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Jų pamiršti negalima
Gyventi šioje žemėje kiekvienam žmogui yra skirtas 

tam tikras laikotarpis ir tam tikras metų skaičius, kurių 
be abejonės, šiuo metu prideda pažangioji medicina, ir 
tuo būdu žmogaus amžiaus vidurkis aukštesnio civilizaci
jos lygio kraštuose yra žymiai pakilęs. Tai, žinoma, dide
lis laimėjimas žmonijos gerovei. Tas laimėjimas kai ku
riuose kraštuose sukelia ir papildomų socialinės savi- 
tvarkos rūpesčių, kai gyventojų sudėtyje nebedirbančių 
pensininkų nuošimtis darosi gana didelis. Tiems “auksi
nio amžiaus” žmonėms gana plačiu mastu organizuoja
mos užsiėmimų programos, statoma vis daugiau jiems 
skirtų apartamentinių namų. Ir lietuvių pastangomis ne 
vienas tokių yra išdygęs. Tai Hamiltono “Rambynas” ir 
Toronto “Vilnius”. Jau eilė metų jie yra lietuvių adminis
truojami ir pensininkų klubo prižiūrimi. Tai didelis 
įnašas į bendruomeniškumą lietuviška prasme ir apla
mai lengvinantis socialinių reikalų sprendimus. “Vil
niumi” ir “Rambynu” yra pasinaudoję ir dar naudojasi 
nemažas skaičius vyresnio amžiaus tautiečių, dar pajė
gių savarankiškai gyventi.

TAČIAU tolydžio kai kuriems vyresnio amžiaus žmo
nėms savarankiškumas darosi nebeįmanonjas - 
reikia jiems pagalbos, reikia priežiūros ir slaugy
mo, negalavimams atsiradus. Užtat ir užsimota statyti To

ronte slaugos namus. Tam reikalui visais prieinamais 
būdais telkiamos lėšos, sprendžiami su statyba surišti 
klausimai ir tikimasi, kad slaugos namai išdygs - jais ga
lės pasinaudoti nuolatinio slaugymo reikalingi tautie
čiai. Vis dėlto, kad ir kokias sutelktines pastangas bedė
tume tautiečių senatvės palengvinimui, visą laiką buvo, 
yra ir bus nemažas skaičius senelių, sergančių namuose 
ar ligoninėse, kurie standartinės priežiūros gal ir ne
stokoja, bet jaučiasi pamiršti, nebereikalingi, kažkaip 
lyg išskirti iš lietuviškojo gyvenimo, kuris jiems dar taip 
neseniai buvo jų vienintelis tikrasis gyvenimas. Dalyvau
ta, aukota, sielotasi, tikėtasi. Viskas dingo po senatvės 
svoriu, lietuviškasis gyvenimas tik spaudoje beatranda
mas, jei regėjimas dar leidžia skaityti arba jei dar kas 
kitas paskaito, ir klausa per daug nenusilpus.

A MŽIAUS ir negalavimų tikrovės, deja, pakeisti ne- 
Z-X įmanoma. Suprasti, gailėti, atjausti - tai viskas.

-A- Yra betgi vienas dalykas, kuris įmanomas ir pri
slėgtų tautiečių laukiamas. Tai jų lankymas. Buvo ir yra 
pasišventusių lankytojų ar lankytojų iš pareigos. Visa 
atsiranda atskirų grupių iniciatyva. Bet šiai artimo mei
lės veiklai plečiantis, reikalinga koordinacija. Supran
tamas pvz. Toronto apylinkės užmojis tokio suderinimo 
ieškoti, kad lankytojų tinklas plėstųsi, kad pasiektų vi
sus adresatus, nesiribotų “populiariaisiais” ligoniais 
ar kokiu tik pripuolamu to gerojo darbo atlikimu. Organi
zuotumas reikalingas. Jis labai padėtų pagalbos laukian
tiems tautiečiams. Tai sritis, kurios atliekami darbai 
stiprintų bendruomeniškumo mintį ir tai tokią, kad visi 
bendruomenės nariai, nežiūrint jų amžiaus, sveikatos ar 
bet kokios asmeninės padėties, yra verti vienodo dėme
sio. Kokioje būklėje bebūtų, senatvės sulaukę lietuviško
jo gyvenimo veteranai paliko ir vis palieka milžinišką 
dvasinį ir medžiaginį kapitalą: spaudą, mokyklas, orga
nizacijas, lietuviškąjį prieauglį, parapijas, pastatus, 
savas kapines, archyvus, muziejus, bankelius, fondus . . . 
Jau vien dėl šitokio palikimo jie nusipelnė ypatingo dė
mesio ir visokeriopos paramos bendruomenėje, kuri, 
jaunesnės pamainos vis toliau vairuojama, reiškiasi kaip 
stipri organizuota išeivija. Pradininkai negali būti pa
miršti, nes be jų šiandien labai daug ko neturėtume, o 
padėti mirusiems gėles-tai tarsi pavėluota padėka. Č.S.

Pasaulio įvykiai
M. GORBAČIOVAS, NETIKĖTAI PAKEITĘS TELEVIZIJOS 
programą, 20 minučių trukusioje kalboje griežtai pasmerkė etni
nes riaušes Kazachstane, Uzbekistane, Tadžikistane, vėl atsi
naujinusią įtampą Azerbaidžane ir Gruzijoje. Esą tokie veiksmai 
sudaro grėsmę Sovietų Sąjungos vienybei: “Mes nesvyruodami 
imsimės įstatymo leidžiamų griežtų priemonių sustabdyti pro
vokacinio pobūdžio etninėms riaušėms, kuriomis norima pa
keisti respublikų sienas, ištumsti jose gyvenančias tautines ma
žumas”. Pasak M. Gorbačiovo, tokie veiksmai ypač juntami cent
rinės Azijos ir Kaukazo srities respublikose. Atėjo laikas pa
stoti kelią tautinėms ir šovinistinėms apraiškoms, kuriomis kurs
tomas žaidimas su ugnimi. Visi turi suprasti, kad neatsakingi

KANADOS ĮVYKIAI

Infliacija ir algos
Metinė infliacija Kanadoje, 

š. m. balandžio mėnesį siekusi 
4,6%, gegužės mėnesį staiga 
pakilo iki 5%. Infliacijos augi
mą valstybinis Kanados ban
kas stengiasi sumažinti pasko
lų pabranginimu, kuris per 
kitus bankus ir finansines in
stitucijas pasiekia visus kana
diečius. Pastarieji infliacijos 
padidėjimą pajunta paskolų 
pabrangimu, paliečiančiu na
mų, automobilių bei kitų reik
menų pirkimą. Kaltė dėl inflia
cijos pirmiausia suverčiama 
per didelėms valdžios išlai
doms, padidintiems mokes
čiams. Tačiau kalti yra ir patys 
kanadiečiai, kurių darbo uni
jos apsaugos nuo infliacijos 
pradeda siekti ją gerokai pra
lenkiančiu algų didinimu. De
ja, tokia taktika tik dar labiau 
stiprina infliaciją. Prasideda 
valdžios ir pačių kanadiečių 
sukama infliacijos karuselė. 
Kartais jai sustabdyti netgi 
reikia parlamento įstatymu 
atneštos kainų ir algų kontro
lės.

Infliacijos karuselėje jau 
spėjo pasižymėti Britų Kolum
bijos medicinos seserų unija, 

turinti 17.500 narių, kurių strei
kas palietė 144 ligonines. Dėl 
jo buvo sumažinta ligonių prie
žiūra, teko atidėti daugelį ope
racijų. Piketuojančios medici
nos seseris į kai kurias ligoni
nes netgi bandė sustabdyti 
maisto gaminių įvežimą. Da
bartinis šešerių metų patirtį 
turinčios sesers metinis atly
ginimas - $34.128. Tokių me
dicinos seserų valandinis at
lyginimas yra $17,43, o prade
dančiųjų - $15,07. Ligoninių 
atstovai pradinį atlyginimą 
sutiko padidinti iki $17,96, pa
tyrusių seserų - iki $22,22. Uni
ja šioms kategorijoms pareika
lavo $20,78 ir $24,39. Po ilgų 
derybų buvo pasiektas komp
romisinis sprendimas medici
nos seserų algas trejų metų 
laikotarpyje padidinti 29,5%. 
Metinė infliacija tėra pasieku
si 5%, o metinės seserų algos 
padidinamos 9,83%. Tad iš tik
rųjų padidinimas yra beveik 
dvigubai aukštesnis už inflia
ciją. Ir vis dėlto su kompromi
siniu sprendimu nenori sutikti 
kai kurios medicinos seserys, 
norėjusios algų padidinimo 

(Nukelta į 9-tą psl.)

“Lietuvos garbei, tautos vienybei” - šiuo šūkiu trys jachtos iš Klaipėdos uosto perplaukė Atlanto vandenyną ir 
buvo iškilmingai sutiktos Niujorke. Viršuje jachtos - “Dailė”, “Audra” ir “Lietuva”, išsirikiavusios ties Amerikos 
Laisvės statula. Apačioje - abi buriuotojų pamainos, išsirikiavusios Bruklyno Lietuvių kultūros židinio salėje 
sutikimo metu Nuotr. S. Kero

Buriuotoju žygis per Atlantą
Tūkstantis tautiečių su daugybe trispalvių, audringais plojimais, skanduodami Lie-tu-va, 

Lie-tu-va, sutiko Atlanto nugalėtojus
BR, STUNDŽIA

Prieš dvejus metus sėdėjome 
su I. Miniotu Kaune Metropolio 
restorane ir svarstėme galimy
bę apie Atlanto perburiavimą. 
Buriuodami Trakuose su Ž. 
Drėma, apie tai nekalbėjome, 
tik kalbant su O. Kubiliūnu 
Klaipėdoje, jis svajojo apie to
limas jūras.

Negalvojau, kad šie vyrai 
taip energingai ir greitai vyk
dys tai, ką su L Miniotu kal
bėjome, ir štai trys jachtos - 
“Lietuva”, “Audra” ir “Dailė”, 
išplaukusios iš Klaipėdos uos
to, jau atsirado Niujorke.

Pastebėta, kad Lietuvoje jau
nimas lyg ir tolsta nuo jūros, 
nes nėra linkęs tarnauti rusų 
laivuose. Nors yra nemažai ka
pitonų, šturmanų, laivūnų ir 
jūreivių, tačiau tik dabar jie su
sibūrė į Jūrininkų sąjungą. Ma
tyti nėra tarp jūrininkų tau
tinio laivyno kūrimo įdėjos, 
kuria gyveno nepriklausomos 
Lietuvos jaunimas. Dar vienas 
trūkumas - nėra lietuviškos jū
reivių mokyklos. Neaiškus li
kimas Klaipėdos jūreivystės 
mokyklos, kur viskas dėstoma 
rusiškai. Buvo kalbama apie 
jos uždarymą, bet dabar vėl 
spaudoje pasirodė skelbimai, 
skatinantys stoti į tą mokyklą.

Paskatinimas jaunimui
Dabar jaunimas daugiau 

glaudžiasi prie jachtklubų. 
Buriuotojų žygis per Atlantą 
bus jaunimui paskatinimas 
daugiau domėtis jūra ir lai
vais. Lietuvoje buriuotojų ke
lionė buvo sekama su dideliu 
susidomėjimu, o taip pat ir 
čia. Tačiau sunkoka buvo Niu
jorke sudaryti talkininkų bū
rį, kuris rūpintųsi atvykstan
čių sutikimu. Kaip kapitonas 
A. Urbelis sakė - reikėjo ne 
vienam ranką užlaužti.

Svarbu buvo surasti vietą 
jachtoms apsistoti, surinkti 

pinigų ir suorganizuoti suti
kimo iškilmes. Jachtų pastaty
mo klausimą išsprendė S. Ja- 
nušas, kuris yra Sea Cliff jacht
klubo narys, išrūpindamas 
jachtoms vietas prie klubo 
plūdurų. Be to, S. Janušas nuo 
pat pradžios su jachtomis pa
laikė radijo ryšį. Kiti susita
rė dėl iškilmių Seaport kranti
nėse. Išnuomojo turistinį lai
vą, surado įguloms nakvynę lie
tuvių šeimose. Niujorko lietu
vių rangovas V. Paulius pa
rėmė $15.000 auka.

Jachtų sutikimas
Laivas su tautiečiais suti

ko jachtas prie Laisvės statu
los ir lydėjo iki 17 krantinės. 
Jachtos, pasipuošusios tarp
tautinio kodo signalizacinėmis 
vėliavomis ir trispalvėmis, pa
mažu artinosi prie krantinės, 
kur laukė gal netoli tūkstan
čio tautiečių. Jachta “Audra” 
vilko “Dailę”, nes jos variklis 
buvo sugedęs. Jachtos buvo su
tiktos audringu plojimu. Kran
te buvo pastatyta platforma, 
ant kurios buvo iššaukti jach
tų vadai - Ž. Drėma, O. Kubi
liūnas ir I. Miniotas. Po to se
kė įgulų pristatymas. Vyrai au
galoti, nuo saulės ir vėjo pa
rudavę, tikrai šauniai atrodė. 
Žodį tarė konsulas A. Simutis, 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
kalbėjo dr. V. Dambrava. Nors 
tarp klausytojų buvo gal keli 
amerikiečiai, bet kalbėtojai 
stengėsi beveik lenktyniauda
mi, kaip galima ilgiau kalbė
ti angliškai. Matyt galvojo, 
kad pateks į spaudą, televizi
ją ar radiją.

Reikia pastebėti, kad kasmet 
per Atlantą plaukia šimtai 
jachtų, didesnių ir visai mažų. 
Dažnai įgulą sudaro vienas ar 
du buriuotojai. Plaukia į Eu
ropą jachtos iš Toronto ir ki
tų Didžiųjų ežerų uostų.

Mums, lietuviams, šis žygis 
yra svarbus, nes įvykdytas pir

mą kartą, o tarptautiniu mastu, 
tai joks įvykis, kurį būtų ver
ta paminėti amerikiečių spau
doje. Dar kalbėjo R. Kezys ir 
buriuotojų vardu I. Miniotas. 
Daugumos kalbos buvo beveik 
nieko bendro neturinčios su 
buriavimu. Jos tiktų ir Vasa
rio 16 minėjimui. Galėjo kas 
nors truputį supažindinti su 
Lietuvos jūrininkyste ir buria
vimo istorija, kas rištųsi su 
dabartiniu įvykiu. Gaila, kad 
mūsiškiai kalbėtojai mėgsta 
kartoti tai, kas visiems seniai 
jau žinoma. Iš amerikiečių žy
mesnių asmenų niekas nedaly
vavo, nes Niujorke lietuvių 
yra nedaug. Atvykę iš Kanados 
piktinosi, kad kalbas sakė ang
liškai ir buriuotojai turėjo 
dvi valandas sėdėti mažai ką 
suprasdami.

Matėsi nemažai ir jaunimo. 
Krantinėje plevėsavo daug tri
spalvių ir susirinkusieji skan
davo Lie-tu-va, Lie-tu-va. •

Buriuotojų pagerbimas
Sekmadienio popietė praėjo 

Kultūros židinyje. Sibirinių 
trėmimų minėjimas buvo su
jungtas su buriuotojų atvyki
mu. Ilgesnė ir įdomi buvo kun. 
A. Svarinsko kalba. Jis papa
sakojo apie tris veiklos pe
riodus, kurie pamažu per au
kas ir pasišventimą vedė prie 
laisvėjimo.

Po to į sceną buvo iškvies
ti buriuotojai, šiuo kartu ir 
tie, kurie iš Niujorko plauks 
atgal į Klaipėdą. Po supažin
dinimo sekė sveikinimai ir pa
sikeitimas dovanomis. Buriuo
tojams buvo įteikti čekiai. S. 
Keras iš Londono, Ont. jau šeš
tadienį jachtai “Dailė” įteikė 
$1000. R. Slapšienė atvežė dr. 
A. ir dr. S. Kazlauskų padova
notus gražius marškinėlius su 
trispalve. Buvo padovanotos 
trys gražios tautinės vėliavos

(Nukelta į 10-tą psl.) 

šūkiai, kai kurių etninių gru
pių nesiskaitymas su kitomis 
gali atnešti tragediją Visam 
kraštui. Atrodo, šis reikalas 
buvo aptartas praėjusią sa
vaitę sušauktame politbiurio 
narių posėdyje. Tautinių ap
raiškų Baltijos respublikose 
M. Gorbačiovas neminėjo, bet 
Kanados televizijos “CTV” 
tinklas liepos 1 d. paskutinių 
žinių laidon įjungė taikios de
monstracijos vaizdų iš Lietu
vos. Tarp trispalvių vėliavų 
buvo ir plakatų, reikalaujan
čių atitraukti Raudonąją armi
ją. Trumpas vaizdajuostės 
įrašas buvo pateiktas be ko
mentarų priminti tautinėms 
apraiškoms Baltijos respub
likose.

Pašalino Zijangą
Kinijoje iš kompartijos sek

retoriaus pareigų buvo atleis
tas Ž. Zijangas, paskutinį kar
tą viešai matytas gegužės 19 d. 
besikalbantis studentais 
centrinėje Beižingp aikštėje. 
Atrodo, vyr. kompartijos vadui 
D. Ksiaopingui nepatiko jo 
pastangos taikiu būdu užbaig
ti studentų demonstracijas. 
Nauju kompartijos sekretoriu
mi buvo paskelbtas ligšiolinis 
Šanghajaus burmistras J. Že
minas, nuosaikių pažiūrų tech
nokratas, mokantis anglų ir ru
sų kalbas, susidomėjęs eko
nominiais ryšiais su užsieniu. 
Jis betgi neturi šalininkų cent
riniame kompartijos komitete. 
Spėjama, kad jo paskyrimas 
yra tik laikinio pobūdžio. Ž. 
Zijangas neteko visų turėtų 
pareigų, bet buvo paliktas 
kompartijos nariu. Oficialiai 
jis apkaltintas ne nusikaltimu 
kompartijai, tik padarytomis 
klaidomis. Dviem studentų de
monstracijų vadams su pogrin
džio talka pavyko pabėgti į 
Hong Kongą. Jie dabar yra gy
vieji liudininkai užsienyje, 
matę kariuomenės įvykdytas 
studentų žudynes Beižinge. 
Problemą Kinijos vadams su
daro ir astrofizikas Fangas 
Ližis, žinomas disidentas, rė
męs daugiau demokratijos rei
kalavusius studentus, su žmo
na Li pabėgęs į JAV ambasadą 
ir ten pasiprašęs politinės 
globos. Kompartijos vadai jį 
nori suimti kaip nusikaltusį 
kontrrevoliucininką. JAV am
basada suteikė globą, bet ne
turi būdų atbėgėliams išgaben
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Buriuotojų žygis per Atlantą 
Lenkiškas “Ethos” leidinys 

Atgimstant Didžiajai Lietuvai, prisikelia ir Mažoji 
Žydų būklė Lietuvoje

Lietuvoje pavergtas ir sportas 
Tarptautinis folkloro festivalis 
Dar vienas Vilniaus ansamblis

Toronto “Gintaro” viešnagė Lietuvoje 
Kentėjo vergijoje, mirė laisvėje 

Juodąjį žemyną aplankius 
Visa ko sklidinas veikalas 
“Mindaugas” Australijoje

ti užsienin. Reikės daug lai
ko kompromisiniam sprendi
mui surasti, nes iš tikrųjų dip
lomatinės įtampos nenori abi 
pusės.

Rinkimų rezultatai
Graikijos parlamento rinki

mai birželio 18 d. po aštuone- 
rių metų atnešė skaudų pralai
mėjimą premjerui A. Papand
reou ir jo socialistams. Į tris 
šimtus vietų turintį parlamen
tą buvo išrinkti 145 Naujųjų 
demokratų konservatoriai, 125 
socialistai ir 28 komunistai. 
Po vieną atstovą gavo dvi ma
žos grupės. Premjerą A. Pa
pandreou pralaimėjimo prob
lemos užklupo ligoninėje, su
sirgusį plaučių uždegimu po 
anksčiau turėtos širdies ope
racijos. Kortos atsidūrė 28 
atstovus turinčių komunistų 
rankose. Koalicinę vyriausy
bę su jais bandė sudaryti prem
jero A. Papandreou socialis
tai, o po jų - C. Mitsotakio Nau
jųjų demokratų konservato
riai. Abu bandymai buvo ne
sėkmingi, kol pagaliau Graiki
jos prez. Ch. Sartzetakiui nau
ją vyriausybę pasisiūlė suda
ryti komunistų vadas H. Flora- 
kis, koalicijai pasirinkę kon
servatorius. Šia proga prisi
mintina, kad komunistų parti
ja Graikijoje buvo uždrausta 
1945-74 m. Koalicija su komu
nistais buvo kartus kąsnis Nau
jųjų demokratų konservatorių 
vadui C. Mitsotakiui. Pirmo
siose derybose jam buvo pa
siūlyta asmeniškai neįsijung
ti koalicinėn vyriausybėn, 
atsisakyti premjero posto. C. 
Mitsotakis tada tokį komunis
tų pasiūlymą atmetė, bet su juo 
sutiko antrosiose komunistų 
vadovaujamose derybose. Iš 
koalicinės vyriausybės, matyt, 
išsijungė ir komunistų va
das H. Florakis. Premjeru pa
sirinktas abiem pusėm priimti
nas Naujų demokratų politikas 
T. Tzanetakis. Jis dvi esmi
nes ministerijas atidavė ko
munistams advokatams: F. 
Couveliui - teisingumo ir N. 
Constandopoului - vidaus rei
kalų. Koalicinės vyriausybės 
sutartis numatyta trims mė- 
nesiems. Tada turėtų būti nauji 
parlamento rinkimai, bet komu
nistų vadas H. Florakis kalba 
apie koalicinės vyriausybės dar
bo pratęsimą kitu susitarimu.
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Lietuviai Argentinoje prašo pagalbos
ADOMAS BURBA

Jau prieš keletą metų, vis 
sunkėjant gyvenimo sąlygom 
Argentinoje, buvo susirūpin
ta lietuvių senelių būkle. Tuo 
rūpinosi ir patys pensijos am
žiaus žmonės. Buvo susidėta 
po truputį pinigų ir prieš 16 
metų netoli Buenos Aires 
Adrogue mieste nupirktas že
mės sklypas ir pastatyti sene
lių prieglaudos namai “Židi
nys”. Į šiuos namus kreipiasi 
visi, kurie neturi kur priglaus
ti galvos.

Daugelis senesio amžiaus 
lietuvių turėjo ir savo name
lius. Ištikus nelaimei, ypač 
susirgus, tuos namukus par
duodavo, apmokėdavo gydymo 
išlaidas, o likusius pinigus 
pasidėdavo į banką. Bet šiuo 
metu infliacija yra tokia di
delė, kad tų žmonių santaupos 
tapo bevertės.

Dar daugiau atsirado prie
glaudos ieškančių tautiečių. 
“Židinys” tapo per ankštas. No
rint pagelbėti žmonėms, nutar
ta jį praplėsti. Tačiau netur
tingi Argentinos lietuviai ne
pajėgia savo plano įvykdyti. Vi

same krašte siaučia ekonomi
nė krizė. Mums liko vieninte
lis kelias kreiptis į Amerikos 
ir Kanados brolius ir seseris 
lietuvius su ašaram maldauti 
pagalbos. Prašome mūsų neap
leisti ir ištiesti pagalbos ranką.

Aukas siųsti šiuo adresu: Ho- 
gar Lituano de Ancianos Quin
tana 1254, A. Burba, 1846 Ad
rogue BS AS, Argentina.

P. S. Adomas Burba yra “Židi
nio pirmininkas. Šiuo metu 
lankosi Kanadoje ir renka se
nelių namams aukas.

* * *
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 

prieš trejetą metų lankėsi “Ži
dinyje” ir tvirtina, kad tie žmo
nės tikrai reikalingi finansi
nės paramos.

Kun. Aug. Steigvilas, MIC, 
lietuvių parapijos klebonas 
Buenos Aires mieste, pažymi, 
kad Adomas Burba yra lietu
vių senelių namų “Židinys” pir
mininkas, Aušros Vartų para
pijos Adrogue mieste veiklus 
narys, Argentinos organizaci
jų ir Spaudos tarybos atsto
vas. RED.

Lenkiškas “Ethos” leidinys
KAZYS BARONAS

Liublino Katalikų universi
teto Jono-Pauliaus II-ojo insti
tuto leidžiamas “Ethos” žurna
las 1988 m. išspausdino palai
mintojo J. Matulaičio laiškus 
popiežiaus nuncijui A. Ratti 
(būsimam popiežiui Pijui XI). 
Laiškai rašyti lotyniškai, ver
timus atliko J. Bukovič, MIC, 
ir T. Gurski, MIC.

Kas yra “Ethos”, kas žurnalo 
leidėjai? Graikiškas žodis 
“ethos” reiškia žmogaus būdą. 
Jono-Pauliaus II-ojo instituto 
mokslinę tarybą sudaro kuni- 
gai-profesoriai bei du pasau
liečiai, o redakcinėje kolegi
joje šalia kunigų yra ir pasau
liečiai. Žurnalo įvade leidėjai 
rašo, kad “Ethos” trokšta tar
nauti žmogui, teisybei ir 
laisvei.

Be palaimintojo J. Matulai
čio laiškų žurnalas spausdina 
ir daugiau stiprių straipsnių 
apie Lietuvą: Henriko Vojtys- 
ko “Liudvikas Povilonis ir jo 
Lietuva”, Česlovo Zgoželskio 
“Alma Mater Vilnensis”, G. Ko- 
ziarsko “Lodzės jėzuitų su
šaukto suvažiavimo svarstybų 
santrauka”, liečiančią Lenki
jos mažumų — ukrainiečių, 
gudų, lietuvių dvasinį bei kul
tūrinį gyvenimą. Pagal šio 
straipsnio autorių, tai labai 
jautrus klausimas, kurį dauge
lis norėtų užmiršti. Šiandie
ninėje Lenkijoje gyvena tik 
600 tūkst. ukrainiečių, gudų 
ir lietuvių (prieš karą tauti
nės mažumos sudarė 30% visų 
Lenkijos gyventojų K.B ).

Šių svarstybų tikslą rengė- 
jai-jėzuitai taip išreiškė: “No
rime, kad šiame simpoziume 
susitiktų ne tik kvalifikuoti 
istorikai ar sociologai, bet 
taip pat diletantai, ieškodami 
bendro susitarimo mūsų tautų 
klausimais. Siekiant šio tiks
lo, sunku yra be įsigilinimo 
į sunkias problemas suprasti 
mūsų bendrus istorijos la

pus ... Praeities apsvarsty
mas turi tarnauti dabarčiai ir 
ateičiai, o ypač tegul jis tar
nauja teisybei”.

Pirmoje vietoje buvo svars
tomas lietuviškas klausimas. 
Suvalkų trikampio sūnus dr. 
Bronius Makauskas, “Litwini 
w Polsce 1920-1939 m.” studi
jos autorius, savo paskaitoje 
“Vilniaus arkivyskupija 1939- 
1987” palietė gan aštrų tiky
binį klausimą, žvelgdamas į jį 
iš lietuviško taško. J. Koziarski 
sako, kad paskaitoje aiškiai 
atsispindėjo dar ir šiandieną 
tų dviejų tautų problemos. 
Bažnytinė organizacija ėjo 
tautybių vienijimo keliu, ta
čiau nestigo liepsnuojančių 
momentų. Grįžimas Vilniaus 
(lenkas rašo, “priėmimas Vil
niaus iš tarybinių rankų”) pa
statė lenkišką Katalikų Bend
riją prieš jos programinį lie
tuvinimą. Naujoji vyriausybė 
ypatingai neigiamai įvertino 
arkiv. R. Jalbžykovskį, primin
dama jo ankstyvesnes lenkini
mo pastangas. Kauniškė vy
riausybė spaudė Lietuvos 
episkopatą, norėdama iš jo 
gauti paramą savo tikslų įgy
vendinimui. Reikalauta lietu
viškų pamaldų katedroje ir ki
tose Vilniaus šventovėse. 1940 
m. kovo mėn. prašyta Vatika
ną skirti arkivyskupijai lie
tuvį vyskupą sufraganą. Arki
vyskupijos valdytojas arkiv. 
M. Reinys negavo lenkų apro- 
bato, jausdadami jo veikloje 
unijos tradicijų liečiamumą.

Žymiai daugiau vietos 
straipsnio autorius paskyrė 
ukrainiečiams ir gudams. 
Bendra lenko išvada: Lodzės 
sesija žengė mažą žingsnį pir
myn — istorinės tiesos patiks
linimui bei atleidimui susi- 
ginčyjusių pusių tarpe. Sesi
joje dalyvavo lietuviai (jie 
įrašyti pirmoje vietoje), gu
dai, ukrainiečiai, lenkai, ma
nifestuodami susitaikymo no
rą.

AfA 
JUOZUI GIRĖNUI 

mirus,
žmonai ELENAI ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą -

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
Toronto skyrius

Atgimstant Didžiajai Lietuvai, prisikelia ir Mažoji
Pokalbis su buvusio “Lietuvos pajūrio” redaktoriumi ir Mažosios Lietuvos fondo pirm. Ansu Lymantu

— Esate vienas iš aktyviųjų 
Mažosios Lietuvos veikėjų, 
besireiškiantis ypač spaudos 
srityje. Redagavote ‘‘Lietuvos 
pajūrį", kuris, rodos, jau ant
rą kartą sustojo ėjęs. Kokie 
motyvai skatino jį leisti išeivi
joje ir kokios priežastys vertė 
sustabdyti jo leidimą ?

— Pergyvenus didžiausią 
žmonijos nelaimę - Antrąjį pa
saulinį karą, buvo labai svar
bu turėti laikraščio pavidalu 
ryšininką, kuris žiniomis ar 
atsišaukimais jungtų į pokari
nes lietuvių pabėgėlių stovyk
las nepriimtus, vėliau po visus 
V. Vokietijos kampus ir pasau
lio kontinentus išbarstytus Ma
žosios Lietuvos lietuvius. Tai 
buvo pagrindinė skatinamoji 
priežastis. Todėl dar stovykloj 
būnant, techniškai paruošiau, 
suredagavau ir išleidau pir
muosius mažlietuvių “Kelei
vio” numerius. Vėliau, jam 
sustojus, su pertraukomis apie 
17 metų redagavau “Lietuvos 
pajūrį.” Paskutinį kartą jį re
dagavau kaip “Laisvosios Lie
tuvos” priedą, kurį po septyne- 
rių metų vėl teko sustabdyti, 
nes, kiek man buvo duota su
prasti, “Lietuvos pajūris” fi
nansiškai per daug apsunki
nąs “Laisvosios Lietuvos” lei
dimą. Tačiau, kaip “L.L.” lei
dėja vėliau pastebėjo, dėl 
priedo sustojimo būta ir kitų 
priežasčių.

— Ar negalvojate ir vėl atgai
vinti “Lietuvos pajūrį", jei su
sidarytų palankios sąlygos?

— Žinoma, jei atsirastų pa
lankios galimybės, galėtume 
“Lietuvos pajūrio” leidimą iš 
naujo apsvarstyti. Bet jų tuo 
tarpu nėra. Kai kurie redakto
riai man siūlo puslapį ar sky
rių savo laikraščiuose. Bet 
“Lietuvos pajūryje” straips
niais ir vaizdais buvo pateikia
ma reta, specifinė Mažąją Lie
tuvą liečianti medžiaga, ypač 
Klaipėdos krašto istorija. To
dėl laikraštis ir buvo taip pa
ruoštas, kad jį buvo galima 
komplektuoti, įrišti ir knygos 
pavidalu pasiųsti įvairioms 
mokslo įstaigoms, bibliote
koms bei visiems Mažąja Lie
tuva besidomintiems. Tai 
neįmanoma padaryti laikraš
čiuose spausdinamų ML sky
rių iškarpomis.

— Gausi yra lietuvių spauda 
išeivijoje. Ar nemanote ja pa
sinaudoti straipsniams apie 
Mažąją Lietuvą? Juk rašančių 
tais klausimais dar yra. O gal 
išeivijos spauda ir be to pakan
kamai rašo apie Mažąją Lietu
vą?

— Kiek man įmanoma, ren
ku visus išeivijos spaudoj Ma
žosios Lietuvos temomis pasi
rodžiusius straipsnius. Esu 
dėkingas ir visiems jų auto
riams, kurie man atsiunčia sa
vo straipsnių iškarpas. Rašyti 
apie Mažąją Lietuvą niekad 
nepakanka, nes ji, tiek išeivi
joj, tiek ir okup. Lietuvoj, o 
ypač jaunoj lietuvių kartoj, 
vis dar tolima, mažai žinoma 
Lietuvos periferija, nors M. 
Lietuvos praeitis glaudžiai 
susieta su svarbiomis lietuvių 
tautos kultūros ir tautinio ža
dinimo reikšmingomis dato
mis bei asmenybėmis.

Apie M. Lietuvą įvairiomis 
progomis rašančių turime ne
mažai. Tačiau daugelis straips
nių autorių, pirmoj eilėj, vis 
dar linkę apsiriboti tik chro
nologiniu žinomų faktų pakar
tojimu ir dėstymu. Tai ypač 
išryškėja Sausio 15-tosios die
nos minėjimo progomis. Tuo 
tarpu pasigendama straipsnių, 
kurie duotų visai lietuvių tau
tai gilesnę M. Lietuvos reikš
mingumo sampratą arba gvil
dentų šiandien suaktualėju- 
sias Mažosios Lietuvos proble
mas, ypač sąlytyje su dabar 
Didžiojoj Lietuvoj pasireiš
kiančiu tautinio atgimimo 
sambrūzdžiu. Tik retu atveju 
išeivijos spaudoje užtinkama 
vertingų, kitiems raštams apie 
M. Lietuvą panaudotinų 
straipsnių.

Ryšium su šiuo klausimu no
rėčiau kiek plačiau prie jo 
sustoti ir atkreipti dėmesį į 
vieną, iki šiol nusistovėjusį 
vienpusišką požiūrį. Pvz. įvai
rių pokalbių progomis mažlie- 
tuviai nuolat klausiami, ką jie 
vienu ar kitu atveju numato ar 
mano daryti. Nesiimu kalbėti 
visų mažlietuvių vardu, bet, 
manau, kad tokie mažlietu- 
viams klausimai šiandien tu
rėtų būti padiktuoti naujos 
laiko tėkmėje atsiradusios

padėties ir kad todėl laikas 
mažlietuviams paklausti savo 
brolius ir seseris didžlietu- 
vius, ką jie vienu ar kitu klau
simu dėl M. Lietuvos numato 
daryti ir kaip jiems būtų gali
ma padėti.

Toks mano samprotavimas 
paremtas objektyviu dabarti
nio mažlietuviškojo potencia
lo įvertinimu, kuris bendrais 
bruožais atrodo maždaug toks: 
dabartinėj okup. M. Lietuvoj, 
išskyrus Klaipėdos kraštą, ne
bėra nė vieno žinomo mažlie- 
tuvio. Visi jie buvo sovietų iš 
savo krašto išvaryti arba išvež
ti vergų darbams. O pagaliau 
ir Klaipėdos krašte, kuriame 
dar buvo išlikęs nedidelis 
skaičius senųjų krašto lietu
vininkų, gyventojai pasikeitė. 
Žinomas ir daugelio veikalų 
apie M. Lietuvą autorius, 
kraštotyrininkas doc. D. Kau
nas viename savo rašinyje 
pastebi, kad metų slinktyje 
lietuvininkai - klaipėdiečiai, 
šiandien tarp žemaičių ir aukš
taičių krašte išsibarstę, gyve
nimo būdo ir buities kultūros 
požiūriu prarado savo esmi
nius etnografinius ypatumus, 
kitaip sakant, susiliejo su ki
tais savo tėvynainiais.

Gal doc. Kaunas per didelis 
pesimistas, nes visai neseniai 
išlikę keli klaipėdiečiai viešai 
pakėlė balsą, kad jie dar gyvi 
ir kvietė burtis. Bet žinomas 
dipl. bibliotekininkas A. Her
manas savo kruoščiai paruoš
toje ir statistikomis pagrįsto
je studijoje apie Klaipėdos 
krašto demografinę padėtį 
1958-1960 m. šitaip išveda: 
“Šiandien negalime jau dau
giau kalbėti apie senųjų klai
pėdiečių mažumą savame 
krašte, nes pasilikusieji yra 
tik lašas tarp 300.000 naujųjų 
ateivių.”

Kalbant apie iš M. Lietuvos 
pasitraukti turėjusią mažlie
tuvių visuomeninę dalį, vadi
namąjį elitą, turime pabrėžti, 
kad penki dešimtmečiai iš mū
sų tarpo išplėšė žymius peda
gogus, istorikus, ekonomistus, 
teisininkus, politikus, laikraš
tininkus, žymius dvasiškius, 
įvairių sričių mokslininkus. 
Šiandien galima konstatuoti, 
kad ši tautos šaka, vadinamieji 
lietuvininkai, po išgyventų 
daugybės karų, badmečių ir 
baisaus maro, po šimtmečiais 
užtrukusių kovų prieš nutau
tinimą, po nacių siautėjimo, 
po Raudonosios armijos plė
šikavimo, žudymų ir galiau
siai išvarymo, - šiandien pa
laužta. Nors ir nenoromis ji 
turi paklusti istorijos raidos 
dėsniui: net ir atspariausiajai 
tautos šakai kada nors išseka 
gyvybinio atsparumo syvai. 
Tad mums visiems jau seniai 
atėjo metas persiorientuoti ir 
padaryti rimtą, laiko padiktuo
tą, istorinį sprendimą: nebe 
mažlietuviai, bet mūsų D. Lie
tuvos broliai ir sesės turės sto
ti už M. Lietuvą. Jiems teks už
davinys realizuoti 1918 m. Til

žėje Mažosios Lietuvos tauti
nės tarybos akte paskelbtus 
krašto prie Lietuvos prisijun
gimo punktus. Su ta mintimi 
jiems jau šiandien reikėtų ap
siprasti. Pagaliau, jei vieną 
dieną atsirastų palankios M. 
Lietuvos revindikacijai gali
mybės, kraštui reikės žmonių, 
daug žmonių. Tad senųjų gy
ventojų, tik saujelei likus, į 
M. Lietuvą turės žengti ir kur
tis D. Lietuvos lietuviai ir, 
kaip įvyko Klaipėdos krašte, 
tapti naujais Lietuvos pietva
karių gyventojais.

— Visuomenė žino, kad šalia 
ėjusio “Lietuvos pajūrio” re
daguojate kitus leidinius Ma
žosios Lietuvos klausimais. 
Kokius leidinius ruošiate 
spaudai ar jau esate paruošęs?

— Prie minimų redaguojamų 
leidinių dirbama ir pavieniai 
ir kartu. Bet, aplamai paėmus, 
sakyčiau, kad dirbama kolek
tyviai. Daug leidimo darbe 
reiškiasi ir patys veikalų auto
riai bei redakcinė komisija. 
Iki šiol du M. Lietuvos veikalų 
autoriai galutinai paruošė 
spaudai šiuos savo darbus: 
kalbininkas Jonas Užpurvis 
- kalbinį veikalą “Saugų tar
mė” ir kalbininkas bei baltis
tas Vilius Pėteraitis - moksli
nį veikalą “Mažoji Lietuva ir 
Semba vandenvardžių švie
soj.” J. Užpurvio veikalas šiuo 
metu yra spaustuvėje. Jis su 
laiku taps rašytiniu paminklu 
apie Saugus gyvenusių klaipė
diečių kalbos tarmės. Veikalas 
palydimas 2 vai. įkalbėtomis 
tarmiškos šnektos pavyzdžių 
juostelėmis.

V. Pėteraitis savo 560 psl. 
apimties veikale pateikia apie 
1000 M. Lietuvos vandenvar
džių ir, įvairiais aspektais juos 
aptardamas bei analizuoda
mas, įrodo, jog M. Lietuva nuo 
amžių buvo baltiškas - lietu
viškas kraštas. Abiejų veikalų 
išleidimu rūpinasi M. Lietuvos 
Fondas ir jo redakcinė komi
sija.

Trečiasis veikalas, kuris 
šiuo metu pradėtas redaguoti, 
yra “Mažosios Lietuvos kovos 
dėl savo kalbos ir mokyklų.” 
Istoriją ir atsiminimus parašė 
dauguma jau į amžinybę iške
liavę mokytojai mažlietuviai. 
Jų paliktąjį raštišką palikimą 
tenka peržiūrėti ir galutinai 
paruošti spaudai. Veikale ap
žvelgiama istorijos eigoje M. 
Lietuvos mokyklų ir švietimo 
darbas, iki 1939 m. Veikalas 
pateiks daug statistikos duo
menų ir bus iliustruotas gau
sia, iki šiol neskelbta istorine 
bei vaizdine medžiaga.

Man šiuo metu labai rūpi 
parašyti išsamų veikalą apie 
mažlietuvių kultūrinę ir politi
nę veiklą išeivijoje nuo 1945 m. 
iki šiandien. Turėdamas ne
mažą archyvą, noriu pateikti 
daug svarbių mažlietuvių veik
los išeivijoje tarpsnių ir doku
mentacijos. Jo parašymas man 
užtruks daugiau kaip metus 
laiko. (Bus daugiau)

—jUlajosJiog Xiettitootf jfonbasf—
renka, leidžia ir skleidžia apie Mažąją Lietuvą informaciją, 
jos istoriją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį, parodydamas 
pasauliui, kad Mažoji Lietuva (dabar Kaliningrad oblast) 
nuo amžių baltiškas-lietuviškas kraštas.

Tam pritardama(s), siunčiu auką $ ......................................
Foundation of Lithuanian Minor, c/o Ieva Adomavičienė,

18 Gracemount Cr., Scarborough, Ont. M1G 1K3.

Vardas, pavardė__________________________________

Adresas___________________________________ _____

AfA
JONUI RASTAUSKUI

mirus,

jo seseriai ČESEI PAŽERŪNIENEI ir šeimai 
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

S. V. Aušrotai B. R. Jurai

A. Gaidelis J- Liutkus

I. V. Biskiai V Paliulis

ANSAS LYMANTAS - Mažosios Lietuvos veikėjas, buvęs “Lietuvos pa
jūrio” redaktorius, redaguojantis naujus leidinius apie Mažąją Lietuvą

AfA 
JONUI RASTAUSKUI

mirus,
seseriai ČESEI PAŽERŪNIENEI ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą-

Petronių šeima

AfA 
JONUI RASTAUSKUI

mirus, 

seseriai ČESEI PAŽERŪNIENEI ir šeimai liūdesio 
valandoje reiškiame gilią užuojautą -

D. Žemaitienė A. Žemaitytė
P. Vitienė

MIELAM

AfA

VINCUI BAČĖNUI
mirus,

> i -

broliui VLADUI su šeima, svainiui VYTAUTUI 

URBONUI su šeima ir kitiems giminėms Lietuvoje, 

Kanadoje bei Amerikoje reiškiame gilią užuojautą-

A. E. Kuraičiai

J. A. Lukošiūnai

V. Gustainienė

J. Gustainis

P. Basevičius

J. S. Sendžikai

J. J. Šarūnai

K. O. Kudirkos

L. O. Girdauskai

PADĖKA
AfA

KOSTUI GRUDZINSKUI
mirus, nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. J. Liaubai, 
OFM, už atlaikytas Mišias ir palydėjimą į kapus. A. 
Paulioniui už giesmes šventovėje. Ačiū visiems už 
gėles, užprašytas Mišias, karsto nešėjams už pasku
tinį patarnavimą.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju ponioms už pyragus 
ir šeimininkei už paruoštus pusryčius.

Pusbrolis G. Melnykas

Canadian Slrt Memorials JUU
76 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Baltiečių vakare birželio 21 d. Kanados parlamento rūmuose Otavoje. Iš kairės: Estijos garbės konsulas I. Hein- 
soo, užsienio reikalų ministeris J. Clark, M. Heinsoo. Baltiečių federacijos pirm. J. Kuraitė-Lasienė, Latvių Bend
ruomenės pirm. dr. G. Silins, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm. Vyt. Bireta Nuotr. J. Randkivi

Lietuvoje pavergtas ir sportas
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pareiškimas

Žydų L>viJ<lė Lietuvoj c
Emanuelis Zingeris, Lietu

vos persitvarkymo sąjūdžio 
seimo tarybos narys, Lietuvos 
žydų kultūros draugijos pir
mininkas, yra atvykęs į Ame
riką. Lankydamasis Toronte, 
birželio 29 d. Lietuvių namuo
se turėjo pokalbį su Lietuvių 
Bendruomenės ir spaudos at
stovais.

Pokalbio dalyviams labai 
rūpėjo iš pirmutinių šaltinių 
sužinoti apie žydų būklę da
bartinėje Lietuvoje ir kokie 
yra lietuvių ir žydų santykiai. 
Svečias buvo atviras ir nuošir
dus. Lietuvoje nėra bendrų 
kaltinimų viena kitai tautai. 
Santykiai, ypač inteligentijos 
tarpe, yra geri ir vystosi vieni 
kitų gilesniu supratimu. Kartu 
su laisvėjimu kyla galimybės 
atsigauti ir tautinei žydų ma
žumai.

Šiuo metu yra 11,500 žydų, iš 
kurių 2,500 kilę iš Lietuvos. 
Žydų inteligentija suskato rū
pintis savo tautos išlikimu, 
kultūros saugojimu, jos plėti
mu, organizacijų atkūrimu. Ji 
taip pat pritaria Sąjūdžio veik
lai. O šis ir Lietuvos laisvės 
lyga supranta žydų siekius. 
Dar prieš paskelbimą lietuvių 
kalbos valstybine kalba žydai 
kėlė ir tvirtai palaikė šį klau
simą.

Svečias taip pat priminė 
žiaurų žydų likimą Lietuvos 
teritorijoje. Jau per pirmąją 
sovietų okupaciją proporcin
gai daugiau žydų nei kitų tauty
bių žmonių sovietai sukišo į 
kalėjimus ir išvežė į Sibirą. 
Daugiausia nukentėjo kultūri
nio, religinio gyvenimo vado
vai ir stiprieji prekybininkai. 
Naciai fiziškai sunaikino be
veik visus žydų tautos žmones 
Lietuvoje.

Pokarinėje okupacijoje so
vietinė valdžia žydų likučiams 
neleido reikštis jokioje savi-

Kreipimasis į visus
Lietuvoje atliekamas labai svar

bus darbas. Speciali komisija, vei
kianti prie Lietuvos Mokslų Aka
demijos, renka duomenis apie Si
biro tremtyje, kalėjimuose ir la
geriuose be kaltės atsidūrusius 
Lietuvos gyventojus ir apie tuos, 
kurie tame genocido pragare mirė 
arba buvo nužudyti.

Komisija iš įvairių Lietuvos vie
tų jau gavo dešimtis tūkstančių 
laiškų, kurių visuma tiesiog stul
bina savo unikalumu. Pavieniai 
laiškai gaunami ir iš Amerikos bei 
Kanados. Visa tai yra neįkainoja
mas turtas Lietuvos okupacijos is
torijai ir mūsų tautos kankinių 
atminimo įamžinimui.

Renkami duomenys ir apie tų nu
sikaltimų vykdytojus. Sudarytoji 
vyriausybinė komisija tiems nusi
kaitimams tirti jau iškėlė eilę bau
džiamųjų bylų.

Ar mes galime pasilikti abejin
gi tokiame svarbiame reikale? Iš-

r^AMOGmA^j Knygų rišykla

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus
A. Plėnys

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

Dr, Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

toje veikloje. Nebuvo nei mo
kyklų, nei spaudos, nei religi
nio gyvenimo. Be atodairos 
buvo naikinamas žydų kultū
ros palikimas, kuris buvo itin 
reikšmingas ir plačiai žino
mas. Turtinga žydų raštija pa
kliuvo į speefondus ir ji žmo
nėms nebuvo prieinama. Žiau
riai buvo pasielgta su žydų ka
pinėmis. Ant jų yra išgrįstos 
gatvės ir stovi pastatai. Siste- 
matingai buvo varžomas bet 
koks žydiškumo pasireiškimas. 
Žydai iki šiol Lietuvoje neturi 
nė vieno rabino. Ši mažuma tu
rėjo ilgainiui visiškai išnykti. 
Dabar nors yra atkreiptas dė
mesys į žydų reikalus, tačiau 
iš vietinės valdžios, be pažadų, 
nesulaukta konkrečios pagal
bos.

Pasikalbėta ir kitais rūpi
mais klausimais. Tai buvo nuo
širdus informacinis pokalbis. 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės vardu svečiui buvo 
įteikta dovanėlė.

Laiškas Sąjūdžio seimui
Lietuvos informacijos centro 

pranešimu, Emanuelis Zinge
ris, kaip Lietuvos žydų kultū
ros draugijos pirmininkas, 
birželio 17 d. iš Vašingtono 
Lietuvos persitvarkynjų^ sąjū
džio seimui pasiuntė laišką. 
Jame autorius pirmiausia pa
žymi, kad jau vieneri metai, 
kaip lietuvis Lietuvoje ne
pravardžiuojamas nacionalistu 
ir žydas zionistu. Bet įkyriai 
globojančios jėgos norėjo tarp 
žydų ir lietuvių palaikyti nuo
latinį tarpusavio įtarinėjimą. 
Abiejų tautybių inteligentija 
pasipriešino ir pradėjo tiesti 
tarpusavio supratimo tiltą. 
Įsiklausyta į savų tautų rūpes
čius.

Istorinės svarbos buvo besi
kuriančio Sąjūdžio ir žydų in
teligentijos pasisakymai pra- 

išeivijos lietuvius 
eivijoje nėra nė vieno lietuvio, 
kuris savo turimomis žiniomis ne
galėtų praturtinti šį mūsų tau
tos tragiškos lemties archyvą. Pa
galiau, padaryti įrašą į tuos Lie
tuvos istorijos puslapius yra kiek
vieno mūsų pareiga, nes ten “liau
dies priešais” buvo laikomi ir tie, 
kurių gimines ir draugus karo sū
kuriai nubloškė į Vakarus.

Visi kviečiami susikaupti ir at
sakyti į sekančius anketos klausi
mus apie jums žinomas okupaci
jos ir teroro aukas:

1. Pavardė, vardas, tėvo vardas
2. Gimimo metai ir vieta
3. Socialinė padėtis iki trėmimo, 

arešto
4. Iš kur ištremtas? Kur suimtas?
5. Kada ištremtas, suimtas?
6. Ištrėmimo, įkalinimo vietos
7. Ar palaikė ryšius su Lietuva?
8. Kada į Lietuvą sugrįžo ir iš kur?
9. Ar buvo trukdymų sugrįžimui,

darbo ir buto gavimui? ,
10. Mirimo data ir vieta
11. Jeigu reabilituotas, tai kada?
12. Kitos žinios, kurias norėtumėte 
pateikti

Anketiniai duomenys kiekvienam 
asmeniui užpildomi atskirai. Nu
rodykite ir savo adresą. Laiškus 
su atskymais į šios anketos klausi
mus siųskite sekančiais adresais: 
dr. Mečys Laurinkus, MA, Socialo- 
gijos ir teisės institutas, 232600 
Vilnius, Mičiurino gt. 1/46. Dr. V. 
Skuodis, Lithuanian Research and 
Studies Centre, 56th Street and 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636. 
Siųsdami laiškus į Lietuvą, jų ko
pijas atsiųskite į Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrą.

Šiame svarbiame reikale kviečia
mi parodyti pavyzdį Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės bei jos kraštų 
valdybos ir įvairios kitos išeivijos 
lietuvių organizacijos.

Vytautas Skuodis, 
LTSC mokslinis bendradarbis 

eitais metais birželio 10 d. įvy
kusioje pirmoje žydų kultūros 
palikimo parodoje, Sąjūdžio 
tarybos ir lietuvių inteligen
tų pareiškimai Lietuvos žydų 
kultūros draugijos suvažiavi
me. Taipogi žydų inteligentija 
dar 1988 m. vasarą pasisakė už 
lietuvių valstybinės kalbos bū
tinumą. Rygoje šių metų gegu
žės 21 d. žydų judėjimo vadai 
beveik vienbalsiai pritarė 
Lietuvos žydų kultūros drau
gijos pirmininko reikalavi
mams pasmerkti Molotovo- 
Ribbentropo paktą ir jo pasek
mes. Tokiu būdu atsirado jėgų 
iš abiejų tautų stiprinti ir gi
linti savitarpio supratimą.

Tačiau šie metai buvo ir kar
tėlio metai. Iš vietinės val
džios žydų tautinis atgimimas 
buvo pristabdytas. Žydams 
Lietuvoje iki šiol žadama sa
va spauda, mokyklos ir pa
minklų apsauga. Pastarieji dar 
nėra įtraukti į saugomų pa
minklų sąrašą. Lietuvos minis- 
terių taryba nėra oficialiai 
įregistravusi Lietuvos žydų 
kultūros draugijos. Valstybi
nio žydų muziejaus klausimas 
stumiamas visuomeninio mu
ziejaus statuso linkme. Minis- 
terių tarybos posėdyje vienas 
tarnautojas išsireiškė, kad be 
Žydų kultūros draugijos yra ir 
kitų draugijų, kurios irgi stato 
reikalavimus. Taip galvojant 
kyla klausimas, kokia yra vals
tybinė politika kitataučių kul
tūros atgaivinimo atžvilgiu?

Buvo pasiūlyta Lietuvos Je
ruzalę — Vilnių sudvyninti su 
Izraelio Jeruzale. Partijos 
centro komiteto buvo atsaky
ta, kad Sov. Sąjunga neturinti 
diplomatinių ryšių su Izrae
liu. “TSRS gali ir toliau tu
rėti ar neturėti ryšių su kuo 
ji tik nori, bet mes per tuos me
tus įgijome savo galvas, o gal 
greit įsigysime ir sienas” — 
rašoma laiške.

Laiškas baigiamas kreipi
musi: “Tad, apnaikintai Lietu
vos žydų kultūrai nebeužtenka 
leidimo laisvai kvėpuoti. Rei
kia valstybės dėmesio šio kvė
pavimo ritmui garantuoti. 
Kreipiuos į Seimą, į Lietuvos 
katalikų ir kitų tikybų pasau
lį, prašydamas organizuotos 
akcijos mūsų kultūros tęsti
numui užtikrinti. Ledinių tar
nautojų pažadų jau nebeužten
ka. Darželiai ir toliau statomi 
ant mūsų kapų, švietimo įstai
gos, muziejai ir kultūros cent
rai neveikia. Be jūsų pagal
bos, mes patys — 0,3 procento 
Lietuvos gyventojų — šių dar
bų jau nebenuveiksime.” J.A.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio seimo tarybos narys bei Lietuvos žydų kultūros draugijos pirmininkas EMA
NUELIS ZINGERIS lankėsi Toronte ir birželio 29 d. Lietuvių namuose turėjo su lietuvių visuomenės atstovais 
pokalbį. Nuotraukoje iš kairės: D. Deksnytė, H. Stepaitis, prof. E. Zingeris, J. Andrulis, A. Juzukonis

Nuotr. Stepo Varankos

Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas, susipažinęs su 
TSRS olimpinio komiteto nau
jos redakcijos įstatų projek
tu, mano būtina padaryti šį 
pareiškimą.

Įstatų projektas atspindi 
ne Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos konstituci
nę struktūrą, bet stalinizmo 
deformuotos unitarinės vals
tybės dvasią.

Šiuo metu veikiančios Lie
tuvos TSR konstitucijos 68- 
as straipsnis skelbia, kad “Lie
tuvos Tarybų Socialistinė Res
publika — suvereni tarybinė 
socialistinė valstybė”. Įsta
tų projektas su šia konstitu
cine nuostata nesiskaito, ją 
ignoruoja ir slepia. Nutylima 
ir tai, kad Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje atkurti tau- 
tiniai olimpiniai komitetai. 
Taigi nesiskaitoma ir su olim
pinio judėjimo Tarybų Sąjun
goje realijomis. Negana to,
projekte šis judėjimas patei
kiamas kaip veikla vieninte
lio TSRS olimpinio komiteto, 
kurio jurisdikcija ir įgalioji
mai be sąjunginių respublikų 
sutikimo veikia visoje Tary
bų Sąjungos teritorijoje. Kaip 
žinia, nusikalstamų žmonijai 
1939-1940 metų sandėrių tarp 
TSRS ir fašistinės Vokietijos 
pasėkoje 1940 metais suvereni 
Lietuvos valstybė buvo netei
sėtai ir prievarta prijungta 
prie Tarybų Sąjungos. Daugu
ma Lietuvos TOK narių buvo 
tarybų valdžios represuoti, 
mirė tremtyje, stalininiuose 
lageriuose arba emigracijoje.

Lietuvos TOK niekada ofi
cialiai neišstojo iš tarptau
tinio olimpinio komiteto. Ofi
cialiai iš tarptautinių sporto 
federacijų niekuomet neišsto
jo ir tos dvylika Lietuvos 
sporto federacijų, kurios bu
vo į jas priimtos. Tarybų Są
jungos pertvarkos sąlygomis 
1988 metų gruodžio 11 dieną 
Lietuvos TOK veikla buvo at
naujinta. Lietuva niekam ir 
niekuomet nedelegavo savo 
olimpinių teisių ir įgaliojimų. 
Lietuvos TOK jokiu būdu nega
li sutikti su TSRS OK diktatu 
ir atmeta jo savavališkai pasi
skelbtą jurisdikciją ir įgalio
jimus Lietuvos teritorijoje.

Projekte numatoma sąjungi
nių respublikų olimpinių tary
bų kolektyvinė narystė TSRS 
OK. TSRS OK padalinys Lietu
voje arba Lietuvos TOK narys
tė TSRS OK negalimi. Bet ku
riuo atveju tai prieštarautų 
olimpinei chartijai, kurios 
vienas pagrindinių principų 
yra griežta tautinių olimpinių 
komitetų autonomija ir atsiri
bojimas nuo bet kokio politi
nio, ekonominio ir kitokio 
spaudimo. Lietuvos TOK nega
li būti nei TSRS OK padaliniu, 
nei nariu, nes nesiruošia pa
žeidinėti pagrindinių olimpi
nės chartijos principų ir nuo
statų, kuriuos pripažįsta ir 
gerbia.

Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas mano, kad tarptauti
nis olimpinis komitetas turė
tų iš esmės peržiūrėti statu
są dabartinio TSRS nacionali
nio olimpinio komiteto, kuris 
savavališkai monopolizuoja ir 
uzurpuoja sąjunginių respub
likų teisę turėti savarankiš
kus tautinius olimpinius komi
tetus. TSRS NOK, kuris šiuo 
metu pertvarkomas į TSRS 
olimpinį komitetą, nesiskaito 
su sąjunginių respublikų tei
se savarankiškai dalyvauti 
tarptautiniame olimpiniame 
judėjime, nepaisydamas to, 
kad šią teisę joms garantuoja 

ne tik TSRS konstitucija ir 
sąjunginių respublikų konsti
tucijos, bet ir olimpinė char
tija (8, 9, 24, 30 straipsniai; 
8 ir 24,oficialių paaiškinimų 
straipsniai). TSRS NOK gerai 
supranta, kad jis neatstovauja 
jokiai nacijai, bet yra tiktai 
“stipraus centro”, biurokrati
nis aparatas, kurio tikslas — 
komanduoti sąjunginių res
publikų olimpiniams judėji
mams. Todėl jis dabar keičia 
savo pavadinimą ir ruošiasi 
tapti TSRS olimpiniu komi
tetu.

Ši aplinkybė turėtų būti pa
grindu ištirti ar TSRS NOK (ir 
TSRS OK) struktūra ir veikla 
atitinka olimpinės chartijos 
principus ir taisykles. Mano
me, kad toks tyrimas turėtų 
būti atliktas tarptautinių 
olimpinių organizacijų jėgo 
mis, dalyvaujant Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos atkurtų tauti 
nių olimpinių komitetų bei ki-
tų sąjunginių respublikų atsto
vams, ir apsvarstytas tarptau
tiniame olimpiniame komitete.

Kad TSRS TOK bei projek
tuojamo TSRS olimpinio komi
teto statusas neatitinka olim
pinės chartijos principų, jos 
taisyklių ir oficialių išaiški
nimų, matyti ir iš TSRS minis- 
terių tarybos 1988 m. gruodžio 
5 d. nutarimo “Dėl fizinės kul
tūros ir sporto valdymo gene
ralinės schemos”. Šiuo nutari
mu patvirtintoje TSRS valsty
binio fizinės kultūros ir sporto 
komiteto struktūroje TSRS 
NOK tapo TSRS valstybinio 
kūno kultūros ir sporto komi
teto padaliniu, yra jo žinioje 
ir jam pavaldus. Tapęs valsty
binės organizacijos struktū
riniu padaliniu, TSRS NOK ne
teko autonomijos, pažeidė 
olimpinės chartijos principus 
ir taisykles.

Būtų teisinga, jeigu tarptau
tiniame olimpiniame judėjime 
savo vietas užimtų atnaujinę 
savo veiklą ir naujai įtkurti 
bei priimti TSRS sąjunginių 
respublikų olimpiniai komi
tetai. Lietuvos tautinis

olimpinis komitetas

Fotografijos paroda Lietuvoje
Lietuvos foto meno draugijos 

“Lietuvių išeivijos fotografi
jos” paroda bus atidaryta Vil
niaus parodų rūmuose 1989 m. 
lapkričio 14 d. Anksčiau paro
dos organizatoriai prašė, at
siųsti savo nuotraukas iki ge
gužės 31 d. Ši ankstyva data bu
vo nustatyta, todėl kad norėta 
iš atsiųstų nuotraukų paruoš
ti parodos atidarymo dienai ka
talogą. Dabar paaiškėjo, kad dėl 
techniškų kliūčių parodos kata
logo spausdinimas bus pavėluo
tas. Todėl parodos organizato
riai nuotraukų atsiuntimo ter
miną pratęsė iki spalio mėne
sio pabaigos.

Išeivijos fotografai gali pa
sinaudoti vasaros ilgų dienų 
šviesa ir naujomis nuotrauko
mis parodyti lietuviams tėvy
nėje, kaip mes gyvename ir ką 
veikiame, atskirti nuo gimtojo 
krašto. Žinoma, reikėtų nepa
miršti ir negatyvų, kurie “il
sisi” stalčiuoe daugelį metų, 
būdami mūsų praeities liudi
ninkai.

Siunčiamų nuotraukų skai
čius - neribotas. Jos gali būti 
bet kokio formato, baltai juo
dos ar spalvotos. Adresas: S. 
Paukštys, Lithuanian Photo Art 
Society, Universiteto 4, Vil
nius 232600, Lithuania, USSR. 
Ant voko dar patartina pažy
mėti: “Exhibition photographs, 
No commercial value”. K.D.
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Jurbarko šventovė, naujai atremontuota bei išpuošta. Joje klebonauja ku
nigas MYKOLAS BUOŽIUS, Raseinių vicedekanas

Tarptautinis folkloro festivalis
Jame dalyvaus ir Alytaus miesto sambūris “Dainava”

Kviečiame Į festivalį
Gerbiami tautiečiai! Šią va

sarą JAV Š. Korolinoje vyks 
tarptautinis folkloro muzikos 
festivalis “Falkmoot”. Tai ga
na prestižinis festivalis, vyks
tantis šiais metais penktą kar
tą. Jame dalyvauja kolektyvai 
iš daugelio pasaulio valstybių, 
labai skirtingų savo buitimi, 
kultūra, tradicijomis. Tai daro 
festivalį dar įdomesnį ir pa
trauklesnį, todėl sutraukia 
gausų žiūrovų būrį ne tik iš Š. 
Korolinos valstijos, bet ir ap
linkinių vietovių.

Šiais metais jame pirmą kar
tą ruošiasi dalyvauti ir meno 
saviveiklininkai iš Lietuvos. 
Tai Alytaus liaudies dainų ir 
šokių ansamblis “Dainava”. 
Kolektyvo meno vadovė — mo
kytoja Danutė Plytnikienė. Tai 
grynai saviveiklinis kolekty
vas, kuriame dalyvauja įvai
rių profesijų, įvairių Alytaus 
miesto įmonių bei organizaci
jų, įvairaus amžiaus žmonės, 
mėgstantys dainą, šokį, muzi
ką, humorą.

Pats ansamblio pavadinimas 
rodo, kad kolektyvas atstovau
ja Dainavos kraštui — Dzūki
jai. Dzūkai dainingi žmonės, 
jų krašto folkloras praktiškai 
neišsemiamas (kaip ir visos 
Lietuvos), todėl per 10 gyva
vimo metų ansamblis įgijo po
puliarumą ne tik Lietuvoje, 
bet ir už jos ribų.

Ansambliečiai nemažai gast
roliuoja. Jų koncertiniai marš
rutai siekė Graikiją, Maltą, 
Ispaniją, Čekoslovakiją, VDR. 
Dalyvavo folkloro festivalyje 
Heine Olandijoje, o taip pat 
Sov. Sąjungos respublikose, 
tačiau per Atlantą ruošiasi 
pirmą kartą. Dalyvauti tokia
me prestižiniame festivalyje 
ne tik didžiulė garbė ir pri
pažinimas, bet ir atsakomybė. 

AfA 
EDVARDUI STAŠKŪNUI

Lietuvoje mirus,

jo broliui VIKTORUI su šeima, seseriai Lietuvoje 

reiškiame gilią užuojautą -

Olga ir Algis Švilpai

Birutė Tomkienė

Elė ir Rudis Vilembrechtai

Lilė ir Bronius Zabulioniai

GEQ H. CBEBEB
MONUMENTS INC.

208 Kingston Rd., Toronto, Ont. M4L 1S7
Raštinės tel. 691-5712 Namų tel. 762-3502

694-1013 Roman Demkiw
Išstatyta 120 paminklų pavyzdžių - didžiausias pasi
rinkimas Toronte paminklų, sukurtų tautiniais motyvais 

t lJ~Įj—I Mes parūpinam savo klientams braižinius bei
| “ ® proporcingus pagal mastelį planus patvirtinimui.
I K R Projektai ir skulptūros atliekami geriausių mūsų
/ i m l meistrų.
I p vjj \ Naudojamas geriausias Š. Amerikos ir im- 
I \ portuotas granitas. Užsakymai priimami bron-
/ \ zos ir granito plokštėms, keramikos ir porceliano
/ \ paveikslams, įrašams kapinėse, bronzos sta-

JL tūloms ir lemputėms.

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

Juk vykstame į JAV, kur žmo
nės supranta ir didžiai verti
na liaudies kūrybą, meną, kur 
didžiai gerbiama visų tautų 
kultūra.

Ne mažiau jaudina ir tai, 
kad žiūrovų tarpe bus mūsų 
tautiečių, emigrantų iš Lie
tuvos, kitų Pabaltijo respub
likų, o tai ne tik papildomas 
jaudulys, bet ir įpareigojimas 
pasirodyti kuo gražiau. Mes ži
nome, kad Š. Korolina yra to
lokai nuo pagrindinių JAV 
miestų, kuriuose susitelkę 
lietuviai, tačiau tikime, kad 
atvyks patys ištvermingiausi 
palaikyti dvasiškai savo tau
tiečių iš Lietuvos. Todėl kvie
čiame visus tautiečius apsi
lankyti Š. Korolinoje š. m. lie
pos 27 — rugpjūčio 6 dienomis.

Festivalis vyks 4 Š. Koroli
nos miestuose netoli Ashevil- 
lės: pagrindiniai renginiai 
vyks turistiniame-poilsiniame 
centre Maggie Valley, o taip 
pat Black Mountains, Franklin 
ir Ashevillėje. Festivalio šta
bas bus Waynesville mieste, 
kur vietos kolegijoje ir gyven
sime. Ansambliečiai pasiruo
šę laisvu nuo festivalio metu 
suruošti atskirą koncertą sa
vo tautiečiams ne tik Š. Koro
linoje, bet ir kitose valstijose 
bei vietovėse.

Smulkesnę informaciją gali
ma gauti festivalio organiza
ciniame komitete Asheville. 
Jo prezidentas — Rolf Kauf
man (tel. 704-452-2997 arba 
456-9494). O Lietuvoje — Aly
taus eksperimentinio namų 
statybos kombinato kultūros 
klube (234580 Alytus, Naujoji 
gatvė nr. 124, tel. 57072 arba 
pas šių eilučių autorių (tel. 
52562) 234580 Alytus, Sporto 6, 
Lietuva.

Romas Ambroževičius, 
ansamblio dalyvis
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® PAVERGTOJE TEVTffiJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
KAUNIEČIŲ PORCELIANAS
Kaune veikianti dailiosios 

keramikos gamykla “Jiesia” mė
gėjų rinkiniams skirtu porcelia
nu aprūpina ir amerikiečius. 
Vien rugsėjo mėnesį “Brekfor- 
do” firmai į JAV buvo išsiųsta 
60.000 vienetų kaunietiško por
celiano. Lig šiol “Jiesia” ribo- 
davosi nedideliais porceliano 
gaminiais. Neseniai V. Vokieti
joje įsigyta nauja porceliano 
gamybos iš granulių linija kau
niečiams dabar leis gaminti di
deles dekoratyvines lėkštes su 
Madonos atvaizdu, žirgais ir 
įvairiais žvėrimis.

MARMURAS KALANTAI
Romas Kalanta, protestuoda

mas prieš sovietinę okupacijų, 
savo jaunų gyvybę paaukojo 
Lietuvai, susidegindamas Kau
no teatro sodelyje 1972 m. ge
gužės 14 d. Septynioliktosios jo 
mirties metinės gegužės 14 d. 
paminėtos Kaune ir Vilniuje. 
Visuomenės susibūrime Kauno 
teatro sodelyje Romo Kalan
tos atminimui atidengta mar
muro plokštė jo žuvimo vietoje. 
Sukakties minėjimų Vilniaus 
Kalnų parke surengė Jaunimo 
organizacijų koordinacinė ta
ryba, remdamasi šūkiu “Jau
nuomenės gyvoji auka”. Vilniaus 
arkikatedroje buvo laikomos 
Mišios.

IEŠKO TRENERIO
Birželio 5 d. buvo paskelbtas 

konkursas išrinkti naujam Kau
no “Žalgirio” krepšininkų ko
mandos treneriui. Vertintojų 
komisijai vadovauja Lietuvos 
kūno kultūros instituto rekto
rius Stasys Stonkus. Vyr. trene
ris Vladas Garastas, Biržų spor
to mokyklos direktorius, į “Žal
girį” buvo pakviestas prieš 10 
metų. Jo paruošta “Žalgirio” 
komanda tame laikotarpyje So
vietų Sųjungos aukščiausioje 
krepšinio lygoje išsikovojo ke
turis aukso ir keturis sidabro 
medalius. Du kartus Europos 
taurių turnyruose “Žalgiris” 
pasiekė baigmę, o 1986 m. lai
mėjo Tarpkontinentinę taurę. 
Trys “Žalgirio” komandos na
riai — Rimas Kurtinaitis, Val
das Chomičius ir Arvydas Sabo
nis tapo 1988 m. olimpiados čem
pionais. V. Garastas pasitraukė 
iš “Žalgirio” vyr. trenerio pa
reigų, išrinktas Sovietų Sųjun
gos krepšinio rinktinės treneriu.

NESKLANDUMAI MASKVOJE
Iš liaudies deputatų posėdžio 

birželio 9 d. išėjo 50 Lietuvos 
delegacijos narių, nepritarusių 
Sovietų Sųjungos konstitucinės 
priežiūros komiteto sudarymui. 
Šis komitetas, pavaldus liaudies 
deputatų suvažiavimui, turėjo 
prižiūrėti, kad visoje šalyje 
priimami įstatymai atitiktų So
vietų Sųjungos konstitucijų. 
Priešingu atveju jie būtų nedel
siant atšaukti. Lietuviai labiau
siai nuogųstavo, kad toks Sovie
tų Sųjungos konstitucinės prie
žiūros komitetas gali atmesti 
respublikų įstatymus, netgi Es
tijos ir Lietuvos konstitucijų 
pataisas. Tokiu atveju galutinis 
žodis tektų Sovietų Sųjungos 
liaudies deputatų suvažiavimui, 
sudariusiam konstitucinės prie
žiūros komitetų. Deputatas Ro
mas Gudaitis, kalbėjęs Lietuvos 
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Liepos 5-23 (Air France ir LH)

Kviečiame užsisakyti keliones iš anksto.
Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas 

pasaulio šalis.
• Sutvarko keliones įšiltus kraštus, išvykas pramoginiais laivais, orga

nizuoja slidininkų grupes.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Ruošia keliones į geriausias pasaulio sanatorijas.
• Nuperkame automobilius bei kitas dovanas giminėms Lietuvoje.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Skambinkite: tel. (416) 769-2500. TELEX: 06-967812 FAX: (416) 763-6279 
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Registracijos numeriai: 2559030 Ir 2475066

delegacijos vardu, pabrėžė, kad 
norimas sudaryti komitetas ne
turi jokių savo veiklos nuostatų 
ir teisių. Tokiose aplinkybėse 
jis netgi pats galėtų pažeisti 
prižiūrimos Sovietų Sųjungos 
konstitucijos teises. Lietuvių 
išėjimas iš salės buvo pirmas 
toks įvykis dabartiniuose Mask
vos žingsniuose į demokratinę 
sistemų. Beveik 1.700 liaudies 
deputatų balsavo už konstituci
nės priežiūros komiteto sudary
mų, 433 — prieš, 61 susilaikė, 
o 50 lietuvių, išėjusių iš salės, 
atsisakė balsuoti. M. Gorbačio
vas tada pasiūlė liaudies depu
tatų suvažiavimo prezidiumo 
nariams susitikti su Lietuvos 
delegacija ir išsiaiškinti nesu
tarimo priežastis.

LAIMĖJO LIETUVIAI
Birželio 10 d. rytų pokalbiui 

su Lietuvos delegatais susitiko 
M. Gorbačiovas ir jo pavaduoto
jas A. Lukjanovas. Jiems princi
pinę lietuvių pozicijų išdėstė 
Algirdas Brazauskas, jų savo tu
rimais variantais patikslino M. 
Gorbačiovas. Per nepilnų pusva
landį buvo sutartas abiem pu
sėm priimtinas kompromisas: 
suvažiavime nerinkti konstitu
cinės priežiūros komiteto, o 
tik sudaryti deputatų komisijų, 
kuri paruoštų jo nuostatų bei 
teisių projektų. Komisijon ly
giais balsais įsijungtų po vie
nų atstovų iš kiekvienos respub
likos. Komisijos paruoštų pro
jektų rudenį įvyksiančiame su
važiavime apsvarstytų Sovietų 
Sųjungos liaudies deputatai. 
Vakariniame posėdyje šį kom
promisų didele balsų dauguma 
patvirtino deputatai. Prieš bal
savo tik 10, susilaikė 25.

KITA KOMISIJA
Lietuviams nemažiau svar

bi yra ir kita liaudies deputatų 
suvažiavime sudaryta komisija, 
kuriai pavesta tirti Molotovo- 
Ribbentropo paktų, š. m. rug
pjūčio 23 d. susilauksiantį pen
kiasdešimtmečio. Komisija pir- 
mųjį savo posėdį turėjo pasku
tinėmis Sovietų Sųjungos liau
dies deputatų suvaživimo dieno
mis. Posėdyje dalyvavo ir šios 
komisijos pirm. Aleksandras 
Jakovlevas, lig šiol užsiėmęs 
kitais svarbiais reikalais. Mat 
jis yra Sovietų Sųjungos kom
partijos centro komiteto sekre
torius ir politbiuro narys. Pir
majame komisijos posėdyje su
sitarta pasiskirstyti grupėmis 
— vieni tirs dokumentus, kiti 
apklausinės liudininkus, kurių 
yra tik trys. Ypatingas dėmesys 
tenka buvusiam nepriklauso
mos Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriui Juozui Urbšiui. 
Pirm. A. Jakovlevo iniciatyva 
užsimota išsamiai peržiūrėti 
prieškarinę situacijų Europo
je, tuometinius santykius tarp 
valstybių ir jų blokų. Atskiro 
tyrinėjimo susilauks 1940-41 m. 
Aktyvi komisijos narė klaipė
dietė Zita Sličytė pareikalavo, 
kad būtų susipažinta su J. Sta
lino emisaro G. Dekanozovo do
kumentų fondu, lig šiol nepri
einamu Lietuvos istorikams. Ti
kimasi, kad penkiasdešimtme
čio sukakties proga rugpjūčio 
23 d. komisija galės padaryti 
esminių pareiškimų. y ksį
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\ 1918 - 1988
Baltiečių paminklinė lenta primenanti sibirinių trėmimų aukas atidengta ir pašventina 1989 m. birželio 17 d.
Hamiltono miesto rotušėje Nuotr. J. Miltenio

Hamilton, Ontario
BALTIEČIŲ PAMINKLINĖS 

LENTOS atidengimo ir šventini
mo iškilmės įvyko birželio 17 d., 
12 v. miesto rotušės antrame aukš
te. Bronzinėj lentoj, padabintoj 
trijų Baltijos valstybių herbais, 
įrašytas toks lietuviško vertimo 
įrašas: “Ši lenta įrengta prisimin
ti milijoną su viršum Pabaltijo 
piliečių, deportuotų į vergų sto
vyklas per Sovietų okupacijų po 
Stalino-Hitlerio pakto 1939. Tos 
aukos - vyrai, moterys ir vaikai 
mirė nežmoniškose sųlygose. Su
planuotas žmonių žudymas, naiki
nimas Baltijos tautų kultūrų ir 
prievartinė kolonizacija yra tie
sioginis laužymas Jungtinių Tau
tų žmogaus teisių čarterio ir 
tarptautinių sutarčių prieš ge
nocidų. Tai neturi ir negali bū
ti toleruojama demokratiniame 
pasaulyje gyvenančių estų, lat
vių ir lietuvių, mininčių savo kraš
tų nepriklausomybės paskelbimo 
70-tųsias metines 1918-1988”.

Hamiltono baltiečiai anksčiau 
visi kartu minėdavo Baisiojo bir
želio trėmimus. Daugelis dar pri
simena inž. J. Kšivickio, tada 
KLB apyl. pirmininko, pirmą kar
tą į Hamiltono gatves išvestą bal
tiečių demonstraciją su plakatais 
ir bolševikinio genocido įrodymo 
paveikslais. Tos trys broliškos 
tautos dabar, atrodo, jau atskirai 
pamini savo tautos sibirinius trė
mimus.

Bendrai baltiečių memoriali
nei lentai įrengti miesto rotušėj 
mintį davė latvis žurnalistas A. 
O. Zemitis; kuris baltiečių reika
lais dažnai parašo į vietos dien
raštį. Tokiam sumanymui entu
ziastingai pritarė estai su lietu
viais. Bet miesto taryboj, svars
tant šį reikalą, buvo ir priešta
raujančių pasisakymų. Girdi, mies
to rotušėj lankysis svečiai ir iš 
Rusijos, kuriems gali nepatikti 
toks viešas sovietinis įrašas, ypač 
dabar, šiais jų persitvarkymo lai
kais. Bet baltiečiams spaudžiant, 
leidimas buvo gautas.

Tad šitą birželio savaitgalį, 
dalyvaujant latviams, estams ir 
lietuviams, įvykiu susidomėju
siems kanadiečiams, laikraštinin
kams bei televizijai, paminkli
nę lentą atidengė miesto burmist
ras Bob Morrow, o lietuvis kun. J. 
Liauba ją pašventino. Visos apei
gos buvo labai įspūdingos ir ge
rai suplanuotos. Pirmiausiai su 
tautinėm aprangom palydų buvo 
įneštos trys Baltijos valstybių 
vėliavos ir sugiedotas Kanados 
himnas. Invokaciją skaitė estų 
kunigas Janis Nammik. Atidaro
mąjį žodį tarė miesto burmist
ras. Ilgesnę kalbą pasakė šio pro
jekto pradininkas A. O. Zemitis. 
Jo pagrindinė mintis buvo, kad ir 
dabar pertvarkos šydu prisiden
gęs Gorbačiovas nenori atsisaky
ti stalininės politikos užgrobtų 
kraštų atžvilgiu. Tylos minute bu
vo pagerbti mūsų visų Sibiro kan
kiniai. AV par. choras, vad. muz. 
D. Deksnytės, pagiedojo keletą įvy
kiui parinktų giesmių. Tada iš ei
lės dar kalbėjo Estų Bendruome
nės pirm. dr. Roy Till, latvių - 
vicepirm. Baiba Smits-Kalejs ir 
lietuvių - Angelė Krivinskaitė. 
Baigiamąją maldą sukalbėjo lat
vių evangelikų kunigas Ivars 
Guide. Visų Baltijos valstybių him
nais buvo užbaigtos iškilmės. 
Jom sklandžiai vadovavo jau iš 
“Black Ribbon” dienų žinoma es- 
taitė Merike Koger.

Paminklinė lenta yra apie 13x18 
colių dydžio, išlieta iš branzos 
ir su akį patraukiančiais spalvo
tais trijų valstybių ženklais. Ji 
rotušės antrame aukšte pritvir
tinta prie gerai matomos pietinės 
sienos. Šalia ten yra ir ukrainie
čių memorialinė lenta prisimini
mui 7 mil. ukrainiečių, 1932-33 m.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /ą) 
atstovas) gĮT

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

bolševikų badu išmarintų. Pa
minklinės lentos įrengimo komi
tete lietuviams atstovavo Balys 
Pakalniškis. K. Mileris

Delhi, Ontario
APYLINKĖS ŠAULIAI, talkina

mi ir kitų organizacijų, birželio 11 
d., suruošė labai įspūdingą birže
linių trėmimų minėjimą. Po iškil
mingų pamaldų šventovėje, die
nai pritaikyto pamokslo, giesmių 
ir Lietuvos himno, lauke prie trem
tiniams skirto kryžiaus įvyko mi
nėjimas. Jam vadovavo vietos šau
lių kuopos pirm. G. Rugienis. Kle
bonas kun. L. Kemėšis paskaitė 
jautrią invokaciją. Organizacijų 
vėliavomis saliutuojant, padėti

KLB Delhi apylinkės pirmininkas St. Beržinis ir jo sesuo (buvusi Sibiro 
tremtinė) padeda vainiką prie kryžiaus tremtiniams

MOGUL STEREO
Visos sistemos • P ai • Secam 

110-220 voltų
tinka naudoti Lietuvoje ir Europoje
Turime didžiausią pasirinkimą nešiojamų radijų, 

televizijų, video aparatų, filmavimo kamerų, 
magnetofonų bei kitokių prekių 

iš šių žymių firmų:
Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi ir 1.1. 

Garantuojamos geriausios kainos

JAVID MIRZA
FAX: 664-5737

170 Highway 8 891 Upper James, Unit 4
Stoney Creek, Ont. Hamilton, Ont.
664-5733 574-3310

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 29 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5.5% 
santaupas........................... 7.5%
kasd.pal.taupymo s-ta.......7%
90 dienų indėlius ..........  9.75%
1 m. term, indėlius ........ 11.5%
1 m. term.ind.mėn.pal. 11% 
3 m. term.indėlius ............  11%
RRSP ir RRIF (pensijos)..8.5% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 11.5%
RRSP ind. 3 m..................... 11% 

vainikai prie kryžiaus: KLB Del
hi apylinkės, DLK Gedimino šau
lių kuopos, Lietuvos atgimimo są
jūdžio ir International Allied 
Colour partijos. Pagrindininę 
kalbą, labai puikiai paruoštą 
lietuvių ir anglų kalboje, paskai
tė Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, 
KLB kultūros komisijos pirmi
ninkė, atvykusi iš Londono. Mo
kyklinio amžiaus atstovė Rita 
Pargauskaitė, tik prieš porą me
tų atvykusi su šeima nuolatiniam 
apsigyvenimui, paskaitė poezi
jos, gautos iš Lietuvos. Minėji
mas baigtas “Marija, Marija” gies
me. Visi minėjimo dalyviai para
pijos salėje šaulių buvo pavaišin
ti užkandžiais ir kavute. P. A.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..... 15.5%
nekiln. turto pask. 1 m..13.5% 
nekil.turto pask. 3 m.. 14% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Niujorko kardinolas J. O’Con

nor gegužės 13 d. įšventino de
vynis kunigus, kurių eilėse buvo 
ir lietuviškos kilmės Matthew 
A. Yatkauskas, gimęs Yonkers 
vietovėje, Niujorko valstijoje. 
Jo tėvai Albertas ir Amelija 
Jatkauskai yra Lietuvos vyčių 
XII-sios kuopos nariai, pri
klausantys Aušros Vartų lietu
vių parapijai Manhattane. Nau
jasis kun. M. A. Yatkauskas bai
gė Šv. Juozapo kunigų seminari
ją Dunwoodie, pirmąsias Mišias 
atnašavo seminarijos koplyčio
je. Jis taipgi yra muzikas, bai
gęs Belgijos karališkąją kon
servatoriją Briuselyje ir Man- 
hattano muzikos mokyklą, dir
bęs vargoninku Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijoje Eliza- 
bethe, akompanavęs Viktoro Ra
lio vadovautam “Harmonijos” 
kvartetui.

Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se Čikagoje palaidoti tautiečiai 
prisiminti gegužės 2 — Kapinių 
lankymo dieną. Tradicinių Mi
šių po atviru dangumi kapinėse 
teko atsisakyti dėl lietaus. Jas 
administraciniame pastate kon- 
celebravo kun. Ričardas Repšys 
ir Švč. Mergelės Marijos gimimo 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas. Giedojo muz. 
Fausto Strolios vadovaujamas 
Lietuvos vyčių choras. Tada visi 
susirinko prie Šv. Kazimiero 
kapinių steigėjams skirto pa
minklo visuomeniškai pagerbti 
mirusiųjų. Šioje iškilmėje uni
formuoti dalyvavo Vytauto D. 
rinktinės ir “Nemuno” jūros šau
lių rinktinės šauliai su savo va
dovais. Religinei maldų daliai 
vadovavo kun. J. Kuzinskas. Pa
sauliečių komiteto pirm. Algis 
Regis dalyviams priminė tradi
cinius dvasinius lietuvių ryšius 
su mirusiais tėvynėje ir išeivi
joje. Šv. Kazimiero kapinių stei
gėjai ir visi mirusieji lietuviai 
prisiminti ir pagerbti gėlių vai
niku, kurį prie paminklo padėjo 
Veronika Valinskienė ir Ona 
Mažionytė. Iškilmė baigta gies
me “Marija, Marija” ir Tautos 
himnu.

Tautos fondo reikalai aptarti 
metiniame posėdyje, sušaukta
me gegužės 6 d. Kultūros židinyje 
Bruklyne. Posėdis pradėtas kun. 
Leonardo Andriekaus, OFM, 
sukalbėta invokaciją. Dalyvius 
sveikino generalinis Lietuvos 
konsulas Anicetas Simutis, JAV 
LB Niujorko apygardos valdy
bos pirm. Vytautas Alksninis, 
ALTos vardu - Petras Ąžuolas. 
Raštu buvo gauti sveikinimai 
vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 
ir Tautos fondo atstovų iš toli
mesnių vietovių. Pranešimus 
padarė Tautos fondo tarybos 
pirm. Jurgis Valaitis, valdybos 
pirm. Juozas Giedraitis ir kont
rolės komisijos atstovas Petras 
Ąžuolas. Tautos fondas, anks
čiau telkęs lėšas tik VLIKO ve
damai Lietuvos laisvinimo ko
vai, dabar yra įsteigęs ir Laisvės 
iždą Lietuvai. Tylos minute pri
simintas pernai miręs tarybos 
vicepirm. Liūtas Grinius. Ypa
tingą pranešimą padarė specia
liai į posėdį atvykęs VLIKo val
dybos pirm. dr. Kazys Bobelis, 
primindamas, kad yra gauti pil
ni įgaliojimai ir pasitikėjimas 
iš Lietuvos laisvės lygos, kitų 
politinių grupių ir atsikūrusių 
partijų Lietuvoje. Molotovo-Rib- 
bentropo sukakties proga dides
nės demonstracijos išeivijoje 
bus rengiamos su estais ir lat
viais. Ir čia, ir Lietuvoje bus 
reikalaujama Molotovo-Ribbent- 
ropo sutartį paskelbti negalio
jančia, Baltijos šalims atnešusia 
sovietinio smurto veiksmus ir 
okupaciją. Nei Lietuva, nei Lat
vija, nei Estija neatsisakė ne
priklausomybės ir savanoriškai 
neprisijungė prie Sovietų Są
jungos. Tautos fondas telks lė
šas laisvėjančiai Lietuvai, jos 
politinės veiklos poreikiams. 
Parama bus perduodamas veiks
mingiausiu būdu. Tautos fondo 
tarybą sudaro: pirm. Jurgis Va
laitis, vicepirmininkai Rima Gu
daitienė ir Algis Vedeckas, sekr. 
Romualda Šidlauskienė, nariai 
-Jurgis Bobelis, Juozas Giedrai
tis, Irena Kriaučeliūnienė, Vy
tautas Kulpa, Jaunius Nasvy- 
tis, Antanas Pumputis, Juozas 
Rasys, Algis Sperauskas, Jonas 
Vilgalys, Karolis (Charles) Vil
nis ir dr. Jadvyga Vytuvienė.

Australija
Motinos dieną Brisbanės lie

tuviai pradėjo pamaldomis St. 
Mary’s bažnyčioje. Mišias ge
gužės 7 d. laikė ir motinoms skir
tą pamokslą sakė kun. dr. P. Ba- 
činskas. Giedojo lietuvių chore
lis, vargonais palydėtas K. Mil- 
vydienės. Oficialioji minėjimo 
dalis įvyko Lietuvių namuose, 
kur motinas sutiko ir gėlėmis 
papuošė jaunimas. Joms skirtą 

šventę surengė Brisbanės lie
tuvių sporto klubas ir tautinių 
šokių grupė. Įvadinį žodį tarė 
sporto klubo pirm. V. Stankū
nas, pasveikindamas susirinku
siuosius ir pakviesdamas sugie
doti Dievo Motinai skirtą lie
tuvių giesmę “Marija, Marija”. 
J. Platkausko paskaita nušvie
tė motinų džiaugsmo, kančios ir 
rūpesčių kelius. ALB Brisbanės 
apylinkės valdybos pirm. A. Mil
vydas, padėkojęs motinoms už 
jų rūpestingą priežiūrą vaikams 
ir vaikaičiams, padarė trumpą 
pranešimą apie sporto šventę 
Adelaidėje, nes joje dalyvavo 
ir Brisbanės sporto klubo atsto
vai su savo vėliava. Tautinių 
šokių grupė, paruošta K. Mil- 
vydienės ir V. Lorenco, pašoko 
“Žiogelius” ir “Grandinėlę”.

Britanija
A. a. Antanas Žukauskas, ilga

metis Londono lietuvių namų di
rektorius, “Europos lietuvio” 
administratorius ir Lietuvių 
sodybos vedėjas, staiga susir
go ir mirė nuvežtas ligoninėn 
gegužės 24 d. Londono priemies
tyje Norwoode. Velionies palai
kai po pamaldų St. Mattew baž
nyčioje sudeginti Norwoodo kre
matoriume.

A. a. Juozas Blažys, ištiktas 
staigaus širdies smūgio, mirė ba
landžio 9 d. savo namuose Ash- 
ton-in-Makerfield vietovėje. Ve
lionis 1920 m. rugsėjo 23 d. gimė 
ir iki II D. karo gyveno Panevė
žyje. Karo metais pateko kariuo
menėn, užsitarnavo jaunesnio 
puskarininkio laipsnį. Karo pa
baigos sulaukė Italijoje ir Ang- 
lijon atvyko 1947 m. Dirbo ang-' 
lies kasyklose. Vedė anglę Mar- 
garetą. Susilaukė sūnaus, duk
ters ir penkių vaikaičių. Velio
niui daug metų teko būti DBLS 
Leigh skyriaus valdybos pirmi
ninku, vicepirmininku ir iždi
ninku. Jis taipgi priklausė Man
česterio ramovėnų skyriui. Pa
laidotas balandžio 14 d. Gedu
lines Mišias Šv. Osvaldo bažny
čioje atnašavo kan. V. Kamaitis. 
Karstas buvo padengtas ramovė
nų vėliava, garbės sargyboje 
stovėjo A. Podvoiskis, A. Jaki
mavičius, J. Šablevičius ir K. 
Pažiūra. Į kapines palydėjo ir 
apeigas atliko kan. V. Kamaitis.

Prancūzija
Lietuvai skirtas Mišias Pary

žiaus Notre Dame katedroje bir
želio 4 d. kardinolas Jean-Marie 
Lustiger koncelebravo su Pran
cūzijos lietuvių katalikų misi
jos vadovu kun. Jonu Petrošiu
mi. Giedojo tada Paryžiuje kon
certavęs Kauno choras, vado
vaujamas Petro Bingelio. Pa
moksle kardinolas J. M. Lusti
ger dalijosi įspūdžiais iš pava
sarį įvykusio apsilankymo Lie
tuvoje. Kauno bazilikoje jis su
tiko Kauno choro narius ir juos 
pakvietė giedoti Notre Dame ka
tedroje, kai jie atvyks gastro
lių į Paryžių. Kardinolas J. M. 
Lustiger džiaugėsi greit įvyku
siu antruoju susitikimu su cho
ristais Paryžiuje. Jis taipgi pa
reiškė užuojautą daliai choro 
narių, nukentėjusių autobuso 
nelaimėje. Senosios Paryžiaus 
katedros vadovybė, susižavėjusi 
gražiu kauniečių giedojimu, 
įteikė gėlių kiekvienam choris
tui. Svečiai iš Kauno tas gėles 
padėjo Švč. Mergelės Marijos 
statulos papėdėje. Paryžiaus 
lietuviai, susilaukę PLB valdy
bos paramos, Kauno chorui su
rengė priėmimą ir vaišes, į ku
rias įsijungė ir kardinolas J. 
M. Lustiger.

Vokietija
Metinę Baltiečių krikščionių 

studentų sąjungos konferenciją 
gegužės 3-7 d.d. Annabergo pi
lyje prie Bonnos surengė latvis 
A. Vidzė, tos pilies vedėjas. Pa
skaitoje buvo plačiau paliesta 
politinė krikščionių atsakomy
bė, išryškinta dabartinė evan
gelikų-liuteronų būklė Latvi
joje ir Estijoje, kur persitvar
kymo laikotarpyje padidėjo reli
ginė laisvė. Įdomi buvo tema 
“Dvasinis atgimimas poetų aki
mis”. Paskaitas skaitė du poe
tai iš Latvijos — Knuts Skuje- 
nieks ir Uldis Bezinš, o Lietuvai 
atstovavo Sigitas Geda, pareiš
kęs asmeninę nuomonę apie ten 
įvykusius pasikeitimus. Vakare 
poetai skaitė savo kūrinius. Su
važiavime dalyvavo ir koncerti
nę programą atliko olandų an
samblis “Dutch-Baltica”, anks
čiau vadinęsis “Daina”. Jam vis 
dar vadovauja muzikas P. de 
Boeras, tik dabar dainuojamos 
ne vien lietuvių, bet ir latvių 
bei estų dainos. Konferencijoje 
aptarti Baltiečių krikščionių 
studentų sąjungos reikalai. Se
kanti konferencija įvyks 1990 
m. pavasarį taip pat Annabergo 
Pilyje.



Dar vienas Vilniaus ansamblis
Įspūdžiai po “Armonikos” koncerto Anapilyje
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Ansamblių metas. Vieni iš 
tėvynės, kiti j tėvynę. Ir vie
niems, ir kitiems patriotinė 
išraiška paprasčiausiu būdu 
prieinama. Judėjimas prasidė
jo. Po žavingojo “Ratilio” to- 
rontiečiai laukė ir keliaujan
čios pramoginės “Armonikos”. 
Ir pagaliau — birželio 22-osios 
šiltas ketvirtadienio vakaras. 
Dar gerą valandą prieš koncer
tą didžiulė Anapilio salė ir 
erdvūs balkonai jau buvo pilni 
smalsių žiūrovų. Laiko visiems 
užteko su kaimynais pašnekė
ti. Prisimintas “Ratilio”. Ban
doma spėti, kas gi ta “Armoni
ka”. Neužtenka juk žinoti, kad 
tai Vilniaus televizijos ir ra
dijo ansamblis, kad jo nariai 
profesionalai pasiruošę in
strumentalistai ir dainininkai, 
kad jų vadovas Stasys Liupke- 
vičius. Bet ką gi jie parodys 
ir kaip pasirodys?

Ir štai, salėje šviesoms už
gesus, į sceną subėgo muzikan
tai, sakytume, kapela kokiam
šokių vakarui. Ir trenkė sma
gų muzikinį gabaliuką. Sutik
tas šiltai, audringai. Po šitų 
įvadinių garsų scenon įžengė 
barzdotas, sumodernintos šu
kuosenos, vidutinio amžiaus 
vyras. Tai Tomas Vaisieta, Vil
niaus akad. teatro aktorius. 
Tuojau kaišiodamas humoro 
žiupsnelius (“jei ne sovietai, 
šitas būtų buvęs gražus kuni
gėlis” arba “jis mano, kad nėra 
mažų muzikų, o yra tik maži 
smuikai”) jisai žiūrovus supa
žindino su visais muzikantais, 
kiekvieną kaip nors apibūdin
damas ir po to stropiai ėjo pra
nešėjo pareigas. Nesunkios jos 
jam — pasakė, kai ką paaiški
no, ir viskas. Atsiskleidė ak
torius betgi, kai muzikantai ir 
dainininkai ilsėjosi. Krėvė, 
Sruoga, Degutytė, vėliau Ba
ranauskas buvo jau ne tik iš
klausyti, bet ir pergyventi. 
Aktoriaus talentas pririšo 
klausytojus prie kiekvieno 
tarto žodžio ar interpretaci
jos. Viskas buvo tikra, kaip 
širdis krūtinėje — ir apie tė
vynę, ir apie laisvę ir apie ...

Lietuvos televizijos ir radijo ansamblis “Armonika” Toronto ir apylinkių lietuviams birželio 22 d. atliko pro
gramą Anapilio salėje, Mississaugoje Nuotr. Vyt. Balčiūno

Vasario 16 gimnazija
Paremkime Pietų Amerikos lietuvių jaunimą

Vasario 16 gimnazija, nors 
yra V. Vokietijoje, yra lietuvy
bės išlaikymo simbolis visiems 
Vakarų pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams. Gimnazijoje 
vykdoma stipri lietuvių kalbos 
programa, lietuviška aplinka 
ir galimybė susirasti daugybę 
iš viso pasaulio atvykusių lie
tuvių kilmės draugų, sudaro 
sąlygas sėkmingiausiam lietu
vybės dvasios bei kalbos įskie- 
pyjimui. Tai yra parodęs ne
vienas atvejis: gimnazijon at
vyksta lietuvių kilmės jaunuo
lis, neturintis žinių apie Lie
tuvą ir jos dabartinę padėtį, 
prastai kalbantis lietuviškai. 
Po metų gimnazijoje grįžta pra
turtėjęs žiniomis ir lietuvių 
kalbos mokėjimu.

Vasario 16 gimnazijoje jau
čiama stipri lietuviškumo dva
sia, ypač yra svarbi Pietų Ame
rikos sunkiai išsilaikančiom 
lietuvių kolonijom. Už tat per 
eilę metų pavieni asmenys, 
kaip dr. Marija Uleckienė ir dr.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses). 

girtuoklį, leidusį žiūrovams 
nuoširdžiai pakvatoti.

Koncertiniai “Armonikos” 
dalykėliai nebuvo kokio ribo- 
tesnio užsiangažavimo. Čia, 
žiūrėk, romantika, valsiuko 
takto dainelė, čia vėl patrio
tinė melancholija, čia staiga 
vėl tranki polka ar koks maršo 
takto baisiai lekiantis ir vis 
smarkėjantis trenksmas, netgi 
dar posmų galuose pastiprina
mas su garsiais “ei”, ko neven
gia nė linksmos slaviškos dai
nuškos. Linksmesnes daineles 
atlikdami, armonikiečiai ne
stovėjo kaip prie grindų pri
kalti — jautėsi laisvai, judėjo, 
improvizavo. Taip jau dabar 
yra — jeigu grupė mažesnė, ji 
nebenustovi vietoje. Negalima 
būtų sakyti, kad šį kartą per- 
sistengta, bet žiūrovams nebū
tų buvę didelio nuostolio, jei 
kai kurių juokdariškų judesių 
būtų jie ir nematę. Šiaip jau 
pakili nuotaika tęsėsi iki pat
pabaigos, ir dažnas galėjo na
mo grįžti su jausmu, kaip po 
linksmų kaimo vakarėlių ža
liojo kaimo kluone.

Kaip priimta, koncertui pa
sibaigus buvo pagerbti an
samblio iškvietėjai, šio sma
gaus vakaro rengėjai, pasikeis
ta linkėjimais ir dovanėlėmis. 
Taipgi pristatyti ir ansamb
lio palydovai, savaime aišku, 
atsakingi už keliones ir tvar
kingą sugrįžimą okupuoton 
tėvynėn.

“Armonikos” ansamblio da
lyviai, atlikę programą: Jonas 
Ališauskas, Giedrius Bitautas, 
Putinas Grudzinskas, Antanas 
Jonušas, Ramutis Kaspariū- 
nas, Alfredas Klimas, Algi
mantas Klimka, Ričardas Le- 
gaudas, Stasys Liupkevičius, 
Nijolė Penikaitė-Jasiukėnie- 
nė, Tomas Vaisieta, Zenonas 
Žemaitis.

Ansamblio palydovai: Vac
lovas Sakalauskas, “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas, ir Juo
zas Neverauskas, Lietuvos te
levizijos viršininko pavaduo
tojas. Snk.

Juozas Uleckas iš Toronto, dr. 
Linas Sidrys iš Čikagos, įvairūs 
gimnazijos rėmėjų būreliai, 
Lietuvių fondai ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba kreipia ypatingą dėmesį į 
Pietų Amerikos jaunimą no
rintį studijuoti Vasario 16 gim
nazijoje.

Visi, kurie atidžiai seka Pie
tų Amerikos kraštų ekonomi
nę padėtį, gerai supranta, kad 
iš ten lietuviams savo lėšomis 
siųsti vaikus į Vasario 16 gim
naziją yra beveik neįmanomas 
dalykas. Todėl reikalinga Šiau
rės Amerikos ir Europos lietu
vių pagalba.

Amerikos lietuvių fondas 
per eilę metų duoda stipendi
jas, studijuojantiems Vasario 
16 gimnazijoje. Pirmaeilė fi
nansinė pagalba skiriama pra
šantiems jaunuoliams iš Pie
tų Amerikos. Fondas duoda sti
pendiją tiktai už mokslą ir 
vienerių metų pragyvenimą, 
kas šiandieninėm kainom yra 
$3,200 (amerik.) asmeniui. Ta
čiau stipendija neapmoka jau
nuolio kelionės į Vokietiją. Tuo 
turi rūpintis jaunuolio šeima 
arba vėl reikia pagalbos iš ki
tų šaltinių. Net ir prie geriau
sių norų Pietų Amerikoje nega
lima susitaupyti, nes greitai 
kylanti infliacija visas san
taupas sunaikina. Kelionių ap
mokėjimui reikalingi mece
natai, kad, gavęs stipendiją 
jaunuolis, galėtų pasiekti gim
naziją.

Gintariečiai prie Vilniaus arkikatedros varpinės Nuotr. O. Burzdžiaus

Toronto “Gintaro” viešnagė Lietuvoje
Puikiausias sutikimas, pirmieji įspūdžiai, šeimininkų vaišingumas

RŪTA GIRDAUSKAITĖ

Kai 1989 m. gegužės 23 d. iš 
Toronto orauosčio pakilo lėk
tuvas, nešantis gintariečius 
Lietuvon, kartu su juo pakilo 
daugelio Kanados lietuvių vil
tys, lūkesčiai ir, be abejonės, 
nuo pat pirmo šios išvykos užsi
mojimo susikaupę įvairūs rū
pesčiai. Kaip kiekvienio an
sambliečio lagaminai buvo pa
ženklinti lietuviškom trispal
vėm, taip “Gintaras” išvyko į 
Lietuvą, “apkaišytas” gražiau
siais linkėjimais. Linkėta lai
mingos kelionės, sklandžių 
koncertų, o svarbiausia pa
žinti ir pamilti tėvų žemę.

Todėl norėtųsi kiekvienam 
skaitytojui parodyti vaizda
juostę, kad savo akimis išvys
tų ką gintariečiai išgyveno 
Lietuvoje, kad kiekvienas pats 
galėtų vertinti, kaip tie visi 
nuoširdūs linkėjimai išsipil
dė. Deja, tokių vaizdajuosčių 
reikėtų tiek, kiek šioje neei
linėje išvykoje dalyvavo gin- 
tariečių. Tat tenka kuo taik
liau atrinkti įspūdžius, kuo

PLB valdybos vicepirm. švie
timo reikalams Milda Lenkaus
kienė praneša, kad šiais metais 
stipendijoms gauta 15 prašy
mų iš Argentinos, Urugvajaus 
ir Brazilijos. Lietuvių fondas 
Amerikoje paskyrė 6 stipen
dijas po $3,200 (amerik.). Tuo 
būdu 9 jaunuolių prašymai bu
vo nepatenktini. Šiais metais 
stipendijas gauna: M. Alekse- 
jūnaitė ir M. Laurinskaitė iš 
Urugvajaus; E. Jurčiukonytė ir 
A. Tatarūnaitė iš Brazilijos; 
E. Gaidimauskaitė ir F. Dara- 
tėnas iš Argentinos. Dar susi
daro kelionės išlaidų klausi
mas, kuriam išspręsti bus ieš
komi mecentai. PLB valdybos 
žinioje yra laikoma dr. M. ir 
dr. J. Uleckų iš Toronto $10,000 
auka Vasario 16 gimnazijos sti
pendijų reikalams Pietų Ame
rikos jaunimui. Būtų gaila jei
gu reikėtų stipendijoms skir
tas lėšas panaudoti kelionių 
išlaidoms padengti. Galintys 
finansuoti vienio studento 
kelionę iš P. Amerikos į gim
naziją prašomi susisiekti su 
Milda Lenkauskiene, 3024 Kers- 
dale Rd., Pepper Pike, OH 44124, 
USA. Tel. (216) 831-1494. Gim
nazijoje mokslo metai praside
da rugpjūčio mėnesį.

Vasario 16 gimnazija atei- 
tantiems mokslo metams ieško 
griežtųjų mokslų mokytojų (pa
geidaujama su magistro laips
niu, žemesnis laipsnis irgi pri
imtinas). Anglų ir lietuvių kal
bų mokėjimas yra būtinybė. 
Kreiptis pas direktorių And
rių Šmitą, Romuva, 6840 Lam
pertheim, Huttenfeld, W. Ger
many. Gabija 

tiksliau atkurti išvykos vaiz
dus, ir tikėtis, kad žodžių skur
de tie vaizdai nenubluks ...

Pakeliui į Vilnių
Sustojame Belgrade, Mask

voje. Naktis liko nemiegota, 
miestai liko neapžiūrėti turis
tinėmis akimis, nes mintys 
skriejo pirma mūsų Lietuvon. 
Ir jau Maskvos Šeremetjevo 
orauostyje teko patirti kelias 
lietuviškas akimirkas. Nuste
bino garbingoje vietoje tarp 
kitų Sov. Sąjungos žymūnų ka
banti olimpinio čempiono Ar
vydo Sabonio didžiulė nuo
trauka. Panašiai ir mes nu- 
stebinom lėktuvo laukiančias 
lietuves, nugirdusias vakarie
tiškos išvaizdos jaunimą kal
bantį lietuviškai. Nors joms 
pasirodėme mįslingi, buvome 
šiltai sutikti, pasveikinti. Tuo
met nenujautėm, kiek kartų to
kie jaudinantys momentai pa
sikartos.

Vakarop sulaukėme lėktuvo 
į Vilnių. Mūsų grupė užėmė pu
sę su viršum vietų lėktuve. Bu
vome apsirengę išeiginėmis 
ansamblio uniformomis, sėdė
jome visi kartų. Sąlygos ne pa
čios palankiausios pokalbiams 
su kitais į Vilnių keliaujan
čiais. Ir staiga mus apėmusi 
nedrąsa, nevieną iš jų galėjo 
atbaidyti. Tačiau lėktuvui vos 
pakilus, per mūsų rankas ėjo 
nepažįstamų bendrakeleivių 
dovanoti -“Atgimimo”, “Kauno 
aido” ir “Katalikų pasaulio” 
numeriai. Kilo klausimai apie 
mūsų ansamblį, apie Kanados 
lietuvius, na ir apie “užsienie
tiškus” automobilius. Gera 
pradžia .. .

Vargas nemokėti lietuviškai
Vilniuje nusileidom kartu su 

saule, apie 10 v.v. Nesvarbu 
kiek sykių bandėme įsivaizduo
ti pirmus momentus Lietuvoje, 
manau nė vienas iš mūsų nebu
vo pilnai pasiruošęs juos su
tikti. Į orauosčio pastatą, ku
rio ūžesį išgirdome jau iš to
lo, reikėjo per jėgą įsispraus
ti. Laukiamoji salė sausakim
ša, banguojanti spindinčiais 
veidais ir gėlių puokštėmis. 
Atrodo, pataikėme į kokią nors 
šventę. Bematant ir kiekvienas 
iš mūsų įtraukiamas į tą “šven
tę” - krintame tai į močiutės, 
tai į dėdės, tai į pusbrolių glė
bį. Dauguma pirmą kartą su gi
minėm susitinka, bet nei žo
džių, nei ašarų netrūksta. Vei
dų sūkuryje pasimato ir kai ku
rie pažįstami, Toronte nese
niai apsilankę, dabar iš įvai
rių Lietuvos kąmpų susirinkę, 
mūsų sutikti. Pasijuntame la-
bai pagerbti, labai dideli. Po 
valandėlės mus kviečia į lau
ką ...

Nežinodami, kad kieme kant
riai laukia mūsų šeimininkai - 
Vilniaus universiteto dainų ir 
šokių ansamblio nariai bei jų 
vadovas Vidas Aleksandravi
čius, pamažu su giminėm besi
šnekučiuodami, judame durų

• Namai be lietuviškos spaudos
— tai namai be tautinės šviesos

HALLING ELECTRICAL 
( Estonian) 

Gyvenamiems namams ir 
komerciniams pastatams.

• elektros išvedžiojimas
• elektros vielų atnaujinimas
• elektrinis šildymas
• vėdinimo įrengimas
• geras darbo atlikimas
Tel. 762-9190 LICE 1044 

link, dairomės, ar nereikėtų 
susirūpinti savo lagaminais ...

Lauke apsupa mus VU an
sambliečiai. Netoli plevėsuo
janti trispalvė užtikrina, kad 
pasiekėme tikslą. Pirmasis į 
mus prabyla Vidas Aleksand
ravičius: “Sesės, broliai — 
jūsų išsiilgus laukia Lietuva, 
sugrįžtančių vėl į tėvų ir pro
tėvių žemę . ..” Toliau grau
dena mus ansambliečių atsto
vas Aidas, su kuriuo netrukus 
teks susidraugauti: “Pagaliau, 
virš jūsų galvų pats žydriau
sias dangus pasaulyje - Lie
tuvos dangus! Pagaliau, po jū
sų kojomis, žinoma, ir po šiuo 
asfaltu pati juodžiausia, pati 
sodriausia žemė - Lietuvos že
mė! Šita žemė, šitas dangus, ši
tie medžiai taip išsiilgę jūsų 
laukia, kad galų gale, jeigu ga
lėtų, tai išreikštų savo džiaugs
mą taip kaip ir mes dainomis, 
muzika, maršu, plojimais”. Ir 
pasigirsta nuostabiai skambi 
daina. Jauni balsai, liaudies 
instrumentų palydimi, apdai
nuoja Nemuno upelį šaukiantį 
lietuvius grįžti į tėvynę. Ir pa
galiau susigaudome, kad visa- 
to centre ne mes, o atgimstan
ti Lietuva, kurioje pagaliau 
viešai galima džiaugtis gar
binga praeitimi, galima išlieti 
visą, kas ilgus metus buvo už
slėpta ir uoliai saugojama. To
kių minčių labai šventiškai nu
teikti puolame sveikintis su 
mus priimančiais ansamblie
čiais, sugebame ištarti “labas” 
ir “ačiū”, ir kai ką daugiau. 
Vargas būtų šiuo momentu ne
mokėti lietuviškai...

Šeimininkų vaišingumas
Nežinia, ar mūsų lagaminai 

“nuobodžiaudami” patys nužy
giavo į laukiantį autobusą ar 
juos sukrovė “angelai sargai”. 
Vienaip ar kitaip, bet lipame į 
autobusą tik gėlėmis nešini. 
Su mumis lipa ir kai kurie VU 
ansambliečiai. Gimines palie
kame aikštėje, atsimojuojame 
ir patraukiame link Saulėte
kio 12-to - universiteto bend
rabučio, kuris mums dviem sa
vaitėm atstos namus. Autobu
se klegesys, linksmas trukš- 
mas greitai tirpdina tą neiš
vengiamą sieną, stovinčią 
tarp nepažįstamų žmonių. Akis 
išplėtę dairomės pro langus, 
lyg įdėmiau žiūrėdami įsiam- 
žinsim sau visą Vilnių. Iš tolo 
parodo mums virš Gedimino 
pilies plevenančią trispalvę. 
Plojam, rėkiam gal truputį iš- 
gąsdinam savo šeimininkus. At
sigręžę pro užpakalinį langą 
pastebim, kad esam sekami. 

RŪTA GIRDAUSKAITĖ ir dalis gintariečių Belgrado orauostyje, pakeliui į Vilnią Nuotr. O. Burzdžiaus

Už autobuso, išsidriekus il
ga, ilga automobilių prožek
torių juosta, apšviečia mūsų 
nuvažiuotą kelią. Pasirodo, 
giminės neilgai stoviniavo 
orauostyje. Taip su visa pro
cesija pravažiuojam centrą - 
Antakalnį ir atsirandame uni- 
vesiteto miestelyje. Šįkart 
matome kaip ansambliečiai, 
“angelai sargai”, besišypso
dami velka mūsų sunkius laga
minus į bendrabučio antrą 
ir trečią aukštą. (Yra keltu
vas, bet kol sulauki jo, gali 
triskart užlipti ir nusileisti 
nuo trečio aukšto). Toks VU 
ansambliečių paslaugumas ir 
toks jų gerumas lydės mus per 
visą Lietuvą.

Kambarius pasirenkam pa
tys, skubam įsikraustyti, kad 
suspėtumėm į vadovų šaukia
mą susirinkimą. Bet negalime 
nepastebėti, kaip gražiai tie 
kambariai mums paruošti. Sta
lai apkloti baltomis staltie
sėmis, palikti mums užkan
džiai ir gaivinantys gėrimai, 
aiškiai matosi šeimininkų vai
šingumas.

Susirinkime supažindina su 
sekančios dešimties dienų pro
grama. Išdalinama atspausdin
ta dienotvarkė, įrodanti kaip 
tvarkingai mūsų koncertinė 
kelionė suorganizuota, kaip 
mūsų laikas beveik iki minu
tės apskaičiuotas. Po tokio 
šilto priėmimo esame įtikinti, 
kad šių šeimininkų tvarka ga
lime pasitikėti. .. Vidas Alek
sandravičius supažindina mus 
su dalimi ansambliečių. Pir
mą vakarą visų vardai mai
šosi . .. Jaunius, Diana, Sau
lius, Rolandas. Tačiau, nė vie
nas nesipiktina ne savo vardu 
šaukiamas.

Baigiasi susirinkimas, prasi
deda puota. Iš prieangio, iš kie
mo renkasi kantriai mūsų visą 
valandą išlaukę giminės. (Apie 
Lietuvos žmonių kantrybę vė
liau). Pilsto šampaną, vaiši
na iš visos Lietuvos suvežtais 
kulinariniais stebuklais, moko 
mus kaip tikrai lietuviškai 
džiaugtis. Išgaruoja visas ke
lionės nuovargis, ir kai, jau 
dangui žymiai pašviesėjus, gi
minės kyla išvažiuoti, neno
romis atsisveikinam. Už langų 
jau girdisi paukščių čiulbe
sys. Laiko mažai teturime ir 
nesinori jo miegu gaišinti. 
Tai dar valandėlę savo tarpe 
bendraujame, dalinamės pir
maisiais įspūdžiais, kol besi
merkiančios akys paruošia 
miegui.

Apžiūrime senamiestį
Penktadienis. Rodos tik užsi- 

merkėm, ir j duris beldžiasi pa
saulyje nuotaikingiausias “ža
dintuvas” Rolandas. Bet pirmą 
rytą Lietuvoj, nors ir mažai mie
goję, gan lengvai keliamės. Pus

Toronto “Gintaro” vadovai RITA ir JUOZAS KARASIEJAI Vilniuje
Nuotr. O. Burzdžiaus

ryčiauti lyg miško takeliu žy
giuojame į stovyklą - “Gaudea- 
mus” kavinę. Iš ten autobusas 
veža į miesto centrą, “Pionie
riaus” kino teatrą. Diena skir
ta susipažinimui su Vilniumi. 
Tad pradedame nuo jo žilos se
novės, stebėdami dokumenti
nį filmą, “Šventaragio slėnio 
mįslės”. Ekrane matome Vil
niaus katedros ir žemutinės pi
lies atkasinėjimo darbus, o vė
liau arkikatedros požemiuose 
matome tų darbų vaisius. Po 
požemius mus vedžioja atkasi
nėjimo projektui vadovaująs 
architektas Napoleonas Kit
kauskas. Su dideliu entuziaz
mu aiškina katedros kitimą 
amžių tėkmėje - nuo Mindau
go laikų pilies iki dabarti
nio neoklasicizmo pavyzdžio. 
Ypatingai įdomiai pristaty
ta viena siena, sluoksniais 
atskleidžianti visą Lietuvos 
garbingą istoriją. Jos šešė
lyje ir mes pajuntame senovės 
didvyrių paslaptingą dvasią.

Iš požemių pakylame į pa
čią arkikatedrą - apžiūrim 
spindinčią barokinę Šv. Kazi
miero koplyčią, pastebim len
tą Lietuvos krikšto sukakčiai 
paminėti. Čia, katedros vidu
ryje erdvu, šviesu. Apsupa mus 
šių dienų Lietuvos didvyrių, 
vilties nepraradusiųjų, dvasia. 
Vienoje koplytėlėje jaunimas 
renka parašus Valančiaus 
draugijos vardu.

Katedros aikštėje pasirodo 
gidė, kuri turi mus supažin
dinti su senamiesčiu. Bando
me keisti jos programą. Aikš
tės kampelyje pamatę medinę, 
žmonių apsuptą būdelę, ir su
žinoję, kad ten Petras Cidzi
kas paskelbęs bado streiką, 
būtinai norime sustoti. Už
einam pas jį, trumpai pasikal- 
bam, pasirašom po peticija už 
politinio kalinio Povilo Li- 
žūno paleidimą. Gidė mūsų 
kantriai laukia, tada skuba 
paaiškinti, kiek įmanoma dau
giau apie senamiestį. Nesi
seka. Netoli Šv. Jono Krikšty
tojo šventovės užpuola liūtis. 
Tada apžiūrim toj šventovėj 
įkurtą muziejų ir toliau nega
lime pajudėti. Senamiesčio 
aikštelės tvinsta, Vilnių den
gia juodi debesys, ir, atrodo, 
mažai vilties. Tačiau laiko ne- 
gaišinam. Randame šventovės 
prieangyje kioską, kur pardavi
nėjami kooperatininkų gamy
bos suvenyrai. Kai lietus pra
eina, mes išeiname laukan, pa
sipuošę įvairomis sagtimis - 
vienose linkima Lietuvai lais
vės, kitose - Vytauto Didžiojo 
atvaizdai.

Audros sugaišinti, pavėluo
jame į pietus “Medininkų” res
torane. Ten laukia dar nepa
žįstami VU ansambliečiai, dar 
neišmokti vardai.

(Bus daugiau)
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Kentėjo vergijoje, mirė laisvėje
A. a. dailininkė Vanda Pazukaitė

ALFONSAS NAKAS

Tikėta ir netikėta kraupi žinia 
laišku pasiekė už poros savaičių: 
Vanda Pazukaitė mirė 1989 m. ge
gužės 10 d. West Palm Beach kuror
te, Floridoje. Tikėta ir netikėta . . . 
Pažinau ją kaip fiziškai pačią tra- 
pausią būtybę, tad jeigu būtų mi
rusi ir prieš keturis ar penkis 
dešimtmečius, nebūtų buvę sunku 
patikėti. Antra vertus, žinant jos 
nepaprastą dvasinę stiprybę, sun
ku buvo suprasti, kad kaip tik da
bar kažkas jai ištarė “gana”. Gegu
žėje, kai Floridos dar nekamuoja 
vasaros karščiai, besiruošiant 
grįžti į visais pavasario žiedais 
sukvipusią Kanadą. “Netikėtai mi
rė ...” pradedamas ir jos svainio 
laiškas. Ak, ačiū Dievui! “Tikėtai” 
mirštama šių laikų civilizacijoje 
po visokių chemoterapijų ir dau
gelio mėnesių kančių. O ji tik už
migo ir nebesikėlė ...

Ji gimė 1911 m. sausio 11 d. Rygo
je. Su ja ir trejetu metų vyresne 
dukrele Valerija (Vale) tėvai grįžo 
į Lietuvą ir įsikūrė Panevėžy, Jab
lonskio gatvėj, netoli geležinke
lių stoties. Geležinkelių, nes į 
šiaurinę Panevėžio pusę, šalia pla
čiojo, atėjo ir siaurukas, kurio 
depo dirbtuvėse tėvas Pazukas 
darbavosi kaip garvežių mecha
nikas.

Baigusi Panevėžio mergaičių 
gimnaziją, 1935-40 m. dailę stu
dijavo Kauno meno mokykloje. 
Jos pirmasis dailės mokytojas 
buvo skulptorius Juozas Zikaras, 
bet vėliau ji nuėjo grafikės ke
liu. Su meno mokyklos diplomu 
studijas tęsė Vilniaus dailės 
akademijoj, kasdieninę duoną 
pelnydama geležinkelių valdy
bos tarnautojos algele, nes buvo 
sunkūs nacių okupacijos metai. 
Karui pasibaigus, 1945-47 m. mo
kytojavo Panevėžio mergaičių gim
nazijoj, dėstė paišybą. Laisvalai
kiais, kiek sąlygos leido, piešė. 
Jos tapyba bei grafika ėmė domė
tis ir mėgėjai, ir dailės žinovai.

Tuomet įyko baisiausias daly
kas, apie kurį pilna burna galės, 
gal netrukus, kalbėti sovietinių 
žiaurybių Lietuvoj tyrinėtojai, 
kai atsivers Saugumo archyvai. O 
trumpai tik tiek. Vanda Pazukai
tė 1947 m. suimama ir teisiama. 
Kaip partizanų ryšininkė, pasmer
kiama sušaudyti. Iš to galima

spręsti, kaip smarkiai ji okupan
tams nusikalto.

Čia būtina paaiškinti apie ve
lionės fizinį trapumą. Kūdikio 
metuose iškritusi iš lopšio ar ki
taip sužalota nugara, visam gyve
nimui ji liko žemaūgė. Visada ne
paprastai liesa, liesom, ilgom 
rankom, ilgais, kaulėtais “pia
nistės” pirštais (iš tikro, piani
nu puikiai skambindavo, nors for
malių muzikos mokslų regis nėjo). 
Lieso, aštrių bruožų veido, dide
lių, protingų akių. Ir kai su ja, 
dvidešimčiamete, susipažinau, 
pats vaiku būdamas, ir kai daž
nai susitikdavau Vilniaus gele
žinkelių valdybos koridoriuo
se, ir jau šeštą dešimtį be
baigiančią mačiau Kanadoj bei 
Detroite, ji man visada priminė 
paskutines dienas gyvenančią li
gonę. Tad be abejonės tokia ji 
turėjo atrodyti 1947-siais ją mir
ti pasmerkusiems budeliams. Ne
nuostabu, kad mirties sprendi
mas buvo pakeistas 25-riais me
tais katorgos Sibire, amžino įša
lo žemėj. Kas gi būtų norėjęs į 
tokį sulysusį padarėlį šauti?! 
Bet nuostabu, kad beveik ištisą 
dešimtmetį, iki 1956-jų, ji Vor
kutoje išsilaikė, kai aplink ją 
kasdien mirė buvę aukštaūgiai 
stipruoliai. Tik sunkiausia bu
vę, kad nė Stalinui mirus, jai už
vaizdai neleidį tapyti, piešti.

Kūrybinis gyvenimas vėl pra
sidėjo, kai 1956 m. iš lagerio pa
leista, susiaurintom teisėm Lie
tuvon grąžinta, Panevėžy atsira
do. Dabar jos tapyba ir grafika at
siskleidė gražiausiom varsom. 
Jos darbai pasiekė Varšuvos, Pra
hos, Budapešto, Leningrado, Mask
vos bei kitų Sov. Sąjungos bei Ry
tų Europos miestų dailės parodų 
sales ir kai kurie liko galerijose. 
Ji įstojo į Lietuvos menininkų 
sąjungą. Šalia tapybos, kartais 
galėjo pasireikšti kaip meno pe
dagogė, pianistė ir literatė.

Iš Lietuvos 1944 m. pasitraukę, 
Kanadon emigravo ir Toronte įsi
kūrė vienintelė Vandos seselė Va
lė ir svainis Mečys Meiliūnai. Jų 
didelių pastangų dėka 1965 m. 
Vanda išleista Kanadon apsigy
venti. Turbūt nė ji pati nenu
jautė, kad laisvėje jai dar buvo 
skirtas beveik ketvirtis šimt
mečio. Pačioje pradžioje plačiai 
išsiskleidė dailininkės sparnai.

A. a. dail. VANDA PAZUKAITĖ

Šiek tiek kūrinių su savim iš Lie
tuvos atsivežusi, per keletą mė
nesių Kanadoj prikūrusi, 1966 m. 
rugsėjo vidury ji išgyveno pirmą
ją individualią parodą Windsore, 
Ont., prestižinėj Willistead gale
rijoj. Buvo rodomi įvairių žanrų 
42 darbai: spalvoti lino bei me
džio raižiniai, guašai, aliejinė 
tapyba, pora labai vertingų, įdo
mių portretų. Per dvi savaites pa
rodą aplankė šimtai Windsoro ir 
Detroito lietuvių, labai daug 
anglosaksų ir kitokių kanadie
čių. Pasisekimas buvo nepapras
tas ir dauguma kūrinių į Torontą 
nebegrįžo. Vėliau velionė ne kar
tą dalyvavo dailės kūrinių grupi
nėse parodose įvairiuose Kanados 
miestuose. Ne kartą “Tėviškės ži
buriai” jos religinių temų grafi
ka būdavo papuošiami Kalėdų bei 
Velykų švenčių progom.

Paskutinius porą metų pasto
viai gyveno Montrealyje, o žie
modavo Floridos pietuose. Čia, 
kaip pradžioj minėta, besiruo
šiant į Kanadą grįžti, mirtis iš
tiko.

West Palm Beach įvyko kuklios 
laidotuvės. Gedulines Mišias lie
tuvių kalba atlaikė kun. Vyt. Pik
turna. Po to kūnas sudegintas ir 
pelenai parvežti į Montrealį lai
dojimui bendrame šeimos kape.

Nepaisant komunistinėse šaly
se, galerijose bei muziejuose li
kusių vertingų velionės kūrinių, 
jos vardo veltui ieškosi trijose 
lietuviškose enciklopedijose. Su
prantama: dar visai neseniai užjos 
minėjimą geru žodžiu redakto
riams grėsė Sibiras. Reikia tikėtis, 
kad tėvynės horizontams švintant, 
ši tauri Panevėžio tautietė bus tin
kamai įvertinta ir kaip dailininkė, 
ir kaip kovotoja už Lietuvos laisvę.

Ottawa, Ontario
VERTAS DĖMESIO. Per Otavos 

šeštadieninės mokyklos 1989 moks
lo metų užbaigą mokiniai parodė 
savo sugebėjimus dainose, šokiuo
se, eilėraščiuose, skaitymuose, 
bei rašiniuose. Ta proga Raimun
do Verbylos parašytas ir jo pa
ties skaitytas, rašinys yra vertas 
visų dėmesio. Raimundas tėra vos 
14-kos metų amžiaus. Šis jaunuolis, 
Juozo ir Violetos Verbylų vientur
tis sūnus, gimęs Montrealyje ir 
prieš ketverius metus su tėvais 
persikėlė į Otavą. Jaunasis Rai
mundas įstojo į Sir Robert Borden 
gimnaziją, kur intensyviai mokosi 
ir prancūzų kalbos. Nuo pat mažens 
jis pradėjo lankyti ir lituanisti
nę mokyklą padedamas tėvų, ir joje 
padarė didelę pažangą. Jis ne tik 
gražiai kalba lietuviškai, bet ir 
rašo. Raimundas rašo: “Susirinko
me užbaigti lietuvių mokyklos 
mokslo metus, nes esame lietu
viai ir mylime savo tėvų gimtą
jį kraštą. Susirinkę kartu kaip 
viena lietuviška šeima, turime 
progą dalyvauti lietuviškame gy
venime, geriau išlaikyti savo kal
bą, papročius ir tradicijas, kitaip 
mes nutolsime nuo lietuviško gyve
nimo nuo lietuvybės”. Jo pažiūra 
į lietuvybę: “Aš jau pastebiu, kad 
vaikai pradeda užmiršti lietuvių 
kalbą. Mūsų šeštadieninės mokyk
los mažėja ir greitu laiku mūsų 
lietuviška kolonija gali visai su
nykti. Lietuvių kalba ir kultūra 
mums, kaip kanadiečiams, duoda 
platesnę galvoseną . .. nes lie
tuviška kultūra duoda mums nau
ją gyvenimo perspektyvą”. Jauna
sis Verbyla jaučia tautinio auk
lėjimo svarbą: “Lietuviška mokyk
la yra kaip antras pasaulis. Jau 
devynerius metus, kas šeštadie
nį, bėgu į lietuvišką mokyklą. 
Kartais labai norėdavau pasilik
ti iš ryto namuose, bet mamytė iš
siųsdavo į mokyklą sakydama, kad 
kada nors suprasiu jos reikšmę. 
Dabar jau suprantu, kad mamytė 
sakė teisybę . .. Dabar galiu pa
sakyti, kad lietuviška mokykla 
yra labai naudinga ir esu dėkin
gas, kad mano tėveliai ten mane 
siunčia”.

Toliau jis sako: “Aš tvirtai ti
kiu, kad Lietuva vieną dieną bus 
laisva ir mes visi galėsime ją ap
lankyti. Nemokant lietuvių kalbos 
ir nutolus nuo lietuviško gyveni
mo, nekoks būtų ir apsilankymas, 
jei su artimaisiais negalėsime su
sikalbėti. Mūsų jaunųjų pareiga 
yra išlaikyti tą lietuvybę visada 
gyvą”.

Šie žodžiai suteikia vyresniajai 
lietuvių kartai viltį, kad mūsų

jaunimo gretose atsiranda jaunuo
lių, kuriems rūpi tautinis išliki
mas ir Lietuvos ateitis. Raimundui 
belieka palinkėti ir toliau gilinti 
lituanistikos žinias ir tobulėti. 
Tokio jaunuolio laukia mūsų tė
vynė Lietuva.

Algimantas Edimantas

Winnipeg, Manitoba
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖ

JIMAS, suruoštas Baltiečių fe
deracijos, įvyko birželio 12 ir 14 
d.d. Minėjimas pradėtas birželio 
12 d. ekumeninėmis pamaldos Šv. 
Kazimiero šventovėje. Prieš pa
maldas, prel. J. Bertašius pa
sveikino visus susirinkusius, pri
mindamas 1941 metų žiauriuosius 
trėmimus. Kartu primindamas, 
kad šie baisūs įvykiai šiais me
tais buvo paminėti Estjoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje. Pamaldas lai
kė prel. J. Bertašius, skaitymus at
liko estas kun. Anniko, latvis Ure- 
vics ir lietuvis M. Timmermanas. 
Pamokslą pasakė latvis dr. prof, 
kun. Grislis. Pamaldos baigtos 
Kanados, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnais. Po pamaldų visi da
lyviai buvo pakviesti į šventovės 
salę užkandžiams. KLB Winnipego 
apylinkės ir Baltiečių federaci
jos pirmininkas M. Timmermanas 
supažindino dalvyius su Baltie
čių federacijos valdyba ir per
skaitė rezoliuciją Kanados val
džiai. Po užkandžių buvo rodoma 
vaizdajuostė iš dabartinių įvykių 
Baltijos valstybėse. Birželio 14 
d. 7 v.v. minėjimas įvyko prie žu
vusioms kariams paminklo, daly
vaujant estams, latviams ir lie
tuviams su savo ir Kanados vėlia
vomis. Minėjimą atidarė ir jam va
dovavo M. Timmermanas, vėl per- 
skaitydamas Baltiečių federaci
jos rezoliuciją Kanados valdžiai, 
kad Kanada ir toliau nepripažin
tų Baltijos valstybių inkorpora
vimo į Sov. Sąjungą. Po to per
skaitė Manitobos premjero G. Fil- 
mono, miesto burmistro W. Norrie, 
ir darbiečių vado G. Doer sveiki
nimus. Liberalų opozicijos var
du kalbėjo Manitobos parlamento 
narys A. Patterson, perduodamas 
liberalų partijos ir jų vadės S. 
Carstairs sveikinimus. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios baltie- 
tės prie paminklo padėjo vainiką 
ir dr. prof. kun. Grislis sukalbė
jo maldą. Minėjimą užbaigė M. 
Timmermanas, padėkodamas susi
rinkusiems už atiduotą pagarbą 
Pabaltijo kankiniams.

MONIKA GRABIENĖ savo šei
mos ir artimųjų tarpe birželio 
10 d. atšventė savo devyniasde
šimtąjį gimtadienį. EKK

RENATA SLAPŠYTĖ-STUKIENĖ

Sveikinu savo 

mielą krikšto dukrą 
Renatą Slapšytę-

Stukienę, 
baigusią medicinos 
mokslus McMaster 

universitete Hamiltone.

Renata studijavo 
chemiją, kurią baigė 
B.Sc. laipsniu. Toliau

nius. Ji yra baigusi Maironio šeštadieninę mokyklą ir Aukš
tesniuosius lituanistinius kursus Toronte. Taip pat priklausė

tęsė studijas immunolo- 
gijos srityje, įsigydama
Master ir Ph.D. laips

skautų ir ateitininkų organizacijoms. Renata yra a. a. Algirdo 
Slapšio ir Apolonijos Niauraitės duktė. Ji su savo vyru Vitu
augina sūnų Pauliuką, kuris yra 3 metukų amžiaus.

Firnheimo vokiečių katalikų Albertus Magnus gimnaziją (ji priklauso 
Mainco vyskupijai) gerais pažymiais baigė JŪRATĖ BARONAITĖ. Gyven
dama Hamiltone ji lankė lituanistinę mokyklą, priklausė “Gyvatarui” ir 
“Aukurui”. Persikėlusi į Vokietiją 1980-81 m. lankė Vasario 16-sios gim
naziją. Studijuoti numato anglų ir prancūzų kalbas. Nuotraukoje - gim
nazijos direktorius dr. E. Šmidtas jai įteikia brandos atestatą 

ii n. .

Juodąjį žemyną aplankius
Kelionė per Afrikos safari parkus Kenijoje, 

Zimbabvėje, Botswanoje

STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Muziejuose
Todėl pirmiausia pažiūrėjom Nairobio geležin

kelio muziejų, kur lauke sustatyti įvairaus dydžio 
ir senumo garvežiai, vagonai, platformos, o viduje
— daugybė rodinių, surištų su to geležinkelio sta
tyba.

Ta statyba neapsiėjo be aukų: drugys ir malia
rija skynė darbininkus, o laukiniai žvėrys irgi ne 
vienų nusitempė į džiungles. Vienas žmogėdra liū
tas, įslinkęs į vagonų, papjovė geležinkelio virši
ninkų ir keliolika juodukų darbininkų, kol paga
liau buvo sumedžiotas ir nušautas. Dabar muzie
juje to liūto nagai, beveik dviejų colių ilgio, sau
gojami po stiklu. Nors muziejus pagarsintas ir tu
ristų lankomas, bet prie jo privažiavimas klaikus
— išdraskyta, išklampota, pilna duobių gatvelė.

Išvažiavę iš purvinos gatvelės, pasiekiam me
džiais apsodintų bulvarų, kuris atveda prie vals
tybinio muziejaus. Čia yra didžiausias rinkinys 
pasaulyje Afrikos drugių ir taipgi įvairių paukščių
— per 1000 rūšių. Paukščių skyriuje matėme ir 
mielų Lietuvos gandrų. Čia padėta Kenijoje rasta 
priešistorinio žmogaus kaukolė ir griaučiai, ku
riuos surado pagarsėjęs archeologas dr. Louis Lea
key. Šie rūdiniai esu daugiau kaip vieno milijono 
metų senumo. Kadangi buvo duota tik valanda lai
ko, teko skubėti. Tai didelis ir turtingas muzie
jus, parodus Afrikos žvėrių, paukščių ir genčių 
įvairumų.

Visiškai prie muziejaus prisiglaudęs yra gyva
čių parkas, kuriame surinkta daug gyvačių rūšių. 
Čia didelis rinkinys kobrų, barškuolių, juodųjų 
mangų, kurios ypatingai nuodingos. Yra dideli 
smaugliai (python) ir vėžliai, svėrių po 400 svarų. 
Kampe esančiame nedideliame baseine plūdu
riavo pora Nylo krokodilų.

Muziejaus lankymu užsibaigė pusdienio ekskur
sija po Nairobio miestų, ir autobusas visus kelei
vius išvežiojo atgal į viešbučius.

“Papa”, mainykime skrybėlėm ...
Pavalgę pietus, dar turime visų popietę laisvų, 

tad vėl išeinam į gatves pasižvalgyti. “New Stanley” 
viešbutis stovi netoli visų pagrindinių gatvių ir pa
sižymi tuo, kad toje vietoje miesto kūrimosi pra
džioje, kai dar nebuvo jokių pastatų, stovėjo tik 
didelis medis, prie kurio keleiviai prisegdavo įvai
rius pranešimus ir laiškus. Ir dabar šis medis tebe
stovi, bet jau terasos viduryje su atviru stogu, o 
prie jo kamieno pritaisytos lentynėlės įkišti laiš
kams ir pranešimams, kuriuos palieka turistai savo 
pažįstamiems. Aplink visų prikaišiota šimtai di
desnių ir mažesnių laiškų arba visai paprastų po

pierėlių su vardais ir pavardėmis bei adresais, 
pranešant kada atvyksta arba išvyksta.

Vos išėjus pro viešbučio duris, pasitinka juo
dukai su įvairiais pasiūlymais. Pirmiausia prisi
stato juodukas prie Vinco, kuris turi užsidėjęs vasa
rinę skrybėlę: — “Papa, mainykime skrybėlėm” . . . 
atkišęs rodo suglamžytų, aptriušusių savo skrybėlę. 
Vincui purtant galvų, priedo pasiūlo statulėlę. 
Paėjus dar viena blokų, pėsčiųjų vis daugėja, nors 
gatvėse ir automobilių didelis judėjimas — sunku 
gatvę pereiti, kur nėra šviesų. O be to, ir prie šviesų 
pėstieji lenda, nardo pro automobilių tarpus.

Paėjus dar toliau, prie mūsų vėl prisiartina kitas 
juodukas ir pažvelgęs į Vinco skrybėlę atkiša sta
tulėlę — vėl siūlo mainyti. Tuo atsikračius, šone 
einantis šlubis siūlosi pabūti vadovu po miestų, ap
rodyti įdomybes. Kadangi atrodo labai apskuręs ir 
neturi prisisegęs vadovo pažymėjimo su nuotrauka, 
tai nesileidžiame į kalbas. Tačiau dar ilgai mūsų 
nepaleidžia sekdamas iš paskos.

Juodųjų būriai tirštėja ir vis mažiau besimato 
baltųjų. Prieiname pačia kamšalynę: gatvės pakraš
čiais ir šaligatvyje pristatyta būdelių su įvairiomis 
prekėmis. Čia įvairūs vaisiai, daržovės, kepamos 
mėsos ... O triukšmas, radijo aparatų muzika ir dai
nos! Per žmonių masę vos gali prasistumti.

Gatvėje pilna nešvarumų, po kojom veliasi apelsi
nų ir bananų žievės, popiergaliai, maisto likučiai. 
Tarp žmonių nardo šunys rinkdami kas jiems tinka 
ir kampuose kilnodami kojas. Čia taipgi tiesiog ant 
purvo sėdi invalidai atkišę savo išmaldos dubenė
lius. Dažnai matyti invalidų, kurie atrodo yra gimę 
be galūnių.

Vaikščiojam ir stumdomės žvalgydamiesi po tų 
kamšalynę. Prie Vinco vis prisiartina juodukai, no
rėdami išmainyti jo skrybėlę. Jis jau pradeda ner
vintis, sako, nerkim iš šios vietos greičiau, dar gali 
apvogti. Aplinkui mus tik juodųjų minia, balto žmo
gaus nė vieno.

Prieiname prie vienos būdelės nusipirkti apelsi
nų ir bananų. Išsirenkam norimus ir priėmęs parda
vėjas perspėja: “Nesaugu jums čia vaikščioti su 

laikrodžiais ant rankų, užlauš rankų ir nuplėš laik
rodį, nesuspėsi nė riktelti”. Tuojau laikrodžius su- 
sikišom į kišenes ir pasiėmę vaisius grįžtame į vieš
butį.

Į žvėrių parkus
Iš vakaro nieks neprisistatė ir nepranešė apie 

rytojaus kelionę. Savo grupės bendrakeleivių irgi 
nežinome, nors viešbutis pilnas vien baltųjų turistų. 
Rytų po pusryčių pasirodo su sųrašais moteris. Dide
lis mūsų būrys su lagaminais pasiruošę stovėjome 
vestibiulyje. Prie durų rikiavosi eilė nedidelių auto
busiukų su juodais vairuotojais. Vienas po kito šau
kė į autobusiukus, dėjo lagaminus. Jiems išvažia
vus, kiti užėmė jų vietas. Dar vis ne mūsų eilė, rei
kia laukti.

Pagaliau ir mus pašaukia, parodo į kurį turime 
kraustytis. Užimame vietas ir tik dabar pamatom 
savos grupės dalyvius, nes tuo pačiu autobusiuku 
visų savaitę kartu važinėsime. Grupę sudaro vienas 
prancūzas, anglė, du jaunuoliai iš Amerikos (vyru
kas iš Niujorko, mergaitė iš Arizonos) ir mudu kana
diečiai. Šoferis ir vadovas Philip, labai malonus, 
paslaugus ir šnekus viduramžis juodukas.

Autobusiuke keturios eilės sėdynių, tad sėdime 
kiekvienoje eilėje tik po du keleivius, nors vietos 
yra trims. Užpakalyje sėdynių sukrauna visų laga
minus, kurie keliauja kartu su mumis. Tas pats 
autobusiukas vėliau vežioja po parkus, tik pasike-

Pasipuošę sutinka keliauninkus Nuotr. St. Daliaus

lia stogas ir nuleidžiami langai, tad stovėdamas ar 
sėdėdamas gali stebėti aplinkų ir galvų iškišęs fo
tografuoti žvėris.

Pusdienio kelionė
Iš Nairobio važiuojame į Masai Mara parkų, — 

260 km. Vadovas Philip paklaustas atsako, kad per 
5 valandas tų vietovę pasieksime. Nuo viešbučio 
pajudame tuoj po 8 v.r. kartu šešių autobusiukų gru
pėje, tačiau su kitų autobusiukų keleiviais neteko 
artimiau bendrauti, visi laikėsi daugiau savo gru
pelėje. Greit paliekam Nairobio miesto gatves, prie
miesčio žalumynuose paskendusius nedidukus na
mukus, apsuptus bananų ir daržovių lysvių. Kelias 
asfaltuotas, tai šoferis leidžia pilnu greičiu.

Gerų valandų pavažiavus asfaltuotas kelias pasi
baigia, prasideda paprastas duobėtas ir dulkėtas. 
Automobilių ant kelio visai nebesimato, tik turis
tus vežu iš parkų grįžta. Kiek pavažiavus, autobu
siukas sustoja vienoje kryžkelėje, kur yra tiktai vie
tinės gamybos suvenyrų krautuvėlė ir lauko tuale
tas. Krautuvėlėje prisispyrusiai nori įsiūlyti kų 
nors nupirkti. Mano draugužį ir čia apstoję juodu
kai derasi dėl skrybėlės, kad parduotų ar mainytų. 
Darosi nebeaišku, kodėl ta skrybėlė juos taip vi
lioja.

Kitas sustojimas - jau didesnėje vietovėje Narok, 
kur jau keletas suvenyrų krautuvių, gazolino stotis. 
Čia sustoja ir kiti autobusiukai su turistais. Šofe
riai turi vargo, kol visus išsibarsčiusius surankioja. 
O kelio galas dar likęs pats blogiausias - akmenuo
tas, duobėtas, vietomis smėlingas. Tačiau pakelėse 
jau matosi kai kur dirbami laukai. Netrukus priva
žiuojam kviečių ir miežių laukus. Be to, Kenijoje 
auginama kava ir arbata, nors mes per tuos rajonus 
nevažiavome.

Trankus kelias
Belikus kelio apie 70 km., įvažiavom jau į Masai 

teritorijų. Prasideda žole apaugę laukai be didelių 
medžių - tik krūmokšniai, daug smėlynų. Kelias vis 
duobėtas, eina per laukus, pilnas gilių provėžų. Šo
feris leidžia autobusiukų pilnu greičiu, kuris šoki
nėja ir krypuoja į visas šalis. Nekreipia dėmesio į 
keleivius, atrodo, lyg ne žmones veža. Paklaustas, 
kodėl taip greit važiuoja, atsako, esu jeigu važiuotų 
lėčiau per tokias duobes, tai dar daugiau kratytų ir 
šokinėtų.

Pakelėje pasirodo ir Masai piemenys su savo kar
vių bandomis, apsirengę plačiais plosčiais, pasirė
mę ilgomis ietimis. Pravažiuojančius vis sveikina, 
pakeldami rankų. Į kiekvienų pasveikinimų mūsų 
šoferis Philip irgi atsako, kilstelėdamas rankų. Kar
tais tos ganomos bandos su piemenimis eina sker
sai kelių, tai autobusiukai sustoję laukia, kol gyvu
liai pereina.

Masai teritorijoje, dar neprivažiavę parko ribų, 
jau pamatėme pirmųsias ilgakakles žirafas, tarp 
krūmokšnių besiganančias. Sustojome ir iššokę pra
dedam fotografuoti, bet žirafos laikosi gan atokiai 
nuo kelio. Toliau jau bevažiuojant pakelėje pasiro
do būriai antelopių, zebrų kaimenės. Vis stojam 
fotografuoti, nors šoferis ramina - matysime žymiai 
daugiau parko ribose. (Bus daugiau)



Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus surengtoje Kalbos šventėje pagerbti žymieji šio krašto lietuvių 
kalbos ir kultūros ugdytojai. Kalbininko JUOZO BALČIKONIO gimtinėje Ėriškiuose pastatytas jo atmiminui 
liaudies meistro A. Draskinio sukurtas stogastulpis Nuotr. Antano Gylio

Visa ko sklidinas veikalas

“Mindaugas” Australijoje
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Iš kitos pusės žiūrint, Rat
kevičius turėjo išvystyti Daus
prungui nebūdingą ir netin
kantį dinamiškumą. Priešin
gu atveju jis būtų galėjęs tau
piau naudoti rankų mostus ir 
ramiau ryškinti Dausprungo 
asmenybę. Ratkevičiaus stip
rybė yra žodžio, frazės su- 
gyvinimas. Kai jis Mindaugui 
priekaištauja, jo balsas virpa 
nuo intensyvaus pergyvenimo:
Ant nepasitikėjimo sukūrei 
Valstybę savo. Pamatas ne tas. 
Kaip aš dabar galiu tavim tikėti? 
Paklust galiu. Tačiau tikėti

-ne. (Psl. 51)
Mizanscenose tarp Mindau

go ir kuproto Vismanto - gra
žiosios Mortos vyro - statiška 
valdovo vaidyba ir atokumas 
atitinka situaciją. Rainio san
tūri, į vidų nukreipta vaidyba 
buvo skydas, į kurį atsimušė 
Nikodemo Skidzevičiaus Vis
mantas. Pastarasis yra loja
lus draugas, kiek naivokas ir 
menkavertiškumo slegiamas 
žmogus. Vismantas nestoja į 
kovą su asmeniška nelaime. Jo 
nusivylimas žmona ir valdovu 
toks didelis, kad jis nusižu
do. Jaudinančiai veikė publi
ką jo atsidavimas, pasitikėji
mas Mindaugu. Betgi scena ne
labai ilga, todėl Skidzevičius 
negali personažo lūžį paleng
va vystyti. Tiesai iškilus pa
viršiun, mirtis staigi. Gal kiek 
ir per staigi.

Pagrindinį moters vaidmenį 
atliko Violeta Vanagaitė. Jai 
tiko šis vaidmuo. Aktorė yra 
patrauklios išvaizdos ir turi 
vaidybinių gabumų. Ji yra vai
dinusi australų ir “Vaidilos” 
teatruose. Tad patyrimo nesto
koja. O tai jai padėjo sukurti 
skirtingus Mortos aspektus: 
meilę valdovui, neapykantą 
kuprotam vyrui, sąžinės grau
žimą ir pagaliau pamišimą. To
kia dvasinė kaita reikalauja 
sceninio brandumo. Tai jai 
dažniausiai pavykdavo per
duoti. Meilės scenose ji buvo 
gera. Jos šiltumas atsimušė į 
Mindaugo santūrumą: patetiš
ki bandymai prisiglausti, ras
ti paguodos ir užuojautos, pa
brėžė didėjančią prarają tarp 
jų. Tačiau norėjosi daugiau 
ugnies balse ir vaidyboje, kai 
siūlė Mindaugui nužudyti jos 
vyrą. Mortos pamišimo scena 
prieš nuleistą uždangą - pui
ki. Joje aktorė parodė savo 
potencialą ir sodriai skam
bantį balsą.

Šalutinių veikėjų vaidme
nys nedideli. Vis dėlto iš jų 
reikėtų išskirti: Viktorą Bal
tutį, gerai suvaidinusį žemai
čių kunigaikštį Vykintą; pa
siuntinį ir vienuolį Zyvertą 
- Povilą Dundą, vykusiai inter
pretavusį du skirtingus vaid
menis ir abu metraštininkus. 
Pasatarųjų vaidmenys labai 
svarbūs: jie atlieka senovės 
teatro choro paskirtį - pasa
koja įvykius, perduoda auto
riaus mintis bei stumia eigos 
variklį. Be to, jie turi ir sim
bolinę prasmę: juodasis met
raštininkas yra opurtunistas, 
pasikliaująs fiziniais faktais, 
o baltasis metraštininkas yra 
idealistas, susirūpinęs žmo
gaus paskirtimi. Juos galima 
interpretuoti kaip kūną ir sie
lą - žmogaus dvilypumą.

Linas Pocius, Sietynas Kubi
lius ir Povilas Dunda įsijautė 

į autoriaus mintijimą ir suge
bėjo jį išryškinti. Šių trijų jau
nuolių tarsena ir scenos apval
dymas buvo pasigėrėtini.

Gražutė - Anita Baltutytė su
vaidino Mindaugo dukterį Ra
munę. Ji irgi scenoje ne naujo
kė. Dramos studijos gimnazi
joje įgalino techniškai gerai 
paruošti savo vaidmenį. Ypač 
patiko jos skirtingai interpre
tuotos tris kartus pasikarto
jančios frazės: “Tėveli, tu ma
maitės nemylėjai”. Pirmą kar
tą tai klausimas, antrą - pate
tiškas fakto konstatavimas, tre
čią - jos priekaištingas šūįcis 
nuskamba šiurpuliu.

Kiti jauni ir nebe taip jauni 
aktoriai bei statistai užpildė 
spragas. Vieni jų turi daugiau 
sceninės patirties, kiti ma
žiau.

Vaidinime buvo stiprių ir 
silpnesnių momentų. Silpniau
sia scena laikytina karaliaus 
menėje, į kurią Zyvertas atsi
veja Mortą. Be jų, scenoje vai
dina karalius ir trys žemaičių 
pasiuntiniai. Joje įvyksta Min
daugo apostazija, Zyverto išvi
jimas, o Mortos pamišimas kai
taliojasi su sąmoningumo mo
mentais. Mizanscena nebuvo 
suderinta.

Matėme ir scenų, kurios gi
liai įsirėžė atmintin. Neuž
mirštami momentai vyko tarp 
valdovo ir senio puodžiaus. 
Jie abu lipdo “iš ugnies, iš mo
lio ir vandens”. Senis, atspėjęs 
jų simboliką, aiškina valdovui: 
Tie trys dievai -
Jie priešingi, skirtingi.

Bet jie siekia
Vienybės, nors kovoja tarp savęs. 
Todėl jie visi trys sukūrė žmogų. 
Bet žmoguje kova jų nesiliauna. 
Tai vienas viršų paima, tai kitas. 
Žmogus dėl to kankinasi ir 

miršta.

Ir bus tik vienas Dievas.
Nemirtingas. (Psl. 95)

Senio - Vytauto Vosyliaus ro
mus balsas, čia faktiškai, čia 
poetiškai, perduoda žiūrovams 
autoriaus mintis. Senis - žmo
guje slypinti išmintis. Vosy
lius meistriškai suvaidino tą 
psichologiškai pagrįstą per
sonažą. Publika gerte gėrė 
kiekvieną mostą ir žodį. O šis, 
iškilęs iš širdies gelmių, pra
siveržęs pro aktoriaus lūpas, 
per nematomą tiltą sruveno į 
žiūrovų sielas ir mintis. Vosy
lius yra nepamainomas tokio 
tipo vaidmenyje. Jo sukurti 
personažai atskleidžia vis skir
tingą charakterį. Deja, senio 
puodžiaus pranašystė ir per
spėjimas ateina per vėlai:
Ar dar kažką rengiesi prilipdyti, 
Prijungt prie savo Lietuvos?

Ganėtų.
Ramybės nori žmonės, jau 

ramybės. (Psl. 114)
Likimas jau taip susiklostė 

Mindaugui, ir niekas nebegali 
jo išgelbėti. Kunigaikščių są
mokslas užklumpa karalių 
puodžiaus dirbtuvėje. Intriga 
baigiasi - Mindaugas turi žū
ti. Jo mirtis yra dramos vir
šūnė. Kadangi jis nusikalto 
žmogiškumui, turi savo kaltę 
apmokėti krauju. Jo meilė Lie
tuvai, vardan kurios jis pa
darė nusikaltimus, nepateisi
na ir neišgelbsti. O jis, kara
lius, ir mirdamas dar vis rūpi
nasi Lietuvos likimu:

Rašyk, kad aš... kad nemylėjau 
nieko...

ISOLDA I. POŽELAITĖ-DAVIS

Tačiau pridėk, kad visa tai 
dariau

Tiktai dėl Lietuvos ... tik dėl 
Tėvynės...

Tik ją mylėjau ... Lietuvą ... 
Ją vieną ...

Gal būt, mane supras... gal būt, 
atleis... (Psl. 117)

Išpažinęs savo nusikaltimus, 
tikėdamas tautos atleidimo, 
Mindaugas miršta. Ties šia vie
ta norėtųsi, kad uždanga pra
dėtų leistis, scena temti, o abu 
metraštininkai, atėję iš prie
šingų scenos pusių, sustoję 
prie rampos šviesų, tartų:
O visa tai įvyko, Dievui leidus 
Viens tūkstantis du šimtai 

šešiasdešimt
Trečiaisiais metais. (Psl. 117)

Režizierius V. Opulskis pa
keitė dramos galą. Baltasis 
metraštininkas nėra nužudo
mas. Nežinia, kokiais motyvais 
autorius pateisina nuvilian- 
čią pabaigą (anticlimax), t.y. 
baltojo metraštininko nužu
dymą. Juodojo metraštininko 
smurtas prieš baltąjį turi sa
vitą simboliką. Ar tai nėra 
pragmatizmo kova su idealiz
mu? Neteisybės prieš teisybę? 
Betgi, kas yra tiesa, kas ne
tiesa?
Ir tas, kuris stipresnis,

tas diktuoja
Ir savo valią, ir teisybę savo.

(Psl. 87)
Gal autorius sukūrė tokį ga

lą, turėdamas galvoje Lietuvos 
istorijai daromą smurtą oku
pantų ir vietos prisitaikėlių? 
Klastojimas ir neteisybė vyra
vo 1968 m. Lietuvoje. Buvo tei
giama, kaip sako juodasis met
raštininkas:
Istorija viena privalo būti... 
Viena teisybė... Vienas žodis.

Mano! (Psl. 117)
Būtų buvę labai įdomu iš

girsti iš J. Marcinkevičiaus, 
kodėl jis pasirinko tokią dra
mos pabaigą. Deja, dėl svar
bių įsipareigojimų negalėjo at
vykti į savo veikalo premjerą 
Pietų Australijoje.

Sue Opulskienės kostiumai 
skoningi, gerai pritaikyti ak
toriams, turėjo pakankamai 
specifinių detalių, kurios per
kėlė žiūrovus į senovės lietu
vių karaliaus dvarą. Teatro 
rekvizitai, kaip pvz. Karūna - 
labai vykusi. Mažiau patiko 
kunigaikščių smailūs šalmai su 
jaučio ragais. Ar tai ne būdin
gas vikingų galvos papuošalas?

Režisieriaus V. Opulskio de
koracijos ir draperijos įspū
dingos. Galima sakyti, kad to
kių matome tik geruose profe
sionalų vaidinimuose. Pirmojo 
akto pilies sienos dalis suda
rė stiprų kontrastą su Mindau
go pilies akmeninėmis sieno
mis, mediniais balkiais ir ko
lona. Prie pilies kuoro sėdėjo 
ir stovėjo per visą vaidinimą 
baltasis ir juodasis metrašti
ninkai. Jie buvo apsirengę vie
nuolių drabužiais su giliai ant 
kaktos užsmauktais kapišo
nais. Mortos menėje lopšys bei 
apšvietimas sudarė moters 
kambario įspūdį.

Įspūdingiausios dekoracijos 
buvo puodžiaus rūsyje. Tos pa
čios dekoracijos, tik kiek ki
taip perstatytos, sudarė auten
tišką senovės dirbtuvės vaiz
dą. Ypač pabrėžtinas dekoraci
jų ir sceninės aprangos darnu
mas, vientisumas tiek spalvų, 
tiek ir stiliaus atžvilgiu.

PR. VISVYDAS

“Galvoju, važiuoju vienas 
kaip pirštas pirmos klasės va
gonuose ir vis man peršasi 
mintis, koks ‘velnias’ neša ma
ne po nežinomus kraštus. Štai 
pasidariau tikras klajoklis. 
Bet raminu save. Nenusimenu. 
Aš nuo pat jaunystės esu opti
mistas, amžinai grūmiausi su 
gyvenimu dėl geresnės atei
ties ir dabar su Dievo pagalba 
nežūsiu didelėje kelionėje.”

Šitaip šauniai stiprina save 
Kazys Karuža, traukiniu kop
damas į Pirėnų kalnus. 1975- 
ais ir vėl 1979 metais apkelia
vo jis 20 Europos valstybių. 
Rašė dienoraštį, kaupė reikia
mą medžiagą ir ne per seniau
siai išleido storoko albumo 
dydžio tomą kietais viršeliais, 
užvardintą “Kelionės įspū
džiai. Europa”. Kiti kontinen
tai seks vėliau.

Niekad savo gyvenime nesu 
recenzavęs stambesnio veika
lo. Ir ko čia nėra: kelionės nuo
tykių, autobiografinių prisi
minimų, tikslių ir apytikslių 
faktų, nekrologų, nuotraukų 
bei atvirukų kopijų, taip pat 
puslapių puslapiais besitę
siančios filatelistinės doku
mentacijos, susijusios su sto
vykliniame Meerbecke, Vo
kietijoje anuomet išleistais 
lietuvių pašto ženklais. Yra ir 
knypava kalbos klaidų. Tai 
ekspresyvus reginių, prisimi
nimų, pergyvenimų, susitiki
mų su žmonėmis ir asmeninio 
credo kolažas.

Pažįstu kalifornietį auto
rių. Gerai žinau, koks yra ryž
tingas ir kruopščiai darbštus, 
kiek daug laikraščių prenu
meruoja, su kokia dėmesinga 
meile žiūri į dar neataušusią 
išeivijos praeitį. Tiki jis kny
gos žodžio galia. Yra išleidęs 
solidų biografinį tomą apie sa
vo brolį poetą Petrą.

Anot Kazio Karužos, lietu
viško gyvenimo detalė, pate
kusi į knygą, išliks ilgam. 
Ateityje bus žmonių, kurie 
noriai vartys tuos puslapius, 
ieškos įdomių, unikalių, mūsų 
tautai brangių faktų. Juk pra
eitis, bet kokia forma išreikš
ta, mums reikalinga: turi ug
dančią galią. —

Iš veikalo teksto paaiškėja, 
jog čia per Europą keliauja ne 
koks aštriaplunksnis laikraš
tininkas arba didžiai įžvalgus 
rašytojas, bet paprastas, nuo
širdus, visuomeniškas lietu
vis valstietis, žinąs savo ver
tę. Kaip jau minėta, entuzia
stingas optimizmas lydi jį vi
sur. Todėl skaitytojas jam net
gi atleidžia skambų pasineši- 
mą pamoralizuoti - girtis savo 
religingumu, vaikų išmoksli
nimu, sugebėjimu tvarkytis 
gyvenime. Kai yra kuo pasigir
ti, tai kodėl gi ne.

Tačiau tekstas lieka tekstu 
- knygos svarumas priklauso 
nuo mokėjimo taisyklingai ra
šyti. Bent pakenčiamai. Keis
tas dalykas: skaitydamas tuos 
aprašymus, susidarau nuomo
nę, jog autorius ir moka, ir ne
moka lietuviškai rašyti.

Sustokime prie mokėjimo 
vaizdingu palyginimu nusa
kyti kokią nors neeilinę situa
ciją. Štai kaip jaučiasi auto
rius kelionės pradžioje lėktu
ve į Europą, “išlingavęs pilną 
konjako stiklinę: dauguma ke
leivių knarkia kaip ūkininkų 
paršiukai tvarte, o aš kaip gy
vas sidabras vis judu, krutu 
ir užmigti negaliu.” Antai iš
važiuojant iš nesvetingo Stock- 

VIOLETA VANAGAITĖ, Justino Marcinkevičiaus “Mindaugo” Morta, 
Australijos Adelaidėje Nuotr. Vytauto Vosyliaus

holmo: “Esu ramus, nors nuo 
lakstymo suprakaitavęs, kaip 
katinas, gaudydamas pelę 
šiauduose ...” Dažnas pro 
traukinio langą matomas gam
tovaizdis jam primena Vilka
viškio apylinkes. Aplamai jo 
humoras tvaska valstietiškais 
įvaizdžiais ir kažkaip natūra
liai prasiveržia pro šiaip rim
tą teksto paviršių.

O štai lėktuvo nusileidimo 
poetika: “Taip užviešpatavo 
tyla lėktuve, kad negirdėti 
žmonių kalbų, bet motorai 
lėktuvo sparnuose zvimbė, 
lyg spiečius bičių, spiesdamas 
ir lėkdamas iš gražaus Pijo 
Krikščiūno sodo per poetės 
Julijos Švabaitės sodybą Di
džiųjų Šelvių kaime, kuris 
kamuoliu nusirisdavo laukais 
ir susikabindavo pakelėje ka
sotų gluosnių šakose.”

Deja, pastarajame sakinyje 
vaizdo įmantrumą apdarko 
netikusi sintaksė. Šalutinį pa
žyminio sakinį prijungus prie 
daiktavardžio “kaimas” (kai
mas, kuris), ne spiečius, o vi
sas kaimas ritasi laukais. Vie
na paguoda: atsitiktinai susi
kūrė siurrealistinis vaizdas.

Bėdos su elementaria sintak
se yra kur kas per dažnos apkū
niame “įspūdžių” tome, ypač 
vartojant tą įkyrų jungtuką 
“kuris”. Gaunasi visokios ne
sąmonės. Pavyzdžiui, iškėlęs 
reikalą pastatyti Meerbecke 
atminimo paminklą, keliauto
jas priduria: “Ir tuo palikti 
gražų prisiminimą, kuriame 
turėjome skursti savo gyveni
mo dalį - Vakarų Vokietijoje.” 
Atseit, skursti ne aname kai
me, bet prisiminime. Tarp kit
ko, iš aprašymo neatrodo, kad 
lietuviai skurdo Meerbecko 
stovykloje. Daugelis augino 
kiaules.

Apibūdindamas kurortinį 
Salzuflegeną, įterpia riebų 
pleonazmą: “Miestas senas su 
senamiesčiu”. Tai nieko blo
go, nes šitokiais “deimančiu
kais” autorius tik prajukdo 
skaitytoją, o juoktis sveika. 
Kad ir su užrašu po vieno pa
minklo nuotrauka: “Liege. 
Moteris laiko vaiką ant rankų 
ir simbolizuoja”.

Su kai kurių pavardžių rašy
mu - dar didesnė komedija. 
Pavyzdžiui 542 psl. paminėti 
Juozas Drungela ir EI. Drun- 
gelienė įraše po nuotrauka 
tampa Juozas Drunga ir ponia 
Drungiene. Arba: suprask, 
žmogau, kad Tonlouse-Hant- 
rec yra Toulouse-Lautrec, 
Valascers-Valazquez... O 
kokiai tarmei priklauso saki
nys “Pamos Lūpos pasaiškos” 
aprašant Mona Lizą? - tebėra 
paslaptis.

“Žodyje skaitytojams” auto
rius pažymi, jog tai “Naujie
nų” spaustuvės įveltos klai
dos. Ten spausdinant įspū
džių seriją nebuvo daromos 
korektūros. Žinoma, blogos 
sintaksės tuo nepateisinsi. 
Per tiek metų autoriui vertėjo 
atidžiai ją pastudijuoti. Yra 
gi vadovėliai.

K. Karuža daug vietos kny
goje skiria garsių kultūros 
paminklų aprašymui, be abe
jo, pasinaudodamas keliauto
jams prieinama informacija. 
Tereikia tik išversti, pride
dant ir savo nuomonės žiups
nį. Dažnu atveju jo samprota
vimai apie visam pasauliui 
žinomus meno šedevrus daly
ką tik sudarko, ir tai tik dėl to 
nelemto nesugebėjimo suregz
ti sudėtingesnį sakinį. Būtent: 
“Dailininko Greco paveikslai, 

(Nukelta į 9-tą psl.)
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GI KULTMĖJE VEIKLOJE
Čikagos jaunimo ansamblis 

“Grandis” balandžio 29 d. spe
cialiu vakaru Jaunimo centro di
džiojoje salėje paminėjo sidabri
nę veiklos sukaktį. Ansamblį 1964 
m. suorganizavo ir jam lig šiol va
dovauja tautinių šokių mokytoja 
Irena Smieliauskienė su dabartine 
talkininke Violeta Fabianovich. 
Muzikinės dalies vadovas yra Da
rius Polikaitis. Jaunesniųjų gru
pė turi 16 šokėjų, vyresniųjų — 
apie 50, suaugusiųjų — 21. Sukak
čiai buvo skirta tautinių šokių 
pynė “Pasodinom liepelę”, atlikta 
tautinėmis juostomis papuoštoje 
scenoje ir salės viduryje. Sukak
tuvinio “Grandies” vakaro pro
gramą žiūrovai sutiko plojimų 
banga. Ženkliukus aštuoniems šo
kėjams, “Grandžiai” atidavusiems 
penkerius metus, įteikė Irena 
Kriaučeliūnienė, pridėdama ir 
savo šeimos $1.000 auką. Mat 
“Grandžiai” reikės finansinės 
paramos jos kelionei į Lietuvą.

Kelis koncertus Australijos 
lietuviams balandžio mėnesį su
rengė pas gimines atvykęs Vil
niaus filharmonijos sol. Danie
lius Sadauskas, lyrinis baritonas, 
įvadu į jo koncertą balandžio 9 d. 
Adelaidėje tapo sekmadienio pa
maldose Sv. Kazimiero koplyčioje 
nuskambėjusios dvi giesmės. Ba
landžio 16 d. sol. D. Sadauskas 
aplankė Kanberos lietuvius. Jo 
koncertuose vyravo lietuvių kom
pozitorių kūriniai. Didžiausio 
dėmesio susilaukė bendras sol. D. 
Sadausko ir vietinio “Dainos” 
choro koncertas balandžio 23 d. 
Sydnėjuje. Atskiriems “Dainos” 
pasirodymams dirigavo jo vado
vai Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus. Sol. D. Sadauskui akom
panavo muz. Bronius Kiveris, bu
vęs ilgametis “Dainos” choro va
dovas. Su sol. D. Sadausku cho
ras atliko S. Šimkaus dainą “Oi 
kas sodai”, atskirai — “Pasveiki
nimo chorą” iš Vytauto Klovos 
operos “Pilėnai”. Klausytojus 
bene labiausiai sužavėjo sol. D. 
Sadausko su “Dainos” choru atlik
ta “Pilėnų” operos “Ūdrio dai
na”. Visi džiaugėsi, kad šį kartą 
buvo galima laisvai šnekėti su 
svečiu iš Vilniaus. Pokalbiuose 
paaiškėjo, kad busimasis sol. D. 
Sadauskas ir dų maži jo broliai 
tapo našlaičiais, kai jų tėvai bu
vo išvežti į Sibirą ir ten mirė.

Jono Aisčio “Raštų” I tomas, 
redaguotas Alfonso Nykos-Ni
liūno ir Antano Vaičiulaičio, iš
leistas “Ateities” leidyklos, Čika
goje buvo sutiktas 1988 m. spalio 
28 d. Sutiktuvėms skirtą vakaronę 
Jaunimo centro kavinėje surengė 
Čikagos sendraugių ateitininkų 
skyrius. Velionis dirbo JAV kon
greso bibliotekoje Vašingtone, 
mirė 1973 m. birželio 13 d. ir yra 
palaidotas priemiesčio kapinėse. 
Čia tebegyvena jo našlė Aldona 
Grajauskaitė-Aistienė ir sūnus 
Margeris. Tad Vašingtono ir apy
linkės lietuviams J. Aisčio “Raš
tų” I tomo sutiktuvės gegužės 7 d. 
buvo surengtos Marylando univer
siteto suaugusiųjų švietimo cent
re. Jomis rūpinosi JAV LB Va
šingtono apylinkės valdyba, ypač 
jos narė Genovaitė Vasaitienė. 
Apie J. Aistį kalbėjo Antanas 
Vaičiulaitis, primindamas jo 1932 
m. pasirodžiusį pirmąjį poezijos 
rinkinį “Eilėraščiai”. J. Aistis 
iš kitų poetų išsiskyrė jautrumu, 
elegiškais tonais, o rašančių ta
da buvo daug. Šiandien visus ste
bina kūrybinis Lietuvos rašytojų 
veržlumas nepriklausomybės me
tais.

Antanui Vaičiulaičiui teko 
lankytis J. Aisčio tėviškėje. So
dybos jau nebėra, tik jos vietoje 
stovintis lietuviškas kryžius. J. 
Aistį ir ją primena prie plento į 
Alytų pastatytas septynių metrų 
aukščio koplytstulpis. Jo smaiga
lys žemėje, o drūtgalys kyla į vir
šų. Koplytstulpyje išdrožti J. Ais
čio “Peizažo” pirmieji žodžiai: 
“Laukas, kelias, pieva, kry
žius ...” Išraižytas ir buvusios 
sodybos planas. Aldona Aistienė 
popietės dalyvius supažindino 
su pradėto “Raštų” leidimo isto
rija. Konstancija Rudaitytė, miru
si Arizonoje 1971 m. gruodžio 7 
d., testamentu paliko didoką do
lerių sumą premijuoti geriausiam 
lietuvių rašytojui jos mirties me
tais. Testamentą vykdžiusio JAV 
lietuvių fondo sudaryta komisija 
premiją paskyrė jau mirusiam J. 
Aisčiui. Ta premija dabar naudo
jama jo raštams leisti. J. Aisčio 
eilėraščius skaitė Joana Abrami- 
kaitė-Vaičiulaitienė, Joana Vai- 
Čiulaitytė-Slavikienė ir Arūnas 
Pemkus. Dainomis programon įsi
jungė sol. Rūta Pakštaitė. Popie
tė baigta Lietuvių foto archyvo 
J. Aisčiui skirtu filmu, kurį žada
ma perredaguoti.

Lietuvių kalbos draugijos Pa
nevėžio skyrius surengė Kalbos 
šventę, kurios metu buvo pagerbti 
dabartiniame Panevėžio rajone 
gimusieji lietuvių kalbos ir kul
tūros ugdytojai. Šventės dalyviai 
jų atminimui pasodino ąžuolų. 
Kalbininko Juozo Balčikonio 
(1885-1969) gimtinėje Ėriškiuose 
buvo pastatytas liaudies meist
ro A. Draskinio sukurtas stoga
stulpis.

Juozo Naujalio (1869-1934) gim
tinėje Raudondvaryje kasmet su
rengiama jo atminimui skirta cho
rų šventė. Ir šiemet gegužės 27 d. 
Raudondvaryje skambėjo J. Nau
jalio sukurtos bei harmonizuo
tos dainos. Senajame parke buvo 
išstatyti jam skirto paminklo ma
ketai. Paminklas bus pastatytas 
Raudondvario centre organizaci
jų ir pavienių asmenų aukomis. 
Tradicinė chorų šventė baigta ge
gužine Nemuno ir Nevėžio santa
koje.

Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės 
premija kasmet skiriama už ge
riausią poezijos debiutą. Trylik
toji 1988 m. premija jo gimtuo
siuose Naisiuose, dabartiniame 
Šiaulių rajone, balandžio 14 d. 
įteikta Aidui Marčėnui už debiuti
nę eilėraščių knygą “Šulinys”. 
Prieš trejus metus įsteigtą premiją 
aktoriui už poezijos garsinimą 
laimėjo šiaulietė Nijolė Mironči- 
kaitė. Tradicinėje popietėje Nai
siuose eilėraščius skaitė nauja
sis laureatas Aidas Marčėnas, 
1984 m. laureatas V. Braziūnas ir 
S. Parulskis. Patriotinių eilėraš
čių bei dainų kompoziciją atliko 
Šiaulių dramos teatro aktoriai N. 
Mirončikaitė ir A. Zmaila. Aplan
kytas Sereikių kapinaitėse palai
doto Zigmo Gėlės kapas, jo pre
mijas laimėjusių poetų giraitėje 
pasodintas dar vienas ąžuoliukas.

Gedulo ir Vilties diena birželio 
keturioliktąją paskelbė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos prezidiu
mo pirm. V. Astrauskas ir sekr. L. 
Sabutis. Jai buvo skirta Šiaulių 
“Aušros” muziejuje atidaryta pa
roda “Kančia ir viltis”, lankyto
jams priminusi tragiškuosius 1941 
m. birželio 14 d. įvykius. Parodą 
surengė vietinis “Tremtinio” klu
bas ir “Aušros” muziejus. Šiurpią 
lietuvių tautos tragediją staliniz
mo metais atskleidė parodai su
telkti tremtinių bei kalinių laiš
kai, prisiminimai, eilėraščių pos
mai, nuotraukos, drabužiai. įspū
dingai atrodė politinio kalinio M. 
Jurevičiaus iš duonos pasidarytas 
Rožinis, tremtinio A. Januševi- 
čiaus medžio drožinys “Ilgesys”.

Pirmosios dainų šventės 65 
metų sukaktį tūkstančiai kaunie
čių ir svečių paminėjo Dainų slė
nyje birželio 4 d. Tą šventę, pa
vadintą Dainų diena, Kaune 1924 
m. rugpjūčio 23-25 d.d. surengė 
kompozitoriaus Juozo Žilevičiaus 
iniciatyvos dėka sudarytas komi
tetas. Šventė buvo susieta su Kau
ne tada vykusia Lietuvos žemės 
ūkio III-ja paroda. Sukakties mi
nėjime pakartota daugelis senojo 
repertuaro dainų. Jį pradėjo kom
pozitorius ir dirigentas prof. 
Konradas Kaveckas. Po šimtame
čiais ąžuolais skambėjo Tautos 
himnas, “Oi žiba žiburėlis”, “Kur 
bėga Šešupė”, “Lietuviais esame 
mes gimę” ir kitos dainos. Cho
ristų rankose sumirgėjo žvaku
tės, uždegtos mirusių pirmosios 
dainų šventės dalyvių atminimui. 
Dainų kūrėjas ir atlikėjas Rolan
das Paulauskas programą papildė 
prasminga daina “Pabudome ir 
kelkimės”. Dainų slėnyje buvo 
prisiminti ir pagerbti Lietuvos 
pirmosios dainų šventės organi
zatoriai ir dalyviai. Kauno muzi
kinio teatro sodelyje choristai 
padėjo gėlių prie paminklų Juo
zui Naujaliui, Juozui Gruodžiui, 
Juozui Tallat-Kelpšai, Česlovui 
Sasnauskui ir kitiems muzikams.

Dail. Česlovas Kontrimas ta
pytojas akvarelistas, vienas se
niausių dailės atstovų Lietuvoje, 
mirė gegužės 27 d. Velionis buvo 
žemaitis, gimęs 1902 m. gegužės 
23 d. Dapšiuose, dabartiniame 
Mažeikių rajone. Kauno meno 
mokykloje jis studijavo grafiką 
pas A. Galdiką, kitas meno dis
ciplinas — pas V. Didžioką, J. 
Šileiką, P. Kalpoką, K. Šklėrių. 
Atostogų metu studijas gilino 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ita
lijoje. Dėstė piešimą Lietuvos 
mokyklose, parodose dalyvavo 
nuo 1930 m. Sukūrė apie 2.000 
akvarelių, įamžinusių daug Lie
tuvos gamtovaizdžių, ir apie 400 
knygženklių. Velionies palikimą 
taipgi sudaro natiurmortai, temi
nės kompozicijos ir portretai, 
Telšių teatrui sukurti scenovaiz
džiai. y. Kst.
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drįsi k e limo
^Parapijos kredito kooperatyvas

---------- a ~ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind............. 91/2%

180-185 d. term, ind............  93/4%
1 metų term, indėlius..... 10 %
2 metų term, indėlius..... 93/4%
3 metų term, indėlius..... 93/4%
1 metų GlC-met. palūk. ..11 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 103/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 10’/z%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 111/4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 11 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 103/4% 
Taupomąją sąskaitą ......... 8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 91/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir morgičius iki 75% Įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimante mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTEDUAll’Q Ell DC 406 Roncesvalles Ave.dlErnAllO runa Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA -ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
------------------------o----------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, (staigų, įmonių
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke. Ontario M9B 6G8

professionals inc. Realtor

P Kokia 
jūsų namo 

vertė?
Skambinkite dar šiandien dėl 
nemokamo jūsų namo įkainojimo. ANTANAS GENYS

232-9000 
res: 231-2839

Greitas ir tikslus y® patarnavimas!

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

Tel. 231 -5641, namų 766-5857
Zlllofrota 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) /’IlloldlC Islington, Ontario M9B 1A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .................. 13 %
Sutarties paskolas 

nuo .................. 13 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 13'/4%
2 metų ................... 13 %
3 metų ................... 13 %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ......  113/4%

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

Prieš keletą metų veteranas sportininkas bei sporto žurnalistas Algirdas 
Daukša (gyv. Niujorke) lankėsi pas Šarkio-Žukausko, kuris pareiškė: 
“Gyvenu ramiai, sveikata dar laiko, gi bažnyčia netoli ir kapinės už kam
po ...” Nuotraukoje - Juozas Šarkis-Žukauskas, dešinėje Algirdas Daukša

T.V.

SPORTAS
----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------

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

Iš sporto istorijos

Juozas Šarkis-Žukauskas, bokso 
pasaulio čempionas gimė 1902 m. 
lapkričio 26 d. Binghamton, NY. 
Būdamas 12 metų amžiaus, dėl ne
turto šeimoje turėjo palikti mokyk
lą ir ieškoti darbo. Jaunystėje sva
jojo apie jūrą. Pagaliau stojo sa
vanoriu į JAV laivyną ir dalyvavo 
Pirmajame pasauliniame kare. Bok
suotis pradėjo būdamas 16 m. am
žiaus. Kaip mėgėjas iš nuošimčio 
dvikovų pralaimėjo tik vieną kar
tą, boksuodamasis trečią dieną po 
vestuvių.

Palikęs laivyną, 1924 m. pasida
rė profesionalu boksininku ir iki 
1936 m. turėjo per 50 rungtynių. 
Iš jų 35 laimėjo - 13 k.o., 4 lygiosio
mis; pralaimėjo 9, 2 k.o.

1926 m. nugalėjęs Harry Wills, 
juoduką, smarkiai pagarsėjo. 1927 
m. nokautu įveikė Jim Maloney. 
Rungtynėse su J. Dempsey 1927 m. 
liepos 27 d. sutraukė 75 tūkst. 
žiūrovų, kur gauta $1,083,580 pa
jamų. 1929 m. laimėjimai prieš 
Young Stribling, Tommy Lougran, 
Phill Scott įgalino jį siekti pasau
lio čempionato.

Pirmą susitikimą su Europos ir 
Vokietijos čempionu Max Schme- 
lingu 1930 m. birželio 12 d. Niujor
ke pralaimėjo 4 rate. 1932 m. bir
želio 21 d. laimėjo, įveikdamas 
Schmelingą ir tapo sunkaus svorio 
bokso pasaulio čempionu. Titulą 
prarado 1933 m. birželio 29 d. ita
lui Primo Camera 6 rate ir bokso 
karjerą užbaigė 1936 m. pralaimė
jęs prieš Joe Louis 3 rate.

J. Šarkis-Žukauskas visur pasi
sakydavo esąs lietuvis. Tai kėlė 
entuziastiškas nuotaikas Lietuvoj 
ir JAV lietuvių tarpe. Didžiavosi 
lietuvių jaunimas. Dar ir šiandien 
dažnai minimas JAV spaudoje. Gy-

Galima gauti tik LCBO parduotuvėse
Jeigu negalite rasti Alpenbitter 
(100 ml ar 750 ml) jūsų LCBO 
parduotuvėje, klauskite par
duotuvės vedėjo, kad užsaky
tų arba rašykite Rittmeister of 
Canada Inc., 297 South Service 
Road, Grimsby, Ont., L3M 4E9

vena Epping, NH. Su savo motina 
kalbėdavo tik lietuviškai. J. Šar
kis dalyvaudavo ir lietuvių išei
vių tautinėje veikloje. Jo treni
ruočių draugas J. Vinča, buvęs Lie
tuvos ir Pabaltijo čempionas, sakė, 
kad ir jį šis ragindavęs kalbėti lie
tuviškai. Džiaugdavęsis tautiečių 
sporto laimėjimais.

“Vyčio” krepšinio 
stovykla

Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
1989 m. rugpjūčio 20-26 d.d., Wasaga 
Beach, Ont, Toronto “Vyčio” sporto 
klubo yra organizuojama jaunimui 
krepšinio stovykla. Stovyklavietėje 
yra įrengtos trys puikios krepšinio 
aikštelės, iš kurių viena gali būti 
naudojama tinkliniui arba tenisui. 
Lengvajai atletikai ir kitoms sporto 
šakoms kultivuoti sąlygos taip pat 
geros. Puikus Nottawasaga įlankoje 
paplūdimys ir naujai atremontuo
tos patalpos stovyklautojams gyventi.

Šias stovyklai “Vyčio” klubas 
pradėjo organizuoti 1968 m. Jos vi
suomet buvo sėkmingos ir dalyvių, 
ir programų pravedimo atžvilgiais. 
Pagrindinis steigėjas, organizato
rius, instruktorius ir nuolatinis 
darbuotojas šių krepšinio stovyklų 
buvo Mamertas Duliūnas, iškilus lie
tuvių krepšinio rinktinių pokario 
Vokietijoje 1945-1947 metais daly
vis... O, šių metų stovyklos vado
vybė, turi taip pat didelę patirtį ir 
ji pasiskirsčiusi pareigomis sekan
čiai: Stovyklos administratorius E. 
Sravinskas, vyriausias instrukto
rius. V. Juzėnas, anksčiau žaidęs 
už “Vyčio” A klasę, o taip pat studi
jų metais už Guelpho universitetą. 
Šiuo metu mokytojauja Port Credit 
gimnazijoje ir vadovauja Sheridan 
College moterų krepšinio koman
dai. Išrinktas geriausiu 1989 m. Onta
rio Colleges treneriu.

Vyriausiam instruktoriui V. Juzė
nui yra pakviesti talkininkai: To
ronto universiteto Varsity Blues 
žaidėjas ir Kanados olimpinės ko
mandos dalyvis J. Karpis, Wilfred 
Laurier Golden Hawks Varsity žai
dėjas L. Ažubalis. Applewood Axe
man Junior Girls treneris N. Yuze- 
fowich ir Ryerson Rams Varsity S. 
Rigato. Stovyklos viršininkas - A. 
Klimas, buvęs “Vyčio” krepšinio 
stovyklų vyr. treneris ir dabartinis 
North Albion gimnazijos treneris. 
A. Klimas buvo geras krepšinio žai
dėjas Kanados jūrų laivyne ir vėliau 
“Vyčio” A. klasės komandoje. Jis 
pripažintas kaip geras treneris ir 
mėgsta dirbti su įvairaus amžiaus 
vaikais.

Stovyklos pagrindinė krepšinio 
programa berniukams ir mergai
tėms numatyta ryto ir popietės sesi
jomis. Kitas laikotarpis bus užimtas 
lengvąja atletika, tenisu, plaukimu 
ir pan. Bus rodomi filmai iš sporto 
pasaulio ir specialiai apie krepši
nio žaidimą.

Visais stovyklą liečiančiais klau
simais rašyti: “Vytis” Basketball 
Camp, 5 Montye Avenue, Toronto, 
Ontario, M6S 2G8. Telefonas po 6 
vai. vakaro (416) 767-9306.

Stovyklos mokestis vaikams, kurie 
gyvens stovykloje - $150.00 (įskai
tant maistą ir instr.), kurie dalyvaus 
dienos užsiėmimuose, tačiau sto
vykloje negyvens - $100.00, suaugu
siems (įsk. maistą) - $150.00. Siun
čiant registraciją prijungti $50.00 
įmokėjimą iki liepos 15 d.

Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 Hz 

elektrinius reikmenis 
įskaitant ir “Camcorders”, “VCR” bei 
“TV” vartojimui Europoje-Lietuvoje 
Universal Overseas Services 
I960 Ellesmere Rd. Unit 6 

Scarborough, Ont. M1H 2V9 
Tel. (416) 438-7500

Aleksandras Žaliauskas, torontiš
kis - aštuoniolikmetis, “Pan Ame
rican” jaunių lengvosios atletikos 
penktose metinėse pirmenybėse 
Santa Fe, Argentinoje, šuolyje į 
aukštį pasiekė 2.20 m ribą. Laimėjo 
pirmą vietą ir aukso medalį. Alek
sandras sėkmingai kopia į pasaulio 
šuolininkų viršūnes.

Lyginant su Lietuvos šuolinin
kais vyrų klasėje 1974.9.6., Romoje 
Kęstutis Šapka pasiekė 2.25 m ribą, 
ir pasekmė kol kas geriausia. Alek
sandro Žaliausko pasekmė yra lygi su 
Viktoro Kučkovo - 2.20 m, pasiekta 
1978.7.24 Vilniuje. Tai yra ketvirta 
geriausia pasekmė Lietuvos sporto 
istorijoje.

Šarūnas Marčiulionis, 25 metų 
amžiaus, 1.96 m ūgio Vilniaus “Sta
tybos” ir sovietų rinktinės krepši
ninkas, pasirašė sutartį trims me
tams su profesionalų (NBA) Golden 
State Warriors komanda. Jų vadovas 
pareiškė: “Mes dirbom sunkiau ir il
giau, kol pasiekėm susitarimo su 
Šarūnu. Sutarties detalės nuskel- 
biamos.

“Vėjo”, Š.A. lietuvių krepšinio 
rinktinės, kuri išvyksta į Lietuvą 
1989 m. liepos 5 d. rungtynių tvarka:

Liepos 10 - Alytuje prieš Lietuvos 
aukščiausios lygos meisterį (be 
“Žalgirio” ir “Statybos”). Atrodo 
“Atletas ” šiuo metu kopia į šį ti
tulą.

Liepos 12 - Palangoje prieš Lietu
vos jaunimo rinktinę (panašios su
dėties dalyvavusios Australijoje 
PLS žaidynėse). Nepalankiam orui 
esant, (lauko aikštelė), bus rung
tynės perkeltos į Klaipėdą.

Liepos 16 - Panevėžyje prieš vie
tos “Lietkabelį”.

Liepos 18 - Vilniuje prieš “Staty
bą”.

Liepos 20 - Kaune prieš “Žalgirį”.
“Vėjui” linkėtina sėkmės. Apie šią 

išvyką pakalbėsime sugrįžę.
“Vėjo išvykai į Lietuvą paremti 

aukojo: $2000 - Toronto lietuvių 
klubai - “Aušra”, “Vytis”, “Jungtis; 
$1863.49 - Vladas Bakūnas; $1000 - 
Kanados lietuvių fondas; $500 - Pri
sikėlimo kredito kooperatyvas, “Pa
rama”; $250 - Toronto Lietuvių na
mai; $100 P. Šimonėlis, Pr. Gvildys, 
E. Šlekys, K. Lukošius, J. Norkus; 
$50 - L. Norušis, S. D. “Vėjo” orga
nizatoriai visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

Ateitininkų žinios
Jaunučiai ateitininkai baigė 

šių metų veiklą organizuotai daly
vaudami Toronto Ateitininkų me
tinėje šventėje birželio 18 d. Są
rašuose buvo įregistruota 19 jau
nučių.

Skautų veikla
• Liepos 11 d., 7.30 v.v., skautų 

būkle šaukiamas Kanados rajono 
ir “Romuvos” stovyklos vadovų 
posėdis. Bus aptariami svarbūs 
stovyklos reikalai. Dalyvaukime 
visi.

• Į “Gintaro-Ąžuolo” mokyklą 
rugpjūčio 5-12 d.d. Los Angeles 
“Rambyno” stovyklavietėje, iš 
Toronto vyksta šie skautai-tės: 
Ina Balsytė, Jūratė Gaižutytė, 
Aurelija Karasiejūtė, Gintaras 
Karasiejus, Jonas Mockus ir Ed
vardas Pečiulis. Kursus ves pri
tyrę instruktoriai: v.s. fil. K. Ma
tonis, v.s. kun. A. Saulaitis, v.s. 
fil. A. Mulionienė.

• Kanados rajono stovykla 
vyks gražioj “Romuvos” stovyk
lavietėje rugpjūčio 13-26 d.d. Visi 
ruoškimės, bus tikrai smagu. Jeigu 
dar neužsiregistravote, skubėkit! M.

• Ieškome šeimininkių “Romu
vos” stovyklos antrai savaitei (rugp. 
20-26 d.d.). Už šeimininkavimą at
leidžiamas vienas vaikas nuo sto
vyklos mokesčio. Skambinti K. Ba
tūrai tel. 239-8986.

• Jau šią vasarą įvyko trys darbo 
iškylos į “Romuvą”. Įrengtas nau
jas šaldytuvas. Pradėta remon
tuoti mergaičių barakai: dviems 
barakams susitprinti pagrindi
niai balkiai, pastatyti nauji bal
konai ir laiptai. Keturi barakai 
lieka neatremontuoti. Visiems ba
rakams taip pat reikia naujų pa
matų. Iki stovyklos liko dar trys 
darbo iškylos - liepos 8, 22 ir rug
pjūčio 5 d.d. Prašome visų pagal
bos. Atsivežkite plaktuką ir pjūk
lą. Dėl informacijos skambinti K. 
Batūrai, tel. 239-8986. J.D.B.

• Neužmirštami rėmėjai - a.a. 
Vaclovas ir Julija Skrebutėnai. 
Ji panevėžietė, jis gyvenęs Vil
niaus krašte. Apsigyvenę Toronte 
ir mokėdami finansiškai tvarkytis, 
negailėjo aukų ir lietuvybės tiks
lams. Ypač buvo dosnūs lietuviš
kom jaunimo organizacijom. Jie 
daug aukų skyrė skautams ir savo 
testamente nepamiršo jų. “Šat
rijos” ir “Rambyno” tuntams jie 
paliko $2000, kurie bus panaudo
ti vadovų-vių lavinimui. Skautai 
visada juos prisimins savo skau
tiškoje maldoje.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker
38 Hurontario Street,

Collingwood, Ont. L9Y 21.6^
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- 
woodo apylinkėse 
kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, b.a., 
pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 445-5640, 
namų tel. (705) 429-6428.

LIETUVIŲ »TA * KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
91/z% už 90 dienų term.indėlius 
93/4% už 6 mėn.term.indėllus

10 % už 1 m. term, indėlius 
93/4% už 2 m. term, indėlius 
93/4% už 3 m. term, indėlius 
93/4% už 1 m. GIC mėn. palūk.

11 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
103/4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
101/z% už 3 m. GIC invest, pažym.

83/4% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
11 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
103/4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
101/z% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

83/4% už namų planą - OHOSP 
(variable rate)

8 % už taupymo sąskaitą
91/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
6Vz% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo...13 % 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ............131/4%
2 metų ......... 13 %
3 metų ......... 13 %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų...113/4% 

(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 72 milijonų dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų

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

Telefonas 532-1149

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

Namų įkainojimo skyrius
HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

KINGSWAY NATIONAL
REAL ESTATE LTD., REALTOR

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ NEKILNOJAMĄ 
NUOSAVYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

STASYS JOKŪBAITIS.
Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

RF/WRK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

4887 dundas street west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 239-9892 232-2322

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

MARIUS E. RUSINAS, turįs aštuonerių metų 
patyrimą, patarnauja visose pensijų srityse:

I

• RRSP - nuo 1 iki 10 metų garantuoti pažymėjimai
• RRIF pensijų fondas
• metinė renta (Annuities) - nuo 5 iki 20 metų išmokos abiem 

(vyrui ir žmonai) arba vienam (kitam mirus)
• įvairūs fondai (Segregated Funds) - gyvybės, sveikatos, 

grupinė drauda
• atstovauja visom gyvybės draudos bendrovėm
• klientų patogumui, susitarus, atvažiuoja į namus

Canada Life Assurance Company
I 390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 

Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320



DONALDAS ŠABLINSKAS ir DANUTĖ LUKAVIČIŪTĖ, sumainę aukso 
žiedus gegužės 27 d. Aušros Vartų šventovėje Hamiltone

Nuotr. M. Borusienės

skaitytojai pasisako
NE TA VIETOVĖ

Praėjusių metų gegužės 24 d. 
“TŽ” įdėjo gausiai ornamentuoto 
kryžiaus nuotrauką su parašu - 
Lietuvos pakelės kryžius Nasrėnų 
kaime, Kretingos rajone. Nuste
bau, kad tipiškai aukštaitiškas 
kryžius atsiradęs Žemaitijoje. 
Dabar užtikau tos pačios nuotrau
kos originalą: fotografavo M. Sa- 
kalauskasl965 m. Mikoliškių kai
me, Rokiškio rajone.

Jurgis Gimbutas

VI. Putvio šaulių kuopos šauliui

AfA 
VINCUI BAČĖNUI 

mirus,
jo brolį VLADĄ su šeima, gimines ir artimuosius 
užjaučime liūdesio valandoje -

VI. Pūtvio kuopa ir valdyba
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Advokatas
ALGIS S. PACEViČiUS, b.sc., ll.b.

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

33% trejų metų laikotarpyje. 
Streikas tęsiamas, kol oficia
liu balsavimu nebus patvirtin
ta naujoji sutartis. Tuo tarpu 
nestreikuojančioms, tik darbą 
sulėtinusioms medicinos sese
rims Kvebeko provincijoje al
ga siūloma padidinti 20% tre
jų metų laikotarpyje.

Panaši tragikomedija inflia
cinėje karuselėje įvyko ir su 
Ontario provincinių teismų 
237 teisėjais. Ontario vyriausy
bė ligšiolines jų $81.500 algas 
padidino 30%. Praktiškai tai 
reiškia staigų $23.500 papildą 
šiais metais nuo balandžio 1 d., 
algą padidinantį iki $105.000. 
Šiuo atveju tas padidėjimas 
yra net šešis kartus didesnis 
už dabartinę infliaciją. Tačiau 
teisėjai juo nėra patenkinti, 
nes jie norėjo algų padidinimo 
30% papildą gauti jau nuo 1987 
m. balandžio 1 d. Tuo tarpu val
džia už 1987 m. sutiko pridėti 
tik 4%, o už 1988 m. - 4,6%. Tas 
priedas prie jau gautų senųjų 
algų tesieks $7.000. Pagal me
tinį 30% pakėlimą už minėtą 
dvejų metų laikotarpį jie būtų 
gavę $48.000 papildą. Kitos 
darbo unijos, žinoma, ne
užmirš, kad metinis Ontario 
teisėjų atlyginimas buvo padi
dintas 30%. Panašaus nuošim
čio jos pradės reikalauti ir 
savo nariams. Ontario vyriau
sybė nuolaidą padarė teisėjų 
atlyginimus tyrusiam komite
tui, reikalavusiam sumažinti 
algų skirtumą tarp provinci
nės ir federacinės valdžios 
apmokamų teisėjų. Kanados 
vyriausybė Ontario distriktų

teisėjams moka $122.700 algas, 
Ontario aukščiausiojo teismo 
teisėjams - $127.700.

Metropolinio Toronto polici
ninkai susilaukė menkesnio 
algų padidinimo 14,7% dvejų 
metų laikotarpyje. Jiems algos 
šiais metais padidinamos 6,1%, 
o 1990 m. liepos 1 d. - 8,6%. Pa
didinimas buvo priimtas be 
entuziazmo - 47,6% policinin
kų balsavo prieš naują sutartį. 
Iš tikrųjų jis nėra mažas. Lig
šiolinė pirmos klasės polici
ninko $41.867 alga 1990 m. lie
pos 1 d. pakils iki $48.000. Me
tropolinio Toronto policinin
kai tada taps geriausiai apmo
kamais visoje Kanadoje. Tas 
jų algas net iki $55.000 gali iš
kelti priedas už dalyvavimą 
teisme, antvalandžiai, papil
domas mokestis už tvarkos 
priežiūros paslaugas organi
zacijų renginiams.

Kanados parlamentas patvir
tino metinės algos padidini
mą gubernatorei Jeanne Sau
ve. Jos dabartinė $70.000 alga 
padidinama iki $80.000. Padi
dinimas įsigalioja nuo 1988 m. 
sausio 1 d. Ateityje alga kas
met bus didinama maždaug 7%, 
prisitaikant prie pramonės 
darbininkų algų padidėjimo. 
Dabartinei Kanados guberna
torei Jeanne Sauve algos padi
dinimas nėra svarbus, nes ji 
šių metų pabaigoje pasitrau
kia iš gubernatorės pareigų. 
Tačiau reguliariu algos didini
mu džiaugsis busimieji Kana
dos gubernatoriai ar guberna
torės. Išlaidas jiems sumažina 
valdinė Kanados gubernato
riaus rezidencija.

ATVIRAS LAIŠKAS 
BALTIEČIAMS

Dear Baltic Friends:
As you commemorate those 

horrendous days of June 13th, 
14th and 15th of June 1941 when 
our Beloved Baltic Martyrs, under 
Soviet guard, were ravaged from 
their Baltic homes and in stifling, 
suffocating cattle cars shipped 
to Siberia and to death, may you 
know that we, the “Canadian Frie
nds of the Baltics” are with you 
in mind and spirit and heart.

Always our hearts and prayers 
yearn for the Freedom of Esto
nia, Latvia and Lithuania, - and 
we know, that through the long 
and lonely, devastating years of 
exile you have held the “Faith”! 
You have persevered! You never 
gave up!

And, my dear friends, that faith; 
that courage; that perserverance 
that you have held all these ma
nyyears has been my inspiration!

Your strength! Your valour! 
Your love of freedom has become 
my motto!

Becuse of you I have become: 
a better Canadian, a more dedi
cated teacher; and an inspired 
poet.

Because of you, dear Baltic 
friends, my children, my pupils 
and myself have gained a deeper 
knowledge of the evil of commu
nism; a greater understanding of 
the value of freedom; and a true 
appreciation of democracy. For 
this we thank you and beg you 
know its not that we’ve forgotten, 
God knows, we care!

We care, that you have lost 
your country; we care, that the 
evil of communism has separated 
families and loved ones forever; 
we care, that the long days and 
devastating nights of your years 
of exile may never be erased ...

And, this June 14th, as you gather 
at the Memorial Service to our be
loved Baltic Martyrs know that we 
are one with you in your fight for 
freedom.

As we bow our heads this June 
14th, in memory of our Bajtię Mar
tyrs, our prayer will be that the 
Iron Curtain soon will fall and we 
shall see, again, our Beloved Bal
tics free!

(Atkelta iš 7-to psl.) 
daugiausia šventųjų kūriniai, 
kurie vaizduoja senovės kata
likų gyvenimą ir kančias, ku
rie buvo persekiojami Romos 
imperatorių santvarkos.”

Daug sklandžiau, įdomiau 
aprašyti jo susitikimai, su 
pažįstamais lietuviais bei ki
tataučiais. Čia jau nereikia 
dėtis išprususiu kultūros ži
novu, o tik gyvai, suprantamai 
rašyti apie tai, kas sava, žino
ma. Tie konkretūs sąlyčiai su 
žmonėmis ir palaiko pasako
jimo gyvybę.

Ypač raiškiai iškyla Vokie
tijoje sutikto kunigo Vaclovo 
Šarkos (per anksti numirusio) 
paveikslas. Savo gyvenime 
nesutikęs tauresnio, nuošir
desnio lietuvybės skatintojo.

Vokietijoje jis buvo vadina
mas “knygnešiu”. Jo būdo sa
vybės vaizdžiai aprašytos 
“įspūdžiuose” K. Karužos, no
rėjusio atsilyginti už paslau
gumą, paklaustas, ar turįs ei
namąją sąskaitą, Šarka atsa
kė: “aš neturiu piniginių są
skaitų banke (...) savo algą 
skiriu pragyvenimui ir litera
tūrinei spaudai (...) dirbu 
Dievui, bažnyčiai, lietuviams 
ir Lietuvai”.

Pirmoji knygos laida tik 50 
egzempliorių. Kilus susidomė
jimui vėl išleistas toks pat kie
kis. Ruošiama papildoma ir 
tikriausiai pataisyta laida. 
Jurgis Gliaudą, trumpai apta
ręs K. Karužos opusą, nurodo: 
“tai puiki dokumentinė me
džiaga archyvui ir istorikui.”

JULIA EKERT-MACLEAN, kanadietė mokytoja, rašytoja ir kalbėtoja, 
nuoširdi lietuvių ir kitų baltiečių tautų rėmėja bei kovotoja už jų laisvę. 
Ji gyvena su savo šeima Sudburyje ir daug rašo spaudoje apie Baltijos tau
tas, dalyvauja jų iškilmėse, sako prakalbas ir plačiai reiškiasi visuome
niniame kanadiečių gyvenime. Už nuopelnus yra apdovanota latvių žyme
niu. Ji neabejotinai verta ir estų bei lietuvių žymenų

Best always, your friend -

Julia Ecker-MacLean, 
President, Canadian Friends 

of the Baltics, 
Sudbury Br. R.R. nr. 2- 

Site 37, Box 53, 
Sudbury, Ont. P3E 4M9 

Tel. 522-5404

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

Po sėkmingai pavykusios “Gintaro” kelionės į Lietuvą pranešame, 
kad išrūpinam kvietimus ir suplanuojam išvykas pasirodymams 
į Lietuvą atskiriems menininkams aransamblinėms grupėms.

Sudarom sąlygas privačiai apsilankyti Lietuvoje.
Nuperkam automobilius ir kitas dovanas valiutinėje parduotuvėje.
Sutvarkom dokumentus iškvietimui giminių iš Lietuvos.
Kreipkitės į Stefą arba Algį Medelius, vakarais tel. (416) 434-1847

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 Fax. 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte.

Juozas (Joseph)
'’’A Norkus

■
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Jonynas, m.b.a., c.f.a.
Telefonas (416) 864-2734

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

DRESHER Ltd. 
Member Broker 
Tel. 233-3334 
FAX 233-0285

Jei norite pirkti ar parduoti namą, 
ar gauti informacijų, prašau man 

paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai patarnauti.

Lina Kuliavienė tel. 534-7788
431 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Trout Creek
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys, telefonas(705) 723-5522

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Justinas Raškauskas

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse.

Kreipkitės į Birutę Spudienę, B.A., namų 445-9469 arba
į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

BROWN Ar jūs domitės pirkimo ir pardavimo 
(Real Estate) karjera?

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

-fflĮfgįJ] -j- 624-6336 namų 897-0068
I ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
1 Toronto & Mississauga Real Estate Board 
J 4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

2938 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P1Y8
Tel. 769-0631 Fax 769-0586
Daugiarūšė sistema 110-220 voltų 

50—60 Hz
Tinka Lietuvai ir kitiems Europos kraštams

‘Video ‘Namų apyvokos reikmenys
(šaldytuvai ir kt.)

‘Televizijos ‘Stereo
Įpakavimo patarnavimas Į visus pasaulio

metų EKSKURSIJOS
Vienintelė likus rugpjūčio 23 - rugsėjo 4 - British Airways. 11 naktų Kaune - $2,533 

Privačiam 7 naktų apsilankymui Lietuvoje rugsėjo 28 - spalio 7.
Užsakymus priimsiu tik iki liepos 21 d. Dėl smulkesnių žinių skambinti ar rašyti:

. MEI3KL1S
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1 Tel. (416) 593-0600

(Visi a.a. V. Bačėno klientai kelionių reikalu prašomi kreiptis pas A. MEDELĮ)

Jeigu taip, skambinkite į musų raštinę. Mes paruošime 
jus, duodami pamokas kas antrą antradienį.
Century 21 geriausiai paruošia pardavėjus pirkimo ir 
pardavimo versle. Dėl informacijų skambinkite Valteriui 

ar Riek tel. 233-3334.

Dresher Ltd.

nurcuirD insurance O IXlLkJ 11 IL IX BROKERS

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

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

DRA ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(41 S) 533-1 1 21
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TORONTO- M MONTREAL
Anapilio žinios

— Ateinantį sekmadienį bus ant
roji rinkliava Argentinos lietuviu 
senelių namams “Židiniui” paremti. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, nurodo, 
kad toji parama labai reikalinga. 
Prašome aukoms naudoti bet kokius 
vokelius, ant jų pažymint "Židiniui”. 
Parapija nusiųs pinigus Argentinon.

— Pakrikštyti: Peter ir Nemiros 
(Steigvilaitės) Fentum sūnūs: Ka- 
rolis-Petras ir Aleksandras-Edvar- 
das.

— Susituokė: Laima Matulaitytė 
su Kenneth Scott.

— Palaidoti: a.a. Juozas Girėnas, 
80 m. amžiaus; a.a. Sigutė Rudienė, 
59 m. amžiaus.

— Tuoktis ruošiasi: Astra Sen
kutė su Bruce Holmes.

— Lietuvių pamaldos Midlande, 
Kanados kankinių šventovėje, bus 
rugpjūčio 6, sekmadienį, 3.00 v.p.p. 
Giedos mūsų parapijos choras. Eu
charistinių metų proga po Mišių 
bus palaiminimas su Švenčiau
siuoju, o tada bus einama prie lie
tuviškojo kryžiaus. Kviečiamos 
visos organizacijos dalyvauti su 
savo vėliavomis.

— Tęsiamas vajus Kanados lietu
vių kultūros muziejui Anapilyje. 
Muziejui aukojo: $100 B. S. Matu
levičiai (a.a. Štuikio atminimui). 
Iki šiol surinkta $168,031.09.

— Aukojo Šv. Jono kapinėms: $20
— O. Lorencienė; parapijai: $100
— M. Norkienė; $50 — V. G. Balčiū
nai, dr. R. Zabieliauskas.

— Mišios liepos 9, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Vincą Žakevičių, 
11.00 v.r. už a.a. kun. Petrą Ažubalį 
(IX mirties metinės); Wasagoje 10.00 
v.r. už a.a. Marcelę Jokūbaitienę, 
11.00 v.r. už a.a. Elzbietą Kaunienę.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namams au

kojo: $100 — R. Pilipavičius, J. J. 
Pilipavičius. Iš viso statybos fonde 
yra $129,914.28. Aukos priimamos 
“Paramoje” sąsk. nr. 8711, Prisikė
limo parapijos kooperatyve sąsk. nr. 
155332.17 ir “Talkoje” sąsk. nr. 4259.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 290 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė: Z. Jokubauskas, D. Rabačiaus- 
kienė, D. Rabačiauskaitė, D. Stan
kuvienė iš Kauno; K. Jokubauskas, 
L. Venckuvienė iš Vilniaus; G. Žu
kauskienė iš Veiviržėnų; O. Kalve- 
lienė iš Kupiškio; K. Desniauskas 
iš Klaipėdos; N. Kalvaitienė, D. Kal
vaitytė iš Čikagos; V. Biliūnas iš 
Floridos; J. A. Venckūnai iš Kali
fornijos.

— Dar yra laisvų vietų autobuse 
vykstantiems į LN ir “Atžalyno” 
gegužinę liepos 9, sekmadienį. Pra
šom registruotis LN ar “Vilniaus” 
namų raštinėje. Autobusas išeis 
nuo LN 1.30 v.p.p. ir nuo “Vilniaus” 
namų 1.35 v.p.p. Grįš į Torontą tarp 
7-8 v.v. Kelionė nemokama.

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

— Ontario savivaldybos taryba 
(Ontario Municipal Board) liepos 
13, ketvirtadienį, 10 v.r., 180 Dundas 
St. W., 8-me aukšte, svarstys Lietu
vių slaugos namų lovų prašymą. 
Lietuviai, suinteresuoti šiuo slau
gos namų projektu, prašomi kuo 
gausiau dalyvauti. Dėl platesnių 
informacijų skambinti LN valdy
bos pirm. J. V. Šimkui tel. 231-9425 
arba LN vedėjui, T. Stanuliui tel. 
532-3311.

— Rastas moteriškas laikrodis 
sekmadienio popiečių metu. Skam
binti LN raštinei tel. 532-3311.

“The Toronto Sun” birželio 
23 d. laidoje įdėjo St. Praka- 
po laišką redakcijai, kuriame 
rašoma, kad komunistinė im
perija pradėjo irti. Sovietai 
turėjo palikti Afganistaną. 
Estija, Latvija ir Lietuva rei
kalaujančios nepriklausomy
bės. Griuvo imperijos seniau, 
sugrius ir Sov. Sąjunga.

Perspausdinamo “Varpo” 
pirmieji 4 tomai (1889-1902)

jau išėjo iš spaudos. Sąrašas prenumeratorių, susimokė
jusių 100 dol. ligi liepos 25 d., bus paskelbtas penktajame 
tome (1903-1905). Čekį rašyti Lietuvių istorijos draugijos 
vardu ir siųsti šiuo adresu: J. Masilionis, 4632 S. Keating 
Ave., Chicago, IL USA

New World Management, Inc.
leidimai v/o VNESHPOSYLTORG ir v/o VNESHTRANS

importo ir eksporto bendrovė
Supakuoti 10, 20, 30 ar 40 svarų siuntiniai ir čia 
sumokėtas muitas jūsų gimines ir draugus Lietuvoje 
pasieks oro paštu per 5 dienas. Katalogą galite gauti 
jeigu atsiusite voką su savo adresu, pašto ženklu ir $1. 
Kataloge rasite VCR, TV, kampiuterių, medicinos 

reikmenų, maisto ir t.t.
New World Management, Inc. 
Gregory E. Vaksman, 
105 James Way, 
Southampton Way, 
PA 18966, USA 
Tel. (215) 953-8795 
Fax: (215) 364-0920

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Šventoji valanda prasi
deda 7 v.v., Mišios — 7.30 v.v. Išpa
žinčių klausoma prieš Mišias. Sene
liai ir ligoniai lankomi ligoninė
se ir prieglaudose iš anksto susi
tarus. Šį šeštadienį Gyvojo Roži
nio draugija renkasi 10.30 v.r. Ro
žinio kalbėti, oil v.r. — Mišios.

— Trečiojo šv. Pranciškaus ordino 
mūsų parapijos kongregacijos mė
nesinis susirinkimas ir Mišios — 
šį ketvirtadienį 10 v.r.

— Susituokė Teresė Jurėnaitė ir 
Algis Avižienis.

— Palaimintojo Jurgio Matulai
čio šventė, Lietuvos vyskupams 
pageidaujant, nukelta į liepos 12 d. 
Kadangi liepos 12 yra trečiadie
nis, pal. Jurgio paminėjimas bus 
sekmadienį, liepos 16 d. Ta proga 
bus pašventintas mūsų šventovėje 
jo biustas.

— Vakarinės Mišios sekmadie
niais laikomos 8.30 v. iki rugsėjo 
mėnesio pradžios.

— Šv. Mišios stovyklavietėje “Kre
tinga” yra laikomos kiekvieną sek
madienį 11 v.r. tol, kol vyks sto
vyklos.

— Jau prasidėjo lietuviškai kal
bančių vaikų stovykla ir tęsis iki 
liepos 15 d. Stovyklos kapelionas 
ir komendantas — kun. Edis Putri
mas. Muzikos vedėja — Rasa Šoliū- 
naitė-Poškočimienė, slaugė — Ilona 
Paškauskaitė-Turczyn, ūkvedžiai — 
R. Smalenskas ir L. Kriščiūnas, vir
tuvės darbuotojai: N. Bates, D. Ens- 
kaitienė, R. ir M. Jaglowitz, Ž. Ig
natavičienė, R. Giniotienė, S. Frei- 
manienė, L. Kongats, B. Wilkinson. 
Stovyklą suorganizavo L. Kuliavie- 
nė ir jos padėjėjos. Didysis laužas 
bus liepos 8 d., 7.30 v.v.

— Parapijai aukojo: $350 — V. L. 
Štuikiai; $100 — A. V. Lukai, M. Vaš
kevičienė; $75 — A. E. Ripkevičiai; 
$50 — V. Šipelis, R. B. Kosinski; 
Relig. šalpai: $200 — M. Vaškevi
čienė; $20 — K. Dulevičius; pran
ciškonų klierikų fondui: $100 — M. 
Vaškevičienė.

— Mišios liepos 9, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Joną Zuloną, 
9.20 v.r. — už a.a. Juozą Vaškevičių, 
10.15 v.r. — už a.a. Agotą Vainienę, 
už a.a. Juozą Kušlikį, 11.30 v. r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius,
8.30 v.v. — už a.a Mykolą Dervinį.

Sigutė Aleksandra Zubrickai- 
tė-Rudienė mirė vėžiu birželio 
27 d. Toronte, sulaukusi 59 
metą amžiaus. Iš profesijos 
gailestingoji sesuo, baigusi 
Toronto universitetą. Ilgame
tė skautė, nenuilstamos parei
gos ir meilės žmogus. Ji metų 
metais rasdavo laiko lankyti 
ligonius, senelius ir visada 
savo tyliu būdu sielojosi dėl 
Lietuvos. V. Š.

A. a. Vinco Bačėno atmini
mui Loreta ir Petras Muraus
kai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A.a. Vinco Bačėno atmini
mui Zigmas ir Ona Girdauskai 
vietoje gėlių “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Juozo Girėno atmini
mui Marija ir Juozas Malciai 
vietoje gėlių “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30, Simas Bar- 
čaitis — $20.

“Tėviškės žiburių” administ
racija prašo skaitytojus pra
nešti pastebėtus netikslumus 
adresuose, kadangi pereinama 
į naują adresavimo sistemą. 
Pranešimus siųskite 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. 
L5C 1T3.

3071 Brighton 2nd St., 
Brooklyn, NY 11235, USA 
Tel. (718) 646-5900 
Fax: (516) 676-8002- 

Attn. N.W.M.

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų išvykoje. Iš kairės: A. Dalindienė, J. Bušinskienė, R. Vaiadkienė, D. 
Didžbalienė, N. Simonavičienė

Ir sumainė aukso žiedus ... 
Teresės Jurėnaitės ir Algio 
Avižienio sutuoktuvės įvyko 
1989 m. liepos 1, šeštadienį, 
3 v.p.p., Prisikėlimo parapijos 
šventovėje, dalyvaujant gau
siam būriui giminių bei drau
gų. Vedybų apeigas atliko kle
bonas kun. A. Simanavičius, 
OFM. Parapijos salėje vaišės 
pradėtos lietuvišku papročiu: 
tėvai pasitiko jaunuosius su 
druska, duona ir vynu. Vaišių 
dalyvius su jaunaisiais, jų pa
lyda ir tėveliais bei giminė
mis supažindino jaunosios 
pusbrolis Juozas Norkus. Jis 
perskaitė daugybę sveikinimų 
iš Lietuvos. Gera nuotaika ir 
linksma šokių muzika truko iki 
vidurnakčio. Jaunieji apsigy
vens Los Angeles, Kaliforni
joj. vb

Buriuotojų žygis...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir Laisvės statulėlės. Sveiki
no moterų atstovė, skautų pir
mūnas P. Jurgėla ir jūrininkų 
atstovas kpt. P. Labanauskas. 
Buriuotojų vardu dėkojo L Mi
niotas.

Pasibaigus kalboms, sugiedo
tas Tautos himnas. Po to visi 
išėjo į kiemą, kur buvo užkan
džiaujama, gaivinamas! viso
kiais gėrimais ir šnekučiuoja
masi su jachtų įgulų vyrais.

Iš Toronto matėsi: R. Nami- 
kas su dviem sūnumis, R. Slap- 
šienė su sūnumi, B. Kazlaus
kaitė ir S. Keras su žmona iš 
Londono.

Pirmas lietuvių buriavimas 
per Atlantą pasitarnaus tau
tinės dvasios sustiprinimui 
tiek čia išeivijoje, tiek Lietu
voje, nes jis yra panašus į 
Dariaus ir Girėno žygį.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

LITAS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame pusbroliui Vytautui Balčiūnui 
ir jo žmonai Genovaitei už globą bei vaišingą viešnagę 
Kanados Toronte. Jūs davėte progos pasidžiaugti šio sve
tingo krašto grožiu, o jūsų moralinės bei materialinės pa
ramos niekados nepamiršime.

Ačiū už suteiktą galimybę pagyventi broliui Povilui 
jūsų namuose.

Už viską dar kartą nuoširdus lietuviškas ačiū.

Stefanija ir Vladas Peškaičiai iš Kauno 
Povilas Peškaitis iš Čikagos

PADĖKA
Svečiavęs! dvi savaites, mes iš

važiuojame iš Kanados su geriau
siais prisiminimais. Aplankę-To
rontą, Otavą, Hamiltoną, susipa
žinome su jūsų visapusiška veik
la. Džiaugiamės jūsų pasišventi
mu ir pastangomis išlikti lietu
viais ir dirbti Lietuvos labui. Jū
sų darbai ypač reikalingi šiame 
istoriniame periode.

Mes prisimename susitikimus 
su jumis, dėkojame už jūsų nuo
širdumą, paramą, dėkojame už 
svetingumą ponams Uleckams, po
nams Daniams, ponui Arštikaičui 
ir kitiems mus globojusiems.

Gajauskai
“Lietuvių burės Atlante”. Auko

mis buriuotojus parėmė: $500 - 
Kanados lietuvių fondas, kredito 
kooperatyvas “Parama”; $300 - 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas; $150 - Montrealio 
jūrų šauliai per L. Balaišį; $123
- surinkta per j.s. E. Namikienę; 
$100 - L. Balsienė, dr. E. Birgio- 
las, dr. A. Barkauskas, Baltijos 
jūrų skaučių laivas, dr. S. Dubic- 
kas, S. Kuzmas, R. D. Lapai, S. V. 
Liuimos, M. Yčas, B. Saplys, A. Ši
leika, H. Stepaitis, H. Steponaitis, 
B. Stundžia, M. Vasiliauskienė, dr. 
M. Uleckas; $50 - D. Baziliauskas, 
A. Empakeris, A. Kuzmarskis, R. 
Namikas, K. Poškienė, V. Stanai
tis; $34 - V. Valaitis (Boston); $28
- D. Aukštinaitfs (Florida); $30
- P. Jankauskas; $25 - T. Šiurna, 
L. Karbūnienė, B. J. Tamulionis; 
$20 - A. Abromaitytė, Baltakienė, 
A. B. Arūnai, J. Cicėnas, S. Grizic- 
kas, L. Girinis-Norvaiša, J. Kuda
ba, J. B., J. Maziliauskas, V. Mont
vilas, A. Rūkas, T. Stanulis, E. 
Stungevičius, V. White; po $10 au
kojo 20 asmenų; $5 - 28 asmenys.

Surinkta per J. Zavį-$300-Jūrų 
šaulių kuopa “Baltija”; $100 - J. 
Zavys; $50 - M. Račys; $25 - Al. Ar- 
tičkonis; $20 - J. Červinskas; $10 - 
G. Gaižutienė. S. Kuzmas,

komiteto pirmininkas

OVERSEAS VIDEO TAPE
Pakeičiame 3 vai. video juostas 
iš vienos sistemos į kitą tik 
už $45. Darbas garantuotas. 
NTSC, PAL, SECAM, Europos, 
Azijos, Afrikos ir Australijos 
sistemas į kanadišką ir atvirkš
čiai. 8 ir 16 mm filmas ir skaid

res pakeičiame į video.
KODĖL MOKĖTI DAUGIAU? 

Skambinkite tel. 244-1822.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mielom 
organizatorėm ir rengėjom už 
man suruoštą ypatingai gražų 
mergvakarį. Vaišių stalų puošnu
mas, gėlių grožis, dovanų gausu
mas liudijo apie jūsų įdėtą darbą, 
ir niekad tai neišdils iš mano at
minties.

Dėkoju visom už gausų atsilan
kymą ir bet kuriuo būdu prisidė
jusiom prie šios įspūdingos po
pietės. Nuoširdi padėka mielai 
Astai Šimkuvienei už sklandų šio 
pobūvio pravedimą, visoms kalbė
tojoms už šiltus, nuoširdžius svei
kinimus bei linkėjimus Kęstučiui 
ir man. Lieku visoms labai dėkin- 
2a- Loreta Delkutė

VILNIUJE LIETUVOJE parduoda
mas 2-jų kambarių butas. Dėl in
formacijų skambinti Magdalenai 
tel. 923-3505 Toronte.

IŠNUOMOJU dviems vyresnio am
žiaus asmenims arba studentams 
tris kambarius su prausykla ir vir
tuve be baldų. Kreiptis tel. 533-5589, 
bet kuriuo laiku.

TAUTIEČIAI! Norite pasveikinti 
savo giminaitį Lietuvoje su gimimo 
diena, vestuvėmis ar kokia kita pro
ga? Jūsų nurodytą dieną jam bus 
įteikta gyvų gėlių puokštė, šampa
nas ir nuoširdžiai pasveikinta jūsų 
vardu. Gavote liūdną žinią apie jū
sų artimo mirtį Lietuvoje? Laido
tuvių dieną Jūsų užsakytas vainikas 
ar gėlių krepšelis bus padėtas ant 
velionies kapo. Šiuos ir kitus patar
navimus jums siūlo Kauno ir Klai
pėdos kooperatyvai. Skambinti tel. 
(416) 385-3453 Hamiltone bet kuriuo 
laiku.

Future.I
HEAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9
/Ve tik namai, 

bet ir jūsų ateitis

Joninių minėjimas vyko birželio 
18 d. AV parapijos salėje. Pradžio
je, įnešus vėliavas, buvo prisimin
ta Šaulių sąjungos 70 metų sukak
tis. Ta proga Šaulių sąjungos trem
tyje pirm. Mykolas Abarius trum
pai aptarė šaulių įsikūrimo eigą. 
Vilniaus rinktinės pirm. Juozas 
Šiaučiulis irgi tarė trumpą žodį. 
Specialūs Vilniaus rinktinės pa
žymėjimai buvo įteikti Šaulių są
jungoje išbuvusiems 50 metų. Iš 
aštuoniolikos pagerbtųjų net try
lika buvo montrealiečiai. Kiti 
gyvena tolimesnėse kolonijose. 
Padėkos lakštus už ypatingą veik
lą gavo kun. Juozas Aranauskas 
ir Antanas Čepulis. Ši dalis buvo 
baigta Tautos himnu ir vėliavų 
išnešimu.

Sekė Jonų, Jonių, Petrų, Povilų 
ir Antanų pagerbimas. Jų susira
do gal net dvidešimts - nebetilpo 
prie garbės stalo ir su specialia 
gėle matėsi jų nemažai pačioje sa
lėje. Visai programai vadovavęs 
Augustas Mylė sveikino varduvi
ninkus ir paprašė jų garbei sugie
doti “Ilgiausių metų.” Taip pat 
juos sveikino Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Stasys Šileika.

Toliau su įdomia programa pa
sirodė torontiškis trio, vadovau
jamas muz. Vaclovo Povilonio. 
Užsitęsus oficialiai ir meninei 
daliai, atėjo laikas ir pietums, 
kuriuos paruošė Rimeikiai. Val
gius palaimino kun. Jonas Kubi
lius.

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $26,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus .............. ... 11’/4% Taupymo-special................ 6 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr. .. ....... 53/4%

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

... 10 % 

.... 93/4% Taupymo - kasdienines ....... 51/2%

120 d. - 179 d. ... .... 93/4% Einamos sąsk........................ 4’/2%
60d. - 119d. ... ..... 91/2% RRIF - RRSP - term........... 11’/2%
30 d. - 59 d. ... .... 91/4% RRIF - RRSP - taup...... ....... 6’/2%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 13 %, asmenines - nuo 13 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

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

St. Petersburg Beach Floridoje
5 aukšte su baldais išnuomojamas dviejų 

miegamųjų ir svečių kambario butas.
Yra skalbimo mašina, oro vėsintuvas, baseinas. 
Galima nuomoti 3 mėnesiams ar metams. Atlantas 
netoli ir nuoma nebrangi.

Skambinti tel. 1 -31 2-839-2511

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

PRAŠAU ATSILIEPTI kas esate at
vežę dukrytės krikštynų spalvotą 
filmą įduotą Juditos Melničenkie- 
nės iš Vilniaus. Tai yra brangus pri
siminimas tėvams ir dukrytei. Pra
šome pranešti Emilijai Kvederie- 
nei tel. (416) 763-1332 Toronte.

PARDUODAMAS grynas bičių me
dus. Kreiptis pas bitininką J. Norkų 
(didesnius kiekius pristatau į na
mus) tel. 389-8179. Taip pat galima 
gauti Anapilio knygyne, “Vilnius 
Manor" pensininkų namuose pas J. 
Gustainį.

CATERING
Maistas gaminamas visom progom - 
vestuvėm, krikštynom, laidotuvėm, 
parengimam. Skambinkite Vidai 
Šiaučiulienei tel. (416) 626-5184.

J. K. VALIŪNO, ilgamečio VLIKo 
pirmininko, anglų kalba knygą, 
“Serving Lithuania”, skirtą kovoto
jams už Lietuvos laisvę, jau galima 
įsigyti Anapilio knygyne. Kaina - 
$21.50 ($24 su persiuntimu). 29 Sun 
Row Dr., Weston, Ont. M9P 3H5. 
Taip pat galima gauti Henriko Ka
činsko plokštelę ir B. Brazdžionio 
naujausią poezijos knygą “Po aukš
taisiais skliautais” ($14.50).

Visą šį renginį suruošė, kaip ir 
kiekvienais metais, LK Mindaugo 
šaulių kuopa.

“Armonikos”, Lietuvos televizi
jos ir radijo ansamblio, koncertas 
birželio 20, antradienį, AV para
pijos salėje praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Šalė buvo perpildyta 
- su tarnyba siekė 400. Bilietai 
buvo išparduoti iš anksto ir tik 
keli buvo likę prie įėjimo. Tiek 
jauni, tiek seni buvo sužavėti dai
nomis ir deklamacija. Beveik dvie
jų valandų programa vyko be per
traukos. Pabaigoje trumpai dėko
jo ir apsikeitė dovanėlėmis šio 
koncerto rengimo komiteto pirm. 
Juozas Piečaitis ir KLB Montrea
lio apylinkės pirm. Arūnas Staške
vičius. Iš jų kalbų sužinojom, kad 
“Armonika”, iš JAV įvažiuodama 
į Kanadą, turėjo sunkumų su do
kumentais ir ant Kanados sienos 
išbuvo apie tris valandas. Vaclo
vas Sakalauskas, grupės palydo
vas, gražiu žodžiu padėkojo mont- 
realiečiams už malonų priėmimą.

Po to ansamblio nariai išsisklai
dė salėje pasikalbėti su montrea- 
liečiais ir pasivaišinti užkandžiais 
ir kava.

Anne G. Gudaitės, Noros ir Al
fonso Gudų dukters, jungtuvės su 
Keith A. Raymond įvyko birželio 
17 d. AV šventovėje. Apeigas at
liko kun. Jonas Kubilius. Vestuvi
nės vaišės buvo AV parapijos sa
lėje. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

PARDUODAMAS namas Lietuvo
je Vilniuje. Skambinti tel. (416) 
259-6484 vakarais.

MYLITE VAIKUS? Ieškome auk
lės 6 mėn. vaikučiui Etobicoke ra
jone nuo pirmadienio iki penkta
dienio dienos metu, pradedant rug
sėjo 1 d. Tel. 259-9940.

PARDUODAMAS AŠTUONIŲ SU 
PUSE akrų žemės sklypas labai gra
žioje vietoje ant upės kranto. Gali
ma pažvejoti, paplaukioti laiveliu 
ir pasimaudyti. Adresas: 158 Willow 
Street, Paris, Ont. Tel. 442-3576.

DĖMESIO! Pilna kaina su persiun
timu į Lietuvą: video kamera HITA
CHI 600 E - $1,240 (amerik.). NA
TIONAL M-7 su lagaminėliu - $1,340. 
Video magnetofonas TOSHIBA 83CZ 
- $415. Palyginkite kainas. SIUN
ČIAME IR VAISTUS. Romas Pūkš
tys, TRANSPAK, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Įstaigos valan
dos: kasdien nuo 12-6 v.v., šešta
dieniais nuo 10-4 v.p.p. Pirmadie
niais uždaryta. Tel. 312 - 436-7772; 
namų tel. 312 - 430-4145. Rašydami 
būtinai pažymėkite savo telefoną.

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


