiems žmonėms surasti 
naujus butus nebus lengva ir 
užtruks keletą metų. Dabar gy
venantieji nusavintuose bu
tuose gyventojai moka nuo 5 
iki 10 rb. mėnesinės nuomos 
už du kambarius.

Atgautų namų savininkai pa
kels kainas pagal naują ekono
minę sistemą. Tai sukels nepa
sitenkinimą. Už žemą nuomos 
kainą neįmanoma daryti re
montų ar pagerinimų.

Už sunaikintas ar paverstas 
į kitus pastatus nuosavybes 
turės būti atlyginta buvusiems 
savininkams kompensacijos 
pavidalu.

Lietuvoje yra 51% arba 800.000 
dirbančių žmonių, kurie, nu
stoję darbo, turės teisę gauti 
valstybinę nedarbo pašalpą.

Jaunoji karta yra nepaten
kinta, kad gimė komunistinė
je sistemoje. Dabar ji turės 
mokėti už tos sistemos klaidas.

Sunkiausia padėtis yra tiems

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

“TŽ” leidėjai
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Kelionės ir dovanos

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

OFFORD
REALTY 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 i . .

Angelę
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

nuomininkams, kurie, eidami 
gyventi į suvalstybintus butus, 
turėjo gerus norus — butus re
montavo ir leido savo pinigus.

Praėjus pusšimčiui metų 
dauguma gyventojų neprisime
na pirmųjų savininkų ir neži
no, kam tie namai anksčiau 
priklausė.

Lietuvos parlamentui reikė
jo keturių mėnesių debatams, 
paruošiant nuosavybių grąži
nimo aktą. Nė vienas parla
mento narys nėra principe nu
sistatęs prieš namų ar ūkių 
grąžinimą.

Pagrindinis parlamento už
davinys yra leisti naujiems na
mų savininkams pakelti nuo
mas. Tačiau neleidžiama juos 
išgyvendinti, kol nesuranda
ma kita patenkinama vieta.

Paskutinių dviejų metų lai
kotarpyje Vilniuje labai suma
žėjo naujų namų statyba. Vil
nius anksčiau buvo pirmoje 
vietoje visoje Lietuvoje. Mat 
šiame laikotarpyje kraštas pra
dėjo kovoti dėl nepriklauso
mybės atgavimo. Jeigu statyba 
ir toliau eis tokiu lėtu tempu, 
tai reikės 10 mėtų, kol Lietuva 
grįš į normalų lygį.

Ūkių grąžinimo sąlygos yra 
nustatytos, kad jį valdys, finan
suos ir dirbs tik tikrieji savi
ninkai. Jeigu tokie atsisakys 
tai daryti, ūkiai bus perduoti

žemės bankui ir paskirti ki
tiems savininkams.

Iš visų trijų Baltijos kraštų 
Estija turi plačiausią nuosavy
bių grąžinimo programą. Į ją 
įeina namai, ūkiai ii’ sovietų 
konfiskuoti paskolų lakštai, 
aukso gaminiai, mašinerija ir 
kitos vertybės. Lietuva ir Lat
vija nuo jų dar yra atsilikusios.

Estija nustatė datą, iki kurios 
visi ieškiniai būtų pateikti, 
1991 m. gruodžio 27 d. Ieškinių 
dokumentai galės būti pateikti 
vėliau.

Jau dabar didelis skaičius 
tarnautojų ieško valstybės ar
chyvuose dokumentų. Čia susi
duriama su ta pačia problema: 
kad daug dokumentų per 50 
metų yra dingę. Čia naudoja
mas kitas būdas, nerandant 
dokumentų — stengiamasi su
rasti dar gyvus liudininkus, 
kurie patvirtintų buvusią pa
dėlį- Penkiasdešimties metų 
okupacija paliko gilius pėdsa
kus. Bus nelengva surasti žmo
nes, kurių amžius artėja prie 
80 ar daugiau metų.

Nuosavybių grąžinimo buvu
siems savininkams ar palikuo
nims bus Lietuvos vyriausybės 
ilgalaikė problema, bet ji, ne
žiūrint visų sunkumų, bus pozi
tyviai išspręsta, patenkinant 
abi puses — valstybę ir buvu
sius savininkus.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ne be pagrindo mūsų spaudo
je jau plačiai nusiskundžiama 
kai kurių svečių iš Lietuvos el
gesiu. Vaišingai priimti, dosniai 
apdovanoti, sugrįžę į namus dau
gelis tėvynainių nesiteikia net 
trumpu laiškeliu padėkoti už 
viešnagę ir dovanas. Kai ku
riems atvykėliams niekas ne
įdomu, tik krautuvės ir apsi
pirkimo centrai. Tiesa, kad ne 
visi taip elgiasi, tačiau sakoma, 
kad ir viena musė užteršia visą 
pieno stiklinę . . . Dalis išeivijos 
jaučiasi nusivylusi ir praranda 
tą gražų sentimentą, kurį buvo 
sukėlusios “pirmos laisvėjan- 
čio pavasario kregždės”.

Tačiau jau pasirodo ir antro
ji medalio pusė pačios išeivi
jos tarpe. Palengvėjus vizų ga
vimui ir kelionės sąlygoms, iš
eivijos lietuviai masiškai vyko 
į Lietuvą ir grupėmis, ir pavie
niui. Keliavo į Lietuvą mūsų an
sambliai ir šokių grupės. Ameri
kos ir Kanados pedagogai vyko į 
mokslinį seminarą, siekiantį 
pakelti Lietuvos švietimo lygį 
ir Lietuvos pedagogus supažin
dinti su Vakarų pasaulio moder
niais metodais. Visų laisvojo 
pasaulio šalių lietuviai spor
tininkai dalyvavo Lietuvos spor
to žaidynėse.

Didžioji išeivių dalis dar ne
silankė tėvynėje, bet jau turi 
užmezgę ryšius su tėvynainiais. 
Nepasitikint sovietiniu paštu, 
išvykstantieji yra maldaujami 
į Lietuvą nuvežti dovanų - vais
tų, pinigų ar kitokių gėrybių. 
Niekas neatsisako padaryti to
kios paslaugos, todėl keliauto
jai apsikrauna savo pažįstamų 
dovanomis, o sugrįžę iš dėkin
gų tėvynainių atveža lauktuves.

Deja, čia ir iškilo nauja pro
blema. Jau sklinda visuomenė
je gandai, kad į Lietuvą nuvykę 
kai kurie neperdavė giminėms 
dovanų ar perdavė tik jų dalį.

Paprastai nekreipiu dėmesio 
į gandus ir paskalas, bet pati 
susidūrusi su tokia problema

jaučiu pareigą perspėti tautie
čius, kad būtų atsargūs su do
vanų vežiojimu. Kai prieš me
tus keliavau į Lietuvą, vieni 
mano bičiuliai prašė, kad aš jų 
sunkiai sergančiam giminai
čiui nuvežiau didoką kiekį as
pirino. Tai padariau su malo
numu, nors buvau apsikorusi 
dovanomis savo giminėms. Lie
tuvoje mano bičiulių giminės 
mane labai nuoširdžiai sutiko, 
dėkojo už paslaugą ir padova
nojo man gintaro karolius, o 
mano bičiuliams perdavė dėžu
tę su gintarais ir odos dirbi
niais. Neturėjau nei laiko, nei 
reikalo susipažinti su dėžutės 
turiniu, o Lietuvoje man niekas 
nedingo, niekas mano lagaminų 
nekraustė, tai ir viską parsive
žiau, ką buvau gavusi. Sugrįžusi 
pasikviečiau savo bičiulius ir 
jiems įteikiau lauktuves. Beveik 
metams praslinkus jų kiti drau
gai vėl apsilankė pas tuos pa
čius gimines. Sugrįžę perdavė 
giminių priekaištą, kad mano 
bičiuliai padėkoję tik už gin
taro karolius, bet ne už apyran
kę ... Mano buvę bičiuliai la
bai piktai mane apkaltino, kad 
aš pasilaikiusi tą apyrankę. 
Ateis diena, kai tos apyran
kės likimas paaiškės. Tada ma
no kaltintojai pasijus blogiau 
už mane. Dabar sklinda paska
los ir lieka graudulys krūtinė
je. Griežtai nusistačiau: se
kantį kartą keliaudama iš nieko 
nepriimsiu jokių dovanų vežti į 
Lietuvą. Kai tą nemalonų reika
lą papasakojau pažįstamiems ir 
savo šeimos nariams, jie buvo 
sukrėsti mano buvusių bičiulių 
elgesio, bet taip pat sakė gir
dėję panašias istorijas.

Mano patarimas būtų toks: 
jei to patarnavimo atsisakyti 
neįmanoma, reikia iš abiejų pu
sių paimti pasirašytus pakvitavi
mus, smulkiai išvardinant arba 
pinigų sumas, arba įteiktas do
vanas. Gandai, kaltinimai be įro
dymų ir gero vardo žalojimas 
nėra naudingi mūsų visuome
nei, o sumažėjus patarnavimams 
nukentės ir Lietuvos žmonės.

į Viešėdami Čikagoje, R
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ k

&iffs International Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629

čia gausite lietuviškų.knygų,
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\ >."*■ **l .■ ■ 11* i išdirbinių pasirinkimas. 5Telefonas 471-1424

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
Savinas 
Bonds

Les Obligations 
d’ėpargne 
du Canada

Canada

Pirkite nuo spalio 17 iki lapkričio 1
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LAISVOJE TEVIffiJE
GEDIMINO SUKAKTIS

Lietuvon rugsėjo 10 d. vaka
rą buvo parvežti Sovietą Sąjun
gos pasienio kariuomenės š. m. 
sausio 7 d. neįsileisti lietuviški 
pašto ženklai. Apie 21 milijoną 
tų ženklų saugojo Suvalkų pašti
ninkai Lenkijoje. Ši siunta da
bar buvo papildyta penkiais 
naujais pašto ženklais, atspaus
dintais Leipcige. Trys ženklai, 
skirti Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino mirties 650 
metų sukakčiai, turėjo šios su
kakties įrašą, atspausdintą po 
skirtingais paties Gedimino, 
Trakų pilies ir Vilniaus plano 
atvaizdais. Rugsėjo 28 d. Vil
niaus ir Trakų paštas savo siun
toms naudojo specialius ant
spaudus, primenančius Gedimi
no mirties 650 metų sukakties 
metines. Šiai sukakčiai “Spin
dulio” spaustuvė buvo atspaus
dinusi 197.000 vokų su Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Ge
dimino atvaizdu. Jo atminimui 
išleisti Lietuvos pašto ženk
lai kainavo 30, 50 ir 70 kapeikų, 
bet jų vertė buvo paženklinta 
tik skaitmenimis. Ženklų ir ant
spaudų projektus paruošė dail. 
Kostas Katkus. Kitus šios Leip
cige atspausdintos serijos paš
to ženklus Lietuvos paštas ža
da panaudoti lapkričio mėnesį. 
Jie primins du Lietuvoje nyks
tančius paukščius — gervę ir 
juodąjį gandrą.

PARAPIJOS ŠVENTOVĖ
Rugpjūčio 25 d. vysk. Juozas 

Tunaitis Vilniaus senamiestyje 
atšventino parapijai sugrąžintą 
Visų Šventųjų šventovę, kurią 
sovietinė okupantų valdžia bu
vo atėmusi 1948 m. Toje šven
tovėje 1975 m. įsikūrė Lietuvos 
dailės muziejaus liaudies meno 
skyrius, turėjęs daug liaudies 
meistrų sukurtų Jėzaus Naza
riečio, Dievo Motinos Marijos, 
šv. Kazimiero bei kitų šventų
jų medinių skulptūrėlių, kitų 
liaudies meno pavyzdžių, audi
nių ir drabužių. Jų paroda “Iš 
lietuvių liaudies meno rinki
nių” dabar atidaryta buvusio 
Revoliucijos muziejaus patal
pas perėmusiame Lietuvos vals
tybės muziejuje. Tų patalpų 
dalis yra tekusi Lietuvos dai
lės muziejui. Visų Šventųjų pa
rapijos klebonu yra paskirtas 
kun. Kazimieras Meilius, devy
nerius metus dirbęs Aušros Var
tuose ir prie jų esančioje Šv. 
Teresės šventovėje, išmokęs 
lenkų kalbą. Tai labai svarbu, 
nes didelė Visų Šventųjų para
pija yra mišri, turinti ir jai 
priklausančių lenkų. Klebonas 
kun. K. Meilius sekmadieniais 
laikys trejas Mišias: 9 v.r. — lie
tuviškai, 11 v.r. — lenkiškai, 1 
v.p.p. — lietuviškai. Klebonas 
kun. K. Meilius ir parapijiečiai 
turės daug darbo, kol bus atsta
tytas pilnas šios barokinės šven
tovės vaizdas. Jos vidaus įren
giniams turbūt daugiausia žalos 
padarė panaudojimas sandėliu 
1948-75 m.

REAGANAS IR JELCINAS
Rašytojas Romualdas Lan

kauskas, prisimindamas nepri
klausomas Baltijos respublikas 
ištikusią didžiąją nelaimę, rug
pjūčio 31 d. laidoje “Lietuvos 
aido” skaitytojams pasakoja: 
“Molotovo-Ribbentropo paktas 
buvo tos didžiosios nelaimės

pradžia. Tai buvo ir ilgametės 
vergovės pradžia. Bet taip jau 
stebuklingai sutapo, kad ta pa
ti vergovės diena po kelių tam
siausių dešimtmečių šių tautų 
gyvenime tapo Laisvės diena, 
tarytum istorija mums būtų no
rėjus pademonstruoti kažkokį 
keistą joje slypintį dėsningu
mą. Vėl triumfuos Tiesa ir Tei
singumas. Svajonė virsta tik
rove. Blogio imperija vis dėl
to subyrėjo. Nesuskaičiuojami 
sovietinės tironijos neapken
čiančių žmonių būriai dalyvavo 
ją triuškinant, bet ypač du ne
paprastai pasidarbavo, kad taip 
atsitiktų: tai buvęs Amerikos 
prezidentas Ronaldas Reaganas 
ir pirmasis Rusijos preziden
tas Borisas Jelcinas. Savo va
lia, ryžtu, drąsa ir išmintim jie 
atliko svarbiausią dvidešim
tojo šimtmečio misiją. Ypač pa
starajam turime būti dėkingi, 
kad prieš savaitę išvengėme 
siaubingos tragedijos. Reaga
nas pradėjo Blogio imperijos 
puolimą, ir ji buvo priversta 
vis trauktis, nors dar beviltiš
kai mėgino gudrauti ir išsilai
kyti iki galutinės kapituliaci
jos. Jelcinas užbaigė jo darbą”.

VOKIEČIŲ KAPAI
Tarptautinėje jaunimo sto

vykloje Šilutėje buvo ir nema
žai jaunuolių, atvykusių iš Vo
kietijos. Šie stovyklautojai, pri
siminę II D. kare žuvusius vo
kiečių karius, sutvarkė jų ka
pus Lietuvos pamario žemėje. -

PAMINKLAS NORILSKE
Penkiasdešimtmečio proga 

prisiminti ir pagerbti Norilsko 
stovyklose žuvusieji Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kariai. No- 
rilskan jie buvo atgabenti 1941 
m. rugpjūčio 10 d., ir jis jiems 
tapo paskutine jų gyvenimo sto
timi. Baltiečiams kariams Šmid- 
to kalno papėdėje šią vasarą 
buvo pastatytas paminklas, ati
dengtas rugpjūčio 10 d. Duome
nų apie šį istorinį įvykį patei
kia Lietuvos kariuomenės karių, 
jų sūnų ir dukrų, giminių ir ar
timųjų vardu “Lietuvos aido” 
173 nr. paskelbta Violetos Li- 
terskytės-Zabielskienės padėka. 
Paminklą, koplytstulpį ir kry
žius pašventino trijų konfesi
jų dvasiškiai. Lietuviams at
stovavo ekspedicijoje dalyva
vęs mons. Alfonsas Svarinskas. 
Skambant Lietuvos himnui, lie
tuviškoje pusėje buvo atideng
tos memorialinės lentos su 147 
Norilske žuvusių Lietuvos ka
rių pavardėmis. Iš tikrųjų jų 
ten žuvo daugiau, bet dabar sun
ku surinkti pavardes tų, kurie 
nepaliko šeimos narių ar gimi
nių. V. Literskytė-Zabielskie- 
nė dėkoja paminklo projekto au
toriui ir statytojų grupės vado
vui Romui Svidinskiui, statyto
jams A. Jasulaičiui, S. Gromnic- 
kui, V. Stoniui, medžio drožė
jams A. Vaištarui, B. Margevi- 
čiui, D. Leipui, Vilniaus dailės 
kombinato vyr. inž. A. Maciduls- 
kui, metalo skyriaus viršinin
kui A. Remeikai, paminklines 
lentas nuliejusiems meistrams 
A. Dimui ir V. Cicėnui, Norils
ko vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojams A. Vinic- 
kiui ir I. Barbinui, talkon įsijun
gusiems norilskiečiams. Didelės 
finansinės paramos buvo susi
laukta iš Lietuvos organizacijų 
ir pavienių lietuvių. V. Kst.

Toronto gintariečiai prie lietuvių paviljono “Vilnius” VVinnipego tautybių 
festivalyje “Folklorama”, kur atliko programą š.m. rugpjūčio 4-17 d.d.

London, Ont.
POLITIKUOJANTI “ŠĖPA”, lė

lių teatras, rugsėjo 11-12 d.d. 
vietoje numatytų trijų davė du 
“Komunistinių nostalgijų” spek
taklius, kurie gausios publikos 
buvo priimti su dideliu susidomė
jimu. Londono vietinė spauda ir 
televizija “Šėpos” gastrolėms sky
rė gana daug dėmesio. “The Lon
don Free Press” rugsėjo 10 d. lai
doje išspausdino straipsnį su nuo
trauka apie keliaujančius lėlinin
kus. Jame Doug Bale, Londono 
teatro kritikas, aprašė “Šėpos” 
teatro žanrą ir jo problemas, ruo
šiant naujus veikėjus ir tekstą pa
saulio politikai pasikeitus. Tele
vizijos stotis CFPL savo FYI žiū
rovus supažindino su “Šėpos” re
žisieriumi Gintaru Varnu ir akto
riais Dalia Michelevičiūte ir Džiu
gu Siaurusaičiu.

Rugsėjo 11 d., vakare Šiluvos 
Marijos parapijos salę beveik 
pilnai užpildė įvairiaamžiai žiū
rovai. Dauguma tokį teatrą matė 
pirmą kartą. Rasai Kurienei pri
stačius “Šėpą”, šio teatro atgai
vintojas ir režisierius Gintaras 
Varnas paaiškino šėpos-scenos 
aukštų reikšmę ir spektaklio siu
žetą. Supažindino su veikėjais, 
kurių buvo gana daug. Kadangi ši 
politinė satyra daugiausia lietė 
šiuometinius laikus, tai visų as
menų išvardijimas ir jų apibūdi
nimas žiūrovams padėjo geriau 
orientuotis. Pasaulio politikai 
bei Maskvos didžiūnai buvo leng
vai atpažįstami. O “kalbančios” 
lėlės buvo gyvos. Vedamoji spek
taklio mintis — tai amžina kova 
tarp gėrio ir blogio, simbolizuo
ta angelo ir velnio. Šėpai atsida
rius - jau žmonių politinis pasau
lis, belavyruojąs tarp šių dviejų 
priešingybių. Daug humoro, sąmo
jaus ir originalumo, daug kandan
čio sarkazmo, aštraus pasišaipy
mo ir kritikos. Kai kurios scenos 
buvo per trumpos ir per greitos, 
kad būtų buvę galima suvokti jų 
pilną reikšmę. Vietomis veikėjų 
žodžiai susiliedavo į nesupran
tamas kalbas, greičiausiai tam,

o vaidintojus apdovanojo. Smagų 
vakarą praleidusiems žiūrovams 
buvo apie ką pamąstyti bei pa
diskutuoti. Rugsėjo 12 d. 12 v.p.p. 
turėjęs įvykti antrasis “Šėpos” 
pasirodymas atviroje scenoje 
lauke Vakarų Ontario universi
tete dėl netinkamumo tokio po
būdžio spektakliams buvo atšauk
tas. Vakare London Regional Art 
and Historical Museum patal
pose įvyko “Šėpos” pasirodymas 
anglų kalba. Susirinko apie 60 
žiūrovų. Su “Šėpa” supažindino 
ir jos reikšmę aptarė Gražina Pet
rauskienė, apibūdindama “Komu
nistinių nostalgijų” veikėjus, ku
rių šiame sutrumpintame pasta
tyme buvo kiek mažiau. Veiksmas 
vystėsi truputį lėčiau, aktorių ang
lų kalba buvo aiškiai supranta
ma, išskyrus kai kuriose dainose. 
Žiūrovai domėjosi šio teatro ori
ginalumu bei aktorių išradingu
mu. Po vaidinimo visiems buvo 
progos prie kavutės pasidalinti 
įspūdžiais.

Rugsėjo 13 d., šėpiškiai lėlinin
kai, lydimi Algimanto Eimanto 
iš Otavos ir Edmundo Petraus
ko iš Londono, leidosi ilgon ke
lionėn per Amerikos kontinentą, 
su pasirodymais sustodami Det
roite, Čikagoje, Klivlande, Bosto
ne, Niuhavene ir Niujorke. Atsi
sveikinta su linkėjimais jauniems 
“Šėpos” aktoriams sėkmingai dar
buotis ateityje. Gr. P.

G. MAČIENĖ yra nusipelniusi 
Londono apylinkei ir parapijai. 
Daugelį metų ji buvo įvairių ren
ginių pagrindinė šeimininkė. Ne
žiūrint senyvo amžiaus, ji visada 
domėjosi ir politinėmis problemo
mis. Ji yra parašiusi daug laiškų 
valdžiai Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo reikalu. D.E.

Wasaga Beach, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI: $100

- A. Jasiukas; $50 - E. J. Gelažius; 
$30 - A. I. Gataveckas; $25 - B. 
Jonaitienė; $20 - VI. Jasas; $10 - 
E. J. Birštonas; $7 - J. Bataitis.

Dėkojame už aukas. P. Steponas, 
TF įgaliotinis

Hamilton, Ont.
A. a. LENIAUS ŽILVYČIO atmi

nimui aukojo “Caritui”: $100 - H. 
Kairienė; $50 - S. S. Rakščiai; $40
- A. P. Styrai, Vaitonių šeima; $20
- R. Choromanskytė, A. A. Dudo- 
niai, A. J. Gedris, L. D. Gutauskai, 
V. E. Tiriliai; $10 - A. F. Matulicz, 
A. G. Repčiai, A. A. Stanevičiai, 
D. H. Švažas. M.V.

Edmonton, Alberta
PIRMOS PAMALDOS Lietuvių 

namų koplyčioje, po ilgesnės per
traukos, įvyko sekmadienį, rugsėjo 
8. Pagrindinė pertraukos priežas
tis - kun. Luc Bouchard išvykimas 
į rytinę Kanadą gegužės mėnesio 
pradžioje. Rugsėjo 8 d. pamaldose 
buvo pasimelsta už žuvusius septy
nis tautiečius Medininkuose š.m. 
liepos 31 d. ir kun. Bronių Jurkšą, 
pirmą Edmontono lietuvių parapi
jos vikarą ir Edmontono Lietuvių 
namų statybos iniciatorių, mirusį 
Madride, Ispanijoje, š.m. balan
džio 17 d. Skaitovas Juozas Popi- 
kaitis pamaldų pradžioje per
skaitė mirusiųjų tautiečių pavar
des ir kvietė dalyvius pagerbti 
tylos minute. Pamaldų pabaigoje 
buvo sugiedotas Tautos himnas.

ALGIS DUDARAVIČIUS, veik
lus ir nusipelnęs darbais mūsų 
bendruomenės narys, jau ilgesnį 
laiką vieši Lietuvoje. Kiek teko 
sužinoti, išvykęs verslo ir lietu
vybės reikalais, apsistojęs “Drau
gijos” viešbutyje Vilniuje ir yra 
Lietuvos vyriausybės svečias.

A.a. STEPONAS GUDELEVI- 
ČIUS, (Steve Gudai), pokarinės 
imigracijos tautietis, mirė š.m. 
rugsėjo 5 d., išgyvenęs 69 metus. 
Palaidotas iš Park Memorial lai
dotuvių koplyčios rugsėjo 9 d. Šv. 
Antano kapinėse. Velionis buvo 
nevedęs; laidotuvių reikalus tvar
kė Francis Galenza ir jos šeima.

JUODOJO KASPINO dienos mi
nėjimas įvyko rugpjūčio 23 d. Gal
lagher parke. Sukūrus simbolišką 
laužą, pagrindinę kalbą pasakė 
Elizabeth Pungur, vadovaujanti 
Laisvės tarybai pavergtų tautų 
reikalams. Kroatų, vengrų ir lat
vių kunigai meldėsi prašydami 
taikos bei laisvės komunizmo pa
vergtom tautom. Z. Skribis, kalbė
damas baltiečių vardu, skatino 
dalyvius priminti Kanados vyriau
sybei, kad suteiktų daugiau pa
ramos Baltijos respublikoms. Pla
tino peticiją, kad federacinė Ka
nados valdžia pripažintų Balti
jos valstybes ir užmegztų su jų 
vyriausybėms diplomatinius san
tykius.

DE FACTO LIETUVAI! Rugpjū
čio 26 d. sužinojome, kad Kana
dos vyriausybė oficialiai pripa
žino Lietuvą nepriklausoma vals
tybe. Tuoj pat buvo suorganizuo
tas paminėjimas Lietuvių namuo
se. A. Dudaravičius parūpino di
džiulį tortą su įrašu “Thank you 
Canada!” Minėjime CFRN-TV at
stovai apklausinėjo dalyvius ir 
filmavo. Sugiedojus Kanados ir 
Lietuvos himnus, po pirm. dr. P. 
Klemkos ir A. Dudaravičiaus kal
bų, buvo pakeltos šampano tau
rės, pasivaišinta pyragu ir kavu
te. Sveikino atvykę latvių ir estų 
atstovai bei TV stoties komenta
toriai. Buvo malonu visa tai pa
matyti televizijos “National” ži
nių laidoje. Dobilas

® LIETUVIAI PASAULYJE

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

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

NRS WESTSIDE REALTY INC

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

Lina Kuliavienė

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

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

kad geriau atskleistų politinius 
sąmyšius.

R. Kurienė visiems padėkojo,

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 
draudę. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per
vedame autobusu keleivius į Mont- 
realį ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas) Ttf

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2R/I3

‘‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume ta, kurį 

Jis mums duoda”

The

šeimos ir turimu tojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

g

a
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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

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: IMAME 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%

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”

JA Valstybės
A. a. Antanas Kalvaitis, muzi

kas, ekonomistas ir Lietuvos 
diplomatas, mirė Čikagoje rug
pjūčio 4 d., užbaigęs devynias
dešimt šeštuosius ilgo amžiaus 
metus. Velionis, studijavęs Ita
lijoje ir Šveicarijoje, Lietuvos 
konsulu Karaliaučiuje buvo 
1926-28 m., Čikagoje — 1928-36 
m., Klaipėdoje — 1939-40 m. Po
karyje vėl atvyko Čikagon, kur 
jam Lietuvos konsulu teko būti 
sunkiais ekonominės krizės me
tais. Jis vadovavo komitetui, 
rinkusiam aukas Stepo Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžiui per 
Atlantą. Petkaus laidotuvių ko
plyčioje su velioniu atsisvei
kino Lietuvos garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza, Lietuvių tau
tinio akademinio sąjūdžio pirm. 
Stasys Virpša, SLA pirm. dr. 
Vytautas Dargis, korporacijos 
“Neo-Lituania” vardu - Anta
nas Juodvalkis, Amerikos lietu
vių sąjungos ir Tautinių namų 
Čikagoje — Stasys Briedis. Ve
lionis palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse po gedulinių 
Mišių, kurias Švč. Mergelės Ma
rijos gimimo šventovėje kon- 
celebravo kan. V. Zakarauskas 
ir kun. V. Mikolaitis.

Čikagoje lapkričio 22-24 d.d. 
įvyksiančiu VLIKo seimu rū
pinasi dr. Leono Kriaučeliūno 
vadovaujamas rengėjų komite
tas. Į jį sekretore įsijungė An
tanina Repšienė, pobūvio vado
ve — Irena Kriaučeliūnienė, 
svečių ir atstovų priėmėja — 
Matilda Marcinkienė, transpor
to reikalų tvarkytoju — Kęstu
tis Biskis, finansų tvarkytoju 
— Pranas Povilaitis, leidinio 
redaktoriumi — Stasys Džiugas, 
informacijos vadovu — Jurgis 
Janušaitis. Susipažinimo va
karas įvyks Tautiniuose lietu
vių namuose, seimo posėdžiai — 
didžiojoje Jaunimo centro sa
lėje, pobūvis — Martinique sa
lėje. Meninę programą atliks iš 
Floridos atvykusi rašytoja ir 
aktorė Birutė Pūkelevičiūtė. 
Iškilmingose pamaldose Švč. 
Mergelės Marijos gimimo para
pijos šventovėje dalyvaus vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, giedos A. 
Lino vadovaujamas parapijos 
choras. Tikimasi, kad VLIKo 
seiman galės atvykti Lietuvos 
ministeris pirm. Gediminas Vag
norius bei kiti svečiai. Numa
tytos įdomios diskusijos, ku
rioms vadovaus dr. Aleksand
ras Štromas. Atrodo, tai bus jau 
paskutinis VLIKo seimas išeivi
joje, o uždaromasis seimas įvyks 
Lietuvoje. Ten Lietuvos vyriau
sybei bus perduoti VLIKo archy
vai ir didesnioji sutelktų lėšų 
dalis.

Australija
Adelaidėje jau pastatyti ir bai

giami įrengti lietuvių, latvių 
ir estų vyresnio amžiaus žmo
nėms skirti Baltiečių namai. 
Australijos vyriausybė savo nuo
žiūra 1989 m. vasario 2 d. staty
bai paskyrė $1.139.520, nors pa
ramos niekas nebuvo prašęs. Pa
našios sumos buvo paskirtos ir 
kitoms septynioms tautybėms. 
Statybos reikalams baltiečiai 
sudarė specialų komitetą, kiek
viena tautybė atsiuntusi po du 
atstovus. Komiteto pirmininku 
buvo išrinktas architektas A. 
Navakas. Statybai už $300.000 
buvo įsigytas sklypas, nuo ku
rio iki Adelaidės centro yra 8 
km, o iki Lietuvių katalikų cent
ro ir Lietuvių namų — tik 4 km. 
Australijos vyriausybė buvo 
pareikalavusi statybą užbaigti 
finansiniais 1990-91 m. Baltie
čių namai buvo pastatyti gegu
žės mėnesį, panaudojus visas

valdžios lėšas. Vidaus įrengi
niams trečdalio milijono dole
rių paskolą buvo norėta gauti 
iš pačių baltiečių, bet tokia 
suma jiems buvo per didelė. 
Paskola gauta iš banko. Baltie
čių namus sudaro penkios dalys: 
keturios turi po aštuonis vie
no kambario butus su visais pa
togumais, o penktoji yra skirta 
administracijos reikalams. Pir
muosius gyventojus naujieji 
Baltiečių namai galės priimti 
1992 m. pradžioje. Juose galės 
apsigyventi lietuvių, latvių ir 
estų tautybės ar kilmės asme
nys, sumokėję $30.000. Ši suma 
bus grąžinta išsikeliantiems iš 
Baltiečių namų, o įnirusiems 
įtraukiama į jų palikimą.

Britanija
Londono lietuvių Šv. Kazimiero 

klubo metiniame narių susirin
kime pranešimus padarė valdy
bos pirm. S. Kasparas, sekr. F. 
Senkuvienė ir ižd. Z. Mockus. 
Klubas pastarųjų metų laiko
tarpyje turėjo 7.627 svarus pa
jamų ir 6.309 sv. išlaidų, duoda
mas 1.318 sv. pelno. 1991 m. sau
sio 31 d. Šv. Kazimiero klubo 
atsargos kapitalą sudarė 16.447 
sv. Perrinkta ta pati valdyba, 
kurion įsijungė: prezidentu — 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, pir
mininku — S. Kasparas, iždinin
ku — Z. Mockus, sekretore — F. 
Senkuvienė, nariais — Z. Gru- 
peljonienė, B. Černienė, H. Piš- 
čikienė ir V. Puidokienė.

Vokietija
Algimantas Sakalauskas, me

džio drožimo meistras, priklau
santis Lietuvos tautodailininkų 
sąjungai, iš Prienų buvo atvykęs 
Vokietijon. Su jam talkinančiu 
broliu Vitalių jis nori surengti 
savo įvairių medžio dirbinių pa
rodas, vokiečius supažindinti 
su lietuvių liaudies menu. A. 
Sakalauskas, dirbantis senelių 
prieglaudoje Prienuose, taipgi 
norėtų suorganizuoti jų dirbi
nių pardavimą ir už gautas lė
šas nupirkti senelių globai rei
kalingų daiktų.

Atostogų keliones Kuršių neri- 
jon šią vasarą organizavo lietu
vių biuras “Barta AG” su vokie
čių biuru “Bernstein Reisen”. 
Buvo siūlomos keturios tokios 
kelionės kiekvieną vasaros mė
nesį, Vilnių iš Hannoverio lėk
tuvu pasiekiančios per pusant
ros valandos. Juodkrantėje ir Ni
doje vasarotojų laukė kamba
riai su pilnu maistu. Išvykos bu
vo numatytos Klaipėdon, Palan- 
gon, į kitas Klaipėdos krašto vie
toves ir Kaliningradu pavadin- 
tan Karaliaučiun.

Lenkija
Išeivijos lietuvių vysk. Pau

lius Baltakis, OFM, Lenkijoje 
viešėjęs popiežiaus Jono Pau
liaus II apsilankymo metu, bir
želio 7 d. aplankė Vroclavo lie
tuvius. Domininkonų šventovėje 
jis koncelebravo Mišias su lie
tuvių kapelionu prel. Alfonsu 
Jurkevičiumi ir kun. Alfredu 
Rūkšta. Svečią LVKD Vroclavo 
skyriaus būstinėje sutiko val
dybos pirm. Ilona Ignatavičie
nė su prel. A. Jurkevičiumi. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, buvo 
supažindintas su pasižymėju
siais lietuvių veikėjais bei 
šio LKVD skyriaus organizato
riais. Kalbėdamas apie mišrias 
šeimas, jis pabrėžė, kad jos ne 
visada baigiasi nutautėjimu 
bei lietuviškų papročių atsi
sakymu. Vysk. P. Baltakis, OFM, 
priminė Punske sutiktą Sikars- 
kių šeimą, kurios tėvas, būda
mas lenkų tautybės, yra daug 
prisidėjęs prie lietuvių visuo
meninės veiklos.



Dabar dar labiau reikalingi
Po 50 metų vergijos Lietuva 

vėl tapo nepriklausoma. Ge
ležinės uždangos, tiek ilgai 
slėpusios Lietuvą nuo Vaka
rų pasaulio, nebėra. Kelias 
į laisvę pagaliau atviras.

Tačiau šis kelias ilgas. Ko
munistinė sistema suspėjo 
Lietuvai ir jos žmonėms pa
daryti daug žalos, o šios žaiz
dos gyja labai pamažu. Reikės 
sunkiai ir su didele kantrybe 
dirbti, kol Lietuva galės atsi
stoti laisvųjų pasaulio vals
tybių eilėse.

Jai iki šiol daug padėjusi 
išeivija dabar yra dar labiau 
reikalinga, negu anksčiau,

Kongresui smarkiai ruošiamės
Grįžus iš Pietų Amerikos, kur teko talkinti jaunimo 

kongreso ruošos darbuose
VII PLJK-so pradžiai artė

jant, PLJS valdyba ir kongreso 
ruošos komitetas pakvietė ma
ne į Pietų Ameriką padėti kon
greso ruošos darbuose. Su kon
gresų ruošos patirtimi iš VI 
PLJK Australijoje nuvykau į 
Argentiną, tikėdamas, kad ga
lėsiu padėti tiek patarimais 
iš praeities, tiek būti dar vie
nas darbininkas tame masinio 
pasiruošimo darbe, kurį mūsų 
išeivijos didžiosios manifes
tacijos reikalauja iš organi
zatorių.

1991 m. rugpjūčio mėnesio 
pradžioje atvykau į tą lig šiol 
man nematytą žemyną, kurį pa
žinau tik iš draugysčių su P. 
Amerikos lietuviais jaunimo 
kongresų metu, iš tautinių šo
kių švenčių ir iš viešnagės Va
sario 16-tos gimnazijoje, iš 
oficialių ryšių, kuriuos palai
kiau korespondenciniu būdu, 
būdamas PLJS pirmininku.

Atvykau tuomet, kai viso pa
saulio dėmesys buvo nukreip
tas į Lietuvą. O čia, pietinėje 
hemisferoje, dėmesys pada
lintas: atidžiai sekė visas nau
jausias žinias iš Lietuvos, 
džiaugėsi visais neįtikėtinais 
įvykiais, pripažinimais ir lais
ve, bet taip pat rūpinosi bei 
ruošėsi artėjančiai išeivijos 
lietuvių jaunimo manifestaci
jai. Kongresu domisi ne tik P. 
Amerikos ar išeivijos lietu
viai — iš Lietuvos taip pat at
eina skatinimai ir paramos žo
džiai tęsti kongreso ruošos 
darbą. Lietuvos prezidentas 
Vyt. Landsbergis jau yra at
siuntęs porą laiškų, raginan
čių organizatorius bei visą 
lietuvišką jaunimą tęsti tą dar
bą Lietuvai.

Darbai ir darbininkai
Kongreso ruoša jau smar

kiai vykdoma per paskutinius 
ketverius metus. Atidarymui 
artėjant, ruošos darbų tempas 
darosi intensyvus. Pirminin
kauja jauna, energinga Ariana 
Rastauskaitė, kuri šiuo metu 
neša pačią didžiausią darbo 
naštą.

Šis kongresas skiriasi nuo 
ankstesnių, ne tik todėl, kad 
Lietuva dabar laisva ir kon
grese pirmą kartą galės daly
vauti specialių dalyvių dele
gacija iš Lietuvos, bet ir vie
tinių lietuvių gyvenimas. Čia, 
palyginus su Šiaurės Amerika 
ar Australija, lietuvių kolo
nijos nedidelės, o žmonės jau 
trečios ar ketvirtos kartos, 
didesnė dalis, ypač jaunimo, 
nekalba lietuviškai. Taip pat 
yra didelis nuošimtis mišrių 
šeimų.

Finansinius sunkumus ban
do atsverti Alfredas Ruplėnas, 
kuris, kaip kongreso iždinin

Jų rūpestis - parinkimas tinkamų svečių iš Lietuvos į Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Pietų Amerikoje. Iš kairės: Rūta Kalvaitytė, Dana Bal
tutytė; sėdi: Henrikas Antanaitis, Mirga Šaltmiraitė, Ariana Rastaus
kaitė - kongreso rengėjų pirmininkė, Darius Šilas

nes Lietuva tapo daug leng
viau pasiekiama. Ypač išei
vijos jaunimo Lietuvoje lau
kia šviesi ateitis. Jaunimas 
su savo idealizmu, energija, 
ryžtu, entuziazmu ir mokslu 
gali Lietuvai labai daug duoti. 
Lietuva jam gali tapti sava, 
nebe tolima ir paslaptinga 
tėvų žeme, kaip iki šiol.

Mūsų karta gyvena istori
niame laikotarpyje, kuriame 
išsipildė daugelio laukta, bet 
nesulaukta svajonė. Neapleis
kime progos duoti Lietuvai 
kiek galime daugiau vardan 
tų, kurie žuvo už mūsų visų 
tėvynės gerovę. L.M.

kas, yra Arianos dešinioji ran
ka. Jis kasdien kovoja su vie
tine infliacija, kuri kyla ne 
tik dėl vietinės valiutos kri
timo, bet ir prieš dolerį. Pa
vyzdžiui: vienas australas 
prieš penkerius metus turėjo 
vieno JAV dolerio vertę. Šian
dien dolerį gali nupirkti tik 
už 10,000 australų. Be to, ką 
galėjai nupirkti pernai už do
lerį, šiemet gali kainuoti $1.25. 
Nors pastaruoju laiku infliaci
ja sumažėjo, bet kongreso iždi
ninkui problema nesibaigė ir 
nesibaigs, kol neužbaigs šių 
pareigų.

Kongresas vyks trijuose 
kraštuose. Kiekviename yra 
to krašto kongreso ruošos ko
mitetas. Urugvajuje pirminin
kauja Robertas Ibarra, o Bra
zilijoje — Marcos Lipas. Bra
zilijoje taip pat yra ir energin
gas pirmininko pavaduotojas 
— Marcelo Sapolas.

Argentinoje Ariana Rastaus
kaitė yra ne tik viso kongre
so pirmininkė, bet ir Argen
tinos krašto ruošos komiteto 
pirmininkė. Jai talkina visa 
eilė pasišventusių žmonių, 
kurie tvarko įvairias progra
mos dalis. Argentinos ruošos 
komitetą sudaro:

Ariana Rastauskaitė — pirmi
ninkė, Daniela Rastauskaitė — 
sekretorė, Silvija Ruplėnaitė — 
sekretorė. Jurgis Brazaitis — finan
sų koordinatorius, Arnaldas Viz- 
bickas — registracijos, Algiman
tas Rastauskas — spaudos ir infor
macijos, Ernestas Paršelis — stu
dijų dienų, Julius Mičiudas — ati
darymo, Irenė Gaidimauskienė — 
priėmimo / apgyvendinimo, Marija 
Elena Usonytė — ekskursijų / trans
porto, Jonas Gaidimauskas — tech
niškų darbų.

Veikėjai su patirtimi
Rugpjūčio pradžioje atvy

kęs į Buenos Aires radau ruo
šos darbą jau gerokai įsibėgė
jusį. Vietiniam komitetui pa
dėti jau anksčiau buvo atvykę 
talkininkai: Tomas Bartusevi
čius ir Dalytė Baliulytė iš Vo
kietijos talkino koordinuoti 
pasaulinio masto talkos komi
teto darbus ir supažindinti P. 
Amerikos jaunimą su Lietuvos 
padėtimi, su PLJS sąskrydžiu, 
su PLJK-sų apimtimi ir reikš
me. Henrikas Antanaitis, VI 
PLJK pirmininkas iš Australi
jos, padeda ypač tarptautinio 
transporto klausimais. Alvy
das Saplys, PLJS pirmininkas 
iš Kanados, padėjo aptarti 
įvairius bėgamuosius reika
lus. Rugsėjo mėnesio pabaigo
je kun. Edis Putrimas atvyko 
į P. Ameriką talkinti lietuvių 
sielovadoje ir prisidėti prie 
kongreso ruošos darbų. Kun. 
Putrimo kelionė yra platesnės 
apimties — jis pasiliks P. Ame
rikoje beveik per ištisus metus.

Gintaras Grušas

Talino iki Vilniaus - JAV lietuvis PAULIUS KLIMAS (viduryje) su vietiniais palydovais. Nuotraukoje - su vėlia
vomis prie betoninių raidžių V-I-L-N-I-U-S

Svečiai iš Lietuvos jaunimo kongrese
Kviečiami tokie, kurie būtų naudingi ir išeivi jos, ir Lietuvos jaunimui

J artėjantį VII Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą žada 
atvykti 10 svečių, pirmą kartą 
pakviestų iš nepriklausomos 
Lietuvos. Šiems svečiams iš
rinkti buvo sudaryta PLJK sve
čių iš Lietuvos parinkimo ko
misija: Dana Baltutytė (Aus
tralijos LJS tarybos atstovė), 
Rūta Kalvaitytė (JAV LJS val
dybos sekretorė), Mirga Šalt
miraitė (PLJS valdybos vice
pirmininkė) ir Darius Šilas 
(JAV LJS narys).

Apie šios komisijos darbus 
ir tikslus kilo nesusipratimai 
Lietuvoje, todėl, kad Lietuva 
pati negali rinkti savo “atsto
vų”. Taip pat esą “atstovai” 
renkami ne iš veikliausių jau
nimo organizacijų, o per šių 
keturių užsieniečių pažintis. 
Buvo taip pat skųstasi, kad 
“rinkimai” vyksta “slaptai”.

“Lietuvos aido” korespon
dentė Danguolė Bičkauskienė 
turėjo pasikalbėjimą su PLJK 
svečių iš Lietuvos parinkimo 
komisijos nariais, kuris bu
vo išspausdintas 1991 m. rug
pjūčio 17 d. antrašte “Per prie
vartą mielas nebūsi”.

D. Bičkauskienė išreiškė 
nuomonę, kad šie nesusiprati
mai iškilo todėl, kad šiuo metu 
labai daug Lietuvos lietuvių 
nori važiuoti į užsienį “bet 
kokia kaina”. Tie, kurie neturi 
progos ar galimybių, labai pa
vydi tiems, kurie gali. Tad nors 
politinės kliūtys tarp Lietu
vos ir išeivijos jaunimo bend
ravimo paskutiniu metu smar
kiai sumažėjo, psichologinės 
kliūtys tebėra tokios pat di
delės, kaip ir anksčiau. Dėl 
šių kliūčių svečių iš Lietuvos 
parinkimo komisijos darbas 
pasidarė labai keblus.

Pokalbio metu M. Šaltmirai
tė, norėdama paaiškinti, ko
dėl svečiai iš Lietuvos yra už
sieniečių renkami, sakė, kad į 
kongresą atvyks iš kiekvieno 
krašto specifinis skaičius at
stovų. Šis skaičius nustatomas 
pagal kiekvieno krašto lietu
vių bendruomenės dydį. Jeigu 
Lietuva į kongresą galėtų siųs
ti savo atstovus, jų atvyktų dau
giausia, nes didžiausia pasau
lyje lietuvių bendruomenė yra 
pačioje Lietuvoje. Tokiu būdu 
kongrese būtų svarstomos Lie
tuvos problemos, o ne užsienio 
lietuvių.

R. Kalvaitytė pastebėjo, kad 
už. 15-20 metų lietuviai išeivi
joje bus dar labiau nutautėję 
ir išsisklaidę negu dabar ir 
kad juos riš vien tik Lietuva. 
Gali būti, kad dėl šio išsisklai
dymo Lietuva netrukus turės iš 
išeivijos rankų perimti rūpini
mąsi jos ateitimi.

D. Šilas priminė išeivijos 
reikšmę Lietuvai, išeivijos lie
tuviai aktyviai dalyvavo savo 
gyvenamų kraštų politinėje 
veikloje, siekdami Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. 
Dabartinė Lietuvos nepriklau
somybė yra beveik tiek pat 
išeivijos pergalė, kiek ir 
Lietuvos.

M. Šaltmiraitė pareiškė norą, 
kad Lietuvos ir išeivijos jau

nimas užmegztų asmeninius ir 
ilgalaikius ryšius, kuriuos šiuo 
metu palaiko tik saujelė lietu
viško jaunimo. Būtų gerai, jei 
Lietuva ir išeivija galėtų vie
na kitai padėti: išeivija galėtų 
Lietuvai padėti atgimti, telk
dama visokeriopą paramą, o 
Lietuvos jaunimas galėtų pa
dėti išeivijai išlaikyti lietu
vybę. Todėl į šį kongresą yra 
kviečiami svečiai iš Lietuvos, 
kurių pareigos bus teikti išei
vijos atstovams informaciją 
apie Lietuvos poreikius, pagal 
kuriuos išeivijos atstovai spręs 
ir balsuos, kokia bus išeivijos 
lietuvių nuostata ateityje Lie
tuvos atžvilgiu. O padėdami 
Lietuvai, išeiviai įsijungs į 
lietuvišką veiklą ir padės sau 
patiems.

Svečių parinkimas sunkus 
todėl, kad atvykę į kongresą 
svečiai jau turės būti susipa
žinę su išeivijai aktualiomis 
problemomis ir turės sugebėti 
jas perteikti Lietuvai. Jie tu
rės pasisakyti, kaip išeivija 
gali geriausiu būdu padėti Lie
tuvai ir sau. Parinkimo komi
sija todėl turi gerai susipa
žinti su kviečiamais asmeni
mis ir įsitikinti, kad jie bus 
pajėgūs atlikti šiuos neleng
vus uždavinius. Kadangi kelio
nių apmokėjimas brangiai kai-

Dabartinis Lietuvos jaunimas
Trys srovės: auksinis, metalinis ir šviesus jaunimas
Savo straipsnyje “Jaunimo 

judėjimai”, išspausdintame 
“Katalikų pasaulyje” 1991 m. 
sausio 22 d., Ramunė Vaitonie- 
nė apibūdino naujai atgimu
sias Lietuvos jaunimo organi
zacijas bei bangas. Ji minėjo, 
kad jaunimo judėjimų yra 
daug ir įvairių tam, kad atsi
lieptų į įvairiai išugdyto jau
nimo poreikius. Vieniems jau
nuoliams dvasinis pabudimas 
lengvas, o kitiems sunkus. Yra 
daug abejingų ir cinikų.

Dėl šių priežasčių Lietuvos 
jaunimas yra susiskaldęs savo 
pažiūrose. R. Vaitonienė iš
skyrė tris pagrindines šio su
siskaldymo šakas.

Viena jų — “Auksinis jauni
mas” arba “farsas”, kurį cha
rakterizuoja aukštas materia
linio gyvenimo lygis, kuris žiū
ri iš aukšto į mažiau pasitu
rinčius, kuriam bet kokia kai
na reikia viską turėti geriau 
už kitus — aprangą, maistą ir 
įvairią prabangą: kai jų dva
sios materialinės prekės nepa
sotina, jie siekia ją patenkinti 
per seksą, prievartą, porno
grafiją ir t.t. Šiai jaunimo ša
kai nėra autoriteto, kuriam ji 
noriai paklustų. Ji be sąžinės, 
be jausmų, brendanti mafijo
zų ir reketininkų karta.

Priešingoje pusėje yra ro
keriai, satanistai ir metalis
tai. Pastarajai priklauso pats 
didžiausias nuošimtis Lietu
vos jaunimo, daugiau, negu 
visoms kitoms organizacijoms 
bei grupėms priklausantį jau
nimą sudėjus kartu. Todėl jų 
šūkis ir yra: “Mūsų daug, ir 
mes —jėga”. Į šią grupę buria- 

nuos, neracionalu kviesti as
menis, kurie tik nori aplan
kyti užsienį, arba kurie, sugrį
žę į Lietuvą, nebepalaikys ry
šių su išeivija. O šiame kon
grese bus kaip tik siekiama 
sudaryti vaizdą išeivijos jau
nimui, kaip jis gali padėti Lie
tuvai. Jei nutruks ryšiai, nu
truks ir dalis pagalbos Lietu
vai.

D. Baltutytė paaiškino, kad 
VII kongresas įvyks Pietų 
Amerikoje todėl, kad ten di
džiausias nuošimtis lietuvių 
yra nutautėję. Parenkant sve
čius, nebus įmanoma įtikti vi
siems Lietuvos gyventojams, 
nes svečiai turės atitikti išei
vijos jaunimo poreikius.

Svečių pareigos nebus leng
vos. Iš jų bus daug reikalau
jama ne tik kongreso metu, 
bet ir per laikotarpį iki sekan
čio kongreso, kurio dalis gali 
įvykti Lietuvoje. Jei taip, jie 
turės prisidėti prie šios dalies 
organizavimo.

Baigiant pasikalbėjimą, ko
respondentė D. Bičkauskienė 
priminė Lietuvos lietuviams 
laikytis mandagumo-nebeprie- 
kaištauti išeivijos jaunimui, 
kuris kongresą rengia. Ji taip 
pat palinkėjo komisijos nariams 
ištvermės atsilaikyti prieš bu
simuosius priekaištus. L.M.

si daugiausia nepasiturintys 
jaunuoliai, atmesti suaugusių, 
jaunimo ugdytojų, kurie nie
kur kitur nėra priimami su 
meile ir supratimu, kurie nie
kur kitur savo nišos neranda.

Šios dvi kraštutinės šakos 
sudaro vadinamą “juodąjį” 
Lietuvos jaunimą. Vidurinė 
šaką, vadinamo “baltojo” ar
ba “šviesiojo” jaunimo mažu
mą, sudaro naujai atgimusios 
jaunimo ugdymo organizaci
jos: ateitininkai, skautai, 
jaunalietuviai, gediminaičiai 
ir kt.

R. Vaitonienė savo straips
nyje pabrėžė, esą šioms orga
nizacijoms trūksta gerų vado
vų ir literatūros, kad jos ga
lėtų kaip reikiant išugdyti jo
se dalyvaujantį jaunimą. Tuo 
tarpu Lietuvos metalistų gru
pei vadovų netrūksta. O taip 
yra todėl, kad “šviesiajam” 
jaunimui didžiausios įtakos 
nedaro organizacijos, kurioms 
jie priklauso. Didžiausią įta
ką jiems daro tėvai, mokyto
jai ir Bažnyčia. Jiems tad nėra 
būtina labai dažnai susirinkti. 
Organizacijos tik patobulina, 
papildo jų ugdymą, kurį prak
tiškai atlika tėvai, mokytojai, 
kunigai.

Metalistų tarpe nuolatinis 
bendravimas yra kaip tik bū
tina gyvenimo sąlyga todėl, 
kad jiems tėvai, mokytojai, 
kunigai teturi mažai įtakos. 
Nuolat metalistai šių žmonių, 
vadinamų jaunimo ugdytojų, 
yra atmesti, pavadinti įvai
riausiais negiriančiais epi
tetais, pvz. “chuliganais”, 
“valkatomis”, “gyvuliais”, to-
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Baigus Vasario 16 gimnaziją
Palikau labai įvairų mūsų jaunimo pasaulį. Keičiasi 

mūsų žvilgsniai į Lietuvą ir pasaulio įvykius
1991 m. pavasarį išlaikiusi abi

tūros egzaminus Vasario 16-to- 
sios gimnazijoje ir, ilgai nedels
dama, išvažiavusi vasarai Lietu
von, nepajutau, kaip staigiai man 
nutrūko lyg gyvybiškai būtinas 
ryšys, sąlytis su ta gimnazija, 
tuo pasauliu (o kokia ten įvairo
vė prasmių, jausmų, vaizdų, atsi
tikimų). Tai tegali įsivaizduoti 
asmuo, ten bent šiek tiek laiko 
praleidęs. Po viešnagės grįžusi 
Vokietijon jau aiškiausiai pa
jutau, kad aš nė nenorėdama, pa
ti to nepastebėjusi, išsiskyriau 
su šia mano brendimo laikotar
pyje svarbų vaidmenį suvaidi
nusia vieta. Taigi kažkurią aki
mirką turėjo būti įvykęs lūžis. 
Net pavydėjau tiems, kurie šiais 
mokslo metais galės pasigirti 
esą Vasario 16 gimnazijos moki
niais (o jie, beje, gana gausūs).

Praėjus pirmai mokslo metų 
savaitei ir prisiartinus rugsėjo 
8-ajai, panūdau pasveikinti vi
sus naujus Vasario 16 gimnazi
jos pasaulėlio gyventojus su nau
jais mokslo metais, su Šiluvos 
Marijos bei mūsų Tautos švente, 
o paskiausiai pasidalinti kelio
mis mintimis ir savyje tyliai, 
bet tvirtai, atsisveikinti - šįsyk 
jau sąmoningai -su tuo miniatiū
riniu pasauliu.

Reikšminga diena
Mintys, išsakytos šv. Mišių me

tu š.m. rugsėjo 8 d. Vasario 16- 
tosios gimnazijoje.

Pirma. Tai mūsų Vytauto Di
džiojo karūnacijos diena. Deja, 
karūnavimas neįvyko ... gal se
nieji dievai supyko, o gal tai vie
nas pirmųjų “kodėl?”, kurio mes 
nesuvokiame.

Antra. Rugsėjo 8 yra Marijos 
gimtadienis. Ką jis man - lietu
vaitei reiškia? Ogi aš džiaugiuo
si, kad Dievas žmonijos Gelbė
tojui Kristui ateiti žmonijon ke
lią parinko ne bajoriškus ange
lus, ne tyrąsias-didžias dangaus 
dvasias, o kuklią, pamaldžią, pa
prastą merginą, tokią, kokią mū
sų gimnazijoje nemažai Dievas 
rastų.

Trečia. Rugsėjo 8 yra Šiluvos 
Marijos šventė. Švč. Marija Šilu
voje pasirodė prieš 400 metų. 
Tai pirmasis jos viešas pasirody
mas Europos žemyne, ir tai — 
Lietuvoje! Gaila, lietuviai per 
daug pasikuklino ir šio žymiojo 
pasirodymo nepagarsino, neiš
populiarino, kaip pvz. prancū
zai savo Lurdą.

Šiluva - tai lietuvių rezisten
cija prieš ateizmą-komunizmą 
simbolis ir šaltinis. Ne taip jau 
seniai ten verždavosi tūkstančiai 
tikinčiųjų, komunistų milicijai 
stengiantis užstoti kelius.

Šiluva - tai “LKB kronikos” pa
ti širdis - dinamikos įkvėpėja. 
Ką reiškia Šiluva man - buvu
siai Vasario 16 gimnazijos abi
turientei ir panašiems į mane? 
Pirmiausia tai, kad švč. Marija 
malonėjo pasirodyti mūsų tau
tos asmenims, o ne kitoms tau

Šiais metais Vasario 16 gimnaziją baigė 8 abiturientai, kurių 3 buvo iš 
užsienio. Iš kairės: Darius Česonis (JAV), Raimundas Laurinavičius ir 
Vilija Bijūnaitė (abu iš Kanados) Nuotr. M. Šmitienės

dėl šie jaunuoliai nuosavo “ug
dytojų” ir slepiasi, susirenka 
naktimis nuošaliose vietose ir 
elgiasi pagal jiems paskirtas 
etiketes, nematydami reikalo 
šių pasmerkimų paneigti.

Kaip šią jaunimo grupę, pa
sidavusią negatyvioms įta
koms, patraukti į gerą pusę, 
kad ji padėtų, užuot kenkusi, 
Lietuvos atgimimui? — klausia 
R. Vaitonienė. Reikia į ją 
kreiptis su meile, ne su neapy
kanta. Reikia šiuos jaunuolius 
priimti, o ne atmesti. Reikia 
teikti jiems labai reikalingą 
ugdymą, kurio jie verkiančiai 
stokoja. Reikia jiems parody
ti, kad jų jėgos yra tiek pat 
reikalingos Lietuvai, kiek ir 
“šviesaus” jaunimo. Reikia 
jiems ištiesti ranką, į juos 
kreiptis kaip į vertingus, svar
bius žmones. Reikia, kad jau
nimo ugdytojai jais susidomė

toms. Antra, kad eidami į gim
nazijos jaunimo pamaldas penk
tadieniais, mes melsdavomės 
ties Aušros Vartų Marijos pa
veikslu, kurį padovanojo Šveica
rijoje gyvenanti lenkų prince
sė habsburgaitė. Labai gražu. 
Tačiau būtų dar gražiau buvę, 
jeigu "Visų Lietuvos šventųjų” 
koplyčiai būtų ir Šiluvos Ma
rijos paveikslą nupiešę, tuo iš
reikšdami savo pagarbą Šiluvai, 
Lietuvos palaikytojai.

Trečia. Rugsėjo 8 tai - Tautos 
šventė, kuri šiais metais buvo 
padėkos ir džiaugsmo šventė. 
Apie 70 valstybių diplomatiš
kai pripažino Lietuvą.

Išeivijos lietuviai gali pasi
džiaugti gerai atliktu jų uždavi
niu — skleisti žinias apie paverg
tą Lietuvą, garsinti jos vardą 
tarptautiniuose forumuose, de
monstruoti miestuose . . . Artt- 
ras jos uždavinys buvo kultūri
nis: išlaikyti gyvą lietuvišką 
dvasią, skiepyti ją savo atža
loms, kad ji - ta kultūra - ne
žūtų, kol naujoji karta galės sa
vo akimis išvysti tai, kas jos tė
vų širdžiai, dvasiai buvo ir te
bėra varomoji jėga.

Dėkokime
Būkime dėkingi visiems, ku

rie kokiu nors būdu (kad ir ne
žymiausiu) išreiškė paramą Lie
tuvai - pinigu, daiktu, žodžiu, 
mintimi, malda, šypsena.

Didžiausio dėkingumo verti 
tie, kurie Lietuvoje veikė — 
slaptai ar viešai, kurie nesileido 
dvasiškai užmigdomi, kurie ne
gailėjo savo sveikatos, gyvybės 
ir neieškojo asmeninės naudos.

Ypač turime būti dėkingi Die
vui, kad Jis mūsų tautos pasi
gailėjo, išvedė iš vergijos į 
laisvę.

Besidžiaugdami atsiminkime 
bei pasimelskime ir už tas tau
tas, kurios dar jaučiasi užgui
tos, kurios kovoja su engėjais, 
pvz. Kroatija, Slovėnija. Juk tai 
ne betikslis vyksmas. 1917 m. 
Marija pasirodė Fatimoje ir 
pranešė, kad, jeigu pasaulis 
neatsivers, užsitrauks didelę 
bausmę: pavojus kils iš Rytų, 
būtent iš Rusijos. Taip ir buvo: 
dar tais pačiais metais Rusi
joje įvyko perversmas ir įsiga
lėjo komunistai. Toliau nė ne
reikia pasakoti, visi žino, kas 
įvyko.

O Vasario 16 gimnazijos tiks
las, ačiū Dievui, nustojo būti po
litinis. Ji turi grįžti prie to, kas 
pabrėžta jos statute: jaunimo 
auklėjimo krikščioniškoje dva
sioje. Tad Marijos gimtadienio 
proga linkiu, kad gimnazija iš
augintų lietuviško jaunimo, pa
sižyminčio marijinėmis dorybė
mis. Linkiu, kad motinos — bū
simos motinos — krikštytų dau
giau Marijų, Maryčių ir kad jos 
būtų krikščioniško tikėjimo ug
dytojomis. Vilija Bijūnaitė 

tų ir jaustų pareigą pasukti 
šio paklydusio jaunimo galin
gą jėgą visos Lietuvos naudai. 
Visi, ne tik saujelė turi pri
sidėti, jei norime, kad Lietuva 
atgimtų.

Šios problemos su jaunimu 
liečia ne vien Lietuvą, o visą 
pasaulį. Kai jaunuolis nesi
jaučia savo artimųjų mylimas, 
kai jis nesijaučia esąs reika
lingas ir vertingas, ieško mei
lės ir priėmimo kitur. O kadan
gi ta meilė jam tokia reikalin
ga, jis jos ieško nediskrimi
nuodamas ir tokiu būdu nuolat 
pasiduoda blogoms įtakoms.

Kiek pats jaunuolis dėl to 
yra kaltas? Jei kiekvienas iš 
mūsų jaustųsi atsakingas už 
kiekvieną kitą žmogų, nebe
būtų “juodojo” jaunimo nei 
Lietuvoje, nei bet kur kitur 
pasaulyje. L. Mockutė
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“Aidai”perkeliami į Lietuvą 
Lietuviu pranciškonu vadovybės pranešimas

Stambus dailininkės ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS kūrybinis palikimas

Išsikovojus Lietuvai nepri
klausomybę ir daugeliu atžvil
gių pasikeitus padėčiai, kul
tūros žurnalas “Aidai” nuo 
Naujųjų metų sujungiamas su 
panašaus pobūdžio neseniai 
katalikų intelektualų Vilniu
je pradėtu leisti mėnesiniu 
žurnalu “Naujasis židinys”. Tą 
jungtinį žurnalą pranciškonai 
pradžioje kiek galėdami pa
rems finansiškai ir rūpinsis, 
kad jam tektų “Aidų” prenume
ratoriai ir bendradarbiai. 
Esant Lietuvai nepriklauso
mai, tas žurnalas lengvai pa
sieks savo skaitytojus visame 
pasaulyje. Primintina, kad ir 
dabar jau trečdalis “Aidų” pre
numeratorių gyvena Lietuvoje.

Kai norima sugrįžti
Ateitininkų sendraugių stovyklą prisiminus

Gerai dr. Č. Masaičio suorgani
zuota ir dr. A. Stankaičio, stovyk
los komendanto, vadovauta tradi
cinė ateitininkų sendraugių va
saros stovykla įvyko rugpjūčio 
10-17 d.d. pranciškonų sodyboje, 
Kennebunkport, ME.

Įvairi programa
Kiekvieną dieną prel. V. Bal

čiūno ir stov. kapeliono kun. V. 
Pikturnos atnašautomis Mišiomis 
bei pastarojo turiningais pamoks
lais pradėta programa įvairiomis 
temomis ir meniniais pasirody
mais buvo įdomi, dalyvius užkrė- 
tusi noru ir ateinančią vasarą pa
našiai pabendrauti.

Stovyklos savaitė tartum buvo 
apjuosta dviejų solisčių koncer
tais, pradedant D. Mongirdaite ir 
baigiant G. Čapkauskiene. Į kon
certus buvo atvykusių ir svečių 
nestovyklautojų. Pradžiai labai 
tiko ir I. Žmuidzinienės bei jos 
dukters dailusis žodis.

Paskaitų įvairovė stovyklauto
jams leido mintimis pakeliauti 
ar privačiose diskusijose jas pra
tęsti.

Kas Lietuvoje?
A. Gureckas dalinosi iš Lietu

vos parsivežtais įspūdžiais. Tau
tos vienybė ir socialiniai klausi
mai tapę kasdieniniu rūpesčiu. Už 
nepriklausomybę visi pasisako. 
Nesutaria tik dėl būdo, kaip ją 
įgyvendinti. Ateities forumas už 
lėtą slinkimą, vyriausybė už prin
cipinę ir kietą laikyseną. (Praėjus 
savaitei po A. Gurecko pašnekesio, 
Lietuva tapo nepriklausoma, ir 
opozicijos kelti sumanymai nusto
jo reikšmės).

Tautos žadintojai
Apie literatūros vaidmenį Lie

tuvos atgimime kalbėjo Kauno 
dramos aktorė Virginija Kochans- 
kytė. Ieškota laisvės, tiesos ir Die
vo. Kelią rodė B. Brazdžionis, ma
žai kam Lietuvoje žinomas K. Bra- 
dūnas; vėliau S. Geda, naujųjų lai
kų tautos žadintojas. Poetai, dra
maturgai ir kiti literatai prisidė
jo prie tautos atgimimo gyvomis 
priešrinkiminėmis kalbomis ir 
darbais Sąjūdį organizuojant.

Iš vienos sistemos į kitą
Lietuvos švietimo įstatymas bu

vo paliestas Vaivos Vėbraitės- 
Gust paskaitoje. Kalbėjo daugiau
sia kaip yra perorganizuojamas

Šių dviejų žurnalų sujungi
mas, taip pat išsaugojant “Ai
dų” vardą, vyksta labai pato
giu laiku, kai po 42-iejų leidi
mo metų Amerikoje, leidėjų — 
lietuvių pranciškonų - jėgos, 
ypač dėl amžiaus, jau yra gana 
ribotos, ir tolimesnis šio žur
nalo leidimas čia yra nepapras
tai pasunkėjęs.

Pranciškonai jaučiasi lai
mingi, kad išeivijos sąlygomis 
taip ilgai pajėgė leisti “Aidus” 
ir dabar, lyg kokį brangų lobį, 
gali perduoti nepriklausomai 
Lietuvai. Jie tikisi, kad jung
tinis žurnalas, turėdamas pa
grindą tėvynėje ‘ir išeivijoje, 
bus stiprus dvasinis ramstis 
visai tautai.

švietimas pereinant iš komunisti
nės sistemos į teisinę. Bus krei
piamas dėmesys į atsilikusius vai
kus, kurie buvo pamiršti. Į pagal
bą ateina Amerikos lietuviai ir ki
ti amerikiečiai per specialią or
ganizaciją išrūpinę stipendiją 
Lietuvos mokytojui studijuoti 
Amerikoje ir įgytas žinias vėliau 
skleisti savo kolegoms ir moki
niams.

Švietimo ir kultūros ministeri
jos surengtame specialiame semi
nare dalyvavo daugiau kaip 300 
mokytojų. Apie tėvų ir vaikų san
tykius kalbėta nedrąsiai; vis dar 
buvo jaučiama senosios sistemos 
įtaka. Pagal dabartinę švietimo 
ministerijos linkmę, auklėtiniai 
turi jausti meilę kitiems, ir ki
taip galvojantiems žmonėms. Se
minare pusė paskaitininkų buvo 
nelietuviai, kuriems seminaras 
palikęs gerą įspūdį. Jie pasižadė
jo grįžę klasėse mokiniams kalbė
ti apie Lietuvą.

Reikia naujų idėjų
Federacijos kapelionas kun. 

V. Cukuras apžvelgė 80 m. ateiti
ninkų istoriją ir jos dalį (45 m.) 
už Lietuvos ribų. Pastebėjo, kad 
nuo šeštojo dešimtmečio jaunimas 
pradėjęs organizaciją mažiau do
mėtis. Šiandien jaunesnių negu 
50 m. amžiaus ateitininkų greto
se maža. Pasitraukę iš Lietuvos, 
nenorėjome prarasti ką atsivežėm 
ir nesidalinam su kitais, todėl li
kome uždara grupė. Reikia naujų 
idėjų ir vadovų. Lietuvos atsistei- 
gęs ateitininkų sąjūdis yra dau
giau charizmatinis. Ateitininkai 
turi apimti visas gyvenimo sritis. 
Išeivijoje tas pačias problemas 
turi ir kitos organizacijos.

Svarstytinų minčių perdavimas 
buvo gražiai užsklęstas procesi
ja ir bendromis maldomis už pa
saulio atsinaujinimą ir sausio 13 
žuvusius Lietuvos kankinius, va
dovaujant pačiam paskaitininkui.

Po koncerto paskutinis stovyk
lautojų susitikimas buvo prie vai
šių stalo. Suartėta, pasidalinta 
įspūdžiais, pabendrauta. Svar
biausia — pasižadėta ir kitais me
tais susitikti stovykloje, kuri bus 
rugpjūčio 8-15 d.d. R. Rygelis

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

A. SUNGAILIENĖ

Vos prieš metus atšventusi aš
tuoniasdešimtąją savo amžiaus 
sukaktį, po trumpos ligos 1991 
m. rugpjūčio 28 d. Gananoque, 
Ont., mirė dailininkė Anastazija 
Tamošaitienė. Palaidota Šv. Jo
no lietuvių kapinėse, Mississau- 
goje, Ont.

Lietuviai neteko ryškios meni
ninkės, pedagogės ir vienos svar
biausių tautodailės žinovių. Ta
pytoja, kilimų, gobelenų, tauti
nių drabužių ir juostų audėja, 
ji savo mene jungė gilią senovę 
siekiančius tautodailės pradus 
su naujausios technikos moder
niais abstraktais. Drįstu tvirtin
ti, kad nė vienas asmuo neturėjo 
tiek įtakos lietuvių tautodailės 
meno raidai, kiek A. Tamošai
tienė.

Augusi nagingoje ir darbščio
je šeimoje, dailininkė iš pat ma
žens paveldėjo nepaprastą uo
lumą darbui, pastabumą aplin
kai, meilę gamtai. Vėliau šiuos 
bruožus, kaip neatskiriamą as
menybės dalį ji perkėlė į savo 
kūrybą. Organizuotas metodiš
kas galvojimas ir aštri istorinė 
nuojauta leido jai dar jaunai 
pažinti nepakartojamą liaudies 
dirbinių vertę. Drauge su vyru

Premijos Lietuvos rašytojams
Nežiūrint neaiškios padėties 

Lietuvoje, 1991 m. vasarą vyko 
daug sporto, meno, muzikos ir 
įvairiausių kultūrinių renginių. 
Liepos 31 d. Vilniuje, Lietuvos 
rašytojų sąjungos klube buvo 
neįprasta šventė. Trys Lietuvos 
rašytojai gavo literatūrines pre
mijas, kurias paskyrė ir atvežė 
Toronto Lietuvių namų kultūros 
komisija. Literatūros konkur
są komisija buvo paskelbusi 
1990 m. rugsėjo 8 d. “Literatūro
je ir mene”. Iš viso gauti 7 kūri
niai. Buvo skelbta tik viena $500 
premija, tačiau komisija savo 
ruožtu pridėjo dar dvi. Kilo min
tis tas premijas įteikti Vilniuje.

Dr. G. Bijūnienė, Vilniaus uni
versiteto Anglų kalbos katedros 
pakviesta, praleido du mėnesius 
su dukra Vilniuje bei kitur Lie
tuvoje ir pasirūpino suorgani
zuoti premijų įteikimą. Rašyto
jų sąjungos vadovai, ypač pir
mininkas Vytautas Martinkus, 
Rašytojų klubo direktorius Ri
mantas Šavelis ir sekretorė pa
rodė didelį susidomėjimą, mie
lai ėmėsi darbo: išsiuntinėjo 
rašytojams pakvietimus, parūpi
no gražias vaišes su lietuvišku 
alumi. Liepos 31 d., 3 v.p.p. susi-

Literatūros premijų įteikimas Lietuvos rašytojų sąjungos klube Vilniuje 
1991 m. liepos 31 d. Iš kairės: Toronto Lietuvių namų kultūros komisijos 
pirm. Vytautas Kulnys, vicepirm. dr. Genovaitė Bijūnienė, I-sios premijos 
laimėtojas Feliksas Jakubauskas, Lietuvos rašytojų sąjungos klubo direk
torius Rimanats Šavelis, Il-sios premijos laimėtoja Nijolė Kepelienė 

Nuotr. Br. Palilionienės

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

Parūpinam: vizas jūsų kelionėms į Lietuva.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje. 

Pristatėm per porą dienų. Gana greitai parūpinam jiems bilietus; 
atvykus - draudimą ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar net 
pakeičiam 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 j STEFĄ ar ALGĮ MEDELIUS, tel. 1 - 416 - 434-1847, 
FAX 416 - 728-5745. Reikalui esant, atvažiuojam į namus.

ALGIS MEDELIS
Tel. (416) 593-0600 

SCANDINAVIAN AIRLINES

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.

dailininku Antanu Tamošaičiu 
Lietuvos sodžiuose ji rinko ro- 
dinius, juos klasifikavo, saugo
jo nuo sunaikinimo. Iki šiol jie 
abu yra atlikę bene išsamiausią 
liaudies dirbinių dokumenta
ciją.

A. Tamošaitienė-Mažeikaitė  
gimė Vainuto miestelyje, Tau
ragės aps. Išėjusi pradinius 
mokslus tėviškėje, baigė Kauno 
dailės darbų mokyklą ir, kaip 
gabiausia studentė, išvyko Šve- 
dijon, vėliau Austrijon, studi
juoti audimo meno.

Žemės ūkio rūmų įgaliota 1932 
m. įsteigė eilę audimo studijų 
įvairiuose Lietuvos miestuose 
ir vietovėse. Jos audiniai, išsta
tyti parodose Paryžiuje (1937) 
ir Berlyne (1938) buvo įvertinti 
aukso medaliais.

1939-42 m. velionė Kaune ir 
Vilniuje buvo vedėja “Margi
nių” kooperatyvo, kurin sodžiaus 
menininkai suveždavo savo dar
bus bei audinius. Taip kaimo 
menas pradėjo sklisti miestelė
nų tarpe. O kai Valstybės ope
ros solistės pasirodydavo teat
ro scenoje su A. Tamošaitienės 
projektuotais drabužiais, tai 
miestelėnų ponios nustebdavo, 
kad tautinis drabužis galėjo bū
ti puošnesnis už balinę suknelę.

rinko gražus būrys rašytojų ir 
svečių, jų tarpe ir PEN klubo 
narių. Toronto Lietuvių namų 
kultūros komisijos pirm. V. Kul
nys atvežė premijas. Jų įteiki
me dalyvavo taip pat komisijos 
narės A. Kulnienė ir Br. Palilio- 
nienė, įteikusi gėles. Įvadinį žo
dį tarė dr. G. Bijūnienė, komisi
jos vicepirmininkė, kalbėjo V. 
Kulnys ir R. Šavelis.

Pirmoji $500 premija atiteko 
rašytojui iš Vilniaus Feliksui 
Jakubauskui už pjesę “Paskuti
nis iš Varlynės”, antroji $200 - 
Nijolei Kepenienei iš Klaipėdos 
už komediją “Atostogos Ameri- 
ke” ir trečioji $100 - Vidui Ba
šinskui iš Kauno už “Skyrybos 
be vedybų”. Kūriniai vaizduoja 
lietuvių išeivių ryšius bei san
tykius su gyvenančiais Lietuvo
je. Jautėsi didelis vietinių su
sidomėjimas tokiu pirmą kartą 
suruoštu renginiu, kuris, atro
do, turėjo skatinantį poveikį. 
Premijų įteikimas buvo parody
tas per televiziją porą kartų tą 
patį vakarą ir dar sekančią 
dieną.

Tikimasi, kad Kanadoje kai 
kurios iš tų pjesių išvys rampos 
šviesą. G.B.

Kennedy Travel Bureau Ltd 
296 Queen Street West, 

Toronto, Ontario M5V 2A1

KLAUSIMAI DĖL KANADOS 
ATEITIES?

Apie Kanados federacinės valdžios pasiūlymus, liečiančius konstitucijos 
pakeitimus, galite sužinoti skambindami neapmokama linija:

I-800-56I-II88
Deaf or hearing impaired call: 1-800-567-1992 (TTY/TDD)

Canada
Kurkime drauge Kanados ateitį

Freiburge (Vokietijoje) 1946- 
48 m. Taikomosios dailės mokyk
loje buvo audimo studijos ve
dėja. Abu su vyru, atvykę Kana- 
don, norėdami susidaryti sąly
gas individualiai kūrybai gra
žios gamtos aplinkoje, iš Mont- 
realio persikėlė į Kingstoną, 
Ont., ir čia įsteigė dailės studi
ją bei privačią meno galeriją. 
Šeimininkų svetingumo dėka ši 
vietovė pamažu tapo Meka Tau
todailės instituto nariams, bi
čiuliams ir meno mėgėjams.

Didelis talentas ir nepapras
ta dvasinė energija skatino ją 
nuolat kurti. Jos nevargino žmo
gaus egzistencijos prasmės klau
simai, ji negaišo laiko abejo
nėms. Jai gyvenimo paskirtis 
buvo aiški: kurti, kurti be palio
vos. Pagrindinis jos rūpestis bu
vo: ar užteks laiko visiems pro
jektams.

Velionė yra išaudusi šimtus 
tautinių drabužių komplektų, 
apie 200 gobelenų, rištinių kili
mų, pareikalavusių nesuskaito
mų valandų kruopščiausio dar
bo; nutapiusi panašų kiekį alie
jinių ir guašo darbų. Parašiusi 
eilę tautinio meno knygų, daugy
bę straipsnių periodikoje. Yra 
surengusi per 30 individualių 
ir grupinių parodų. Jai turime 
būti dėkingi už mūsų liaudies 
meno iškilimą kitataučių tarpe. 
Jeigu būtų galima surinkti jos 
darbus į vieną vietą, neužtektų 
nei kambario, nei salės — reikė
tų viso muziejaus.

Greta kūrybos ėjo pedagoginis 
darbas. Šiandien jos buvę stu
dentai — jau subrendę, savaran
kiški tautodailės menininkai, 
labai šiltai prisimena savo kant
rią mokytoją.

Savo asmenybe A. Tamošaitie
nė išliko kukli, niekad neieškan
ti būti dėmesio centre ar di
džiuotis savo sugebėjimais. Ji 
kalbėjo savo darbais: margais 
raštais, brangakmenių spalvo
mis drobėje, atgijusia istorija 
kilimuose.

Pasiges dailininkas A. Tamo
šaitis savo gyvenimo ir kūrybos 
draugės, artimieji, mokiniai ir 
draugai — šiltos, šviesios, inspi
ruojančios asmenybės, o visa 
Lietuva — žemaičių žemės duk
ros, sukrovusios ateinančioms 
kartoms netrūnijančio kraičio 
skrynią.

Kanados lietuvių 
bendruomenės žinios

KLB Pagalbos Lietuvai vajaus 
komitetas nuoširdžiai dėkoja Mont- 
realio lietuvių kredito unijos “Li
tas” nariams bei valdybai už $25,000 
auką vajui. Taip pat reiškiame 
gilią padėką Hamiltono lietuvių 
kredito kooperatyvo “Talka” na
riams ir valdybai už $50,000 auką, 
padidinant savo įnašą iki $65,000 
sumos. Pagalbos Lietuvai vajaus 
komitetas ragina Kanados lietu
vius taupyti ir skolintis lietuvių 
kredito kooperatyvuose, nes jie 
remia Kanados lietuvių bendruo
menės veiklą, bei tęsti finansinę 
paramą mūsų laisvos tėvynės ge
rovei. PLV komitetas

Pagalbos Lietuvai vajui aukojo: 
$1,000 - M. Vasiliauskienė; $300 - 
S. Kačinskas; $100 - E. Jasevičie
nė, F. Andriūnas, V. Timošenko; 
$60 - G. Adomaitienė.

A. a. A. Kauno atminimui: $100 - 
M. Longo; $60 - P. C. Ward ir M. 
Roccasalva; $50 - A. Ruzgys, D. F. 
McDonell.

Kompiuterių persiuntimui į Lie
tuvą: $120 - A. A. Lukošiai; $100 - 
M. Balkūnaitė; $40 - J. Morkūnas, 
D. Puterienė.

A.a. J. Meškio testamento vykdy
tojas V. Vainutis iš palikimo pa
skyrė po $1,000 - Pagalbos Lietu
vai vajui, Vasario 16-tos gimnazi
jai ir Kanados lietuvių kultūros 
muziejui-archyvui.

Visiems aukojusiems Lietuvos 
reikalams ir KLB krašto valdy
bos veiklai paremti nuoširdus 
ačiū. KLB valdyba

Lietuvių tautinių šokių instituto valdyba, susitikusi tautinių šokių kur
suose rugpjūčio 18-26 d.d. Dainavoje. Iš kairės: Violeta Fabijonovich - 
narė, Eimutis Radžius - sekretorius, Dalia Dzikienė - pirmininkė, Juozas 
Karasiejus - vicepirmininkas, Rasa Poskočimienė - ryšininkė, Juozas 
Karmūza - iždininkas

IX-ji Tautinių šokių šventė
BRONIUS JUODELIS

Dar neišdilo malonūs VIII 
Tautinių šokių šventės Hamil
tone prisiminimai. Nepaste
bimai prabėgo ketveri metai. 
Paskutinių metų išeivijos dar
bai, rūpesčiai, visas dėmesys 
buvo nukreiptas į Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, į 
žiaurias grumtynes su okupan
tu Lietuvoje.

Dabar, kai Lietuvos nepri
klausomybė atstatyta, kai Lie
tuva yra Jungtinių Tautų pilna
teisis narys, kiekvienas iš mū
sų šokame iš džiaugsmo iki pat 
debesų. Tą džiaugsmą galėsi
me išlieti IX-je Išeivijos lie
tuvių tautinių šokių šventėje 
Čikagoje 1992 m. liepos 5 d. 
Rosemont Horizon paviljone.

Šventės rengimo darbai pra
sidėjo pavasarį išrinkus nau
ją Lietuvių tautinių šokių insti
tuto vadovybę ketverių metų ka
dencijai. Ją sudaro-pirm. Da
lia Dzikienė, vicepirm. Juozas 
Karasiejus, sekr. Eimutis Ra
džius, ižd. Juozas Karmūza, 
narės - Rasa Poskočimienė ir 
Violeta Smieliauskaitė-Fabio- 
novich.

Per vasarą instituto valdy
ba su talka paruošė šokių šven
tės repertuarą ir surengė tau
tinių šokių mokytojų-vadovų 
kursus Dainavoje rugpjūčio 
18-26 d.d. Kursų rengimą pa
rėmė $4,000 Lietuvių tautinių 
šokių festivalių korporacija, 
kurią sudaro instituto ir JAV 
lietuvių bendruomenės direk
toriai, vadovaujant Br. Juo
deliui. Dainavoje šokių kur
sai pavyko labai gerai. Juose 
buvo atstovai iš visų tautinių 
šokių grupių JAV, Kanadoje ir 
Brazilijoje, iš viso 112 asme
nų. Dalyvavo juose visada jau
nos, niekad nepavargstančios 
tautinių šokių mokytojos-Jad
vyga Matulaitienė, Irena Smie- 
liauskienė, Rita Karasiejienė,

MILIJONAS DOLERIU
LIETUVAI

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

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

Nijolė Pupienė ir eilė kitų.
JAV LB krašto valdyba šven

tės rengimo komiteto pirmi
ninku pakvietė bendruome- 
nininką dr. Petrą Kisielių. Jis 
jau sudarė rengimo komitetą, į 
kurį be jo įeina vyriausia me
no vadovė Dalia Dzikienė, vi
cepirm. Birutė Jasaitienė, 
sekr. Jūratė Budrienė, muzi
kinis direktorius Darius Poli- 
kaitis, ižd. Kostas Dočkus, tei
sės patarėjas adv. Saulius Kup
rys, lėšų telkimui - dr. Anta
nas Razma, leidinio redaktorė 
Danutė Bindokienė, dailės rei
kalams - Petras Aleksa, spau
dai - Bronius Juodelis ir Sil
vija Foti, radijui - Petras Pet
rulis, registracijai - Dalia 
Dundzilienė, bilietams - Genė 
Rimkienė, banketui - Marija 
Remienė, jaunimo pokyliui - 
Lidija Rasutienė, garbės sve
čių priėmimui - Angelė Kar- 
mienė, salės reikalams - Vio
leta Fabionovich, ryšiams su 
lituanistinėmis mokyklomis - 
Regina Kučienė, ryšiams su 
miesto pareigūnais-Alė Kėže- 
lienė, pamaldų reikalams - 
Juozas Polikaitis, šokių moky
tojų pagerbimui - Nijolė Pu
pienė ir instituto atstovė - Ra
sa Poskočimienė.

Šventei parinktas Rosemont 
Horizon paviljonas turi 14,000 
vietų žiūrovams, 28 šokėjų kva
dratus, vietą šokėjų rikiavi
mui, garbės svečių priėmimui, 
jaunųjų šokėjų susodinimui. 
Paviljonas yra prie visų pa
grindinių greitkelių prie O’Ha
re orauosčio. Jo aplinkoje yra 
viešbučiai ir moteliai šokė
jams bei svečiams.

Komiteto šventės rengimo 
darbai jau vyksta. Vyriausia 
meno vadovė kviečia visus tau
tinių šokių vienetus šventėje 
dalyvauti ir registruotis iki 
š.m. spalio 31 d. šiuo adresu: 
Dalia Dzikas, 43 Mildred Road, 
West Hartford, CT 06107 USA.



Nėra blogio mano sieloje
Vidmantės Jasukaitytės Kristina kūrinyje “Baladės apie stovinčiąją ant tilto”
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VACYS KAVALIŪNAS

Poezija, teigia prancūzu filo
sofas Jacques Maritain’as savo 
knygoje “Poezijos situacija” 
(“Situation de la poesie”), gims
ta žmogaus būties gelmėse.

Ir ne tiktai poezija. Žmogaus 
būties gelmėse gimsta ir prozos 
kūrinys, išspinduliuodamas iš 
kūrėjo sielos ir virsdamas es- 
tetine-grožine realybe. Šioje 
estetinėje realybėje atsispin
di ir kūrinio autorius: jo san
tykiai su išoriniu pasauliu, jo 
žmogus, jo žemės kelio vizija 
ir jo gyvenimo prasmė.

Pagaliau — ir tai labai dažnu 
atveju — literatūros kūrinyje 
atsiskleidžia ir gilūs egzisten
ciniai jo amžino likimo momen
tai už žemės kelio ribų — meta
fizinėse tolumose ir jų gelmė
se, kuriose jis susitinka ir su 
savo kūrėju.

Ir ne be pagrindo prancūzų 
rašytojas Gustave Flaubert’as 
galėjo pasakyti apie savo roma
no “Madame Bovary” vyriausią
ją veikėją: “Madame Bovary — 
tai aš”, nors teorinėje savo es
tetikos sampratoje ir teigęs, 
kad kūrėjas tiek tegali atsispin
dėti savo veikale, kiek Dievas 
savo sukurtame pasaulyje.

Taip turbūt “Kristina — tai 
aš” galėtų pasakyti ir Vidman
tė Jasukaitytė apie savo “Ba
ladės apie stovinčiąją ant til
to” vyriausiąją veikėją, kurią 
sutinkame jos knygoje 
“Baladė, kuri lauks”, išleistą 
1989 m. Vilniuje.

“Baladė apie stovinčiąją ant 
tilto”, kuri ir savo turiniu, ir 
savo forma skiriasi nuo tradi
cinės baladės žanro, prasideda 
šviesia lyrine Kristinos sielos
— sielos, kurioje nėra blogio,
— uvertiūra, kurios melodijos 
linija, vis pasikartodama, ei
na per visą Jasukaitytės kūrinį:

Esu laiminga, — kartoju ir karto
ju. Esu laiminga, esu laiminga 
ir dar sykį galiu pakartoti — esu 
laiminga. Laiminga esu, nes turiu 
savo vietą pasaulyje, esu tarsi žo
lynas, išaugęs iš savo šaknų, — 
ne persodinta ar įskiepyta, iš sa
vo šaknų esu išaugusi, ir tas, ku
ris atsisės ant žemės, kad užmer
kęs akis galėtų tylomis prisiglaus
ti prie lapų ar pumpurų, suvoks, 
jog dar tebėra pats vidurvasaris 
ir dar tiek daug galima suspėti, 
pajus, koks yra stiprus tas keras 
ir kaip tvirtai ten susiraizgiusios 
daugybės kartų šaknys, koks stip
rus tas keras, iš kurio aš išaugau".

Pačioje pirmojoje — ir čia 
cituotoje — pastraipoje Kristi
na gražiu žolyno palyginimu 
susieja savo kelią su gamtos 
pasauliu ir su žeme, iš kurios 
ji išaugusi, ir su daugybe kar
tų, kurios prieš ją gyveno. Ta
čiau ji neturi mistinio gamtos 
ir jos sielos pajutimo jausmo, 
kuris atsiskleidžia paslaptin
gumo dvasia bei nuotaika; 
nors jos ryšiai, ypač su išėju
siais, labai nuoširdūs ir gyvi — 
jų pėdsakų aidai kone realiai 
girdimi Kristinos keliuose.

Šie uvertiūriniai Kristinos 
žodžiai atskleidžia ne tiktai 
dvasinę Kristinos būseną, nu

Lietuvos istorijai reikšminga vis labiau nykstanti Krėvos pilis dabartinėje 
Gudijoje. Jos priežiūra niekas nesirūpina Nuotr. H. Paulausko

tviekstą giedrai spinduliuo
jančia nesustojančio laimin
gumo šviesa. Dažnai šioje jos 
sielos giesmėje egzistencinę 
prasmę turinčio veiksmažo
džio “būti” forma “esu” sutei
kia jos keliui gilumos dimen
sijas — sujungia ją ne tiktai 
su žeme, bet pereina jr už jos 
ribų — dvasinėn plotmėn.

Ii- Kristinos ryšiai su tais, 
kurie prieš ją gvyeno, nėra nu
trūkę, kaip jie nėra nutrūkę ir 
dvasinės jos sesers Jurginijos, 
kurią sutinkame Jasukaitytės 
romane “Po mūsų nebebus 
mūsų” guodžiant savo močiu
tę: “Močiute, dvasios ryšiai 
juk nenutrūksta”. O jos močiu
tė Antosė:

... nežinojo, kas tie dvasios ry
šiai, bet staiga pajuto, kad jie yra 
nenutrūkę. Ir kad jie nebenutruks 
niekada, dvasios ryšiai tarp jos 
ir sesers. Tarp jos ir motinos, tė
vo. Tarp jos ir buvusio sūnelio. 
Tarp visų.

Žingsnių aidai tų, kurie gy
veno prieš Kristiną, pasigirsta 
visame jos kelyje, kuris atsi
skleidžia vis toje pačioje švie
sioje lyrinės melodijos linijo
je, skambančioje laimės akor
dais:

Esu laiminga, nes žinau savo 
vietų pasaulyje — čia, kur gimiau, 
kur gyvenu, vietą, kuri seniai man 
buvo palikta prie pat žemės širdies, 
žaliajame kalvų ir šilų lingavime, 
vasaros garsuose, augančiu už tvo
ros vėlyvųjų vyšnių kartume, nuo 
laiko pajuodusiuose trobos sieno
juose, kuriuose tebežymu prieš 
mane gyvenusių likimai ir gyveni
mai ...

Kristinos kelias, susisiekda
mas su tais, kurie čia gyveno ir 
kurių žingsnių aidus girdi ne 
tiktai savo būties gelmėse, bet 
ir junta juos net ir išorinės 
erdvės daiktuose, pagaliau 
pereina šio pasaulio ribas:

Jų šviesos esu apsaugota nuo 
visokio blogio ir jaučiuosi saugiai 
lyg dideliame visatos delne, ku
ris akimirkai atsigniaužė, kad ga
lėčiau išvysti ir įvertinti save bū
ties šviesoje, o paskui vėl užsivers, 
kad glūdėčiau jame toliau, kaip 
glūdžių jau ištisus amžius.

Gili mintis — amžinas tas, 
kas yra kilęs iš amžinos būties 
ir jos šviesos. Ir visas Kristi
nos kelias yra nutviekstas že
mės ribas pereinančia meilės 
žmogui ir pasauliui šviesa:

... esu laiminga, ir nebuvo mano 
gyvenime jokių nesusipratimų, 
ir mano likimas nuo pat pirmos 
gyvenimo dienos yra aiškus ir ly
gus, ir šviesus!...) ir nieko blogo 
niekas nėra man padaręs, nes aš 
niekada nenorėjau nieko nu
skriausti. Ir visi mane myli ir 
visada mylėjo, nes aš myliu pasaulį 
su visais jo daiktais, reiškiniais, 
su visais jo laimingais ir nevyku
siais sutvėrimais — su visa jo gy
vybe.

Kristinos kelyje pasitaiko ir 
šešėlių —jos žodžiais, nevyku
sių sutvėrimų. Tačiau ir jie yra 
nušviesti giedra, jos sielos 
spinduliais. Nuoširdūs lyri
niai jos santykiai ir su gamtos 
pasauliu: “Dangus iš. anksto 
nujaučia rudenį ir ima liūdėti, 
ir kai aš išvystu jame tik man 
vienai regimus liūdesio ženk
lus, visada žinau, kad artinasi 

ruduo”. O tas liūdesys, kurį 
Kristina pajunta, su juo savo 
vidinio peizažo plotais susi
liedama, praslenka ir jos ke
liu. Atsiskleidžia jis ilgesiu 
praėjusio laiko, gailesčiu 
tolstančios jaunystės ir egzis
tenciniu susimąstymu, kai ji 
pažvelgia į save prosenelės 
veidu:

Diena tarsi sniegena — sumo
suoja sparneliais palei veidą ir 
dingsta, o tu stovi ant tilto ir net 
akmenuko nenumeti į tekantį po 
kojomis vandenį (.. J. Ir tau ding
teli — kas gi ten pasirodė? — ar tu 
regėjai kurią nors iš savo prose
nelių, ar pati buvai ten ir jos vei
du žvelgei į save?

Sutinkame Kristinos kelyje 
ir žmones: Eugenijų, Ingų, Ja- 
nį, Pelcį... Ir jos muzikos mo
kytoją Povilą Sargūną. Junta
mi tarp mokinės ir jos mokyto
jo dvasiniai ryšiai. Jo dėmesį 
Kristina nori atkreipti ne
kreipdama į jį dėmesio — per 
pamoką žiūri pro klasės lan
gą, o jis palieka ją po pamokų.

Jiedu ir pasiginčija:
— Jūs — tai dar ne muzika, tams

ta mokytojau. Kodėl aš turėčiau 
jūsų su malonumu klausytis? Jūs
— tai visai ne muzika. Toli gražu 
ne muzika.

— Kur tu girdėjai tikrą muziką?
— jo balsas sudrebėjo, bet stengė
si išlikti ramus.

— Muziką girdėjau. Ir todėl ži
nau, kad muzika — tai nejus.

Susitinka jų keliai ir vėliau. 
Tačiau jie nesusilieja vienon 
plotmėn: “Povilas staiga su
stoja ir žiūri į mane suvokęs, 
kad niekada jau nesuprasime 
vienas kito”. Likimas jų ke
lius pasuka kita kryptimi.

O jis — likimas Kristinos 
žmogaus kelio vizijoje — ne
atskiriama jo gyvenimo dalis. 
Ir jo žingsniai jaučiami bei 
girdimi visada. Jis ir gyvena 
visur — net ir bendrabutyje, 
kuriame ir realus istorinis 
laikotarpis, kuriuo bėga Kris
tinos kelias, praslenka pro 
akis:

Tame bendrabutyje, kur gyvena 
susigrūdusios šeimos, kur mažy
čiuose kambarėliuose gimsta, au
ga ir užauga vaikai, kur vyrai ge
ria, o moterys nuolat juos keikia 
(.. .) dar gyvena ir Likimas, kurį 
gal labiau tiktų vadinti Viltimi. 
Visi jie tiki, jog kada nors gaus 
butus gražiausiame miesto rajo
ne ...

Tačiau visa — net ir tamses
ni Kristinos gyvenimo momen
tai yra nušviesti jos sielos 
šviesa. Ir jos kelias eina ky
lančia linija į aukštumas: “... 
esant blogiui, visada yra am
žinas kelias į gėrį (. . .), juk 
negali būti nieko tobulesnio, 
kaip kelias į gėrį, grožį, tiesą, 
meilę ir viltį. ..”

Ir visas Kristinos kelias — 
nuo pat pradžios ligi pabaigos 
— aidi vis tais pačiais jos 
dvasinės simfonijos tonais:

Esu laiminga. Esu laiminga. 
Ir dar sykį galiu pakartoti — esu 
laiminga. Nes niekas niekada nė
ra manęs nuskriaudęs nei apgavęs, 
nes aš niekam nieko nepamelavau, 
netgi tada, kai pasakojau, ko 
niekada nėra atsitikę.

O tai, “ko niekada nėra atsi
tikę”, Kristina pasakoja gana 
dažnai. Baigdama vieną ar ki
tą savo gyvenimo epizodą, pa
stebi: “Nebuvo viso šito. Ne
buvo, nes taip nebūna. Nes 
taip ir negali būti”.

Tačiau tai — šis estetinis 
realizmas, kuris išspinduliuo
ja ir išaidi iš Kristinos būties 
gelmių, netrukdo gėrėtis jos 
minties ir jos dvasios vingiais 
bei jų nuoširdžiu atsiskleidi
mu.

Kristinos kelyje, atsisklei- 
džiančiame šviesios lyrinės 
melodijos fone, iškyla ir jos 
žmogaus žemės kelio filosofi
ja, vedanti į tai, kas čia ne
sibaigia — į dvasines aukštu
mas: “Ieškokite pasaulyje, iš 
ko mokytis meilės ir grožio”.

Tokie Jasukaitytės būties 
gelmėse gimusios “Baladės 
apie stovinčiąją ant tilto” 
Kristinos, kurios sieloje nė
ra blogio ir kurios žvilgsnis 
nukreiptas į grožio pasaulio 
plotus, dvasiniai bruožai.

Ji savo kelio kryptimi pana
ši į kitą iš Jasukaitytės sielos 
gelmių išspinduliavusį jau 
minėto jos romano “Po mūsų 
nebebus mūsų” personažą 
Jurgį. Ir jis turi nueiti “pas 
visagalį teisėją .. . gryna są
žine ir susitaikęs su viso pa
saulio žmonėmis, nes niekam 
nėra padaręs blogo”.

Rugpjūčio 18 d. Pagiriuos (Kuronių kaime) pašventintas koplytstulpis 
prel. A. Jakštui-Dambrauskui. Kalba V. Natkevičius iš Vokietijos

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ

Naujieji
K. BARONAS

Nėra tos dienos, kad apie 
Lietuvą ir kt. Pabaltijo vals
tybes nerašytų spauda (Lietu
vos vokiečių akyse laikoma 
laisvės varikliu), nekalbėtų 
radijas, televizija, leidiniai. 
Ypač pastarieji paskutiniųjų 
šešių mėnesių laikotarpyje 
gausiai paplito knygų lenty
nose.

Istoriniai leidiniai
Paskutiniu metu pasirodė K. 

Ludwig “Das Baltikum — Est- 
land, Lettland, Litauen”, 163 
psl., kaina 17 m. 80 pf. Leidi
nio kritiką vokiškos ELTOS 
žiniaraštyje parašė Eichstaet- 
to katalikų u n1-1 o prof. dr. A. 
Bammesbergei1,' pažymėdamas 
kad autorius gan skubotai iš
leido jį į knygų rinką, pada
rydamas keletą klaidų. Ypač 
tautybių klausime, priskirda
mas estus prie latvių ir lietu
vių, greičiausiai žvelgdamas 
į juos kaip politinį vienetą.

Tame pačiame vokiškos EL
TOS žiniaraštyje šveicaras 
Hans Rychener nagrinėja Es
tijos vokiečio Bernd Nielsen- 
Stockkeby (studijavo Tartu 
un-te) “Baltische Erinnerun- 
gen, Estland, Lettland, Li
tauen, zwischen Unterdrue- 
ckung und Freiheit” (Pabal
tijo prisiminimai — Estija, 
Latvija, Lietuva tarp priespau
dos ir laisvės, 336 psl., kaina 
38 mark.). Jis plačiai paliečia 
tų valstybių istoriją, nepri
klausomą gyvenimą, daugiau 
vietos skirdamas savo gimta
jai Estijai.

Negalima taip pat pamiršti 
Rytprūsių vokiečių savaitraš
čio “Das Ostpreussenblatt” 
(leidžiamas Hamburge) politi
nio sk. redaktoriaus Ansgar 
Graw “Der Freiheitskampf im 
Baltikum (Laisvės kova Pabal- 
tyje, 175 psl., kaina 25 mark.). 
Autorius penkiose dalyse me
ta platų žvilgsnį į Pabaltijo 
praeitį ir dabartinį gyvenimą. 
Prof. dr. A. Bammesberger 
rašo, kad autoriui reikėjo dau
giau vietos paskirti šiandie
niniam Pabaltijo gyvenimui — 
mokykloms, ligoninėms, sene
lių namams, šventovėms, apra
šyti mažų ir didesnių žmonių 
veiklą. Vakariečiams būtų žy
miai lengviau išspręsti eilę 
klausimų matant, kad Pabalti
jyje gyvena lygiaverčiai žmo
nės, išbuvę pusę šimtmečio 
sovietiniame kalėjime. Tie 
žmonės nieko kito nenori kaip 
tik “normalaus” gyvenimo. 
Įžangą šiai knygai parašė K. 
Prunskienė.

Literatūriniai kūriniai
Iš Austrijos Zalcburgo lei

dyklos pasiekė mane Korneli
jaus Heli ir Antano Gailiaus 
“Das Stieropfer” — Erzaelun- 
gen aus Litauen (“Jaučio au
ka”, Lietuvos apysakos).

K. Heli pirmiausia supažin
dina skaitytojus su Lietuvos 
istorija, laisvu gyvenimu, oku
pacija, Gorbačiovo laikotar
piu, skirdamas daug vietos lie
tuvių literatūrai. Yra 14 nuo
traukų, pradedant 1989 m. rug

leidiniai
pjūčio mėn. Pabaltijo lais
vės grandine, demonstracijom, 
Kryžių kalnu, sausio 13 žu
vusių laidotuvėm, Gedimino 
miesto, Kauno vaizdais ir kt.

Lietuvių autorių vertimus 
atliko K. Heli, įjungdamas į 
leidinį J. Biliūną, A. Vienuo
lį, V. Krėvę, J. Savickį, J. Gru
šą, P. Cvirką, ir po karo užau
gusius Lietuvoje rašytojus — J. 
Mikelinską, J. Aputį, B. Vili- 
maitį, R. Klimą, R. Granauską 
ir kt.

Už Lietuvos ribų, vokiškai 
kalbančiuose kraštuose, užau
gusiems gyventojams ir nemo
kantiems jau lietuvių kalbos 
tai tikrai brangi dovana. Ji 
įgalins susipažinti su Lietu
vos geopolitiniu gyvenimu, o 
apsakymuose — su lietuvio bū
du, krašto vaizdais. Gaila, 
kad autorius vietoje J. Biliū
no “Brisiaus galo” įdėjo “Kliu
džiau” (Getroffen). Prisime
nu, kai Vilniaus “Ryto” pra
džios mokykloje, skaitydami 
šį vaizdelį visuomet visi verk
davome. Tikiu, kad ašaros rie
dėtų ir šiandieninių laikų vai
kams. O gal ir ne? ... (Cor
nelius Hell, “Das Stieropfer”, 
Otto Mueller Verlag, A-5021 
Salzburg, Postfach 167 Aust
ria, 186 psl., kaina 42,80 m.).

Minėtini ir seniau pasirodę 
leidiniai - “Die Balten”, prof. 
M. Hellmanno, prof. B. Meis- 
snerio, G. Raucho, G. Meyrio 
ir kt. veikalai.

Gaila, kad nepavyksta išleis
ti J. Urbšio atsiminimų. Be
veik pusė išversta į vokiečių 
kalbą. Susirašinėjau su viena 
vokiška leidykla, tačiau ryšys 
nutrūko. Leidykla neatsako į 
mano laiškus. Atsiminimams 
išleisti Tautos fondas pasky
rė 4000 dol.

Lenkijoje
Jau trečiosios laidos susi

laukė Lenkijos knygų lentynos 
istoriko Jurgio Ochmanskio 
parašyta “Historia Litwy” 
(Wroclaw, Warszawa, Krakow, 
1990 m.). Su nuorodom bei tu
rinio sąrašu leidinys turi 395 
psl. Kaina astronomiška — 
28,600 zlotų!

Nors pažymima, kad leidinys 
papildytas ir pataisytas, ta
čiau kai kuriose vietose aiš
kiai jaučiamas Brežnevo laikų 
kvapas. Betgi malonu, kad len
kas gan objektyviai paliečia 
Lietuvos politinę padėtį, pvz. 
pripažindamas, kad Liublino 
unija turėjo Lietuvai ir Žeč
pospolitai geras ir blogas pa
sekmes. Liublino Unija turėjo 
antimaskvinį atspalvį, tačiau 
ji įjungė Lietuvos diduomenę 
į stiprią lenkišką bangą ir po 
kelių šimtmečių ją sulenkino.

Prie leidinio teks grįžti at
skiru straipsniu.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
lygas bei žurnalus

XX.. F’lenys 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

Kompozitorius Vladas Jaku- 
bėnas mirė Čikagoje 1976 m. 
gruodžio 13 d. Penktųjų mirties 
metinių proga 1981 m. gruodžio 
10 d. taip pat Čikagoje buvo įsteig
ta Vlado Jakubėno draugija jo 
kūriniams išleisti. Čikagietis 
žurnalistas Edvardas Šulaitis, il
gametis šios draugijos valdybos 
pirmininkas, šią vasarą lankyda
masis Lietuvoje, ten įsteigė drau
gijos skyrių. Jo vadove pakviesta 
muzikologė Rita Nomicaitė, kuri 
savo diplominiam darbui buvo pa
sirinkusi V. Jakubėno kūrybą. 
Pokariniais sovietinės okupaci
jos metais jo kūriniai Lietuvoje 
buvo uždrausti. Juos dabar gar
sins Vlado Jakubėno draugijos 
skyrius, lėšų gavęs iš centro 
Čikagoje. Planuojama skirti me
tinę V. Jakubėno premiją už ge
riausią muzikinę recenziją, su
rengti jo kūrinių koncertą mir
ties metinių proga. “Spindulio” 
spaustuvė Kaune atspausdins Či
kagoje paruoštą knygą apie V. 
Jakubėno kūrinius ir jo muziki
nes recenzijas.

Porą mėnesių JAV viešėjo Lie
tuvos konservatorijos fortepijono 
klasės vadovė Veronika Vitaitė- 
Zvirblienė su dviem jaunom pia
nistėm — šešiolikamete Goda 
Gedvilaite ir dvidešimt ketverių 
metų amžiaus Aleksandra Žvirbly
te. Pastaroji jau yra baigusi M. 
K. Čiurlionio meno mokyklą ir 
Lietuvos konservatoriją Vilniu
je, o dabar tobulinasi P. Čaikovs
kio konservatorijoj Maskvoj. G. 
Gedvilaitė dar tik baigia M. K. 
Čiurlionio meno mokyklą. Abie
jų talentus liudija sėkmingi pa
sirodymai tarptautinėse pianistų 
varžybose. Jų atsisveikinantį kon
certą Klivlando lietuviams rug
pjūčio 12 d. Dievo Motinos para
pijos salėje surengė Ohio lietu
vių gydytojų draugija. Viešnios 
išskubėjo Vilniun į ten rengiamą 
tarptautinį M. K. Čiurlionio pia
nistų konkursą. Pedagogė Veroni
ka Vitaitė-Žvirblienė džiaugėsi 
pianisto Antano Smetonos pastan
gų dėka papiginta kaina nupirktu 
aukštos kokybės Steinway fortepi
jonu. Lėšas šiam pirkiniui buvo 
paskyręs Lietuvos ministeris pirm. 
G. Vagnorius, o fortepijono nu- 
skraidinimą Frankfurtan finansa
vo JAV lietuvių fondas.

Vilniaus jaunimo teatras 1989 
m. gegužės 24-31 d. d., pirmą kartą 
viešėdamas JAV, į II-jį tarptauti
nį teatrų festivalį Čikagoje įsijun
gė rež. Eimunto Nekrošiaus pasta
tytais veikalais — A. Čechovo 
“Dėde Vania” ir V. Korostyliovo 
“Pirosmani, Pirosmani . . .” Po 
sėkmingo debiuto į III-jį tarptau
tinį teatrų festivalį Čikagon bu
vo atsivežtos dvi E. Nekrošiaus 
režisuotos inscenizacijos — 
“Kvadratas” ir “Ilga kaip šimt
mečiai diena”. Ypatingo dėmesio 
susilaukė “Kvadratui” panaudota 
V. Jelisejevos dokumentinė so
vietinių kalinių gyvenimo apy
saka “O buvo taip”, mažesnio — 
Č. Aitmatovo romanas “Ilga kaip 
šimtmečiai diena”. Dėl vizų pro
blemos vilniečiai Čikagon atvy
ko pavėluotai ir festivalin įsi
jungė tik 1990 m. birželio 28 — 
liepos 1 d.d., pačioje jo pabaigoje.

Trečioji gastrolinė išvyka j 
JAV buvo skirta Niujorko tarp
tautiniam meno festivaliui. Vil
niaus jaunimo teatras, šiemet mi
nintis sidabrinę veiklos sukaktį, 
Niujorkan atvyko su Čikagoje jau 
rodytais “Kvadrato” ir “Dėdės 
Vanios” spektakliais. Išvykon 
įsijungė šiemetinį Europos teat
rų sąjungos prizą laimėjęs rež. 
Eimuntas Nekrošius, aktoriai Jū
ratė Aniulytė, Vladas Bagdonas, 
Rimgaudas Karvelis, Janina Ma- 
tekonytė, Dalia Overaitė, Vidas 
Petkevičius, Juozas Pocius, Kos
tas Smoriginas, Dalia Storyk, Ire
na Tamošiūnaitė, Vytautas Trau- 
kinaitis, Remigijus Vilkaitis, Ge
rardas Žalėnas ir Elvyra Žeber- 
tavičiūtė. Svečius iš Vilniaus glo
bojo ir jų spektakliais niujorkie
čiams birželio 13 — liepos 7 d.d. 
rūpinosi vietiniai amerikiečių teat
rai “The Joyce Theatre” ir “Lin
coln Center Theatre”, Labai sėk
mingas trečiąsias gastroles JAV 
vilniečiai aktoriai užbaigė liepos 
10-13 d.d. keturiais “Dėdės Va
nios” ir “Kvadrato” spektakliais 
Filadelfijoje, ten pakviesti "Anne- 
bergo centro”. Savo veiklos sidab
rinę sukaktį Vilniaus jaunimo 
teatras paminėjo Vilniuje gegu
žės 27 d. V. Šekspyro dramos “Ro
meo ir Džiuljeta” spektakliu, re
žisuotu Aurelijos Ragauskaitės. 
Iš gastrolių JAV grįžusio rež. E. 
Nekrošiaus Sicilijoje laukė Taor
minos meno komiteto ir Europos 
teatrų sąjungos paskirtas prizas, 
jį įtraukęs į geriausių režisierių 
eiles Europoje.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
klube Vilniuje buvo diskutuojama 
tema “Švietimo reforma ir kultū
ros raida”. Pokalbyje dalyvavo 
Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nisteris D. Kuolys, dr. M. Luk
šienė, filosofijos mokslų kandi
datas Ž. Jackūnas, prof. dr. V. 
Zaborskaitė, reformos iniciatoriai 
ir vykdytojai. Diskutuojama te
ma, liečianti Lietuvos aukščiau
siojoje taryboje ruošiamą naująjį 
švietimo įstatymą, sutraukė didelį 
būrį rašytojų, pedagogų, dvasinin
kų, politinių grupių atstovų ir net
gi buvusių politinių kalinių. Jie 
visi pritarė šio svarbaus įstatymo 
patobulinimui ir neatidėliotinam 
priėmimui.

Trečioji religijos filosofijos 
ir religinio meno studijų savaitė 
“Sinoikija 1991” rugsėjo 14-21 
d.d. įvyko Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje, Klaipėdoje ir Nidoje. 
Oficialioji dalis rugsėjo 15, sek
madienį, buvo pradėta iškilmin
gomis Mišiomis Vilniaus arkika
tedroje. Jas koncelebravo: Vil
niaus vysk. Juozas Tunaitis, Pa
nevėžio vysk. Juozas Preikšas, 
svečiai iš Vokietijos vysk. Stimpf- 
le, prel. Heinrich Eudenbach, 
kun. Antanas Bunga ir svečias 
iš JAV kun. dr. Kęstutis Trima
kas. Sinoikijos dalyvius Lietuvos 
aukščiausiojoje taryboje pasvei
kino jos prezidiumo pirm. Vytau
tas Landsbergis. Sekmadienis 
baigtas iškilminga vakariene. Ki
ti renginiai buvo išsklaidyti pen
kiose Lietuvos vietovėse. Vilniaus 
universiteto Kolonų salėje posė
džius turėjo ekumeninė sekcija, 
Kauno Vytauto D. universitete — 
teologijos, filosofijos ir istorijos 
sekcija, Klaipėdos paveikslų ga
lerijoje — meno ir literatūros sek
cija, Panevėžio “Ekrano” kultūros 
rūmuose — teologijos ir filosofi
jos sekcija.

Religinės muzikos valandos 
su jas užbaigiančiomis Mišiomis 
buvo surengtos Kauno arkikated
roje bazilikoje. Panevėžio Šv. Pet
ro ir Povilo šventovėje bei Nidos 
šventovėje. Kaune koncertinės 
dalies programą atliko sol. Gied
rė Kaukaitė, smuikininkė Ulijona 
Žebriūnaitė, vargonininkas Gedi
minas Kviklys, Panevėžyje — Pet
ro Valionio vadovaujamas Vil
niaus mergaičių choras “Liepai
tės”, vargonininkė Vida Preke- 
rytė, Nidoje — savo religinius 
eilėraščius skaitęs kun. Edmun
das Atkočiūnas ir “Aidijos” cho
ras su vadovu Romu Gražiniu. 
Sinoikijos pranešėjams iš užsie
nio skirta spaudos konferencija 
įvyko Vilniaus universiteto Rek
torato salėje. Ten savo posėdį 
turėjo ir Prof. dr. Stasio Šal
kauskio fondo valdyba. Šio žy
maus filosofo penkiasdešimto
sios mirties metinės paminėtos 
memorialinės lentos atidengimu 
prie jo gyvento namo Vilniuje. 
Minėjime dalyvavo velionies naš
lė Julija, sūnus Julius, vysk. 
Juozas Tunaitis. Lentą atidengė 
Lietuvos ministeris pirm. Gedi
minas Vagnorius ir Vilniaus mies
to tarybos pirm. Arūnas Grumal- 
das. Kalbėjo Prof. dr. S. Šalkaus
kio fondo valdybos pirmininkas 
ir Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos atstovas Virgilijus Čepai
tis. Lietuvos dailės parodų rūmuo
se buvo surengta jaunos dail. Lai
mos Grikštaitės religinių grafi
kos darbų paroda “Per Jį, su Juo 
ir Jame ...”

Sekcijose padaryta ir išklausy
ta daug aktualių pranešimų. Bend
ram “Sinoikijos 1991” vaizdui susi
daryti minėtini: docento Albino 
Jovaišos — “Liudviko Rėzos dar
bai biblistikos srityje”, biržiečio 
kun. Reinholdo Moro — “Pasau
liečių vaidmuo Reformatų Bend
rijos gyvenime”, vilnietės docen
tės Basios Nikiforovos — “Krikš
čionybės ir judaizmo dialogas 
(Vladimiras Solovjovas ir Marti
nas Buberis)”, čikagiečio kun. 
prof. dr. Kęstučio Trimako — 
“Žmogaus atkūrimas Kristuje: 
padėtis Lietuvoje (dėliojant mo
zaiką iš fragmentų)”, kun. docen
to Algimanto Kajacko — “Pastan
gos sukrikščioninti Lietuvą po 
Mindaugo mirties — tarp Romos 
ir Bizantijos”, prof. dr. Vandos 
Zaborskaitės — “Religinės min
ties variantai XX š. pirmos pu
sės lietuvių literatūroje”, Alfre
do Guščiaus — “Apie istorinę at
mintį, religiją ir tautiškumą”. 
Sinoikija baigta religinės muzi
kos valandėle ir dalyvių vakarie
ne. Valandėlės programą Vilniaus 
arkikatedroje atliko Dainiaus 
Juozėno vadovaujamas Šv. Kazi
miero koplyčios liturginis choras, 
sol. Giedrė Kaukaitė, violonče
listas Raimundas Jasiukaitis, var
gonininkai Živilė Stonytė ir Ber
nardas Vasiliauskas. v. Kst.
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1 Parapijos kredito kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.........

180-364 d. term, ind.........
1 metų term, indėlius.....
2 metų term, indėlius.....
3 metų term, indėlius.....
1 metų GlC-mėn.palūk. ..
1 metų GlC-met. palūk. ..
2 metų GlC-met. palūk. ..
3 metų GlC-met. palūk. ..
RRSP, RRIFirOHOSP ... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.
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/z%

73/4% 
73/<% 
73/4%
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’/z%

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 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

"Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,---------------------- ------- ----- ■-------------------- —
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857
/H Irstote c 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 
riiISlalG Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parlamentaras Jesse Flis ir ponia Flis, lietuvių draugai, dalyvavo Toronto 
Lietuvių namų popietėje, kurioje buvo rodomos vaizdajuostės iš įvykių 
Lietuvoje. Ta proga parlamentarui Jesse Flis buvo įteikta dovana iš Lie
tuvos. Iš kairės: ponia Flis, Jonas Jonaitis, Jonas Nešukaitis - dalyvavę 
IV PLS žaidynėse, Jesse Flis ir Rimas Sonda, Kanados sportininkų vado
vas PLS žaidynėse Lietuvoje Nuotr. Sig. Krašausko

TV.

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

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

Lengvaatlečių pirmenybėms 
pasibaigus

Tokijuje baigėsi Pasaulio lengvo
sios atletikos pirmenybės. Jos buvo 
lyg ir generalinė repeticija, jėgų pa
tikrinimas, ruošiantis Barcelonos 
olimpinėms žaidynėms 1992 m. Leng
voji atletika olimpiniuose žaidimuo
se yra labai svarbi sporto šaka, ku
rios atstovai gali laimėti per 40 tri
jų tauriųjų metalų medalių. Šį kar
tą Tokijo pirmenybėse dalyvavo ir 
mūsų torontietis, šiuo metu Kanado
je geriausias šuolininkas į aukštį, 
Aleksandras Žaliauskas. Kiek žino
ma, jam nepasisekė. Iššoko jis 2.24 
m, nors neseniai Niujorke buvo įvei
kęs kartelę 2.31 m aukštyje. Neda
lyvavo šiose pirmenybėse Rolan
das Verkys, Lietuvos rekordinin
kas, Varšuvoje pasiekęs 2,34 m aukš
tį, o taip pat moterų atstovė Nelė 
Savickytė, kuri yra pagerinusi Lie
tuvos moterų rekordą, iššokdama 
1.94 m per IV-sias PLS žaidynes Lie
tuvoje.

Minint mūsų lietuvių šuolininkų 
pasiekimus, dera palyginti juos su 
pasaulinės klasės pasiekimais. Pa
saulio rekordas yra 2.44 m pasiek
tas kubiečio D. Sotomajoro. Šiose 
pirmenybėse Tokijuje jis tačiau per
šoko tik 2.36 m ir tenkinosi antrąja 
vieta. Jį nugalėjęs amerikietis Č. Os- 
tinas su 2.38 m. aukščio riba gavo 
aukso medalį.

Tokijo pirmenybėse buvo pasiek
ti trys nauji ir puikūs pasaulio re
kordai: Karlas Liuisas (JAV) 100 m - 
9,86, šuolyje į tolį - Malkas Pauelas 
(JAV) 8.95, JAV rinktinė (A. Keiso- 
nas, I. Barelas, D. Mitčelas, K. Liui
sas) estafetė 4x100-37,50.

Pagal laimėtą medalių skaičių sėk
mingiausi buvo amerikiečiai - 10 
aukso, 8 sidabro ir 8 bronzos. Toliau 
sekė Sovietų Sąjunga (9, 9, 10), Vo
kietija (5, 4, 8), Kenija (4, 3, 1), Angli
ja (2, 2, 3) ir Kinija (2, 1, 1). Nuostabu, 
kad nė vieno apdovanojimo nepelnė 
tokių valstybių atstovai, kaip Ku
ba, Kanada, Vengrija, Švedija ir Is
panija ...

Vilniaus “Sportas” 1991 m. rugsėjo 
6 d. laidoje išspausdino Adolfo Alek- 
siejūno straipsnį “Žvilgsnis iš ša
lies”. Pateikiamas sutrumpintas jo 
vertimas.

“Šį kartą Japonijoje nuo lyderių 
-JAV ir Sovietų Sąjungos rinktinių 
- labai atsiliko Vokietijos sportinin
kai, kurie anksčiau per visas tarp
tautines varžybas būdavo rimti kon
kurentai. Penki čempionų titulai 
(iš jų du priklauso sprinterei K. Kra- 
bei) - tai akivaizdi nesėkmė, kuri, 
matyt, glaudžiai susieta su abiejų 
Vokietijų skirtingais požiūriais į 
profesionalų sportą ir pačių sporti
ninkų nuotaikomis. Atsigauti iki 
olimpinių žaidynių bus nelengva.

Panašūs politinio gyvenimo pro
cesai neigiamai paveikė visų kitų 
buvusios socializmo stovyklos res
publikų sportą. Dar niekad taip 
kukliai nerungtyniavo Rumunijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos ir Jugoslavijos leng
vaatlečiai, kurie pelnė tik po du vi
sų rūšių medalius, o dviejų pasta
rųjų valstybių atletai iš viso nepa
teko į prizininkų gretas. Be abejo

nės, laiko pašlijusiems reikalams 
pataisyti dar yra, tačiau negalima 
pamiršti, kad varžovai irgi nesnau
džia.

Barcelonoje labai svarbūs varžo
vai bas Afrikos lengvaatlečiai. Net 
septynių šio žemyno valstybių atsto
vai Tokijuje stovėjo ant garbės pa
kylos, pelnydami 7 čempionų, 6 si
dabro ir 4 bronzos apdovanojimus. 
Vien Kenijos sportininkai, daugiau
sia bėgikai, iškovojo 8 medalius, iš 
kurių pusė - aukso. Vis garsiau su 
varžovais “šneka” Azijos atletai. 
Pirmą kartą per pasaulio čempiona
tą jie sugebėjo užimti keturias pri
zines vietas, tarp jų dvi pirmąsias. 
Sparčiai tobulėja Kinijos “sporto 
karalienė”, rimtai į šiuos reikalus 
žiūri Japonijos sporto vadovai.

Netikėtai silpnai pasirodė Aust
ralijos žemyno atletai, kurie nuolat 
garsėjo pasaulinio lygio bėgikais. 
Jiems nepavyko laimėti nei vieno 
medalio.

Apskritai tarp 171 šalies atstovų, 
rungtyniavusių Tokijuje, į geriau
sių trejetus pateko 29 valstybių spor
tininkai, o garbingus čempionų titu
lus pelnė 16 šalių lengvaatlečiai. 
Anksčiau per pasaulio čempionatus 
tarp lyderių nebuvo tiek daug vals
tybių, o tokių, kaip Zambija, Nami
bija, Džibutis, Alžyras, iš viso nesi
girdėjo.

Tad artėjant olimpinėms žaidy
nėms, galima laukti daug siurpryzų 
ir netikėtumų. Tarp jų - braškančios 
Sovietų Sąjungos dalyvavimo žaidy
nėse problemos ir, be abejo, vis 
aiškesnės Lietuvos atletų galimy
bės pamatyti Barceloną”.

Lietuva vaizdajuostėse
1991 m. rugsėjo 22, sekmadienio 

popietę, gausus būrys tautiečių pra
leido Lietuvių namuose, kur buvo ro
doma paskutinių įvykių vaizdai iš 
Lietuvos. Šią popietę suorganizavo 
Toronto “Vyčio” sporto klubo ir KLB 
Toronto apylinkės valdybos. Buvo 
rodoma Lietuvos savanorių kariuo
menės atkūrimo momentai, 1991 m. 
sausio 13 d. ir Medininkų tragedi
jos, IV PLS žaidynių atidarymo bei 
uždarymo iškilmės ir kt. Ta pačia 
proga buvo pagerbti sporto darbuo
tojai, veteranai, sportuojančio jau
nimo geradariai - rėmėjai, įteikiant 
jiems iš Lietuvos parvežtus padė
kos pažymėjimus bei dovanas. Šiai 
popietei vadovavo TLS klubo “Vy
tis” pirmininkas Rimas Sonda.

“Vyčio” žinios. Klubo valdyba pra
neša, kad žiemos sezono metu krep
šinio treniruotės vyks kaip ir pra
eityje Prisikėlimo parapijos salėje 
antradieniais, vieną kartą savaitė
je, nuo 7 v.v. iki 8.30 v.v. jauniams ir 
vaikučiams (7-9 metų amžiaus), o po 
jų - vyrams. Treniruotės pradeda
mos 1991 m. spalio 15 d. Tėvai, kurie 
nori leisti savo vaikučius pasimo
kyti krepšinio, prašomi kreiptis į 
klubo pirmininką Rimą Sondą tel. 
769-0671.

Golfo žinios. Toronto lietuvių gol
fo klubas užbaigė sezoną dviejų die
nų turnyru Golf Haven golfo laukuo
se, kur įvyko bendra vakarienė ir 
klubo narių susirinkimas. Apie tai 
plačiau sekantį kartą.

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai metinės veiklos atidarymą pra
dėjo Mišiomis kartu su Maironio 
mokykla Lietuvos kankinių šven
tovėje spalio 6 d. organizuotai su 
vėliavom. Mišias atnašavo klebo
nas kun. J. Staškus, “Šatrijos” tun
to dvasios vadas. Savo pamoksle 
priminė, kad Maironio mokykla ir 
skautai pradeda darbo metus. 
Skaitymus skaitė abiejų grupių 
dalyviai, o procesijos aukų apibū
dinimus - Maironio mokyklos ve
dėja G. Paulionienė. Po Mišių Pa
rodų salėje vyko iškilminga suei
ga, kurioje dalyvavo daug tėvelių 
ir svečių. Sueigos komendantas 
ps. M. Rusinas tuntininkams pri
statė 96 išrikiuotus skautus ir 
skautes. Po pasveikinimo buvo 
įneštos vėliavos ir vyriausios skau- 
tininkės įsakymus skaitė ps. I. Bal
sytė, o brolijos vyriausio skauti
ninko įsakymus - v.s. F. Mockus. 
Po įsakymų abu tuntininkai padė
kojo visiems vadovams, tuntų na
riams, visoms organizacijoms, pa
rapijoms, Lietuvių namams ir vi
siems skautų rėmėjams. Sekė tun- 
tininkų pasikeitimas ir vėliavų 
perdavimas. Buvusi tuntininkė 
ps. A. Šimkuvienė perdavė tuntą 
ir vėliavą naujai tuntininkei ps. 
V. Senkuvienei, o v.s. F. Mockus 
- naujam tuntininkui s. A. Senkui. 
Po to buvo perskaityti įsakymai 
naujai sudarytos tunto vadijos. 
Taip pat nauji tuntininkai įteikė 
buvusiems tuntininkams vertin
gas dovanėles, už kurias buvo pa
dėkota, o visų dalyvių smarkiai 
paplota. Tuo pačiu metu sesė In
ga pakvietė buvusius ir naujus 
tuntininkus uždegti 3 žvakes Die
vui, tėvynei ir artimui. Baigiant 
išneštos vėliavos ir sugiedota “At
eina naktis”. Likę dar vaišinosi py
ragais ir kava, susipažino su vado
vais bei dalinosi įspūdžiais. M.

Nori susirašinėti
Medicinos studentė, 19 metų, no

ri susirašinėti su savo amžiaus 
studijuojančiu jaunimu. Rašyti: 
Romera Dervinskaitė, Stanevi
čiaus g-vė 43-16, Vilnius 232000, 
Lithuania.

Mokytoja, našlė, 62 metų, nori 
susirašinėti su lietuviais, kurie 
jaučiasi vieniši. Rašyti: Br. Bazie- 
nė, Lietavos 13-7, Jonava, Lithua
nia.

Išsilavinusi moteris ir 15-metis 
sūnus nori susirašinėti su užsie
nio lietuviais. Atvažiuosiantieji 
į Lietuvą ir neturį pažįstamų mie
lai bus laukiami. Rašyti: Marija 
Aksenavičienė, J. Basanavičiaus 
120-25, Kėdainiai, Lithuania.

Paieškojimai
Ieškau tėvo sesers Martos Stan- 

kievič ir jos dukterų Sabinos, Ri
tos, Jadvygos Boris. Išvyko į Ame
riką 1930 m. Rašyti: Genovaitė Duš- 
kinienė, Erfurto 27-7, Vilnius 
232049, Lithuania.

Ieškau savo pažįstamos Stasės 
Kent, dantų gydytojos, gyvenusios 
Niujorke. Rašyti: Elena Grižienė, 
Kauno raj. Domeikavos paštas, Vy- 
tėnų km., Lithuania.

Paroda
Dailininkas iš Lietuvos norėtų 

atvežti paveikslų parodą “Lietu
vos peizažas”. Ieško globėjų ir iš- 
kvietėjų. Rašyti: Robertas Jonavi- 
čius, Partizanų 168-43, Kaunas, 
Lithuania.

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.

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

LIETUVIŲ
_ AT -T- a kredito
PARAMA 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 If RRIF ind. (variable rato) 

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 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas (Toronto linija) 416-773-6480 

Namų (kainojimo skyrius
YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y7V1.

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 . aaaaaa. . —. . . ■ ■ _ .
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

2300 Bloor St.W. 
TORONTO, ONT. 
M6S1P2

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

Pradžiuginkite savo artimuosius 
šv. Kalėdų proga!

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

Kaina $6.50 už kg.

Latvijos firma AMBER GLOBUS LTD.

IV PLS žaidynių organizacinis komitetas Lietuvoje už nuoširdžią paramą 
ir didelį indėlį, rengiant IV PLS žaidynes, atsiuntė padėkos raštus sporto 
darbuotojams Kanadoje. Vienas iš tų pagerbtųjų buvo torontiškis Alfonsas 
Balnis. Pačiam negalint dalyvauti (po operacijos), jam atstovavo žmona 
ir sūnus. Nuotraukoje Rimas Sonda (kairėje) įteikia dovaną ir padėkos raš
tą Vandai Rainienei ir sūnui Ričardui Nuotr. Sig. Krašausko

t*

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.

HALLING ELECTRICAL
( Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai
• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai
• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas — Tom Thompson

EUROTRAX
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.



Profesinė talka Lietuvai
Kartu su Lietuvos nepriklau

somybės atgavimu vyksta ir jos 
atstatymas bei perorganizavi
mas. Šių metų vasaros pabaigoje 
iš Aukščiausiosios tarybos pir
mininko V. Landsbergio buvo 
gautas sąrašas projektų/darbų, 
kurie reikalauja profesinės tal
kos iš Vakarų. Tam tikslui rug
sėjo mėnesio pradžioje Toronte 
susiorganizavo grupė profesio
nalų, pasiruošusių padėti Lie
tuvai. Šios grupės pirmas užda
vinys - organizuoti ir koordinuo
ti įvairių profesionalų pasiunti
mą į Lietuvą padėti diplomati
niuose, ekonominiuose, sveika
tos, ekologiniuose, švietimo, 
socialiniuose ir kituose dar
buose.

Aplamai, grupė profesinės tal
kos Lietuvai planuoja dirbti ši
tokia eiga: peržiūrėti AT pirmi
ninko V. Landsbergio prašymus 
ir, susitarus su Lietuva, suskirs
tyti projektus pagal jų poreikių 
pirmenybę; susitarti su Lietuva, 
kurie asmenys eis specifinių

projektų atstovų pareigas ry
šiams su išeivijos profesine tal
ka; įdėti skelbimus lietuvių 
spaudoje apie darbo galimybes 
Lietuvoje pagal specifinius pro
jektus; užregistruoti besidomin
čius profesionalus, peržiūrėti 
jų kvalifikacijas ir sudaryti 
jiems ryšius su Lietuvos specifi
nių projektų atstovais. Registra
vimas vyktų pagal šiam tikslui 
paruoštas anketas. Registracija 
būtų vykdoma visose KLB apy
linkėse. Planuojama panaudoti 
ir kompiuterio sistemą.

Tokia eiga vyks koordinuotas 
ir efektyvus atsiliepimas į Lie
tuvos prašymus. Pradėjus prak
tiškai vykdyti šią programą, vis
kas bus persvarstoma, įnešamos 
reikalingos pataisos, ir daromas 
atitinkamas įvertinimas pagal 
numatytus kriterijus ir reikala
vimus. Su šio projekto detalėmis 
bus galima susipažinti KLB kraš
to tarybos suvažiavime Toronte 
1991 m. spalio mėn. 19 d.

Ina Lukoševičiūtė-Sungailienė

Prieš maždaug penkis dešimt
mečius Sibire mirė kapitonas 
Adomas Lastauskas. Jis buvo 
sovietų suimtas 1940 m. birže
lio 19 d. Varėnos poligone, iš
vežtas Sibiran, kur mirė 1943 m. 
Velionis dalyvavo ir Klaipėdos 
atvadavime 1923 m. Jį prisime
na Toronte ir kitur gyvenantys 
draugai — K. Deputis ir kiti.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Naująjį Ontario premjerą Bob 
Rae nustebino to nedidelio 
provincinio televizijos tinklo 
didžiulės metinės išlaidos, 
siekiančios apie $80 milijonų. 
NDP socialistų vyriausybės 
dėmesį į jas atkreipė provinci
jos revizoriaus D. Archerio 
pravesti biudžetinių 1989-90 m. 
tyrimai.

Tada paaiškėjo, kad “TVOn- 
tario” direktorių tarybos pirm. 
Bernard Ostry gauna $110.000 
algą ir turi šoferį, tais biudže
tiniais metais gavusį $52.937, 
kurių net $26.437 buvo sumo
kėti už antvalandžius. Revizo
rius D. Archeris taipgi prane
šė, kad tada “TVOntario” prog
ramų išlaidos padidėjo 9,6%, 
administracinės išlaidos — 
net 44%, paties tarybos pirm. 
B. Ostrio raštinės — 30,8%. 
Vien tik sienoje įrengti devy
ni televizoriai kainavo po $700, 
B. Ostriui leidžiantys tuo pa
čiu metu stebėti devynių tele
vizijos stočių programas.

Direktorių tarybos pirm. B. 
Ostry tarnybiniams skrydžiams 
buvo išleidęs $30.000, viešbu
čiams — $12.000, savo maistui 
ir svečių vaišėms — $15.000.

Už pietus dviem svečiam teat
rais pagarsėjusiame Stratfor- 
de jis sumokėjo $607, o už Ja
ponijos televizijos atstovo nu- 
skraidinimą iš Toronto į beis
bolo rungtynes Klivlande — 
$2.100. Praėjusią savaitę B. 
Ostrio atsistatydinimo raštą 
priėmė Ontario kultūros minis- 
terė Karen Haslam. B. Ostrio 
sutartis turėjo baigtis 1992 m. 
rugsėjo mėnesį, bet jis iš pa
reigų pasitrauks š.m. gruodžio 
15 d., pasibaigus lapkričio pa
baigoje jo vadovaujamai vie
šai konferencijai televizijos 
reikalais. B. Ostry pabrėžia, 
kad tai esąs jo savanoriškas 
atsistatydinimas, susietas su 
kitais planais.

Kanados aukščiausiasis teis
mas 4:3 balsų rezultatu rugsė
jo 26 d. nutarė grąžinti du iš 
JAV Kanadon 1985 m. atbėgu
sius žmogžudžius. Po šio spren
dimo Kalifornijon nedelsiant 
buvo nuskraidintas kiniečių 
kilmės buvęs marinas Charles 
Ng, Filadelfijon — Joseph 
Kindler, jau teistas už žmog
žudystę ir vėl nužudęs kalinį. 
Ch. Ngas yra kaltinamas Kali
fornijoje seksiniais motyvais 
kankinęs ir nužudęs trylika
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AUŠRA DALINDIENĖ 
pirkimo ir pardavimo atstovė

• Kreipkitės į mane dėl mūsų 
naujos programos

“HomeMatch”
• Garantuojame savo 

patarnavimus.

• Reikalui esant parūpiname 
ir mortgičius.

Advantage
Residential 
Real Estate Services 
5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 
Tel. (416) 231-3000 24 val. 
FAX (416) 231-6993HomeMatch-

jaunuolių, kurių palaikai bu
vo rasti su įrodomąja medžia
ga. Kalgaryje jis buvo suimtas 
už vagystę krautuvėje ir jį ban
džiusio sulaikyti seklio peršo- 
vimą. Už tai jis Kalgaryje bu
vo nuteistas kalėti puspenktų 
metų. J. Kindleris buvo suim
tas Montrealyje.

Kanada yra pasirašiusi su
tartį su JAV keistis pabėgu
siais kriminaliniais nusikal
tėliais. Mažesnių nusikaltėlių 
grąžinimas nesudaro proble
mos. Ji iškyla tik su žmogžu
džiais dėl Kanadoje 1976 m. 
panaikintos mirties bausmės, 
kurios grąžinimas buvo atmes
tas ir 1987 m. laisvu Kanados 
parlamento narių balsavimu. 
Ch. Ngo ir J. Kindlerio grąži
nimas į JAV buvo uždelstas be
veik šešerius metus dėl jiems 
ten gresiančios mirties baus
mės.

Ilgus metus truko nesibai
giančios juos ginančių advoka
tų apeliacijos, įrodinėjančios, 
kad Kanada, neturėdama mir
ties bausmės, nusikaltėlių ne
gali grąžinti ten, kur yra tokia 
bausmė. Net ir Kanados aukš
čiausiojo teismo teisėjai nega
lėjo padaryti vieningo nutari
mo. Keturi balsavo už žmogžu
džių grąžinimą į demokratinę 
teismų sistemą turinčias JAV, 
o trys juos norėjo pasilikti Ka
nadoje ir turbūt suteikti poli
tinę globą. Dėl tokio naivaus 
gynimo Kanada greit galėtų 
tapti atbėgančių žmogžudžių 
rojumi. V. Kst.

SVIESKITE
“TŽ” rėmėja Dana Mitkienė iš 

Los Angeles mums rašo: “... būki
te pasveikinti su brangiosios tė
vynės Lietuvos nauju atgimimu. 
Svieskite ir toliau iškiliu turi
niu ir vedamąja linija” .. .

AR GRĮŽTI?
Perskaitęs "TŽ” 1991.IX.17 Aure

lijos M. Balašaitienės straipsnį 
“Ar išeiviai turi grįžti į Lietuvą?” 
visai pritariu jos minčiai. Auto
rė gražiai išdėsto išeivių padėtį, 
jų galimybes grįžti j tėvynę. Ki
taip tarus, ir prie gerų norų ne
būtų įmanoma. Puikiai parašyta.

A. Paulius,
Hamilton, Ont.

IŠKELIAVO LENINAS
Nebėra nė vieno Lenino nei Pa

nevėžy, nei Vilniuj, nei niekur 
(yra dar Šalčininkuose, Red.). Šie
met visų mokyklų mokiniai moks
lo metus pradėjo bažnyčiose. Ei
na visokių laikraščių ir žurnalų. 
KGB išformuota, tai ir mūsų laiš
kų nebetikrins. Bet rajonuose ir 
kaimuose dar labai daug komunis
tų, kurie sėdėjo kitiems ant spran
do ir dabar dar stengiasi sėdėt, 
nepasiduot, visaip kenkt. Nesinori 
gi palikti šiltą vietą. Aldona,

Lietuva
PATIKSLINIMAS

Lemiamomis 1991 m. perversmo 
ir jo žlugimo dienomis man teko 
būti Vilniuje ir apsilankyti Geno
cido tyrimų centre (vardas kelis 
kartus keistas), kuris yra Socio
logijos, teisės ir filosofijos insti
tute. Ten yra apypilnis sąrašas pir
mosios masinės deportacijos au
kų, išvežtų iš Lietuvos pirmaja
me bolševikmetyje. Jų pavardės 
ir vardai leidžia apskaičiuoti, 
kiek žmonių buvo išvežta pagal 
tautybes. Tad dabar galima pa
tikslinti, jog žurn. Juozo Koje-

PASLAUGU BIURAS “ŽEMAITI
JA” lapkričio mėnesio antroje pu
sėje nuveš į Lietuvą jūsų giminėms 
tiesiai į namus bet kokius nedide
lius daiktus - vaistus, laiškus, pini
gus, kalėdines dovanas. Galite užsa
kyti ir didesnes dovanas - automo
bilius, baldus, šaldytuvus, televizi
jos aparatus ir kt. Gera proga pasvei
kinti su šv. Kalėdom savo artimuo
sius laisvoje Tėvynėje! Kreiptis į R. 
Mačiuką iki lapkričio 16 d. tel. (416) 
385-3453 Hamiltone.

lio pateikti duomenys (kuriais aš 
pasinaudojau) apie tremtinių eše
lono vagonų skaičių su žydų tau
tybės žmonėmis, yra nereprezen- 
tatyvūs (neatstovaujantys visu
mai), todėl atmestini. Tikrieji 
centro duomenys rodo, kad 7-10% 
žydų mažuma Lietuvoje turėjo tą 
patį nuošimtį tremiamųjų į Šiau
rę. O tai aukštyn kojom apverčia 
daugelio žydų autorių spėlioji
mus apie tą skaičių. Vadinas, 
34,500 (apvalus skaičius) tremti
nių tarpe žydų galėjo būti tik apie 
2,2415 - 3,450.

Šia proga reikia pabrėžti, kad 
teiginiai, esą žydai ir bolševik- 
mečiu daugiau nukentėjo nei lie
tuviai, neturi jokio pagrindo. 
Priešingai, žydai turėjo privile
gijų; dažnai net ir antraeilės pa
reigos buvo jiems patikėtos.

Antanas Musteikis

Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, 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

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.

“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 / 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. Your full address.

II TORONTO
“Lietuvos aido” pranešimu, 

1991.X.1 Vilniuje, “Lietuvos” 
viešbutyje, įvyko spaudos kon
ferencija, kurioje buvo praneš
ta, kad nuo š.m. gruodžio pra
džios pradedama tiesioginė oro 
linija Vilnius-Kopenhaga-Vil- 
nius. Ją aptarnaus danų bend
rovė “Sterling Airways”. Pasira
šytos atitinkamos sutartys su 
Lietuvos vyriausybe. Konferen
cijoje dalyvavo Danijos kelių 
bendrovių atstovai, Lietuvos pa
reigūnai ir torontietis Algis Ju- 
zukonis - Kanados - Lietuvos 
verslo plėtojimo bendrovės “Bal- 
ticorp” vicepirmininkas.

Vokiškosios ELTOS redakto
rius K. Baronas savo laiške iš 
Vokietijos praneša gavęs VLIKo 
pranešimą, kad ELTOS laidos 
sustabdomos, įskaitant ir vokiš
kąją, nes VLIKas, atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, savo veik
lą baigia. Pranešimą pasirašė 
VLIKo vicepirm. dr. D. Krivic
kas. Redaktorius K. Baronas 
apie tai pranešė savo skaityto
jams ir išreiškė padėką savo 
bendradarbiams bei rėmėjams.

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.

H ALLING CONTRACTING
(Estonian)

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

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044“Torvil” siuntinių bendrovė

(Buvusi J.&J. Canadian-European Exp. Imp. Co.)

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

kelionės i 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Dar turime laisvų vietų skridimams į Lietuvą:

spalio 11 iki spalio 27.

Galime parūpinti 
vizas ir viešbučius.

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
DENMARK NORWAY SWEDEN

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

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

* Siunčiant proginius sveikinimus į Lietuvą

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

► 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 rankų į rankas)

- reguliarus - (4 savaitės)
- skubus - (7 darbo dienos)

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

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

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

KANADOJE JAV
Head Office LIETUVA Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, LATVIJA 2136 West Chicago Ave.,
Rexdale, Ontario M9W 5P1 ESTIJA Chicago, IL 60622
Tel. (416) 798-3320 UKRAINA Tel. (312) 278-5258
FAX: (416) 798-3321 • • GUDIJA FAX: (312) 278-0875
Branch 
TORVIL PARCELS

• MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA

Branch
R&R INTERPOSTMIR CO.

404 Roncesvalles Ave., 1055 Broadway,
Toronto, Ontario M6R 2M9 GRUZIJA Buffalo, NY 14212
Tel. (416) 534-3860 ST. PETERSBURGAS Tel. (716) 894-9880
FAX: (416) 533-4910 MASKVA.. . .-------- .•. ........... FAX: (716) 894-9880

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

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

Advokatas

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

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

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 1

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCE
U BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness”biuro

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

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

DRAIDA ----IINSURAINCE
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
Anapilio žinios

— Spalio 13, sekmadienį,per 11 
v.r. Mišias įspūdingai giedojo Lie
tuvos operos ir baleto teatro solis
tė Gražina Apanavičiūtė, šiuo me
tu gastroliuojanti Šiaurės Ameri
koje.

— Anapilio moterų būrelio su
sirinkimas bus spalio 20, sekma
dienį, po 11 v.r. Mišių buvusiose 
bankelio patalpose Anapilyje. Bus 
tariamasi Kapinių lankymo dienos 
reikalais. Kviečiamos visos narės 
ir prijaučiančios dalyvauti.

— Spalio 20, sekmadienį, bus 
renkama antroji rinkliava PA
SAULIO MISIJOMS.

— Pakrikštyti: Algimanto ir Lau
rie (Didulka) Patašių sūnus Alek- 
sandras-Tomas, Biagio ir Vilijos 
(Gataveckaitės) Simonetta dukre
lė Vanesa-Jade, James ir Reginos 
(Zubrickaitės) Pike sūnus Justi- 
nas-Jokūbas.

— Spalio 14 d. palaidotas a.a. 
Antanas Gindrėnas, 87 m. amžiaus.

— Tragiškai žuvus šeimos tėvui 
Lietuvoje, pasilikusiai gausiai 
šeimai ruošiamas siuntinys. Jei 
kas galėtų paaukoti šiltų vaikiškų 
drabužių prašom juos atnešti į 
KLK moterų draugijos kambarį 
parapijos salėje. Tos šeimos vai
kų amžius: mergaitės - 15, 7, 6, 4, 
2 metų ir 1 mėnesio; berniukai - 17 
ir 13 metų. Aukotojams iš anksto 
dėkojame.

— Parapijos choro valdyba kvie
čia visus mėgstančius giesmes įsi
jungti choran. Tuo reikalu prašo
me skambinti choro pirm. R. Pau- 
lioniui tel. 249-1305.

— Kiškių klubas veikia Anapily
je kiekvieną ketvirtadienį nuo 
9.30 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.

— Mišios spalio 20, sekmadie
nį 9.30 v.r. už a.a. Juozą Kriaučiū
ną (21 mirties metinės), 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje, spalio 20, sek
madienį, 2 v.p.p. už a.a. Oną ir Juo
zą Kirstukus.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdis - spalio 

17, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— Spalio 22, antradienį, 7 v.v., 

Lietuvių namuose ruošiamas Lite
ratūros vakaras. Programą atliks 
Šiaulių teatro literatai ir akto
riai. Įėjimas $6. Kviečiame daly
vauti.

— Spalio 27, sekmadienį, 1.30 v. 
p.p. šaukiamas LN moterų būrelio 
susirinkimas su kavute. Lauksime 
gausaus dalyvavimo.

— Ligonių lankytojai renkasi pa
sitarimui spalio 30, trečiadienį, 
7 v.v. Žinantieji apie sergančius 
ar pagalbos reikalingus tautiečius 
prašomi dalyvauti šiame pasitari
me. Negalėdami dalyvauti praneša 
V. Kulniui tel. 769-1266.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 170 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Jonas Virpša iš Čikagos, 
Jonas ir Bronė Lukoševičiai iš 
Montrealio. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN valdy
bos vicepirm. V. Kulnys.

— Lietuvių namams reikalingas 
administratorius-rė dalinei tar
nybai. Suinteresuoti teiraujasi 
pas LN vedėją Teodorą Stanulį 
tel. 532-3311. (Žiūr. “TŽ” skelbimą.

Aukos slaugos namas
$1,000 - dr. D. S. Paškovičius; 

$600 - Bronius Saplys; $100 - Al
vydas Saplys (a.a. Pranės Simin- 
kevičienės (močiutės) atminimui), 
V. Jurevičius, V. A. Buragai. Iš viso 
statybos fonde yra $643,767. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose.

Kad atsirastų savi namai
Labdaros fondas, vykdydamas 

Sveikatos ministerijos nuostatą 
pranešti Slaugos namų vajaus 
finansinę padėtį, š.m. rugpjūčio 
26 d. pristatė raštą su išdėstytais 
pasiekimais ir tolimesnės veik
los planais. Gautas atsakymas 
iš Geoffrey Quirt, Director Re
sidential Services Branch, pri
imantis lietuvių visuomenės pa
stangas sutelkti reikalingas lė
šas statybai. J. Šimkus

Slaugos namų k-to vardu

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK moterų draugijos para

pijos skyriaus susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalio 20, 
po 11.30 v. Mišių Parodų salėje. 
Programoje G. Petrauskienės pra
nešimas apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje ir einamieji reikalai.

— Spalio 8 d. palaidotas a.a. Pra
nas Kazala, 70 m.; spalio 14 d. pa
laidotas a.a. Izidorius Antanaitis, 
81 m.

— Registruojami vaikučiai Pir
mos Komunijos pamokoms, ku
rios prasidės lapkričio mėnesio 
pradžioje. Vaikučius Pirmai Ko
munijai ruošia Nek. Prasidėjimo 
Marijos seserys.

— Uždaras rekolekcijas mote
rims, kurias organizuoja KLK mote
rų draugijos parapijos skyrius š.m. 
lapkričio 29-gruodžio 1 d.d. King 
City, Ont. augustinijonų vienuoly
ne, praves kun. Anicetas Tamo
šaitis, SJ, iš Čikagos. Registruo
tis galima klebonijoje ar pas pirm. 
D. Baziliauskienę tel. 848-9691.

— Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizuoja pa
rapijos tarybos labdaros sekcija, 
pirmininkaujant dr. J. Čuplins- 
kienei, įvyks spalio 22 ir 24 d.d. 
Parodų salėje.

— Platinami bilietai po Mišių sa
lėje į Šiaulių dramos teatro vai
dinimą, kuris vyks Brockton High 
School salėje, spalio 19 d., 7 v.v. 
ir į išleistuvių vakarienę, įvyksian
čią spalio 26 d. mūsų parapijos 
salėje. Bilietus platina B. Gen- 
čius. Kitu laiku bilietus galima 
užsisakyti pas V. Tasecką tel. 
824-4461.

— Mišios spalio 20, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Anelę Vaičie
nę, 9.20 v.r. - už a.a. Leoną ir An
taniną Dromantus, 10.15 v.r. - už 
a.a. Vincą ir už Murauskų ir Šmi- 
gelskių mirusius, už a.a. Albiną 
Samuolį ir Orentų šeimos miru
sius, 11.30 v.r. - už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Toronto ateitininkų organizuo
jama iškyla spalio 19, šeštadie
nį Toronto High Parke. Maži, di
deli, jauni ir vyresni yra kviečia
mi šioje iškyloje dalyvauti. Ren
kamės 1 v.p.p. parke prie Keel ir 
Bloor gatvių sankryžos. Progra
ma, žaidimais ir pietumis rūpi
nasi studentai ateitininkai. Da
lyviai pasirūpina gera nuotaika, 
o oro pranešėjas - saulėta diena.

Toronto studentų 
at-kų draugovė

KL Jaunimo sąjungos KAU
KIŲ VAKARAS bus Toronto Lie
tuvių namuose spalio 26, šešta
dienį, 8 v.v. Įėjimas $8, su kauke 
-$6.

Šiaulių dramos teatro atvyki
mu rūpinasi Toronto teatras 
“Aitvaras” ir Hamiltono dramos 
teatras “Aukuras”. Hamiltone 
sudarytas specialus komitetas 
iš 16 asmenų, kuriam vadovauja 
“Aukuro” režisierė-aktorė Ele
na Kudabienė, o Toronte pana
šiam komitetui vadovauja “Ait
varo” aktorius Vytautas Tasec- 
kas. Yra ruošiami atsisveikini
mo vakarai: Hamiltone spalio 25, 
penktadienį, 7 v.v., parapijos 
salėje, o spalio 26, šeštadienį, 
7 v.v., Toronto Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Šiaulių dramos 
teatro aktoriai atliks įdomias 
tų vakarų programas, atsisvei
kindami su kanadiečiais lietu
viais. Visi yra kviečiami gausiai 
dalyvauti šiuose vakaruose, pa
gerbiant svečius aktorius. Taip 
pat bus proga pabendrauti su 
svečiais iš nepriklausomos Lie
tuvos. Rengėjai laukia visų! J.P.

Baltiečių forumas Buffalo uni
versitete įvyks spalio 25 d., 6.30 
v.v. “Center for tomorrow” salė
je. Kalbės Lietuvos reikalus la
bai rėmęs Niujorko senatorius 
A. D’Amato ir buvęs ryšininkas 
Baltuosiuose rūmuose Linas Ko
jelis. Tema “JAV vaidmuo atsi- 
statant Baltijos kraštams”. Dis
kusijose dalyvaus eilė ekono
mistų ir pramonininkų. Rengia 
Buffalo baltiečių taryba ir kvie
čia visus lietuvius dalyvauti. 
Daugiau informacijų teikia dr. 
Gražina Slavėnienė, tel. 716- 
832-8463. In f.

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

Šiaulių dramos teatroWs& gastroles Kanadoje MONTREAL

Toronto Lietuvių namams 

reikalingas-ga

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

Teodorą Stanulį tel. 532-3311.

Humoro vakaras ir vakarienė su vynu 
Hamiltone spalio 18, penktadienį, 6 v.v., 
Jaunimo centre. Stalai rezervuojami iš 
anksto pas B. Pakalniškį, tel. 527-1028.

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. Globoja Londono 

pensininkų klubas ir L. Eimanto lietuvių mokykla.

Literatūros ir atsisveikinimo 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 sekmadieniais po pamaldų 
parapijose arba Lietuvių namuose. Dėl informacijų 
skambinkite V. Taseckui tel. 824-4461.

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

Latvijos valstybinės operos Rygoje solistų - 
INESE GALANTE — sopranas ty AIVARS KRANCMANIS — bosas 

KARUS ZARINŠ — tenoras į jų' MARIS SKUJA — pianistas

KONCERTAS -
1991 m. spalio 23, trečiadienį, 8 valandą vakaro, Jane Mallett teatre,

(St. Lawrence Centre for the Arts, 27 Front St. E., Toronto, Ontario)
Atliks arijas ir duetus iš operų- Mozarto, Donizetti, Bellini, Puccini, Verdi, Janis Medins ir kitų. 
įėjimas $17.50, studentams - $8. Bilietai gaunami prie įėjimo.

Rengia Toronto latvių koncertų draugija 
AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOCOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOCCOGOOOOOOOCOOOOOOOOCi

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tradiciniame laikraščio

‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" metiniame

KONCERTE-SOKIUOSE
1991 m. 
spalio 26, 
šeštadienį, 
6 v.v., Toronto 
Lietuvių 
namuose, 
1573 Bloor St.W.

Programą atliks muz. Nijolės Benotienės 
vadovaujamas dainos vienetas “SUTARTNĖ”.

Programos pradžia 7 v.v.
Veiks baras, vakarienė, loterija.
Šokiams gros gera muzika.
įėjimas - $6.

“Atžalyno” tautinių šokių an
samblis pradėjo repeticijas ir 
ruošiasi įvairiems pasirody
mams Toronte, taipgi ir IX-tajai 
tautinių šokių šventei Čikago
je. “Monte Carlo” šokių vakarą 
rengia lapkričio 2 d. Lietuvių 
namuose ir kviečia visus daly
vauti. “Atžalynas” laukia visų 
buvusių ansamblio šokėjų, no
rinčių šokti jaunesniųjų vetera
nų grupėje. Registruotis pas Ire
ną Poškutę, tel. 423-5014. I.P.

A.a. Anastazijos Tamošaitienės 
atminimui K. ir J. Batūros “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Vilhelminos Genienės at
minimui B.S. Matulevičiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Augustino Pranckevičiaus 
atminimui “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $30 - V. J. Rusliai, $10 - 
Koste Starkutienė.

A.a. Haiinos Rickienės viene- 
rių metų mirties proga, Alina ir 
Kazys Žilvyčiai ir šeima “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

Liucija Skripkutė, visuomenės 
veikėja ir ilgametė “TŽ” skaity
toja, dosniai remianti lietuvišką 
spaudą, atsiuntė “TŽ” 100 dol. 
auką su linkėjimu: “Meldžiu, 
kad gerasis, teisingasis Dievas 
laimintų visus, kurie dirba Die
vui ir Tėvynei.” “TŽ” darbuotojai 
reiškia nuoširdžią padėką už 
auką ir linki dosniajai rėmėjai 
stiprios sveikatos.

Religinei Lietuvos šalpai auko
jo: $100- V.V. Baliūnai (a.a. Onos 
Baliūnienės 11 mirties metinių 
proga).

KLB lietuvių muziejaus-archy- 
vo statybos vajui aukojo: $100 
-M. Vaškevičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Vaškevičienė.

Lietuvos sambūriui “Caritas” 
aukojo $100 - M. Vaškevičienė.

Motinos Teresės labdarai Lie
tuvoje aukojo: $20 - S. V. Aušro
tai.

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.

Paremkime spaudą!
Rengia Toronto rėmėjų būrelis

Lietuvos religinei šalpai kon
certas spalio 20 d. Anapilio sa
lėje sol. S. Žiemelytės, instru
mentalistų Reginos Audėt, Tomo 
Reginos ir Leokadijos Kanovi- 
čienės atidedamas. Tuo laiku 
Toronte vyksta keli renginiai 
menininkų svečių iš laisvos Lie
tuvos.

“The Toronto'Star” spalio 11 
d. laidoje išspausdino Lietuvos 
generalinio konsulo Hario Lapo 
laišką. Jame rašoma, kad nuo 
1941 m. iki 1952 m. iš Lietuvos j 
Sibirą buvo išvežta maždaug 
520,000 Lietuvos gyventojų, iš 
kurių dauguma žuvo. Iš laisvės 
kovotojų, ginant nepriklauso
mybę, žuvo apie 36,000. 1990 m. 
gegužės 2 d. Lietuvos respubli
ka priėmė įstatymą reabilituoti 
žmones, kurie nacių ir sovietų 
buvo neteisingai nuteisti. Iki 
šiol išteisinti 130,000 Lietuvos 
piliečių. Dar yra paduota 7,500 
prašymų. 417 prašymų buvo at
mesta, nes Lietuvos įstatymas 
draudžia reabilituoti tuos asme
nis, kurie dalyvavo genocido nu
sikaltimuose. Sudaryta Lietuvos 
ir Izraelio parlamentarų komi
sija peržiūrėti įtartinas bylas. 
Lietuva,pasak konsulo, įsijungia 
į nepriklausomų valstybių bend
ruomenę ir atsakingai vertina 
praeitį, atnešusią daug nelaimių 
lietuviams, žydams ir kitoms tau
tybėms. Lietuvos ir Izraelio par
lamentų bendra komisija yra 
įrodymas, jog Lietuva įsiparei
gojusi teisėtumui.

Ontario daugiakultūrė istori
jos draugija, kartu su Ontario 
archyvais, š.m. lapkričio 7-10 d.d. 
Victoria College (73 Queen’s 
Park Cresc. East, Toronto) ren
gia konferenciją, kurioje daly
vauti kviečia ir lietuvius. Kai
na - $95,00. Telefonas informa
cijai - (416) 979-2973. Archyvis- 
tų forume pranešimą padarys ir 
dr. Rasa Mažeikaitė lapkričio 9, 
šeštadienį, 9 v.r.

Buvęs torontietis A. Ambraš- 
ka, dabar Arizonos Phoenix’o 
lietuvių katalikų misijos komi
teto pirmininkas, telefonu pra
nešė, kad ten 1991 m. spalio 11 
d. mirė jų klebonas a.a. kun. Ro
manas Klumbys, 77 metų amžiaus. 
Palaidotas vietos kapinėse spa
lio 15 d. Apeigas atliko vietinis 
kunigas amerikietis, nes ten gy
venantis arkivyskupas Marcin
kus šiuo metu yra išvykęs Ro
mon.

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

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.

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

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

VYTAS GRABAUSKAS- 
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416 - 847-9187, 
Oakville, Ontario.

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

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

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

IŠNUOMOJAMAS vieno miegamo 
butas su baldais daugiabučiame 
pastate arti susisiekimo. Skam
binti tel. 767-8711 arba 1-705-538- 
2732 vakarais.

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

Toronto “Volungės” choras, vado
vaujamas muz. Dalios Viskontie- 
nės, spalio 26, šeštadienį, 6 v.v. 
koncertuos Jeanne Mance mokyk
los salėje, 1951 Rachel St. (kam
pas Bordeaux-De Loromier, ke
turi kvartalai nuo Šv. Kazimiero 
šventovės). Po koncerto Šv. Kazi
miero parapijos salėje bus vaka- 
rienė-pabendravimas. Koncertas 
ir vakarienė $12 asmeniui; stu
dentams - $6. Sekmadienį Šv. Ka
zimiero šventovėje “Volungė” gie
dos per 11 v.r. Mišias. Po pamal
dų parapijos salėje bus kavutė. 
Koncertu rūpinasi Šv. Kazimiero 
parapijos komitetas ir kviečia 
Montrealio ir apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti. Smulkesnę in
formaciją teikia Petras Adamonis, 
tel. 722-3545.

Kristinos (Niedvaraitės) ir Lino 
Piečaičių dukrelė pakrikštyta 
Kaylos-Zinos vardais. Krikštijo kle
bonas kun. J. Aranauskas, krikšto 
tėvais buvo Ginta (Jurkutė) ir Aras 
Piečaičiai.

A.a. Ignas Žalys, 78 m. amžiaus, 
mirė spalio 1 d. Iš AV šventovės 
spalio 3 d. palaidotas Notre Dame 
dės Neiges kapinėse. Atrodo, čia

giminių neturėjo. Liūdi šachmati
ninkai, iš kurių buvo iškovojęs ke
lis čempionatus. B.S.

Kun. dr. F. Jucevičius, prieš de
vynerius metus išvykęs iš Mont
realio, sugrįžo į Šv. Kazimiero pa
rapiją klebono pareigoms. Rugsė
jo 26 d. laikė Mišias ir pasakė gra
žų pamokslą. Po pamaldų parapi
jos salėje prie kavutės visi pa
bendravo su grįžusiu klebonu.

Koncelebracines sugrįžtuvių Mi
šias klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius ir prel. M. Pagette atnašavo 
Šv. Kazimiero šventovėje spalio 
6 d. Didelį įspūdį paliko parapi
jos perėmimo apeigos, sveikini
mai ir linkėjimai. Klebonas pa
moksle priminė, kad savo buvusių 
parapijiečių niekada nebuvo pa
miršęs. Kun. S. Šileikai išvykus 
į Lietuvą, baimė dėl parapijos 
ateities išnyko, grįžus buvusiam 
klebonui. Po tų iškilmingų pamal
dų šv. Elzbietos dr-jos narės pa
rapijos salėje gausius dalyvius 
vaišino kava ir skanumynais.

A.a. Aleksandras Naujokas, 78 
m. amžiaus, mirė rugsėjo 25 d. Pa
laidotas iš Šv. Kazimiero šven
tovės. A.

ŠVENTE
Šv. Kazimiero parapijoje spalio 26 - 27 dienomis 
SPALIO 26, šeštadienį, 6 vai. vakaro (punktualiai) 

Toronto lietuvių choro “VOLUNGĖ”

Jeanne Mance mokyklos salėje, 1951 Rachel Street 
(kampas Bordeaux-De Lorimier) 4 kvartalai nuo Šv. Kazimiero 
parapijos. Pasiekiama De Lorimier ar Papineau autobusais. 
Po koncerto Šv. Kazimiero parapijos salėje vakarienė, 
pabendravimas. (Prašome atsinešti savo šampaną). Galima 
rezervuoti stalus. Koncertas ir vakarienė - auka $12 asmeniui, 

moksleiviams $6.
SPALIO 27, sekmadienį, 1.1 valandą ryto, 
iškilmingos pamaldos Šv. Kazimiero šventovėje.

Giedos “Volungės" choras.
Po pamaldų - kava parapijos salėje ir atsisveikinimas su “Volunge”. 

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Informaciją teikia: P. Adamonis tel. 722-3545.

Šv. Kazimiero parapijos komitetas ir talkininkai

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.

IT A, O MONTREALIO LIETUVIŲ Į Į I AX. 55 KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus .......... ......... 8’/4% Taupymo-special................ 51/4%
Term, indėlius:

......... 7’/2%
........7'A%

Taupymo - su gyv. dr............ 43/4%
1 metų ..........
180 d. -364 d. Taupymo-kasdienines...... 43/4%

120 d. - 179 d. ........ 7 % Einamos sąsk......................... 31/2%
60 d. - 119 d. ........7 % RRIF-RRSP-term.............. 81/2°/o

30 d. - 59 d. ........ 7 % RRIF - RRSP - taup............. 51/4°/o

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 11 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

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.

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


