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Sugrįžimo kraitis
Savo prigimtimi žmogus nėra koks nors į orą išmes

tas pūkelis, kuris skrajoja ir blaškosi menkiausio dvel
kimo pagautas. Paskirtis dalyvauti pasaulio tvarkyme, 
reikštis kūrybinėmis galiomis, plėtoti gerovę ir pažangą 
riša žmogų prie atitinkamos vietos bei aplinkos, kur jis 
gali būti naudingas.

EMIGRACIJA paliečia visų pasaulio šalių gyvento
jus, ypač tų, kuriose yra žemesnis ekonominio gy
venimo lygmuo. Išvykos iš savo gimtojo krašto at

veju žmogus renkasi aukščiusiojo lygmens kraštus. Todėl 
jau nuo seno Šiaurės Amerika yra tapusi emigrantų sva
jone. Ir iš kitos pusės tos “aukso šalys” savo visuomenę 
lipdo iš ateivių, kurių trūkumas atsilieptų ir į ekonominį 
pajėgumą. Kad žmonės ryžtasi palikti savo kraštą, yra 
ir buvo dar daug kitų, ne vien ekonominių, priežasčių. 
Svarbiausios jų - politinės bei savisaugos. Tačiau šių 
dienų sumažėjusiame pasaulyje ryškėja jau ir kitoks, 
daug laisvesnis žmonių judėjimas, nebeskatinamas 
jokių būtinybių. Turimi ištekliai, geros susisiekimo 
priemonės, išsiplėtęs turizmas, palankūs įstatymai 
žmonių judėjimui ir gyvenviečių pasirinkimui ne vieną 
skatina nebeprisirišti prie savo apylinkės, net ir gim
tojo krašto, o pakilti ir ieškoti naujų galimybių, galin
čių geriau patenkinti vis didėjančius polėkius. Todėl 
požiūris į emigraciją, nesvarbu kuria dingstimi ji reiš
kiasi, ima jau regimai keistis. Savo gimtojo krašto pra
radimas nebėra jau toks tragiškas lūžis, kaip pasitai
kydavo anuomet, kai svetima padange nusivylus, netu
rėta cento grįžti atgal. Kol kas nėra jokių duomenų ma
nyti, kad šių dienų emigracinis judėjimas galėtų baigtis 
tokiais skaudžiais pergyvenimais.

ŠITAME judėjime betgi gali lengvai atsirasti, o kai 
kur jau ir pastebima, kitokio tipo tragiką. Tai pasi
metimas, nebesikratant nė “čigoniškų” nuotaikų, 

nusakomų dainelės žodžiais “kur tik pažvelgsi - žemė 
čigono”. Kai kam atrodo, kad tas kosmopolitinis požiū
ris leidžia žmogui plačiau išskėsti sparnus. Keliauti iš 
krašto į kraštą, kai kiekvienas apsigyvenimas atstoja 
namus, nėra abejonės, galėtų daug kas. Bet klajūnas 
jaučia atitrūkimą ir kažko praradimą, nes iškeliavus 
nėra kur sugrįžti. Trūksta slenksčio, kurį peržengus 
galėtum tarti: aš jau namie. Sugrįžimas žmogaus dvasi
nei ramybei yra nepakartojamas ir vienintelis įnašas. 
Sugrįžimo ilgesys įvairiomis kūrybinėmis formomis ne
nustoja rodytis, nes tai yra tokia būsena, kurioje telpa 
ir vaizduotė, ir malda. Dėl okupacijos pokarinei išeivi
jai nenorėjus ar negalėjus sugrįžti tėvynėn, teko įsi
kurti ir apsiprasti svetur. Grįžimo klausimas bėgančių 
dešimtmečių eigoje blėso, ir šiandien, nors Lietuva jau 
laisva ir nepriklausoma, praktiškai nebėra kam grįžti: 
didžioji išeivių dalis - tai savo gyvenimą bebaigiantys 
žmonės, kuriems iš naujo kurtis, nors ir gimtojoje že
mėje, būtų labai nelengva. Nebeatitaisomos nuoskau
dos giliai paslėptame skausme betgi ne vienam blyks
teli naujas spindulėlis - tai jų lietuviškai užaugę vai
kai ar vaikaičiai. Ne vienas iš jų tėvynėn jau parnešė 
tėvų per penkis dešimtmečius sudėtą kraitį: jų profe
sinį pasiruošimą, idealistinį patriotizmą, religinį bei 
moralinį nusiteikimą. Tai grįžimas ne tuščiomis ir grį
žimas už tuos, kurie patys nebegali. Č.S.
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ir MANO
TAUTOS SRŽINt

Ryšium su sibirinių trėmimą pradžios metinėmis ir kovomis už Lietuvos nepriklausomybę tautiečių akys krypsta
į Rūpintojėlį prie televizijos bokšto Vilniuje. Nežinomo autoriaus Rūpintojėlis atspindi visos tautos kančią

Nuotr. Alf. Laučkos

Rašo Paryžiaus spauda

Sunkūs laisvės žingsniai
Užsienio spaudos atstovai stebi baltiečiy pastangas atgautoje laisvėje, seka jų 

pertvarką švietimo, ekonomijos ir kitose srityse

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Be politinės vienybės
Kanados konstitucijos refor

mos reikalai tebėra neišspręs
ti, vienybė neatstatyta. Minis- 
teris pirm. Brian Mulroney bu
vo numatęs liepos 15 d. sušauk
ti iš atostogų Kanados parla
mento narius ir su jais paruoš
ti galutinį pasiūlymą Kvebeko 
premjerui Robertui Bourassai. 
Tai buvo diplomatinis spaudi
mas tada dar posėdžiavusiems 
devynių provincijų premje
rams ir posėdžiams vadovau
jančiam Kanados konstituci
nių reikalų ministeriui J. Clar- 
kui. Parlamentarų atšaukimo 
teko atsisakyti, liepos 7 d. pa
skelbus J. Clarko su premje
rais pasiektą esminį susitari
mą. Juo buvo išspręsta pagrin
dine kliūtimi tapusi Kanados 
senato reforma.

Senatą buvo nutarta pada
ryti vienybės principu renka
ma Kanados parlamento insti
tucija. Kiekviena provincija 
būtų turėjusi po aštuonis se
natorius, teritorijos po du. Se
natoriai būtų buvę renkami tik 
kaip provincijų atstovai, ne
minint jų partinės priklauso
mybės. Senatas 70% balsų dau
guma būtų galėjęs atmesti Ka
nados parlamento atstovų rū
mų sprendimus, o 60% daugu
ma — pareikalauti bendro 
abiejų institucijų posėdžio. 
Kiekviena provincija senate 
būtų turėjusi veto teisę fede

racinių institucijų klausimais, 
kai jie liečia visas Kanados 
provincijas. Ta teisė betgi ne
būtų galiojusi naujų provin
cijų sudaryme. Dabartinis Ka
nados parlamentas, tapdamas 
atstovų rūmais, būtų susilau
kęs narių skaičiaus padidini
mo nuo 295 iki 312. Dešimtį pa
pildomų narių būtų gavusi 
Ontario provincija, po tris - 
Kvebekas su Britų Kolumbija, 
o vieną - Alberta. Atrodė, kad 
šį susitarimą galės patvirtin
ti ministerio pirm. B. Mairo
nio sušaukta premjerų konfe
rencija su jon įsijungusiu Kve
beko premjeru R. Bourassa.

Deja, ir šį kartą nebuvo susi
laukta vieningo pritarimo, ku
ris būtų užtikrinęs R. Bouras- 
sos įsijungimą baigminėn Ka
nados ministerio pirmininko ir 
jos provincijų premjerų konfe
rencijom Kvebeko premjeras 
R. Bourassa nori kai kurių pa
taisų angliškųjų provincijų 
premjerų pasiektam susitari
mui. Jam, matyt, nepatinka 
provincijose rinktų senatorių 
skaičiaus sumažinimas iki aš- 
tuonių, kai Kvebekas dabar tu
ri 24 paskirtus senatorius. R. 
Bourassa taipgi nepatenkin
tas ir prarasta veto teise nau
jų provincijų įsteigime, Kve
beku! pripažinta 1987-90 m. 
Meech Lake sutartyje.

(Nukelta į 9-tę psl.)

Žymusis prancūzų dienraštis 
“Le Monde” 1992. VII. 9 paskel
bė savo korespondento Vilniu
je Burton Bollag straipsnį apie 
švietimo pertvarką Lietuvoje, 
Estijoje ir Latvijoje.

Vakarų link
Pradžioje korespondentas 

pastebi, kad Baltijos valsty
bių aukštosios mokyklos, atga
vus nepriklausomybę, pasijuto 
taip pat laisvos, gavo vidinę 
savivaldą ir stengiasi orien
tuotis Vakarų link. Šis proce
sas betgi esą nevyksta sklan
džiai, nes pertvarkai prieši
nasi profesūra ir kitos insti
tucijos, nepaisant ministerių 
ir rektorių užimtos pažangios 
linijos.

Vis dėlto pirmieji pertvar
kos žingsniai jau esą matomi. 
Universitetai, išsivadavę iš 
Maskvos varžtų, pradeda megz
ti tarptautinius ryšius bei 
mainus su Vakarų pasaulio 
universitetais. Esą Baltijos 
šalių universitetų rektorių 
konferencija, apimanti 37 uni
versitetus, įsteigta 1990 m. 
Gdanske, padeda Baltijos res
publikoms — Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai minėtus ryšius 
megzti. Latvijos universitetų 
pareigūnė ryšių reikalams 
Alina Grzibovska pareiškė: 
“Mes gauname neįtikėtinų pa
siūlymų iš Taivano ir Barce- 
lonos universitetų, iš institu
cijų, apie kurias anksčiau 
nieko nebuvome girdėję”.

Pirmieji žingsniai
Jau esą įsteigta ir privačių 

aukštųjų mokyklų, remiant vy
riausybėms. Antai Estijoje 
įsteigta komercijos mokykla, 
humanistinių mokslų institu
tas, Lietuvoje — universite
tas “Vitautas Magnus” (Vytau
to Didžiojo).

Visų Baltijos valstybių aukš
tosios mokyklos esą pertvarkė 
įstojamųjų egzaminų sistemą, 
jau panaikino juos humanita
riniuose fakultetuose ir kai 
kuriuose technikos universi
tetuose. Esą vyrauja nuomonė, 
kad reikia lengvinti priėmi
mo procedūrą, kad kuo dau
giau jaunuolių galėtų pasi
naudoti akademinėmis insti
tucijomis. Kai kurie fakulte
tai priėmė studentus, neišlai
kiusius įstojamųjų egzaminų, 
ir leido studijuoti, kol studijų 
metu paaiškės jų pažangumas. 
Jie betgi turi užsimokėti už 
mokslą, kad tuo būdu įrodytų 
savo pastangų rimtumą studi
jose. Be to, tai papildo univer
sitetų pajamas, kurių labai 
trūksta.

Taipogi trūksta studijinių 
reikmenų. Laboratorijos netu
ri kompiuterių ir kitų pagrin
dinių dalykų, nors ir yra re
miami vakariečių universi
tetų.

Visai nepritaikytos biblio
tekos, trūksta vadovėlių. Kai 
kurios institucijos nelegaliai 
kopijuoja turimus vadovėlius 
daugintuvais ir duoda studen
tams. Vieno universiteto rek
torius pareiškęs: “Mes laiko
mės principo — autoriai su
pras”.

Dėstytojai ir rusakalbiai
Baltiečiai tikisi paveikios 

pagalbos iš savo tautiečių Va
karuose. Manoma, kad Vaka
ruose yra tiek pat dėstytojų, 
kiek ir pačiose Baltijos vals
tybėse. JAV-se esą veikia dau
gybė draugijų, galinčių pagel
bėti. Kai kurie profesoriai 
jau sugrįžę. Korespondentas 
mini kaip pavyzdį Arvydą-Pet- 
rą Žygą, gimusį Čikagoje iš 
lietuvių tėvų, ten įsikūrusių 
1944 m. Jis esą dėsto Vytauto 
D. universitete jau treji me
tai. Kiti profesoriai atvyksta 
tik trumpam laikui.

Kita naujovė — rusakalbių 
sekcijų siaurinimas. Mat bal- 
tiečių universitetai priima 
15% — 30% rusų studentų. Va
dovybės šiuo klausimu bando 
išlaikyti pusiausvyrą. Iš vie
nos pusės jos stengiasi išlai
kyti valstybinę kalbą, iš kitos 
— nenori grubiai panaikinti 
rusakalbių sekcijų, nes jos 
esą padeda jungti įvairių tau
tybių studentus.

Praeities našta
Prancūzų korespondentas 

ypač pabrėžia esamas pertvar
kos kliūtis, kurių esą daug. 
Jis cituoja Latvijos švietimo 
ministerį Andris Piebalgs: 
“Yra pakeitimų, bet nėra re
formų. Aš netgi pakeičiu nuo
monę apie autonomijos reika
lingumą universitetuose, nes 
ji nėra pakankama”. Jis norė
tų naujos sandaros, nepriklau-

(Nukelta j 5-tą psl.)

Ketvirtas premjeras. AT pir
mininko V. Landsbergio pasiū
lytai į premjerus Aleksandro 
Abišalos kandidatūrai pritarė 
70 deputatų, prieš balsavo 2, 
susilaikė 8, tad min. pirminin
ko paskyrimas priimtas.

Kalbėdamas prieš balsavi
mą ne be sąmojo A. Abišala pa
stebėjo, kad rizikuoja savo po
litine karjera, bet jis tai dary
ti nebijąs, nes nesirengia daly
vauti rinkimuose į seimą. Iškė
lė sąlygą AT: pakeisti banko 
valdybą. Apibūdino vyriausy
bės problemas, artimiausius 
uždavinius - tęsti ūkio refor
mą. (“Žemės ūkio situacija da
bar skaudesnė negu pramonės; 
žemė mums - ir moralinė ver
tybė”). Susiedamas su savo spe
cialybe (fizikas), pasakė, kad 
dirbti be įvairių sričių specia
listų patarimų būtų sunku. Pa
brėžė - svarbiausias dalykas 
vyriausybės darbe - kolegialu
mas; keisti senąjį kabinetą iš 
esmės nenumatęs.

Pasirengęs suaktyvinti už
sienio politiką (taip pat Rytų), 
vidaus gyvenime - peržiūrėti 
mokesčių politiką, paskirstyti 
antrojo pusmečio biudžetą. 
Frakcijoms ir koalicijoms pa
tarė jau dabar pradėti kurti še
šėlines vyriausybes, pažadėjo 
joms padėti, su jomis nuošir
džiai bendradarbiauti.

Posėdžiui pirmininkavęs se
niūnas E. Gentvilas padėkojo 
kandidatui “už malonias aki
mirkas”, klausantis logiškos, 
konstruktyvios, įžvalgios kal
bos.

Kalbos dvasią galima susieti 
su R. Ozolo, beje palaikiusio 
kandidatūrą, knygos (“Pirmie
ji nepriklausomybės metai”) 
mintimi: “Brangūs šiandienos 
politikai, ir patys didžiausi, 
ir ne tokie dideli, visi... 
nurimkim bent kiek! Bent se
kundei nutraukim rėktynes ir 
reikalavimus ir apsidairykim, 
ar nuo svarbiausių reikalų ne- 
išsklidom per daug į šalį?” Pats 
A. Abišala po to, kai buvo nu
balsuota, pasakė: “Reikia dau
giau dirbti, mažiau šmėžuoti 
prieš akis” (televizijoje).

“Ne banko valdytojo asmuo, o 
vyriausybės ekonominė politi
ka” yra svarbiausia - pareiškė 
banko valdybos surengtoje 
spaudos konferencijoje banko 
valdytojas V. Baldišis, atsaky
damas į klausimą dėl pirminin
ko A. Abišalos iškeltos sąlygos 
jį pakeisti. Banko valdytojo 
nuomone, būtina iš esmės tai
syti vykdytą ekonominę poli
tiką, nes atėjo metas, kai “pra-, 
monės ir žemės ūkio krizė pra
deda reikštis visu smarkumu”, 
grėsti Lietuvos nepriklauso
mybei. Valdybos narys papil
dė: Vagnoriaus vadovaujami 
“niekur nenuėjome nuo plani- 
nio-komandinio ūkio, t.y. so
cializmo ar valstybinio mono
polio politikos”. Buvusi kai
nų politika, privatizavimas 

Šiame numeryje:
Sugrįžimo kraitis

Grįžimo viltis - išeivijoje užaugę vaikai ir vaikaičiai
Sunkūs laisvės žingsniai

Užsienio spauda apie baltiečių pastangas laisvėje
Popiežius Lietuvos ambasadoriui 

Reikšminga Šv. Tėvo kalba 
“Lietuvos aidai” radijo bangomis 

Iš Argentinos lietuvių gyvenimo 
Tarp filmų kūrėjų

Tarptautinis filmininkų suvažiavimas Los Angeles mieste
Kad nepražūtų išeivijos vertybės

Lietuvos valstybinio muziejaus rūpestis išeivijos archyvais
Smėlyje simbolikos beieškant

Atsiliepiant į kritikų pastabas ryšium su vaidinimu “Smėlio klavyrai”
“Mano kalėjimai Lietuvoje”

Profesoriaus G. Matore pergyvenimai okupacijų laikotarpyje
Dviejų mintytojų pasauliai 

Žodis apie Montaigne’ąir Platoną

pavadintas žaidimu. Pinigų 
emisija - ne išsigelbėjimas; 
verslininkai apraizgyti mokes
čiais. Paskutinis smūgis - kre
ditai. Tam “priešinsiuos, kiek 
užteks jėgų”, o jeigu AT atstaty
dins, “išeisiu ramia sąžine” - 
pasakė V. Baldišis.

Pripažinta, kad žavėjimasis 
kronos įvedimu nepagrįstas, 
tai mato dabar ir patys estų 
bankininkai. Be išankstinių 
atsiskaitymo sutarčių su rub
lio zonos šalimis sutriko at
siskaitymai, prekyba, pakilo 
kainos, nusmuko pragyvenimo 
lygis. Todėl kalbėdami apie li
to įvedimo galimybes, šiaip 
miglotas, Lietuvos banko val
dybos nariai vienbalsiai pa
laikė latvių variantą - perėji
mą prie savo valiutos dviem 
etapais. Pirmasis - įvesti pi
nigų pakaitalus vidaus varto
jimui, o rusiškus rublius pa
likti tarptautiniams atsiskaity
mams rublio zonoje. Antrasis 
etapas - įvesti savus pinigus - 
litus. Jie gražūs, nedidelio for
mato, bet vis dar tolimi (bus 
įvesti, “kai stabilizuosis eko
nomika”). Buvo parodyti: 10 
litų su Dariaus ir Girėno at
vaizdais, 20 - su Maironio at
vaizdu, 50 - su Basanavičiaus, 
100 - su Daukanto, 500 - su Ku
dirkos, 1000-su Čiurlionio.

Lietuva šios sutarties laukė, 
tikėdamasi, kad ji padės at
skleisti Sausio 13-osios, Medi
ninkų įvykių užkulisius. Tokios 
viltys sietos su sutartimi, pa
sirašyta tarp Lietuvos respub
likos ir Rusijos federacijos 
dėl teisinės pagalbos ir teisi
nių santykių civilinėse, šeimos 
bei baudžiamosiose bylose. Pa
rafuotos dar š.m. kovo pabai
goje sutarties pasirašymas 
“dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių” Rusijos federacijos 
buvo vis atidėliojimas. Pasak 
teisingumo ministerio pava
duotojo S. Šedbaro, “tik oficia
liai paskelbus apie tokį vilki
nimą” sulaukta atsakymo: Ru
sijos teisingumo ministeris 
N. Fiodorovas sutarties pasi
rašyti atvyko liepos 21 d. Ją 
įvertindamas, Lietuvos vice
premjeras ir teisingumo min. 
V. Pakalniškis pasakė: “Mes 
sukūrėme prielaidas geram 
bendradarbiavimui tarp mū
sų šalių”. Tą pačią mintį iš
reiškė ir teisingumo min. N. 
Fiodorovas: “Sutartis padės 
kurti abiejų valstybių civili
zuotus, šiuolaikinius santy
kius”. Beje, iš buv. Sąjungos 
valstybių Lietuva pirmoji, su 
kuria Rusija tokią sutartį pasi
rašė.

“Mūsų niekada neapleido 
mintis - Lietuva bus!” pasakė 
PLB pirmininkas Bronius Nai
nys, viešėdamas Vilniuje.

Atsakydamas į koresponden
tės O. Balčiūnienės klausimą 
“ar Jums suprantamas mūsų

(Nukelta j 3-čią psl.)
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Vatikano autoritetas - 
pasaulinio masto

Naujasis Lietuvos ambasadorius KAZYS LOZORAITIS 
Vatikane atsakė į klausimus, pateiktus Vatikano radijo 

lietuvių skyriaus darbuotojų
— Lietuvos respublikos at

stovybė prie Šv. Sosto savo 
veiklos nenutraukė net sovieti
nio režimo metais. Taigi pra
vartu būtų sužinoti daugiau 
apie šios atstovybės pradžią 
ir Jūsų, kaip šios atstovybės 
tesėjo, pasirengimą šiam dar
bui.

— Lietuvos respublikos at
stovybė prie Šventojo Sosto 
nuo pat jos įsteigimo 1922 m. 
praktiškai nenutraukė savo 
veiklos, nors būta laikotar
pių, kai dėl tam tikrų aplin
kybių atstovybė buvo likusi 
be vadovo. Šia proga dera 
ypač pabrėžti ir dėkingai 
prisiminti, kad atstovybė 
nenutraukė savo veiklos ir 
sovietinės okupacijos metais, 
nes, kaip žinoma, Apaštalų 
Sostas nepripažino prievarti
nio Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą ir nuosekliai 
laikydamasis šio tvirto nusi
statymo, daugiau nei pusšimtį 
metų leido Lietuvos pasiunti
nybei normaliai veikti, simbo
liškai atstovauti smurto auka 
tapusiai nepriklausomai Lie
tuvos valstybei. Kartoju, kad 
dėl to turime būti ypač dėkingi 
Apaštalų Sostui, kuris, nepri- 
pažindamas smurtu įvykdytos 
Lietuvos aneksijos, tuo būdu 
paliudijo tikėjimą laisva ir 
nepriklausoma Lietuvos atei
timi. Nuo 1939 m. daugiau ne
gu keturiasdešimtmetį Lietu
vai Vatikane atstovavo įgalio
tasis ministeris Stasys Gird
vainis, o po jo mirties 1983 m. 
šias pareigas — reikalų patikė
tinio titulu ėjo Stasys Lozo
raitis. Iš jo aš dabar perimu 
savo pareigas, jau kaip amba
sadorius, dėkingai prisimin
damas du paskutiniuosius sa
vo pirmtakus Vatikane, kurie 
daugiau negu penkiasdešimt
metį mūsų Tėvynei tragiškais 
laikais tikrai nelengvomis są
lygomis krikščionybės centre 
atstovavo Lietuvos valstybei 
ir persekiojamai katalikiškai 
lietuvių tautai. Aš pats dar 
ministerio Girdvainio laikais 
įsijungiau į darbą Lietuvos at
stovybėje, šį darbą neoficia
liai tęsiau daug metų, rūpinda
masis kanceliarijos reikalais.

— Jūsų pareigos yra kiek 
ypatingesnės negu kitų Lietu
vos ambasadorių — atstovauja
te Lietuvos valstybei krikščio
nybės širdyje Vatikane, tad 
malonėkite supažindinti su Jū
sų darbo apimtimi.

— Dabar mano, kaip Lietu
vos ambasadoriaus, pareigos, 
kaip jūs sakot, yra kiek ypa
tingesnės negu kitų Lietuvos 
diplomatų. Mat man yra suteik
ta didelė garbė ir drauge at
sakingas uždavinys, atstovauti 
Lietuvai prie Apaštalų Sosto. 

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.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Katalikiškai valstybei, kaip 
Lietuva, tai labai svarbus pos
tas. Apaštalų Sosto moralinei 
įtakai pasaulyje neprilygsta 
jokia kita galybė. Net ir neka
talikiškos valstybės pripažįs
ta Apaštalų Sosto ir Popie
žiaus moralinį autoritetą, 
siunčia į Vatikaną diploma
tinius atstovus. Juo labiau 
mums, dabar, Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę, svarbu ne 
tik palaikyti, bet ir stiprinti 
glaudžius, tarpusavio pasiti
kėjimu pagrįstus, draugiškus 
ryšius su Apaštalų Sostu, ku
ris pastoviai rėmė mūsų vals
tybės ir tautos laisvės sieki
mus. Mano tiesioginis uždavi
nys bus ne tik atstovauti Lie
tuvos valstybei, bet ir būti tam 
tikra prasme ryšininku tarp 
Lietuvos valstybės ir Apašta
lų Sosto visuose klausimuose, 
kurie galės iškilti mūsų san
tykiuose su Vatikanu. Paga
liau, dar neįsteigus Lietuvos 
ambasados Italijoje, ambasa
dai prie Apaštalų Sosto teks 
ir toliau atlikti įvairius kon
sulinius reikalus, kurių dabar 
yra tikrai daug.

— Šiuo metu jau konkrečiai 
ketinama tartis dėl Šv. Tėvo 
atvykimo į Lietuvą datos ir ki
tų pasirengimų. Ar ši kelionė 
praplės Jūsų pareigų bei rū
pesčių akiratį?

— Visi tikimės, ir tai sakyda
mas, manau, kad galiu kalbėti 
visos mūsų tautos vardu, tiki
mės, kad Šventasis Tėvas galės 
kuo greičiau aplankyti mūsų 
Tėvynę. Juk ir jis pats yra iš
reiškęs troškimą nuvykti į Lie
tuvą, pasimelsti prie Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveiks
lo, betarpiškai susitikti su 
Lietuvos katalikais, su visa 
tauta, kuri jam taip artima ir 
kurios likimu jis visada sielo
josi. Esu tikras, kad visi lie
tuviai jiem įprastu nuoširdu
mu ir svetingumu priims Šv. 
Tėvą kaip brangiausią svečią, 
tuo būdu jam išreikšdami ne 
tik savo pagarbą ir meilę, bet 
ir dėkingumą už rūpestį mūsų 
tauta sunkiaisiais okupacijos 
metais, už paramą mūsų lais
vės siekiams.

Popiežiaus kelionės į Lietu
vą tikslus laikas dar nenusta
tytas. Vizito laiką nustatys ir 
praneš pats Šventasis Tėvas, jo 
bendradarbiam susitarus su 
Lietuvos valstybės ir Bažny
čios atstovais. Tad apie pasi
rengimus šiai kelionei dar 
anksti kalbėti, bet manau, kad 
ateinančių metų viduryje tik
rai susilauksime Šv. Tėvo Lie
tuvoje. Juk tokiai kelionei jau 
nebėra jokių politinių kliūčių, 
tik reikia tinkamai ją pareng
ti, o pasirengimai reikalauja 
laiko. Kor.

Vilniaus arkivyskupas AUDRYS-JUOZAS BAČKIS Vatikane atsisveikina su Šv. Tėvu JONU-PAULIUMIII, prieš 
vykdamas į savo paskyrimo vietą - Vilnių Nuotr. “Krivūlės”

SkiriamųjŲ raštu įteikimo iškilmėje

Popiežius Lietuvos ambasadoriui
1992 mėty liepos 11 dieną Lietuvos ambasadorius KAZYS LOZORAITIS įteikė savo 

skiriamuosius raštus Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II Vatikane • Ta proga Šv. Tėvas 
pasakė reikšmingą kalbą Lietuvai

Toje iškilmėje K. Lozoraitis, da
lyvaujant jo žmonai Giovannai Pig- 
natelli-Lozoraitienei, pirmajam 
Lietuvos pasiuntinybės sekreto
riui Vytautui Ališauskui ir kitiem 
pareigūnam, perskaitė kalbą, ku
rioje priminė atitinkamus istori
nius faktus, savo pirmtakus — Lie
tuvos atstovus Vatikane, sunkų 
tikinčiosios Lietuvos kelią, išreiš
kė padėką už Šv. Tėvo moralinę pa
galbą pavergtai bei kovojančiai 
Lietuvai ir išreiškė viltį, kad Šv. 
Tėvas ir toliau teiks savo paramą 
vispusiškai atgimstančiai lietuvių 
tautai. Šv. Tėvas, atsakydamas į 
Lietuvos ambasadoriaus išreikštas 
mintis trijuose puslapiuose, pa
sakė kalbą, surašytą šešiuose pus
lapiuose. Čia pateikiame pilną jos 
tekstą. RED.

PONE AMBASADORIAU,
1. Jūsų Ekscelencijos šian

dienis atvykimas į Romos vys
kupo būstą yra kur kas dau
giau negu vien skiriamųjų raš
tų įteikimo iškilmė. Šio susi
tikimo Apaštalų Sostas ir Lie
tuva laukė bei tikėjosi ilgus 
metus. Labai džiaugiuosi Jus 
priimdamas. Mano džiaugsme 
atsispindi Bažnyčios palanku
mas, be paliovos rodytas šiai 
Europos tautai, kuri paskuti
nė įsijungė į didžiąją krikš
čionijos šeimą. Jus priimu su 
tuo pačiu jauduliu, kuris bu
vo apėmęs mano pirmtaką Be
nediktą XV, kai, 1918 metais 
jis sveikino jūsų tautos atgau
tą nepriklausomybę.

Dėkoju Jums, Pone Ambasa
doriau, už Jūsų žodžius, ku
pinus jautrumo ir entuziaz
mo. Aš, kaip ir Jūs, norėčiau 
pabrėžti, kad dabar mes ne už
mezgame naujus Apaštalų Sos
to ir Lietuvos santykius, bet 
grąžiname jiems visą spinde
sį, po šio ilgo pusamžio, kurio 
būvyje Apaštaliniai Rūmai 
visą laiką buvo atviri Lietu
vos pasiuntinybei, ištikimai 
atstovavusiai Romoje išmėgi
nimus patiriančiai jūsų tautai.

Jau XIII amžiuje, kaip Jūs 
esate priminęs, istorija pri
artino lietuvius prie popie
žiaus. Tautos krikštas, drau
ge su Vytautu ir Jogaila, tuos 
ryšius dar labiau sustiprino. 
Ir, antra vertus, kaip galėčiau 
neprisiminti tada sudarytos 
šimtmečius trukusios unijos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Lietuvių tautos per amžius 
nueitas kelias buvo išmėgini
mų ir kančios kelias, paženk
lintas kova dėl neretai užtem- 
domos tapatybės išlaikymo, 
kelias, nužymėtas tėvynės kan
kinių, kurie drauge buvo ir 
katalikų tikėjimo kankiniai. 
Ypač gyvai ir skaudžiai pri
simename paskutinius dešimt
mečius, per kuriuos Lietuva 
buvo nusiaubta dviejų ideolo
gijų, pasišovusių Europai ir 
pasauliui jėga primesti gy
venimo sampratas, radikaliai 
priešingas žmogaus pašauki
mui į religinę ir pilietinę 
laisvę.

Atmintyje mes sergime ne
apsakomas kančias daugelio 
vyskupų, tūkstančių kunigų 
ir tikinčiųjų, intelektualų 

ir politikų, darbininkų ir 
žemdirbių, ištisų šeimų, — 
visi jie buvo ištremti tam, 
kad negrįžtų. Daugelis iš jų 
priklauso didžiai persekioja
mųjų dėl tikėjimo miniai.

Istorija taip pat neturėtų 
užmiršti žydų bendruomenės, 
ypač Vilniuje ir Kaune, tra
giško likimo; juos dėl žiauraus 
rasizmo norėta nušluoti nuo 
žemės veido. Reikia priminti, 
kad ši jūsų krašto vaikų bend
ra pražūtinga lemtis buvo su
rašyta neteisinguose paktuo
se, o jų slaptumas turėjo pri
dengti jų niekšišką pobūdį.

2. Nuo dabat, Jūsų Eksce
lencijos atvykimo prie Šv. Sos
to ir apaštalinio nuncijaus bu
vimo Vilniuje dėka, Lietuvos 
ir Šv. Sosto santykiai su abi
pusiu pasitikėjimu tampa pil
nai realizuoti, idant laiduotų 
nuolatinį dialogą.

Šiomis aplinkybėmis pir
miausia linkiu, kad Lietuva 
savo ateitį matytų grįstą to
kiomis garantijomis, kurios 
kiekvienam žmogui užtikrintų 
bebaimį ir klestintį gyvenimą.

Šiuo atveju kalbame apie 
tai, kad jūsų kraštui reikia 
kurti savo valstybinį gyveni
mą ir demokratines instituci
jas, atsimenant, kad visų ne
priklausomybės pasekmių ne
galima pasiekti be palaipsnio 
ilgesnio ar trumpesnio pro
ceso.

Istorijos eigoje įvykę įvai- 
riopi pokyčiai, be kita ko, jūsų 
teritorijoje suformavo svar
bias mažumas; su pasitenkini
mu išgirdau Jus tvirtinant, 
jog jūsų krašto vadovai pada
rys visa, kad tų įvairių grupių 
kultūriniai turtai būtų apsau
goti visų labui.

Pone Ambasadoriau, kalbė
damas apie jūsų krašte atgau
tas laisves, svarbiausioje vie
toje jūs paminėjote religijos 
laisvę, kurią Aukščiausioji 
taryba ir vyriausybė trokšta 
ugdyti. Šitai visiškai sutam
pa su pozicija Bažnyčios, įsi
tikinusios, kad sąžinės ir ti

PADĖKA
1992 m. birželio 16 d. Vilniuje, Viršuliškėje, 

tragiškai žuvo mūsų mielas brolis

AfA 
ALFONSAS POŠIUS.

Nuoširdžiai dėkojame Viršuliškės parapijos kunigui už 
maldas Vilniaus laidotuvių rūmuose ir Karveliškių kapinėse 
prie karsto. Taip pat esame napamirštamai dėkingi: Vilniaus 
politinių ir tremtinių bendrijos tarybai, Lietuvos nepriklau
somybės gynimo sausio 13-sios brolijai, Vilniaus zarasie
čių klubo “Ežerėnai” tarybai - atsisveikinant su a.a. Alfonsu 
taip nuodugniai apibūdinusiems velionies gyvenimo odisėją.

Pagarbiai dėkojame Nijolei Sadūnaitei ir visiems taip 
gausiai dalyvavusiems išlydint mūsų mielą a.a. brolį Alfonsą 
(amžinybę, bei visiems išreiškusiems užuojautas.

Nuoširdžiai dėkingi -
broliai ir seserys su šeimomis

kėjimo laisvė sudaro kitų žmo
giškųjų laisvių pagrindą, — 
dėl šito turėtų būti plačiai 
sutariama nepriklausomai 
nuo konkrečių filosofinių ir 
religinių prielaidų.

3. Esu tikras, kad visi lietu
viai, kaip ir jiems atstovau
janti valdžia, viliasi, kad jų 
tautiečiai katalikai įneš sa
vitą indėlį į valstybinį gyve
nimą, pradedant tais, kurie da
lyvauja įstatymų leidžiamosio
se ir vykdomosiose instancijo
se. Jie pasistengs išryškinti 
Bažnyčios socialinę doktriną, 
kuri ypač ėmė turtėti po Vati
kano II susirinkimo.

Vienybėje su kitų tradicijų 
tikinčiaisiais ir savo gera
valiais broliais ir seserimis 
lietuviai katalikai semsis įkvė
pimo iš esminių žmogiškųjų 
vertybių: iš tvirto ryšio tarp 
pažangos ir taikos, darbo oru
mo kaip darbininko orumo są
lygos, universalios žemės gė
rybių paskirties, kūrinijos 
apsaugos, rūpestingos pagar
bos asmens orumui, meilės ir 
teisingumo reikalavimų, šei
mos kaip pirminės visuomenės 
ląstelės kilnumo, žmogaus tei
sių, pradedant teise į gyvybę.

4. Savo ruožtu Lietuvos vys
kupai, drauge su savo kuni
gais, trokšta pradėti plačią 
katekezę, norėdami suformuo
ti krikščionis ir padaryti 
katalikų bendruomenę vis 
jautresnę dvasiniam ir socia
liniam Vatikano II susirinki
mo mokymui. Šis esminis Baž
nyčios susibūrimas vyko tuo 
pačiu metu, kai daugelis vys
kupų, kunigų ir tikinčiųjų bu
vo priversti gyventi katakom
bų sąlygomis; dabar juo labiau 
atrodo būtina, kad Susirinki
mo mokymas būtų pažintas 
Lietuvoje.

Dabartinė istorinė tautos 
padėtis, atrodo, yra labai pa
lanki atvirai skelbti tikėjimo 
tiesas, įtraukiant ir sociali
nės komunikacijos priemones, 
kad sugrįžtų į kasdienį gyve
nimą tikėjimo įkvėpti solida
rumas, broliškumo dvasia, 

meilė ir įsipareigojimas tei
singumui. Tikėdama Dievo Sū
naus Įsikūnijimą, Bažnyčia 
trokšta “įsikūnyti” visuose 
dalykuose, kur reikia tarna
vimo ir pasiaukojimo dvasios.

Visa tai suponuoja, kad dva
siškiai ir pasauliečiai pramins 
naujus asmeninio šventėjimo 
ir įsipareigojimo broliškai 
tarnauti kiekvienam žmogui 
kelius. Stodama akis į akį su 
sunkumais, kylančiais iš ban
dymų dešimtmečių, vyskupų 
konferencija, vadovaujama 
garbiojo kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus, rengia savo 
naujus nuostatus, kad galėtų 
praplėsti ir pagerinti savo 
religinę ir socialinę veiklą.

Kunigai atsiveria apaštala
vimo būdams, kurie dar nese
niai jiems buvo draudžiami. 
Reorganizuojamos vyrų ir mo
terų vienuolijos. Kandidatai 
į kunigus jau gauna formaci
ją, juos ruošiančią imtis to
kios atsakomybės, kuri anks
čiau buvo pašalinta iš sielo
vados akiračio. Didieji pasau
liečių sąjūdžiai, pastaraisiais 
dešimtmečiais praturtinę Baž
nyčią, trokšta teikti pagalbą 
savo broliams lietuviams.

Šitaip Bažnyčia Lietuvoje 
ruošiasi aktyviai įsitraukti 
į naująją Europos evangeliza
ciją, kuri tapo būtina po be
sibaigiančio audringo laiko
tarpio.

5. Pone Ambasadoriau, jūsų 
krašte ir pasaulyje, be abejo
nės, netrūksta pagrindo neri
mauti dėl skaudžių padarinių, 
kuriuos atnešė užgniaužtos 
tautos laisvės ir pažeminto 
jos orumo metai. Reikia tikė
tis, kad šitie sunkumai bus iš
spręsti suinteresuotų valsty
bių nuoširdaus ir konstrukty
vaus dialogo atmosferoje, dia
logo, kurio linki visi, prade
dant Jungtinėmis Tautomis ir 
įvairomis europinėmis organi
zacijomis.

Šv. Sostas savo ruožtu tiki 
tokio dialogo galimybėmis ir 
yra visada pasirengęs įnešti 
savo specifinį indėlį, laisvą 
nuo bet kokio žemiškojo inte
reso, idant būtų pasiektas grei
tas sprendimas, atitinkantis 
orumą visų kraštų, kurie de
mokratiškai stengiasi atsiverti 
naujiems keliams į taiką, į vi
dinę ir tarptautinę santarvę.

Tikiuosi, kad Lietuva įvai
riuose esamuose kontekstuose 
galės pateikti savitą indėlį 
ir kad ras reikiamą paramą 
tiek savo ekonomikai sutvir
tinti, tiek savo saugumui už
tikrinti, sustiprinti insti
tucijoms ir plėtoti savo kul
tūriniam gyvenimui, žodžiu, 
savo tautiniam orumui ugdyti.

Vis dėlto jūsų krašte ir pa
saulyje nebetrūksta pagrindo 
vilčiai. Viską pasvėrus, net 
jei ne visada tai pastebima, 
optimizmo motyvai viršija 

AfA
SOFIJAI MORKŪNIENEI

iškeliavus amžinybėn,

jos broliui STASIUI DABKUI, mielam ilga
mečiam savo bendradarbiui - fotografui, reiš
kia gilią užuojautą —

“Tėviškės žiburiai ”

PADĖKA
AfA 

PIJUS JURKŠAITIS
Mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis 1992 m. balandžio 

22 d. savo namuose užmigo amžinu miegu, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Atsiskirdami su velioniu sulaukėme nuoširdžios užuo
jautos ir paguodos iš artimųjų ir pažįstamų, kuriems liekame 
nuoširdžiai dėkingi.

Ypatingą padėką reiškiame Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pos nariams už atiduotą šaulišką pagarbą velioniui, palydint jį 
į amžino poilsio vietą; šauliui St. Jokūbaičiui už jautrius at
sisveikinimo žodžius.

Nuoširdžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už atlaiky
tas Mišias, kun. A. Kildušiui už pamokslą, kun. L. Januškai, 
OFM, suteikusiam paskutinius sakramentus, maldas koply
čioje ir kapinėse. Ačiū sol. R. Strimaičiui už jautrų giedojimą 
šventovėje ir vargonininkei L. Marcinkutei.

Dėkojame dr. M. Valadkai už nuoširdžią pagalbą slaugant 
velionį namuose.

Ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje, Mišiose, užpra
šytas Mišias, prisiųstas gėles, pareikštas užuojautas žodžiu 
bei raštu, aukas slaugos namams ir palydėjimą velionies am
žinam poilsiui įŠv. Jono lietuvių kapines.

Nuliūdime liko -
žmona Adelė, dukros - Ramutė ir Danutė, 
žentas Vytautas, vaikaičiai - Danutė ir Karigaila

įkvepiančius pesimizmą. Be 
kita ko, sveikintinas stiprė
jantis tikrumas, kad pasaulis 
tampa vis labiau tarpusavyje 
susietas, ir įsisąmoninimas, 
kad tarptautinė bendruomenė 
turi kurti taiką, labiau pa
remtą solidarumu. Šiandien 
liekame šitoje perspektyvoje, 
dėkodami Dievui ir prašydami 
suteikti taikos kūrėjams iš
minties, jėgų ir drąsos.

6. Norėdamas paliudyti, 
kaip aukštai vertinu ir gerbiu 
Lietuvą ir dvi kitas Baltijos 
šalis, jos kaimynes, patyrusias 
tuos pačius išmėginimus, su 
džiaugsmu naudojuosi Jūsų 
Ekscelencijos skiriamųjų raš
tų įteikimo proga, pranešti, 
kad mielai priimu bažnytinių 
ir valstybinių vadovų kvieti
mą su pastoraciniu vizitu ap
lankyti Baltijos šalis. Šis 
kvietimas, kurį Jūs atnauji
note Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko ir savo tautiečių 
vardu, atspindi nuo seno puo
selėtą mano troškimą, kurį 
turėjau progą išreikšti ypač 
1984 m., minint Lietuvos glo
bėjo šv. Kazimiero penkiašim- 
tąsias mirties metines, ir 1987 
m. švenčiant Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktį. Dievo pade
damas, tikiuosi galėsiąs nu
vykti į šias tris šalis kitais 
metais — 1993 m. rugsėjo mė
nesį. Aš pavedu šį sumanymą 
motiniškam užtarimui Merge
lės Marijos, kurią Baltijos 
katalikai garbina šventovė
se — Vilniaus Aušros Vartų, 
Šiluvos Lietuvoje ir Agluo
nos Latvijoje.

7. Pone Ambasadoriau, pra
šyčiau perduoti Aukščiausio
sios tarybos pirmininkui Jo 
Ekscelencijai Ponui Vytautui 
Landsbergiui mano padėką už 
jo malonų kreipimąsi ir kvie
timą, kurį Jus įgaliojo įteik
ti. Būkite tikras, kad karštai 
linkiu sėkmės Jūsų misijai ir 
gerovės kilniai bei mylimai 
lietuvių tautai.

Ekscelencija, Romoje Jūs 
esate nuo to laiko, kai Jūsų 
kraštas neteko nepriklausomy
bės, o šiandien Jūs savo veik
lą tęsiate kaip Lietuvos am
basadorius. Reiškiu savo ge
riausius linkėjimus Jums ir 
Jūsų šeimai; tikiuosi, kad 
Jūs patirsite daug pasitenki
nimo vykdydamas savo užduo
tį plėtoti puikius santykius, 
jungiančius Jūsų kraštą ir 
Šv. Sostą. Žinokite, jog mano 
bendradarbiai Jums teiks vi
są reikiamą paramą ir pa
galbą.

Visiems lietuviams meldžiu 
maloningo Dievo Motinos, šv. 
Kazimiero ir palaimintojo Jur
gio Matulaičio užtarimo. Iš 
visos širdies meldžiu gausios 
Dievo palaimos Jūsų krašto 
vadovams ir žmonėms, Jums 
pačiam, Jūsų šeimai ir Jūsų 
bendradarbiams.



Grįžta į Lietuvą
Jungtinių Tautų pareigūnas 
ALGIRDAS ŽEMAITIS - 

Lietuvos ambasadorius
Lietuvos respublikos Aukš

čiausiosios tarybos prezidiumo 
1992 m. gegužės 6 d. įsaku Algir- 
das-Jonas-Aleksis Žemaitis pa
skirtas Lietuvos respublikos ne
paprastuoju ir įgaliotuoju am
basadorium prie Jungtinių Tau
tų maisto ir žemės ūkio organi
zacijos Romoje.

A. Žemaitis gimė 1933 m. Lie
tuvoje ir yra sūnus a.a. dipl. 
miškų inž. Vinco Žemaičio, kuris 
nuo 1926 iki 1944 m. buvo Kazlų 
Rūdos urėdas ir vienas iš pen
kių Lietuvos miškų revizorių, 
ir a.a. mokytojos Bronės Rusec- 
kaitės. Jo brolis kun. Kęstutis 
darbuojasi Klivlande. A. Žemai
tis yra vedęs Vandą Jadvygą Ky- 
bartaitę, turi du sūnus ir tris 
dukteris.

Atlikęs karinę tarnybą Korė
joje karo metu, studijavo ekono
miką, tarptautinę teisę ir po
litinius mokslus Bonnoje bei 
garsiojoje Oksfordo universi
teto Balliol kolegijoje, kurią 
baigė bakalauro ir magistro 
laipsniais. Dirbo pirmiausia 
privačioje pramonėje Čikagoje, 
vėliau Vašingtone valstybės 
departamente.

Nuo 1968 iki 1992 m. Algirdas 
Žemaitis buvo tarptautinis pa
reigūnas Jungtinių Tautų maisto 
ir žemės ūkio organizacijos cent
re Romoje, kur per eilę metų bu
vo atsakingas už žemės ūkio ir 
maisto gamybos plėtojimą Egip
te, Syrijoje, Kuveite, Bachrai- 
ne, Omane, Kvatare, jungtiniuo
se arabų emiratuose, Džibutyje, 
Somalijoje ir Turkijoje. Tarp 
1983 ir 1986 m. buvo akredituo
tas prie Sudano vyriausybės 
kaip minėtos organizacijos at
stovas su ambasadoriaus titulu 
pietiniam Sudanui bei viceat- 
stovas visam kraštui. Tarnybi
niais reikalais yra aplankęs 
eilę kitų kraštų.

Nuo 1991 m. birželio jis yra 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pirmininko atstovas prie Mal
tos ordino didžiojo magistro. 
Vien 1991 metais Maltos ordi
nas yra parėmęs Lietuvą vais
tais bei įvairiais ligoninių 
įrengimais už virš 3 milijonų 
dolerių sumą.

Eilę metų dalyvavo įvairių 
lietuviškų bei tarptautinių 
organizacijų centriniuose or
ganuose. Šventojo sosto pa
tvirtinimu jam yra suteiktas 
Jeruzalės Šventojo kapo rite
rių ordino didžiojo komendan
to laipsnis.

Atlikęs Lietuvos vyriausybės 
pavestas pareigas, Algirdas Že
maitis grįžta gyventi į Vilnių, 
kur rengiasi darbuotis kultūri
nėje bei politinėje veikloje.

Jungtinių Tautų pareigūnas 
ALGIRDAS ŽEMAITIS, tapęs Lie
tuvos ambasadoriumi, grįžta dar
buotis į Lietuvą

A*, MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

Tel. 1 -416-434-1847 FAX 1-416-728-5745

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomą laiką. • Iš mūsų valiutinės sąs
kaitos Vilniuje išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje ameri
kietiškais doleriais arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dienomis, 

išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS

su STERLING A.ITiWA.VS ir 
LIETUVOS AERO KINIJA.
DĖMESIO, VAKARŲ KANADA!

Nauji tiesioginiai skrydžiai penktadieniais 
iš Vankuverio ir Kalgario per Kopenhagą į Vilnių.

Vancouver ..........................- nuo $1368 + mokesčiai ir drauda
Kelowna .................................................... - + $150

Calgary .................................- nuo $1268 + mokesčiai ir drauda
Edmonton.................................................. -+ $100
Regina, Saskatoon, Winnipeg - +$150

Pagal pageidavimą paruoštam keliones ir sekančiomis trasomis: 
Torontas — Var&uva — Vilnius
Torontas — Frankfurtas — Vilnius 
Torontas — Viena — Vilnius
Torontas — Ciurichas — Vilnius

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

1990 m. liepos mėnesį Vilniaus krašte buvo rengiami lenkų AK (Armijos krajo- 
vos) žuvusių karių minėjimai-pagerbimai. Kriaučiūnuose prie AK paminklo 
kalbas pasakė: Lietuvos-lenkų sąjungos valdybos narys JAROSLAVAS VOL- 
KONOVSKIS, viešnia iš Lenkijos, seimo vicemaršalka, buvusio Vilniaus apy
gardos Armijos krajovos vado Aleksandro Kžyžanovskio-Vilko duktė OLGA 
KŽYŽANOVSKA, ANICETAS BRODAVSKIS ir kiti. Nuotraukoje iš kairės: 
A. Brodavskis, Lenkijos konsulas Vilniuje Z. Kitlinskis, Olga Kžyžanovska ir 
kiti veikėjai. Vienas su lenkų kariška uniforma su ereliu ir medaliais ant krū
tinės. Ar tai būtų įmanoma, jeigu lenkai Lietuvoje būtų persekiojami. Juk 
gerai žinoma, kad Armija krajova Vilnijoje kovojo ne tiek prieš vokiečius, 
kiek prieš lietuvius Nuotr. “Draugystės”

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Generolų grėsmė

“The Globe and Mail” lie
pos 20 d. laidoje persispaus
dino žurnalo “The Economist” 
vedamąjį. Jame rašoma, kad 
Septyniųjų didžiųjų susitiki
me ir Europos saugumo bei 
bendradarbiavimo konferen
cijoje B. Jelcinas sutiko, 
kad rusų kariuomenė būtų iš
vesta iš Baltijos valstybių. 
Bet neatrodė, kad jis skubė
tų nustatyti išvedimo datą, 
skųsdamasis butų stoka armi
jos karininkams.

Be to, reikalaujama, kad 
baltiečiai padengtų kariuome
nės, kurios jie niekad neno
rėjo, išvedimo išlaidas. Tai 
pasak vedamojo, įžūlus įžei
dimas.

Esą Jelcinas teisingai kri
tikuojąs kai kurių Baltijos 
kraštų įstatymus, kurie nesu
teikia lygių teisių visiems 
piliečiams. Prieš tai galima 
kovoti tarptautiniame forume, 
bet jokiu būdu negalima lau
žyti tarptautinių įstatymų, 
laikant kraštuose kariuomenę, 
kurios nenori tų kraštų žmo
nės.

Galbūt, rašoma, Jelcinas 
negali duoti įsakymo išvesti 
kariuomenę? Jo įtakingas vice
prezidentas A. Rutskoi reika
lavo, kad Rusija perimtų Kry
mo kontrolę iš Ukrainos, taipo
gi ragino įsikišti į Moldavos 
ginčą su rusiškai kalbančia 
mažuma. B. Jelcino paskirtas 
Rusijos kariuomenės vadas 
Moldavoje grasina panaudoti 
šiame krašte karinę jėgą. Jis 
taip pat reikalauja pertvar
kyti Rusijos armiją, kuri bū
tų pajėgi primesti kitiems sa
vo valią. Į tokius kariškio iš
sišokimus B. Jelcinas nereaga
vo, lyg parodydamas savo pri
tarimą

Pasak vedamojo, tai nėra 
vienintelis ženklas, kad Ru
sijos prezidentas gundosi de
mokratiją iškeisti į senus įpro
čius.

Nors Rusija oficialiai prita
ria Jungtinių Tautų uždėtoms 
sankcijoms Serbijai, bet yra 
didelis įtarimas, jog Rusijos 
benzinas, ginklai ir šaudme
nys pasiekia Serbiją.

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

Pamažu B. Jelcino bendra
darbiai yra atleidžiami. Prem
jero pareigas einantis J. Gai
daras ir užsienio reikalų mi- 
nisteris A. Kozurevas dar kovo
ja už reformų vykdymą, bet, at
rodo, jie daugiau ir daugiau 
izoliuojami. Galbūt B. Jelci
nas rizikuoja, manydamas, kad 
geriausiai galima apsaugoti 
reformas tiesiogiai nesiprie
šinant oponentams. Taip mėgi
no laviruoti ir M. Gorbačiovas 
be reikiamų rezultatų. Jis tada 
nepasmerkė sovietų kariuo
menės juodų darbų Lietu
voje. Aršieji galėjo galvoti, 
kad M. Gorbačiovas sutiks su 
jų visais veiksmais, net ir su 
perversmu.
Tačiau vedamajame rašoma, 
kad šiuo metu Rusijoje be Jel
cino nėra kitos asmenybės, ku
ri šoktų ginti demokratijos.

Baltiečius nuvylė
Estijos AT pirmininkas A. 

Ruutel, kalbėdamas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Helsinkyje, iš
reiškė Baltijos valstybių ap
gailestavimą ir j nusivylimą 
konferenciją sudarančių kraš
tų nepajėgumu padėti baltie- 
čiams iš savo kraštų pašalinti 
svetimą kariuomenę. Buvusios 
sovietų kariuomenės buvimas 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je yra ne tik Baltijos valstybių 
ir Rusijos tarpusavio santykių 
reikalas, bet ir akivaizdus 
tarptautinės teisės pažeidi
mas.

Pasak Ruutel’io, šiuo klausi
mu didesnį rūpestį rodo NATO 
gynybinė santarvė negu Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencija. Pastaroji 
labiau turėtų susirūpinti Ru
sijos kariuomenės išvedimu iš 
Baltijos valstybių, nes tai 
yra pati svarbiausia jos už
duotis.

Pakeitė pinigus
Reuterio agentūros praneši

mu, liepos 20 d. Latvija rusiš
kus rublius pakeitė latviškais 
rubliais, norėdama apsaugoti 
save nuo stipriai kylančios in
fliacijos Rusijoje. Tai laikini 
pinigai. Latą numatoma įvesti 
rugsėjo mėnesį. Taip Latviją 
pasielgti vertė ir didelis ru
siškų rublių trūkumas. Pavė
luotai buvo išmokomos algos ir 
pensijos.

Oficialiai Latvijos ir Rusi
jos rublis vienodos vertės. As
meniškos rusiškų rublių san
taupos buvo pakeistos latvių 
rubliais. Buvo iškeisti 1, 5, 20, 
50,200 ir 500 banknotai.

Rusija perspėjo kitas buvu
sias sovietų respublikas, kad 
šios, įvesdamos savo valiutą 
kooperuotų su Maskva. Prie
šingu atveju, gali susilaukti 
nepageidautinų pasekmių. Lat
vijos elgesiu Rusija esanti pa
tenkinta.

Sausra ir Latvijoje
Latvijoje dėl sausros kilę 

gaisrai sunaikino tūkstančius 
hektarų miško. Pagalbą pasiū
lė Vokietijos, Norvegijos ka
riuomenių taip pat ir Prancū
zijos ugniagesiai. Buvo kreip
tasi į Rusijos kariuomenės 
dalinius Latvijoje, bet pasta
rieji atsisakė pagelbėti.

Pagreitins išvedimą?
Reuterio agentūra prane

ša — liepos 22 d. Rusijos prem
jeras J. J. Gaidar pareiškė Lat
vijos premjerui I. Godmaniui, 
kad yra galimybė paspartinti

Savaitė Lietuvoje
stulbina”. Pokalbio pabaigoje 
visus, ieškančius lengvos duo
nos kitur, paprotino”: “Niekas 
ir niekur atvykėlių nelaukia 
išskėstomis rankomis”; palin
kėjo: “Geriau iš visų jėgų ir 
proto galių dirbkite čia - su
sikursite gyvenimą savo na
muose”. Ir paklausė: “Nejaugi 
juos paliktumėte ateiviams?”

Kauno arkivyskupijos kuri
joje įvykusiame Lietuvos vys
kupų konferencijos posėdyje, 
kuriame dalyvavo kard. V. Slad
kevičius, apaštalinis nuncijus 
arkiv. J. M. Garcia, Vilniaus 
arkiv. A. Bačkis, vyskupai - J. 
Žemaitis, J. Preikšas, J. Matu
laitis, J. Tunaitis, J. Tamkevi- 
čius, apaštališkasis nuncijus 
informavo apie busimąją po
piežiaus Jono-Pauliaus II ke
lionę į Lietuvą.

Svarstant kunigų dalyvavi
mą politinėje veikloje, pažy
mėta, kad tai labai problema
tiškas dalykas, kad Bažnyčia 
nelinkusi kunigams leisti joje 
dalyvauti. Bažnyčia ragins ti
kinčiuosius rinkimuose elgtis 
atsakingai, nekartoti praėju
sių rinkimų klaidų, bet neįsi
pareigoja remti kurią nors par
tiją ar asmenį. Ji palaikys vi
sus, kurie politiniame visuo
meniniame gyvenime paiso 
krikščioniškosios moralės.

Ten, kur turėjo iškilti Lenino 
paminklas, Sniečkuje, prade
dama statyti parapijos švento
vė. Projekto autorius - Ramū
nas Beinortas. Apie ją, ne tra
dicinę, o religijos ir kultūros 
centrą, spaudoje pasidalijo 
mintimis klebonas kun. Vytau
tas Rapalis. Pasidžiaugė, kad 
jau dabar sutelktame prie kop
lyčios jaunimo ansamblyje gie
dama lotynų, vokiečių, latvių, 
lietuvių bei kitomis kalbomis, 
kad giesmininkus jungia “vie
na bendra kalba - gerumas, 
šypsena, artimo meilė”. Vil
tingai informavo: statybai rei
kės 800.000 plytų. “Jeigu kiek
vienas Lietuvos gyventojas 
įmūrys... po vieną plytą, ji 
tikrai išaugs ir bus tvirta”. 
Nurodė adresą, sąskaitos nu
merį: Lietuvos banko Ignali
nos skyrius, kodas 260101570, 
sąsk. nr. 701501, Sniečkaus 
bažnyčios statybai. O gal kas 
nors iš Jūsų per vandenyną pa
metės “plytą”? ...

Vilniuje bus Ukrainos pa
siuntinybė. Ukrainos respub
lika rengėsi įsteigti vieną at
stovybę visom trim Baltijos 
valstybėm Rygoje (ten daug 
ukrainiečių, viena ukrainietė 
žadėjo padovanoti namą). Ta
čiau dabar “Ukraina priėmė 
nutarimą, kad jai savo atsto
vybę turėti Lietuvoje būtina”.

Veikia senų istorinių tradi
cijų, Helsinkio dvasios įtaka? 
Juk Helsinkyje V. Landsbergis 
buvo susitikęs su L. Kravčiu- 
ku, pabrėžusiu savo šalies no
rą turėti gerus ir draugiškus 
santykius su mūsų valstybe; 
Helsinkyje Ukraina palaikė 
Lietuvą.

Atsisakę prisiekti NVS iš 
Liepojos karinio dalinio pa
bėgo septyni ukrainiečiai - 
naujokai. Atbėgę į Klaipėdą, 
jie paprašė politinio prie
globsčio.

Ketvirtoji respublikos vyriau
sybė. Paliekami dirbti beveik 
visi senojo kabineto ministe
rial. Iš naujų - ryšių ir infor
matikos min. Gintautas Žinte- 
lis, technikos m. daktaras, dir
bęs Kauno technikos unversi- 
tete. Finansų ministerio pa
reigas laikinai eis buv. minis- 
terės E. Kunevičienės pava
duotojas R. Šarkinas. Patvir
tinti du ministerial be port
felių: AT deputatas, savival
dybių komisijos pirm. Stasys 
Kropas, ekonomistas, finansi
ninkas, dirbęs universitete, 
ir Leonas Kadžiulis, žemės 
ūkio mokslų daktaras, profe
sorius, kelis dešimtmečius dir
bęs Žemdirbystės institute 
(rūpinsis mokslo ir technolo
gijų sritim). Min. pirmininko 
pavaduotoju patvirtintas Bro
nius Lubys, AT deputatas, libe
ralų frakcijos narys, buv. “Azo
to” įmonės direktorius. Vy
riausybės patvirtinimas vyko 
taip sklandžiai, “kad net kėlė 
šiokią tokią nuostabą”.

Dėl kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos tris dienas tarėsi 
Lietuvos ir Rusijos delegaci
jos. Pasirašytas protokolas vie
šai nekomentuojamas, bet gali
ma pasakyti, kad derybose 
“stumiamas! į priekį”, kad Ru
sija pagaliau suprato, “jog pa
greitintas” kariuomenės išve
dimas neišvengiamas”. G.G.

(Atkeltais 1-mo psl.) 
gyvenimas?” pareiškė: “Ne vi
sados linguojam pagal tą patį 
taktą, pagal kurį žengė Lietu
vos dainuojanti revoliucija, o 
ypač dabar, kai praėjo tie ro
mantiški pakilimo laikai”. Ir 
toliau taikliai nurodė: “Nevie
nodai suprantame demokrati
ją, skiriamės (r buitinio gyve
nimo kūrimo filosofija, pažiū
romis į darbą ir jo rezulta
tus, bendravimo su tautiečiais 
forma”.

Savitarpio supratimui, suar
tėjimui gal iš tikrųjų turėtų pa
dėti Vilniuje steigiama PLB 
būstinė? Pirmininko nuomone, 
per ją derindami abipusius ry
šius, “ateityje turėtume išveng
ti atsitiktinių, kai kada ir lie
tuvio garbę užsienyje žeminan
čių ‘turistų’. Apie tokius pasa
kė be užuolankų: “Kai kurių at
vykėlių poelgiai mus tiesiog 

rusų kariuomenės išvedimą iš 
Latvijos, jei bus susitarta dėl 
pasitraukiančių karininkų tur
to ir butų reikalais.

Anksčiau Maskva užsispyru
siai kartojo, kad išvedimas 
Rusijos kariuomenės iš Balti
jos valstybių nusitęs iki 1994 
m., kai bus užbaigtas išvedi
mas iš Vokietijos.

Nepagrįsti kaltinimai
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos prezidiumo pareiškimu, 
stebina Rusijos federacijos 
aukščiausiosios tarybos pa
reiškimas, kuriame Baltijos 
kraštai apkaltinami žmogaus 
teisių pažeidimu. Kai skel
biami “žmogaus teisių pažei
dimai Baltijos valstybėse” 
bei panašūs konkrečiai ne
pagrįsti kaltinimai, visai 
pamirštama, sakoma pareiš
kime, neteisėtas Rusijos ka
riuomenės laikymas Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Gal
būt tokiais kaltinimais nori
ma nukreipti tarptautinį dė
mesį nuo Helsinkio konferen
cijos dalyvių — valstybių va
dovų pasitapime paskelbto 
vieningo raginimo “skubiai, 
tvarkingai ir visiškai” išvesti 
Rusijos kariuomenę iš Baltijos 
valstybių.

Lietuvos AT prezidiumas 
apgailestauja, kad Rusijos 
parlamentas priėmė tokį ne
korektišką pareiškimą visų 
Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Kitas Rusijos federacijos do
kumentas “Dėl žmogaus teisių 
Estijoje” yra šiurkštus dide
lės valstybės mažam kaimynui 
spaudimo pavyzdys.

Kaimiečių nuomonės
Vilniaus universiteto socio

loginių tyrimų įstaiga, vyriau
sybės užsakymu, atliko Lietu
vos kaimo žmonių apklausą. 39 
nuošimčiai kaimiečių mano, 
kad ekonominė reforma žemės 
ūkyje vyksta per greitai, 34 
nuošimčiai - per lėtai, o 16 nuo
šimčių įsitikinę, kad reformos 
vyksta normaliai. 45 nuošimčiai 
tvirtina, jog aprūpinimą mais
to produktais gali užtikrinti 
pavieniai ūkininkai, 44 nuo
šimčiai - ūkinės bendrovės ir 
tik 9 nuošimčiai - kolūkiai.

Vasaros universitetas
Kauno Vytauto Didžiojo 

universitete atidaromas tarp
tautinis vasaros universite
tas. Jame tikimasi studentų iš 
JAV-bių, Ispanijos, Olandijos, 
Belgijos ir kitų šalių. Univer
sitetas kitų kraštų studentus 
supažindins su lietuvių kultū
ra, istorija, papročiais ir šių 
dienų gyvenimu. Svečiai stu
dentai paskaitas klausysis Vil
niaus ir Vytauto Didžiojo uni
versitetų patalpose. Bus sto
vyklaujama prie Molėtų ežerų, 
lankomasi Liaudies muziejuje 
Rumšiškėse, Klaipėdoje, Pa
langoje ir kitose vietovėse. J.A.

Gyvatė keičia tiktai savo odą. Pa
sikeičia totalistinė jos oda, bet pri
gimtis ir įpročiai lieka tie patys.

(Lubor J. Zink)

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
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Dideli lietuvių bičiuliai - vienintelio Vokietijoje Eichstaetto katalikų 
un-to anglistikos ir lyginamųjų kalbų prof. dr. ALFREDAS BAMMES- 
BERGER su žmona ANNALIESE, Eichstaetto katalikų Willibald gimna
zijos lotynų ir vokiečių kalbų mokytoja. Jų pastangomis buvo užmegzti 
“giminystės” ryšiai tarp Eichstaetto ir Kauno jėzuitų gimnazijų. Dabar 
prof. dr. A. Bammesberger vokiečių tarpe renka aukas Kauno jėzuitų 
gimnazijai paremti. Nuotraukoje A. A. Bammesbergeriai Trakuose

Vokiečių parama Kauno gimnazijai
KAZYS BARONAS, Vokietija

Prie didesnių pokarinių lie
tuviškų stovyklų Vokietijoje 
priklausė taip pat ir Eichstaet
to mieste vienuolyno patalpo
se įsisteigusi stovykla, kurio
je vienu metu Rebdorfo patal
pose gyveno apie 1000 lietuvių 
pabėgėlių. Joje veikė pradžios 
mokykla, gimnazija, tautinių 
šokių grupė, mėgėjų teatras ir 
kitos kultūrinės institucijos. 
Kunigų seminarijoje mokėsi 
per 100 lietuvių klierikų (pir
mas į seminariją atvykęs buvo 
Vilniaus arkivyskupijos klie
rikas a.a. Vaclovas Šarka).

Panaikinus stovyklą ir į už
jūrius išvykus lietuviams pa
bėgėliams, ryšiai su šiuo Ba
varijos miestu kaip ir nutrū
ko. Tik vienas kitas JAV-se ir 
Kanadoje įsikūręs tėvynainis, 
trumpai sustoję Europoje, ap
lankydavo gyventą vietovę.

Prieš keletą metų šią “pa
slaptį” viešumon iškėlė vienin
telio Vokietijos katalikų un-to 
anglistikos ir lyginamųjų kalbų 
prof. dr. Alfredas Bammesber
ger. Kalbotyrą jis studijavo 
1958-1962 m. Miuncheno ir Oks
fordo universitetuose 1965 m. 
Miunchene jis gavo daktaro 
laipsnį, parašęs darbą iš ang
lų kalbos istorijos. Domėjosi 
baltų kalbomis, savo habilita
cijai parašė knygą “Abstrakt- 
bildungen in den baltischen 
Sprachen” (1973 m.). Jo darbas 
neapima visų abstraktų dary
bos atvejų baltų kalbose, bet 
veikalas geras ir vertingas 
(LE, XXXVII, psl. 65-66).

Savarankiškai išmokęs lie
tuvių kalbą, jis pamilo mūsų 
tautą ir stengiasi jai padėti 
kultūriniame bare. Taip pat, 
turėdamas plačias pažintis ne 
tik Eichstaette, bet ir Bava
rijos švietimo ministerijoje, 
prof. A.B. kviečia Eichstaet
to un-te studijuoti Lietuvos 
studentus (studijas jame pra
dėjo Vasario 16 gimnazijos 
abiturientė Gabrielė Žaidytė, 
atvykusi iš Vilniaus į Vokie
tiją 1990 m.), rašo straipsnius 
spaudai. Eichstaetto miestas 
jo dėka tapo Lietuvos — Vokie
tijos kultūros grandimi.

Š. m. vasario 10-13 d.d., vie
šint Vokietijoje Lietuvos švie
timo ministeriui D. Kuoliui ir 
iš Miuncheno jam atvykus į 
Eichstaettą, kilo mintis už
megzti ryšius tarp Lietuvos ir 
Eichstaetto gimnazijų. Šią 

FORTUNE 100 U.S. COMPANY 
ieško patyrusio telekomunikacijos vedėjo 

dirbti JAV-Lietuvos bendrovėje.
Pageidaujama, kad kandidatas turėtų nemažesnę 

kaip 10 metų patirtį telekomunikacijos pramonėje, tech
ninį supratimą infrastruktūrų sistemoje, kaip įvairūs 
perdavimai ir perjungimai įcentrinę įstaigą.

Reikalingas inžinerijos arba kitų techninių discip
linų diplomas, sugebėjimas tvarkyti technišką aplinką, 
atkreipiant ypatingą dėmesį kasdieninėms operacijoms 
ir planavimo priežiūrai.

Kandidatas turėtų persikelti į Lietuvą gyventi dviem 
metam. Tarnyba gali būti pratęsta ir ilgesniam laikui.

Trumpą savęs pristatymą (reziumė) ir algos pa
geidavimą siųsti:

Sheila Burns-Rapp 
Director of Human Resources 
9785 Maroon Circle, Ste. 210 

Englewood, CO 80112 
Fax 303-649-4621

mintį iškėlė prof, žmona Ana- 
liese, lotynų ir vokiečių kalbų 
gimnazijos mokytoja. Grįžus 
min. D. Kuoliui į Vilnių, Eich
staetto Willibald katalikų gim
nazija gavo Kauno jėzuitų gim
nazijos direktoriaus kun. Al
gimanto Baniulio, SJ, laišką, 
kuriame išreiškiamas džiaugs
mas, kad min. D. Kuolys ryšių 
užmezgimui pasiūlė šią Kauno 
gimnaziją. O jai visko trūksta, 
ypač medžiaginės paramos, 
patyrimo auklėjimo darbe, 
diegiant tautinę ir katalikiš
ką dvasią, nes buvusi sovie
tinė struktūra labai sužalojo 
jaunas širdis.

Eichstaette tuoj pat buvo 
sušauktas posėdis, dalyvau
jant gimnazijos bei miesto ta
rybos atstovams, vieningai 
nutarta ryšius užmegzti ir vi
sokeriopai gimnazijai padėti. 
Po Sekminių į Kauną ir Vilnių 
išvyko prof. dr. A. B. su žmona. 
Ten patys patyrė didelius gim
nazijos trūkumus ir pirmiau
sia pasiryžo ją paremti lėšo
mis, vėliau keistis mokiniais 
ir mokytojais.

Jėzuitų gimnazijos direkto
rius kun. A. Baniulis, SJ, savo 
laiške birželio 25 d. Eichstaet
to gimnazijos direktoriui ra- 
šė, kad gimnaziją aplankė 
prof. A. B. su žmona, papasa
kojo jam iki šiol direktoriaus 
D. Eichiner’io puoselėjamą 
gimnazijų suartėjimą bei tel
kiamą medžiaginę paramą, 
nes klasės reikalingos atnau
jinimo.

Vargingą lietuvių gimnazi
jos padėtį aprašė žiniaraštis 
“Agora” (netrukus bus išpaus- 
dinta ir Eichstaetto dienraš
tyje bei un-to laikraštyje) ir 
paskelbė, kad Willibald’o gim
nazijoje įsteigtas suartėjimo 
komitetas (Partnerschaft), ku
ris prašys lietuvių gimnazijai 
piniginės paramos. Vokietijos 
lietuviai pinigus gali pervesti 
į s-tą “Des Personalrats des 
Willibald Gymnasium Nr. 
26743, Volksbank Eichstaett 
(BLZ72191300), pažymint “Li- 
tauerhilfe”. Užjūrio lietu
viams BLZ raidės, skaičiai ir 
ilgas pavadinimas sudarys 
daug keblumų, tad geriausia 
siųsti čekius adresu: Herrn 
Oberstudiensrat Dieter Eichi- 
ner, Willibald Gymnasium, 
Schottenau 33, 8078 Eichstaett, 
Germany. Visos aukos bus 
skelbiamos spaudoje.
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TELEVIZIJOS SUKAKTIS

Lietuvos televizijos trisde- 
šimtpenkmetis buvo paminėtas 
gegužės 1 d. transliuota vaizda
juoste “Kur eini, televizija”, 
kurią paruošė žurnalistė Nijolė 
Baužytė ir rež. Bronius Talačka. 
Žiūrovai televizorių ekranuose 
matė 1957 m. balandžio 30 d. pir
mą kartą į juos prabilusią pra
nešėją Gražiną Bigelytę, pirmo
sios laidos rež. Vitalį Gruodį, 
jo talkininkus Juliją Adamkevi- 
čienę, Anuprą Lauciūną ir kitus. 
Televizijos sukakties vaizda- 
juostėn buvo įjungta apie 30 ve
teranų, prisiminusių sunkų dar
bą mažose patalpose, jį trukdan
čius sovietinės cenzūros varž
tus, netobulą techniką. Vetera
nai betgi džiaugėsi, kad tada 
viską atpirkdavo kolektyvo dar
na, geranoriškumas ir entuziaz
mas, ir apgailestavo, kad šių 
vertybių trūksta dabartiniams 
televizijos darbuotojams.

ŠVENTĖ ZARASUOSE
Didele švente tapo Zarasų 

kultūros rūmų atidarymas. Ker
tinis akmuo buvo padėtas 1988 
m., o statyba užbaigta tik šiemet 
dėl nepriklausomą Lietuvą už
griuvusių ekonominių proble
mų. Simbolinį naujojo kultū
ros centro raktą statybininkai 
įteikė jo direktorei Jovitai Mi- 
kutavičienei. Zarasiškių šven
tėn iš Vilniaus atvyko Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos atsto
vai Bronius Genzelis ir Petras 
Papovas, kaimyninėse Maniuliš- 
kėse gimęs kompozitorius Lion
ginas Abarius. Svečių buvo iš 
Estijos ir Latvijos, kultūrinin
kų — iš Ignalinos, Rokiškio bei 
kitų Lietuvos rajonų. Programą, 
išbandydami erdvios salės akus
tiką, atliko Zarasų muzikiniai 
vienetai: G. Vitkevičiaus vado
vaujama kaimiška kapela, miš
rus choras su vadovu P. Lazdaus- 
ku, vaikų pramoginių šokių gru
pė (vadovė I. Mieželytė), moterų 
vokalinė ir instrumentinė triju
lė (vadovė J. Pučkaitė) bei kiti 
dainos ir muzikos atstovai. Nau
jieji kultūros rūmai yra pastaty
ti prie Zarasų šventovės. Jos 
klebonas kun. Vytautas Kapo
čius, dalyvavęs kultūrinėje za
rasiškių šventėje, linkėjo, kad 
rūmuose skambėtų lietuvių, ru
sų ir lenkų dainos, vienijančios 
Zarasų žmones, mokančius gerb
ti vieni kitus.

UNIVERSITETŲ KARŠTLIGĖ
Nepriklausomybę atgavusi 

Lietuva, neįstengianti išspręsti 
savo politinių problemų, susirgo 
nemažiau pavojinga universite
tų karštlige. Visi turbūt sutiks, 
kad Kaune reikėjo atkurti nepri
klausomybės metais veikusį Vy
tauto Didžiojo universitetą, su
griautą Lietuvą okupavusios So
vietų Sąjungos. Atrodė, kad vi
sai Lietuvai užteks dviejų uni
versitetų — vieno Vilniuje ir ki
to Kaune. Deja, dabar universi
tetą jau turi ir Klaipėda. Kau
no politechnikos institutas tapo 
Kauno technologijos universite
tu, o Vilniaus inžinerinės sta
tybos institutas — Vilniaus tech
nikos universitetu. Lietuvos uni
versitetų sąrašą šeštuoju jo na
riu papildė Vilniaus pedagogi
nis institutas, pasivadinęs Vil
niaus pedagoginiu universitetu. 
Septintuoju kandidatu į univer
sitetus gali tapti ir Šiaulių pe
dagoginis institutas. Seniau to

kie institutai buvo vadinami mo
kytojų seminarijomis. Lietuvo
je, 1918 m. atgavusioje nepri
klausomybę, kaip ir dabar, ne
galėjo susitarti politikai, ta
čiau švietėjai tada dar nebuvo 
užsikrėtę universitetų karštlige.

JAUNIEMS ŽURNALISTAMS
Kruvinojo sekmadienio įvy

kiams skirtą knygą “Lietuva, 
,1991. I. 13” pernai išleido at
gimstančios Lietuvos leidybos 
centras. Knygos autoriams atsi
sakius honoraro, gautomis lėšo
mis buvo įsteigtas specialus 
fondas remti jauniesiems žur
nalistams. Jiems kasmet bus ski
riamos premijos už aktualius 
pilietinio skambesio darbus, 
pastangas plėsti žurnalistikos 
teoriją. Šiemetinės premijos 
įteiktos Vilniaus universiteto 
žurnalistikos instituto absol
ventams: J. Matoniui ir D. Ta
rasevičiui — už dokumentinę 
vaizdajuostę “Neprašytų sve
čių palydos”, skirtą sovietinių 
karių išvedimui iš Lietuvos, P. 
Lileikiui — už fotoalbumą “Ag
resijos dienos”, įamžinantį dra
matiškuosius 1990-91 m. įvykius, 
V. Puteikiui — už rašinį “Kri
timo gelmė ir esmė” apie tragiš
ką poeto A. Masionio likimą, A. 
Strakšiui — už teorinį darbą 
“Laikraštinė kampanija”.

“KAUNO DIENA”
Sovietinės okupacijos metais 

leista “Kauno tiesa”, nutraukusi 
ryšius su Maskva, rėmė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, 
1990 m. vasario 16 d. senąjį savo 
pavadinimą papildžiusi antrine 
antraštėle “Nepriklausomas 
laikraštis”. Toks persitvarky
mas turbūt nebuvo pakankamas 
daugeliui kauniečių. Nuo š. m. 
birželio 17 d. redakcijos darbuo
tojai “Kauno tiesą” pavadino 
“Kauno diena”, žengdami “Kom
jaunimo tiesos” jau gerokai 
anksčiau pramintu keliu. Šio 
dienraščio darbuotojai pirmieji 
atsisakė iš rusų kalbos išvers
to “Komjaunimo tiesos” pavadi
nimo, jį pakeisdami dabar jau 
plataus pripažinimo susilauku
siu “Lietuvos rytu”.

GRĮŽO BE KARŪNOS
Gražiausia lietuvaite “Miss 

Lietuva-92” šiemet buvo išrinkta 
aštuoniolikametė Vilniaus poli
technikos mokyklos studentė 
Rasa Kukenytė, nugalėjusi tris 
pagrindines varžoves — vilnie
tę Jūratę Mikutaitę, panevėžie
tę Vilmantę Nainytę ir kaunietę 
Liną Lungytę. Birželio 15 d. Atė
nuose įvykusiuose “Miss Euro- 
pa-92” rinkimuose Lietuvai at
stovavo ten devynioliktąjį gim
tadienį atšventusi Rasa Kukeny
tė — “Miss Lithuania-92”. Vil
niun ji grįžo be karūnos. Mat 
karūna buvo papuošta graikė 
Marina Taintikidou, antroje 
vietoje palikusi Čekoslovaki
jos atstovę Pavliną Paburgovą. 
Trečią vietą šiemetinėje Euro
pos gražuolių karuselėje užėmė 
turke Banu Sagnak. R. Kukeny
tė iš Atėnų parsivežė tik gra
žius atsiminimus, firmos “Rev
lon” kosmetikos rinkinį, bilie
tą kelionei laivu iš Italijos 
į Graikiją ir atgal. Deja, lietu
vaitei R. Kukenytei juo turbūt 
neteks pasinaudoti, nes iš Lie
tuvos yra tolimas ir brangus ke
lias Italijon. V. Kst.

Otavos grupė “Vingis” IX-toje išeivijos lietuvių tautinių šokių šventėje
Čikagoje Nuotr. J. Tamulaičio

Italijos krikščionių demokratų 
dienraštis “11 Popolo” 1992.VII.- 
16 išspausdino pranešimą apie 
Romoje apsilankiusių Lietuvos 
AT deputatų - prelato Alfonso 
Svarinsko, Stasio Malkevičiaus 
ir Romualdos Hofertienės vizi
tą pas Italijos senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininką 
Fanfani. Straipsnyje antrašte 
“Kreipimasis į Vakarus - neuž
mirškite mūsų” gana plačiai at
pasakojamas Lietuvos deputatų 
raginimas mobilizuoti Vakarų 
politines jėgas, kad jos padė
tų pagreitinti buvusios sovie
tų kariuomenės išvedimą iš tri
jų Baltijos valstybių. Nepaisant 
atkurtos nepriklausomybės,-ra
šoma straipsnyje, - Lietuva te
bėra okupuota, jos teritorijo
je dar yra pasilikę buvę kariniai 
sovietų daliniai. Lietuvos par
lamentą dar supa tos pačios ba
rikados, kurios buvo pastatytos, 
kai 1991 m. žiemą sovietų tan
kai puolė laisvės reikalaujančią 
taikią žmonių minią. “Visa Lie
tuvos istorija, - cituojami prel. 
Svarinsko žodžiai, - yra tarytum 
ilgas Golgotos kelias. Šiuo ke
liu mes žengiame į mūsų tautos 
Velykas, bet iki Velykų dargana 
toli, šie metai - tai tik Verbų 
Sekmadienis”, - pasakė prel. Al
fonsas Svarinskas.

Milano dienraštis “11 Corriere 
della Sera” viename paskutinių 
numerių išspausdino gana ilgą 
straipsnį apie Lietuvą. Jo auto
rius Ivo Caizzi, neseniai lankę
sis Lietuvoje, bendrais bruožais 
apžvelgia Lietuvos padėtį, dau
giausia dėmesio skirdamas eko

nominių galybių, į Lietuvą tėra 
vos vos įkėlusi koją. Tuoj pat 
pateikiamas pavyzdys: “pizza” 
yra tautinis italų patiekalas, 
o Vilniaus centre esančią, da
bar privatizuotą piceriją per
ka ne italai, o vokiečiai. Šį 
banalų, bet visą tikrovę gan 
gerai atspindintį pavyzdį, Ivo 
Caizzi iškėlė sarkastiškai 
skambančioje antraštėje “Vil
niaus pizza teks vokiečiams”. 
Straipsnis gana informatyvus, 
ekonominė Lietuvos padėtis 
apibūdinta išsamiais pavyz
džiais, pradedant kainomis 
Gariūnų turguje ir baigiant 
pokalbiu su Lietuvos vyriausy
bės pareigūnais apie lito įve
dimo galimybes.

Šio pobūdžio straipsnis apie 
Lietuvą yra bene pirmas italų 
spaudoje. Anksčiau Lietuva Ita
lijos spaudos dėmesio susilauk
davo tik ypatingomis progomis: 
buvo aprašoma nepriklausomy
bės atkūrimo kova, skaudūs 1991 
m. sausio įvykiai, bet niekad 
iki šiol Lietuva nebuvo minėta 
kaip normali, rami, eilinė Eu
ropos valstybė.

Rusų kolegijos rektorius apie 
tautines kolegijas. Žlugus sovie
tiniam režimui, iš esmės pasi
keitė Europos politinis veidas. 
Europiečiams iškilo klausimai: 
kaip gyvensime toliau, kokia 
bus ateities Europa? Ne mažiau 
keblioje padėtyje atsidūrė Ro
moje esančios tautinės ekssovie- 
tinių kraštų kolegijos. Pokario 
laikotarpiu jų tikslas buvo aiš
kus — ruošti misijonierius so

vietinės valdžios pavergtiems 
kraštams, dvasinius vadovus iš
eivijos parapijoms ir rūpintis 
tautiškumo išsaugojimu. Dabar 
senojo tikslo jau nebeliko, 
visų ekssovietinių kraštų vys
kupai jau be jokio varžymo gali 
atsiųsti savo studentų studijuoti 
į Romą.

Deja, sovietinio režimo me
tai tiems kraštams paliko liūd
ną žymę — religinis gyvenimas 
liko toks pat, koks buvo prieš 
penkiasdešimt metų. II Vatika
no susirinkimo nutarimai ir re
formos, nemažai pakeitę religi
nį gyvenimą ir katalikišką po
žiūrį daugeliu klausimų, tų kraš
tų dar nepasiekė.

Kokiam tikslui šiais laikais 
tarnaus tautinės kolegijos Ro
moje? Į šį klausimą rusų Šv. Te
resės kolegijos rektorius atsa
kė: “Iš tiesų, tikslai visiškai 
pasikeitę. Misijonierių ruošti 
jau nebereikia, ekssovietinių 
kraštų ir išeivijos iš tų kraštų 
parapijose dirbančių kunigų 
dar yra. Manyčiau dabar pagrin
dinis mūsų tikslas — formuoti 
formuotojus, kurie, grįžę į tė
vynę, dėstydami seminarijose, 
institutuose ar kitose mokymo 
įstaigose, — sugebėtų teisingai 
ir efektyviai dvasiškai formuoti 
asmenybes. Aš turiu galvoje tiek 
kandidatus kunigystei, tiek pa
sauliečius. Šiuo tikslu rusų ko
legijoje visą laiką laikome pa
ruoštas keturias vietas studen
tams, atsiųstiems į Romą krikš
čioniškųjų vienybės komitetų. 
Kitais metais į mūsų kolegiją 
iš Gudijos atvyks du kunigai ir 
pasaulietis. Visi trys katalikai. 
Jų vyskupas nori turėti specia
listą dialogui su stačiatikiais. 
Bet tai tik pradžia, dar reikia 
gerai pagalvoti kaip efektyviau
siai panaudoti kolegiją dabarti
nėmis sąlygomis”. Tokią pačią 
nuomonę savo garsiąja sentenci
ja “reikia gerai formuoti ir in
formuoti” išreiškė ir apaštali
nis nuncijus Lietuvai. Nors jis 
kalbėjo apie busimuosius kuni
gus, bet reikėtų šiuos žodžius 
taikyti visam Lietuvos jaunimui. 
Tik tauta, turinti stiprių asme
nybių, gali pakilti iš dvasinio 
ir ekonominio sustingimo. Bet 
šių asmenybių formuotojai pir
miausia patys privalo būti tin
kamai suformuoti ir pakanka
mai informuoti. Tiek pasaulie
čiai, tiek dvasiškiai. Kor.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

nominėms problemoms ir Vaka
rų verslininkų galimybėms 
jiems atsivėriusioje naujoje 
rinkoje. Straipsnio autorius 
gana atsargiai apgailestauja, 
kad Italija, nors ir būdama 
viena iš septynių pasaulio eko-

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus jr

(Esu "Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

KAIRYS Siuntiniai į
Baltic expediting Baltijos kraštus
517 Fruitland Road, Tel. (416) 643-3334
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 FAX (416) 664-6097

PRISTATOM JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS SIUNTINIUS 
Į NAMUS GAVĖJUI, KURIAM NEREIKIA PRIMOKĖTI.
• $3.50 už kg laivu, per 8-10 sav. nuo išsiuntimo.
• $5.90 už kg lėktuvu, per 2-3 sav. nuo išsiuntimo.
• Mažiausia siunta-$15, 

maksimumo nėra.
• Siuntiniuose gali būti naujų ir 

vartotų drabužių, batų, patalynės, 
asmeninių bei namų ruošos 
reikmenų, maisto ir vaistų.

• Sudarom įvairius maisto ir 
medicininių reikmenų siuntas.

• Pristatom pinigus į rankas 
jūsų giminėm Lietuvoje.

Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.;
pristatyti -10 v.r.- 6 v.v.;
šeštadieniais -10 v.r.- 3 v.p.p.
Iš anksto susitarus priimsime visada.
Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai. k

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp a j a LIETUVIŲ KREDITO 
JL/YL/IV/V KOOPERATYVAS

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 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki..3.5% 
santaupas..........................3.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 3%
90 dienų indėlius ........... 5.25%
1 m. term, indėlius ..........4.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 6.75% 
3 m. term.indėlius .......... 7.25%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.5%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas........ 13%
nekiln. turto pask. 1 m. ... 7.5% 
nekil.turto pask. 3 m......... 9%
Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir

RRSP ir RRIF 1 m...........6.25% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m................  7.25% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

Lietuvių katalikų sielovados 
tarybos ketvirtasis metinis su
važiavimas liepos 4 d. įvyko Jau
nimo centre Čikagoje. Vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, sureng
to suvažiavimo pagrindinė tema 
— “Tautos ir išeivijos sielova
da — mūsų visų rūpestis”. Pus
šimčio iš įvairių vietovių su
važiavusių dalyvių laukė du pa
grindinei temai skirti simpo
ziumai — “Sielovada atsikurian
čioje Lietuvoje” ir “Sielovada 
išeivijoje”. Pirmajame simpo
ziume kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, kalbėjo apie religinius Lie
tuvos ir išeivijos ryšius. Romo
je studijas gilinantis buvęs 
Vilkaviškio kancleris kun. Vy
tautas Brilius, MIC, supažindi
no su dabartine Lietuvos Kata
likų Bendrijos būkle ir jos už
daviniais, Nekaltai Pr. Marijos 
vienuolijos seselė Margarita — 
su vienuolių veikla, iš Lietuvos 
atvykusi kazimierietė seselė 
Ramutė — su pradedamu atkurti 
vienuolynu Pažaislyje. Antraja
me simpoziume buvo susipažin
ta su sielovados reikalais JAV 
vakarinėje dalyje, paskaitytas 
negalėjusio atvykti Vinco Koly- 
čiaus pranešimas apie pasaulie
čių veiklą Toronte. Vasario 16 
gimnazijos kapelionas kun. Edis 
Putrimas, septynis mėnesius 
praleidęs lietuvių kolonijose 
P. Amerikoje, aptarė jų sielo
vados reikalus. Abiem simpoziu
mam vadovavo Aldona Zailskai- 
tė. Vysk. P. Baltakis, OFM, pa
darė pranešimą apie neseniai 
aplankytus Anglijos ir Škoti
jos lietuvius bei jų sielovadi
nes problemas. Krikščioniško
sios spaudos 1991 m. $2.000 pre
mija, įsteigta mecenato prel. 
dr. Juozo Prunskio, įteikta ją 
laimėjusio “Ateities” žurnalo 
red. Danutei Bindokienei.

Sibirinių trėmimų metinių 
proga buvo pašventintas Lietu
vių centrą Lemonte puošiantis 
koplytstulpis, sukurtas Petro 
Vėbros, padovanotas Edmondo 
Vasiliausko. Birželio 14 d. jį 
pašventino iš Čikagos atvykęs 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Lietu
vos vėliavą iškėlė sovietų ir vo
kiečių kalintas 1941 m. sukilimo 
dalyvis ir laikinosios vyriausy
bės teisingumo ministeris prof. 
Mečys Mackevičius. Sugiedojus 
Lietuvos himną, apie 1941 m. 
trėmimus birželio 14-15 d.d. kal
bėjo Albina Prunskienė. Mišias 
koplyčioje atnašavo kun. J. Vaiš
nys, SJ, pamoksle prisiminęs 
ilgą Lietuvos kelią nepriklau- 
somybėn, žuvusius partizanus, 
tremtinius, 1991 m. sausio Kru
vinojo sekmadienio aukas Vil
niuje. Pamokslininkas džiau
gėsi pirmąja stebuklo dalimi 
— Lietuvos atgauta nepriklau
somybe. Dabar betgi reikia ant
rosios stebuklo dalies, lietuvių 
tautą sugrąžinančios prie reli
gijos ir moralės principų. Pa
maldos buvo baigtos visų daly
vių sugiedota “Lietuva brangi”. 
Minėjimo iškilmėms vadovavo 
Lietuvių centro valdybos pirm. 
Rimvydas Rimkus.

Argentina
Mindaugo draugija Berisse 

gegužės 9 d. specialiu pobūviu 
atšventė savo veiklos šešiasde
šimt vienerius metus. Buvo susi
laukta daug sveikinimų, kuriuos 
pradėjo Lietuvos garbės konsu
las inž. Algimantas Rastauskas, 
o baigė Jugoslavų draugijos pir
mininkė Tonka Barie-Roboni. 
Kelis tautinius šokius pašoko 
Mindaugo draugijos ansamblis, 
kurio vadovas yra Jorge Persi- 
co. Luis Lemberis Mindaugo 
draugijai įteikė iš Lietuvos

atvežtą medinį “Rūpintojėlį”, 
pridėdamas ir jos vėliavą, o 
Mindaugo draugijos pirmininkę 
Valentiną Bukauskaitę-Persico 
apjuosdamas tautine juosta. Po 
jos tarto padėkos žodžio visi 
dalyviai Mindaugo draugijai 
sugiedojo “Ilgiausių metų”. Po
būvis baigtas vakariene ir šo
kiais.

Britanija
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 

birželio 23-28 d.d. aplankė Bri
tanijos lietuvius. Pagrindinis 
svečio dėmesys teko Londono 
lietuviams, turintiems Šv. Ka
zimiero parapiją su nuosava 
šventove ir veiklos centru ta
pusius Lietuvių namus. Londo
ne vysk. P. Baltakis, OFM, susi
pažino su parapijos pastarųjų 
šešerių metų veikla, aplankė 
Lietuvių namus, Lietuvos amba
sadą. Ten turėjo progą pasikab 
bėti su ambasadoriumi V. Balic- 
ku ir patarėju dr. A. Nesavu. 
Šv. Kazimiero parapijos taryba 
birželio 26 d. surengė klebono 
kun. dr. Jono Sakevičiaus, MIC, 
vadovautą susitikimo vakarą su 
vysk. P. Baltakiu, OFM. Birže
lio 28 d. buvo skirta pagrindi
nėms svečio apsilankymo pa
maldoms Šv. Kazimiero švento
vėje. Vysk. P. Baltakis, OFM, 
prie altoriaus atlydėtas skau
tų, atnašavo Mišias ir sakė 
pamokslą, raginusį išeivijos 
lietuvius prisidėti prie Lie
tuvos atstatymo. Jis taipgi pri
minė, kad klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC, švenčia net 
trigubą sukaktį — aštuoniasde
šimt penktąjį gimtadienį, vie
nuolinio gyvenimo šešiasde- 
šimtpenkmetį ir kunigystės še
šiasdešimtmetį. Pamaldose da
lyvavo Lietuvos ambasadorius 
V. Balickas su patarėju dr. A. 
Nesavu, gausus būrys Londono 
lietuvių ir daug svečių iš kitų 
vietovių. Iš Londono vysk. P. 
Baltakis, OFM, taipgi aplankė 
Bradfordo, Mančesterio, Not- 
tinghamo lietuvius.

Vokietija
Vasario 16 gimnaziją birželio 

16 d. aplankė Vilniaus arkivys
kupas Audrys Bačkis, lydimas 
Vokietijos lietuvių katalikų sie
lovados direktoriaus prel. An
tano Bungos. Svečio iš Vilniaus 
laukė valgykloje paruošta iškil
minga vakarienė, kurion moks
leiviai jį atlydėjo iškeltom tau
tinėm juostom papuoštu taku. 
Su moksleiviais vakarienėn įsi
jungė gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas, kuratorijos 
valdybos pirm. V. Damijonai
tis, mokytojai, VLB krašto val
dybos nariai. Po vakarienės jos 
dalyvius su arkiv. A. Bačkiu ir 
jo darbais Vatikano diplomati
nėje tarnyboje supažindino di
rektorius A. Šmitas. Svečias 
prisiminė ankstesnį apsilanky
mą Vasario 16 gimnazijoje dar 
studijų metais, kai nebuvo da
bartinių naujų pastatų. Romu
vos pilies koplyčioje arkiv. A. 
Bačkis su prel. A. Bunga, kape
lionu kun. Ričardu Repšiu, MIC, 
koncelebravo Mišias. Pamoksle 
arkiv. A. Bačkis pasisakė prieš 
dabartinį senųjų sąskaitų su
vedinėjimą Lietuvoje. Krikščio
nims neužtenka tolerancijos, 
bet reikia ir meilės savo prie
šams. Vilniaus arkivyskupija 
turi 87 parapijas, tarp kurių 
yra ir keletas lenkiškų. Reika
laujama, kad lietuviai kunigai 
išmoktų kalbėti lenkiškai, o 
lenkai kunigai — lietuviškai. 
Rimtos įtampos su lenkais ne
bėra, bet pasitaiko karštako
šių ir lenkų, ir lietuvių, ban
dančių drumsti tarpusavio san
tykius.

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami 

5lEDERSEN world tours
savaitiniais skrydžiais iš TORONTO į 

VILNIŲ, LIETUVĄ- 
centrinę Baltijos kraštų dali, jungiančią
Taliną, Rygą, Lvovą/ivano-Frankovską.

Ypatinga pasiūla
Naujovė — B 757 tiesioginis skrydis
Kaina nuo $1149 + mokesčiai 

l šią kainą įeina vienos nakties nakvynė bei pusryčiai
Kopenhagoje ir nemokamas įėjimas į pasaulinio garso TIVOLį

STERLING AIRWAYS / LITHUANIAN AIRLINES 
Vasaros metu savaitiniai skrydžiai - 

iš Kalgario ir Vankuverio.
Informacijų reikalu skambinti
tel.(416)882-5470.

Dėl rezervacijų kreipkitės į savo kelionių agentūras.



Sėdi - rašytojas ir žurnalistas ALGIRDAS GUSTAITIS iš JAV ir radijo valandėlės vedėjas ZEFERINAS JUKNE
VIČIUS (Ceferino lujnevich); stovi - a.a. KAROLIS MISIŪNAS, valandėlės administratorius

Tarp filmų kūrėjų
Los Angeles mieste įvyko tarptautinis filmininkų suvažiavimas, 

kuriame dalyvavo Estijos atstovas, bet nebuvo atstovo iš Lietuvos

Iš Argentinos lietuvių veiklos

“Lietuvos aidai” radijo bangomis
ZEFERINAS JUKNEVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Programos turinys

Vienas trečdalis programos 
buvo skiriamas labai svar
biam tikslui: pranešimams apie 
lietuvių kultūrą, papročius, is
toriją, padėtį rusų komunistų 
okupacijoje, laisvinimo veik
lą. Buvo rengiamos specialios 
programos Vasario 16, Tautos 
dienai, Išeivių dienai, sibiri- 
nių trėmimų minėjimai. Turėjo 
savo laiką organizacijų kro
nika: sukaktys, rinkimai, Ka
lėdos, Velykos, šv. Kazimie
ras. Kai dažnokai atsilanky
davo valdžios pareigūnai ir 
žymesnieji politinių partijų 
veikėjai bei vadovai, paverg
tų Europos tautų ar Kubos, pa
sikalbėjimo laikas būdavo ge
rokai praplečiamas. Iš lietu
vių pusės turėjo progos pasi
reikšti lietuviškų organiza
cijų pirmininkai, aktyvesni 
vadovai ir veikėjai. Verta 
ypač paminėti žurnalistą ir 
rašytoją Kazimierą Čibirą-Ve- 
rax, Lietuvos pasiuntinybės 
spaudos atache Urugvajuje, iš 
JAV atsilankiusį žurnalistą 
Algirdą Gustaitį, kalbėjusį 
lietuviškai, ir diplomatą Vac
lovą Sidzikauską, tada Europos 
pavergtų tautų seimo pirmi
ninką, irgi prabilusį lietu
viškai.

Iš kitų išskirtinų meno figū
rų, dalyvavusių “Ecos de Li- 
tuania” programose, minėti
ni pianistas virtuozas Andrius 
Kuprevičius, jo sesutė smuiki
ninkė Elena Kuprevičiūtė, pia
nistas kompozitorius Vincas 
Kerbelis, meistriškai paruo
šęs pritaikintas liaudies 
melodijas “Mažajam pianis
tui”, čia išspausdintam.

“Ecos de Lituania” radijo 
valandėlę įsteigė A. L. Šv. Ceci
lijos choras, o keleto metų, vė

vvusiie

GLOBUS
Z

Latvių įstaiga 
PATARNAVIMAI 
[ BALTIJOS 
VALSTYBES

Head office: 2300 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1P2.
Tel. (416) 604 9750 FAX (416) 604-9748

Branch: 1880 Queen St.E., (prie woodbine), Toronto, Ont. M4L 1H2.
Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

• SIUNTINIAI LAIVU - sekantis išsiuntimas liepos 29 d.
• Persiuntimo kaina apskaičiuojama pagal siuntinio dydį.
• Persiuntimo kaina nepriklauso nuo siuntinio svorio.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų.

PINIGŲ PERVEDIMAI - saugu, greita ir patikima.
STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI

- klauskite mūsų kainų sąrašo.
KITI PATARNAVIMAI.

SIUNTINIAI LĖKTUVU
- greitas būdas padėti jūsų draugams ir giminėms.

Sekantys išsiuntimai: rugpjūčio 4 ir 18 d. d.

STERLING LITHUANIAN AIR LINES

Kelionių suplanavimo specialistai - 
į Baltijos kraštus ir iš jų 

Geriausios galimos kainos 
įvairūs maršrutai

KALĖDOS LIETUVOJE ?
Specialios kelionės 

Skambinti: Mr. J. A. Jansons - 416-698-3563 
Bilietai - INTRA the Travel Source

LUFTHANSA AIR CANADA FINNAIR

liau, prisidėjo Lietuvai išlais
vinti centras Argentinoje (įsi
steigęs 1940 m.), kai jo pirmi
ninku buvo išrinktas valandė
lės vedėjas. Tuo būdu “Ecos de 
Lituania” pilnai įsijungė Lie
tuvos vadavimo veiklon.

Valandėlė veikė beveik ket
virtį šimtmečio; pradėjo savo 
transliacijas, kaip minėta, 
1947 m. kovo pradžioje, nutilo 
1971 m. vasario 3 d. Chronolo
giškai ji buvo pirmutinė lietu
vių radijo valandėlė Pietų 
Amerikoje. Tik žymiai vėliau 
atsirado kitos Urugvajuje, Bra
zilijoje ir dar antra Argenti
noje (šios gyvavimas buvo la
bai trumpas).

Kodėl nutilo?
Nors ir praskynusią kelią 

radijo bangose, pirmaujančią 
“Ecos de Lituania” radijo va
landėlę privertė nutraukti sa
vo laidas dėl lėšų stokos, kai 
Argentijoje įsiviešpatavo ne
paprasta infliacija, auganti 
milžiniškais šuoliais. Nuoma 
už laiką radijuje kas mėnesį 
augo dideliais šuoliais. Tau
tiečiai, remiantys lietuvių pro
gramą skelbimais, saugodami 
savo įstaigų ir įmonių ekono
minę padėtį, neįstengė pa
dengti išlaidų. O ką bekalbė
ti apie geraširdžių klausyto
jų dosnumą . . . Visa kita buvo 
atliekama be jokio honoraro. 
Dar vieną kitą mėnesį veikė 
lietuvių programa pavienių 
lietuvių kolonijos aukotojų 
bei veiklių rinkėjų dėka. Jie 
žūtbūt stengėsi išlaikyti lie
tuvių balsą per radiją. Blogė
jant ekonominei krašto situaci
jai, su širdgėla teko nutildy
ti lietuvišką muziką ir žodį Ar- 
gentijos padangėje.

Kliūtys ir laimėjimai
Žiūrint dabar iš laiko per

spektyvos, “Ecos de Lituania” 
radijo valandėlės nuopelnai
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atrodo gan reikšmingi. Jos atsi
radimas ir veikla pasitaikė 
kaip tik reikalingiausiame Ar
gentinos lietuvių kolonijos 
istorijos laikotarpyje, kai ko
munistinis raugas smarkiai 
buvo įsigalėjęs ir skleidė sa
vo idėjas tautiečių sąmonėse. 
“Ecos de Lituania” programa, 
kuri nuo pat pradžios buvo vi
sų klausoma, neišskiriant nė 
pačių karščiausių komunistų, 
savo tautiniu-patriotiniu žo
džiu, dainomis bei muzika, ska
tino klausytojų širdis mylė
ti, kas tikrai lietuviška ir kil
nu, kartu ryškindama Lietuvos 
padėtį rusų-bolševikų okupa
cijoje ir ragindama visais bū
dais prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo akcijos, auklėjo čia 
gimusį jaunimą Tėvynės meilė
je ir pažinime. Už tai kai kurie 
komunistų aktyvistai pakarto
tinai grasino radijo valandė
lės vedėjui ir net jo šeimai. 
Ačiū Dievui, jiems nepavyko 
įvykdyti nė vieno pasikėsinimo.

Radijo klausytojas nemato, 
kiek darbo ir triūso reikia kad 
ir neilgai programai paruošti, 
ypač anais laikais, kai Argen
tinoje reikėjo atlikti eilę vals
tybinių formalumų bei reikala
vimų. Pirmiausia, vedėjas ir 
kalbėtojas turėjo gauti teisę 
tai atlikti, išlaikyti tam, tik
rus egzaminus. Programų teks
tus reikėjo paruošti ir prista
tyti raštiškai prieš keletą die
nų. Tam reikėjo gauti atitinka
mas radijo rašytojo-autoriaus 
teises, žinoma, po gan keblių 
ir nuodugnių egzaminų.

Negaliu baigti šių kuklių at
siminimų nepaminėjęs vieno 
tauriausių asmenų Argentinos 
lietuvių kolonijoje, kurio dė
ka ir pasišventimu “Ecos de 
Lituania” nenustojo veikęs 
daug anksčiau. Tai Šv. Ceci
lijos choro ir radijo valandė
lės administratorius a.a. Karo
lis Misiūnas. Po sunkios dar
bo dienos jis važinėdavo sker
sai ir išilgai per išsiplėtusį 
Buenos Aires miestą ir jo prie
miesčius, rinkdamas mokestį 
už skelbimus ir pavienių asme
nų aukas, padengdamas gan 
nemažas kelionės išlaidas iš 
savo išteklių. Garbė jam už tą 
sielojimąsi!

Netikėta kelionė
Kanados karinės oro pajėgos, 

kaip rašoma “North Bay Nugget” 
laikraštyje 1992. III. 23, į Vilnių 
skraidino du skrydžius, nuvež- 
damos maždaug 30 tonų, $320.000 
vertės, medicinos priemonių. 
Skrydžius kaip vertėjas lydėjo 
lietuvis gydytojas, tarnaujan
tis majoro laipsniu North Bay 
karinėje bazėje, dr. Edvardas 
Bekeris, kilimu torontietis. 
Laikraštyje pažymima, kad 
prieš 20 metų, stodamas į Ka
nados kariuomenę, jis nesitikė
jo pamatyti tėvų gimtojo kraš
to. Dr. E. Bekeris Vilniuje pa
buvęs tik keletą valandų, bet 
spėjo įsitikinti, kad Lietuva 
yra neturtingas kraštas, visko 
trūksta, bet tai rezultatas so-

Kanados karinis lėktuvas su aptarnaujančiu personalu Vilniaus orauostyje, atvežęs medicinos priemones

ALGIRDAS GUSTAITIS

Vieną kartą per metus į Los 
Angeles, Kalifornijon, atvyks
ta įvairūs užsienietiškų filmų 
kūrėjai susipažinti, pabend
rauti. Šiemet tokį subuvimą 
surengė Hollywood Foreign 
Press Association, kurios na
riu esu nuo 1955 m. pabaigos.

Gražus birželio mėnesio va
karas. Didelio judėjimo gatvė
mis ūžia automobiliai. Erd
viame restorane patikrinami 
atvykstantieji svečiai ir šei
mininkai. Sėdu prie induso, 
anglės. Jie seni pažįstami. 94 
psl. programoje sąrašas vals
tybių, kurių filminiai atstovai 
dalyvauja.

Iš Vakarų Europos: Belgija, 
Danija, Prancūzija, Vokietija, 
Anglija, Graikija, Islandija, 
Italija, Olandija, Norvegija, 
Švedija, Šveicarija. Iš buvusios 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Euro
pos: Armėnija, Kroatija, Če
koslovakija, Estija, Rusija, 
Ukraina, Jugoslavija. Iš kitur: 
Kinija, Hong Kongas, Indija, 
Japonija, Taivanas, JAV, Alže- 
rija, Australija, Kanada, Izrae
lis, Pietų Afrika, Turkija, Nau
joji Zelandija, Argentina, Čilė, 
Kuba, Meksika, Peru, Portuga
lija, Porto Rico, Ispanija, Ve
nezuela. Daug asmenų, ieškan
čių galimybių savo filmus paro
dyti, rasti naujų galimybių, 
pasiūlymų.

Estijai atstovauja filmų re
žisierius Ilmar Taska, jaunas 
vyras. Keletą savaičių numa
tęs pagyventi JAV, surasti gali
mybes Estijos filmams paskleis
ti Amerikoje. Labai malonus, 
draugiškas lietuviams, galvo
ja kaip nepriklausomybės sie
kiantis estas. Siūlau bendrau
ti su lieutviais, taip pat su 
latviais. Sutinka, gailisi, kad 
čia nėra nė vieno lietuvio fil
mų režisieriaus, artisto ar as
mens, atstovaujančio Lietuvos 
filmams. Jis nustemba, kad da
bar Lietuvoje vinintelis fil
mų reikalais žurnalas “Kinas” 
nenori rašinių apie Amerikos 
ar Vakarų pasaulio filmus.

Lietuviams neslepiamo dė
mesio, pagarbos reiškė ukrai
nietis filmų'‘direktorius Oles 
Yanchuk, atvykęs iš Kijevo. 
Išvardino ištisą eilę lietuvių 
filmų direktorių, filminių ar
tistų. Apie juos ir lietuviškus 
filmus geros nuomonės. Pakar
totinai džiaugėsi Kalifornijo
je sutikęs lietuvį, rašantį už
sienio lietuvių spaudai apie 
filmus. Prašė, jei būsiu Kijeve, 
jį aplankyti - supažindintų su 
ukrainiečių filmuotojais ir kt.

Iš Armėnijos net keli jų fil
mų režisieriai, filmų pramo
nėje dirbantieji. Sužinojęs, 
kad esu lietuvis, abiem ran
kom spaudė mano ranką, džiau
gėsi Kalifornijoje sutikęs lie
tuvį, kuriam įdomūs filmai. 
Jis labai gyrė lietuvius, taip 
narsiai kovojusius prieš rusus, 
išsikovojusius nepriklausomy
bę. Sakė, kai Frankfurt a.M. 
orauostyje pamatęs lėktuvą su 
Lietuvos ženklais, labai džiau
gėsi.

Aplinkui maišosi įvairių 
valstybių spaudos žmonės. Gir
džiu Švedijos filmų atstovė 
klausia tą lietuviams draugiš
ką armėną, ar lietuvių kalba 
panaši į rusų kalbą. Jis nedve
jodamas atsako, kad labai pa
naši, beveik tokia pat Tai iš
girdęs, tuojau atsigrįžtu ir tam 
armėnui aiškiai tariu, kad lie
tuvių kalba visiškai skirtinga 
nuo rusų kalbos, kodėl jis taip 

vietinės okupacijos. Dabar žmo
nės laisvi, patys gali tvarkyti 
savo gyvenimą ir yra laimingi, 
būdami savo krašto šeiminin
kais. Jis orauostyje trumpai su
tikęs keletą savo giminių ir ne
galėsiąs pamiršti patirto lietu
viško vaišingumo. K. 

neteisingai pasakoja? Kalbant 
apie lietuvių kalbą, reikėtų 
bent kiek ją pažinti. Švedė šyp
teli. Armėnas nustemba, kad 
nugirdau jo tartus žodžius. 
Jis atsiprašo, bus paskubėjęs, 
išsiblaiškęs, prašo atleisti, 
griebia mano ranką, prašo ne
pykti. Jam palinkėjau būti lie
tuvių tautos bičiuliu, tai pa
žymėti armėnų filmuose.

Kalbėjau su dviem prancū
zais - vyru ir moterimi. Abu 
draugiški lietuviams, nors apie 
svarbius lietuvius filmų pasau
lyje buvo primiršę. Prancūzė 
tarė, esą Prancūzijoje yra daug 
lietuvių, apie juos nemažai gir
dėjusi. Atsakiau, kad Prancū
zijoje nėra daug lietuvių, bet 
jie gerai susiorganizavę, tin
kamai veikia.

Vokietaitė Brigitte Krause 
iš Hamburgo, vokiškų kultūri
nių, dokumentinių filmų direk
torė sakė, kad vokiečiai iš vi
sų Baltijos kraštų valstybių 
daugiausia simpatijų reiškia 
lietuviams. Jie lietuvius ger
bia ne tiktai dėl jų kovos prieš 
Sovietų Sąjungą, bet ir dėl to, 
kad karo metu lietuviai padėjo 
vokiečiams, pakliuvusiems į 
Lietuvą. Siūliau nuvykti į Lie
tuvą, parengti dokumentinių, 
kultūrinių filmų, įskaitytinai 
apie vienintelį Europoje mu
ziejų su daugybe įvairiose 
valstybėse padarytais vel
niais, apie lietuvių meno ge
nijaus Čiurlionio paveikslų 
galeriją ir kt. Pažadėjo pasi
tarti su savo viršininku - gal 
kada nors atvyks į Lietuvą. Sa
kiau: ne kada nors, bet šiemet. 
Ji kukliai nusišypsojo.

Filmininkų pobūvis amerikiečių 
rašytojų patalpose

Po kelių dienų buvau pakvies
tas atvykti į amerikiečių Wri
ters Guild patalpas pabendrau
ti su Rusijos ir buvusių Sovie
tų Sąjungos valstybių filmų at
stovais ir su amerikiečiais, sie
kiančiais artimo bendravimo 
su Rusijos filmų gamintojais.

Jaukioje salėje kelios dešim
tys asmenų. Iš Hollywood Fo
reign Press Association kvietė 
tiktai du asmenis. Nustebau. 
Pakvietusi rusė tarė, kad apie 
mane girdėjusi iš kolegų, o kar
tą dalyvavusi spaudos konfe
rencijoje, kurioje aš kritiškai 
kalbėjau apie Sovietų Sąjungos 
filmą, jiems priekaištavęs, esą 
nutylėti filme vaidinę lietu
viai artistai.

Pobūviui vadovavo amerikie
čiai. Nutarta skirti piniginę 
premiją geriausiam buvusio 
Sovietų Sąjungos valstybės fil
mui. Visos buvusios sovietinės 
valstybės kviečiamos pasiūlyti 
geriausią savo filmo renkraš- 
tį ir pagal jį pagamintą filmą. 
Bus stengiamasi atrinkti ge
riausią, premijuoti. Šiais me
tais geriausiu filmų režisie
riumi pripažintas rusas Ivan 
Kiasachvili. Jam įteiktas čekis 
$10,000. Jis kalbėjo rusiškai. 
Vertėjas pažodžiu išvertė į ang
lų kalbą. Jaunas, energingos iš
vaizdos vyras.

Susipažinau. Prašiau apie 
Lietuvą ir lietuvius pagamin
ti draugišką filmą. Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė. Linkiu 
draugiško bendravimo tarp lie
tuvių ir rusų filmuotojų. Prieš 
filmuojant, reikėtų susipažinti 
su lietuvių tauta asmeniškai, ne 
pagal sovietinius raštus. Pobū
vyje vėl kalbėjausi su estu II- 
mar Taska. Taip pat bičiuliškai.

Prie vaišių stalo sėdėjo buvu
sios Jugoslavijos filmų reži
sierių ir keletas rusių bei ru
sų. Besikalbant angliškai, vie
na rusė paklausė mano tauty
bės. Kai pasakiau, kad esu lie
tuvis, rašau lietuvių spaudai 
apie filmus, tai tuojau pasikei-' 
tė jos ir aplinkinių rusų akys. 
Atrodė, kad jų balsai suminkš
tėjo.
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Į Los Angeles atskridę užsienio filmų direktoriai ir spaudos bendradar
biai priėmimo vaišėse 1992 m., kurias suruošė Hollywood Foreign Press 
Association. Nuotraukoje iš kairės: HFPA narys ir organizacijos sekreto
rius LOWELL STAINE (rašo Hondūro ir JAV spaudai), vokiečių filmų 
direktorė BRIGITTE KRAUSE iš Hamburgo, atstovavusi “Trigon Film”, 
lietuvių spaudą informuojantis HFPA narys ALGIRDAS GUSTAITIS, 
ukrainiečių filmų direktorius OLES YANCHUK iš Kijevo, HFPA pirmi
ninkė MIRJANA VAN BLARICOM, rašanti Kroatijos spaudai

Nuotr. Hollywood Foreign Press Association

Sunkūs laisvės žingsniai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

somų komitetų, kurie vadovau
tų universitetų laisvėjimui.

Lietuvos kultūros ir švieti
mo ministeris Darius Kuolys 
pasisakęs prieš profesūros 
priešinimąsi pertvarkai. Jo 
nuomone, pagrindinė univer
sitetų problema esanti “pra
eities našta”. Perėjimas da
bartinių aukštųjų mokyklų į 
“modernias ir liberalias” in
stitucijas būsiąs galimas tik
tai plačiu atsivėrimu pasau
liui. Ministeris esą paminėjo 
netgi tragikomiškus atvejus, 
kai buvę marksizmo-leninizmo 
profesoriai dabar dėsto eko
nomiką, politinius mokslus 
ir netgi religiją. O latvių 
ministeris pridūręs: “Nenor
malu, kad nieks iki šiol nebu
vo pašalintas”.

Pažangiausia — Estija
Tos problemos esančios 

ypač aktualios Lietuvoje ir 
Latvijoje. Estija pertvarkos 
srityje esanti pažangiausia. 
Jos universitetai tiek per
tvarkyti, kad gali jau teikti 
daktaro ir magistro laipsnius 
pagal amerikietišką sistemą.

Tačiau ir estai pripažįsta, 
kad reikės ilgesnio laiko pa
ruošti naujai dėstytojų kar
tai, dėstytojų, įsisavinusių 
demokratines ir liberalias 
idėjas. Tartu universiteto rek
torius pareiškęs: “Rytų Vokie
tijoje buvo galima panaudoti 
buldozerius ir viską iš naujo 
pastatyti. Baltijos šalyse ne
turime vakarietiškų buldoze
rių mums padėti”.

Naujoji karta
Kaip ir kitose buvusio so

vietinio bloko šalyse, studen
tai Baltijos valstybėse esą pa
syvūs, pasireiškę gana nežy
miai kovoje už nepriklausomy
bę, kovoje, kuriai vadovavo 
vyresnieji.

Vis dėlto reformatoriai ti
kisi sulaukti jaunosios kartos 
suaktyvėjimo. Esą ji jau pra
deda orientuotis, rūpintis at
eitimi. Kaip vienas profeso
rius Vilniuje pareiškė, “jie 
jau pradeda galvoti apie savo 
ateitį, tai matyti jų žvilgs
niuose”.

Latvijos universitete nau
jieji studentai privalo dabar 
pasirašyti pasižadėjimą siekti 
licenciato laipsnio. Pasak 
rektoriaus, tai daroma sie
kiant pažadinti studento at
sakingumą, nes “kaip ir komu
nistinėje santvarkoje, jie ma
no turį teises, bet ne pareigas”.

Ryšiai su Rytais
Straipsnio pabaigoje kores

pondentas grįžta prie baltie- 
čių universitetų santykių su 
rytų kaimynais. Esą baltiečiai, 
nors ir išsivadavę iš Maskvos 
varžtų, mano, kad geri santy
kiai su ekssovietiniais univer
sitetais vis dėlto yra būtini. 
Latvijos universiteto rekto
rius Juris Zakis, reformų ša
lininkas, esą mano, kad mažos 

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

valstybės, kaip šiuo atveju 
Baltijos šalys, daugelyje spe
cialybių negali likti vienos: 
“Mūsų ryšiai su rusų moksli
ninkais mums yra pliusas, o ne 
minusas”. Tačiau socialinių 
mokslų srityje baltiečių aukš
tosios mokyklos gali remtis tik
tai savo pajėgomis, nes čia esą 
reikia viską iš naujo statyti, 
kaip ir visoje buvusioje Sov. 
Sąjungoje.

Generolo grasinimai
Baltiečiams palankus pran

cūzų dienraštis “Le Figaro” 
1992. VI. 30 atkreipė skaityto
jų dėmesį į Rusijos krašto ap
saugos ministerio generolo 
Pavelo Gračevo pareiškimą, 
liečiantį rusų karinius dali
nius Baltijos valstybėse ir 
Sandraugos respublikose. Pa
sak jo, daug kur provokuoja
ma rusų kariuomenė vietinių 
karinių pajėgų bei gyventojų. 
Ji anksčiau ar vėliau turė
sianti reaguoti į tas “provo
kacijas”. Rusų karinių dalinių 
būklė esanti sunki — dažnai 
jie bandomi įvelti į konfliktus.

“Kariai ir taikūs civiliai 
žūsta nuo ekstremistų rankų. 
Anksčiau ar vėliau teks rea
guoti. Žmonės ieško apsaugos 
nuo gresiančios mirties karei
vinėse. Tiktai kariuomenė gali 
išgelbėti tūkstančių žmonių 
gyvybes civiliniame chaose, 
sankirčiuose, tarpetniniuose 
konfliktuose ir išsaugoti gė
rį bei respektą, apginti drau
gystę, šventą tautų brolybę” 
— skelbia Gračevas.

Šio retoriško generolo pa
reiškimo korespondentas ne
komentuoja, bet ir be to aiš
ku, kad okupacinei rusų ka
riuomenei Baltijos valstybė
se atėjo laikas ne “reaguoti”, 
ne ginklais grasinti, o pasi
traukti į savo žemes — buvu
sią Sov. Sąjungą.

Ta mintis matyti kitų ko
respondentų pranešimuose, 
kuriuose primenamas Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijos nutari
mas Helsinkyje, raginantis 
Rusiją pradėti derybas su 
Baltijos valstybėmis dėl ka
rinių dalinių išvedimo iš Bal
tijos valstybių teritorijos. G.
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Kad nepražūtų išeivijos vertybės
Lietuvos valstybinio muziejaus direktoriaus kelionė, kuriai rūpi išeivijoje sukurtos 

vertybės bei sukaupti archyvai
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

1992 m. birželio-liepos mė
nesiais Kanadoje ir Amerikoje 
lankėsi Henrikas Paulauskas, 
Lietuvos Kultūros ir švietimo 
ministerijos įsteigto valsty
binio muziejaus Vilniuje di
rektorius. Jo viešnagės metu 
Klivlande turėjau malonią 
progą su juo susipažinti ir 
pasiinformuoti apie Lietuvos 
valstybės muziejaus veiklos 
pradžią.

Prabėgę metai
H. Paulauskas gimė 1932 m. 

Kupiškyje, tėvo teisininko ir 
motinos mokytojos šeimoje. Jo 
tėvas buvo suimtas 1941 m., nu
teistas 10 metų kalėjimo; mirė 
1943 m. netoli Karagandos Bi- 
dajiko lageryje. Motinai pra
radus tarnybą, gyvenimas bu
vo nepaprastai sunkus. Henri
kas svajojo studijuoti dailę, 
tačiau tai buvo neįmanoma dėl 
jo “socialinės kilmės”. Baigęs 
Šiaulią mokytojų institutą, jis 
trejus metus mokytojavo Kel
mėje. Labai didžiuojasi tuo, 
kad jo mokinių tarpe buvo 
Icchokas Meras, žydų kilmės 
Lietuvos rašytojas.

Henrikui pavyko įstoti į Vil
niaus pedagoginį institutą, bet 
sunkus studento gyvenimas 
reikalavo ieškoti uždarbio. 
Laimėjęs radiofono pranešė
jų konkursą, buvo priimtas į 
radiofono tarnybą. Taip prasi
dėjo jo 35 metų radiofono ir 
televizijos karjera. Tragiško
sios sausio 13-osios dienos 
vakare jis perskaitė paskuti
nę “Panoramos” programą. 
Jam tebesant TV stotyje, ji 
buvo desantininkų užgrobta. 
Jis visą naktį praleido prie 
parlamento barikadų statymo, 
o sekančią dieną, kartu su 
Liucija Baškauskaite tęsė pro
gramą Kaune. Jis negali atsi
džiaugti kauniečių parama ir 
tuo, kad pirmą kartą Lietuvos 
televizijos diktoriai galėjo 
laisvai, necenzūruojami ir 
niekeno neverčiami išsakyti 
savo jausmus ir mintis. Dar
bas Kaune buvęs jo diktoriaus 
karjeros 35 metų gražiausias 
laikotarpis.

Muziejaus link
Kultūros ir švietimo minis

terijai paskelbus konkursą dėl 
steigiamo valstybės muziejaus 
direktoriaus vietos, jis iš is
torikų ir kultūros ministerijos 
darbuotojų sudarytai konkur
so komisijai pristatė dokumen
tus ir savo muziejaus darbo 
programos projektą. Komisija 
jį atrinko iš devynių kandida
tų ir paskyrė muziejaus direk
toriumi. Vienerių metų lai
kotarpyje muziejus įrengė 
pastovią parodą apie bolševi
kinį siaubą Lietuvoje, apie 
Lietuvos parlamento gynybą, 
sausio 13-os dienos įvykius, 
surinko po kovo 11 dienos žu
vusių didvyrių relikvijas, aki
vaizdžiai vaizduojančių žuvu
sių prie televizijos bokšto ir 
Medininkų muitinės tragedi
jas. Šiuo metu su dideliu pa
sisekimu vyksta VLIKo paroda 
“Pažink savo priešą komuniz
mą”. Rugpjūčio 23 d. planuo
jama paroda apie Lietuvos di
sidentų judėjimą, o spalio 
mėnesį — apie Amerikos lietu
vius ryšium su Kolumbo 500 
metų minėjimu. Ateinančių 
metų pradžioje planuojama 
originali paroda apie sovie
tinės sistemos absurdus, 
žmonių kvailinimą ir apgau
dinėjimą, iki šiol mažai žino
mą sovietinės nomenklatūros 
tikrąjį veidą.

Buvusio Lietuvos generolo ir ministerio pirmininko JONO ČERNIAUS 
sūnus VYTAUTAS, gyvenantis Los Angeles mieste, tėvo ūkyje Aukštai
čių kaime prie Palėvenės Nuotr. H. Paulausko

Ryškina praeitį
Muziejus ryškina naujausių 

laikų Lietuvos istoriją nuo 
1918 m. iki šios dienos. Tam 
sudaryti keturi skyriai: 1. Ne
priklausomos Lietovos 1918- 
1940 m. laikotarpis, 2. okupaci
jų, tautžudystės, pasiprieši
nimo 1940-1956 m. laikotarpis,
3. lietuvių emigracijos skyrius,
4. Lietuvos atgimimo pradžia, 
disidentinė veikla, Sąjūdžio 
atsiradimas, ir Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimas 1990 m. kovo 11 d.

Kelionei į Amerikos žemyną 
jį paskatino draugų kvietimas 
ir Lietuvos Kultūros ir švieti
mo min. Dariaus Kuolio jam 
suteikta komandiruotė. Atvy
kęs birželio 4 d. iš Varšuvos 
į Montrealį pas savo tetą, jis 
savo kelionę po Amerikos kon
tinentą pradėjo nuo Kanados. 
P. p. Baltuoniai perdavė mu
ziejui 120 medžio skulptūrų. 
Jas H. Paulauskas aprašė, iš
matavo ir tikisi, kad maždaug 
už metų laiko jos pasieks Lie
tuvą. Klaipėdos žvejybos lai
vininkystės vadovai buvo pra
šomi padėti tą rinkinį perga
benti.

Susitikimai
Montrealyje jis susitiko su 

Leonu Šimonėliu, Kanados 
karo aviacijos lakūnu, kurio 
tėvai išvyko iš Lietuvos dar 
prieš II D. karą. Jis užrašė 
su Šimonėliu pokalbius apie 
kovos skrydžius ir gavo doku
mentus, kurie patvirtina, kad 
lietuviai prisidėjo prie Kana
dos ir kitų demokratijų per
galės. Pas Juozą Skučą surado 
1906 m. Montrealyje veikusios 
DLK Vytauto klubo draugijos 
archyvą.

Tolimesnis maršrutas vedė į 
Los Angeles, kur susitiko su 
savo jaunystės draugu Vytautu 
Černiumi, Lietuvos gen. Jono 
Černiaus ir buvusio Lietuvos 
min. pirmininko sūnumi. Hen
rikui buvo patikėta į Lietu
vos muziejų pergabenti Jono 
Černiaus dokumentus ir jo 
rankraščių kopijas. Vytautas 
Plukas muziejui atidavė re
tos vertės “Columbia” bend
rovės išleistas, senas lietu
viškas patefono plokšteles ir 
kitą istorinę medžiagą. Pensi
ninkė, liaudies meistrė-audėja 
Julija Šlapelytė atidavė Lie
tuvai savo brolio, chorų orga
nizatoriaus Amerikoje, senas 
nuotraukas ir dokumentus 
apie Lietuvoje garsią Šlape
lių giminę. Los Angeles mies
te jis susipažino su daugeliu 
lietuvių veikėjų, su konsulu 
Čekanausku ir aplankė žurna
listę Rūtą Šakienę.

Jo viešnagės Los Angeles 
metu įvyko žemės drebėjimas, 
o Čikagoje jis pateko į ura
ganą. Vieną dieną telefonu 
paskambinęs į muziejų jis pa
tyrė, kad jį pavaduojanti mo
teris į tarnybą vėlavo net 15 
minučių. “Brangieji, —- pasakė 
jis, negalvokite, kad jūsų di
rektorius nekontroliuoja jūsų 
net ir būdamas Amerikoje. Tai 
ir juokai, ir rimtas reikalas, 
nes Lietuvą turime atkurti, 
pradėdami nuo pareigingumo 
ir drausmės.” Nudžiugo suži
nojęs, kad jau atidengta ilgai 
ruošta dail. R. Dauginčio 
skulptūra. Jis susidegino 1989 
m. Vengrijos pasienyje, kai iš 
jo tyčiojosi sovietų muitinin
kai. Tuo pagerbiamas ne tik jis, 
bet ir jo tėvo, Žemaitijos par
tizano, žuvusio pokario metais, 
atminimas.

Čikagos padangėje
Čikagoje svečias turėjo ei

lę malonių ir konkrečių pokal
bių su dr. Jonu Račkausku, ku
ris jam aprodė turtingą lietu
vių studijų archyvą ir muziejų, 
ir kuris atlieka milžinišką dar
bą, organizuodamas knygų ir 
kultūrinių vertybių persiunti
mą Lietuvos bibliotekoms, uni
versitetams ir muziejams. H. 
Paulauskas yra labai dėkingas 
dr. Račkauskui, kad jis sutiko 
priimti vieną Lietuvos muzie
jaus darbuotoją, kuris galės 
jo pastogėje rinkti ir siųsti 
muziejinę medžiagą į Lietuvą. 
Tai nepaprastai puiki proga 
vienam iš muziejaus darbuoto
jų padirbėti kartu su Ameri
kos lietuviais.

Pilypas Narutis, per ištisą 
dieną jam aprodė Balzeko mu
ziejų, kuriame svečias susipa
žino su jo darbuotojais ir p. 
Balzeku. Jis taip pat aplankė 
dienraščio “Draugas” redakci
ją. Nepaprastą nuoširdumą jis 
patyrė Gražinos Musteikienės, 
generolo K. Musteikio našlės 
namuose. Daug kančių ir vargo 
patyrusi moteris jam parodė 
didelį pasitikėjimą, atiduo
dama parvežti į Lietuvą unika
liausius savo vyro buvusio 
Lietuvos krašto apsaugos mi- 
nisterio dokumentus.

Čikagoje H. Paulauskas da
lyvavo PLB seime, kuris jam at
rodė puikiai organizuotas ir at
likęs reikšmingą darbą. “Lie
tuvoje esu transliavęs daug 
dainų ir šokių švenčių, bet 
tokio šokėjų džiaugsmo ir en
tuziazmo, koks buvo išeivijos 
lietuvių šventėje, nebuvau pa
tyręs. Džiugu, kad joje daly
vavo ir Klaipėdos ‘Vėtrungės’ 
šokėjai”.

Archyviniai radiniai
Į Klivlandą H.P. atvyko auto

busu. Jį pasitiko Ingrida Bub
lienė, kurios namuose jis apsi
stojo. Jau pirmos dienos vaka
re jis aplankė LTM Čiurlionio 
ansamblio archyvų steigėją ir 
jo ilgametę kanklių orkestro 
vadovę Oną Mikulskienę. Pa
matęs neįkainojamus ansamb
lio istorijos turtus, jis pa
reiškė, kad turbūt net Lietu
voje neturima taip kruopščiai 
surinktos meno kolektyvo isto
rijos, kurią Čiurlionio ansamb
lis sutiko perleisti Lietuvos 
muziejui. Bus stengiamasi tą 
ansamblio ir visą Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
medžiagą profesionaliai su
tvarkyti ir 1993 m. gegužės 
mėnesį surengti parodą Vil
niuje. Archyvas bus prieina
mas Lietuvos muzikologams, 
kultūros tyrinėtojams ir 
spaudos atstovams. Jis yra 
įdomus ne vien kaip muziki
nio kolektyvo istorija, bet 
ir kaip aiškus įrodymas, kad 
Amerikos lietuviai visada ir 
visur kovojo prieš bolševikų 
okupaciją už Lietuvos valsty
bingumo atstatymą.

Šių eilučių autorė jam per
davė Kento valstybinio univer
siteto lituanistinės progra
mos ir archyvų istoriją ir sa
vo vyro a.a. Marcelino Žitkaus 
archyvinę medžiagą iš nepri
klausomos Lietuvos ir iš anks
tyvo lietuvių imigrantų gyve
nimo Amerikoje šio šimtmečio 
pradžioje. Jų tarpe yra nuo
traukos iš prezidento Smeto
nos iškilmingo sutikimo Či
kagoje 1941 m., vaidinimų, su
važiavimų ir organizacijų, jo 
paties originalūs dokumentai, 
kaip pvz. piloto leidimas, ir 
Lietuvos Šaulių sąjungos na
rio liudijimas.

Susipažinus su H. Paulausko 
kelionės misija, netenka abe
joti, kad išeivijoje sutelktos 
kultūrinės vertybės ras saugų 
prieglobstį tėvynėje ir tuo 
priartins kadaise geležine už
danga nuo tėvynės atkirstą 
lietuvišką šaką prie jos ka
mieno.

Lietuvos valstybinio muziejaus direktorius HENRIKAS PAULAUSKAS 
Klivlande prie Čiurlionio ansamblio koncertų plakatų su jo archyvo 
steigėja ONA MIKULSKIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Smėlyje simbolikos beieškant
Atsiliepiant į kritikų pastabas ryšium su scenos veikalu 

‘‘Smėlio klavyrai”, vaidintu Toronte
LAIMA B. KURPIENĖ

Nemaniau, kad sukelsiu to
kią audrą puodelyje arbatos. 
Ir žinovai, ir žiūrovai atsku
bėjo atremti mano nuomonės 
apie “Smėlio klavyrus” (“TŽ” 
1992 m. nr. 25). Stebėjausi jų 
tikrai lakia vaizduote, atra
dusią veikale šitiek leitmoty
vų bei temų su variacijomis: 
kūryba ir tikslas, meilė, išda
vystė, sielvartas, džiaugsmas, 
pareiga, pašaukimas, veržima
sis į šviesą, talentų brendimas 
priespaudoje, lietuviško kai
mo tarp dangoraižių atkūri
mas ... O kur dar Donelaičio 
poezija, operos komponavi
mas, libretisto ir kompozito
riaus odisėja, keletas žmog
žudysčių, fašistiniai perse
kiojimai, Joninių burtai ir 1.1.

Vienam rašančiam atrodė, 
kad veikalo idėja “nepasidavė 
(patriotinės temos) besaikiam 
plėtojimui ir apsiribojo tak
tišku, atseikėtu jos traktavi
mu”. Kitoms visas spektaklis 
reiškė patriotikos nagrinėji
mą, lietuvių kalbęs su kitomis 
lygybę, “ilgą lietuvių kovą 
prieš nutautimą, siekiančią 
XVIII ir net XII šimtmečius”, 
iš kartos į kartą perduodamą 
tautosaką . .. Neužmiršti bu
vo net dabartiniai ekonomi
niai Lietuvos vargai! Ir visa 
tai sutelkta į veikalą, tru
kusį vos dvi valandas!

Atsiliepimus beskaitant, pri
siminė kartą matytas paveiks
las — ištisai juodai išdažyta 
drobė, išspausdintas įtakin
game žurnale. Kūriniu susiža
vėjęs meno kritikas ilgokame 
straipsnyje toje drobėje įžiū
rėjo ryžtingai uždėtus dažų 
bruožus, naujų išraiškų ieš
kojimą, juodas žmogaus siel
varto gelmes, fantazijos sūku
rius metafiziniame blaškyme- 
si, klaikius nevilties iššūkius 
ir t.t. Kodėl ten neįžiūrėti, sa
kykim, “negrų kovą tunelyje 
naktį”. Ir trumpa, ir aišku vi
siems. Vaizduotė vaizduotei 
nelygi. Vis dėlto aš džiaugiuo
si, kad Michelangelas vietoj 
savo freskų mums nepaliko 
dailiai kieno nors aprašytos, 
juodai nutepliotos sienos.

“Smėlio klavyrai” man nepa
dvelkė nei neįprastumu, nei 
naujove. Sukeltą jausmą gal 
pavadinti deja vu. Panašūs 
“sieloje pasikrapštymai” at- 
sidarinėjo ir netrukus užsi- 
darinėjo gausiuose “Off- 
Broadway” teatrėliuose mano 
studijų dienų Niujorke me
tais. Tai buvo jau net prieš 
30 metų, pačiame “bytnikų” 
kartos įkarštyje. Buvo madin
ga į intelektualus pretenduo
jantiems tokius spektaklius 
lankyti, o paskui Greenwich 
Village kavinėse kuo ilgiau
siom, įmantriausiom frazėm 
juos aptarti.

Prisimenu vieno būdingo 
spektaklio veikėją, ir vėl poe

tą, šniūru ant kaklo pasikabi
nusį tualeto dangtį, šūkaujan
tį auditorijai neva poeziją. 
Kavinėje draugas, meno ger
bėjas, rimtai ir išsamiai aiš
kino veikale gerai paslėptas, 
mano pražiopsotas gelmes. 
Esą dangtis simbolizavo gy
venimo beprasmiškumą, tie
sos ieškojimą chaose ir dar 
kai ką. Nesiginčijau. Ilgainiui 
tie veikalai vienas po kito nu
keliavo užsitarnauton užmarš
tin.

Nuomonę apie simboliką 
kiek pataisė tuo pačiu laiku 
išgarsėję filmininkai — Berg
man, Fellini, Resnais. Meist
riškai naudodami įvaizdžius, 
jie gan vykusiai ryškino savo 
filmų mintis, neprasilenkdami 
kad ir kartais su labai miglo
ta prasme. Pasimaišė bet ir to
kių, kaip Niujorko spaudos 
numylėtas Andy Warhol. Jis 
meno vardu aštuonias valan
das iš vieno taško filmavo 
“Empire State” dangoraižį. 
Kai šis “šedevras” buvo rodo
mas kino teatre, po 15-20 minu
čių įtūžę žiūrovai apspito ka
są, reikalaudami grąžinti įėji
mo mokestį. Meno nevertinan
čių neišprusėlių atsiranda 
visur ir visuomet.

Kaip matome, su simbolika 
reikia elgtis atsargiai. Ji — 
subjektyvi ir individams, ir 
skirtingoms kultūroms. Nesi
norėtų eiti teatran su drama
turgo ir režisieriaus išnašų 
lakštų pluoštu. Štai, kad ir 
“Smėlio klavyrų” gaidys. Vie
nai žiūrovei jis reiškia meilę, 
gėrį, šilumą, gi kitam šone sė
dinčiam gaidys simbolizuoja 
gal Prancūziją. O dvi užpakaly 
manęs sėdėjusios moterys, 
viena kitai bekomentuodamos, 
atrado spektakliui net visai 
naują siužetą, labai toli pra
šovusį ir pro Donelaitį, ir 
pro į šviesą kopiančią Lietu
vą ...

Iš teatro išeinant išgirstas 
angliškas komentaras: “They 
lost me!”, mano nuomone, ap
ėmė didelę publikos daugumą.

Neišrankiai apsikabindami 
“naujoves”, nebūtinai progre
suojame. Tikro meno ginti ne
reikia. Jis tvirtai stovi ant 
savo kojų ir kalba pats už save. 
Apie “Smėlio klavyrų” išlieka
mąją vertę nuspręsime ne 
mes, o laikas. Iki tol pasilie
ku su savo anksčiau spausdin
ta nuomone. Neturiu nieko 
prieš, jei visi rašiusieji pasi
liks su savosiomis.

TARPTAUTINĖJE PARODOJE “Ateities žemė” Paryžiuje, kur buvo įrengtas ir lietuvių skyrius. Iš kairės: lietu
vių bičiulis dail. JEAN-CLAUDE BESSONNAT, lietuvių skyriaus organizatorė JOLANTA VAIČAITYTĖ, 
buvęs prancūzų diplomatas, dirbęs Rygoje
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“Mano kalėjimai Lietuvoje”
Prancūzų kalbos profesoriaus leidinys “Mes Prisons en Lituanie”, 

kuriame aprašomi pergyvenimai okupacijų laikotarpyje

DARIUS ALEKNA, Paryžius

Ar daug prancūzai žino apie 
Lietuvą? Klausimas ne toks jau 
paprastas. Dabar, po trejų me
tų politinės kovos, apie Lietu
vą jau yra girdėję visi. Bet dar 
ne taip jau seniai apie ją žino
jo tik ypatingai geografija ar 
istorija besidomėję žmonės. 
Sako, kad vidurinių mokyklų 
istorijos vadovėliuose apie 
Baltijos valstybes buvęs tik 
vienas sakinys, ir tas su netiks
liomis datomis, o pridedama
me tuometinės Sovietų Sąjun
gos žemėlapyje nebuvo pažy
mėtas joks šių šalių miestas. 
Visi prancūzai buvo įsitikinę, 
kad tuose kraštuose, kaip ir vi
soje Sovietų Sąjungoje, kalba
ma rusiškai, o kad taip nėra, 
daugumas sužinoję tik 1990 m. 
sausyje, žiūrėdami iš Vilniaus 
transliuojamus reportažus.

Tokia tad buvo bendra pran
cūzų nuomonė. Šiandien ir 
jiems tenka mokytis naujos is
torijos. Nors kartais ir pasi
taiko įvairiausių nesusiprati
mų, tačiau šiandien vis dau
giau ir daugiau pasirodo Lie
tuvai skirtų knygų, televizijos 
laidų ir parodų. Prancūzai šia 
informacija domisi.

Lietuvos kalėjimuose
Šiais metais pasirodė leidi

nys “Mano kalėjimai Lietuvo
je”. Taip vadinasi 344 p. Griot 
leidykloje išleista knyga. Jos 
autorius — Georges Matore. 
1938 m. jis buvo pakviestas 
dėstyti prancūzų kalbą Klai
pėdos Prekybos institute. Vo
kietijai atplėšus Klaipėdos 
kraštą, jis kartu su institutu 
persikėlė į Šiaulius ir dėstė 
Panevėžio mokytojų seminari
joje. Lietuvoje suradęs savo 
meilę, Matore neišvažiavo iš 
jos kartu su visa Prancūzijos 
diplomatine misija 1940 m. bir
želyje ir, A. Venclovos pade
damas, tikėjosi galėsiąs dėsty
ti Vilniaus universitete. Ta
čiau NKVD spalio mėnesį bu
vo suimtas Šiauliuose, vėliau 
kalinamas Kauno Saugume ir 
Pirmajame Kauno kalėjime, 
kol pagaliau kalinius išlaisvi
no Kauno sukilėliai.

Vėliau Matore dėstė Vil
niaus universitete. Porą die
nų praleido ir Gestapo kame
roje. 1943 m. grįžo į Prancūzi
ją, kur tapo kalbotyros profe
soriumi, dėstė Besancon’o ir 
Sorbonne’os universitetuose, 
įsteigė Sorbonne’os profeso
rių klubą “Už baltiečių laisvę”.

Ši jo kalėjimo prisiminimų 
knyga jau antroji. Pirmoji — 
“Antsnukis” pasirodė 1978 m.

Prof. G. Matore’s knyga įdo
mi keliais požiūriais. Pirmiau
sia tai dar vienas 1940 m. tra
gedijos liudijimas. Ir paties 
autoriaus, ir jo perpasakoja
mos kalėjimų kamerose sutik
tų žmonių istorijos dar keliais 
bruožais papildo to meto vaiz
dą. Gaila tik, kad autorius nu
tylėjo arba pakeitė kai kurias 
pavardes. Tai padaręs “atsar
gumo, santūrumo, o taip pat ir 
drovumo sumetimais” (p. 9).

Knyga vaizduoja ne tik NKVD 
kalėjimų kameras. Iš jos mes 
sužinome ir apie tai, kaip Lie
tuva atrodė jaunam prancūzui 
ir 1938-aisiais, ir vokiečių oku
pacijos metais.

Prancūzai visuomet mėgėjai 
skaniai pavalgyti. Tai viena 
pagrindinių prancūzų kultūros 
sudedamųjų dalių, todėl G. Ma

tore niekuomet nepamiršta ku
linarinių aprašymų, kurių kny
goje gal 20.

Kiekvieno kalėjimo maisto 
daviniai aprašyti trumpai, bet 
kruopščiai. Vėliau — kokios 
maitinimosi sąlygos vokiečių 
okupacijos metais Vilniuje, 
kokios Paryžiuje.

Kaip pateko į Lietuvą
Autorius rašo, kad į Lietuvą 

pakliuvo beveik atsitiktinai. 
Svajojęs apie prancūzų kalbos 
dėstytojo vietą Bagdade, netgi 
mokėjęs šiek tiek ir arabų kal
bą. Tik taip atsitikę, kad Bag
dade tuo metu nebuvo atidary
ta prancūzų kalbos katedra, 
ir jam pasiūlę laikinai padir
bėti Lietuvoje. 30 metų vyrui 
tai tik vienas iš gyvenimo nuo
tykių. Flirtai, pokštai, knygos, 
maloni draugija ...

Pasilikti vien tik pašaliniu 
žmogumi Lietuvoje jam nepa
vyko. Bendras Lietuvos liki
mas palietė ir jį. Žinoma, ka
lėjimą ir persekiojimus jis iš
gyveno ir suprato kitaip nei lie
tuviai. Jam tai totalizmo be
prasmybė ir Kafkos romane ap
rašyto proceso absurdas, ku
riam jis vidujai priešinasi, jau 
deklamuodamas kadaise iš
moktus eilėraščius ir prisimin
damas įvairių muzikos kūri
nių partitūras.

Matore savo mintyse vis dar 
galėjo pasiremti nors jau oku
puota, tačiau visvien esančia 
Prancūzija. Atrodo, kad jam 
nesuprantama ne tik asmeni
nio, bet ir tavo tautos bei vals
tybės sunaikinimo baimė, ku
rią turėjo įveikti lietuvių kali
niai. Tačiau tie aštuoni kalė
jimuose praleisti mėnesiai 
knygos autorių pririšo prie 
Lietuvos stipriau, nei dveji 
anksčiau ramiai pragyventi 
metai. Jie visiškai išsklaidė 
bet kokį pasitikėjimą komunis
tų partija, iš kurios Matore 
pasitraukė dar 1939 m.

Iš Šiaulių kalėjimo vienutės 
pervežtas į Kauno Saugumo 
rūsį, Matore rimtai aiškina ka
meros kaliniams, kad per nesu
sipratimą jis esąs kaltinamas 
šnipinėjimu. “Visi mes čia kal
tinami tuo pačiu, visi šnipai” 
— atsakė jam besišypsodami 
kaliniai. “Wszyscy szpiedzy — 
susigaudę ir lietuviškai mažai 
mokantis lenkas” (80 p.). Pats 
gyvenimas pavertė šią scene
lę simboliška. Kalėjimų krikš
tas, autoriaus prisipažinimu, 
lydėjęs jį visą laiką.

Prancūzams ir lietuviams
Knyga parašyta gyvai ir vaiz

džiai. Prancūzų skaitytojai su
ras daug tikrai autentiškų ži
nių apie Lietuvos to meto įvy
kius bei nuotaikas, papročius 
ir politines pažiūras. Įdomi ši 
knyga ir Lietuvos skaityto
jams, ypač tuo, kad per ją ga
lima pažvelgti į save prancūzo 
akimis.

Autoriaus nuopelnus keliant 
Baltijos laisvės reikalą pripa
žino ir Prancūzijos vyriausybė: 
Matore buvė narys oficialios 
prancūzų delegacijos, 1992 m. 
gegužės 13-14 d.d. lydėjusios 
F. Mitterrand’ą į Lietuvą.

Gorbačiovas, Jelcinas ir kiti jo 
draugai, iškilę dabar valdančiųjų 
grupėje, visi yra seni kompartijos 
aparačiukai su autokratiniais po
linkiais savo kauluose. (Lubor J. Zink)
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Žurnalas “Žemės ūkis”
Jame atsispindi Lietuvos žemdirbių rūpesčiai
IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvoje leidžiamas mėne
sinis žurnalas “Žemės ūkis”, 
kuris yra tęsinys pradėto leisti 
žurnalo 1925 m. Vyr. redakto
rius — Algirdas Jokūbaitis. 
Redakcijos adresas: 2005 Vil
nius, Kalvarijų 62.

Gautasis IV numeris turi 5 
skyrius. Pirmame skyriuje ra
šoma apie žemės reformų. Įsi
dėmėtinas P. Rečiūno straips
nis “Aukštelkų dalybos”. Čia 
aiškinama apie Aukštelkų kol
ūkį, valdžiusį daugiau kaip 
4000 ha, kaip jis buvo dalina
mas. Dalis šeimų paprašė atsi
imti apie 2000 ha žemės ir dar 
šiemet žada pradėti ūkinin
kauti, kiti nori pagalvoti, o 
50 žemės savininkų paprašė 
priimti į steigiamas bendro
ves; buvo ir tokių, kurie pa
prašė gauti kompensaciją. Be 
to, čia steigiasi dar 6 gamy
binės bendrovės, kurios spe
cializuosis paskirose ūkio ša
kose.

Straipsnyje “Žemės ūkio 
specialisto perspektyvos” R. 
Urbonas apžvelgia baigusių 
aukštuosius žemės ūkio moks
lus padėtį. Daug žemės ūkio 
specialistų turėtų pereiti į 
kooperacines, ūkininkus ap
tarnaujančias organizacijas. 
Keičiantis ūkininkavimo są
lygoms, baigusiems žemės 
ūkio akademijas bus rengiami 
įvairūs kursai.

Straipsnyje “Bendrovės 
veiklos vertinimas” K. Valu- 
žis pateikia metodus žemės 
ūkio gamybai bei rentabilin- 
gumo nuošimčiui nustatyti,

Lietuvių problemos 
angliškai

Dr. Antanas J. Van Reenan 
(Antanas Adomėnas) gavo pra
nešimą iš “Encyclopaedia Bri
tannica, Inc.”, kad jo knyga “Li
thuanian Diaspora: Koenigs- 
berg to Chicago” bus įtraukta 
į visus ateinančius “Encyclo
paedia Britannica” leidinius.

“Lithuanian Diaspora: Koe- 
nigsberg to Chicago” tyrinėja 
ir nurodo lietuvių tautiškumo 
sampratos šaknis ir išryškina 
pirmuosius tautiškumo princi
pus nematomoje tautiškumo 
vertybių konfigūracijoje abie
jose Atlanto pusėse. Autorius 
vaizdžiai parodo skirtumus 
tarp Amerikos tautiškumo ir 
lietuvių tautiškumo pradų.

Daktaro laipsnį autorius ga
vo University of Chicago inte
lektualinės istorijos trijose 
šakose — Europos, Rusijos ir 
Amerikos. Magistro laipsniui 
autoriaus tezė buvo: “Robert 
Maynard Hutchins (buvusio Či
kagos universiteto preziden
to) mokslo filosofija”.
. Van Reenan dabartiniu metu 
ruošia knygą “The origins of 
American nationality” (Ameri
kos tautiškumo kilmė).

“Lithuanian Diaspora: Koe- 
nigsberg to Chicago” antroji 
laida, kietais ir minkštais 
viršeliais, jau knygų rinkoje. 
Spaudė University Press of 
America, Inc. Lanham, Mary
land. Taip pat spausdinama 
London, England (Anglijoje) ir 
platinama Europoje ir British 
Commonwealth valstybėse. Inf. 

Nobelio laureatas lenkų poetas ČESLOVAS MILAŠIUS-MILOSZ, gimęs 
Lietuvoje ir ėjęs mokslus Vilniaus universitete, 1992 m. vasarą lankėsi 
I iptuvoie Čia matome jį Vilniaus universiteto rūmuose prie atminimo 
lentos vyskupui VALERIJONUI PROTASEVIČIUI (1504-1579), akademi
jos-universiteto steigėjui Nuotr. Alf. Laučkos

imant dėmesin pelną, gauna
mą iš 1 ha. Čia paliečiamas 
ir žemės ūkio bendrovių na
riams dividendų mokėjimas ir 
banko kreditas.

“Kaimo turtą — kaimie
čiams, miesto — miestiečiams” 
straipsnio autorius J. Veselka 
įrodinėja, kad dabartiniam 
žemdirbiui, nepriklausomai 
nuo turtinės praeities, reikia 
atiduoti žemę nuosavybėn. 
Tie, kurie paliko žemės ūkį 
prieš daugiau kaip 5 ar 10 me
tų, turėtų netekti teisės į že
mę. Šiandien Lietuvoje dau
giau kaip milijonas gyventojų, 
neturinčių paveldėjimo teisių 
į jokį turtą. Jiems turėtų bū
ti duodamos akcijos: gyvenan
tiems kaime — žemės ar žemės 
ūkio akcijos, miestiečiams — 
valstybinių įmonių akcijos.

Skyriuje “Racionalus ūki
ninkavimas” T. Juknevičius 
aprašo pokalbį su ūkininkais 
Marijampolėje. Daroma išva
da, kad ūkininkai nepražus, 
bet kitų neišmaitins. Taigi 
reikia padėti ūkininkams, nes 
jie yra Lietuvos kaimo ateitis.

P. Juknevičius straipsnyje 
“Kaip remtini ūkininkai” sako, 
kad tuščiame lauke besiku
riančiam žemdirbiui reikia 
daug paramos. Kreditus pa
naudojant žiūrėti, kad būtų 
naudinga ne tik ūkininkui, 
bet ir visuomenei, ir valsty
bei.

R. Naujokienė aptaria Šve
dijos ūkininkų kelią į rinką. 
Krašte išplėtota pienininkys
tė ir grūdų gamyba. Teikiamos 
subsidijos, taip pat parama 
įsiskolinusiems ir atsisakan
tiems ūkių. Panašios paramos 
laukia ir Lietuvos ūkininkai.

Žemdirbystės skyriuje R. 
Brazauskas ir kiti rašo apie 
“Cukriniams runkeliams pa
žangią agrotechniką”. Iške
liama sėklos, veislės, sėjomai
nos, sėjos technikos ir tręši
mo aspektai.

A. Kilius ir T. Vaicekovskis 
ieško kelių, kaip aprūpinti 
Lietuvos gyventojus pakanka
mu cukraus kiekiu.

Straipsnyje “Gyvasis derlin
gumo instrumentas” Chatiano- 
vičius ir L. Keblas rašo apie 
bakterinius preparatus, kurie 
padeda augalams. Apie herbi
cidus rašo P. Lazauskas ir kiti.

“Kaip veikia dirvą smulkinti 
akmenys” — L. Bučas pasidali
na patirtimi apie akmenuotų 
žemių savybes.

Gyvulininkystės skyriuje S. 
Marčiauskas rašo apie gania
vas ir nuo jų pareinačio kar
vių pieningumo.

J. Senutaitė ir S. Brazaus
kas atkreipia dėmesį į pavo
jingus kiaulių susirgimus, 
kaip pvz. trichineliozė.

E. Danilevičius siūlo atgai
vinti veterinarijos gydytojų 
kongresus. A. Gedgaudas rašo 
apie saugaus darbo problemas 
šiandieniname kaime.

Sodybų skyriuje R. Palčiaus- 
kaitė nurodo, kur turėtų būti 
sodybos vieta kraštovaizdyje. 
D. Žebriūnienė — apie apsirū
pinimą svogūnais. Pagaliau 
losangeliečio J. Matulaičio 
įspūdžiai, apsilankius tėviš
kėje prie Šešupės po 47 metų: 
“Šešupe, kur tu?”

Lenkijos lietuvių kultūros dienos Vilniuje. Kalba Punsko mokytojas A. UZDILA, “Jotvos” ansamblio vadovas 
Nuotr. A. Sabaliausko (ELTA)

Dviejų, minty tojų pasauliai
Žodis apie Montaigne’ą ir Platoną, nuo Montaigne’o mirties keturiem šimtam metų suėjus

VACYS KAVALIŪNAS

Aš buvau platonininkas 
anksčiau negu sužinojau, kad 
pasaulyje buvo Platonas.

MONTAIGNE (“Essais”)
Idėjos, Maironio žodžiais, 

nemiršta drauge su žmonėmis. 
Jos gyvena daug ilgiau. Gyveno 
jos net ir tada, kai tų, kurių 
minties ir dvasios gelmėse jos 
yra gimusios, žemės keliai jau 
seniai yra pasibaigę. Jos iš
spinduliuoja iš paliktų kūri
nių, toli pereina savo gimto
sios žemės ir gyvenamojo lai
ko ribas ir susilieja su kultū
rinio, socialinio, politinio ir 
religinio gyvenimo sritimis ir 
jo gelmėmis ir plotais.

Nemirė drauge su prancūzų 
rašytoju ir filosofu Montagne’u 
ir jo idėjos. Jos liko jo kūriny
je “Bandymai” (Essais) ir ligi 
šių dienų keliauja per pasau
lį. Su jomis mes susitinkame 
ir literatūroje, ir filosofijoje, 
ir pedagogikoje. Atsispindi jos 
ir religinės, ir moralinės min
ties plotuose.

Skirtingos idėjos
Montaigne’o idėjos, aidėda- 

mos iš jo “Bandymų”, susitinka 
ir su didžiojo graikų filosofo 
Platono mintimis, atbangavu
siomis ligi mūsų iš prieškris- 
tinių laikų ir tebegyvomis ir 
turinčiomis įtakos, ypač meta
fizine žmogaus ir pasaulio 
samprata, savo idėjų pasau
lio, kuriame prieš gimsiant 
gyvenusi ir žmogaus siela.

Montaigne savo “Bandymuo
se” dažnai cituoja “Dialogų” 
autorių Platoną. Sako jis tre
čioje savo kūrinio knygoje: 
“Aš buvau platonininkas anks
čiau negu sužinojau, kad pa
saulyje buvo Platonas”. Ta
čiau jų — Platono ir Montaig
ne’o — mintys, kad ir dažnai 
susitikdamos, savo gelmėmis 
ir savo dvasia nesusilieja.

Jose atsiskleidžia du skir
tingi pasauliai. Skirtingas 
ir tų pasaulių žmogus. Mon
taigne’o žmogus, kad ir bū
damas, jo žodžiais, įvairus 
ir banguojantis (divers et 
ondoyant), banguoja tiktai 
žemės paviršiumi ir niekur 
nepereina už jos horizontų. 
Platono žmogus, atėjęs čia iš 
metafizinio idėjų pasaulio, 
savo dvasia ir savo nemirtin
gos sielos troškimais bei il
gesiu į tą pasaulį ir sugrįžta. 
Į pasaulį, kuriame pati vyriau
sioji idėja — Gėrio idėja.

Platono idėjos, su kuriomis 
susitinkame Montaigne’o 
“Bandymuose”, tepabrėžia tas 
jo mintis, kurios nepriešta
rauja jo filosofijai ir kurios 
neišeina už konkrečių realios 
tikrovės ribų ir nenutolsta 
nuo žmogaus žemės kelio kryp
ties. Jam svarbu ir kad pokal
bis su jo kūrinio skaitytoju 
būtų kuo gyvesnis, kuo įvai
resnis ir kuo įdomesnis.

Tačiau tenai, kur jose atsi
skleidžia pagrindiniai “Dia
logų” ir “Bandymų” autorių 
minties momentai, jos ne tik
tai nesusitinka ir nesusilieja 
vienon dvasinėn plotmėn, bet 
ir dramatiškai prasilenkia 
bei pasuka visiškai priešin
gomis kryptimis. Vienos pasi
lieka žemės plotuose, kitos 
nuaidi ir nutolsta į transcen
dentinį pasaulį.

Montaigne atmeta Platono 
idėjų pasaulio doktriną. O tuo 
pačiu ir preegzistencinę mintį 
— kad žmogaus siela egzista
vusi prieš įsikūnijimą ir čia, 
atėjusi į žemę, žino tik tai ir 

tiek, ką ir kiek prisimena iš 
idėjų pasaulio. Patyrimas, tei
gia “Bandymų” autorius, o taip 
pat ir stebėjimas, rodąs, kad 
toks galvojimas yra klaidingas.

Auklyba ir valstybė
Skiriasi jie ir pedagogiko

je. Platonas, kurio idėjomis, 
E. Fieman’o knygos “The Great 
Ideas of Plato” teigimu, remia
si ir Amerikos mokyklinė sis
tema, yra demokratiškesnis už 
Montaigne’ą. Tenai, kur jis kal
ba apie konkretaus gyvenimo 
momentus — “Respublikoje” 
ir “Įstatymuose” — pabrėžia: 
“vyrų ir moterų teisės yra ly
gios, ir mokyklos turi būti skir
tos visiem mokiniam — ir ber
niukam, ir mergaitėm.”

Montaigne’ui ši mintis sve
tima. Iš jo “Bandymų” kur jis 
kalba apie auklėjimą — “Apie 
vaikų institucijas” (“De l’in- 
stitutions dės enfants”) — at
siskleidžia mintis, kad jam 
mergaičių auklėjimas nerūpi. 
Tai jis pabrėžia ir kalbėda
mas apie Vergilijaus eilėraš
čius (“Sur dės vers de Virgile”).

Tačiau tenai, kur Platono 
idėjos nenutolsta per toli nuo 
žemės ir liečia valstybinį žmo
nių gyvenimą, Montaigne’ui 
jos priimtinesnės — ir jis su
tinka su jų dvasia. Be įstaty
mų, sako jis, cituodamas “Dia
logų” autorių, mes gyventume 
kaip brutalūs gyvuliai. Įsta
tymų reikia laikytis, “nes jie 
geriau mąsto negu mes”, — pa
taria jis vienai savo pažįsta
mai.

Paviršius ir gelmė
Nors kai kur Platono ir Mon

taigne’o idėjos sutampa, daž
nai M. cituoja savo “Bandy
muose” “Dialogų” autorių, jų 
pasauliai didžiai skiriasi. 
Skiriasi jie ir išorinio, ir dva
sinio pasaulio samprata, ir 
žmogaus žemės kelio vizija, ir 
egzistencine to kelio krypti
mi. Skiriasi jie ir gyvenimo, 
ir mirties kryžkelėse.

Kaip visoje Platono filoso
fijoje, taip ir jo pažinimo teo
rijoje atsiskleidžia mintis, 
pereinanti už medžiaginio pa
saulio ribų. Žmogaus siela, 
teigia jis, jau pačia savo pri
gimtimi gali pažinti daiktus, 
nes tarp jų ir žmogaus min
ties yra dvasiniai ryšiai. Tad 
ir pažinimas, sako A. Fouille 
savo knygoje “Platono filoso
fija” (La Philosophic de Pla
ton), yra metafizinis, kuriame 
žmogaus siela susilieja su 
daiktų siela.

Tai toji pati išorinio pasau
lio daiktų siela, kurią litera
tūroje iš medžiaginių varžtų 
siekia išlaisvinti mistinio 
realizmo atstovai, vaizduoda
mi ne tik tai, ką jie mato kon
krečioje aplinkoje, bet ir dva
sinį tos aplinkos pajutimą — 
jos sielą. J. Calvert žodžiais, 
“liberer de quelque sorte 
l’ame prisonniere dans les 
choses”, t. y. kuriuo nors bū
du išvaduoti belaisvę daiktų 
dvasią (Manuel illustre d’his- 
toire de la litterature fran- 
caise).

Montaigne atmeta bet kokį 
metafizinį momentą savo pa
žinimo teorijoje. Pojūčiai yra 
vienintelis pažinimo šaltinis, 
sako jis. Jie yra jo pradžia ir 
pabaiga. Tačiau ir jie nėra ab
soliuti pažinimo garantija. Ir 
jie gali suklaidinti. Ir taip jis 
prieina prie garsaus ir viskuo 
abejojančio savo posakio: “O 
ką aš žinau?” (Que sais-je?).

Pačioje Platono idėjų pasau
lio viršūnėje yra Gėrio idėja, 

kuri visa gaivina, visa apšvie
čia ir kuri apima ir visas kitas 
idėjas. Ši Gėrio idėja nėra 
abstrakcija. Ji yra būties prin
cipas ir pats Dievas, kuriame 
yra visa, kas egzistuoja. O tai, 
kad yra Dievas, atsiskleidžia 
ir anga į nemirtingos žmogaus 
sielos mintį, kuri sujungia 
žmogaus žemės žingsnius su 
metafizinių tolumų aidais.

Moraliniai pagrindai
Dievo egzistencijos plotmė

je atsiskleidžia ir Platono mo
ralė. Ji, kaip ir visas žmogaus 
gyvenimas, yra transcendenti
nė — už šio gyvenimo ribų. Ir 
žmogaus žemės kelio kryptis 
yra metafizinės tolumos, ku
rių kryptimi keliauja ir nemir
tinga žmogaus siela. “Dialogų” 
autoriaus žmogaus tikslas, 
Maritain’o “Moralinės filoso
fijos” (La Philosophic morale) 
žodžiais, tėra pasiekiamas tik 
anapus jo kapo, nes “tikras gy
venimas yra už šio gyvenimo 
ribų, o tikroji laimė — už že
miškos laimės ribų”.

Montaigne’o žmogus, kuris 
yra jo “Bandymų” minties 
centre, ir jo religija, ir mo
ralė niekad, niekur ir nė kiek 
nepajuda už žemės kelio ribų, 
niekur ir niekad nepakyla į 
dvasines aukštumas ir nepa
suka į metafizinio pasaulio 
tolumas. Jis visur ir visada 
skeptiškai abejodamas juda 
tiktai žemės kelio paviršiu
mi ir konkrečioje aplinkoje.

Aplamai didis ir dieviška
sis Platonas — taip jį kartais 
vadina “Bandymų” autorius — 
ir, C. Cury-O. Boener “Histoire 
de la Litterature francaise” 
žodžiais, “gilusis mąstytojas 
Montaigne”, yra du skirtingi 
pasauliai.

Platonas savo mintimi ir 
dvasia pakilęs į metafizinio 
pasaulio aukštumas, kurių 
šviesa nutvieskia ir žmogaus 
žemės kelius. O Montaigne 
stovi ant žemės, stebi savo 
vidaus pasaulį ir žmogų, jo 
žodžiais, įvairų, banguojan
tį, ir abejoja. O paklaustas, 
kaip rasti tikrovės pagrindus, 
atsako savo skeptišku:

— O ką aš žinau?

VYTA UTAS KASTYTIS

Horizontai švinta
Žeme, mano žeme, 
Rūtomis dabinta, 
Neviltim aptemę 
Horizontai švinta.
Išnešiojo rūką 
Rytmetiniai vėjai, 
Tavo votys trūko, 
Skausmas išsiliejo.
Neraudok, mergele, 
Sielvartėlio būto, 
Sužaliuos darželiuos 
Diemedžiai ir rūtos.
Rytmečio pagundos — 
Tau, jaunyste!
Vieškelėliams dundant 
Išvežioti grįžta.
Neparvešim turto, 
Užkariauto gėrio, 
Tik širdy užkurtą 
Mažą kibirkštėlę.
Atsigaus ugnelė 
Ir širdis pavargus, 
Mes tau - savo dalią, 
Tau mes - gilų vargą.
Narvikas, Norvegija 
1945 m. kovo 4 d.
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U KULTMEJE VEIKLOJE
Balzeko lietuvių kultūros mu

ziejus Čikagoje, pernai atšven
tęs sidabrinę veiklos sukaktį, di
rektorių tarybon įjungė dr. Petrą 
Kisielių. Jis yra veiklus visuome
nininkas, daugelio lietuviškų ren
ginių organizatorius. Dr. P. Kisie
lius žada stiprinti šio lietuviško 
muziejaus ryšius su amerikiečiais.

Žymusis ansamblis “Lietuva” 
šią vasarą pirmą kartą atvyko į 
JAV, pakviestas amerikiečių 
agentūros. Dešimt “Lietuvos” 
ansamblio koncertų liepos 8-19 
d.d. įvyko Ilinojaus Oakbrook 
Terrace miesto Drury Lane teat
re. Išvykoje dalyvavo tik apie 
30 šio didelio ansamblio narių 
su meno vadovu Pranu Budriu, 
baletmeisteriu Vytautu Buterle- 
vičiumi ir choro vadovu Algiman
tu Kriūnu. Prieš pirmąjį koncer
tą priėmimą “Lietuvos” nariams ir 
kviestiems svečiams surengė Lie
tuvos garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza ir Stasys Balzekas, turin
tis savo vardo lietuvių kultūros 
muziejų Čikagoje. Svečiai iš Vil
niaus į koncertų programas buvo 
įtraukę dvidešimt keturis lietu
vių liaudies muzikos, dainos ir 
šokio kūrinius.

Astrofizikas prof. dr. Vytenis 
Vasyliūnas, dirbantis Max Plan- 
cko institute Vokietijoje, birže
lio 22-26 d.d. astrofizikų suvažia
vime Kalifornijos Los Angeles 
universitete skaitė pranešimą apie 
Jupiterį ir jo satelitus. Jis taipgi 
surengė vargonų muzikos koncer
tą St. Alban episkopalų švento
vėje. Prof. dr. V. Vasyliūnas yra 
studijavęs fortepijoną ir daug 
koncertavęs su tėvu Izidoriumi, 
žymiuoju smuikininku, mirusiu 
1982 m. gruodžio 14 d. Cam
bridge, Mass. Dirbdamas moks
linį darbą ir muzikai skirdamas 
laisvalaikius, dabar jis tapo var
gonų virtuozu. Šią vasarą prof, 
dr. V. Vasyliūnas, viešėdamas 
Lietuvoje ir Estijoje, žada su
rengti kelis vargonų muzikos kon
certus Vilniuje ir Taline.

Niujorko lietuvių dailininkų 
sąjungos valdybos pirm. Juozo 
Bagdono pusšimčio tapybos dar
bų ir akvarelių parodą surengė Vil
niaus dailės muziejus. Amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio sulaukęs 
dail. J. Bagdonas yra Kauno me
no mokyklos ir prof. Justino Vie
nožinskio (1886-1960) tapybos 
studijos auklėtinis. Vilniškės pa
rodos aprašymuose pabrėžiama, 
kad prieš II D. karą jo tapyba 
pasižymėjo realizmu, o dabar dail. 
J. Bagdonas yra tapęs spalvingu 
abstrakcionistu. Parodos lanky
tojai žavėjosi jo veržlumu, jėga, 
gaivalingomis spalvomis, kurių 
trūksta dabartiniams jaunesniems 
dailininkams.

Lietuvių dailės muziejus Le- 
monte prie Čikagos pavasario ir 
vasaros sezonui surengė keletą 
Lietuvos menininkų parodų. Di
džiausia, atrodo, buvo menotyri
ninkės Eglės Jaškūnienės paruoš
ta paroda “Vilniaus grafika ir 
akvarelė”. Jon ji įjungė 40 Lie
tuvos dailininkų, atstovaujančių 
įvairioms kartoms — nuo seniau
sių iki dabartinių paskutinių 
Vilniaus dailės akademijos auk
lėtinių. Profesinį pasiruošimą 
liudijo jų gerai valdoma litogra
fija, ofortas, linograviūra, ksilo
grafija. Grafikos darbus papildė 
spalvingų akvarelių rinkinys. 
Techninį parodos paruošimą Le- 
monte atliko Algimantas Kezys. 
Parodoje išstatytų kūrinių galė
jo įsigyti jos lankytojai.

Lietuvių tautos trėmimų Sibi
ran minėjimą birželio 14 d. Kul
tūros židiny Bruklyne surengė 
JAV LB Niujorko apygardos val
dyba. Minėjimas buvo pradėtas 
poeto kun. Leonardo Andriekaus, 
OFM, sukalbėta invokacija ir iš 
Lietuvos grįžusio valdybos pirm. 
Kęstučio Miklo įvadiniu žodžiu. 
Anicetas Simutis, Lietuvos am
basadorius Jungtinėse Tautose, 
kalbėjo apie skaudžiuosius įvy
kius Lietuvoje ilgais okupaci
jos metais. Pagrindinis dėmesys 
šiemetiniame minėjime teko ant
rą kartą Niujorkan atvykusiam 
Bostono lietuvių etnografiniam 
“Sodauto” ansambliui, kurį 1974 
m. įsteigė jam ir dabar vadovau
janti Gitą Kupčinskienė. Mat bos
toniečių ansamblis Niujorko lie
tuviams atvežė išvykai Lietuvon 
paruoštą etnografinę programą 
apie lietuvius angliakasius Pen
silvanijos kasyklose XX š. pra
džioje. Su jų buitimi žiūrovus 
supažindino autentiški pasako
jimai, dainos ir šokiai. Naujajai 
programai buvo panaudota etno
grafinė medžiaga, kurią surinko 
tautosakos tyrinėtoja Elena Bra- 
dūnaitė-Aglinskienė ir patys “So
dauto” nariai.

Lietuviai jėzuitai iš JAV į Šiau
lius atvežė vargonus Šv. Ignaco 
jėzuitų šventovei. Padėkos Mi
šiose balandžio 1 d. vargonavo 
Leopoldas Digrys, Irena Budrie
nė, Juozas Grigas. Giedojo Fa
bijono Sereikos vadovaujamas 
Klaipėdos mergaičių ir jaunimo 
choras “Aušrinė”. Skambėjo Al
vydo Remesos “Missa brevis” 
(“Trumpos Mišias”), G. F. Haen- 
delio, A. Vivaldžio, Č. Sasnaus
ko ir J. Naujalio kūriniai.

Kompozitoriaus Stasio Šim
kaus konkursai chorams buvo 
pradėti rengti 1976 m. Devinta
sis konkursas šiemet įvyks spa
lio 24-25 d.d. Klaipėdoje. Jo su
rengimu rūpinasi Klaipėdos mies
to kultūros ir meno skyrius, cho
rinė draugija “Aukuras” su Lie
tuvos kultūros ir švietimo minis
terija. Lig šiol šiame konkurse 
varžydavosi Lietuvos moterų, 
vyrų, mišrūs ir mišrūs kameri
niai chorai. Šiemetinis konkur
sas bus tarptautinis — dalyvau
ti yra kviečiami ir chorai iš už
sienio šalių.

Jono Vileišio (1872-1942), sa
vo pirmojo burmistro 1921-33 m., 
atminimą kauniečiai įamžino jo 
gyvento namo sienoj atidengta 
memorialine lenta. Jo pastangų 
dėka Kaune buvo nutiestas ka
nalizacijos tinklas, vandentiekis, 
įvestas susisiekimas autobusais, 
pastatyta tiltų, mokyklų, visuo
meninio pobūdžio pastatų, sueu- 
ropinusių laikinąją Lietuvos sos
tinę. Advokatas J. Vileišis taipgi 
buvo varpininkas, 1918 m. vasario 
16 akto signataras, visuomeninin
kas ir valstiečių liaudininkų po
litikas.

Prof. dr. Algirdas Avižienis, 
Kaune atgaivinto Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius, pir
muosius šios institucijos diplo
mus įteikė septyniolikai absol
ventų. Šią grupę sudarė jau aukš
tąjį mokslą baigusieji asmenys, 
prieš trejetą metų vėl susirinkę 
auditorijose įsigyti verslo ir 
vadybos magistro kvalifikacijos. 
Rektorius prof. dr. A. Avižienis 
jiems padėkojo už pasitikėjimą 
atkurta Lietuvos aukštąja mokyk
la, linkėdamas sėkmingai dirbti 
Lietuvos pramonėje, prekyboje ir 
neužmiršti savojo universiteto. 
Senato posėdyje prof. dr. A. Avi
žienis pranešė, kad naujiesiems 
mokslo metams šį rudenį jis grįž
ta Kalifornijon.

Lietuva šį pavasarį buvo priim
ta Tarptautinėn meninės fotogra
fijos federacijon, kuri priklauso 
Jungtinių Tautų UNESCo organi
zacijai. Federacija jungia 66 pa
saulio valstybes. Jos atstovu Lie
tuvoje yra paskirtas fotomeninin
kas Vitalijus Butyrinas, kuriam 
suteiktas federacijos meistro var
das. Toks aukščiausias titulas su
teikiamas daug diplomų ir prizų 
laimėjusiems fotomenininkams. 
Federacijos nusipelniusio meni
ninko vardą turi fotografas S. 
Žvirgždas, o menininkų vardus 
— trylika Lietuvos fotografų. 
Tai liudija aukštą meninės foto
grafijos lygį Lietuvoje. Mat nu
sipelniusio menininko vardui gau
ti reikia pusšimčio apdovanoji
mų federacijos surengtose paro
dose, menininko vardui — bent 
dešimties. Lietuvos fotografus 
jungia Fotomenininkų sąjunga. 
Jos renginius savo biuleteniuo
se dabar reklamuos Tarptautinė 
meninės fotografijos federacija.

Vilniaus akordeonistų kvin
tetas “Concertino” dalyvavo IV- 
jame tarptautiniame akordeono 
muzikos festivalyje Austrijos 
Innsbrucke. Vilniečiai laimė
jo pagrindinį festivalio pri
zą “Grand Prix” ir diplomą už 
ypatingą profesionalumą. Šį pres
tižinį festivalį ir konkursą kas 
ketveri metai surengia daug na
rių turinčios Šveicarijos, Vo
kietijos ir Olandijos akordeonis
tų draugijos. Šiemetinis tarptau
tinis festivalis Innsbrucke susi
laukė 10.000 dalyvių iš šešiolikos 
Europos valstybių, Naujosios Ze
landijos ir Australijos. Konkurse 
varžėsi vaikų, suaugusiųjų, mėgė
jų, ir profesinių akordeonistų 
grupės. Vilniečių kvintetas “Con
certino” buvo įjungtas profesio
nalų grupėn. Klausytojai žavėjosi 
puikiai atliktais Mozarto, Grie
go, Vivaldžio kūriniais. Baigmi
nis festivalio koncertas įvyko 
didžiuliame Innsbrucko stadione, 
jau dukart turėjusiame olimpi
nes žiemos žaidynes. Akordeonis
tų kvintetą “Concertino” yra su
darę Lietuvos muzikos mokyklų 
mokytojai. 1990 m. jie “Grand 
Prix” įvertinimą Vilniun parsi
vežė iš tarptautinio akordeonis
tų konkurso Italijos Castelfidar- 
do mieste. y Kst
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)RISI KĖLIMOParapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė 1992 m. Iš kairės klūpo: V. Chomičius, R. Kurtinaitis, S. Jovaiša, D. Luk- 
minas, A. Pazdrazdis, Š. Marčiulionis, masažuotojas J. Petkevičius. Stovi iš kairės: D. Nelson as - treneris iš “Gol
den State Warriors”, vyriausias treneris V. Garastas, G. Krapikas, G. Einikis, A. Karnišovas, A. Sabonis, R. Braz- 
dauskas, A. Visockas, D. Dimavičius, J. Imbroda - treneris iš Malagos, Ispanijos, treneris A. Kosauskas, gydy
tojas V. Zumeris, R. Sargūnas vyr. trenerio pavaduotojas ir R. Brazauskas FIBA teisėjas

LIETUVIŲ _-J_j _T_ _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 4.00%
Kasd. pat. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.25%

5.00% 
5.00% 
5.00% 
5.25% 
6.00% 
5.00% 
5.50% 
6.00%
7.00% 
4.50%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo ................ 9.75%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 9.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.25%

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 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PENSININKAMS 
PATARNAUJU 
JAU 10 METŲ. 
Skambinkite 
tel. 232-9000

PFZyihy 1 East Mal1 Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Professional* Inc. Res: 231 -2839
An Independent Member Broker____

CHOICE
All THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

SPORTAS
——Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,)--------
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S 4R5, 

telefonas (416) 766-5367

Olimpinės rinktinės sudėtis
Lietuvos olimpinę krepšinio rink

tinę sudaro 15 žaidėjų. Tai geriau
sia lietuvių žaidėjų komanda, kada 
tik yra buvusi. Pusė iš jų, nekalbant 
vien apie talentų žaisti krepšinį, 
turi didelį tarptautinį varžybinį 
patyrimų. Be pralaimėjimo Euro
pos atrankiniame turnyre, kur da
lyvavo 26-šių valstybių rinktinės, 
Lietuva užsitikrino pirmųjų vietų. 
Olimpiadoje, žinoma, bus sunkiau. 
JAV-bės - jų niekas neįveiks. Be 
to, Brazilija ir Puerto Rico - labai 
rimti vienetai, kur mūsų vyrams 
reikės pasitempti...

Europos atrankos turnyre daly
vauta su leistinu 12 žaidėjų skai
čiumi. Namuose - trys kandidatai: 
D. Lukminas, A. Vainauskas ir M. 
Lekarauskas treniruojasi ir laukia 
ženklo, kada jie bus rinktinei rei
kalingi . . .

Trumpa žaidėjų charateristika. 
Centrai - Arvydas Sabonis, 7’3” ūgio, 
trejetų metų žaidžiantis Ispanijoje, 
Valladolid mieste, laikomas geriau
siu centro puolėju Europoje. Sabo
nio pakaitai - Gintaras Einikis, 6’9”, 
neblogai meta, stokoja agresyvumo; 
Darius Dimavičius, 6’9”, taip pat žai
džiantis Čekoslovakijoje. Šie vyrai 
geri, tačiau, ne Sabonio lygio ...

Kraštų puolėjai. Artūras Karni
šovas, 6’8”, yra Seaton Hall universi
teto pirmo penketuko narys. Gerai 
dengia ir blokuoja metamus kamuo
lius. Rimas Kurtinaitis, 6’5.5”, jau 
treti metai žaidžia SSV Hagen 
Vokietijoje. Gerai prisitaiko prie 
greito puolimo. Didžiausias įnašas 
komandos pasisekimui - jo tritaškių 
mėtymas. Gintaras Krapikas, 6’5.5”, 
du sezonus žaidęs Vokietijoje. Senas 
“Žalgirio” vilkas iš tų laikų, kai 
lietuviai laimėjo Sov. Sųjungos meis- 
terystę. Arūnas Visockas, 6’7”, žai
džiantis Lenkijoje. Romanas Braz- 
dauskis, 6’8”, žaidžantis Australi
joje, bėdos atveju pavaduojantis 
centrus ...

Komandos gynėjai. Valdas Chomi
čius, buvęs “Žalgirio” žaidėjas, Seu
lo olimpiados aukso medalį laimė
jusios Sov. Sųjungos komandos ir 
dabar Lietuvos rinktinės kapito
nas. Ūgio 6’3”, greitas ir agresyvus 
žaidėjas. Komandos siela - Šarūnas 
Marčiulionis, visiems žinomas, 6’5” 
ūgio, profesionalas Golden State 
Warriors žaidėjas. Jo žaidimo sti
lius labai tinka prie tritaškių me
timų. Prasiveržęs arba meta, arba 
pasuoja Kurtinaičiui ar Karnišo
vui, kurie paprastai laukia ant tri
taškio linijos. Jauniausias žaidėjas 
Alvydas Pazdrazdis, 20 metų am
žiaus 6’5” ūgio, turi gerų ateitį. Dar 
trūksta patyrimo šio lygio krepši
niui. Sergėjus Jovaiša, 6’5”, vetera
nas, žaidžiantis tarptautinėje are
noje 15 metų. Veda šaltų ir apgalvo
tų žaidimų. Ateityje Lietuvai bus 
geras treneris. Sig. K.

Krepšinio karštis Lietuvoje
Nuvažiavus gegužės mėn. antroje 

pusėje į Lietuvų, šalia gyvo politi
nio gyvenimo rietenų parlamente, 
dviejų referendumų, teko pakliūti 
į sportinį sūkurį, ypač krepšininkų 
subruzdimų.

Gegužės pabaigoje teko dalyvau
ti Lietuvos krepšinio 70 metų mi
nėjimo proga įvykusiame krepši
nio turnyre Vilniuje ir Kaune. Ja
me pasirodė dvi Lietuvos rinkti
nės, Illinojaus un-to studentų rink
tinė, Suomijos bei kitos komandos.

Labiausiai domino pagrindinė Lie
tuvos rinktinė, į kurių buvo susi
rinkę žymieji Lietuvos krepšinin
kai - A. Sabonis, Š. Marčiulionis, 
R. Kurtinaitis, V. Chomičius bei ki
ti. Teko stebėti šios rinktinės tre
jetų rungtynių (jas, o taip pat ir vi
sas kitas ji laimėjo), tačiau geros 
nuomonės ji nepaliko, gal dėl to, 
kad labai trūko susižaidimo. Tų kri
tiškų nuomonę išsakiau ir “Sporto” 
laikraštyje, nors dabar, kai rink
tinė laimėjo 11 rungtynių iš eilės 
atrankiniame olimpiniame turnyre, 
jų, žinoma turėčiau gerokai pako
reguoti. O gal tie kritiški žodžiai 
padėjo kai kuriems rinktinės na
riams pasitempti?

Įdomu buvo dalyvauti Lietuvos 
TOK surengtoje konferencijoje Vil
niuje, kur pranešimus padarė iš 
Ispanijos sugrįžęs LTOK pirm. A. 
Poviliūnas ir olimpinės delegaci
jos vadovas P. Statutą. Jie pranešė, 
kad olimpinių žaidynių rengėjai po 
ilgų diskusijų sutiko, kad Lietuvos 
krepšininkai neįeis į Lietuvos spor
tininkams paskirtų 35 vietų skaičių. 
Tai, žinoma, sukėlė nemažų džiaugs
mų, ypač dar pareiškus, kad ispa
nai atsiųs specialų lėktuvų Lietu
vos prezidentui V. Landsbergiui ir 
palydovams atskraidinti į olimpi
nių žaidynių atidarymų.

Šioje konferencijoje teko iškel
ti olimpinės delegacijos finansa
vimo klausimų ir A. Poviliūnas pa
žymėjo, kad, nors Lietuvos vyriau
sybė finansiškai sportininkus re
mia, užsienio lietuvių parama yra 
labai reikalinga ir laukiama.

Šiandien, kai Lietuvos krepšinin
kai Europoje beveik stebuklus pa
darė, tik lėšų trūkumas gali jiems 
užkirsti kelių į olimpinius meda
lius, mūsų tautiečiai turėtų labiau 
atidaryti savo širdis ir pinigines. 
Dabar laukiame olimpinių žaidynių 
pradžios Barcelonoje, o ypač rug
pjūčio 8 d., kai turėtų paaiškėti, 
ar Lietuvos krepšininkai gaus olim
pinius medalius?

Edvardas Šulaitis
ŠALFASS-gos rengiamos metinės 

lengvosios atletikos pirmenybės 
įvyks Klivlande 1992 m. rugsėjo 12- 
13 d.d. Pirmenybes praves Klivlando 
LSK “Žaibas”. Šių pirmenybių metu 
bus kartu pravesta ir baltiečių I-sios 
atletikos varžybos.

Atsisveikinus su sporto žymūnu
Konstantinas, rašėsi Konnie Sa

vickus, gimė 1908.X.14 Punske, Užne
munėje. 1909 m. su tėvais atvyko į 
JAV, Čikagų, IL. 1929 m. Northwes
tern universitete įsigijo bakalau
ro, o 1932 m. ten pat teisių daktaro 
laipsnius. Studijuodamas pasižy
mėjo sporte. 1935 m. su vienuolika 
Amerikos lietuvių sportininkų atvy
ko į Pasaulio lietuvių kongresų Kau
ne ir įsijungė į tuo metu vykstan
čių sporto programų.

Pasibaigus kongresui, Kauno kūno 
kultūros rūmų direktorius V. Augus- 
tauskas, matydamas Savickaus suge
bėjimus krepšinyje ir plaukime pa
siūlė susitikimų. Tame susitikime 
buvo aptarti tuo metu svarbūs spor
to reikalai, ir svarbiausia dr. Sa
vickas sutiko vieneriems metams pa
silikti Lietuvoje.

Kaip krepšinio žinovas dėstė 
aukšt. kūno kultūros kursuose bei 
treniravo mūsų krepšininkus. Jo 
dėka buvo iškviesti Kriaučiūnas, 
Talzūnas, ir tik per jo pastangas 
Lietuva laimėjo 1937 m. Europos 
krepšinio čempionatų. Po to pirmo 
laimėjimo nebuvo sunku surasti ir 
kitus Amerikos lietuvius sportinin
kus, juos treniruoti ir laimėti 1939 
m. čempionatų. Jis buvo ir pirma
sis Lietuvoje plaukimo mokytojas- 
treneris.

Grįžęs į JAV, ilgus metus dirbo 
kaip advokatas, eidamas valdžios 
ir vėliau teisinio patarėjo parei
gas. Jam nesvetimas buvo ir spau
dos darbas. 1933-35 m. Čikagoje re
dagavo “Lietuvos Vytį” ir rašė krep
šinio bei vandens sporto klausi
mais.

Prieš vienerius metus lankėsi 
Lietuvoje ir per IV-sias Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes buvo pa
garbiai visur priimtas kaip Lietu
vos krepšinio tėvas. Jis stipriai rė
mė atgimstantį Lietuvos sportų ne 
vien širdimi, bet ir finansiškai. Mi
rė 1992 m. birželio 2 d. Čikagoje.

Pranas Berneckas

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

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

D\/i ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 533-0923 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

Regina (Gina)
*<. Gregorian

Associate Broker
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 

Patarnauja lietuvių kalba. 
Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.

Nemokamas namų įvertinimas

(416) 333-3500
720 Guelph Line
Burlington, Ontario L7R 4E2
Toronto Line: (416) 827-6454
Res. (416) 336-2814 Fax: (416) 333-3616

RF/MBK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

Aukos Lietuvos olimpiniam 
fondui

Torontas: $500 - Balticorp Ine.; 
$300 - Audrius Šileika; $200 - V. L. 
Staškevičius; $100 - R. Tumpa; $50 - 
A. Morkūnas, E. Stravinskas; $30-J. 
Maziliauskas.

Hamiltonas: $500 - M. Lazdutis.
Montrealis: $100 - Violeta ir Jonas 

Žiurkevičiai; $50 - D. Vasiliauskas; 
$25 - A. Žiurkevičiūtė; $20 - B. Na- 
gienė.

Vokietija - $20 - K. Baronas.
Lietuvos olimpiečių vardu vi

siems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. J.G.

Skautų veikla
• Viktoro Narušio rūpesčiu iš 

“Garland Commers Ranges” bend
rovės gautas komercinis toste
ris “Romuvos” stovyklai. “Ram- 
byno” ir “Šatrijos” tuntų nuošir
di padėka.

• Toronto universiteto Šv. My
kolo kolegijos prezidento prane
šime rašoma: Aldona Sendžikas 
8T6 baigė M.A. istorijos kursų To
ronto universitete 1990 m. ir dirba 
šio universiteto istorijos skyriu
je kaip muziejaus kolektorė ir 
parodų specialistė. Aldonos tė
vai gyvena Toronte, dalyvauja lie
tuviškoje ir skautiškoje veikloje. M.

Prašo pranešti
Š. m. gegužės 22 d. vakare į Cent

ro policijos komisariato Raudo
nojo kryžiaus ligoninę buvo atga
bentas maždaug 60 m. amžiaus vy
riškis su smurto žymėmis. Jis save 
vadina Amerikos piliečiu Rupertu 
Gaidanausku, kalba tik angliškai, 
sakosi buvo sumuštas ir apiplėš-, 
tas. Žinantys apie šį asmenį pra
šomi pranešti Raudonojo kryžiaus 
ligoninei tel. 226 027 arba Cent
ro policijos komisiaratui tel. 
226 314.

MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.00% už 6 mėnesių term, indėlius
5.00% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius
6.00% už 3 m. term, indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.50% UŽ RRSP Ir RRIF ind. (variable rate) 

5.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
4.50% UŽ OHOSP (variable rate)
4.00% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

3.75% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.25% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .................. 7.50%
2 metų .................. 8.00%
3 metų .................. 8.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.25%
(variable rate)

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

AKTYVAI per 95 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. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross). Nekilnojamo turto (mort
gage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. 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

BALTIC CONSTRUCTION
Ui "ĮjJgSS \ Namų įrengimai ir pataisymai:

Ii* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall) 
/ * dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 

/ įvedimas (plumbing) “įvairūs cemento darbai (masonary)
* kiemų sutvarkymas (landscaping)

—* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis. 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte
 Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

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

I PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
" Telefonai 535-2331 arba 537-2869

LEDAS RE FRIGE RA TION 
Nelikit karštyje šią vasarą! 

Remontuoju, išvalau, aptarnauju visų rūšių
— Namų vėsinimo sistemas
— Languose įstatomus vėsinimo aparatus
— Automobilių vėsinimo sistemas
— Šaldytuvus, šaldymo aparatus (ledaines) ir 

drėgmės kontroliavimo aparatus (dehumidifiers)
Specialūs “Carrier” vėsinimo aparatai langams
5000, 6000, 8000... Btu nuo $450 (su įrengimu)

Atlieku įvairius vandentiekio sistemos (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 767-8711 / 533-6310 Toronte

(Nesivaržykite palikti pavardės ir savo telefono numerio)

PARCEL SERVICE 
614 The Queensway 

Etobicoke, Ontario M8Y 1K2 
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

1.27 už svarą 
vasaros 

laikotarpiui .
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The Queensway
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Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadieni nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

• Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
j namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

• Į kainų įeina ir persiuntimo 
išlaidos. (Gavėjas nieko neturi 
primokėti).

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

Mūsų atstovai Hamiltone: 
517 Fruitland Rd., Stoney Creek, 
Ontario. Tel. (416) 643-3334, 
Vytas ir Genė Kairiai
Mūsų atstovas Montrealyje 
Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881



PETRAS AUGUSTINAS KURPIS ir HEATHER WHITFIELD OUTLAW 
susituokė 1992 m. gegužės 9 d. Beverly Farms, Massachusetts, JAV. Petras, 
buvęs torontiškis, baigė inžinerijos mokslus Toronto un-te, dabar yra vice
prezidentas “Pentica Systems, Ine.” bendrovės. Heather, baigusi dailės 
studijas “The Rhode Island School of Design” dirba pritaikomojo meno 
projektuotoja “The Essex Collection” firmoje. Jaunieji gyvena Bostone, JAV.

Optical Studio1
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses). į

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinį centrą “It’s a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Baranauskaitė-Bates 
Namų pirkimo bei pardavimo bendrovės atstovė 
tel.: verslo 769-3300 namų 769-1835 

. Patarnauja lietuvių kalba
. Nemokamas namų įvertinimas. 

2254 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

EUROPARCEL

DABAR SIŪLOME
AIR CARGO
PATARNAVIMĄ - .

TIK

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją, 
Ukrainą, Rusiją*, Moldaviją, Gudiją 

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ (VISAS VIETOVES
■ GARANTUOTAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
■ PAIMAME SIUNTINIUS

IS NAMU JEI 
PAGEF“ ................

Kanados 
įvykiai

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Lygybės principą Kanados 

senato reformoje rėmė staiga 
savo nuomonę pakeitęs Onta
rio premjeras Bob Rae. Jo pa
stangų dėka R. Bourassos rei
kalauta veto teisė Kvebekui 
naujų provincijų sudaryme bu
vo atmesta. Tačiau ją pakeitė 
lygybės principu provinci
joms senate suteikiama veto 
teisė, liečianti Kanados vyriau
sybės naujų institucijų įvedi
mą visose provincijose. Prem
jeras Bob Rae dabar nenori 
pagrindinių lygybės principu 
pakeitimų devynių premjerų 
sutartame naujajame senate. 
Jis taipgi grasina ignoruoti 
sekančią konstitucinę minis- 
terio pirmininko ir premjerų 
konferenciją, jeigu jon neįsi
jungs lig šiol pasitarimuose 
nedalyvavęs R. Bourassa.

Liberalų vadas Jean Chre
tien siūlo atmesti Kanados 
konstitucinių reikalų ministe- 
rio J. Clarko liepos 7 d. pasiek
tą susitarimą su devyniais ang
liškųjų provincijų premjerais. 
Pasak J. Chretieno, naujon 
konferencijon reikia pakvies
ti Kvebeko premjerą R. Bou- 
rassą ir derybas konstituci
jos klausimu pradėti iš naujo. 
Esą šiam tikslui geriausiai tik
tų Kanados parlamentinio ko
miteto š.m. vasario mėnesį pa
siūlytos gairės.

Liepos 7 d. susitarimą atme
ta ir Kvebeko liberalų partijos 
politiškai karšta jaunimo gru
pė bei jos vadas Mario Dumont. 
Šie jaunieji Kvebeko liberalai 
kontroliuoja trečdalį libera
lų balsų. Premjeras R. Bouras
sa turi skaitytis su jų reikala
vimais. M. Dumonto nuomone, 
referendumas Kvebeke jau 
esąs neišvengiamas. Angliško
ji Kanada tik gali pakeisti re
ferendumo klausimus. Jiems 
gali būti panaudotas naujau
siųjų angliškosios Kanados pa
siūlymų Kvebekui priėmimas 
bei atmetimas arba tiesiogi
nis pasisakymas Kvebeko ne
priklausomybės siekiais. Pri
imtas referendumo įstatymas 
įpareigoja premjerą R. Bou- 
rassą jį pravesti iki š.m. spa
lio 26 d. Tokiu atveju klausi
mus referendumui reikia pa
ruošti iki rugsėjo 12 d. R. Bou
rassa taipgi gali Kvebeko par-

AJA 
JUOZUI GRIGAIČIUI

mirus,
žmonai J. GRIGAITIENEI Lietuvoje, sesers vaikus 
JAV-bėse su šeimomis, seserį Australijoje su šeima ir 

kitus gimines bei artimuosius Kanadoje nuoširdžiai 
užjaučiame -

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

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

1588 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

(LAIVU - $4.40 už kg)
Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra nei maksimumo, nei minimumo 
svorio. Neskaitome už C.O.D.

DAUJAMA

“Dievas teikia mums meilę, ’ 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v p.p.
A/T7 SKAMBINKITE INFOR-
MLLf ■ I VVSl MACUOS IR APTARN-VII VUv I AVIMO reikalais

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS
Įcan^avalĮ

'i

KVIEČIAME 
naudotis 
mūsų 
vienintelio 
lietuviško 
kelionių biuro 
paslaugomis!

Siūlome keliauti į LIETUVĄ 
bei kitas Rytų Europos šalis 
patogiausiais, greičiausiais, pigiausiais keliais su: 

— Austrian Airlines — Swissair 
— Sterling Airways — Lufthansa 

Kelionė iš Niujorko į Vilnių tik už $999 kan. 
brangaus vasaros sezono metu.

NAUDOKITĖS RETA PROGA — 
UŽSISAKYKITE KELIONĘ DABAR 

Išvykos datos: sekmadeniais ir ketvirtadieniais 
iki rugpjūčio 31 d.

************************************************************* 
AUDRA TRAVEL kelionių įstaiga Vilniuje! 
Būdami net Lietuvoje, jūs jausite mūsų globą. Adresas: 
T. Vaižganto 9/1, Vilnius, Lietuva. Tel. 22-66-20,22-65-51. 
MES- VISUOMET IR VISUR JŪSŲ PASLAUGOMS! 

SMULKESNĖ INFORMACIJA VISAIS KELIONIŲ KLAUSIMAIS TEIKIAMA: 
pirmadieniais-penktadieniais: 9.30- 17.00 vai. 

šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą.
1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 

T el. (416) 533-8443 FAX (416) 533-6279

The 
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury, Ontario

SAMOGrUA' Knygų rišykla 
lĮBįj “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Rinkimai į Lietuvos seimą
Už Lietuvos ateitį ir gerovę demokratiniame 

Vakarų pasaulyje!
Kreipiamės į visus tautiečius išeivijoje, kurie susirūpinę 

laukia seimo rinkimų Lietuvoje. Šiuo metu bendras išeivijos 
uždavinys būtų remti politinę linkmę, kuri:

— siekia greito Lietuvos suartėjimo su Vakarais, užtikri
nančio krašto gerovę ir pilną nepriklausomybę;

— pasisako už neatidėliotiną privatizaciją ir ekonomines 
reformas, kurios yra būtinos komunizmo nuniokotos tau
tos atstatymui;

— kovoja už ekonominę nepriklausomybę ir stengiasi pa
šalinti Rytų dominavimą, turintį imperinių tikslų ir pre
tenzijų.

Nemažais darbais ligi šiolei prisidėję prie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, turime ir toliau nelikti pasyvūs, nes 
atgauta nepriklausomybė dar yra trapi. Konkrečiai išreikškime 
savo nusistatymą dėl Lietuvos politinės ateities. Prisidėkime 
prie finansavimo priešrinkiminės veiklos, remiančios kandi
datus, kurie yra susibūrę į “Už demokratinę Lietuvą” grupę.

Aukas galima įnešti į šias sąskaitas:
“Parama” lietuvių kredito kooperatyvas Toronte, nr. 10407

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte, nr. 1627590 
“Talka” lietuvių kredito kooperatyvas Hamiltone, nr. 1471801 
“Litas” Montrealio lietuvių kredito unija, nr. 5125

arba siųsti čekius: Už DEMOKRATINĘ LIETUVĄ vardu, 1011 
College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8.

Kadangi aukos renkamos politinei veiklai paremti, Kanados 
įstatymai neleidžia išduoti kvitų pajamų mokesčių reikalams.

Šios lėšų telkimo iniciatorių grupės sudėtis bus paskelbta 
artimoje ateityje. Iniciatoriai

lamente pakeisti priimto re
ferendumo įstatymo datą arba 
jį panaikinti.

Spaudoje jau pasirodė spė
liojimų, kad Kanados minis- 
teris pirm. B. Mulroney ir Kve
beko premjeras R. Bourassa 
nesitikėjo ir nebuvo numatę 
Kanados konstitucinių reika
lų ministerio J. Clarko liepos 
7 d. susitarimo su angliškųjų 
provincijų premjerais. Esą bu
vo planuota, k^d galutinį pa
siūlymą konstitucijos klausi
mu paruoš ir, patvirtintą Ka
nados parlamento, premjerui 
R. Bourassai įteiks ministeris 
pirm. B. Mulroney. Tas pasiū
lymas politiniu požiūriu būtų 
buvęs palankesnis Kvebekui ir 
jo premjerui R. Bourassai. Da
bar ir vėl reikės ieškoti abiem 
pusėm, priimtinos politinės 
vienybės, turint labai nedaug 
laiko. V. Kst.

Sudbury, Ontario
SUDBURVJE MIRUSIO a.a. 

JUOZO PAULAIČIO ATMINIMUI 
laidotuvių metu lankytojai su
aukojo pagalbos fondui “Vaiko 
tėviškės namai” Lietuvoje: $100 — 
P. Venskus, J. Zagar; $20 — M. La- 
pienienė; $15 — M. Firth; $10 — 
Fr. Dube, A. J. Wulff, A. Barkaus
kas, R. Chambers; $5 — S. Nardi.

Giliai užjausdamos Nijolę Pau- 
laitienę, reiškiame nuoširdžią 
padėką už taip dosnią auką Lietu
vos našlaičiams. Pagalbos fondo 
“Vaiko tėviškės namai” globėja 
Kanadoje —

KLK moterų draugijos 
centro valdyba

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

“TŽ” leidėjai

IMIGRACIJOS PATARNAVIMAI
Jei jums reikia pagalbos imigracijos reikaluose, gauti įsi
darbinimo leidimus, vizas studentams, įsigyti naujojo 
ateivio teisinę padėtį, gauti pabėgėlio teises, verslininko 
imigranto statusą-

Kreipkitės į autorių knygos 
“How to immigrate to Canada” 

per World Wide Immigration Services, P.O. Box 58528 
Corktown Postal Outlet, Hamilton, Ontario, Canada L8N 4G6. 
Telefonas: 1 (416)527-8227 FAX 1 (416)546-1715

ROC R. David, direktorius-vedėjas
Skyrius lietuviams - kreiptis į dr. Nataliją Kazakevičienę 

tel. 1(416)524-1122

LIETUVOS-KANADOS KOMERCINĖ-GAMYBINĖ

PASLAUGŲlM0NĖ “TORVIL”™.
GREIČIAUSIAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS (JŪSŲ TĖVYNĘ

RETA PROGA
Bendrauk tik su patikimu patarnavimu 

bendrovės, kuria galite pasitikėti.

Tik Toronte

►Standartiniai maisto siuntiniai
►Nemokamas siuntinių paėmimas
► Pinigų pervedimas
►Nauji siuntinių draudos blankai
► Siuntiniai paruošiami klientų (lėktuvais ar laivais)
► Sveikatos drauda lankytojams (tikKanadoje)
Sezoninė nuolaida 12% visiems gaminiams, parodytiems “Torvil” 92 kataloge.

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210
KANADOJE Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami

LIETUVA
LATVIJA
ESTIJA 

UKRAINA
GUDIJA 

ST. PETERSBURGAS
MASKVA
RUSIJA

Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7. 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416)798-3321
Branch
TORVIL PARCELS 
404 Ronceevalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416)533-4910

JAV

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

R&FUNTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway.
Buffalo, NY 14212

I Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

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

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS, b.sc., llb.

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

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 Savirigs Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C2W3

$500.00
Remkime svarbius lietuvių projektus.
Jei pirksite ar parduosite namus per mane 
iki 1992 metų pabaigos, paaukosiu $500 
jūsų nurodytai šalpos organizacijai:

Nemokamas namų įvertinimas.

An independent member broker

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

RF/WKK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West FTJ 
Toronto, Ontario M6P 1A9 į HI 
Phone:(416)769-1616

Qnlun^ DRESHER Ltd-Real Estate
CIT4.1 » Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

HDFQIJI7D INSURANCE O IvJLLkj JnLJLLlv 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) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

DR A ŪDA----INS URA.NCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Wasagoje toliau pravedamas 
Gerojo Ganytojo koplyčios remon
to vajus.

— Mūsų parapijos šventė šiais 
metais bus švenčiama savaitę 
anksčiau — rugsėjo 20, sekmadie
nį. Ta proga vysk. P. Baltakis teiks 
Sutvirtinimo sakramentą.

— Mišios, rugpjūčio 2, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Lidiją Rad- 
zevičiūtę-Lawless, 11 v.r. už pa
rapiją; Wasagoje 10 v.r. už a.a. 
Mariją ir Joną Senkus.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 145 asmenys. Svečių kny
goje pasirašė: Daiva ir Mindau
gas Sakalauskai iš Kauno; Wer
ner Dieter iš Vokietijos (Lubeck); 
Claudia ir Dirk Bugenings iš Vo
kietijos; Algimantas Zakšauskas 
iš Kauno; kun. Zenonas Stepa
nauskas iš Keturvalakių parapi-, 
jos; Teresė ir Kostas Krivoniai 
iš Baltimorės. Svečius supažin
dino ir pranešimus padarė revizi-

— Praeitą sekmadienį per visas 
Mišias pamokslus sakė kun. Zeno
nas Stepanauskas, Keturvalakių 
parapijos klebonas.

— Šis šeštadienis mėnesio pir
masis. Gyvojo Rožinio draugija 
renkasi Rožinio kalbėjimui 10.30 
v.r., Mišios 11 v.r. Pensininkų na
muose “Vilnius” Mišios - 5 v.p.p.

— Praėjusį sekmadienį per 10.15 
v. r. Mišias Pirmą Komuniją pri
ėmė Mindaugas Sakalauskas. Jį 
Pirmai Komunijai paruošė seselė 
Loreta Jonušaitė.

— Liepos 22 d. palaidota a.a. So
fija Morkūnienė, 78 m.

— Pakrikštytas Eugene-Algirdas, 
Michelle ir Algirdo Kryžanaus- 
kų sūnus.

— Maldininkių kelionė į Kana
dos kankinių šventovę Midlande, 
kur maldose bus prašoma Lietu
vai dvasinio atgimimo, įvyks rug
pjūčio 2 d. Autobusas nuo mūsų 
parapijos išvyks 12 v. ir griš apie 
7 v.v. Registruotis parapijos raš-

I
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POILSIO STOVYKLA į
rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavėje “KRETINGA”

9 Andrus Rd., New Wasaga Beach, Ontario.

Atidaroma - rugpjūčio 8, šeštadienį, 12 v.r. Uždaroma - rugpjūčio 16, sekmadienį.

KONCERTAS- 
rugpjūčio 9, sekmadienį, 4.30 v.p.p., 
stovyklos patalpose.

pagarsėjęs Lietuvoje smuikininkas
ALGIRDAS STULGYS.
įėjimas - $4. Po koncerto prieinama kaina vaka
rienė stovyklautojams bei svečiams ir šokiai. 
Kviečiame visus iš toli ir arti gausiai dalyvauti.

Stovyklos užbaigimui įvyks

GEGUŽINĖ
rugpjūčio 15, šeštadienį, 6 v.v., 

su trumpa programa.
Stovyklos kaina - šeimai $110; vienam asme
niui $65; vienai dienai šeimai - $25; vienai die
nai asmeniui - $20. Nuo pirmadienio iki penk
tadienio laužai. Bet kokie pakeitimai stovyklau
tojams bus pranešti per garsiakalbį kas dieną.

Informacija ir registracija - A. Sukaukas tel. 244-2790 arba E. Bartminas tel. 249-0490.
Laukiame! Rengia - Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis
M M —Mi »« ■*----------

MONTREAL
Kun. Izidorius Sadauskas lie

pos 22 d. “Rūtos” klube parodė sa
vo darytas vaizdajuostes ir papa
sakojo įspūdžius iš šios vasaros 
kelionės po Lietuvą ir Lenkiją.

Šv. Onos (AV parapijos) drau
gija savo globėjos dieną pami
nėjo metinę šventę. Rytą buvo at
našautos Mišios už gyvas ir miru
sias nares. Po to vyko pusryčiai 
parapijos salėje.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyriaus 40 veiklos metų sukakties 
minėjimas rengiamas spalio 4 d. 
Organizacijos ir pavieniai asme

nys prašomi tą datą rezervuoti 
šiam minėjimui.

A. a. Juozas Stukas, 84 m. am
žiaus, mirė liepos 12 d. Palaido
tas liepos 15 d. Liūdi bičiuliai 
Jagelavičiai.

A. a. Agota Masnickienė Stan
kevičiūtė, 91 m. amžiaus, mirė 
liepos 13 d. Iš Šv. Kazimiero šven
tovės palaidota liepos 16 d. Liūdi 
du posūniai su šeimomis.
Pilypo A. ir Dinos S. Stulginskių 
sūnelis pakrikštytas Mark Philip 
vardais. B.S.

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

Tel. 722-3545 FAX 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 256-5355
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

jos kom. narė Danutė Keršienė.
— LN vedėjas T. Stanulis grįžta 

iš atostogų rugpjūčio 18 d. Ad
ministracijos bei kitais LN rei
kalais galima kreiptis į LN ad
ministratorę Danutę Sysak-Simo- 
naitytę, tel. 532-3311.

— Dar yra keletas vietų LN po
ilsio stovykloje Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje “Kretinga” 
Wasagoje. Stovykla prasidės rug
pjūčio 8 d., 12 v., ir tęsis iki rug
pjūčio 16 d., 12 v. Dėl platesnių 
informacijų skambinti stovyklos 
komendantui A. Sukauskui tel. 
(416) 244-2790.

— LN valdybos posėdis — liepos 
30, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $100 — O. Ažubalienė.

Motinos Teresės labdarai Lie
tuvoje aukojo: $10 — K.Ž.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — V. Biskys, iš a.a. 
V. Rutkausko palikimo (R. Šim
kus); $50 — M. Kybrancienė.

A. a. Audronės atminimui bro
lis Kęstutis, seserys — Birutė, 
Dainora, Samanė, Valerija ir tė
vai S. ir A. Čeponiai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $40.

A. a. Sofijos Morkūnienės at
minimui, užjausdami brolį Stasį 
Dabkų ir kitus artimuosius, D.A. 
Keršiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Petro Balso ir a.a. Adolfo 
Šetiko mirties prisiminimui Sta
sys ir Valerija Gudaičiai, Niaga
ra Falls, “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviš
kės namai” Vita Lapaitienė au
kojo $100. Už auką nuoširdžiai 
dėkoja šio fondo globėja Kana
doje KLK moterų draugijos 
centro valdyba.

Biologijos specialistai savo 
pranešimuose, kuriuos prašo vi
suomenei skelbti, įspėja, kad 
plastinės atliekos parkuose bei 
miškuose turėtų būti rūpestingai 
izoliuojamos ar sunaikinamos, 
kad alkani gyvūnai netaptų mais
tu, sukeliančiu lėtą nugaišimą. 
Tai ypač svarbu žinoti vasaros 
iškylautojams bei stovyklau
tojams.

tinėje tel. 533-0621.
— Jau veikia antroji lietuvių 

kilmės lietuviškai nekalbančių 
vaikų stovykla, kuriai vadovau
ja komendantas A. Kaknevičius, 
kapelionas kun. E. Putrimas ir jo 
padėjėjas dijakonas V. Volertas. 
Šeimininkauja: G. Cottreau, M. 
Hurst, I. Enskaitienė, E. Houle ir 
G. Krikščiūnas; ūkvedžiai - L. 
Kriščiūnas ir L. Cottreau. Sto
vyklai vadovauja 20 vadovų, sto
vyklauja 105 vaikai. Stovyklos 
slaugė — K. Huskey, tel. (705) 429- 
2788.

— Keltuvas prie salės ir švento
vės jau veikia, bet jo veikimas yra 
kitoks kaip normaliu keltuvu. Jis 
yra įrengtas asmenims, naudojan
tiems kėdes ar negalintiems lipti 
laiptais. Kurį laiką, kol bus išmok
ta juo naudotis, salių sargas Liu
das Račickas jiems padės.

— Mišios rugpjūčio 2, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už Simanavičių šei
mos mirusius, 9.20 v.r. - už Dervi
nių šeimos mirusius, 10.15 v.r. - už 
a.a. Barborą ir a.a. Julių Stende
lius, už Štuikių šeimos mirusius, 
11.30 v.r. - už parapiją.

Edvardas V. Gilys (Gillis), 
ankstesnės išeivijos lietuvių 
sūnus, dabar jau pensininkas, 
iš Grand Rapids, MI, JAV, aplan
kė “TŽ” ir papasakojo apie jo 
paties spaudai rengiamą knygą, 
kurioje bus atskleidžiamas lie
tuvių gyvenimas Grand Rapids 
— “Old Lithuanian Town”. Me
džiaga sudaroma iš surinktų 
gyvų žmonių pasakojimų, kurie 
dar nebuvo skelbti. Knygą nu
mato išleisti 500 egz. tiražu.

Ontario grafikos studentų pla
katų konkurse Evelina Petraus
kaitė laimėjo pirmą vietą už pla
katą tema “In the electric age 
we wear all mankind as our 
skin”. Ji šį pavasarį baigė Ryer- 
sono Politechnikos institutą. 
Jos kūrinys surengtoje parodoje 
buvo pripažintas geriausiu kon
kurso komisijos narių, deleguo
tų Kanados grafikų draugijos. 
Minimasis kūrinys buvo at
spausdintas specialiame kon
kurso leidinyje kuriame pateik
ti platūs komentarai. Apie pre
mijos įteikimą buvo rašyta “TŽ” 
1992 m. 23 nr.

Ar jūsų vaikai ir draugai yra Lietuvių namų nariai? 
Stiprinkite LIETUVIŲ NAMŲ ateitį, stokite į narius! 
Informaciją teikia: Aldona Barysaitė tel. 763-3362, Valteris Drešeris 
tel. 233-3334, Lietuvių namų raštinė tel. 532-3311.

LN verbavimo komitetas

NORDLAND EXPRESS
Pagalbos siuntos į Lietuvą 
jūsų giminėms ir draugams. 
$1.50 už kg ar $7.50 už kubinę pėdą. 
$15 už siuntinių pristatymą į namus.

Keele Street Indian

Free Public 

Parking

w

Subway

Road

Nordland
Express

1650 Bloor Street West

Bloor Street West

Nordland Express bendrovė 
įsikūrusi 1650 Bloor St. W., Toronte, šalia Keele 

požeminės stoties (Indian Road exit). 
Patogi automobiliams pastatyti aikštė.

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 v.r. - 9 v.v.
TELEFONAS: 535-5000

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis lie
pos 28 d., o poatostoginis nu
meris — rugpjūčio 18 d. Atosto
gų metu neveiks redakcija 
ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija, administracija ir spaus
tuvė po atostogų pradės dirbti 
rugpjūčio 12 d.

A. a. dail. Anastazijos Tamo
šaitienės mirties metinių Mišios 
— rugpjūčio 29, šeštadienį, 11 
v.r., Lietuvos kankinių švento
vėje Mississaugoje. Šį paminėji
mą užprašė velionės vyras Anta
nas Tamošaitis, kuris, lydimas 
velionės sesers Aldonos Vesel- 
kienės, liepos 22 d. aplankė jos 
kapą Šv. Jono lietuvių kapinė
se ir “TŽ” redakciją. Jiedu iš
reiškė pageidavimą, kad metinė
se Mišiose dalyvautų velionės 
artimieji ir lietuvių visuome
nė, kuriai ji uoliai darbavosi 
ir paliko vertingą savo kūrybą.

Šia proga primintina, kad dail. 
A. Tamošaitis yra ne tik lietu
viškos spaudos bendradarbis, 
bet ir dosnus jos rėmėjas savo 
paveikslais bei lėšomis. Ir šį 
kartą, lankydamasis Anapilyje, 
paaukojo “TŽ” 300 dolerių. Laik
raščio leidėjai už tai jam reiš
kia nuoširdžią padėką.

Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio ir Mažosios Lietuvos 
fondo visuotinis suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 5-6 d.d. Lietuvių 
namuose, 5573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. Mažosios Lietuvos 
rezistencinio sąjūdžio suvažia
vimas vyks rugsėjo 5, šeštadie
nį, 8.30 v.r. — 12.30 v.p.p. Jį ati
darys A. Regis, invokaciją su
kalbės vysk. H. Dumpys, bus 
veiklos, iždo ir revizijos komi
sijos pranešimai, valdybos rin
kimai. Vakare 7 vai. - vakarienė.

Mažosios Lietuvos fondo vi
suotinis susirinkimas prasidės 
rugsėjo 5, šeštadienį, 2 v.p.p. ir 
bus tęsiamas sekmadienį. Susi
rinkime kalbės fondo tarybos 
pirm. K. Vėlius, valdybos pirm. 
A. Lymantas, iždininkai R. Bun- 
tinas ir I. Adomavičienė, kont
rolės komisijos vardu — B. Rač
kauskas. Bus svarstomas knygų 
leidimas, kalbės A. Lymantas 
ir V. Pėteraitis; apie Mažosios 
Lietuvos kultūrinės veiklos rė
mimą praneš L Adomavičienė ir 
K. Vėlius. Vyks tarybos, valdy
bos, kontrolės ir redakcinės ko
misijos rinkimai. Dėl daugiau 
informacijos kreiptis pas I. Ado
mavičienę tel. (416) 431-2312. Inf.

Vyras iš Lietuvos, 44 m. am
žiaus, vedybų tikslu norėtų susi
pažinti su Kanadoje gyvenančia 
lietuvaite. Rašyti: K. Kryžaus- 
kas, Klaipėdos g-vė, nr. 9, Seda 
235516, Lithuania.

Gailutė-Jūratė-Elena KERNIŪTĖ, 
baigusi socialinių mokslų studijas 
Toronto universitete magistrės 
(masters) laipsniu. Algimanto ir 
Birutės Kernių duktė. Anksčiau yra 
baigusi antropologijos studijas 
bakalauro laipsniu York’o univer
sitete. Ketina tęsti studijas dak
taratui. Gailutė mokėsi ir Toron
to Maironio mokykloje, priklausė 
“Vyčio” sporto klubui ir buvo iš
kili Kanados plaukikė, kandidatė 
į olimpiadą Meksikoje

“Time” savaitraštis 1992.VII.27 
laidoje išspausdino ilgoką Jay 
Branegan’o straipsnį apie tarp
tautinio masto orangutanų tyri
nėtoją Birutę Galdikaitę, bu
vusią torontietę, dabar dėstan
čią gamtos mokslus Simon’o Fra- 
ser’io un-te Vankuveryje 4 mė
nesius per metus, o likusį laiką 
praleidžiančią Borneo saloje. Ji 
yra 46 m. amžiaus. Buvo ištekė
jusi už kanadiečio kompiute
rių specialisto Rod Brindamour. 
1971 m. su juo iškeliavo Borneo 
salon, susilaukė sūnaus Binti. 
Negalėdamas pakelti primity
vaus gyvenimo, jos vyras 1979 m. 
su savo sūnumi grįžo Kanadon. 
Birutė liko ir toliau tyrinėti 
orangutanų gyvenimo. Antrą kar
tą ištekėjo už vietinio vyro Bo- 
hap bin Jalan, kuris talkina jai 
tyrinėjimo darbuose. Su juo su
silaukė dukters Jane ir sūnaus 
Fridriko. B. Galdikaitė ir to
liau rūpinasi ne tik orangutanų 
tyrinėjimu, bet ir jų globa. Jai 
oragutanai primena natūralų 
žmogų, begyvenantį rojuje. “Kai 
pažvelgiu į orangutano akis, ma
tau Dievą, ramią, neblykstančią 
jo prezenciją.”

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.

278A MAIN ST. 
STAYNER, Ontario 

Tel. 428-0779 
Lietuviai savininkai 

IRENA ir ALGIS VITKAI 
* pristatome valgius į namus

IŠNUOMOJU tris butus: vieno mie
gamojo butą rūsyje, dviejų miega
mųjų butą pirmame aukšte ir trijų 
miegamųjų antrame ir trečiame 
aukšte. Skambinti Tadui Freimanui 
tel. 766-8146 Toronte.

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

PASLAUGŲ 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.

Daugelis torontiečių klauso 
Vilniaus radijo laidų ir jų pasi
genda, kai jų nebegirdi. Beveik 
visą praėjusią savaitę - liepos 
20-24 jos nebuvo girdimos. Per 
tas laidas klausytojai sužino 
naujausius įvykius net vakarų 
pasaulyje. Taip per Vilniaus ra
diją jie sužinojo apie vysk. V. 
Brizgio mirtį, o liepos 25-tąją - 
apie rašytojo A. Vaičiulaičio 
mirtį Vašingtone.

“Time” žurnalas liepos 27 d. 
laidoje, rašydamas apie JAV 
krepšinio komandą “The Dream 
Team”, kuri laikoma neginčy
tina aukso medalio laimėtoja 
olimpiadoje Barcelonoje, pažy
mi, kad tokia galimybė būtų už
tikrinta, jei ne Lietuvos rink
tinė. Esą visaip gali atsitikti, 
nors amerikiečių komanda abe
jonių neturi. Straipsnyje pažy
mimi Šarūno Marčiulionio ir Ar
vydo Sabonio dideli sugebėjimai.

Šv. Kazimiero seserų vienuo
lija Lietuvoje, atgavusi Pažais
lį, reikalingą didelių remontų, 
kreipėsi pagalbos į Kanados ir 
JAV lietuvius. Vienuolijos atsto
vės, viešinčios Čikagoje ir gavu
sios pirmąją auką iš Toronto, 
rašo: “Esame sujaudintos Jūsų 
jautrumu ir gera širdimi. Nuo
širdžioje maldoje dėkojame 
Jums už didelę paramą Pažais
lio vienuolynui. Mes tikime, 
kad visų geradarių dosnumo dė
ka mūsų mylima tėvynė Lietuva 
prisikels dvasiniam gyvenimui”. 
Vienuolyno laiško lape išspaus
dinti žodžiai: “.. . Su pirmu 
saulės spinduliu — tyliam Pa
žaislyje didysis varpas ir vėl 
darbui — maldai šaukia”.

Tarptautinė labdaros organi
zacija “Aid to the Church in 
Need” telkia aukas religinei 
paramai viso pasaulio kraštuo
se, neaplenkdama ir Toronto, 
kur randa dosnių aukotojų. Or
ganizacijos steigėjas yra bel
gų vienuolis kun. Werenfried 
“Speckpater”. Jo paskelbtoje 
1991 m. apyskaitoje pažymėta, 
kad Lietuvai buvo paskirta 
1,549,321 dol., Latvijai — 224,752 
dol., Estijai — 63,677. Iš viso su
rinkta 75,335,873 dol., paskirta 
parama daugybei kraštų — 
71,275,491 dol. Ši labdaros or
ganizacija leidžia mėnesinį ži
niaraštį “Mirror”. 1992 m. liepos 
mėn. laidoje įdėta nuotrauka 
Lietuvos seminaristų grupės ir 
keliaujančios koplyčios — au
tobuso, kuriuo naudojasi Kara
liaučiaus srityje du misijonie- 
riai — lenkų kun. Jerzy Steckie- 
wicz ir lietuvių kun. Anupras 
Gaurovskas.

Ontario butų aprūpinimo mi
nisterija praneša, kad 1993 metų 
nuomos kontrolė bus tvarkoma 
pagal naują Nuomos kontrolės 
potvarkį, įsigaliojusį 1992 m. 
rugpjūčio 10 d. Nuomos apskai
čiavimai remsis 4.9%, kai tuo tar
pu šiems metams buvo nustatyta 
6%. Kai kuriais atvejais namų 
savininkai gali gauti pakėlimą 
iki 3%. Išlaidos turi būti įrodo
mos nuomos kontrolės apklausai.

t

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 
arba 605-1883 Toronte.

NAUJAS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠ- 
KAS ŽODYNAS “ŽODŽIAI-ŽODŽIAI” 
(su paaiškinimais, ištarimais, links
niuotėm, asmenuotėm, kirčiavi
mais, sinonimais, išsireiškimais). 
Paruošė E. ir B. Masiokai (po to, kai 
išėjo į pensiją). Išleido prof. S. Ko
lupailos vardo fondas. Dedikuotas 
autorių tėvams. Žodyne 1339 psl., 
kuriuose 18.163 lietuviškų ir 20.- 
687 angliškų žodžių ir išsireiškimų. 
Jau galima įsigyti Anapilio knygyne.

ITA O MONTREALIO LIETUVIŲ L I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.- .. .... ' 63/<% Taupymo-special................. 33/4%
Certifikatus 2 m.....
Term, indėlius:

........  7'/2% Taupymo-su gyv. dr............ 31/4%

1 metų .......... ........  61/4% Taupymo-kasdienines....... 31/2°/o
180 d. -364 d. ....... 6 % Einamos sąsk........................ 2 %
120 d. - 179 d. .......  51/2% RRIF-RRSP-1 m.term........ 7 %
60 d. - 119 d. ........ 51/4% RRIF-RRSP - 2 m.term........ 71/2%
30 d " 59 d............4 % RRIF-RRSP-taup..............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/«%, asmenines - nuo 91/z%

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

33/4%

Nemokamas 
siuntinių paėmimas 

iš jūsų namų

P0LIMEX 
PREKYBA • KELIONĖS • 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitas Baltijos valstybes 
laivu ir lėktuvu - greitas pristatymas. 
Mes esame patyrę siųsti ir tvarkyti siuntinius 
bei kargo į Rytų Europą, pradedant nuo 

mažų siuntų iki konteinerio.

Žemiausios kainos Kanadoje

už svarą*
141 Roncesvalles Avė., 

Toronto, Ontario M6R 2L2 
Tel. (416) 537-7914

‘Plius pristatymas į namus.

REIKALINGA MOTERIS prižiūrė
ti vyresnio amžiaus porą ir galėtų 
gyventi kartu. Skambinti Fredas 
tel. 763-3277.

REIKALINGA JAUNA MOTERIS 
atlikti namų ruošos darbus ir prižiū
rėti vaikus Mississaugoje. Skam
binti tel. 855-1129.

PRISTATOME JŪSIŠKIAMS Lie
tuvoje Kanados bei JAV dolerius že
miausiomis kainomis. Teiraukitės 
apie automobilių pristatymą, atga
vimą G.S.T. ir P.S.T. siunčiant nau
jas prekes-mašinerijas. Skambinti 
Genei Kairienei tel. (416) 643-3334. 
(Žiūr. skelbimą 4-tame puslapyje).

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 1500 kv 
pėdų, 1579 Bloor St. W. arti LN, 
7 kambariai per du aukštus, atski
ras, 6 automobiliams vieta. Ideali 
vieta daktaro, advokato ar verslo 
raštinėms. Skambinti Danutei Sy- 
sak-Simonaitytei tel. 532-3311 arba 
tiesiog kreiptis į LN raštinę.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Perduodame pinigus iš rankų į ran
kas neribotais kiekiais. Persiun
čiame naujas ir vartotas lengvas 
mašinas. Galite užsisakyti sovietų 
gamybos traktorių. Tarpininkauja
me norintiems pirkti Lietuvoje že
mės sklypą namo statybai, namus ir 
butus. Teirautis tel. (416) 536-4742 
nuo 9 v.r. iki 11 v.v. Toronte.

“LEDAS” 
REFRIGERATION 

įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

(air conditioning) sistemas
* Taisau šaldytuvus
* Skalbimo mašinas
* Vėsintuvus

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.


