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ŽUDYNĖS BOSNIJOJE
NESIBAIGIA

Tūkstančiai nekaltu 
žmonių, jau. žuvo Balkanų 
konflikte, bet serbų, regu
liarios kariuomenės (pasi
vadinusios įvairiais kito
kiais vardais) daliniai tebe- 
apšaudo istorini Sarajev'o 
miestą, tebežudo kroatus 
ir musulmonus, nesilaiko 
keliasdešimt kartų duoto 
paliaubų žodžio, nesiskaito 
su Europos Sandraugos 
ir Jungtinių Tautų prašy
mais, nutarimais. ' Žodžiu 

siautėja kaip siautėję 
ir grasina dar žiauresniais 
veiksmais.

Pasirodžius televizijos 
ekranuose ir spaudoje serbų 
sukurtų koncentracinių 
lagerių baisiems vaizdams, 
kur laikomi neva tai be
laisviai ne serbų tautybės, 
pagaliau pasaulis lyg ir 
sujudo. JAV pasmerkė ser
bų nežmonišką elgesj ir 
galų gale pripažino nepri
klausomomis Slovėniją, 
Kroatiją ir Bosniją, o JT 
taikos 'daliniai vėl teikia 
humanitarinę pagalbą apsup
tajam Sarajev'o miestui. 
Kalbama vis garsiau ir 
garsiau apie galimą milita- 
rinę intervenciją, kurios 
jau seniai prašo Bosnija 
ir Kroatija.

Bosnijos prezidentas 
prieš kelias dienas labai 
aiškiai pasakė JT atsto
vams, kad bosniečiai nerei
kalauja kitų tautų karius 
žūti už jų tėvynę, anot 
jo, esą pakankamai bosnie- 
čių, hercegoviniečių, kroatų 
ir kitų, kurie gins savas 
žemes, bet jiems reikia 
sunkiųjų ginklų, ir tankų, 
ir aviacijos, nes serbai 
visa tai turi su kaupu. 
Serbų mažumos net skelbia 
Bosnijos teritorijoje kažko
kią fiktyvią "respubliką", 
nors iš tiesų tenai kelia 
terorą reguliarios "liaudies" 
kariuomenės daliniai, tebe- 
dėvį kepurėse raudoną pen
kiakampę Tito bolševikinės 
respublikos žvaigždę. Ir 
jų tikslas, anot Belgrado 
šovinistų serbų, esąs "etni
nis valymas", kitaip tariant 
trėmimas, žudymas visų 
ne serbų tautybės žmonių 
(t), deginimas ir apšaudy
mas bei naikinimas jų so
dybų ir vietovių!

Visa tai labai ir labai 
primena nacių "švarios 
rasės" politiką, pasiekusia 
visiško išsigimimo.

Taikos dalinius šiuo 
metu Sarajev'e sudaro pran
cūzų ir ukrainiečių kariai. 
Jie pakeitė prieš tai medi-
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cininių reikmenų ir maisto 
tiekimą miestui prižiūrėju
sius ir gynusius kanadiečių 
karius.

QUEBEC'O SEPARATISTU 
ELITAS ŠOKDINA MUL 
RONEY, BQURASSĄ~IR
- KANADĄ

S. m. liepos mėn. 7 
d._ buvo beveik susitarta 
dėl naujosios Kanados kons
titucijos pagrindinių nuos
tatų: senato reformos,
Quebec'o provincijos išskir
tinumo (distinct society) 
formulės ir pirmųjų Kana
dos gyventoju - indėnų 
ir eskimų teisės valdytis 
panašiai savarankiškai, 
kaip visos provincijos, su
teikiant jiems teise savo 
provincijas įsisteigti.' 

Quebec'o prov.min.pirm. 
Bourassa užkulisiuose veda
mu derybų metu (nes ofi
cialiai ir viešai dalyvauti 
premjerų . konferencijoje 
jis atsisakė po "Meech 
Lake" nepavykusio susitari
mo) su konstitucijos pro
jektu, iš esmės buvo suti
kės. Tačiau, spaudžiamas 
Parizeau ir taip vadinamo 
Quebec'o prov. separatistinio 
elemento, Bourassa išsigan
do ir dabar bando susitari
mą žymiai pakeisti. Anot 
Manitobos provincijos prem
jero Gary Ėilmon'o, sutikti 
su Quebec'o provincijos 
siūlomais pakeitimais būtu 
tolygu 9 provincijų visiš
kam pasidavimui, nes Bou
rassa reikalauja žymiai 
pakeisti naujojo išrenkamo
jo senato planą, kuriame 
numatomas tolygus skaičius 
senatorių kiekvienai provin
cijai. Ir tai, anot Filmon'o, 

. nėra ieškojimas kompromi
so, bet pasidavimo.

Gi Parizeau tą pačią 
dieną (rugpjūčio 8) paskel
bė pradėsiąs aktyvios pro
pagandos mėnesį. Separa
tistai reikalaus spalio mė
nesio referendumo, kurianM- 
šios provincijos balsuotojai 
galėtų pasisakyti dėl visiš
kos nepriklausomybės. Anot 
Parizeau, kvebekiečiai 
bus šaukiami demonstruoti, 
lipdyti plakatus, skelbti 
propagandą per televiziją, 

vykstančio- 
oficialiomis 

Bourassa

radiją ir spaudą. Atrodo, 
kad bus leista "pasireikšti 
ir iki šiol gana aktyviems 
purškėjams, mozojantiems 
kiekvieną ne . prancūziškai 
atrodantį žodį.

Užkulisiuose 
mis pusiau 
derybomis su 
buvo itin nepatenkinti in
dėnai, nes jų vadai į jas 
nebuvo įsileisti. Iš to O- 
vide Mercredi, vienas iški
liųjų indėnu genčių vadu, 
teisingai spėja, kad Mulro
ney esąs slapta pažadėjęs 
Bourassa'i nusileisti ir nau
jų provincijų steigimo klau
simu duoti Quebec'o provin
cijai išskirtinę veto teisę. 
Quebec’e būkštaujama, 
nes eskimų ir indėnu pro
vincijos nenori nieko bend
ro turėti nei su Quebec'o 
vyriausybe, nei jų šovinis- 
tiška kalbos politika. Indė
nai ir eskimai nori būti 
Kanados federacijos lygia
teisiais nariais, susikurti 
savas provincijas ir jose 
kalbėti savosiomis kalbomis, 
gi federalinėje plotmėje- 
kalbėti anglų kalba, kuria 

didžioji dauguma 
kalba. Jie 
Quebec'o 
laikysenos 
atžvilgiu.

dabar 
ypač kratosi 

diskriminacinės 
savo mažumų

PREZIDENTI-AMERIKOS 
NIAI RINKIMAI GRĮŽO 
į SENAS VĖŽES ----

Vienu metu . atrodė, 
kad JAV tradicinė dviejų 
partijų sistema ir įsisenė
jusi respublikinė demokra
tija bus tiek sukrėsta, jog 
pasikeis 'ir ieškos kitų ge
resnių valstybės tvarkymo 
formų. Tačiau taip neatsi
tiko. Bilijonieriaus Ross 
Perot netikėtai sukeltas 
masinis troškimas kitokios 
- tvaresnės, labiau atitin
kančios visų amerikie
čių nuomones dėl valdžios 
ir kitokio kongreso, subliūš
ko, kai Perot staiga atsi
sakė vadovauti paties su
keltam politiniam sąjūdžiui- 
Atsisakė, kaip tvirtina 
JAV komentatoriai, nes 
pamatė kokiu klampiu ir 
nedėkingu keliu teks ženg
ti, norint atsiekti skelbia

mo idealo.
Amerikos rinkiminė 

kampanija taip ištašo kan
didato asmenį, lįsdama 
ir i pačius intymiausius 
praeities nutikimus, kurie 
neturi daug arba jokios 
reikšmės jo politiniams 
ir visuomeniniams sugebėji
mams, kad nedaug kas 
nori būti murkdomas tokioje 
baloje. Bilijonierius Perot, 
kuris šiaip jau nedaug kuo 
skyrėsi nuo tipišku ameri
kietiškų kandidatų, buvo 
iškėlęs daug teisingų ir 
taisytinų Amerikos valdžios 
ir demokratijos ydų. R.Pe- 
rot kaltino JAV vyriausybę, 
neieškančių būdu kaip Įves
ti teisingą ir visuotiną 
medicininį draudimą.

(Kaip žinoma, apie 30 
milijonų amerikiečių neturi 
jokio sveikatos draudimo, 
o 36 milijonai neturi pa
kankamo. Kūdikių mirtin
gumas Amerikoje yra žy
miai didesnis už visų kitų 
išsivysčiusių ir industrinių 
kraštų.).Taip pat nesirūpina 
suteikti pagalbą vargstan
tiems, kaip panaikinti nar
kotikų prekybą, žudynes, 
apiplėšinėjimus net dienos 
metu Amerikos didmiesčių 
gatvėse, kaip pagaliau tu
rėtų būti išrinkti į kongre
są ne tiktai beveik išimti
nai milijonieriai, bet ir 
eiliniai gabūs piliečiai. Iš
kėlė jis ir dabartinio kong
reso narių visokias nepri
imtinas machinacijas, suk
tybes ir tarnavimus specia
lių interesų grupuotėms, 
kurioms nerūpi visos Ame
rikos gerovė, bet savo 
klikos ar mažumos intere
sai. Kritikavo Perot teisin
gai ir daugelio senatorių 
bei kongresmenų beveik 
paveldėjimo teise ilgalaikį 
įsitvirtinimą kongrese ne 
dėl savo sugebėjimų atsto
vauti rinkėjų nuomonę, 
bet todėl, kad už pinigus 
ir pataikavimus "sponso- 
riams" sugeba manipuliuoti 
rinkimus. • ...Teisingai jis pas
tebėjo, kad JAV rinkimuose 
dalyvauja nepaprastai ma
žas nuošimtis galinčiųjų 
balsuoti; net JAV prezi
dentą renka tiktai truputį

P0 VIII- TOJO PLB SEIMO

Praneša PLB:

1992 liepos 1-4 dienomis Lemonte, JAV (prie Chi- 
cagos), įvyko aštuntasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės' 

geimas, kuriame dalyvavo 19 Bendruomenių. Buvo atsto
vaujama Argentina, Australija, Belgija, Brazilija, Didžioji 
Britanija,Estija, JAV, Kanada, Latvija, Lenkija, Maskva 
(Rusija), Moldova, Sibiras, St.Peterburgas (Rusija),Švei
carija, Ukraina, Urugvajus, Vengrija, Vokietija.

Seime dalyvavo Lietuvos Respublikos vyriausybės 
ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, Kultūros ir 
švietimo ministras Darius Kuolys, ir Kultūros ir švietimo 
ministerijos rūšių su užsienio lietuviais direktorius Aud
rys Antanaitis.

Seimui pirmininkavo Vytautas Kamantas, Rasa Kurie 
nė ir Paulius Mickus, sekretoriavo Birutė Vindašienė, 
Nijolė Nausėdienė ir Ęgle Stelmokaitė-Novak.

į naują Pasaulio Lietuvių Bendruomenes valdybą iš
rinkti; pirmininkas Bronius Nainys, vicepirmininkai Rimas 
česonis, Vacys Garbonkus, Vytautas kamantas, dr. Petrą* 
Kisielius, dr. Vitalija Vasaitiene, ir sekretorė Baniutė 
Ęronienė. Pagal PLB Konstituciją į vald^fcą "Sar įeina it 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas Paulius 
Mickus, išrinktas VII-jame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongrese.

į PLB Garbės teismą išrinkti ? pirmininkas dr. Vytau
tas Bieliauskas, dr. Zigmas Brinkis, Daina Kojelytė ir dr. 
Antanas Razma (visi iš JAV). į PlB Kontrolės komisiją 
išrinkti Eugenijus Čuplinskas ir Ąntanas Rašymas, iš Kana 
dos, Rūta Juškienė, Linas Norušis ir Vacys šaulys iš JAV

Naujas PLB Valdybos adresas yra:
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
LITHUANIAN WORLD COMMUNITY
14911 127TH STREET
LEMONT IL 60439 USA

Telef. 708-257-8714 Fax 708-257-9010
>••••••••••••••••••••••••••••••••••

* PLB VIII-jame seime 
dalyvavo 94 registruoti 
atstovai. Renkant PLB 
valdybą, užblokavus pavie
nių asmenų kandidatavimą, 
liko vienas Broniaus Nainio 
sąrašas. Už šį sąrašą bal
savo 66 iš 88.

Kaip matoma iš patiek- ' 
tos informacijos, 2 Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
atstovai pakliuvo į Kont
rolės Komisiją. Būtume no

virš 50% balsuotojų. Euro
poje tokie rinkimai būtų 
nuolatos laikomi negalio
jančiais...

Nežiūrint visų šių tei
singų Perot pastabų ir 
kvietimo pakeisti nusisto
vėjusią ir korupcijos ėdamą 
sistemą, nežiūrint entu
ziastingo, kaip niekad, a- 
merikiečių atsiliepimų, 
jam nepavyko pralaužti 
nusistovėjusias politines 
struktūras. Respublikonų 
ir Demokratų partijų vadai 
ir užkulisiniai manipuliato
riai taip labai išsigando 
galimo didžiulio politinio 
posūkio, kad panikos apimti 
ėmėsi'visų seniai išbandytų 
priemonių Perot ir jo šali
ninkų balsą nutildyti, o 
patį Perot priversti pasi
traukti iš politinės arenos. 
Jie tai ir atsiekė.

Gal ir pats Perot su
prato, kad buvo per naivus 
ir nepatyręs politikas, gal
vodamas, kad tai, ką jis 

rėją matyti bent vieną ir 
Valdyboje.

• OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖ
SE LIETUVQS KREPŠININ
KAI LAIMĖJO BRONZOS 
MEDALĮ.

DISKO METIKE AUKSO 
MEDALĮ LAIMĖJO ROMAS 
UBARTAS.

sveikiname!

skelbė, bus labai lengva 
pravesti. Nepaskelbė jis 
aiškiai kokiu būdu jis dary
tų ekonomines, politines 
reformas. bei kokios jo 
pažiūros užsienio politikos 
klausimais.

Dabar prezidentinių 
rinkimų eiga plauks įpras

tine vaga: daug žadama 
ir beveik nieko neįvykdoma. 
Ar išrinks vėl Bush'a su 
jo silpnu viceprezidentu 
Quayle, ar demokratus 
Clinton'ą su Gore - nedaug 
kas JAV vidaus ir užsienio 
politikoje pasikeist

Nedaug kas, atrodo, 
pasikeis ir pačiame kong
rese: nauji veidai, deja, 
vykdys seną ir nusistovėju
sį JAV politinį žaidimą, 
kuriame pagrindinį vaidme
nį vaidins užkulisiuose sė
dintys įvairūs energingų 
ir turtingų grupuočių vir
velių tampytojai, nulemian- 
tys Amerikos vidaus ir 
užsienio politikos esminius 
ėjimus ir vingius.
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šios vasaros dovanos 
MUMS VISIEMS

Du renginiai - liepos 1-5 d.d.: VHI-tasis PLB SEI
MAS ir IX-toji LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU SVENTŽ, 
vyką. JAV-se Lemonte Ir Čikagoje- išreiškė lietuviu vT 
suomenes nauj;į ryžtą, ir viltis atnaujintai veiklai. Pirmą 
kartą, šiuose renginiuose dalyvavo ir LIETUVOS RESPUB
LIKOS vyriausybės nariai,kuo visi labai džiaugėmės.

Paskutiniuoju metu iškylantys į paviršių nemalonus, 
ardantieji ir kenksmingi tam tikro elemento veiksmai 
Lietuvos gyvenime, kelia didelį susirūpinimą. Tokie sava
naudiški elementai - o jų pasirodo priviso nemaža, prisiden
gusių neva demokratijos ar liberalizmo vardais- atrodo 
pamiršo iš kokios tikrai melagingos ir nemokšiškos, prie
vartinės ir brutalios santvarkos tenka (ir būtina) atsista
tyti.1 To nepadarysi be VISŲ nuoširdžios ir geros valios, 
o greitai sutvarkyti pakrikusį gyvenimą, net ir visiems 
dirbant nuoširdžiai ir neslampinėjant , irgi neįmanoma. 
Tad reikia mažiau erzelio ir dar kantrybės ir supratimo, 
kad gaišinti laiką,geriausiu atveju, yra absurdiška.

Sugrįžę iš atostogų Lietuvoje, susitikę ir su pesi
mistais ir su optimistais, tiki, kad Lietuva išsilaikys ir 
susitvarkys. Taip pat žino, kad jie visi jaučiasi tvirtesni, 
jeigu ir mes čia laikomės savo įsipareigojimu Tėvynei 
Lietuvai. 1

Mums duodama galimybė ir visai paprastai pagel
bėti Lietuvai, - balsuojant svarbiais klausimais kartu su 
Lietuva. Kas dar nesutvarkė savo dokumentų - tegul pa
siskubina tai padaryti.

Sugrįžę šią vasarą iš PLB Seimo ar iš TS šventės, 
pajutome pulsuojantį''ttaują entūžl'eizmą ir vienijančią vi
sus ,,lietuvius energiją gerai suplanuotai, atnaujintai bend
rai veiklai. Visi atstovai ir dalyviai Seimui buvo rimtai 
pasiruošę, atvykę su konkrečiais pasiūlymais; kai kurie 
renginiai būtų bendrai vykdomi su Lietuva. Garbingieji 
ir lauktieji svečiai- Lietuvos vyriausybės tuometinis prem
jeras G.Vagnorius, Kultūros ir švietimo ministeris D.Kuo
lys ir pareigūnas Išeivijos Reikalams A.Antanaitis- visi 
pabrėžė, kad išeivija turi išlikti stipri ir sąmoninga, kad 
Lietuva ja didžiuojas^ o išeivijos istorija yra ir Lietuvos 
istorija. Pirmą kartą šalia Lietuvos Respublikos atstovu 
dalyvavo 9 atstovai iš įvairių buv.Soviety Sąjungos vietų: 
Moldovos, Sibiro, St. Petersburg'©, Maskvos, Ukrainos, 
o taip pat ir iš Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Vengrijos.

Stipriai įsijungusios į šios vasaros minėtus rengi
nius jaunesniųjų veikėjų grupės teikia daug vilčių. Nepali
kime .savo vaikų ar vaikaičių vien tik gyvenamojo krašto 
aplinkai! Lietuva ir lietuviškoji kultūra juos padarys tik 
turtingesniais savo vidumi ir jie pasijus tikrai ’ svarbūs 
ir mylimi.

Tad skaitykime ir toliau savo laikraščiuose aprašy
mus, pranešimus, įsigilinkime į veiklos siūlymus, neatsisa
kykite talkos ir tie, kurie ir silpniau kalba lietuviškai, 
ar kurie iki dabar gal buvo jau ir atitolę. Jiems vi
siems, paruošus geras programas, bus įdomu ir prasminga 
prisidėti. Jau dabar yra ne vienas jų norinčių pasitobulin
ti lietuvių kalboje, norinčių geriau pažinti savo kilmės 
kraštą, kultūrą.

Tikrai šios vasaros mūsų veikėjų dovanos mus visus 
praturtino, jų pačiu pastangos dirbti organizuotai ir na
šiai turėtų parodyti gerų derliu pasibaigus vasarai ir pra
sidėjus rudeniui. To visi laukiame?

Birutė Nagienė

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ. - LIETUVI §'K A i

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,’.’*

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

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

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

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

PLB Seimui pranešimų patiekia VASARIO 16-sios' GIMNAZIJOS direktorius ANDRIUS ŠMITAS. Jo kairėje- Rev. 
Antanas Saulaitis.SJ ; toliau - viduryje: Lietuvos Respublikos tuometinis premjeras GEDIMINAS VAGNORIUS su 
Kanados lietuvių Seimo atstovais /iš kairės/- Vytas CUPLINSKAS, Juozas KRIŠTOLAITIS ir Irena ROSS

ĮSPŪDINGA IŠEIVIJOS 

LIETUVIU TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTE

š.m. liepos mėn 5-oji 
diena ilgam laikui liks 
viena iš atmintinų dienų, 
kokią jau seniai buvome 
matę. IX-oji Išeivijos Lie
tuvių Tautinių Šokių Šven
tė, vykusi Rosemont Hori
zon patalpose, buvo tokia 
miela ir prasminga, kad 
ji paliko neišblėstamą įspū
di.

Pusė valandos užtrukęs 
šokėjų paradas (viso buvo 
53 grupės) prieš programos 
pradžią kėlė visų pasididžia
vimą. Ypatingai, kada žy
giavo šokėjai iš įvairių 
kraštų, publika jiems aud
ringai plojo, o kuomet 
parado pabaigoje pasirodė 
ir Klaipėdos miesto šokėjai 
tai žiūrovai sukėlė tokj 
triukšmą, kokio seniai ta 
salė buvo girdėjusi.

Programa prasidėjo
garbės svečių sutikimu , 
kurių tarpe buvo Lietuvos 
min.pirmG. VAGNORIUS 
ir Lietuvos Kultūros ir 
švietimo min. D. KUOLYS. 
Sekė vėliavų Įnešimas ir 
šokėjų paradas. Jam pasi
baigus, Lietuvos šokėjai 
įteikė šventės rengėjams 
puikią juostą.

Po JAV j Kanados ir 
Lietuvos himnu, vyko šven

2 psl.

tės atidarymo ceremonijos, 
supažindinimas su garbės 
svečiais.

Oficialiai šventę atidarė 
organizacinio komiteto 
pirmininkas dr. P.Kisielius, 
o kiek ilgesnį sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos min.pir. 
G.Vagnorius.

Tautinių šokių grupės, 
jų vadoves-vus sumaniai 
ir puikiai pristatė pranešė
jai A. Žmuidzinaitė ir E. 
Tuskenis. Pasikeisdami 
jie vadovavo visai šventės 
programai.

Šokių programa buvo 
įvairi ir įdomi. Šoko stu
dentų, .jaunių ir veteranų 
grupės, nemažas ir vaiku
čių būrys, grojo jungtinis 
šventės orkestras, kurj 
dirigavo D.Polikaitis. Kai 
kuriuos šokius palydėjo 
ir jungtinis šventės choras, 
taip pat vadovaujamas 
D.Polikaičio.

Pirmosios dalies dauge
lio šokių tema lietė lauko 
darbus, kasdieninį žemdir
bio triūsą. Programa pra
dėta "Gyvataru" - nuotai
kingu, dar ir dabar žemai
čiuose tebešokamu pramo
giniu šokiu. Jį sekė "Dobi
lėlis", "Rugučiai", "Vėda
ras", "Blezdingėlė" ir kt.

Antrosios dalies pradžio
je pasirodė smagūs vaikų 
grupės šokėjai, palydimi 

skardžios dainos "Grybs, 
grybs,' barąvyks", vėliau 
jsijungė jaunių, studentų 
ir veteranų grupės. Antro
sios dalies šokiuose atsispin
dėjo užbaigtuvių džiaugs
mas, pasilinksminimų siau
timo nerūpestingumas.

Čia įdomiai nuskambėjo 
ir žiūrovo akį patraukė 
"Čigonėlis", "Uolinderis",
"Patrepsėlis". Atmintyje 
įsirėžė pats finalas, kuo
met buvo atlikta kompozi
cija "Brangiausios Spalvos" 
(muzika ir žodžiai K.Vasi
liausko, choreografija D. 
Dzikienės). Pradiniai žo
džiai skambėjo taip: 
Gražiausios spalvos turi 
rasti vietą sau širdy, o 
širdyje lietuvio brangiau
sios spalvos trys:

Geltona spalva- tai saulė, 
Žalia - tai laukų spalva, 
Raudona-tai mūsų kraujas, 
Kartu - tai Lietuva.

Po programos- šokėjų 
bangų virtinė, trumpi pa
dėkos žodžiai, na ir šokėjų 
išėjimas iš salės, šį kartą 
žymiai greitesnis, negu 
įžygiuojant.

Viskas vyko sklandžiai, 
kaip sviestu patepta. Tai 
mūsų tarpe nevisuomet 
pasitaiko. Tai nemažas 
rengėjų nuopelnas.

Kitos pramogos
Sąryšyje su šia švente 

buvo ir kitokių pramogų: 
surengtas susitikimas su 
tautinių šokių vadovais 
bei jų pagerbimas. Prieš 
šokių programą vyko svečių 
pagerbimas ir pabendravi
mas netoli nuo Rosemont 
Horizon esančioje salėje, 
kur dalyvavo ir aukštieji 
svečiai iš Lietuvos, o taip 
pat ir kviestieji amerikie
čiai.

Vakare po šokių šventės 
net trijose salėse vyko 
didžiuliai pokyliai, kuriuose 
dalyvavo apie 3.000 žmonių 
Tai irgi neužmirštami ren
giniai.

Šventės Leidinys
Šios šventės paminėji

mui buvo išleistas stambo
kas leidinys - 180 puslapių 
kurj suredagavo Danutė 
Bindokienė, o techniniu 
redaktoriumi buvo Jonas 
Kuprys. Leidėjais pasirašo 
Tautinių Šokių Šventės

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO REKTORIUS 
PRANEŠA - PATIKSLINA,kad~

VISI iš išeivijos stojantieji studijuoti Kauno Technologi
jos Universitete yra atleidžiami nuo bet kokio mokes
čio (anksčiau buvo nustatyta $3.000 US metams).

Daugiau informacijų rasite Montrealio laikraštyje 
"Nepriklausoma Lietuva", nr.13, 1992.VI.24 d., 1 psl., 
arba parašant KTU Užsienio Ryšiu Skyrius, Donelaičio 
gt.73, KAUNAS 3006, LITHUANIA. Tel:20-29-24, FAX 
2640.

Nuotr: P. Lukoševičiaus

rengėjai - JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės. 
Spausdino "Draugo" spaus
tuvė Čikagoje.

Kaip jau įprasta, leidi
nyje gausu sveikinimų, 
kurie perfotografuojami 
ir taip patiekiami skaityto
jams. Žinoma, yra ir labai 
gerai, kad taip daroma 
pav., su JAV prezidento 
G.Bush'o ir Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio sveikinimaią 
nes tai įdomi istorinė me
džiaga, o taip pat patei
kianti tų asmenų autogra
fus (nors ir fotografiniu 
būdu). Tačiau, kada panašių 
sveikinimų atsiranda dau
giau negu dešimtis, tai 
anuos lyg ir užgožia. Ar 
nepakaktų^ daugumos sveiki
nimus pateikti juos suren
kant paprastu šriftu, neu- 
žimant tiek daug vietos.

Tekstų perfotografavi- 
mas turi ir neigiamą pusę, 
štai. Čikagos arkivyskupas, 
kardinolas Joseph Bernardin 
savo laiške, nors ir svei
kindamas Lietuvių Festiva
lį, toliau tekste rašo jau 
apie "Hungarian people" 
ir tai mini porą kartų...Per
tenkant tekstą, tokių žiop
lysčių galima išvengti. 
Ir tiems garbingiems ame
rikiečiams susimaišo euro
piečiai besveikinant. Jie 
tai daro dažniausiai savais 
išrokavimais. /Žinoma, 
reikėjo tuos tekstus bent 
perskaityti prieš perfotogra
fuojant, bent iš smalsumo... 
Apsižiospojimas būtų buvęs 
pastebėtas ir atitinkamai 
pataisytas. įdomu ar gerb. 
kardinolui Bernardin, kuris 
gal ir ne pats rašė tekstą, 
o tik pasirašė, apie tai 
buvo pranešta? Red./.

Siame leidinyje įdo
miausia medžiaga yra apie 
pačias tautinių šokių gru
pes, kur minimos ir šokėjų 
pavardės ir šviečia šokėjų 
nuotraukos. Tai tikrai ver
tinga dokumentinė medžia
ga-

Edvardas Sulaitis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Šarūnas Marčiulionis, Lietuvos olimpinės krepšinio koman
dos vados as, dalyvauja turnyre, minint Lietuvos krepšinio 
70 meti/ sukaktį. Nuotr: Viktoro Kapočiaus

OLIMPIADOJE ATSIGRIEBĖ LIETUVIAI KREPŠININKAI

Lietuvius krepšininkus vis dėl to lydėjo geroji lau
mė: po pirmo pralaimėjimo prieš Jungtinę komandą , 
atstovaujančią Nepriklausomą Valstybių Sandraugą (Uni
ted Team) 92:80, kai lietuviai vedė 19 taškų persvara,, 
šeštadienį, rugpjūčio mėn.9 d. mūsiškiai gavo progą Olim
pinėse žaidynėse vėl susikibti ties krepšiąis su rusais.

šį kartą musu žaidėjai buvo geroje formoje, geriau 
susižaidę ir laimėjo 82:78. Šias žaidynes stebėjo ir Ispa
nijos karaliaus pakviestas Lietuvos AT pirm. Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina.

Montrealio dienraščio "The Gązette" sekmadienio- 
rugpjūčio mėn.9 d.- laidoje korespondentas Michael Far
ber iš Badalonia-Ispanija taip aprašo:

"Vyt. Landsbergis, visų lietuvių prezidentas - iškai
tant 12-kos labai aukštų, lanai laimingų ir šampane labai 
permirkusių vyrų, pasirodė iš krepšininkų kambario po 
rungtynių, ‘apsivilkęs ypatingais batiko marškiniais. Juos 
lietuviams krepšininkams padovanojo Los Angeles muziki
nė roko grupė "Grateful Dead". (Šarūnas Marčiulionis 
yra''Golden State Warriors1'krepšinio komandos pasamdy
tas žaidėjas Los Angeles mieste).

Vyt. Landsbergis, paklaustas žurnalisto ar jis ma
nąs, kad George Bush’as apsivilktų tokiais marškiniais, 
atsakė:" Aš buvau sušlapęs I žaidėjai ji irgi apliejo šam
panu). Pakeičiau marškinius".

Toliau žurnalistas rašo: "Taip, koks tai ilgas ir 
savotiškas kelias nukeliautas lietuvių, kuriuos dalinai pa
rėmė muzikinis "Dead", lietuviams žaidžiant Olimpinėse 
varžybose pagerbiant - gyvuosius. Komanda "Lietuva" 
dovanojo savo žmonėms tėvynėje bronzos medalį, apvers- 
dami 52-jų metų istoriją ir Jungtinę Komandą".

Jis ypatingai pagyrė Šarūno Marčiulionio paskuti
niųjų likusių 6-ių minučių žaidimą, kuriuo buyo išpirktas 
ankstesnis pralaimėjimas! nors ir vedė 19 taškų persvara.. ), 
taip pat Arvyda Sabonį, R- Kurtinaiti ir kt.

"Nebuvo abejonių^ jų pasiryžimu laimėti, gavus to
kią antrą progą. ’Tai pati svarbioji pergalė mums, nes 
motyvuota mūsų istorijos ir žmonių, kurie kentėjo’ - kal
bėjo treneris Vladas Garastas. ’ Trijų milijonų žmonių 
akys žiūrėjo į mus iš Lietuvos. Mes jutome jų širdžių 
plakimą kartu su mūsų šioje aikštėje’.*'

Rimas Kurtinaitis pasisakė paskambinęs motinai 
Lietuvon, o ji atsakiusi ’visa Lietuva nori, kad jūs dabar 7 
laimetumėt’.

Keturi šios grupės žaidėjai yra buvę vienoje ko
mandoje su rusais, kai politinė situacija buvo kitokia. 
Bet, anot Šarūno Marčiulionio:
toks, kad politika svarbiau. Ši pergalė yra^atsilyginant 
už sunkius laikus, kuriuos Lietuva privalėjo pergyventi, 
ir už žmones, kurie buvo ištremti i Sibirą. Taip į tai 
žiūri mūsų žmones".

Toliau žurnalistas savo straipsnyje primena, kad 
"Sovietų Sąjunga įsiveržė į Lietuvą 1940 m. Kai ši Baltu 
respublika bandė užtikrinti savo Nepriklausomybę Sovietų 
Sąjungos irimo embrioninėje stadijoje, Maskva atsiuntė 
į Vilnių tankus.

Jei negalima užmiršti ar atleisti, tai Lietuva gali 
bent pasididžiuoti. ’Ne mes laimėjom žaidimą,- pasakė 
Marčiulionis,- laimėjo Lietuva, šiandien ji tai žino".

/laisvai vertė B.N./

SVEIKINAME-DŽIAUGIAMES '.

• KANADOJE, Montrealio 
lietuviai turės progos ste
bėti LIETUVOS IRKLUO
TOJUS Tarptautinėse Jau
nių Pasaulio Pirmenybėse. 
Atvyksta irkluotojai Kve- 
deris Mindaugas, Bartaševi- 
čius Ramūnas, Valerija 
Šalkauskytė.
1992. V11.8 d.

"Lietuvių mentalitetas

Taip pat treneris Algi
mantas Mačiulis, teisėjas 
Vladas Meleška ir vadovas 
Vytautas Briedis.

Varžybos vyks lie Notre 
Dame (metro važiuoti iki 
St.Helen Island), RUGPJŪ
ČIO mėn. 12-16 d.d. Pra
džia 10 vai. ryto.

Lietuvoj e
NAUJAS PREMJERAS

ELTA iš Vilniaus prane
šė, kad S; m.liepos mėn.21 
d. AuksčTausios Tarybos 
deputatai 67 balsais "už”, 
5 "prieš" ir 22 susilaikius 
patvirtino Aleksandrą Algir
dą Abišalą ministeriu pir
mininku.

Jis yra gimęs 1955 
m. Komi ASSR, Intos mies
te, tremtinių Šeimoje. Grą
žęs į Lietuvą, 1978 m.bai
gė Vilniaus Universiteto 
fizikos fakultetą. Dirbo 
Kauno Politechnikos Insti
tute, taip pat radijo mata
vimų technikos mokslinio 
tyrimo institute. Yra apgy
nęs fizikos ir matematikos' 
mokslų kandidato disertaci
ją-

Aleksandras Algirdas 
Abišala yra paskelbęs dau
giau kaip 30 mokslinių 
darbų. Buvo renkamas Są
jūdžio Seimo'nariu.

1990 m . išrinktas Lie
tuvos Aukščiausiosios Tary
bos deputatu , 1 metus
buvo jos seniūnas. 1991 
m.sausio mėn.26 d.paskir- 
tas ministeriu be portfelio.

Žmona Nijolė inžinie
rė -technologė, sūnūs Ta
das ir Vidas - moksleiviai.

• š. m. liepos mėn.23 d. 
Lietuvos Respublikos AT 
penktojoje sesijoje min.pir. 
Aleksandrui Abišalai pri
stačius kandidatus, buvo 
formuojama nauja vyriau
sybė.

Vpnisterio Pirmininko 
pavaduotoju paskirtas AT 
deputatas, Jonavos valsty
binės įmones AZOTAS ge
neralinis direktorius Bro
nislavas Lubys.

Bronislavas Lubys gimė 
1938 m.Plungėje. 1963 
m.baigė Kauno Politechni
kos Institutą ir pradėjo 
dirbti Jonavos azotinių 
trąšų gamykloje. Buvo ce
cho viršininku, vyriausiu 
inžinierium, nuo 1986 m.- 

generaliniu direktorium.
1979 m. apgynė chemi

jos mokslų kandidato diser
taciją. Dėstė Kauno Poli
technikos Institute, nuo 
1989 m.- docentas. Yra 
daugelio mokslinių leidinių 
autorius, skaitė mokslinius 
pranešimus JAV, Japonijoj^ 
Suomijoje ir kitur. Laisva
laikio pomėgis - buriavi
mas. Buvo vedęs. 1975 
m.išsiskyrė. Duktė užaugo 
pas tėvą, dirba kaip vaikų 
gydytoja.

• Ministeriais be portfelių, 
paskirti: Lietuvos Mokslo 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojas prof. Leonas Kadžiu
lis ir AT deputatas, savi
valdybių komisijos pirmi
ninkas Stasys Kropas, Ry
šių ir Informatikos minis-
teriu - Kauno Technologi
jos Universiteto profesorius
Gintautas Žintelis.

Lietuvos Respublikos 
ministeriais patvirtinti 
beveik visi ministerial, 

- iki šiol ėję pareigas. Ketu
rioms ministerijoms, kol 
bus paskirti nauji ministe
rial, palieka laikinai esa
mieji.

ŽEMDIRBIAI APIE ŽEMES 
ŪKIO REFORMĄ

VILNIAUS Universiteto 
sociologinių tyrimų labora
torija vyriausybės užsaky
mu atliko žemdirbių ap
klausinėjimą. Paaiškėjo 
jų nuomonė apie permainas 
kaime - 39% kaimo žmonių 
mano, kad ekonominė re
forma žemes ūkyje vyksta 
per greitai, 34% - per 
lėtai, o 16% įsitikinę, kad 
jos tempai normalūs. Iš 
apklausinėjamųjų 45% tvir
tina, kad aprūpinimą mais-
to produktais geriausiai 
gali užtikrinti ūkininkai, 
44% mano, kad bendrovės 
ir tik 9% pagrindiniu pro
duktu gamintoju laiko ko
lūkius.

VASAROS SAUSROS
Ypatingos sausros šiais 

metais Lietuvoje vien tik 
žemės ūkiui padarė žalos 
kaip apskaičiuojama, už

2 bilijonus rublių. Lietuva 
yra paskelbta stichinės 
nelaimės ištiktu kraštu 
ir priimtas nutarimas dėl 
valstybinės paramos žemės 
ūkiui ir miškų ūkiui. Yra 
Įkurtas specialus finansinės 
paramos fondas.

Lėšos bus skirstomos 
griežtai pagal vyriausybės 
patvirtintus nuostatus.

Taip pat numatyto s 
mokesčių lengvatos žemės 
ūkio įmonėms ir ūkinin
kams, sumažintos palūka
nos už kreditus, atidėti 
jų gražinimo terminai.

• KAUNO varpininkas R.Ei- 
montas gavo oficialų pa
kvietimą dalyvauti pasauli
niame varpininkų kongrese, 
kuris vyks Prancūzijoje 
1994 m.

• KAUNE jvyko pirmasis 
tarptautinis chorų festiva
lis LELIUMAI. Šalia lietu
vių dalyvavo chorai iš Bel
gijos, Latvijos ir Vokietijos.

Festivalio organizato
riai buvo Kauno Filharmo
nija ir choras LELIUMAI, 
diriguojamas Albino Pet
rausko.

• VILNIAUS biržoje 1991 
m.didžiausiais kiekiais buvo 
perkami ir parduodami 
rąstai bei pjauta medžiaga, 
japoniški telefaksai, kiniški 
skėčiai, popierius laikraš
čiams, kvietiniai miltai, 
automobilių atsarginės da
lys.

LIETUVA - ISPANIJOS 
EXPO'92 PARODOJE

Sevilijos mieste vykstan
čioje pasaulinėje parodoje 
atidaryta ir Lietuvos paro
da. Specialiai Lietuvos 
Diena paskirta rugsėjo 
6-tojl.

Lietuvos paroda vyksta 
259-jame Pabaltijo pavil
jone. Čia matomi Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštys
tės žemėlapiai, gintaro 
dirbiniai, papuošalai ir 
Lietuvos dievdirbių bei 

tautodailininku medžio kūri
niai. Atskirai rodomi infor
maciniai filmai apie Lietu
vą.

Parodą apipavidalino 
ir eksponatus parinko Lie
tuvos Dailės Muziejaus 
direktorius Romualdas Bud
rys. Parodos kuratorius 
- Lietuvos Kultūros ir švie
timo ministerio pavaduoto
jas Kornelijus Platelis. 
Jam talkina Lietuvos paro
dų centro direktorius Pet
ras Narušis.

Lietuvos vyriausybė 
parodai paskyrė $132,000.

• Liepos men. 15 d., mi
nint istorinio Žalgirio mū
šio metines, kauniečiai 
padėjo gėlių prie Vytauto 
Didžiojo paminklo. Tą pati 
darė ir gyventojai kitose 
vietovėse, kur yra Vytauto 
Didžiojo paminklai.
• "LIETUVOS AIDAS", 
buvęs Valstybės laikraščiu, 
tapo nepriklausomas. Aukš
čiausiosios Tarybos prezi
diumas savo posėdyje atsi
sakė šio laikraščio steigėjo 
teisių ir jas perdavė laik
raščio redakcijai.

Kaž kam labai nepatiko, 
kad vyriausybė turi savo

Vasarotojai Palangoje renkasi į pajūrį š. m. liepos mėn. pradžioje.
_________ __________ Nuotr: Viktoro Kapočiaus_____ _

žinių, laikraštį, o juk tai 
būtų reikalinga ir normalu. 
Atrodo, kad be objektyvaus 
nutarimų, sprendimų, dis
kusijų paskelbimo kai ku
rioms ardančioms grupėms 
daug patogiau maišytis 
žmonių nuotaikose ir intri
gose t besiekiant užsitikrinti 
sau gerbūvi. Kodėl tik 
sau? Gal ir ‘kokiai užkulisi
nei, neatsipeikėjusiai grio~ 
vėjų gaujai.

LEIDINYS APIE
LIETUVOS KREPŠININKUS 
VILNIUJE pasirodė 48 
psl. leidinys Olimpinė Krep
šinio Rinktinėy92. Jame, 
kaip sako leidėjai, "rimtai 
ir ne visai rimtai" pasako
jama apie kiekvieną žaidė
ją trenerį, spausdinamos 
jų nuotraukos, draugiški 
šaržai, paberta žinomų 
Lietuvos žmonių minčių 
apie komandą, pateikta 
įvairios informacijos - visų 
olimpinių krepšinio turnyrų, 
prizininkų trejetukai, fina

KANADIETE LIETUVĖ, TROPINIŲ GIRIU EKOLOGE, 
LANKĖSI IR TORONTĖ x

Montrealio " The Gazette" dienraštyje š.m. birželio 
14d. laidoje buvo atspausdintas Joanne Mills straipsnis 
apie pasaulinio masto mokslininkę, ekologę Birutę Galdi
kas. Ji jau 2u paskutiniųjų metų praleido pačiuose nepri
einamiausiuose plotuose, Borneo salos džiunglėse, orangu
tangų tarpe. Kasmet ji sugrįžtai į Kanadą ir Britų Kolum
bijos Fraser Universitete praveda 3-jų mėnesių kursą, 
pasidalindama savo tyrinėjimų žiniomis.

Neseniai buvusi ir Toronte, mokslininkė lietuvė skai
tė "Zoocheck Canada" organizacijos, kuri rūpinasi džiun
glių gyventojų-primatų apsauga, paskaitas.

Anot straipsnio žurnalistės, gorilų ir orangutangų 
gynėja yra prisidėjusi prie mokslimnkų ir publikos atsine- 
simo į tuos sutvėrimus, apie kuriuos buvo labai mažai 
žinių.

Mažesni, negu gorilos, orangutai gai egzistuoja tiktai 
Borneo ir Sumatros tropinėse giriose ir praleidžia dienas, 
medžiuose, maitindamiesi daugiausiai lapais ir vaisiais.

Nelegalūs medžiotojai ir egzotiškųjų žvėrių pirkliai 
prisidėjo ir prie orangotangų rykimo. Jaunus orangotan- 
gus galima pagauti tiktai nugalabijus jų motinas. Po to 
jie parduodami kaip naminiai gyvulėliai. Dažnai jų savi
ninkai juos apleidžia, nes jie užaugs iki 200 svarų ir 
išgyvena apie 60 metų. Birutė Galdikas, rašo Joanne- 
Mills, yra išgelbėjusi apie 100 tokių pamestų ir apleistų* 
orangutangų, palengva įpratino juos vėl džiunglių gyve
nimui ir sugrąžino į tropines girias.

1990m. Taiwano vyriausybė buvo pirmoji, uždraudusi 
importuoti orangutangus.

Birutė Galdikas atkreipia dėmesį į kitą pavojų: "Se
niau tik vietos gyventojai nusikirsaavo sau reikalingus 

.medžius. Tačiau oabar pergyvename visuotiną godumą - 
tarptautiniai konglomeratai kerta šias tropines girias 
viso pasaulio naudojimui. Jos naikinamos ne tam, kad 
aprūpintu pirmoje vietoje vietinius gyventojus".

Deja,-rašo toliau žurnalistė,- Birutė Galdikas pasida
rė Indonezijoje lyg rakštis tiems, kurie mato kitokią tro
pinių girių ateitį.Stengiamasi suvaržyti jai kasmetinį dar
bo leidimą, išduodamą vyriąusybės. Ji tvirtina, kad visuo
menė gali stipriai įtakoti, kad orangutangai ir jų tropinių 
girių gyvenvietės neišnyktų. Kaip tai padaryti? "Balsuo
kite kojomis: Sėskite į lėktuvą, atvykite į Camp Leaky 
stovyklą ir vaikščiokite lengvais žingsniais",- sako Birutė 
Galdikas. Čia išplėtus ekologinį turizmą, būtų prisidėta 
prie žūstančių gyvūnų ir augmenijos išsaugojimo. Turiz
mas paskatintų vietos ekonominį gerbūvį ir padėtų įtikin
ti vyriausybę, kad verta išlaikyti tropines girias. Primena 
taip pat, kad ne tiktai Borneo girios yra pavojuje, bet ir 
EI Salvadore, Costa Rico valstybėje ir Australijoje.

Skatina suteikti finansinę paramą ir talkininkų įsipa
reigojimą išsaugoti žūstančių gyvūnų, šiuo atveju, orangu 
tangų, likimą.

Daugiau informacijų apie šios išskirtinos ekologės ir 
mokslininkės Birutės Galdikas, darbą galima gauti rašant 
Galdikas c/o Orangutang Foundation Canada, Department 
of Archeology, Simon Fraser University. Burnaby,B.C., - 
V5A 1S6. b.

linių rungtynių rezultatai, 
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ATSISVEIKINANT SU ANTANU VAIČIULAIČIU
Vienas po kito į Amžinuosius Namus iškeliauja 

musu literatūros klasikai: jau beveik nė vieno nebeliko 
Lietuvoje ir išeivijoje. Jtį visų vardai ir kūriniai išliks 
įrašyti lietuvių literatūros istorijoje. Jie bus skaitomi, 
ir aptariami dar daugelį metu, kai čia, išeivijoje, jau 
nebebus rašytojų, sugebančiu kurti kad ir visai nuskurdu
sia lietuvių, kalba.

Kai kurie Amerikos žemyne baigę mokslus litera
tūrologai ir literatūrologės lietuvių klasikų kūryba trak
tuoja lyg kokių atgyvenę, tarsi klasiko vardas būtų toly
gus pensininko kategorijai. Klasika, jų nuomone, tai lyg 
ir archyvinis eksponatas, kuri padedame ant lentynų pelė- 
jimui. Tuo tarpu iš klasikų kūrybos gali ir turi pasimoky
ti ne tik rašytojai taisyklingo kalbos vartojimo ir kalbos 
kultūros, bet dar labiau jų kūrybos nagrinėtojai. Nenuos
tabu tad, kad tokių literatūrologų ir stilius, ir kalba tam
pa tokie rachitiški, o kūriniu aptarinėjimas raizgus ir 
mechaniškas. Jie mieliau knibinėja taip vadinamų avan- 
gardinlnky pavienius apsireiškimus todėl suprantama, kad 
apie Antano Vaičiulaičio kūrybą terašė tie, kurie pažino 
visą lietuvių literatūros raidą ir vertino jos klasikų įnašą.

Antano Vaičiulaičio proza yra šviesi, grakšti, gied
ra,impresionistiškai čeąlistiška ( prisiminkime jo noveles 
ir romaną VALENTINA), be jokiu siaubo, absurdo, fantas
magorijos. Vaičiulaitis skaitytojo negąsdina, nemurkdo, 
nemoko. Jis lengvu ir gerai išieškotu žodžiu aprašo žmo
nių gyvenimo nutikimus, kartais ir visai kasdieniškus, 
pirmu žvilgsniu lyg ir nereikšmingus, bet subtiliai atskleis
damas aprašomųjų velke'jų jausmus,mintijimus, veiksmus. 
Vaičiulaičio stilius gana dažnai , ir teisingai, buvo pava
dintas meistrišku, todėl pagristai jis laikomas klasiku.

Tačiau šiame trumpame atsisveikinimo rašiny norė
čiau paminei?? Vieną Antano Vaičiulaičio, kaip rašytojo 
ir žmogaus, bruožą, apie kurį dar nebuvo rašyta. Jeigu 
kai kurie mūsų korifėjai, Vaičiulaičio (ir dar jaunesnės) 
kartos j pradedančius rašytojus žiūrėdavo iš aukšto,jų 
kūrybą pavadindami "peckelyne", o juca pačius "piemenimis.' 
tai Vaičiulaitis niekada nepašykštėjo padrąsinančio žodžio. 
Jis pastebėdavo labai anksti ir neklysdamas tuos, kurie 
buvo talentingi ir daugiau žadantys savo kūryboje. Vaikš
čiojo jis tame gerokai drumstame menini ninku pasaulėlyje 
nei metrą virš, nei metrą po žeme, bet ramiai ir nieko 
nevaizduodamas ant realios žemės. Savi buvo jam visi,ne
skirstė jis ir savo kolegų pagal jų įsitikinimus zi priimti
nus ir nepriimtinus, bet/ kaip giliai tikintis žmogus, my
lėjo visus. Tokių šiandieną mūsų literatūros padangėje 
labai maža, o po Antano Vaičiulaičio mirties, jų gal jau 
ir nebeliko. Henrikas N a g y s

a*####*#***####*****#**#**

MININT RAŠYTOJĄ
ANTANĄ V A I Č I ŪT A I T J
S.m. liepos mėn.22 d. Washington'e, JAV mirė rašytojas, 
pedagogas, vertėjas , literatūros kritikas, ANTANAS 
VAIČIULAITIS , išgyvenęs 86 metus.

Gimęs Vilkaviškio apskr., Didžiųjų šelvių km..vidu
rinį mokslą ėjo Vilkaviškio "Žiburio" gimnazijoje. 1927 
m.įstojo į Lietuvos Universitetą (vėliau pavadintą Vytauto 
Didžiojo Universitetu) Kaune, kur pagrindinai studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą, šalia to - prancūzų literatūrą 
ir psichologiją bei pedagogiką. Baigęs Universitetą, stu
dijas gilino Prancūzijoje Grenoblio ir Sorbonos universite
tuose. Mėgdamas keliauti, lankėsi dažnai po Europos šalis, 
susipažindamas su žymiais kultūrininkais.

Vienerius metus mokytojavo Kauno Jėzuitų Gimna
zijoje ir grįžęs iš Europos, dirbo ELTOJE_J938-40 m., 
ir tub pačiu laiku skaitė paskaitas apie naująją lietuvių 
literatūrą. Nuo 1940 m.kovo mėn. dirbo Lietuvos Pasiun
tinybėje Italijai Romoje ir tų metų pabaigoje persikėlė 
j JAV. Mokytojavo Marianopolio Kolegijoje 1'941 -45).
Buvę įstojęs JAV karo tarnybon, bet dėl nestiprios svei
katos paleistas atsargom Dvejus metus redagavo savait
rašti "Amerika", 4 metus profesoriavo Scranton'o Univer
sitete ir nuo 1951 m. dirbo JAV Informacijos agentūroje. 
Redagavo lietuvių išeivijos kultūros mėnesini žurnalą AI
DAI 1950-64 m., bendradarbiavo visoje eilėje čia leidžia
mu laikraščių.

Pirmuosius literatūrinius bandymus- eilėraščius- 
paskelbė 1925 m."Krivūlėje", o vėliau gilinosi ir stipriai 
reiškėsi beletristikoje. Apysakos- VAKARAS SARGO NA
MELYJE- 1932 m., VIDUDIENIS KAIMO SMUKLĖJ - 1933 
m., MUSŲ MAŽOJI SESUO - 1936; romanas VALENTINA 
- 1936 (antroji laida 1951), vėl apysakos PELKIŲ TAKAS 
1939 m., KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA - 1947, PASAKOJI
MAI -1955, AUKSINĖ KURPELE - 1957, GLUOSNIŲ DAI
NA (padavimų knyga) -1968 m., laimėjusi V.Krėvės lite
ratūrinę premija, skiriamą Montrealio Lietuvių Akademi
nio Sambūrio), ‘išleido savo poezijos rinktine* 1980 m.- 
1R ATSKRIDO VOLUNGĖ.

šalia beletristikos rašė studijas įvairiais literatūri
niais klausimais, dalyvavo chrestomatijų ir visuotinos 
literatūros vadovėlių rašyme, atliko visą eilę svarbiu ver
timų, jų tarpe V.O.Milašiaus POEZIJA ir MIGUEL MA- 
4 psl.

NARA, Mauriac JĖZAUS GYVENIMAS ir GIMDYTOJA, 
Maurois SIELŲ SVERIKAS, J.de la BRETE- MANO DĖDĖ 
IR MANO KLEBONAS, Stendhal'io veikalų Jr kt.

A.Vaičiulaičio beletristikos yra išversta į anglų,italų, 
ispanų, prancūzų, vokiečių latvių, (šalia kita, ir Valentina), 
estų, čekų ir kitas kalbas. Jo straipsnių apie literatūra 
ir specifiniai apie lietuvių literatūrą paskelbta esperanto, 
latvių, estų, lenkų, anglų ir kitomis kalbomis. Gyvenda
mas JAV-se, Vaičiulaitis daugiausia straipsnių literatūros 
klausimais paskelbė "Books Abroad" žurnale.

Jo kelionių aprašymai yra įžvalgūs ir literatūriniai 
meniškai apipavidalinti, pirmą kartą taip rašomi ta tema 
lietuvių literatūroje. į.

Ištraukos iš romano VALENTINA

V A I S Ė S

Atvažiavo meška,
Su alučio bačka.

Daina
PRIEANGYJE buvo girdėti trepsėjimas ir kojų try

pimas. Svečias gaišo ten, šnypštėsi ir tik paskui galais 
krumplių subarbeno į duris. Atvėrė jas plačiai: rodėsi, 
kad pro jas turės išnešti lovą ar stalą. Kunigas, prisilai
kydamas staktos, įžengė ir linksėjo į visas puses - ir be 
reikalo: kambary buvo tik senelis ir Antanas. Trynėsi 
rankas, artinosi prie profesoriaus ir buvo toks rimtas. 

-Sveikindamasis sakė "labai malonu" ir apsidairė: "Ką da
bar veiksim?"-- kalbėjo neramūs jo žvilgsniai. Išsitraukė 
nosinuką, kruopščiai išsivyniojo ir pakėlė aukštyn, nei tai 
rengdamasis čiaudėti, nei tai kaktą šluostytis. Nieko ne
daręs, slinko nejučiomis skarelę į kišenę ir įsižiūrėjo į 
Antaną.

— Aure,— numoja ranka kunigas į strazdų pulką, 
lėkusį per miestelį nakvoti į šilus.

Ir atsidūsėjęs dar tarė:
— Bepig jiems skraidžioti.
Jo balsas buvo nuoširdus ir švelnus. Vaikinui vaide

nos, kad gailisi šis žmogus, kam negali lakstyti kaip vo
lungė ar kregždė: plasnodamas jis garbintų Viešpatį ir 
kiltų ligi pat dangaus. O tas dangus pro girios viršūnę 
buvo geltonas ir pilnas vakaro rimties. Nuožulnūs spindu
liai čiaužėjo namų stogais, klojo ištysusius šešėlius, o iš 
laukų kilo ryškūs aidesiai: kerdžiaus ūbavimas, paskutinė 
šieno grėbėjų daina, toli skardintis karvės bliovimas.

— Čia beveik nejauti miesto,— pastebėjo kunigas.
— Iš tikrųjų — pritarė senelis.— Ir labai smagu...
— Labai smagu,— linktelėjo galva klebonas ir vėl 

pažiūrėjo į Antaną.
Dabar visi trys atsikvėpė giliai ir klausėsi. Pro varnė

nų švilpavimą dar toli tenai buvo girdėti juokas — jau
nas, saulėtas juokas. Su juo atraibuliavo ligi šitų tylių 
vyrų gaivi banga. Kiek palaukus, pro langą prabėgo dvi 
galvos. Tuoj sudundeno prieangio grindinys, ir kuždesys 
maišėsi su prilaikomu krykštavimu. Kunigas su visa kėde 
apsigręžė į duris, ištiesė kojas į aslą, kad buvo matyti 
kiškų galai, paskui vėl įtraukė po savim ir, pasviręs į 
dešinį šoną, lauke patenkintas, su šypsniu lupose. Ūmai 
jis plieniniu žvilgsniu pervėrė Antaną. Tas žvilgsnis sakė: 
"Dabar tai bus! Pamatysim?" Bet vaikinąs nesirūpino tais 
nebyliais klebono ženklais*.’ Jo širdis sutvaksėjo gyvai: 
maloni šiluma palietė jo veidą. Bijodamas, kad ant kak
tos neišsimuštų prakaitas, jisai atsistojo, bandė apie ką 
kita galvoti, tik jau buvo pervėlu.

Jinai stabtelėjo ant slenksčio ir greitai alsavo. Atro
dė, kad būtų su drauge bėgusi ir lenktynes laimėjusi. 
Susimąsčiusiu žvilgsniu lėtai ėjo per kambarį, o jos akys 
juokėsi, žiūrėdamos į senelį. Tose akyse buvo ir kažko 
vaikiško, ir jaudraus, tartum jinai būtų padariusi mažą 
klastą. Ji nesėsi bijūnų, žiedais nuleistų į grindis, ir jais 
pritarė sayo vilnijančiai eisenai, nerūpestingam linijų 
žaismui kūne. Gėles įspaudė seneliui į glėbį ir juokėsi 
stovėdama priešais. O jisai skonėjosi ir tarė:

— Na, duktė. Už lauktuves aš tave...
Jis pakreipė žandą, o mergaitė pridėjo lūpas prie jo 

šerių, nukaitusi ir išdykaudama. Tada jinai pasižiūrėjo į 
Antaną, į kunigą ir pasakė:

— Aš ne su visais...
Su klebonu ji buvo pažįstama. Jisai nepakilo nuo 

krėslo, žiurėjo iš apačios į ją ir buvo nušvitęs. Sveikinda
masis padavė galus pirštų, greitai ištraukė ranką ir kratė 
savo pakaušį, lyg labai stebėtųsi:

— Ir augi, Valentina.
Antanas neramiai, netikėdamas pažvelgė į ją. Pro 

klebono viršugalvį ir jinai pažiūrėjo į vaikiną, ir jos akys 
buvo geros ir lyg kažko norėjo klausti. Vaikinas susigėdo 
savo staigaus žvilgsnio ir, kad turėtų ką veikti, įsižiūrėjo 
į bijūnus, kuriuos profesorius apkabinęs spaudė prie savo 
plačios krūtinės. Mergaitė ištraukė vieną žiedą, o suglarrr 
žyti lapai ir šakutės skėtėsi. Jinai gėlę padavė klebonui, 
kuris dėkodamas sukišo visą snapą į raudonus lapelius, 
paskui sugniaužė dovaną saujoj ir laikė ant kelių.

Dabar Valentina susirūpinus ėjo į Antaną. O jis apsi
niaukė: kodėl ji nesišypsojo?— beveik su skaudama širdim 
jis mąstė. Valandėlę žiūrėjosi abu kaisdami.

— Mudu jau, rodos, matėmės,— sakė ji sveikindamo
si ir norėjo nusijuokti.

Bet sumišo, dar labiau nuraudo. Antanas nepagalvo
jęs prasitarė:

— Ir dar kaip matėmės!
Jinai pakratė savo garbinius: jos plaukai buvo perriš

ti mėlynu kaspinu, ir pati ji vilkėjo šviesmėlę, beveik 
pilkšvą suknelę, tokios pat giedros ir ramios spalvos, 
kaip ir josios žvilgsnis.

Juodu stovėjo už senelio, kuris atgręžė galvą ir tarė;
— Juk ne viena buvai?
— Panelei Bronei atsitiko maža katastrofa. Dabar ji 

pas Genavaitę.
— Visai ne pas Genavaitę, o ęia,— atsiliepė nuo 

slenksčio nauja viešnia.
Buvo ten Bronė (Vadinosi ji Bronė Šveliūtė), toji 

pati, su kuria Antanas sėdėjo autobuse. Jinai nelaukė, 
kol ją supažindins, iš eilės pasisveikino su visais, ir vaiki
nas savo delne pajuto šiurkščią, vėjų nupustytą ranką. 
Apsimesdama supykus,ji truktelėjo Valentiną uz rankovės, 
sake' "kaip Dievą myliu" atsikeršysianti, kam ją palikusi; 
pasiteiravo, ar autobuse Antanui vakar buvo labai tvanku 
Taip, buvo labai tvanku! Abu susijuokė; jiems pritarė ir 
Valentina; matyt, juodvi buvo jau išnagrinėjusios kelionę, 
žinojo visus nuotykius.

— Katra talkinot seneliui?— jis paklausė.
— Aš,— tarė Valentina.
Ir kad žodžiai būtų tikresni, pirštu parodė sau į krū

tinę. Antanas žvelgė į tą pirštą ir galvojo: "Žebenkštu

kė..." Jam dingtelėjo baltas, laibas žvėrelis, su aštriais 
dantukais ir švelniu kaileliu. Jis pkartojo "žebenkštuke", 
ir jam rodėsi, kad jaustų saujoj minkštus kailiuko pūkus, 
glostytų juos, džiaugtųsi — ir džiaugtųsi ne praeity, bet 
dabar...

— Sėskit gi, vaikai,— ragino senelis.
— Klebonėli, kaip jūsų vargonai? — klausė Valentina 

pasitraukdama krėslą.
— Vakar jau baigė taisyti.
— Ir ką?
— Dėkui, dukrele, dėkui! Šaukia kaip Dievo angelai.

Kunigas apie vargonus kalbėjo gyvai, su meile ir 
dėkingas žvelgė į Valentiną, kad jinai jam priminė bran
gų dalyką. Pakėlęs ranką, kad savo žodžiui suteiktų dau
giau orumo, jis pasakojo:

— Šaukia jie kaip Dievo angelai! Aš visą dieną ir 
kriošiu viškose. Ak, senas jau aš, senas vaikeli, jau man 
ir pirštai atneiko bespaudant klavišus, bet širdis neatlei
džia ir gana. Išmėginau ir naujas gaidas, kurias grįždama 
parvežei. Dėkui, dukrele. Ir jei tavęs čia nebūtų, kam aš 
begročiau! Tylėtų tada vargonai...

— Kur aš dingsiu — nėra ko bijoti,— juokavo ji. 
Antanas kiek sumišo pamanęs kaip juokingai vaizda

vosi klebono atėjimą, kaip su pašaipa vertino jo gestus 
ir pasakymus: po nutriušusiais pavidalais būta liepsnos ir 
meilės. Ir Valentina jam pasirodė didesnė: štai ir ji turi 
kitokį pasaulį, negu šitas kasdieninis, turi pasaulį, kuria
me jis pats jaučiasi bejėgis.

-- Jeigu rytoj turėtum laiko,— nusikosėjo klebonas,- 
aš galėčiau...

— O, koks jūs geras!— atsakė mergaitė.—Aš tikrai 
ateisiu. Manęs ir priristos neišlaikys.

— Kunige Motiejau,— įsiterpė senelis, — gal nori 
dar vieno muzikos fanatiko?

— Nagi, nagi? 1
* Tomas Žiobras svirstelėjo galva į Antaną: šis būtų 

puolęs seneliui ant kaklo. Tačiau stovėjo nejautrus.
— Ar tu, jaunas žmogau, irgi esi muzikantas?— pra

bilo klebonas.
— Ne.
— Ogi senelis sako...
Aš muzikoj nieko neišmanau, net gaidų nepažįstu. Ir 

vis dėlto...
— Ką — ir vis dėlto?
— Aš... aš nieko taip nemėgstu kaip jos.
— įdomu, vaikine, įdomu.

— Galiu kiauras valandas klausytis visų tų sonatų, 
fugų, kvartetų. Ir jaučiu nepaprastą džiaugsmą. Ir vis 
tiek nieko nesuprantu: aš negalėčiau paaiškinti arba atsi
minti nė lengviausios ištraukos.

— Argi?— nustebo Valentina.
— Gryna teisybė, panele Valentina.

Jis pirmą kartą isįtarė jos vardą ir buvo laimingas.
— Gryna teisybė,— jis kalbėjo.— Ir aš manau, kad 

menas kuriamas ne tam, kad būtų suprantamas ir aiškina
mas, bet tam, kad jį mylėtų ir juo gėrėtųsi. Ir juo dides
nis menas, tuo jis protui nesuvokiamas. Aš jį palygin
čiau su ežeru.

Valentina kreiva akim dirstelėjo į Antaną.
— Jeigu norit,— su mariomis: kai jų vandeny mau

daisi, jauti saugumą visai ne todėl, kad visų šitų lašų 
cheminė formulė yra Hj O, bet todėl,kad visa būtybė, 
kūnu ir siela susiduri su gamtos reiškiniu, su gąmtos 
jėga, kuri tave apsupa ir vilioja. Ir muzika mane panar
dina,_ kaip baltai apsitaškiusi marių vilnis: su džiaugsmu 
aš bėgu į ją, šoku prieš ją, nardau ir esu laimingas. Po 
valandėlės ji dingsta negrįžtamai, išpildžiusi nesupranta
mą likimą.

Vaikinas nusišluostė kaktą. Jis nebuvo pratęs šitiek 
daug kalbėti ir varžėsi čia sėdinčių žmonių. Ir jis bijo
jo, kad jie nepašieptų jo, peš sakė tai, ką giliai mąstė 
sayo širdyje. Valentina sėdėjo susigalvojusi, rankas ster
blėje sugniaužusi. Brone Ševeliūtė gi dirsčiojo į vyrus, 
norėdama iš jų veidų susekti, ar čia reikės pasijuokti, ar 
rimtai galva linktelėti.

— Ateik, jaunas žmogau,— griežtai nusprendė kle
bonas.

— Apie kokią penktą valandą,— dar jis pridėję.
Ir bijūną vis laikė ant kelių.

Senelis, kurio puokštę Valentina buvo įmerkusi į va
zoną, tarė Antanui:

— Matai, koks iš tavęs Saliamonas. Bet gal nubėgtum 
pažiūrėti, ką ten sesuo...

Virtuvėj kvepėjo šviežiai virtos žuvys. Genavaitė 
kruopštė tarp garų debesies, kuris mušėsi į palubę ir ten 
plaukiojo. Paklausta ji pati nušlepsėjo pas brolį, prisikišo 
prie ausies ir kuždėjo, dairydamasi į svečius ir lyg prisi
vengdama, kad tie neišgirstų jos paslapčių.

Atsitiesus jinai garsiai pasakė:
— Suprantu, suprantu...
Ir vėl pasitraukė į garuotą savo viešpatystę.

— Dar vieno žmogaus trūksta,— prabilo senelis,- 
bet jau laikas ir kūną paguosti.

— Inžinierius bus sutrukęs ant plento,— tarė klebo
nas:—- tiek darbo.

Ir jis nukreipė akis į Valentiną. Jinai nusilenkė ir 
pataisė susigarankščiavusią suknelę. Paskui atsirėmė į 
krėslo atlošą ir ramiai žvelgė pro langą, žvelgė į tems
tančią dieną, į paskutinius spindulius ties girių viršūnė
mis ir į tą vakarinę dagilio giesmę rožių krūmuose.

Genavaitei susiruošus, Antanas likosi paskutinis. Jis 
atsistojo už senelio ir laukė. Buvo kiek neramūs, susierzi
nęs: iš anksto gązdinosi, kad tik nepatektų kaimynė pane
lė Bronė, kuri dabar taisėsi plaukus, nežymiai stebėda
ma jį patį. Tačiau Valentina negaišuodama prisigretino 
prie profesoriaus ir pareiškė, kad jos nė su botagu iš čia 
neišvarysią. Antrasis senelio šonas atiteko likusiai vieš
niai; uz jos įsikūrė klebonas, kuris trynėsi delnus: "Kad 
valgysim, tai valgysim", rodos norėjo tarti jisai. Dabar 
Antanas sėdosi šalia Valentinos. Ir jis buvo laimingas, 
žiūrėjo ne tiek į sriubą, kur plūduriavo raudonos vėžių 
kulšys, kiek skersavo šalia savęs — ir tai su atsargumu, 
bemaž šaltai, kad jo neįtartų, nepasakytų: "Vaje, koks 
jisai greitas". Lėtai valgyti jam reikėjo dar ir todėl, kad 
nežinojo, ką bedaryti su tais vėžių gabalais. Savo tėviš
kėj, Intiklės žemėj, jie vėžių neturėjo, ir jis niekados 
nebuvo jų nė ragavęs. Laukė, kad kiti jį pusėtinai aplenk
tų, o jis tada nusižiūrės, kaip anie daro. Ir savo širdy jis 
prisipažino, kaip miela sekti, kada gurkšnis kaimynei 
slenka gerkle, kada pasisuka galva ir kakle nuo paausio 
ligi suknelės krašto sustangrėja muskulas. Jis sėdėjo ran-- 
kas~ prispaudęs prie šonų, ir su kiekvienu pasikreipimu 
karšta banga plūsteldavo per jo sąnarius, ar tai imtų jis 
duonos riekę, ar tai atsakinėtų seneliui, ar galų gale 
pats kalbintų Valentiną. Juodu šnekėjosi apie šienapjūtę, 
apie liepyną ir bites: taip, dažnai taikosi jai saugoti jų 
spietimą. / nukelta i 5 paL/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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I...............atkelta is 4 psL/
m Kunigas pasakojo seneliui, kad reikes naujai 

aptverti šventorių ir iš kur akmenų ir žvyriaus imsiąs. 
Baigęs sriubą, patenkintas atsikve'pė ir grįžtelėjo į duris: 
ką daugiau mums Genavaitė atneš? Valentina sugavo šitą 
jo troškimą. Jos lūpos susišaipė, o akimis nubėgo links
mas šešėlis. Jinai išsitraukė nosinukę, nusikosėjo ir pasi
žiūrėjo į Antaną: abu neišlaikė ir susijuokė. Kiti pakėlė 
į juodu galvas.

— Viešpatie, koks diedas ten vėžlioja!— šūktelėjo 
Valentina ir pasilenkus žiūrėjo pro langą.

— Kur?— aštriai ir nuoširdžiai atsiliepė klebonas. 
, — Užlindo ten už kertės — toks su raudonu švarku.

— Sakot, su raudonu švarku?— kalbėjo klebonas ir 
susirusino keltis.

Senelis sudraudė:
— Valiūtė gi sako, kad jau užlindo už kluono.
Antanas stebėjo vakaro žaismą Valentinos skruostuo

se, pilkus šešėlius, nejučiomis susiklosčiusius aplink akis, 
ant smilkinių, tamsiu ir griežtu ruožu nusitiesiančius 
pažandėse ir susimetančius į suknelės raukšles. Urnai 
pasivaideno jam, kad nebylūs vakaro šešėliai visus šituos 
žmones suartina,pasivaideno, kad jie būtų seniai pažysta
mi, po vienu stogu gyvenę. Ir jis vėl galvojo, kad pasau
lyje vis dėlto gera, kad yra vertų daiktų, gražių vieške
lių ir maloniai šnarančių medžių. Susimąstęs įsižiūrėjo į 
raudoną saulėleidį, kuriuo kažkieno pirštai buvo nubraukę 
keletą plunksnuotų, murzinų debesėlių. Tik štai jis krūpte
lėjo — smarkiai susivarstė durys. Prieblandoj stovėjo ten 
naujas žmogus, tas pat, kur su Brone buvo ant plento. 
Atlašus, beveik karišku smarkumu ir įsitempimu kaukšėda? 
mas prisiartino prie stalo ir sušuko:

— E, beveik visi pažįstami, tik...
— Ir iš eilės sveikindamasis tarė Antanui:
— Ir poną esu jau matęs.

"Didelis daiktas, kad mane matei", pagalvojo anas.
— Ir tuo pačiu laiku jis mandagiai nusilenkė ir pada- 

vė ranką.
— Na Valiute, kaip sveikata?
— Taip ilgai neatėjot?— tarė mergaitė.
— Reikėjo tiltą baigti, darbininkams nurodymų duoti

— bene jie ką išmano!— atsakė jis ir dėbtelėjo į Antano 
krėslą.

— Ponas Būdžiūnai, jums sostą palikau šalia klebono
— nurodė senelis linksmai.

Sėdęs inžinierius vėl kreipėsi į Valentiną:
— O tu seniai čia?
Su šituo "tu" Antanas nuleido galvą; nusiminęs žiū

rėjo į šakutę, maigė trupinius. Nerimastis ir liūdesys 
skleidėsi iš laukų, ir lankose lėtai skambanti daina buvo 
tokia nelaiminga. Kerdžius rėkaudamas ginė karves. "Jis 
šiandien pasiankstino", tarė sau vaikinas, nugirdo kažkur 
vėlybą kregždę čyptelėjus ir bailiai sušnairavo į Valenti
ną. Jinai buvo alkūnėmis pasirėmusi ant stalo, kumščius 
prie smilkinių suspaudus ir kalbėjosi su Būdžiūnu. Jos 
rankų viršus buvo nudegęs nuo saulės, dabar bemaž tam
sus, o iš apačios atrodė jos šėmos. "Kaip žuvies nugara" 
pamanė Antanas, atsiminė ežerą ir naktį, išgirdo lengvą 
laivės dunkstelėjimą. Užsikniaubė ant lėkštės, nedrysda- 
mas nė vienam žvelgti į akis, ir tyliai plūdo save: "Kvai
las gi tu, Antanai, kvailas..." Jis gailėjosi, lyg jam kas 
būtų miręs, ir- būkštavo, kad kas jo neprašnekintų: tada 
jo balsas ims drebėti... Ne,; tegu- jis ramiausiai atsakys, 
vistiek išsiduos — išsiduos ar giliu atsikvėpimu, ar prilai
komu alsavimu, ar pagaliau netikra, prislėgta balso gaida 
Jis dar sykį išmulkino save ir sunkiai rijo kąsnį. Ir jam 
niekas netiko. Su piktu džiaugsmu sakė sau apie inžinie
rių: "Jo net ir ausys patenkintos nuo viežienos: ir tos 
raudonuoja". Norėjo keltis nusisukęs žiūrėjo pro langą į 
girias, grieti į savo kambarį ir kalbėtis su Vincuku. Ta
čiau vengė net sukrutėti ar atsilošti, kad kėdė negirkšte- 
lėtų.

— Ar galiu pakeisti lėkštę?— ties ausim atsiliepe 
Genavaitės balsas.

Vaikinas knystelėjo. Jis pasižiūrėjo į čia sėdinčius 
žmones, ir jie atrodė’ jam keisti.

— Ponas Antanai ar ilgai vakarauji?
Tai Valentina kalbėjo.
Jis bandė nusiąypsoti, bet pats pabūgo savo šypsnio. 

"Gerai, kad tamsu", tarė sau.
Ir garsiai atsakė:
— Aš... aš..., taip, ilgai, panele Valentina.
— Skaitot ką?
— Taip, "Brolius Karamazovus".
— Du tomai?— pasakė Būdžiūnas.
Ir vėl ėmė kalbėtis su Valentina.

Antanas įsiklausė, kaip žvirbliai migdami palėpėje 
čeža, ir matė, kaip iš anapus girių žengia naktis, sunki 
ir graudi, naktis neapmatoma, neišbrendama,— didžioji 
naktis, į savo glūdumas nešanti klaidžią sielą.

Valentina
AS esu Žemės ir Vandenų duktė 

Ir Dangaus augintinė.
Shelley

VALENTINA ėjo ežia. Vasara brendo laukuose. Soduo 
se bei dirvose krovėsi derlius. Rugiai linko nuo grūdo, 
miežių lysėse, kaip dūmas, kilo balzgani, tiesūs akuotai. 
Žvangučių buoželės buvo pilnos sėklų. Jau gegės nešaukė 
viena kitai iš liepyno į liepyną, iš šilo į šilą. Geisaties 
krūmuose nutilo lakštingalos balsas. Iš lizdų jau skrido 
jaunutės kregždės, tūpė jos. kriaušėj ant šakos ir, krutin
damos rudus , gurklius, laukė motinos ir kirminų. Lankose 
avys skabrinėjo žolę, o ėriukai striksėjo ir bandė muštis. 
Iš avilių lėkė spiečiai ir metėsi į augščiausias viršūnes. 
Piemenys vartė samanų kupstus ir rinko laukinių bičių 
medų. Jei ne šiandien, tai rytoj vartuose sužvilgės dal
giai, išeis vyrai ir moterys. Dirvose guls šiaudas prie 
šiaudo, kris pėdas prie pėdo, išsities geltonų rikių eilės, 
o nusigandus putpelė su mažaisiais bėgs dar nenukirstu 
plotu.

Vasara brendo laukuose. Kiekvienas žiedas nūn pilnė
jo ir nešė~ savo derlių. Valentina pailsus atsisėdo ant 
griovio krašto, skabė sidabrines žoles ir glostė pūkuotus 
šalavijo lapus. Iš atolo išlindo varlė ir ją stebėjo, varty
dama akis geltonam graižinėly. Žolė skambėjo nuo susislė
pusių žiogų. Žydra plaštakė nutūpė ant smilgos ir suglau
dė sparnus_ nakvoti. Skraidė ji visą dieną, aplakstė daug 
žiedų ir nūn ramiai laukė ilgos tamsybės. Valentinai ro- 
dėst kad kiekvienas vabzdys ore, kiekvienas sliekas žemei 
je žino savo kelią. Jie skraidė ir rėpliojo tiesiais takais, 
be rūpesčio ir abejojimo. Jinai sėdėjo kryžkelėje. Skai
drus jaunystės metas susidrumstė, ji nežinojo, kur dingti. 
Klausydamasi mykiančio veršelio tėviškės žardyje, mąstė 
ji, ką turėtų daryti. Taip, jos nameliai sugriuvo, tie vai
kiški ir aiškiai per dvejus metus sudėlioti nameliai. Ji 
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galėtų vėl suramstyti iširusius sienojus ir su nuometu 
žengti į juos. Bet ji matė, kad nėra juose džiaugsmo, 
kad tai būtų vien žodžio tęsėjimas . ir pareiga, kurios 
prasmė jai ėmė niauktis. Iš tikrųjų, tėvas supras, jei dar 
nėra supratęs, kad dukteriai paguodos nebus, jei ji išeis 
ten, kur ligi šiolei buvo tikėtasi. Ir jai Modesto drau
gystė nūn apsiblausė. Juodu galėtų gyventi pusiau šešėly
je, toje klastingoje vakaro prieblandoje, už kurios glūdi 
naktis. Modestas neša viršenybę, pridengtą išdidusiu nuo
lankumu: viršenybę tėvams, viršenybę darbininkams, virše
nybę jai pačiai. Jis į ją žiūri, kaip į jaunesnę seserį, 
kuri ilgainiui išaugs, susiprotės ir bus gera šalia tavęs. 
Nusigręždama ji bus nedėkinga ne tik jam, bet ir namiš
kiams, kuriems bus sunku. Ak, ir jai sunku, ir neaišku! 
Tyli, užsidariusi, pasiaukojusi ji gyventų su inžinie
rium. Auka, štai vertingas žodis! Ir jis traukė ją. Gražu 
atiduoti už ką nors savo gyvenimą. O tačiau tėvas iš 
senelio grįžęs tarė jai: "Dukra aš noriu tavo gero..." Jis 
supranta, kad jo kūdikis susvyravo, jis liepia rinktis, kur 
jai pačiai mieliau...

Antanas Vaičiulaitis

PRALOŠT AS SMUIKAS
Apysaka

Jokūbas išėjo lauk. Žmona dabar tegul sau pirkioj 
murma, kam jis vakaruškose grojąs, kam laiką niekais 
leidžiąs, Bei kaip jam atsisakyti, jei vaikinai ima jį už 
rankos ir mergaitės kalba: "Na, dėduli!"

Lauke jau buvo sutemę. Tarp juodą debesų, kartais 
dar sužėruodavo dangus. Vėjas švilpė ir šiaušė šiaudinį 
stogą. Ties kojomis šnerėjo lapai. Iš laukų parbėgęs šuva 
meilinosi prie Jokūbo, kuris pasikišo po apsiaustu smuiką 
ir pasuko į kelią. Nuleidęs galvą, užsidėjęs suglamžytą 
kepurę, diržu susiveržęs atbrizgusias kelnes, jis klampojo 
rudens vakarą, tenai palikęs žmoną, vaikų būrelį ir sklypą 
žemės - teisybę, smiltėtos ir nenašios.

Neilgai ėjęs tižiu taku,jis patraukė tiesiog dobi
lienomis, siauromis ežiomis, tarp arimų ir pasiekė Kaiščio 
namus.

Pirkia buvo dailiai iššluota, vandeniu palaistyta, 
o langai praviri, kad nebūtų trošku.

Jokūbas , pasisveikinęs , atsisėdo kertėje. Neilgai 
laukus, jis jau traukė smičių po stygas ir mušė koja tak
tą į grindis, bet atsargiai, lyg į stiklą. Prisimerkęs jis 
žiūrėjo į šokėjus. Jo širdy buvo smagu ir jauku. Jis mušė 
koja taktą, ir pirmoji styga dabar kalbėjo taip plonai, 
kad jam atrodė, lyg mažas vaikas kur vėjuje stovėtų 
ir vienplaukis šauktu. Bet kita styga prabilo kaip jauna, 
vikri mergaitė, kurios balsas linksmas ir išdykęs. Toliau 
girdėti jau vyriškai aidint, - skaidriai ir šviesiai atsakinė
jant antrajai stygai. O paskutiniosios jis nemėgo - trum
pai brūkštelėjo per ja. Atsiliepė storas, rūškanas virpėji
mas, ir muzikantui staiga pasivaidino, lyg koks mieguis
tas ponas kur aukštai, nuo debesų nukoręs kojas, sėdėtų 
ir bartų visus: ir vienplaukį vaikutį, ir mergaitę ir tų 
gerą berniuką.

Ne, Jokūbui netiko ta rūsti styga, ir jis pažiūrėjo 
į stalą. Ten ėjo darbas: vyrai metė kortas, žarstė pinigus. 
Muzikantas mielai būtų prisidėjęs prie jų, tik žinojo, kad 
šokėjai nepaleis jo. O lošikai; lyg tyčia, jam mojo slink
tis prie jų drąųgės Ir j pūkavo: "Dėde, šiandien visiems 
velniškai sekasi". Jis vadžiojOesmičių. vis greičiau ir grei
čiau, poros sukosi smarkiau, jų veidai kaito, raudonavo, 
prakaitas išbėrė kaktą. Štai Užyadžių Juozas su Stebaičio 
Anele metė šokę ir ant suolo vėdinosi skarelėmis. Į juodu 
nusižiūrėjo vienas, kitas...

Dabar Jokūbas jau turės laiko. Jis tarė:
- Eikit ratelį, o aš pasilsėsiu...
- Sėskit prie mūsų, dėde.' - nuo stalo jam atsiliepė 

balsas.
Dusyk to sakyti nereikėjo. Jis prisigretino prie 

stalo, išsitraukė pinigų, gavo kortą. Ir žiūrėk: šeimininkas 
jam pralošė, SekčicLiudvikas pralošė. Paeiliui trys pra - 
laimėjo. Vyrai, aplink apspitę, juokėsi ir šaukė:

- Matai, vos rankas pridėjo - ir visiems lūpas ap
šluostė!

- Na, palauk, Jokūbėli, kitą syki tu iš mano sau
jos nepaspruksi, - sakė šeimininkas.

Sis dabar laikė banką ir padavė kortas. Pirmieji 
išlošė. Kai atėjo muzikanto eilė, jis tarė:

- Na, Kaisti, gal dar neapiplėši manęs - imu už 
viską!

- Jokūbai, nedovanosiu! Liksi plonas kaip vėgėlė, 
- kalbėjo šeimininkas.

Smuikininkas paėmė antrą 
-tik žemukai, damos! Duok dar! 
septyniolika akių! Žinoma, Kaištis 
gyvas nepasiduos.

Seimininkas ištraukė ir ant 
kortą: nori - imk, nori - neimk, 
pasisekti...© jei nepasiseks...Visus pinigus prašvilpčiau. 
Maži juokai. Jis pasiseilejo smilių ir prikišo prie kortos. 
Ji lipo, biaurybė, ir kilo aukštyn. Turėtų laimę nešti. 
Ne, to dar negana! Jis atkišo pirštus, suko juos vieną 
aplink antrą ir būrė kartodamas: "Pasiseks, nepasiseks, 
pasiseks..."

- Pasiseks! - tarė jis garsiai ir atvožė...
Jis atvožė šešias akis.
- Jokūbai, kaip tave sumalė! - šaukė vyrai.

Jis paraudo, atskaitė pinigus - visus kiek turėjo,- 
ir mielai būtą pakilęs. Bet kokia negarbė!’ Paskui visi 
juoksis, ant dantų nešios tave! Jei nueisi, 
įsipylęs sakmbančių, tada viskas gerai. O dabar kur tū 
akis dėtum, jei kas tartų: "Dėduli, tai nurakė tave!" Rei
kia dar kartą mėginti. į skola. Juk vis kada nors pradės 
sektis. Ir kodėl ne tuojau?

Jis šilo ir susičiaupęs tylėjo. Kai atėjo eilė jam, 
ne“ nepasiteiravęs, kiek banke yra, tarė:

- Už viską.
- Tiek daug! Palik mums nors pusę! - kalbėjo kiti.

- Nieko'. Imu už viską! - Jokūbas pakartojo. Jam 
dabar rodės, kad tikrai jis laimės! Kaip čia kitaip ir be
gali būti.

Prie karaliaus jis gavo septynakę ir nušvito. Dabar 
jam gali tekti aštuonakė, devynakė ar net viena kis dau
giau. Beveik juokdamasis jis atvertė naują kortą i. ..L 
nepažvelgė į ja, tik žiūrėjo į šeimininką.

- Tūzas!* - pasakė vyrai;.
- Tūzas?
Jokūbas tikrai gavo tūzą ir dar taukuotą!
Tai sudirbo, tiesiog lupte nulupo...
Kaištis buvo žmogus su protu. Jis tarė:

- Na, muzikante, neliūdėk! Duodu atsilošti skolą. 
Tikrai laimėsi.'

Jokūbas paėmė korta. Tik čia Žiūriniu Viktoras

korta. Kas čia daros 
O dabar blogiau,- tik 
rinks daugiau, jis kaip

stalo padėjo neatvožtą 
Jokūbas abejojo. Gali

ir nė

PERKŪNO NAMAI, 15-16 a.istorinio pastato fragmentas 
Kaune Nuotr:Juozo Polio

ko

prabilo:
_i O ka dede statai, jei prakiši?

- Taip, taip.' - pritarė Sekčio Liudvikas. - Reikia 
nors.

- Ką statau? - pasakė muzikantas ir griebė už
kišenių, bet ten buvo tuščia - nė skatiko.

- Ką statau? - klausė jis žvalgydamasis ir paste
bėjo smuiką.

Nieko daugiau neliko.
- Štai ką statau, - prabilo jis ir parodė paskutinį 

savo turtą.
Buvo tai rizika, didelė rizika, bet pagaliau ar am

žinai jam nesiseks ’. Ne, jis nesiskirs su savo mielu instru
mentu - kaip galima net galvoti apie tail Net tada, kai 
ant stalo gulėjo sutrauktos dvidešimt šešios, akys, jis ne
pajėgė įsivaizduoti, kas atsitiko. Jis sėdėjo, mirkčiojo 
ir nedrįso nė pajudėti. - Dieve tu mano, tokia pražūtis! 
Gal jam grąžintų? Ne, jis bijojo,- graudu jam buvo pra
šytis. Taip, smuiko daugiau jis neturės, nauja šiais laikais 
ne jam pirkti'. Nebus su kuo vienam pasigraudenti, nebus 
kam 
kaip

jis

tik

Jis

jaunuosius linksminti. O ką žmona pasakys? Ji rėks 
šarka. Dabar tu jai nė i akis nesirodyk.

Mergaitės ir vaikinai apsupo Jokūbą ir prašė:
- Dėduli, jau pasilsėjai; Griežk, griežk!
- Nepuikuok, dėduli, - sakė jie ir juokėsi.

Griežk! O smuiką jau vartalioja šeimininkas! Tai 
padaryta kalbų - visam kaimui, visai parapijai. Ištisą 
mėnesį dabar iš jo šaipysis, nuo liežuvio galo nepaleis.

Jis buvo taip susikrimtęs, kad nejautė, kaip šeimiTr* 
ninkas judino jį už peties. Tik jau gerai stukteltas 
bailiai pažiūrėjo į Kaištį, kuris kelintą, sykį kalbėjo:

- Sakau, man nereikia tavo smuiko. Nesėdėk, 
griežk. Matai, šokėjai jau nerimsta.

Jokūbas atsistojo ir nustebęs išskėtė rankas, 
stovėjo ten suglumęs ir nesusigaudė, kas aplinkui darosi.

Seimininkas linksmas pasakojo:
- Ką man su juo veikti, su tuo smuiku? Tegu Die

vas jam duoda sveikatos, kad ilgai jaunikliams kojas mik
lintum...Man jo nereikia...Imk ir čirpink...

Jokūbas vis negalėjo atsipeikėti.
Tik kada Kaištis prie jo priėjo, apkabino, taręs 

"duok ūsą!", pabučiavo ir atkišo smuiką, jam vėl buvo 
viskas aišku ir smagu. Jaunieji plojo, šūkavo, gyrė šeimi
ninką ir muzikantą, kuris linksmai tarė, ‘ J J-
mas:

- Aš jį kaip vaiką...kaip vaiką 
griežiu, tuojau...

Kai švintant jis išėjo namo, jam 
žvaigždės ligi žvaigždės kažkas ištiesė 
jos ten groja. Ir visas pasaulis skamba 
gluosnio šakos, ir žolė, ir tas mažas vabaliukas, kur žie
mai gilyn į žemę rausiasi.

į smuiką rodyda- 

mylėjau...Tuojau 

atrodė, kad nuo 
stygas, ir dabar 
ir džiaugiasi: ir

MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENCINIO SĄJŪDŽIO 
IR MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO 

KVIETIMAS J VISUOTINĮ SUVAŽIAVIMĄ.
Visi MLRS ir ML Fondo nariai yra maloniai ,kviečiami 
į visuotinį suvažiavimą, kuris įvyks š.m.RUGSEJO mėn. 
5-6 d.d., per Darbo Šventės (Labor Day) savaitgali LIE
TUVIŲ NAMUOSE 5573 Bloor, St.W., TORONTE,* Ont., 
KANADOJE.

sau i kišenių ^Šeštadienį, rugsėjo mėn.5 d. registracija ir darbotvar- 
)’ dabar kur tn kės eiga vyks nuo 8:30 v.r. iki 7 vai.v., su pietą pertrau

ka.
Papildomoji narių registracija pirmajai sesijai vyks nuo 

13:30 - 14 vai. Bendra vakarienė- 7 vai.v.
Sekmadieni, rugsėjo men. 6 d. - pamaldos 9 vai.r. 

ir toliau vykdoma darbotvarke.
Suvažiavimo uždarymas 4 val.30 min.p.p., kavutė ir 

atsisveikinimai.

Pastabos:
1. Visi Mažosios Lietuvos Fondo nariai, įnešę $100, 

ar didesnę auką, nuo kiekvienos paaukotos šimtinės turi 
vieno balso balsavimo teisę. Narys, pasinaudodamas pri
dėtu lapu, savo balsavimo teisę gali raštu pervesti kitam 
MLF nariui.

2. Sveikinimai pageidaujami raštu.
3. Dėl bet kurią informacijų ir dėl dalyvavimo vaka

rienėje prašome kreiptis į LAdomavičienę, tel: /416/ 431- 
2312, 18 Gracemont Cr., Scarborough, Ont.MIG 1K3.

Iki malonaus pasimatymo ! A ,
A. Regis A. L y m a n t a s
ML Rezistencinio Sąjūdžio ML Fondo Valdybos

Pirmininkas Pirmininkas

5 psl.



toronto
Lietuviu Namu

Žinios
• Birželio mėn.28 d. LN 
popietėje dalyvavo 150 
žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 4 iŠ Vilniaus; S. 
Balsevičiai iš Ottawos. Sve
čius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos 
sekretorė dr.Gina Ginčiaus- 
kaitė.

• Vyrų Būrelio ir tautinių 
šokių ansamblio ATŽALY
NAS gegužinė praėjo sėk
mingai. Pasitaikė gražus 
oras , ir joje dalyvavo 200 
žmonių.

NupŠirdžiai dėkojam: 
Janinai Vitkūnienei ir Da
nutei Bonner už pagamini
mų skanaus maisto ir ma
lonų aptarnavimų, Broniui 
Mackevičiui už maisto 
bilietėlių pardavinėjimų, 
mieloms ponioms už loteri
jos bilietėlių išplatiriimę, 
A.Sukauskaui už loterijos

tono GYVATARAS taip 
pat rimtai ir gražiai pasi
ruošęs.

Gausus talkininkių būrys 
prisidėjo gausiais ,ir .skaniai 
bei dailiai paruoštais tor
tais ir pyragais ir prisidėjo 
kitokia visokeriopa pagalba

Paviljono princese buvo 
Irena Poškutė, meras 
Antanas Rašymas.

Parodą suruošė Lietuvių 
Tautodailės Instituto išeivi
joje Toronto skyriaus narės: 
vadovė- Aldona Vaitonienė, 
Greta Baltaduonienė, Hilda 
Lasienė, Zuzana Stravinskie
nė, Leokadija Nekrošienė, 
Julija Maciejauskienė, Liu
da Sendžikienė. Gobeleno 
audimo techniką demonst
ravo Aldofia Zarembaitė, 
o Arija škėmaitė- tautinių 
juostų audimą. Greta Bal
taduonienė ir Aldona Zan- 
derienė gamino šiaudinukų 
papuošalus. Vytai pasireiškė 
kraitinių, skrynių ir rankš
luostinių pavyzdžiais- An

tanas Supronas, o Riman
tas šilingas priminė seno
viško skalbimo būdą me
niškai išpuošta kultuve.

šalia tautodailės pavyz
džių, kurių buvo labai gra
žių ir gausių, atskiroje 
parodos dalyje pasirodė 
keramikė torontietė Valen
tina Balsienė su 20-čia 
vazų ir lėkščių.

Už paroda KARAVANE 
VILNIAUS paviljonas lai
mėjo Il-ą vietą.
• ANAPILIO knygyne gauta 
naujų lietuviu-anglų kalbų 
žodynų "Wordš-Words".Taip * 
pat galima Jsigyti įvairių 
lietuviškų vaizdajuosčių.
• Lietuvių, evangelikų-liute
ronų IŠGANYTOJO P-jabu- 
vo sdurengusi iškyla liepos 
mėn. 12 d.

Organizuojama pagalba 
atstatyti lietuvių liuteronų 
šventoves Lietuvoje. Jeigu 
kas nori paaukoti tam rei
kalui, daugiau informacijų 
gali gauti pas W.Drešeri 
tel: 233-3334.

Toronto LIETUVIU NAMŲ Vyrų Bttrelio ir Revizijos Komisijos nariai. Sėdi is kaires: .
M.Racys,pirm. T.StanuBs, A.Padolskis, A.Bričkus; stovi: A. Bukauskas, Z.Revas, E.Bartr|< AN ADOS VYRIAUSYBE ATSAKO I LAIŠKUS DEL RUSU 
minas, A. Genys, A.Kairys, B.Laueys Ir P. Genys. Trūksta A.Borkerto.^ RtlldįjA KARIUOMENĖS IŠVEDIMO IŠ’ LIETUVOS'

pravedimą ir B.Laučiui 
už stovyklos paruošima. 
Tikimės, kad kitais metais 
galėsime [vesti daugiau 
sporto žaidimy jaunimui.

• Liepos mėn. 5 d. LN 
sekmadienio popietės daly
vių skaičius sumažėjo iki 
90 žmonių. Gražus oras 
ir IX-toįi tautinių šokių 
šventė Čikagoje sumažino 
lankytojų skaičių. Svečių 
knygoje pasirašė: po 1 iš 
Vilniaus, Marijampolės, 
P.A.Bridickai iš Creemore, 
Ont., R.Stepulaitis iš Bar
rie, D.Vaitiekūnienė ir 
M.Biekšienė iš Hamiltono.

• LN valdybos pirm. V. Kul
nys birželio mėn. 21 d. 
išvyko atostogų i Lietuvę. 
Jo pareigas perėmė LN 
valdybos vicepirmininkas 
ir Slaugos Namų komiteto 
pirm. J.V.Šimkus.

• LN nariai prašomi pra
nešti savo adresu pakeiti
mus., skambinant vedėjui 
T.Stanuliui arba adminis
tratorei D.Sysak-Simonaity- 
tei tel: 532-3311.

• Oro paštu yra gaunami 
iš Lietuvos: ."Lietuvos Ai
das" ir "Lithuanian Week
ly" anglų kalboje. Abu 
laikraščiai yra NL skaityk
loj, kuri yra atidaryta kiek

vienų dienų tarp 1 - 3 
val.p.p., išskyrus šeštadie
nius.

• Liepos mėn. 12' d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 140 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Kau
no, po 1 iš Vilniaus, Šilu
tės; A. J.Gaigalai iš Wa
shington'©, K.D.Ječiai iš 
Villa Park.IL, G.Avižonienė 
iš Kalifornijos, P.Lapinskas 
iš Floridos, V.I.Povilaitis 
iš Oakville,Ont.; W.Hasum 
iš St.Thomas, I. Kaliukevi- 
čienė ir J.Balčiūnas iŠ 
Port Severn,Ont. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN revizijos komi
sijos pirm. H.Sukauskas.

• Liepos mėn. 19 d. LN 
sekmadienio popietėje daly
vavo 125 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė: 2 iš Kau
no. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
Vicejairm. Kristina Damba- 
raite-J anovičienė.

• LN vedėjui Teodorui 
Stanuliui išvykstant atos
togų j. Lietuvę, jo pareigas, 
perėmė LN administratorė 
Danutė Sysak-Simonaitytė, 
tel: 532-3311.

• Slaugos Namams aukojo:
Petros Jankaitienės

seserei a.a.Alfanijai mirus 
Lietuvoje, vietoje užuojau
tos aukojo $60- S.B.Yoku- 
bynai, Nina Pečiulyte ir 
V.V.Rasiuliai; a-a. Juozo 
Paulaičio iŠ Sudbury atmi
nimui: $500 - Marija Ti- 
mukienė; $50 - V.O.Senkai 
iš Angus, Ont.

• Irena LUKOŠEVIČIENĖ 
kartu su savo vyru dr.Pet- 
ru Lukoševičiumi praleido 
ilgesnį laika Lietuvoje. 
Irena Lukoševičiene’ pasida
lino savo ilgų metų darbo 
patirtimi Montrealyje ir 
dėstė specialų kursą Medi
cinos Akademijoje Kaune. 
Š[ rudeni socialinės globos 
reikalais1 kursą ji praves 
studentams.

Dr.Petras LUKOŠEVIČIUS, 
kaip PLB atstovas ,rūpino
si Lietuvos ir išeivijos 
bendradarbiavimo įstaigos: 
organizavimu, pavedus PLB 
valdybai jam tą darbą at
likti Vilniuje.

o Kanados Lietuviu Bend- 
ryuomenes Kultūros Komi
sijos pirmininke ir VO

LUNGES choro vadove 
muz.Dalia Viskontiene, 
Toronto GINTARO Ansamb 
lio vadove Rita Karasiejie- 
ne š. m. liepos men. 16 d. 
išvyko vienam menesiui 
i Lietuva susipažinti su 
muzikiniu ansambliu, choru 
ir mokyklų vadovais, ap
lankyti stovyklas, kur butu 
galima musu jaunimui mo
kytis liaudies instrumentu, 
dainų,pabendrauti lietuviš
koje dvasioje ir surasti 
nauju muzikiniu kuriniu, 
kurie tiktu programoms 
pas mus čia ir užmegzti 
ryšius abipusiam bendradar 
biavimui.

• Tradiciniame metinia
me renginyje KARAVANAS 
lietuvių paviljonas VILNIUS 
dalyvavo ir šiemet su ge
rai ir dailiai suorganizuota 
paroda ir programa. Pavil
jono organizavimo komite
tui vadovavo V.Taseckas. 
Svarbu ir malonu pažymėti, 
kad pavyko ir pelno atžvil
giu.

Meninėje programoje 
puikiai pasirodė GINTARO 
ansamblis, laimėjęs I-aja 
vietą. Birželio mėn. 26 
d. programa atliko Hamil-

Kanados Prekybos Ministeris Michael H.Wilson’as, atsaky
damas i rašomus laiškus vyriausybei, kad rusu kariuomene 
butu išvesta iš Lietuvos teritorijos, satsiunte tokio turinio 
laiska:

" Dear T.Stanulis:
Thank you ofr your letter regarding the removal 

of former Soviet troops from Lithuania, a matter wich 
is clearly of great concern to you.

As you know, negotiations between Russian repre
sentatives and government officials in Latvia, Lithuania 
and Estonia are currently underway. Regrettably, prog
ress has been slow on determining a timetable for with
drawal and tje status of the troops in the iterim

The Canadian government is quite concerned by 
the continuing presence of Russian troops in the Baltic 
States. Our Embassy in Moscow has raised their withdra
wal from Lithuania with the Russian Foreign Ministry, 
urging negotiations in good faith and respect for com
mitments already made.

At the June 5, 1992 North Atlantic Cooperation 
Council (NACC) meeting in Oslo, the Secretary of State 
for External Affairs, the Honourable Barbara McDougall, 
called for progress ont this issue. Canada fully supports 
the NACC declaration wich states that military forces 
should only be stationed on the territory of a foreign 
state with that state's consent and recognizes the impor 
tance of an early withdrawal timetable. Canada would 
also support any agreement betveen Russia and the Bal
tic States to use mechanisms of the Conference on Se
curity abnd Cooperation in Europe to resolve these is
sues.

During President Yeltsin's visit to Ottawa the 
Prime Minister referred to our concern about the situa
tion in the Baltic States. I am hopeful that the curren 
discussions between Russia and Lithuania will result in 
a acceptable solution. Our Embassies in Stockholm and 
Moscow are continuing to monitor the situation closely.

IŠNUOMOJAMAS NAMAS - 1500 kv.pėdų apimties, 
1579 Bloor St.,W. - arti prie Lietuvių Namų:

7 kambariai per du aukštus, atskiras; 6 automo
biliams vieta. Ideali vieta daktaro, advokato ar 
verslo raštinėms. Skambinti Danutei Sysak-Simonai- 
tytei, tel: 532-3311 arba kreiptis tiesiog į LN raštinę.

LIETUVIŲ KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS Parapijos kredito kooperatyvas
■ 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.00% už 6 mėnesių term, indėlius
5.50% už 1 m. term, indėlius
6.00% už 2 m. term, indėlius
6.50% už 3 m. term, indėlius
5.50% už 1 m. GIC mėn. paiūk.
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.50% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.50% už OHOSP (variable rate)
4.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

4.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IM A :
už asmenines
paskolas nuo........ 9.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 7.75%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 8.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.50% 
(variable rate)

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

Tokio pat turinio at
sakymus yra gave ir iš 
Užsienio Reikalu min.Bar- 
bara McDougall. Pastaroji 
pabrėžė, kad Kanados am
basados Stockholme ir 
Maskvoje idemiai seka

situacija, ir kad ji pati 
domėsis tos problemos 
išsprendimu.

Atsakymus i laiškus 
gavo visi, prideje savo 
adresus.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

^cfYVAT'-TTAUGIAUl^^

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)._________________

Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.- 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
val.r.-8 val.v.,šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BUSTINĖ.' 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

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.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVI Š’K A 1

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ”’.

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.00%
180-364 d. term, ind........... 5.00%
1 metų term, indėlius ....... 5.50%
2 metų term, indėlius....... 6.00%
3 metų term, indėlius ....... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GtC-met. paiūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. paiūk.... 7.00%
3 metų GlC-met. paiūk.... 7.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 5.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.50% 
Taupomąją sąskaitą ........ 4.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.00%
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.50%

IMA UŽ:

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.00%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 9.00%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 7.50%

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

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

rinipgiTipn insurance MJKJtLoJrllLJtę BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
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.
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui prašome skambinti 

Tel: 233-444Q
Narys “Better Busslness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslusI 
V. Dauginis - telefonai (416) 633-1121, (416) 622-6460 
Lilija Pacevlčlonė-telefonai (416) 636-1121,(613) 663-3662 

• GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
• GYVYBĖS ‘ KOMERCINĖ*

DRA VDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

,1613 Bloor St. West, Toronto, Ont , M6P1A6
(41 6) 533-1121 FAX 533-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Park.IL


montreal
SMAGI GEGUŽINĖ

S. m. liepos mėn. 12 d. 
tradicinėje gražioje vieto
vėje vyko L. K. MINDAUGO 
šauliu Kuopos tradicinė 
gegužinė. Ji buvo sujungta 
su Lietuvos Karaliaus Min
daugo diena.

Po vėliavos pakėlimo 
Kuopos pirm. Auę.Mylė 
savo žodyje prisiminė Ka
raliaus Mindaugo reikšmę 
lietuvių valstybei, o Lietu
vos šaulių Sąjungos Išeivi
jos Centro Valdybos vicep. 
J. šiaučiulis tarė proginį 
žodį ir padėkojo Montrealio 
L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopai už tokio paminėji
mo surengimą.

Atvykus kun. Lipskiui, 
buvo atnašautos pamaldos 
už mirusius šaulius.

Per trumpą laika kun.
Lipski’s, besilankydamas 
A V P-joje, pasistengė pa
ruošti pamaldas lietuvių 
kalba. Tuo gegužinės daly
viai buvo maloniai nustebin
ti ir jam už tai nuošir
džiai padėkojo.

Vėliavėlėmis išpuoštoje 
aikštėje ir esant gražiam 
orui, buvo privažiavę 20 
automobilių su svečiais 
ir dalyviais. Atsilankė 
ir kaimynai vasarotojai.

Akordeonistui •
Rimeikiuį 
prisijungė 
armonikomis- 
ir kaimynas Norman.

Pasivaišinus, pravedus 
loteriją, pasišnekučiavus, 
Aug.Mylė visiems padėkojo 
ir uždarė gegužinę iki - 
-sekančios vasaros. <L

Jonui 
vadovaujant, 

2 grojėjai su 
A.Račinskas

Į Vokietija"!
VASARIO 16-tosios 
GIMNAZIJA ŽIURI 
Į ATEITI

Vasario 16-tosios 
nazija veiks ir toliau ir, 
kaip visada, naujais mokslo 
metais sveikins mokinius 
iš įvairių pasaulio šalių.

Gim-

Vokietija ir kitos Vaka
rų valstybės, kaip rašomą 
Vokietijos LB Valdybos 
Informacijos leidinyje, išei
to Lietuvoje vidurinio moks
lo dar nepripažįsta,' nes 
mokyklų sistema "ten šiuo 
metu tebekeičiama ir už
truks, kol 
vakarietiškas 
Paskutiniuoju 
lietuvių gimnaziją 
Lietuvos moksleiviai, kurie 
nori čia išlaikyti brandos

bus pasiektas 
standartas, 
metu šią 

lanko

ŠALFASS CENTRO VALDYBAŠALFASS LENGV. ATLETIKOS K-tas

TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

992. VIII. 10 d.

VEUINDELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADO.II', 
ISlirURĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 5% 
santaupas...................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 3.75% 
90 dienų indėlius ............ 6.5%
1 m. term, indėlius ............. 7.5
1 m. term.ind.mėn.pal......... 7%
3 m. term.indėlius ............... 8%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5% 
RRSP ir RRIF 1 m.............  7.5%
RRSP ind. 3 m...................... 8%

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario LEM 1L6
TEL: 544-7125 

AKTYVAI PER 36 MILIJONUS JJQLERIŲ 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 13.25% 
nekiln. turto pask. 1 m........ 9%
nekil.turto pask. 3 m. ... 9.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje” 
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.

t

Tradicinėje L.K.MINDAUG 0 Saulių. Kuopos gegužinėje s.mjiepos mėn.12 d. vėliavos pakėlimas; dr.J. Maliska ir kun. J. Lipski’s, atnašavęs Misiąs. 
Žemiau - dalyvius ir svečius linksminę muzikantai: Mr.Norman, A.Kačinskas ir J.Rimeikis. Visos nuotr: Aug. Mylės

egzaminus, kad galėtų to
liau studijuoti Vokietijoje. 
Be to, labai svarbu mums 
išeivijoje išsiauginti jauni
mą nepakirstomis šaknimis. 
Si gimnazija išaugo ir į 
Vokietijos, beveik jau ir 
į Europos lietuvių centrą. 
Joje įsikūrė Vokietijos LB 
būstinė, Lietuvių Kultūros 
Institutas, vyksta posėdžiai, 
suvažiavimai, koncertai, 
parodos ir kt. . Lietuva ir 
Vokietija ypatingai intensy
viai vysto tarpusavio ryšius. 
Kiekvienas lietuviškai ir 
vokiškai gerai kalbantis 
žmogus tiek Lietuvai, tiek 
Vokietijai labai reikalingas. 
Kartu su tuo labai reikalin
gas ir vakarietiškas menta
litetas. Gimnazijoje besi
mokantis Lietuvos jaunimas, 
bendraudamas 
jaunimu, turi 
vystyti savo 
Svetimoje šalvie

su Vakarų 
galimybės 

mąstyseną, 
esančios

brandos

1971.

lietuviu struktūros saugos 
ir stiprins lietuvių gyveni
mą kokybiškumu, lietuviš
kumu ir demokratija.

šiais metais 
egzaminus išlaikė Astrida 
Krausaitė, gimusi 
Atvyko čia i V-ta klasę 
iš Muenchen'o. dainavo 
gimnazijos chore, buvo 
mokinių komiteto atstovė, 
skautė, šoko tautinius šo
kius; Juris Roitas,gim. 1971 
m., įstojo i Vl-ta klase. 

1992 Siaurės Amerikos pabalįiečių ir lietuviu lengvosios
ATLETIKOS PIRMENYBES

1992 m. S. A. Pabaltiečių ir Lietuvių Lengvosios Atletikos Pirme- 
menybės įvyks 1992 m. rugsėjo 12-1? d.d., Cuyahoga Community College, 
Westera Campus, 11000 West Pleasant Valley Rd., Parma, Ohio. (Kampas 
W« Pleasant Valley Rd. ir York Rd.). Parma yra Clevelando pietų-vakarų 
priemiestis. Vykdo - Clevelando LSK žaibas, * Lietuvių pirmenybes bus 
iBvestos 13 pabaltieBių, Yra galimybė, kad antrą dieną, rugsėjo 13 d., varžybos vyks St. Ignatius High School, 1911 W. 30-th St.,Glevelande.

Varžybos vyks šiose klasSse; vyrų, moterų, jaunių A (17-19 m.), jau
nių ir mergaičių B (15-16 m,). C (13-14 m.)j D (11-12 m.), E (9-10 m.). 
F f žemi an 9 m. ); Sub masters (35—39 n.) ir visų klasių Masters — (40-44 m. 
(45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai. Prieauglio klasifikacija - pagal dalyvio 
amžių 1992 m. gruodžio 31 d., Sub-masters ir Masters - pagal dalyvio am
žių varžybų dieną. Dalyvių skaičius neapribotas visose klasėse.

Varžybų pradžia BeBtadienį rugsėjo 12 d., 1:30 PM. Registracija nuo 
12:00 vai. Sekmadienį varžybų tąsa nuo 10 s 30 AM.

Dalyvių registracija - iki rugsSjo 8 d. imtinai, pas varžybų vadovą 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel. 216-486-0889. 
Papildomai galima kontaktuoti Eglę Laniauskieną 216-731-7464.

Smulkina informacijos yra praneSta visiems sporto klubams. Klubams 
nepriklausantieji, dal informacijų gali kreiptis į bet kurį sporto klu
bą ar tiesiog į A. Bielskų ar Eglą Laniauskieną.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių lengvatletams. Dalyvaukite*

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Žeriausias patarėjai ir darbo atlikėja* stogodengy* 

UY RICHARD, kuri* jau taniai liatuviam* patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 3 M-1470

f a Elfl 1 1 E
■T“ 1*1 . -

Taip pat mielai šoko tauti
nius šokius, dainavo gimna
zijos chore, buvo mokinių 
komiteto atstovu; Gabrielė 
Žaidytė, gim. 1970 m.atvyko 
iš Vilniaus 1990 m.į Kil
tąją klasę. Tai pirma mo
kine iš Lietuvos, kuri išlai
kė šios gimnazijos brandos 
egzaminus. Ji uoliai mokė
si, kad per dvejus metus 
pasiruoštų brandos egzami
nams pagal Vokietijos prog
ramą, kuri gana skiriasi 

• A.a.Kosto Toliušio at
minimui laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva" aukojo 
$25 - J.M. Juodviršiai. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

pastatė naują 
rubežiaus su 

A.Žiukas taip 
pievai

* Nuoširdūs "NL" talkinin
kai A.Kalvaitis, J.Babraus- 
kas ir A.Žiukas, padedant 
L.Balaišiui, 
tvorą ant 
kaimynu.
pat padovanojo ir 
laistyti žarna. Dėkojame.

‘ "NL"
* "NL" Valdyba priešatos- 
toginiame posėdyje tarpe 
kitų svarstomų reikalų 
rūpinosi kai kurių skaityto
jų lėtumu susimokant pre
numeratą. Toks įprotis 
apsunkina laikraščio leidi- 

nuo lietuviškosios. Tikisi 
toliau studijuoti universite
te ir grįžti dirbti j Lietuva,

VASARIO 16-tosios
Gimnazijos direktorius . A. 
Smitas, atlikęs abiturientų 
išleistuvių ceremonijas* 
praėjus u JONINIU-RASOS 
šventei ir BIRŽELIO TRĖ
MIMU minėjimui, atvyko 
£ Čikaga, dalyvauti PLB 
Seime š. m.liepos mėn., 
taip pat ir IX-tojoje Tauti
nių Šokiu Šventėje. 

mo tvarkymą. Buvo iškel
tas pasiūlymas paskelbti 
sąrašą spaudoje tų, kurie 
neužsimokėjo už2 , ar ir 
daugiau, metus prenumerata.

Atostogoms pasibaigus, 
gera proga sutvarkyti užsi- 
senėjusias prenumeratas.’ 
Dėkojame iš anksto. "NL”

"VAIVORYKŠTĖ" GRAŽIAI
PASIRODĖ EXPRESSION-125 

Š.m. liepos mėn.4-5 d.d. 
Kanados valstybes 125- 
tosios sukakties proga La- 
chine.Que, St.Louis ežero 
pakrantėje vyko tarptauti
nis renginys EXPRESSION- 
125.

Montrealio t lietuvius 
tinkamai atstovavo VAI
VORYKŠTĖ su lietuvių 
tautodailės darbais: gobele- 

— nais - G.Montviliene,R.Bri- 
kienė, E.Kerbelienė; juos
tomis ir lėlėmis- D.Staške- 
vičienė, kuri taip pat de
monstravo juostu audimo 
meną, B.Nagienė - verbo
mis, J.Piečaitis su rankš
luostinėmis.

Akį traukė ant lietuviš
ko lino staltiesių dailiai 
išdėstyti skudučiai, kanklės, 
kraitinės skrynelės, ginta
rai , Lietuvių Tautodailės 
Instituto išeivijoje išleistos 
knygos, rūtų puokštėfnet 
buvo sėklų paprašyta), Rū
pintojėlis. VAIVORYKŠTES 
paroda buvo labai įvertinta 
renginio vadovybės ir ypač 
gausių lankytojų lietui ap
rimus. Nors II-ją šventes 
dieną VAIVORYKŠTES dar
bas turėjo baigtis 5 val.p.p., 
bet buvo paprašyti pasilik- 

išbuvo iki 8

talkinikavo 
kitokiais tech-

ti ilgiau j ir 
val.vakaro.

Maloniai 
transportu ir 
niškais darbais Petras Bri- ’ 
kis ir Juozas Piečaitis; 
taip pat Aug.Myl’e, V.Matu- 
kienė,"Vaivorykštės" iždinin
kė Regina Piečaitienė.

Visiems, atsilankiusiems 
į šį renginį, o ypač talki
ninkams, nuoširdžiai dėkoja 
VAIVORYKŠTĖ.

Nesant šiuo metu nei 
lietuvių muzikos, nei šokių 
grupių, VAIVORYKŠTE 
vienintelė sėkmingai atsto
vauja mūšy kolonija kita
taučių^ tarpe.

Kviečiamos naujos na
rės ar nariai įsijungti ir 
kartu padirbėti, pasimokyti ♦ 
Kreiptis £ D.Staškevičienę, 
G.Montviliene, B.Nagienę.E 
Kerbelieną del informacijų.

b.

FUNERAL HOME
J.F. Wllaon & Son* Inc.

23 Map Io Blvd. S784 Vordw Av 
Chataauguv, Qu*. Verdun. Que.



montreal
MIRUSIEJI:
• Kostas TOLIUŠIS, 79 
m. amžiaus, mirė Royal 
Victoria ligoninėje liepos 
mėn. 23 d.

Iki kol sveikata leido, 
buvo nepailstamas mūsų 
bendruomenės veikėjas, 
geradaris, šaulys. Krikšto 
tėvas KLB Montrealio A- 
kės V-bos pirm. Arūno 
Staškevičiaus, Aldonos Rud- 
zevičiūtės-Nagienės, Dainos 
Kerbelytės-Vasiliauskienės.

Talkininkavo visur, kur 
tik buvo paprašytas, rėmė 
savo artimuosius Lietuvoje 
ir lietuvius Punske.

Liko jo artima draugė 
Montrealyje Emilija Ma- 
Cionienė, Lietuvoje - brolis 
ir šeima, taip pat ir kito, 
jau mirusio brolio šeima.

Palaidotas iš AV P- 
jos bažnyčios Notre Damp 
des Neiges kapinėse.

• JUOZAS STUKAS, 84 
m. amžiaus, mirė liepos 
mėn. 12 d.

• AGOTA MASįNICKIENE- 
STANKEVlClŪTE, 91 m. 
amžiaus, mirė liepos men. 
13 d.

Palaidota iš šv. Kazi
miero P-jos. Liko du posū
niai su šeimomis.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• RASAI ir PETRUI PAU
LAUSKAMS gimė pirmagi
mis sūnelis Linas.

Sveikiname!
• ILONAI ir ARVYDUI 
PAULAUSKAMS gimė pir
magimė dukrelė.

Sveikiname'.
• RIMA(JURKUTĖ) ir RI
MAS PIECAlClAI susilaukė 
pirmagimio sūnaus.

Sveikiname!
• Dr.PILYPAS ir DINA 
STULGINSKIAI susilaukė 
sūnelio, kuris pakrikštytas 
Mark Philip vardais.

Sveikiname!

MONTREALIO LIETUVIU ZVEJOTOJU r MEDŽIOTOJU 

KLUBAS "NIDA" 
MALONIAI KVIEČIA NARIUS IR 

SVEČIUS Į

GEGUŽINĘ 
St. ir G< RIMEIKIŲ vasarvietėje, 
Celine St. RIGAUD BAY

1992 m. RUGPJŪČIO mėn. 16 d., SEKMADIENĮ, \ 
Programoje: PAMALDOS, VAIŠĖS.

Jūsų lauks rūkyta žuvis ir virti kukurūzai (corns) j 
"NIDOS" KLUBO VALDYBA I

a=SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS&«

MONTREALIO VYRŲ. OKTETAS dalyvavo šaulių, baliuje Worchester, Mass, 1992 m. 
gegužės mėn. 16 d. Dainavo: Alfonsas Gudas, Rytis Bulota, Albinas Urbonas, Paulius

e A.a. LEONO GUDO 16 
metą mirties sukakties 
atminimui, žmona MARIJA 
GUDIENĖ aukoja "Nepri
klausomos Lietuvos" laikraš
čiui, leidžiamam Montrea
lyje, $100.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• LENARD ir JOANNE 
INTAI susilaukė pirmagi
mės dukrelės Jennifer-Ele- 
onor.

Lenard, Eleonoros ir 
Juozo Intų, sūnūs, buvęs 
montrealietis, Čia dalyva
vęs "Gintaro" Ansamblyje, 
baigęs mokslūs , išsikėlė 
iš Montrealio. Dabar gyve
na Edmontone.

Sveikiname!

Dunduras, dirigentas muz. Aleksandras Stankevičius, Vytautas Murauskas, Haroldas
Celtorius, Antanas Mickus, Danielius Mališka. Nuotr: Teresė Meilus

• GILIUS ir SUZANNE 
BULOTAI susilaukė sūnelio, 
kuris pakrikštytas Francis- 
Laurent-Pranciškus vardais.

Sveikiname!

• Dr.VERONIKAI (BULO
TAITĖ) ir DANIEL TER- 
RAULT gimė dukrelė Ma- 
rie-Laurence-Sandrine.

Sveikiname!
• Iš LIETUVOS atvyksta
6 Irkluotojai ir 1 teisėjas 
dalyvauti Pasaulinėse jau
niu ir lengvo svorio irkla
vimo varžybose. Jos vyks 
prie Montrealio esančioje

Notre Dame saloje. Varžy
bos vyks minint Montrealio 
miesto 350 -asias sukaktu
ves ir Tarptautinės Irklavi
mo Federacijos 100 m. 
sukaktį.

Lietuviai dalyvaus vien

viečiu ir dviviečiu kalsėse. 
Varžybų rengėjai lietu
viams paskyrė nemokamai 
2 valtis.

Treniruotės prasidės 
rugpjūčio mėn. 5 d.

DĖMESIO-
KLB Montrealio Apylinkės Valdyba praneša:
RINKIMAI I XV-tąją KLB Krašto Tarybą Įvyks š.m. SPA* 
LIO mėn. 4 dieną.

Kandidatas į Krašto Tarybą turi būti ne jaunesnis 
18 m.amžiaus ir susimokėjęs solidarumo įnašą už 1992 
m.

Sutikimo lapeliai kandidatuoti į Krašto Tarybą gau
nami per KLB Montrealio Apylinkės Valdybą.

Dėl informacijų prašoma kreiptis į Arūną Staškevičių 
tel: 1-347-0583 (skambinti "collect"/.

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

nas, J.Išganaitis, A.Blauzdžiūnas, J.Ladyga ir S.Pocauskas.
VISIEMS aukotojams ir auku rinkėjui P. Buniui nuošir

džiai DĖKOJA K.L.F.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon

Dantų gydytojas-Chirurgas
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
(buv.dr. J.M AUŠROS biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Teis (514)-842-1231,
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS. M.D.. C.M.

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211.

Dr. A.S. POPIERAITIS
B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

Advokatas ROMAS I § G A N A I T I S

822 lie de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7, 
tel: 465-1538

a r b a <
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 

tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING.

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430.

8 psi.

MIRUSIOJO a.a. PETRO ŽUKAUSKO ATMINIMUI AU- 
KOJ O KANADOS LIETUVIŲ, FONDUI:

po $50 - A.Dasys, L.šimonėlis, P.Bunys; $30 - K.Pet- 
rulienė; $25 - B.M.Makauskai; po $20 - J.J.Adomoniai, 
J.Gražys, A.Keblys, D.B.Staškevičiai, E.J.Dalmotai, V.Mar- 
kauskas, Z.Valinskas, B.Bunys, J.Blauzdžiūnas, J.Dainienė, 
M.Taparauskas, R.Polišaitis, J.Zienka, K.Dranginis; po 
$15 - J. Vasiliauskas, J.K.Mickai; po $10 - J z.Lukoševičius, 
J.Jurėnas, P.Barteška, M.A.Joneliai, A.Matusevičius, Z. 
Barisas, M.J.Adomaičiai, P.Piečaitis; po $5 - K.Martinė-

EVROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latvija, Estiją, 
Ukrainą, Rusiją , Moldaviją, Bielorussiją

DABAR SIŪLOME
AIR CARGO
patarnavimą.-

■ PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ j VISAS VIETOVES
■ GARANTUOTAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
- PAIMAME SIUNTINIUS 

IS NAMŲ JEI 
PAGEIDAUJAMA

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

2600 RUE LEG ER, LASALLE
Nuooirmadienio iki

847-0881
Vytas Gruodis Jr.

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.
" " ~ ~ ~ 1 SKAMBINKITE INFOR

MACIJOS IR APTAR “ 
N AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 — 35—th Ave.,' Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c., i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781/ Teirauj antis raštu- pašto kodas H8N - 1A3 /

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

STUDIOlI 6220 ch. QUEEN MARY rd.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL. P.O. H3W1X5 Tai. 481-4808

EKSKURSIJA J LIETUVĄ
MONTREAL?! S- ZURICH’AS- VILNIUS

Išskrendam: RUGSĖJO mėn.22 d., su SWISSAIR iš 
Montrealio

Grįžtam: Spalio mėn. 7 d., 14 d. arba 21 d.
Kaina: $1299-(į šią kainą įeina aerodromo mokes

čiai ir grjžtant viena naktis pirmos klasės 
viešbutyje Zurlch'e).

Prašoma užsirašyti dabar, kol dar yra vietų pas: 
Liudą STANKEVIČIŲ, 1053 Cr.Albanel, DUVERNEY , 
Laval, Que., H7G 4K7, tel: <514) 669-8834.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOB ILIAI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.LB.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. ;Pasiteiraiūmas neįpareigoja apsidrausti.

Z I ENK A PLUMBING

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLATDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4 

JONAS &CŪTĖ realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALI U MINI J A US DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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