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Tautinė stiprybė
Kai okupuotoje Lietuvoje laisvėjimas ir visuomenės 

demokratizavimas įforminamas specialiais įsakais ar 
potvarkiais, kai visa tauta juda laisvės ir geresnio gyve
nimo linkme, kai atvirai, nors ir ne visų grupių, išreiškia
mas valstybinės nepriklausomybės siekis, - atrodo, kad 
tik mažo žingsnelio bereikėtų, ir visos tautos viltys išsi
pildys. O kaip matome, deja, ištisus metus užtrukęs labai 
spartus judėjimas jau yra kiek aprimęs, tartum būtų kur 
įstrigęs, net ir po to, kai Aukščiausioji taryba paskelbė 
vadinamąjį suverenitetą. Galimas dalykas, kad tai ir bus 
buvusi riba, už kurios iškyla dalykai, niekaip nebeįvardi- 
jami, bet patys svarbiausieji okupantui. Tai imperijos 
politika, prasidėjusi jau 1795 m. po paskutinio Lietuvos- 
Lenkijos valstybės padalinimo. Juodasis caristinės prie
spaudos laikotarpis išryškintas vadovėliuose, perteiktas 
kartų kartoms beletristikoje, papildytas iš lūpų į lūpas 
ėjusiais paliudijimais tų, kuriems teko vilkti sunkų rusi
fikacijos jungą.

IR PO VISO to, rodos amžino ir nesibaigiančio priklau
somumo rusui, lūžusių frontų ir karštų revoliucijų 
griuvėsiuose tauta prasiskynė sau laisvąjį kelią. Dvi
dešimt dveji nepriklausomo gyvenimo metai ateitin sku

bančio laiko perspektyvoje Lietuvai bus buvę sustiprėji
mui, persigrupavimui, susivienijimui, laisvosios kartos 
išauginimui. Ir iš tikrųjų, kaip šiandien matoma, nepri
klausomybės metai buvo reikalingi pasiruošimui neleng
vai ateičiai. Rusams Lietuvon grįžtant po nauja vėliava, 
su pasaulį klaidinančiais šūkiais, buvo jaučiama, kad tos 
tautinės stiprybės labai ir labai reikės. Ačiū Dievui - jos 
turėta. Ji ir šiandien, kaip kokia atgijusi karžygių dvasia, 
laiko apgaubusi visą tautą, įkvepia veiksmus, nuotaikas, 
drąsą ir lygiateisiškumo siekius.

SIEKDAMI laisvės ir nepriklausomybės, šiandien 
neturime jokio kito ginklo, kaip tik tą vienijančią 
dvasią. Dingteli, ar viso to nėra per mažai? Iš tikrų
jų, tai viskas, ko pirmiausia reikia. Nuo tos dvasios stip

rumo priklausys tautos ateitis. Anuomet kūrėjai-sąvano- 
riai neklausė, kiek mūsų, netgi nekilo klausimas, ar lai
mėsime. Politiniai kaliniai Sovietijoje lengva ranka ga
lėjo ir gali pasirašyti pasižadėjimus tarnauti režimui ir 
daugiau nebekentėti nuo skurdo ir šalčio, bet stiprioji 
dvasia suko juo kita linkme. Ne vienas jų sunyko fiziškai, 
likdamas ištikimu tėvynei, kad toji dvasia dar labiau 
šviestų pasiliekantiems. Pokarinis partizaninis judėji
mas, kovos kad ir be vilties laimėti, šiandien sklinda 
ryškia šviesa, jau prasiskverbiančia ir į valdančiuosius 
sluoksnius su dėstoma tiesa, atmetus klastojimus ir me
lą. Ne kas kita, tik toji dvasia, ta tautinė stiprybė, vadi
nama tautiniu atgimimu, naudojant progas ir galimybes, 
laisvės kovotojus atvedė iki tos dar neperžengiamos ri
bos. Kad toliau žengti dar negalima, nereiškia, kad turė
tume užsimerkti prieš galutinį tikslą. Sustojus reikia 
sustiprėti. Abejonių ar nusivylimų šešėliuose tautinė 
stiprybė neturėtų silpnėti. Atvirkščiai - ji turėtų tik 
stiprėti, nes galutiniam tikslui pasiekti reikės dar dau
giau pasiaukojimo ir dar glaudesnės vienybės. Plevėsuo
janti trispalvė - juk tai ne pusiaukelės ženklas, ne Mask
vos nuolaidžiavimo dovana, ne LTSR vėliava. Tai ženklas, 
rodantis kelią į nepriklausomybę: visur ii- kasdien. Č.S.

Pasaulio įvykiai
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ M. GORBAČIOVAS LANKĖSI PARYŽIUJ 
ir dalyvavo metinėje Varšuvos sąjungos vadų konferencijoje 
Bukarešte. Paryžius tada ruošėsi švęsti revoliucijos 200 metų 
sukaktį. Ji prasidėjo 1789 m. liepos 14 d. Bastilijos tvirtovės už
ėmimu. Ta data dabar yra tapusi tautine Prancūzijos švente. M. 
Gorbačiovas aplankė Bastiliją, aptarė kariuomenės sumažinimą 
su Prancūzijos prez. F. Mitterrandu ir pasirašė 22-jų punktų su
tartį, apimančią kultūrinį, mokslinį, prekybinį ir karinį bend
radarbiavimą. Varšuvos sąjungos vadų konferencijoje buvo pa
skelbtas susitarimas, kad kiekviena šiai sąjungai priklausanti 
komunistinė šalis sieks savito kelio į demokratines reformas. 
Pabrėždamas šį nutarimą, M. Gorbačiovas susitiko su dviem skir

KANADOS ĮVYKIAI

Labdara Ontario politikams?
Ontario premjerą D. Peterso

ną sukrėtė Patricijos Starr pa
rūpinta finansinė parama, ku
rios didžioji dalis teko provin
cijos liberalams parlamento 
rinkiminio vajaus bei kitomis 
progomis. Pradžioje ta parama 
atrodė normali, nes Patricija 
Starr yra pasižymėjusi lėšų 
teikėja. Premjero D. Peterso
no vyriausybė 1987 m. birželio 
mėnesį ją netgi paskyrė nuo
stolį nešančio pramogų centro 
Ontario Place pirmininke, ti
kėdamasi, kad jai pavyks paša
linti nuolatinį deficitą. Pro
blema prasidėjo tada, kai pa
aiškėjo, kad Patricija Starr 
taipgi yra ir Kanados žydžių 
Tarybos Toronto skyriaus lab
daros fondo pirmininkė ir kad 
aukas Ontario liberalai ir kai 
kurie konservatoriai gavo iš to 
fondo. Įstatymas neleidžia lab
daros fondų lėšomis remti po
litinės veiklos. Tačiau ir šiuo 
atveju buvo tikimasi kylantį 
tiukšmą nutildyti gautų pini
gų grąžinimu fondui. Ir prem
jeras D. Petersonas, ir libera
lai teisinosi, kad aukų šaltinis 
jiems nebuvo žinomas. Aukas 
grąžino net ir kai kurie prem
jero D. Petersono ministerial. 
Iš spaudos pranešimų taipgi 
paaiškėjo, kad dosnioji Patri
cija Starr yra ir Metropolinio 
Toronto namų statymo tarybos 
pirmininkė.

Kanados žydžių tarybos To
ronto skyriaus labdaros fondas 
1987 m. pastatydino 160 butų 
pelno nesiekiantį pastatą in
validams, pensininkams ir ne
turtingoms šeimoms, kainavu
sį $10 milijonų. Statybos dar
bą atliko Tridel bendrovė, va
dovaujama E. DelZotto, kuris 
yra Kanados federacinių libe
ralų Ontario skyriaus pirmi
ninkas. Ontario vyriausybė šį 
pastatą atleido nuo provinci
nio mokesčio ir grąžino $251. 
361 Kanados žydžių tarybos 
Toronto skyriaus labdaros 
fondui. Ši suma turėjo suma
žinti butų nuomos kainas, bet 
dabar paaiškėjo, kad fondo 
pirm. Patricija Starr apie $82. 
000 jau spėjo išleisti Ontario 
politikų paramai. Tačiau ir šį 
kartą premjeras D. Petersonas 
nebuvo tiesiogiai įveltas ir 
galėjo nusiplauti rankas. Jį 
sukrėtė staigus jo pagrindinio 
patarėjo ir parlamentinės raš
tinės vadovavo G. Ashwortho 
atsistatydinimas. Pasirodo, ir 
jis buvo susilaukęs nepateisi
namos paramos ir Patricijos 
Starr. Jos pastangų dėka Tri
del statybos bendrovė G. Ash- 
worthui nemokamai parūpino 
naują šaldytuvą ir perdažė 
visą namo vidų. Tada buvo pri
verstas pajudėti ir premjeras 
Petersonas.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos jūreiviai, trimis jachtomis perplaukę Atlanto vandenyną, išsirikiavę pakyloje, įrengtoje susitikimo pa
krantėje Niujorko uoste. Juos sveikina gausus būrys tautiečių, suvažiavusių iš Niujorko ir kitų vietovių. Jų tarpe 
buvo ir keletas kanadiečių

Amerikiečių laivas, papuoštas Lietuvos vėliavomis, su gausiu Niujorko ir apylinkės lietuvių būriu plaukia pa
sitikti trijų jachtų iš Klaipėdos perplaukusių Atlanto vandenyną

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Latvių liaudies frontas už nepriklausomybę
A. LEMBERGAS

Latvijos liaudies fronto val
dyba gegužės 31 d. Rygoje vien
balsiai priėmė kreipimąsi į vi
sus sąjūdžio narius, aiškiai 
pabrėždama nepriklausomy
bės siekį. Dokumentą birželio 
2 d. paskelbė latvių komjau
nimo laikraštis “Padomju 
Jaunatne”. Iki šiol Latvijos 
liaudies frontas sąmoningai 
vengė šiuo klausimu aiškiau 
pasisakyti. Paprastai buvo 
kalbama tik apie “suverenių 
respublikų konfederaciją”, 
“ūkio savarankumą”, “sutarti
mi grindžiamus Rygos ir Mask
vos santykius”. Dabar fronto 
vadovybė savo požiūrį išryš
kino ir ragina savo šalininkus 
pareikšti savo nuomonę poli
tiškai ir ekonomiškai nepri
klausomos Latvijos klausimu.

Du keliai
Kreipimesi sakoma: tikro 

Latvijos suverenumo sukūri
mas ir jos ūkio, politikos bei 
teisės savarankumo garantija 
buvo svarbiausi Latvijos liau
dies fronto tikslai nuo pat jo 
pradžios. Manoma, kad yra du 
keliai suverenumui pasiekti: 
Sovietų Sąjungos sudėtyje ar
ba už jos. Iki šiol - sakoma do
kumente - Latvijos ’ liaudies 
frontas, sutinkamai su savo 
steigiamajame suvažiavime nu
statyta programa, savo veiklo
je rėmėsi pirmąja galimybe: fe
deracijos principu. Tačiau 
pastarųjų mėnesių raida rodo, 
kad visos baltiečių ir latvių 
pastangos pasiekti šį tikslą 
atsimuša į augantį centro ir 
vidaus reakcijos jėgų politiš

ką, ūkišką ir ideologišką pasi
priešinimą, kaip parodė ir 
Tbilisio įvykiai balandžio 9 d. 
Netgi Sov. Sąjungos liaudies 
deputatų suvažiavimo darbai 
rodo, jog susidarė konserva
tyvioji dauguma, kuri prieši
nasi sąjungos respublikų tau
tinio suverenumo siekiams. 
Todėl Latvijos liaudies fron
to valdyba siūlo visiems są
jūdžio skyriams ir nariams 
svarstyti mūsų tautai gyvybiš
kos reikšmės klausimą: ar ne
turėtų Latvijos liaudies fron
tas įsijungti į kovą už visišką 
Latvijos politišką ir ekonomiš
ką nepriklausomybę?

Žmoniška valstybė
Mes įsivaizduojame ateities 

Latviją kaip demokratišką 
valstybę, kurios visiems pi
liečiams garantuojamos lygios 
teisės, be jų tautinės ir visuo
meninės priklausomybės, poli
tinių ir religinių įsitikinimų 
skirtumo. Latvija turi būti žmo
niška valstybė, valdoma tei
sės, ūkiškai klestinti, teikian
ti galimybę visoms tautinėms 
grupėms dvasiškai ir kultūriš
kai plėtotis. Santykiai su ki
tomis tautomis, įskaitant ir 
Sąjungos respublikas, turi 
remtis sutartimis, užtikrinan
čiomis savitarpio naudą ir ly
gias teises.

Latvijos liaudies fronto tiks
las - pasiekti Latvijos nepri
klausomybės ir užtikrinti teisės 
me turi atlikti pati latvių tau
ta. Valdyba mato, kad kelias į 
šį tikslą yra ir parlamento rin
kimai, naudojant ir keičiant 
esamą Latvijos santvarką, pa
gal tautos valią ir laiko rei

kalavimus ir tiesioginius tau
tos valios pareiškimus.

Latvijos liaudies tikslas - 
pasiekti Latvijos nepriklau
somybės ir užtikrinti teisės 
garantijas, kurios leistų tau
tai pasirinkti politinės val
džios formą ir mechanizmą. 
Reikia suprasti, kad kelias į šį 
tikslą bus sunkus ir reikalaus 
politiškos atsakomybės bei ne
svyruojančio atsidavimo iš vi
sų Latvijos patriotų, kokiai 
tautai ar visuomenei jie pri
klausytų.

Pažangių jėgų koalicija
Mūsų tiesioginis uždavinys 

- užtikrinti, kad Latvijos aukš
čiausioji taryba priimtų Latvi
jos suvereniteto deklaraciją, 
patvirtintų respublikos konsti
tucijos pataisas dėl nuosavy
bės teisių, ratifikuotų Sov. Są
jungos įstatymus ir priimtų be 
vilkinimo įstatymą dėl Latvi
jos ūkio savivaldos.

Kadangi palankūs rinkimų 
rezultatai yra būtina sąlyga 
politinės laisvei plėtojimui ir 
Latvijos nepriklausomybės pa
siekimui, turi būti sudaryta 
visų pažangių jėgų koalicija 
šiems tikslams siekti. Latvi
jos liaudies fronto valdyba su
pranta reikalą steigti pilie
čių komitetus ir laiko tai galu
tine latvių bei visų kitų nuola
tinių Latvijos gyventojų gali
mybe apsaugoti savo teises nuo 
totalizmo padarinių. Piliečių 
komitetų veikla turėtų būti 
plečiama tik tada, kai latvių 
tautos ir Latvijos teisės į ne
priklausomą valstybę nebus 
galima garantuoti parlamento 
priemonėmis. 

tingų pažiūrų kompartijų vei
kėjais - Vengrijos R. Nyersu 
ir Čekoslovakijos G. Husaku. 
R. Nyersas yra reformų šalinin
kas, o liguistas G. Husakas vis 
dar gyvena praeitimi ir bijo pa
judėti. Varšuvos sąjungos vadai 
taipgi įsipareigojo siekti ka
rių skaičiaus ir ginklų sumaži
nimo derybose su Atlanto są
junga. Tuo metu Maskvoje buvo 
palaidotas liepos 2 d. staiga mi
ręs A. Gromyka, ilgametis So
vietų Sąjungos diplomatas ir 
užsienio reikalų ministeris. 
Jo veikla siekia J. Stalino lai
kus, Teherano, J altos ir Potsda
mo konferencijas. Tą pačią sa
vaitę Budapešte mirė ir buvęs 
vengrų kompartijos vadas J. Ka
daras, kurį šioms pareigoms po 
1956 m. sukilimo buvo pasirin
kusi Maskva. Vengrai pradžio
je jį laikė tautos išdaviku, o vė
liau jam buvo dėkingi, kai jo 
pastangų dėka Vengrija tapo li
beraliu, ausia i.alimi Sovietų 
Sąjungos kontroliuojamoje R. 
Europoje.

Pabėgęs lėktuvas
Spaudoje tragikomiškai nu

skambėjo Sovietų Sąjungos 
karo aviacijos naikintuvo “MIG- 
23” nukritimas Belgijos Wevel- 
gemo vietovėje prie Prancūzi
jos sienos. Sovietinis naikin
tuvas ten atskrido iš Lenkijos 
per abi Vokietijas ir Olandiją. 
Atlanto sąjungos radaro tink
las įsiveržėlį susekė ir pasiun
tė du JAV aviacijos “F-15” nai
kintuvus. Tada paaiškėjo, kad 
sovietinis naikintuvas skrenda 
be lakūno automatinės kontro
lės dėka. Amerikiečių naikintu
vai nesiryžo jo numušti, nes iš 
didelio aukščio jis galėjo nu
kristi į tirštai apgyventas vie
toves. Buvo laukiama, kol pasi
baigs kuras. Deja, “MIG-23” nai
kintuvas tada krisdamas atsi
daužė į namą, kuriame žuvo 
viens paauglys gyventojas. So
vietų Sąjungos krašto apsau
gos ministerio D. Jazovo prane
šimu, pilotas iš “MIG-23” nai
kintuvo iššoko ir su parašiutu 
nusileido Lenkijoje dėl varik
lio sutrikimų. Tačiau ir jam ne
aišku, kodėl to pabėgusio lėktu
vo nesusekė Varšuvos sąjungos 
radaro tinklai ir savoje teri
torijoje nesunaikino kiti nai
kintuvai. Esą šiuo klausimu 
bus pravestas tyrimas. Sovie
tų Sąjunga žadėjo pilnai pa
dengti visus nukritusio naikin
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Skandalas Kuboje

Karinis tribunolas Havano
je paskyrė mirties bausmes ke
turiem karininkam: gen. A. O. 
Sanchezui, pik. A. de la Guar- 
dijai, mjr. A. Padronui ir kpt. 
J. Martinezui. Įvairias kalėji
mo bausmes gavo 10 kitų ka
riuomenės ir saugumo karinin
kų. Jie buvo apkaltinti parama 
narkotikų tiekimui į JAV. Už 
$3,4 milijono privatiems lėktu
vams su narkotikais iš Kolum
bijos buvo leista nusileisti 
Varadero vasarvietėje prie 
Havanos. Iš ten buvo tęsiamas 
slaptas narkotikų įvežimas į 
JAV. Mirti nuteistas gen. A. O. 
Sanchezas yra F. Castro bi
čiulis, iškilęs su partizanų 
pergale 1959 m., vadovavęs ku
biečių kariuomenės daliniams 
Angoloje ir Etiopijoje. Bylos 
metu jis teisinosi, kad iš nar
kotikų skleidėjų gautus dole
rius buvo planuojama panau
doti turizmo reikalams. Esą už 
juos būtų buvę pastatyta nau
jų viešbučių užsienio turis
tams, kurie atvežtų Kubai la
bai reikalingos užsienio va
liutos. Nuteistųjų apeliacija 
atmesta. Mirties bausmę kalė
jimu dabar tegali pakeisti 
prez. F. Castro.

Pasikeitė vadai
Karinę diktatūrą Argenti

noje užbaigė 1983 m. preziden
tu išrinktas žmogaus teises gi
nantis advokatas R. Alfonsi- 
nas, neįstengęs išspręsti eko
nominių Argentinos proble
mų. Gegužės mėnesį preziden
to rinkimus laimėjo peronistų 
vadas C. Menemas, valdžią tu
rėjęs perimti tik šių metų pa
baigoje. Tačiau dėl ekonomi
nės suirutės prez. R. Alfonsi- 
nas pasitraukė praėjusią sa
vaitę, pakeistas naujojo prez. 
C. Menemo. Jo laukia nepavy
dėtinos problemos. Birželio 
mėnesį infliacija pakilo iki 
115%. Argentina yra skolinga 
užsieniui JAV $60 bilijonų. 
Praėjusiais metais netgi ne
buvo įstengta padengti tos 
skolos palūkanų. Argentinie- 
čiai, prisimindami J. Peroną, 
laukia stebuklų iš peronisto 
prez. C. Menemo. Jis betgi pra
bilo W. Churchillį II D. karo 
metais primenančiais žodžiais: 
"Aš jums tegaliu pažadėti sun
kų darbą, kančias ir viltį”.
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Krikščionys demokratai domisi Pabaltijo

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

Gegužės mėn. 18 d. Barcelo- 
noje vyko Europos krikščionių 
demokratų unijos tarptautinės 
komisijos posėdžiai. LKDS cent
ro komiteto pirm, ir UEDC po
litinės komisijos narys inž. A. 
Venckus informavo komisiją 
apie atsikūrusią Lietuvių 
krikščionių Demokratų parti
ją Lietuvoje, jos greitą augimą 
ir numatomą kongresą rugpjū
čio mėnesį. Visa tai kėlė nuo
stabą ir pasigėrėjimą Vakarų 
europiečių tarpe. Venckus bu
vo paprašytas informuoti tarp
tautinę komisiją ir apie 1988 m. 
rugpjūčio mėn. įsisteigusią 
Estijos krikščionių demokratų 
sąjungą.

Gegužės mėn. 23-27 d.d. Vie
noje vyko Pasaulio krikščio
nių demokratų internacionalo 
seminaras tema “Krikščioniš
koji demokratija centro ir Ry
tų Europoje”. Seminaro tikslas 
arčiau susipažinti su padėtimi 
sovietų dominuojamuose ir 
okupuotuose kraštuose. Daly
vavo delegatai iš Lenkijos, 
Vengrijos ir Rusijos. Buvo 
kviestas ir Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos atsto
vas Viktoras Petkus, bet kvieti
mas jo nepasiekė.

Keturias dienas trukusiame 
seminare lietuvių atstovas, 
Europos lietuvių krikščionių 
demokratų tarybos pirminin
kas inž. A. Venskus plačiai in
formavo suvažiavusius apie 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos vystymąsi, įnašą į 
nepriklausomos Lietuvos at
statymą, LKDS veiklą laisva
jame pasaulyje, partijos atkū
rimą okupuotoj Lietuvoj ir ap
lamai apie lietuvių siekius at
gauti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Sovietų spaudos konferencija
Paryžiuje ryšium su žmogaus 

teisių konferencija Sovietų Są
jungos delegacija birželio 1 d. 
suruošė spaudos konferenciją, 
kurion be vyriausybinių orga
nizacijų buvo pakviesti ir kitų 
organizacijų atstovai. Baltie- 
čių santalkai atstovavo estas 
M. Kuri, VLIKo atstovai dr. K. 
Bobelis, J. Bobelis, Lietuvių 
informacijos centro atstovė G. 
Damušytė.

Sov. Sąjungos delegacijos 
pirm. J. Kaslevas šioje konfe
rencijoje pažymėjo, kad So
vietai vykdo žmogaus teisių 
įsipareigojimus įstatymais 
nustatytais aukštais standar
tais. Sovietų spauda ir televi
zija yra atvira: informuoja 
apie viską, niekas nėra slepia
ma. Kiekvienas gali atvirai 
kalbėti ir reikšti savo nuomo
nę. Bet dar esą vis priekabingų 
nusiskundimų, kuriuos sovie
tai turi atmesti.

Sovietų pagrindinis tikslas- 
per Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferenciją su
kurti vieną teisinę Europos 
valstybę. Jie dedą daug pastan
gų išspręsti visus klausimus, 
bet viskas yra keičiama lega
liai, siekiama universalinės 
konsularinės sutarties.

Sovietai dabar vykdo žmo
gaus teisių įsipareigojimus ir 
švelniai kaltina Vakariečius 
už jų prasilenkimus. Tai nauja 
sovietinė taktika, mėginanti 
visus įtikinti Sov. Sąjungos 
geromis intencijomis.

Delegacijai buvo pateikta 
įvairių klausimų. Į klausimą, 
kodėl neleidžiama išvažiuoti 
asmenims, kurie prieš 15-20 
metų dirbo prie darbų, turin
čių valstybinių paslapčių, at
sakymas - sovietinė technika 
yra išsivysčiusi ir ilgai užtrun
ka patikrinimas, ar tas darbas 
tebeturi paslapčių. Kodėl nėra 
nevyriausybinių organizacijų

Okupuotoj Estijoj įkurta Esti
jos krikščionių demokratų Par
tija. 1989 m. balandžio mėn. 
18 d. Kadrinoje, Estijoje įvyko 
Estijos krikščionių sąjungos ir 
Lietuvos krikščionių demokra
tų partijos pasitarimas. Nutar
ta:

Ateityje Estijos krikščionių 
sąjunga ir Lietuvos krikščio
nių demokratų partija palai
kys tarpusavyje glaudžius ry
šius ir bendradarbiaus visose 
srityse.

Kadangi Lietuvos krikščio
nių demokratų partija yra vie
ninga su Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjunga - Krikščio
nių demokratų internacionalo 
tikrąją nare, Estijos krikščio
nių demokratų sąjunga krei
piasi į jį (Internacionalą) per 
Lietuvos krikščionis demokra
tus, kad taptų tikrąja savaran
kiško Krikščionių demokratų 
internacionalo nare.

Pareiškimą Estijos krikščio
nių sąjungos vardu pasirašė 
Lits Alte, Illar Hallaste ir Kal- 
le Lindi. Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos vardu: Si
gitas Luneckas, Algirdas Ma
cijauskas, Edmudas Paulionis 
ir Viktoras Petkus.

LKDS centro komitetas stro
piai rengiasi Sąjungos konfe
rencijai, kuri įvyks 1989 m. 
rugsėjo mėn. 2-3 d.d. Čikagoje. 
Jau išsiuntinėti pakvietimai 
visiems skyriams ir kraštų įga
liotiniams. Laukiama svečių 
ir iš Lietuvoj atsikūrusios 
krikščionių demokratų parti
jos. P.P.

LKDS informacija, 
c/o Pr. Povilaitis, 

9050 Troy Avenue, 
Evergreen Park, IL 60642

atstovų, - tai paprastas reika
las. Valdžia neskaičiuoja ir 
neseka, kas nori išvažiuoti, bet 
jei legaliu būdu paduodamas 
prašymas, tai leidimas yra gau
namas.

Grafas R. Wallenbergas mi
ręs 1947 m. nežinomomis ap
linkybėmis. Esą labai gaila, 
kad toks pasiaukojęs žmogus 
sulaukęs tokios mirties.

Berlyno siena - čia nieko 
ypatingo. Visos valstybės turi 
sienas, jos gali būti įvairiai 
aptvertos. Per sieną nereikia 
lipti, galima ir legaliai per sie
ną pereiti.

Baltijos kraštai neturi jokių 
siekių pasitraukti iš Sov. Są
jungos. Baltiečiai esą gabūs, 
pajėgūs, inteligentiški žmonės 
ir jie žiną ko nori. Baltiečiai 
nori daugiau privačios inicia
tyvos ir savarankiškos ekono
mijos. Pasitraukimas iš Sov. 
Sąjungos esąs ekstrimistų riks
mas. Dabar svarstoma daugiau 
kaip 50 įstatyminių projektų. 
Kai jie bus priimti, bus išspręs
ta daug klausinių, įskaitant 
baltiečių ir aplamai tautybių 
klausimą.

Procedūra dėl pasitraukimo 
iš Sov. Sąjungos niekad nėra 
buvusi išnagrinėta. Be to, nė 
viena respublika iki šiol nėra 
mėginusi išstoti. Tai esąs tik 
akademinis klausimas. Visos 
respublikos galinčios būti 
ekonomiškai laisvos ir bendra
darbiauti su kitomis respubli
komis sutarčių pagalba.

Ar bus pasmerktas Hitlerio 
- Stalino slaptas susitarimas? 
Atsakymas - yra tam klausi
mui ištirti sudaryta valdžios 
komisija.

Aplamai, Sov. Sąjunga pa
keitė savo bendradarbiavimo 
politiką su užsieniu. Išvystė 
naują metodą - kalbėti švel
niai ir mandagiai, bet rafinuo
tai, kaip ir anksčiau. (ELTA) J.

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Kai kurie čia minėti leidi
niai yra specialaus pobūdžio 
- jais domėsis tik nedidelis 
skaičius tautiečių. Kas parū
pins lėšas tokiem leidiniam ?

— Taip, visiems žinoma, kad 
moksliniai veikalai nesusilau
kia plataus visuomenės susi
domėjimo, kaip grožinės lite
ratūros leidiniai, memuarai 
ir pan. Tai ypač gerai supran
ta M. Lietuvos fondo nariai. 
Bet minėtų veikalų pilnutinę 
vertę ir svarbą mokslui supras 
ir aukštai vertins tik ateinan
čių lietuvių kartų istoriogra- 
fai, kalbininkai, tautotyros 
specialistai. Jie bus mums, 
gal kaip paskutiniams lietu
vininkams ir visiems jų darbų 
rėmėjams, ypatingai dėkingi, 
kad amžiumi pažengę ir užuot 
ilsėjęsi, ėmėmės tokio sun
kaus darbo bei įsteigėme M. 
Lietuvos fondą.

Verta dar pastebėti, kad mi
nėtų M. Lietuvos veikalų šių 
dienų okup. Lietuvos moksli
ninkams jau nebeįmanoma pa
rašyti, nes, kaip jau anksčiau 
pastebėjau, tiek okup. Lietu
voj, tiek jau didžia dalimi ir 
išeivijoj nebeliko tų lietuvi
ninkų, kurių krašto praeities 
pažinimu jie galėtų pasinau
doti bei paruošti tokios apim
ties M. Lietuvos etnografinių 
dokumentacijų.

— Kaip gyvuoja Mažosios 
Lietuvos fondas? Ar jis jau yra 
pajėgus finansuoti stambes
nius leidinius, svarbius istori
jai, bet mažai dominančius 
plačiąją lietuviu visuomenę?

— Mažosios Lietuvos fondas 
veikia nuo 1985 m. ir yra sukau
pęs per 67.000 dolerių. Tai su
prantančių fondo tikslus ir 
juos aukštai įvertinančių mū
sų tautiečių paramos rezulta
tas. Šiuo metu mums tenka 
dirbti nelengvą darbą, t.y. ne 
tik patiems veikalus surasti, 
bet ir juos redaguoti, paruošti 
spaudai, o jų išleidimui orga
nizuoti piniginius vajus. Vie
nas didžiųjų mūsų rūpesčių 
yra tinkamų lietuviškų spaus
tuvių suradimas. Kaip patyrė
me,jos mieliau spausdina įvai
rius grožinės literatūros leidi
nius, negu tokius specifinius 
ir mokslinius, kurių teksto rin
kimas joms sudaro tam tikrų 
sunkumų. Pvz. vienas iš M. Lie
tuvos fondo leidžiamų leidi
nių jau beveik keli metai ruo
šiamas spaustuvėje ir galbūt 
tik šių metų gale pasirodys. 
Bet mes nenusimename ir ieš
kome visokių galimybių savo 
sumanymams realizuoti. Tai 
daryti esame skatinami mūsų 
nuo amžių už lietuvybę ir savo 
tautinę sampratą kovojusių 
prosenelių garbingo paveldo. 
Nenorime taip padaryti, kaip 
senieji prūsai, kurie istorijai 
apie save nepaliko jokių dė
mesio vertų raštiškų žymių, 
jokių kaltinimų ir pasmerki
mų savo giminės naikintojams.

Kaip M. Lietuvos fondo val
dybos pirmininkas, pasinau
dodamas šiuo pokalbiu, kvie
čiu visus tautiečius paremti 
šias paskutiniųjų mažlietuvių 
pastangas ir tapti fondo na
riais, mecenatais, rėmėjais.

— Ar šiuo metu būtų įmano
ma Jūsų leidinius pasiųsti į 
okupuotą Lietuvą oficialiu 
keliu?

— Taip, tai įmanoma. Pasiųs
tos knygos, laikraščių iškar
pos, žurnalai, kad ir didžiais 
pasivėlinimais, dabar jau pa
siekia gavėjus. Okup. Lietuvoj 

Trys jachtos iš Klaipėdos uosto perplaukė Atlanto vandenyną ir buvo iškilmingai sutiktos Niujorke

labai nekantriai laukiami arti
mu laiku pasirodantys M. Lie
tuvos fondo leidiniai. Tik ne 
visi siuntiniai ateina tvarkin
gai. Matyt, leidinius, nors ir 
“pro forma”, vis dar tikrina 
Maskva. Blogiausia, kad sovie
tiniai tarnautojai, išardę ir 
patikrinę gerai įpakuotą kny
gų ar laikraščių siuntinį, tik 
paviršutiniškai vėl jį suriša, 
taip, kad jo turinys, kol pasie
kia adresatą, dažnai būna 
smarkiai apgadintas ar suplė
šytas. Matyt, Sovietų Sąjungoj 
iki pilnutinės civilizacijos dar 
tolimas kelias.

— Šiuo metu vis labiau pasi
gendama literatūros apie Lie
tuvą ir Mažąją Lietuvą anglų 
bei kitomis kalbomis. Ar nesa
te numatę paruošti leidinių 
šioje srityje?

— Šis klausimas mums labai 
opus. M. Lietuvos publicistas 
Martynas Gelžinis šiuo metu 
rašo išsamų anglų kalba vei
kalą “The Problem of Lithua
nia Minor.” O vienas iš fondo 
leidinių, “Saugų tarmė”, di
džia dalimi parašytas vokiečių 
kalba. Bet ir vėl, kaip pastebė
jau ir mėginau pabrėžti pokal
bio pradžioj, ar nebūtų jau lai
kas, kad minėtas M. Lietuvos 
propagavimas, ypač angliška
me pasaulyje, jau taptų ir mū
sų didžiųjų lietuviškų politi
nių veiksnių, organų bei insti
tucijų uždaviniu? Ar nebūtų 
jau metas ir juos paklausti, kas 
šioje srityje jų padaryta? Juk 
M. Lietuva, kaip iš per dešimt
mečius skelbtų deklaracijų su
pratome, mūsų visų reikalas. 
O gal iš tikrųjų išeivijoje jis 
šiandien beliko tik dalelei dar 
išlikusių mažlietuvių, nes kai 
kurių mūsų veiksnių laiks nuo 
laiko išleistuose lankstinu
kuose matoma neaiškių sienų 
M. Lietuva, ir lyg nedrąsus jos 
anglų kalba žymėjimas kaip 
“Lithuania Minor”. Tai čia pa
liesto klausimo toli gražu ne
išsprendžia.

Taip pat norėtųsi žinoti, ar 
daromi žygiai užmegzti ryšius 
su įtakingais vokiečių asme
nimis dėl Rytprūsių? Juk vo
kiečiams, sutartimis išsižadė
jus visų teisių į Šį kraštą, šian
dien tik lietuviai gali kelti bal
są ir kartu iš naujo judinti pa
saulio arenoj nusistovėjusį, 
bet tiek lietuviams, tiek ir vo
kiečiams svarbų Rytprūsių 
ateities klausimą.

— Yra žinoma, kad mažlietu- 
viai turi savo organizacijas. 
Kurios yra pagrindinės ir kaip 
jos reiškiasi bendrame lietu
vių išeivijos gyvenime?

— Be jau įsikūriusio Mažo
sios Lietuvos fondo, Čikagoje 
jau seniai veikia “Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija”, 
Toronte “Mažosios Lietuvos 
moterų draugija”. Iš kelių dar 
likusių “Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugijų”, aktyviau
siai, rodos, reiškiasi Los Ange
les ir Australijos skyriai. Visos 
draugijos stengiasi garsinti 
M. Lietuvą, išlaikyti senas 
mažlietuvių tradicijas. Jos 
ruošia sausio 15 ar Tilžės akto 
minėjimus, tradicinius maž
lietuvių šiupinio parengimus, 
remia spaudą, mokyklas ir kt. 
Nuo 1954 m. veikia Mažosios 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis, 
kuris rengia suvažiavimus, 
memorandumus ir visokiais 
kitais būdais remia M. Lietu
vos lietuvių kovą dėl M. Lie
tuvos.

Kai kuriose draugijose, ypač 
valdybose, dirba ir pasireiškia 
dažniausiai tie patys asmenys. 
Esame laimingi, kad sąjūdyje, 

fonde ir draugijose labai akty
viai reiškiasi mūsų broliai ir 
seserys iš D. Lietuvos. Be jų 
talkos įvairiose srityse maž
lietuvių veikla, kokia ji šian
dien dar reiškiasi, būtų sun
kiai įmanoma.

— Okupuotoje Lietuvoje yra 
pakilusi tautinio atgimimo 
banga. Ar tarp daugelio jos 
rūpesčių nėra pamirštos Ma
žosios Lietuvos problemos 
esamų galimybių ribose?

— Su M. Lietuvos kraštotyri
ninkais ir entuziastais vienas 
kitas mažlietuvių veikėjų išei
vijoje palaikė ryšius dar prieš 
tautinį atgimimą. Dabar ryšiai 
pasidarė dar artimesni, gyvy
bingesni. Jie ir prasmingesni, 
kai laisviau galime pasikeisti 
mintimis ar savo žinių apie M. 
Lietuvą lobynu. Jau daug toje 
srityje padaryta.

Kiek man tenka susirašinėti 
ir kiek mes patys iš okup. Lie
tuvos spaudos matome, M. Lie
tuvos idėja mūsų tautiečiuose 
tėvynėje nepaprastai gyva. 
Įsisteigė Rėzos, Simonaitytės, 
Mažvydo, Vydūno vardo moksli
nės ir literatūrinės draugijos. 
Ypač literatai labai daug dė
mesio kreipia į M. Lietuvą. 
Jie viešai kaltina dabartinius 
okupantus dėl lietuviškų var
dų surusinimo ir visuose savo 
raštuose iškelia M. Lietuvą 
kaip seną lietuvių žemę. Net 
tokie žymūs okup. Lietuvos ko
munistai, kaip Algirdas Bra
zauskas, stoja į kovą už tai, kad 
pvz. Tolminkiemiui būtų su
grąžintas jos senasis lietuviš
kas pavadinimas.

Š.m. gegužės 20 d. didžiam 
rusų kolonistų nustebimui 
Tilžėje gyvenantys lietuviai 
surengė savo pirmą lietuvišką 
šventę. Vietą jie parinko senų
jų Tilžės lietuvininkų rengtų 
švenčių tradicinę vietovę - 
parką Jokubinėje. Eisenoje 
per senąjį Luizės tiltą atžy
giavo ir naujieji panemuniš- 
kiai. Parke vyko koncertas, 
teatro spektaklis, buvo pasa
kytos kalbos, uždegtas laužas. 
Tą pačią dieną prie Vydūno 
namo buvo atidengtas Vydūno 
bareljefas, padėta gėlių.

Jau prieš kurį laiką Klaipė
doj leidžiamas laikraštis “Ma
žoji Lietuva.” Tiesa, jam dar 
trūksta mažlietuviškų redakto
rių, tėviškės ir krašto gilesnio 
artimumo pojūčio, nes savo tu
riniu ir išore jis dar mažai kuo 
skiriasi nuo kitų okup. Lietu
voj naujai pasirodžiusių lai
kraščių. Bet pradžia jau pada
ryta. Todėl šiandien galima 
drąsiai teigti, kad nepaisant 
didelių savų rūpesčių, M. Lie
tuva nėra užmiršta - ji mūsų 
tautiečių veiksmuose bei šir
dyse yra gyva kaip niekuomet. 
Nenuostabu, kad naujuose M. 
Lietuvos mylėtojuose šiandien 
pasklidęs šūkis: “Atgimstant 
Didžiajai Lietuvai, prisikelia 
ir Mažoji!”.

OFFORp- 
IR E A LT Y LTD.

Member Broker
1531 Mosley St., Site 311, Box 79, 

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per-
kant ar tik dėl infor- /’’SB) 
maeijos apie namus, r 
vasarnamius, ūkius, z
žemes Wasagos,
Staynerio ir Colling- ' _ f <į^
woodo apylinkėse , rr. t 
kreipkitės į / i JB

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

Darbo tel. (705) 429-2121, 
namų tel. (705) 429-6428.

Kanadoje gyvenantys TIMUKAI (viduryje) susitiko su iš Lietuvos atvykusiu 
į Niujorką sūnumi ALGIU (laiko JAV vėliavą) po 45 metų. Susitikimas 
įvyko ant laivo, plaukusio pasitikti trijų jachtų, atplaukusiu iš Lietuvos

VI. Pūtvio šaulių kuopos nariui

AfA 
JUOZUI ŠARAPNICKUI

mirus, 
jo gimines, artimuosius ir bendradarbius giliai už
jaučiame- , , , .

VI. Pūtvio šaulių kuopa ir valdyba

AfA 
VINCUI BAČĖNUI
iškeliavus amžinybėn,

jo brolį VLADĄ ir artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime-

T. P. Enskaičių šeima

AfA 
SldUTEI RUDIENEI

mirus,
jos dukteris, vyrą ir seserį DANUTĘ su šeima 

*» rr i < h i
nuoširdžiai užjaučiu -
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Česlovo Milašiaus siūlymas
Lietuvių-lenkų santykiams 

Lietuvoje pagerinti yra viso
kių pasiūlymų: T. Venclova ir 
Varšuvos muzikologas J. Wal- 
dorff siūlo lenkams duoti visa, 
ko jie reikalauja. Paryžiaus 
lenkų žurnalo “Kultūra” re
daktorius J. Giedroyc norėtų, 
kad Lietuvos lenkai išmoktų 
savo krašto valstybinę (lietu
vių) kalbą, partijos pirmasis 
sekretorius A. Brazauskas la
viruoja, o šio savaitraščio 
bendradarbė A. Balašaitienė 
siūlo kalbėtis su “Kontakt” 
žurnalo bendradarbiu J. Dars- 
kiu, nors pastarasis jau keli 
metai šio žurnalo kolektyvui 
nepriklauso. Įdomiausias, 
nors gal ir nerealus, yra No
belio premijos laureato Česlo
vo Milašiaus pasiūlymas, kurį 
jis išdėstė š. m. gegužės mėn. 
žurnalo “Kultūra” laidoje 
straipsnyje “Apie lenkų-lietu
vių konfliktą”. Jis pradeda:

“Šiandien Vilniuje vyksta 
didelės reikšmės ir vieni iš 
džiaugsmingiausių dalykų mū
sų šimtmetyje, nors aplamai 
ten buvo linkstama į pesimiz
mą. Priešingai negu buvo lauk
ta, ten įvyko visuomenės opini
jos atbudimas, žmogaus orumo 
ir tiesos dvasios atgimimas. 
Dar 1980 m., kai savo Stock- 
holmo kalboje paminėjau apie 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
slaptas klauzules ir Baltijos 
kraštų likimą, atrodė, kad vien 
dėl moralinės pareigos bejė
giškai protestuoju prieš Euro
pos padalinimą, ir kad istorija 
bus visam laikui suklastota. 
Apie tuos įvykius šiandien Vil
niuje yra rašoma atvirai. Ne
priklausomai nuo to, kiek savo 
respublikai lietuviai išsiko
vos laisvės, yra svarbi galimy
bė organizuotis nuo apačios, 
kurią, kaip paaiškėjo, nesėk
mingai bandė sunaikinti visa 
policinio auklėjimo sistema.

Iš Vilniaus tačiau taip pat 
ateina ir rūpestį keliančios 
žinos apie lenkų-lietuvių kon
flikto atsinaujinimą. Atrodo, 
kad lenkiškai kalbanti mažu
ma į visa tai žiūri iš padilbų, 
lyg neturėtų bendros atsako
mybės už krašto likimą. Ne
abejotinai čia veikia įsisenė- 
jęs nenoras ir apmaudas, ką, 
kaip žinome, sunku protu iš
aiškinti. Stengdamasis įsivaiz
duoti lenkiškai kalbančius vil
niečius, ypač jaunimą, turiu 
^pripažinti, kad jų padėtis yra 
sunki, nes kas ateina iš praei
ties, verčia juos automatiškai 
nusiteikti prieš lietuviams 
brangius simbolius, kaip pvz. 
lietuvišką trispalvę Pilies 
bokšte.”

Toliau savo straipsnyje Č. 
Milašius rašo: “Kaip žinoma, 
yra dvi tautos definicijos. Pir
moji, nustatyta Herderio, kal
ba apie kraujo ir kalbos bend
rumą. Antroji, prancūzų revo
liucijos pradėta, remiasi bend
ruomenės noru gyventi kartu. 
Vokiškai kalbantieji Alzaco 
gyventojai priklausė prancū
zų tautai, nes jie to norėjo. 
Didelės lenkiškai kalbančių 
žmonių salos buvimas Lietu
vos valstybės ribose turėtų 
linkti į antros definicijos pa
sirinkimą ir kalbos toleran
ciją. Galėtų rastis mokyklos, 
spauda, ‘lietuviškai-lenkiš- 
kos’ literatūros srovės ir šiuo 
atveju aš irgi būčiau lenkiškai 
rašantis lietuvių poetas”.

Savo pasiūlymą poetas pare
mia Airijos ir Suomijos pa
vyzdžiais. Nors tik nežymus 
skaičius kaimuose gyvenančių 
airių mokėjo keltų kalbą, o 
mokyklose, šventovėse ir spau-

doje buvo naudojama anglų 
kalba, tačiau tai netrukdė ai
riams būti savo krašto patrio
tais ir atsiskirti nuo Anglijos. 
Taip pat ir Suomijoje ilgą lai
ką vyravo švedų kalba. Netgi 
nepriklausomos Suomijos įkū
rėjas maršalas Mannerheimas 
nemokėjo suomių kalbos. Žy
mūs airių ir suomių rašytojai 
kūryboje nenaudojo savo kal
bos.

Carų valdymo laikais Lietu
voje vyravo lenkų kalba. Lietu
vos separatizmas, kaipo Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tystės palikimas, prasidėjo 
lenkiško romantizmo laikais. 
A. Mickevičius parašė “Živilę”, 
“Gražiną” ir “Konradą Valen
rodą”. Nors jo gimtoji kalba 
buvo lenkų, o gimtinės apylin
kių folkloras gudiškas, jis Lie
tuvą laikė savo tėvyne, turėda
mas galvoje kraštą nuo Balti
jos jūros ligi Pripetės upės. 
Devyniolikto šimtmečio pir
mojoje pusėje apie Lietuvą ir
gi lenkiškai rašė F. Bernata
vičius, T. Narbutas, J. Kra
ševskis ir kun. L. Jucevičius, 
kuris jausdamasis esąs lietu
viu apgailestavo, kad “mūsų 
vaidilos” (Mickevičius) naudo
ja svetimą kalbą, nors pats irgi 
rašė lenkiškai. Šis lenkų kalbą 
naudojančių asmenų prisiriši
mas prie savo gyvenamo krašto 
pasikeitė, kai lenkų bajorija 
ėmė kovoti prieš carų valdžią. 
Tada teritorinis lojalumas iš
nyko ir jis buvo pakeistas lo
jalumu lenkų tautai, nesvarbu 
kur jos nariai begyventų.

Ar galima istorjos ratą pa
sukti atgal? Č. Milašius gal
voja, kad sunku būtų atitaisyti 
šovinistinės veiklos, kuri tę
sėsi dešimtmečiais, pasekmes. 
Neatsirado jokia tauta, kuri 
norėtų atstatyti Didžiąją Lie
tuvos kunigaikštystę. Jos neno
rėjo nei lenkai, nei gudai, nei 
lietuviai. Po I D. karo Rytų Eu
ropoje į nepriklausomybę at
gavusių valstybių pasus buvo 
įrašoma tautybė, kai tuo tarpu 
Vakarų valstybėse tai reiškė 
pilietybę, o ne priklausomu
mą kokiai nors etninei grupei. 
Poetas pataria lenkams neatsi
žadėti savo kalbos, ir,(kultūri
nio palikimo, tačiau jie turė
tų nustoti būti mažai kūrybin
ga grupe ir suprasti, kad tas 
palikimas nėra Lenkijos, bet 
istorinės Lietuvos. J.B.

Reikalauja OSI tyrimo
JAV kongreso narys James 

A. Fraticant iš Ohio valstybės 
pirmą kartą viešai pareikalavo 
kongresą ištirti OSI veiklą. Jis 
kongrese birželo 20 d. pareiš
kė, kad J. Demjaniukas nuteis
tas mirties bausme be aiškių 
įrodymų. Esą liūdna, kai Ame
rikos teisingumo departamen
to įstaiga nusisuko nuo Ame
rikos piliečių teisių gynimo, 
sudarydama pavojingą prece
dentą visiems Amerikos pilie
čiams. J. A. Fraficant raštu 
kreipėsi į JAV kongreso teisi
nių reikalų komiteto pirm. 
Jack Brooks, prašydamas, kad 
komitetas pradėtų tirti OSI 
veiklą.

Rasos Razgaitienės, “Ameri
can for Due Process - ADP” ko
ordinatorės pareiškimu, buvo 
keletą kartų kreiptasi į JAV 
kongresą, kad būtų padarytos 
viešos apklausos ištirti, ar OSI 
įstaiga nėra nuslėpusi svarbių 
gynybai dokumentų Demjaniu- 
ko ir Artukovičiaus bylose. 
ADP įstaiga šiuo metu susiriša 
su etninių grupių organizaci
jomis, ragindama minėtu klau
simu kreiptis į JAV kongresą.

Tūkstantinės lietuvių minios prie Vilniaus arkikatedros birželio trėmimų į Sibirą minėjime Nuotr. iš Lietuvos

Gorbačiovo reformos - tik istorijos pradžia
Buvusio Kanados ambasadoriaus Maskvoje samprotavimai

EDITA NAZARAITĖ

1983-85 m. Peter Roberts 
buvo Kanados ambasadoriumi 
Maskvoje. Š. m. birželio 20 d. 
dienraščio “The Globe & Mail” 
numeryje jis išspausdino 
straipsnį, kuriame mėgina ap
žvelgti Sov. Sąjungos naujo
ves, inspiruotas Gorbačiovo.

“Maskvoje buvo populiarus 
anekdotas, rašo P. Roberts, 
— kuriame buvo klausiama: 
‘koks skirtumas tarp Gorba
čiovo ir Dubčeko?’ Atsakymas: 
‘Jokio, tik Gorbačiovas apie 
tai dar nežino.”,

Robertas teigia, kad šiame 
juoke yra dalelė tiesos, nes 
komunistiniai režimai neretai 
žiauriai nuslopina bet kokius 
laisvės pasireiškimus, tačiau 
tai nebūtinai turi būti taisyk
lė. Mėginti išvesti lygiagretę 
tarp paskutiniųjų savaičių įvy
kių Kinijoje ir tarp to, kas ga
lėtų įvykti Sov. Sąjungoje, — 
mažų mažiausia neprotinga. 
Tragedija Tianenmeno aikštė
je turi gilias šaknis Kinijos 
istorijoje. Studentai, atkak
liai reikalaudami politinių 
teisių, sulaukė neišvengiamo 
galo. Daugelis mūsų jau pa
galvojome, kad jėgos ir galy
bės pagrindai Kinijoje pasi
keitę. Deja, tikrovė pasirodė 
kitokia.

Buvęs Kanados ambasado
rius Roberts rašo: “Žinoma, 
kvaila būtų pranašauti, kad 
gorbačiovinė Sov. Sąjunga iš
sivystys į liberalią demokra
tiją su politine opozicija, 
humaniška konstitucija. Per 
anksti yra pranašauti ir tai, 
ar Sov. Sąjunga bus pajėgi iš
spręsti savo pačios užsibrėž
tus planus, kurie daugiausia 
yra tik ekonominiai, kaip ir 
Kinijoje.

Iš tiesų, Gorbačiovas šiuo 
metu yra sudėtingoje padėty
je. Stengdamasis pasiekti sa
vo tikslą, jis gana apgalvotai 
atidarė politinę Pandoros 
skrynią, aiškiai suvokdamas, 
kad to reikalauja jo užmojai.

Bet tuo pačiu metu jis atstū
mė nuo savęs daug sovietinės 
darbininkijos, kuriai politi
ka nelabai rūpi, tačiau kuriai 
Gorbačiovas liepė dirbti na
šiau ir be brežnevinių laikų 
dotacijų bei lengvatų, be pa
kankamo maisto kiekio par
duotuvėse, uždraudė be saiko 
svaigintis alkoholiu.

Tačiau Grobačiovas, pasak 
buvusio ambasadoriaus Ro
berts, turi tvirtą pamatą po 
kojomis, nes jis yra politinis 
vadas visuomenės, kuri pati 
trokšta permainų ir reformų. 
Pirmą kartą sovietinėje isto
rijoje vadas reiškia daugumos 
valią, nes iki tpl Rusija buvo 
pratusi prie carų, o vėliau — 
prie despotiškų tironų.

Be to, sovietinė visuomenė 
yra moderni. Gorbačiovas 
brežnevinius laikus pavadi
no stagnaciniais, bet tokiais 
jie gal buvo tik pačiai komu
nistų partijai ir jos aparatui. 
Tai puikiai supranta pats Gor
bačiovas, nes jis yra tų metų 
produktas — modernus vado
vas, tuo tarpu kai jo pirmta
kai — kaip iš viduramžių.

Per vadinamąjį “stagnacinį” 
laikotarpį vyko daug pasikei
timų — žmonių baimė ir izolia
cija išsikristalizavo į drąsą. 
Smarkiai kito visuomenės 
struktūra: žmonės išsilavino, 
valstietija jau nebesudaro 
gyventojų daugumos, žmonės
susikėlė į miestus. Pasauli- Peter Roberts.

Pabaltijo laisvės diena Vašingtone
Amerikos senato rūmuose 

birželio 14 d. įvyko Pabaltijo 
laisvės dienos minėjimas. Jam 
vadovavo Jungtinio Amerikos 
baltiečių komiteto pirm. prof, 
dr. J. Genys.

Buvo pasidžiaugta JAV pre
zidento tos dienos proklama
cija. Susikaupimo minute pa
gerbti Sibire mirę tremtiniai. 
Simboliškai pagerbiant Balti
jos valstybes, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atstovams buvo 
įteiktos gėlės. Minėjimo daly
viai buvo supažindinti su estų 
disidentu Parėk, latvių - dr. 
Vidins ir Freimaniu, o taip pat 
su JAV senatoriais D. Riegle,
C. Levin ir kongreso nariais
D. Ritter ir F. Annunzio.

Dr. J. Genys savo žodyje pa
žymėjo, kad anksčiau pana
šiuose minėjimuose būdavo 
įteikiami žymenys pasižymė
jusiems Baltijos kraštų gynė
jams.

Šiais metais buvo nusistaty
ta pareikšti pagarbą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonėms, 
kurie, rizikuodami susilaukti 
priespaudos, ryžosi pareika
lauti laisvės savo tautoms. Jie 
tai ir išreiškė tūkstantinių 
minių mitinguose. Jeigu “glas
nost” ką nors reiškia, tai Lietu
vai, Latvijai ir Estijai turi būti 
grąžinta nepriklausomybė.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletu numerių ne
mokamai. 

nė komunikacijos revoliucija 
palietė Sov. Sąjungą, ir, nors 
saugumiečiai labai stengėsi, 
užslopinti informacijos kana
lus pasidarė praktiškai nebe
įmanoma. Žmonės tapo infor
muoti, inteligentiški ir patys 
ėmėsi iniciatyvos.

Meno ir kultūros pasaulyje, 
nors komunistų partija sten
gėsi kontroliuoti kūrėjus ir 
vertė tarnauti juos nomenkla
tūrai, tačiau Sov. Sąjungoje, 
šalia oficialaus meno, sukles
tėjo ir neoficialioji kūryba, 
kurios režimas jau nebeįsten
gė nuslopinti, o tik ignoravo.

Viso to Gorbačiovas nesukū
rė. Jis tik atvožė skrynios 
dangtį. Tačiau visa tai fermen
tavosi žmonėse jau nuo Stalino 
laikų.

Dabar gali pasirodyti, kad 
kelio atgal nebėra. “Perestroi- 
kos” pagrindai kristalizavosi 
net nuo stalininių laikų, taigi 
tai tvirtas pagrindas.

“Ar Sov. Sąjungoje bus dau
giapartinė politinė sistema? 
Bucharinas taip kadaise išsi
reiškė apie daugiapartinę sis
temą: “Mūsų — valdžioje, o jų 
— kalėjime”. Šio požiūrio mie
lai laikosi ir Gorbačiovas, ta
čiau jis — tik istorijos pradžia, 
istorijos, kuri, be abejonės, 
bus įdomi ir palies kiekvieną 
iš mūsų”, — rašo buvęs Kana
dos ambasadorius Maskvoje

Minėjimą ruošė Jungtinis 
Amerikos baltiečių komitetas 
ir Baltiečių amerikiečių lais
vės lyga. ALT inf.

Pagerbė kun. A. Svarinską
JAV viceprezidentas Dan 

Quayle birželio 28 d. Senato 
įstaigų salėje buvusiam Sąži
nės kaliniui ir Tikinčiųjų tei
sėm ginti komiteto nariui - 
steigėjui įteikė Pueblos insti
tuto Laisvės žymenį. Institu
tas, Vašingtone įsikūrusi orga
nizacija, gina katalikų ir kitų 
tikėjimų žmonių teises.

JAV viceprezidentas įteik
damas žymenį pareiškė, kad 
pasaulis stebisi lietuvių tau
tos atgimimu. JAV nepripažįs
tančios Lietuvos įjungimo į 
Sov. Sąjungą ir laukia dienos, 
kai vėl bus laisva Lietuva.

Tardamas padėkos žodį, kun. 
A. Svarinskas prisiminė savo 
tautiečius, kenčiančius dėl 
įsitikinimų. Taip pat pažymė
jo, kad žymuo priklauso šim
tams ir tūkstančiams, kurie 
kovojo už Dievą ir savo reli
ginius įsitikinimus. Jis savo 
žodyje iškėlė Gudijos ir Ukrai
nos katalikų sunkią būklę.

Nors dabar sovietų valdžia 
rodo humanišką veidą, tačiau 
dar nėra panaikinti įstatymai, 
kuriais remiantis vargino tikin
čiuosius ir Bažnyčią. Prašė pa
galbos, siekiant panaikinti Mo
lotovo-Ribbentropo pakto pa
sekmes. Ta proga kun. A. Sva
rinskui sveikinimus atsiuntė 
trys Amerikos kardinolai. (LIC)
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Įvykiai Lietuvoje jaudina visus
JULIUS VAISIŪNAS

Lietuvių katalikų misijos 
iniciatyva Venezueloje 1989 m. 
birželio 5 d. Mišiomis ir minė
jimu prisiminta masinės de
portacijos ir lietuvių aukos 
už Lietuvos laisvę.

Mišias atnašavo italas sale
zietis kun. Jose Modena. Ne
trukus jisai išvyksta į Bolivi
ją vadovauti saleziečių televi
zijos centrui, kuris ruoš reli
ginio ir socialinio pobūdžio 
programas Pietų Amerikai. 
Kun. Modena vadovavo sale
ziečių “audio-visual” centrui 
Karako mieste ir čia dirbda
mas, drauge su dr. Vytautu 
Dambrava, pagamino latvių 
pogrindžio filmą bei eilę mon
tažų apie Lietuvą ir Katalikų 
Bažnyčią įvairių sukakčių 
proga.

Pamaldos ir minėjimas
Lietuvos himnu pradėtame 

Lietuvos įvykių minėjime 
VLKM globėjas dr. V. Dambra
va pristatė iš Lietuvos atvyku
sius kauniečius: Albiną Krung- 
levičių, jo motiną ir Tomą Nek- 
rašių, dirbantį Dotnuvoje. Jie 
papasakojo apie dabartinį gy
venimą Lietuvoje, tautiečių 
pastangas išsilaisvinti ir at
sakė į klausimus. A. Krunglevi- 
čius pasidžiaugė religiniu tau
tos atgimimu. “Sekmadieniais 
dažnai bažnyčios būna sausa
kimšai perpildytos” - sakė jis.

Labai didelio dėmesio susi
laukė dr. V. Dambravos iš Ka
nados atvežtas filmas, kuriuo 
pasirūpino Lietuvon nuvykusi 
PLB valdybos vicepirm. Gabi
ja Petrauskienė. Žiūrovai džiau
gėsi ir jaudinosi, matydami 
Kauną, Vilnių ir tuose mies
tuose surengtus Vasario 16 mi
nėjimus.

Minėjimo pabaigoje VLB 
krašto valdybos pirm. Henri
kas Gavorskas tarė padėkos žo
dį Misijai ir pasveikino atvy
kusius svečius iš Lietuvos. Su 
kun. Jose Modena atsisveikin
ta šeimyniškomis vaišėmis, 
prie kurių daugiausia prisi
dėjo gėfadariai'Deveikiai. Inž. 
Bronius Deveikis parūpino 
aparatūrą filmui peržiūrėti.

Minėjimą reikia laikyti tik
rai pasisekusiu, nes jis sutrau
kė per 50 tautiečių. Pamaldų 
metu visos liturginės maldos

Kardinolas arkiv. Jose Ali Lebrum ir dr. Vytautas Antanas Dambrava

Sąjūdžio pirmininkas Amerikoje
Lietuvos persitvarkymo są

jūdžio pirm. prof. Vytautas 
Landsbergis, JAV Lietuvių 
Bendruomenės valdybos kvie
čiamas, iš V. Vokietijos, kur 
dalyvavo Lietuvių Bendruo
menės apylinkių pirmininkų 
suvažiavime, liepos 2 d. atvyko 
į Ameriką.

Jo darbotvarkę liepos 5-7 d.d. 
Niujorke koordinavo bei tvar
kė Lietuvių informacijos cent
ro vedėja G. Damušytė, talki
nama J. Kazickaitės ir adv. W. 
Hough III. Niujorke prof. Vy
tautą ir Gražiną Landsbergius 
globojo dr. Juozas ir Gražina 
Kazickai.

Sąjūdžio pirmininkas lan
kėsi “New York Times” and 
“Wall Street Journal” redakci
joje, pasimatė su Niujorko 
burmistru E. Koch. Padarė 
vizitus Jungtinių Tautų diplo
matams, dalyvavo Helsinki 
Watch tarybos direktorių su 

^.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 ar ansamblinėms 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

ir giesmės buvo kalbamos bei 
giedamos lietuviškai, paly
dint dr. V. Dambravai vargo
nais. Misijos darbu nuoširdžiai 
rūpinasi pirm. Vincas Baronas.

Šiuo metu tiktai Misijos pa
stangos palaiko Karako tauti
nį lietuvių gyvenimą. Bend
ruomenė kol kas nepajėgia sa
vo veiklos išvystyti. Reikia 
džiaugtis, kad palyginti ma
žas Misijos aktyvistų būrelis 
savo pastangomis pajėgia jung
ti Karako lietuvius. Liūdniau
sia, kad Venezuelos lietuvių 
jaunimas yra visiškai užmigęs. 
Bendruomenės likimu susirū
pinę tautiečiai supranta, kad 
Lietuvių katalikų misija yra 
vienintelis siūlas, jungiąs lie
tuvius.

Spauda apie Lietuvą
Pastaruoju metu pasirodė 

pluoštas dr. V. Dambravos 
straipsnių apie Lietuvą. Se
niausias krašto dienraštis “La 
Religion” išspausdino pirma
me puslapyje apybraižą apie 
kardinolą Vincentą Sladkevi
čių. Dienraščio pirmą puslapį 
puošia spalvota nuotrauka. 
Taip pat svarbiausiame kraš
to dienrašty “El Universal” 
išspausdinta V. Dambravos 
straipsnis “Baltijos kraštai 
ir jų likimas”. Garsus Vene
zuelos žurnalistas Luis Belt
ran Reyes popietiniame “EI 
Mundo” dienraštyje parašė 
puikią recenziją apie V. Damb
ravos studiją “Kriminalinis 
psichiatrijos naudojimas So
vietų Sąjungoje”. Anglų kalba 
leidžiamas “The Daily Jour
nal” irgi išspausdino mūsų 
garbės pirmininko V. D. straips
nį apie Lietuvą. Taip pat Vene
zuelos spauda plačiai aprašė 
dr. V. A. Dambravos apdova
nojimą “Francisco de Miran
da” ordinu.

Dr. V. A. Dambrava Vene
zuelos spaudoje jau per tūks
tantį straipsnių yra paskelbęs.

P. S. Venezueloje pragyve
nimas nežmoniškai pabrango. 
Mėnesinės pensijos nuo 2000- 
2500 bolivarų. Kviečių duonos 
kg 60-80 bol., jautienos kg 100 
bol. Prieš 6 metus už JAV dol. 
mokėjom 4,30, o dabar 40 boli
varų. O Venezuelos paštas pats 
brangiausias pasaulyje ir pats 
blogiausias.

kviestais spaudos atstovais 
pietuose. Buvo priėmimas 
Freedom House patalpose su 
laikraščių redaktoriais, ko
respondentais, akademikais 
ir visuomenės veikėjais. Lie
pos 6 d. Kultūros židinyje LB 
Niujorko apygardos valdyba, 
vadovaujant V. Alksniniui, su
ruošė prof. V. Landsbergio su
sitikimą su Niujorko lietuvių 
visuomene.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais
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© PAVERGTOJE TEVfflEJE
MINĖJIMAS PANERIUOSE nių pagerbimas įvyko birželio

Gedulingu mitingu prie pa
minklo Paneriuose gegužės 2 d. 
buvo pagerbtas žydų tautos au
kų atminimas. Lietuvos žydų 
kultūros draugijos pirmininko 
pavaduotojas Chaimas Gurvi- 
čius pabrėžė, kad gegužės 2 d. 
visame pasaulyje prisimenama 
didžioji žydų tautos tragedija, 
pagerbiamas nacių nužudytų še
šių milijonų žydų atminimas. 
Lietuvoje jų aukomis tapo 200.- 
000 žydų. Šios liūdnos sukaktu
vės Lietuvoje oficialiai mini
mos pirmą kartą persitvarkymo 
ir lietuvių tautinio atgimimo 
sąlygomis. Apie žydų tautos tra
gediją kalbėjo buvusieji Vil
niaus ir Kauno getų pasiprieši
nimo vadovai ir partizanai Sa- 
muilas Kaplinskis, Dimitrijus 
Gelpernas, Eliezeris Zilberis, 
buvęs hitlerinių mirties stovyk
lų kalinys Moisejus Aronsonas, 
draugijos “Tkuma” (“Atgimi
mas”) pirm. Grigorijus Alper- 
nas.

LIETUVININKŲ AINIAI
Pirmasis Mažosios Lietuvos 

atstovų sąskrydis gegužės pabai
goje įvyko Klaipėdos mokytojų 
namuose, susilaukęs beveik 300 
dalyvių iš Lietuvos miestų ir kai
mų. Lietuvininkų ainiai aptarė 
dabartines savo problemas, tra
dicijų ir papročių puoselėjimą 
bei jų perdavimą ateities kar
toms. Šias temas gvildeno Taut
vydas Brakas, Erikas Purvinas, 
vienas seniausių lietuvininkų 
Jurgis Plonaitis, evangelikų 
liuteronų vysk. Jonas Kalvanas, 
istorikai ir kraštotyrininkai. 
Buvo nutarta rinkti tautosaką, 
prisidėti prie senosios lietu
vininkų sodybos perkėlimo į 
Lietuvos buities muziejų Rum
šiškėse, įsteigti Mažosios Lie
tuvos muziejų Klaipėdoje, reng
ti iš šio krašto kilusių dailinin
kų parodas, leisti kalendorius, 
almanachą “Lietuvininkai”, da
lyvauti archeologinėse ekspedi
cijose. Sąskrydyje įsteigta lie
tuvininkų bendrija “Mažoji Lie
tuva” rūpinsis maldos namų ir 
kapinaičių priežiūra, senųjų Mi
nijos, Žalgiriu bei kitų kaimų at
naujinimu, Mažosios Lietuvos 
istorijos garsinimu. Dalyviai 
aplankė senąsias Klaipėdos ir 
Karklės kapines, dalyvavo vaka
ronėje, klausėsi varpų muzikos 
koncerto. Sąskrydžio proga su
rengta dail. Ievos Labutytės gra
fikos darbų paroda, Mažosios 
Lietuvos pinigų, rankdarbių ir 
senų nuotraukų parodos. Viena 
Šilutės gatvė gavo Lietuvininkų 
vardą. Sąskrydžio proga pagerb
tas Vydūno atminimas, aplanky
tas Rambyno kalnas, Bitėnų ka
pinaitės, ten kuriamas Martyno 
Jankaus muziejus.

GĖLĖS TARP BĖGIŲ
Birželio keturioliktoji Lietu

voje buvo paskelbta Gedulo ir 
Vilties diena. Oficialiai ji skir
ta prisiminti stalinizmo repre
sijų aukoms, karo ir pokario me
tais žuvusiems gyventojams. Pa
grindinis dėmesys betgi teko 
pirmiesiems masiniams trėmi
mams į Sibirą 1941 m. birželio 
14 d., o prie jų buvo prijungti 
ir pokariniai trėmimai. Bene 
originaliausias Sibiro tremti-

“PaOUO^|k ’Ė” 
gegužė p (Finair)

“SKAMBA, SKA’^^XANKLIAI!
Gegi|X opC^oirželio 6 

V.’rEr France) 

“GEGU% k’

France)

Birželio L pMypos 16 (Finair)

“JUBILIEJINĖ"
Liepos 10-23 (Air France)

SPECIALIOS GRUPĖS
MEDIKŲ

Gegužės 17-24 (Lufthansa) 

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 

Rašykite: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1M7
Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

13 d. Naujosios Vilnios geležin
kelio stotyje. Jos perone susi
rinko šimtai vilniečių. Ant sto
ties pastato jų laukė juoda ge
dulo juosta. Vilniaus tremtinių 
bendrijos nariai Nijolė Ambra
zaitytė ir Antanas Skaisgiris 
padėjo gėlių vainiką prisiminti 
tiems, kurie negrįžo tėvynėn, 
sušalę amžino įšalo žemėje, mi
rę nuo bado ir ligų. Žuvusiųjų 
tremtinių atminimas pagerbtas 
tylos minute. Atsiminimais dali
josi sugrįžusieji — Kazimieras 
Gilys, Zigmas Juškevičius, Pet
ras Ibenskas, Laima Brazdeikie- 
nė. Iš Naujosios Vilnios stoties 
1941 m. birželio 14 d. pajudėjo 
pirmieji traukiniai su tremti
niais į Sibirą. Įspūdingai atro
dė jų atminimui ilgokame ruože 
tarp bėgių padėtos gėlių puokš
tės su uždegtomis žvakėmis. Jų 
liepsna virpėjo ir susirinkusių
jų rankose. Skambėjo tremtinių 
dainos.

DVI TREMTINIŲ PARODOS
Birželio 13 d. Kaune ir Vilniu

je buvo atidarytos Sibiro trem
tinių parodos. Kauno fotografi
jos galerijoje tremtinių nuotrau
kų, dokumentų bei asmeninių 
daiktų parodą surengė “Tremti
nio” klubas ir Lietuvos fotome
nininkų sąjungos Kauno skyrius. 
Fotografai Romas Juškelis ir 
Albertas Švenčionis savo nuo
traukose įamžino buvusius 
tremtinius, įsijungusius į Lie
tuvos tautinio atgimimo veiklą, 
masinių renginių vaizdus, reikš
mingiausius pastarųjų dienų 
įvykius. Iš asmeninių albumų 
sutelktos nuotraukos atspindėjo 
skurdžią tremtinių buitį, ali
nančius darbus ir laidotuves. 
Parodą papildė skurdi manta, 
laiškeliai, rašyti ant audinio 
skiautelės ar beržo tošies. Jon 
taipgi buvo įjungtos žudynių 
Rainių miškelyje, Pravieniš
kėse nuotraukos. Panaši dailės 
darbų ir nuotraukų paroda 
“Tremtinių kūryba” buvo su
rengta Vilniuje, Lietuvos dai
lės parodų rūmuose. Parodos 
kataloge prie autorių pavardžių 
įrašyti 1941, 1947, 1948 metai, 
tremties vietovės — Krasno
jarskas, Altajus, Jakutija", Vor
kuta, Irkutskas, Tomskas, Uchta, 
Tolimieji Rytai. Liūdnai skamba 
eilutės iš Sibiro negrįžusiems 
dailininkams: Adomas Brakas, 
gimęs Jankaičių kaime, mokėsi 
Tilžėje, mirė Altajaus krašte; 
Jonas Burba, gimęs Skuode, to
bulinosi Šveicarijoje, mirė No
vosibirske; Adomas Smetona, gi
męs Liepojoje, mokėsi Kaune ir 
Paryžiuje, mirė Norilsko rajo
ne. Gyvuosius priminė prie pa
vardžių pridėtos gimimo vieto
vės — Igarka, Tiumencevo kai
mas Altajuje, Irkutsko sritis. 
Parodos atidaryme kultūros mi
nisterijos dailės skyriaus ve
dėjas Kazimieras Gylys linkėjo, 
kad šią dieną kiekvienoje šir
dyje suvirpėtų atminties ir at
gailos varpelis. Paulinos Gri
galiūnienės vadovaujamas Vil
niaus tremtinių bendrijos cho
ras parodos atidaryman įsijun
gė daina “Leiskit į tėvynę”. La
geriuose kalintas skulptorius 
ir poetas Vytautas Mačiuika 
skaitė savo eilėraščius, v. Kst.

“GINTARINĖ PALANGA"
Rugpjūčio 11-27 (Finair)

“ŽOLINĖ”
Rugpjūčio 11-20 (Finair)

“BOBŲ VASARA"
Rugsėjo 6-19 (Air France)

“RUDENINĖ”
Spalio 6-17 (Air France)

KREPŠINIO MĖGĖJŲ 
Liepos 5-23 (Air France ir LH)

Šimtai vilniečių birželio 13 d. susirinko Naujosios Vilnios geležinkelio 
stotyje. Tarp bėgių, kuriais 1941 m. birželio 14 d. Sibiran išriedėjo pirmieji 
traukiniai su tremtiniais, jie padėjo puokštes gėlių ir uždegė žvakes 
negrįžusiųjų atminimui Nuotrauka Antano Gylio

London, Ontario
AUKOS TAUTOS FONDUI iš 

Londono apylinkės: $100 - J. But
kus, V. Grigelytė, R. Mitalas, J. 
Valaitienė; $30 - A. Petrašiūnas; 
$20 - V. Vaitkus, P. Joksas, V. Kuz
ma, P. Kisielienė, J. Kiklikas, R. 
Miškinienė; $10 - E. Daniliūnas, S. 
Žulpa, J. A. Švilpa.

Ačiū visiems aukotojams, o A. 
Petrašiūnui už aukų surinkimą.

A. Patamsis, 
FT pirmininkas Kanadoje 

NUOTAIKINGAS POBŪVIS. Vik
toras ir Viktorija Staškūnai kas
met švenčia savo dvigubą varda
dienį. Taip ir šiemet gegužės 22 d. 
susikvietė “Pašvaistės” (kurios 
narė yra Viktorija) choristus ir 
draugus į turtingas vaišes. Jų 
pobūviai yra labai mėgiami, nes 
šeimininkai yra labai draugiški 
ir pasižymi vaišingumu. Šiemet 
buvo ir viena staigmena - šiame 
pobūvyje dalyvavo ir jų šeimos na
rė daktarė iš Lietuvos. Ji stebė
josi, kad čia Kanadoje visi žmo
nės, tiek lietuviai, tiek ir kita
taučiai, yra labai draugiški, links
mi ir malonūs. Londono lietuviams 
buvo gera proga susipažinti su jau
nąja viešnia iš Lietuvos.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS įvy
ko birželio 4 d. parapijos salėje. 
Klebonas kun. I. Mikalauskas, 
OFM, pranešė, kad parapija vi
sais atžvilgiais tebėra stipri. Pri
minė, kad šiemet labai iškilmin
gai bus paminėtas parapijos dvi- 
dešimtpenkmetis. Bus išleistas 
specialus leidinys, dalyvaus ne 
tik kunigai iš kitų parapijų, bet 
ir aukštieji dvasininkai. Bus la
bai stiprus pirmaeilių menininkų 
koncertas, turtingos vaišės ir t.t. 
Patariama sekti spaudą, kurioje 
laiks nuo laiko bus spausdinami 
pranešimai. Klebonas ir parapi
jos tarybos pirmininkas A. Petra
šiūnas pranešė, kad tai iškilmei, 
kuri įvyks š. m. rugsėjo 10 d., bus 
remontuojama Šiluvos Marijos 
šventovė. Parapijiečiai nudžiu
go, kad mielo klebono sveikata 
pradėjo gerėti.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS įvy
ko birželio 11 d. Jis pradėtas pa
maldomis šventovėje. Kleb. kun. I. 
Mikalauskas, OFM, pasakė gilios 
minties pamokslą, primindamas 
nekaltų žmonių sudėtas aukas, 
kančias ir prarastas gyvybes. Šiai 
liūdnai sukakčiai pritaikytas 
giesmes giedojo “Pašvaistės” 
choras, vadovaujamas muz. R. Vi- 
lienės. Po to minėjimas buvo tę
siamas Viktorijos parke prie žu
vusiųjų paminklo. Padėta vaini
kų, sugiedotas Kanados himnas ir 
pasakyta kalbų. Šiemet minėji
mą organizavo latviai. Prof. dr. 
A. Dreimanis nušvietė tas baisias 
birželyje įvykusias naktis. Tūks
tančius nekaltų žmonių buvo de- 
portajama nežinomam likimui. Fe
deracinio parlamento narys J. 
Fontano paminėjo laisvėjimo pro
cesą Baltijos kraštuose ir pareiš
kė, kad reikia raginti Kanados 
ir kitų kraštų vyriausybes, kad 
jos neliktų nuošalyje nuo Bal
tijos valstybių problemų ir kad 
ateitų joms į pagalbą. Iškalbin
gasis prof. dr. E. Roslycky, pir
mininkas komiteto žmogaus tei
sėms ginti už geležinės uždangos ir 
net kelių ukrainiečių organiza
cijų aukštas pareigūnas, labai kri
tiškai pasisakė apie šių dienų tei
singumą. Prisiminęs deportacijas 
ir kitas masines žudynes Baltijos 
valstybėse Ukrainoje ir kituose 
kraštuose, jis pastebėjo, kad ka
ro nusikaltėlių atvejyje neva sie
kiama teisingumo, bet iš tikrųjų 
išryškėja aiškus šališkumas. Net 
ir pačioje Maskvoje dar ir šian
dien patogiai ir neliečiamas te
begyvena masinių žudynių dalyvis. 
Jis paminėjo jo ir pavardę. D. E.

[vedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /Ą)
atstovas) ęp

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Fort Myers, Florida
LIETUVOS LAISVĖS FORU

MAS Ft. Myers mieste kasmet su
ruošia Baisiojo birželio politinę 
bei meninę parodą miesto biblio
tekoje. Šį kartą Irenai Lukaus- 
kienei vadovaujant, būrelis lietu
vių suprojektavo įdomią ir dai
lią parodėlę. Stepas Markus in
formacinę parodėlę su Lietuvos is
torijos santrauka meniškai apipa
vidalino. Taip pat buvo išdėsty
ti Edos Bražėnienės, Irenos Lu- 
kauskienės ir Kristinos Krulikie- 
nės lietuviškų rankdarbių, droži
nių, juostų, knygų, margučių ir 
gintaro dirbiniai. Tokiu būdu ame
rikiečiai turi progą sužinoti apie 
lietuvius, jų istoriją ir kultūrą. 
Kartu primename kitiems Lietu
vos okupaciją.

Lietuvos laisvės forumas bu
vo įsteigas Ft. Myers miestelyje 
prieš daugelį metų. Forumo val
dybą sudaro: pirm. Vilius Bražė
nas, vicepirm. Kristina Sabalytė- 
Krulikienė, ižd. Irena Lukauskie- 
nė, spaudos atstovas Vytautas 
Chainauskas ir narys Stepas Mar
kus. Šių metų pradžioje iš parei

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

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

MOGUL STEREO
Visos sistemos • Pal • 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 t.t. 

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% 

gų dėl asmeninių priežasčių pasi
traukė Antanas Patamsis, kuris 
daugelį metų ėjo iždininko pa
reigas.

Lietuvos laisvės forumas su
jungia išsisklaidžiusius lietu
vius iš Naples, Bonita Springs, Ft. 
Myers ir Cape Coral vietovių. Mū
sų pagrindinis tikslas - skleis
ti žinias apie Lietuvą ir Balti
jos kraštus. Kasmet rengiame Va
sario 16-tos minėjimą anglų kalba, 
paruošiam parodėlę Baisiojo bir
želio proga, paminime Pavergtų 
tautų savaitę (Captive Nations 
Freedom Week) ir Hitlerio-Stalino 
slaptus susitarimus. Visi stengia
si atitinkamai progai parayšti laiš
kus redakcijai į vietinę spaudą. 
Forumas vis laukia naujų narių ir 
talkininkų. Jei kas yra naujai at
sikraustę į Ft. Myers ar čia kas
met praleidžia žiemas ir norėtų 
susitikti su kitais lietuviais, pra
šome skambinti tel. (813) 332-7138.

Kristina Sabalytė-Krulikienė

St. Catharines, Ont.
A. a. JUOZUI ŠARAPNICKUI 

mirus, jo atminimui Tautos fon
dui aukojo: $25 - P. Dauginas; $20 
-J. Šajauka; $10 - Paukštys, A. Še- 
tikas, P. Meškauskas; $5-J. Kalai- 
nis. Ačiū visiems aukotojams ir J. 
Dervaičiui už aukų surinkimą.

A. Patamsis, 
TF pirmininkas Kanadoje

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. STASĮ ŠKU- 

DĄ, mirusį 1989 m. birželio 22 d., 
jo atminimui aukojo: “Tėviškės ži
buriams” $20 - A. Klemkienė; $10 - 
B. Lukošienė, A. Ratavičienė; $5 - 
B. Vyšniauskas, P. S. Pargauskai; 
Kanados lietuvių fondui $10 - V. 
Galickas, B. Gudinskas; Tautos 
fondui $10 - G. Rugienius, A. J. 
Vieraičiai; $5 - A. Ivanauskas, B. 
Vyšniauskas.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams. J. Vitas

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

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.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių fronto bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė įvyks rug
pjūčio 13-20 d.d. “Dainavos” sto
vyklavietėje. Poetas Bernardas 
Barzdžionis papasakos savo 
įspūdžius iš viešnagės Lietu
voje. Apie jos ūkines proble
mas kalbės ekonomistas Jo
nas Pabedinskas. Registruo
tis ir kambarius užsisakyti pra
šoma pas valdybos ižd. Joną Va
sarį, 979 Proehl Drive, Barber
ton, Ohio 44203. Tel. (216) 644- 
7411. Registracijos mokestis - 
$15 šeimai. Be registracijos kam
bariai niekam nebus rezervuo
jami.

Jaunimo šventę Los Angeles 
ir apylinkių lietuviams birželio 
4 d. Veteranų salėje surengė 
veiklos keturiasdešimtmetį mi
nintis lietuvių jaunimo tautinis 
ansamblis “Spindulys”. Šią gru
pę 1949 m. suorganizavo dabar 
jau mirusi ilgametė vadovė a.a. 
Ona Razutienė. “Spindulio” an
sambliui vadovauja jos dukra 
Danguolė Razutytė-Varnienė su 
jaunesniais ir vyresniais tal
kininkais. Sveikintojų eilėse 
buvo televizijos ir filmų aktorė 
Jūratė Nausėdaitė (Ann Jillian), 
raginusi “Spindulio” narius ne
išsižadėti savo lietuviškos kil
mės. Šventėn įsijungė ir sovietų 
ilgai kalintas Balys Gajauskas, 
sužavėtas gražaus lietuvių jau
nimo išeivijoje. Per 40 metų nu
eitą ilgą “Spindulio” kelią at
spindėjo priesalyje surengta 
nuotraukų paroda. Keturias
dešimtmečio sukakčiai skirtą 
dainų ir šokių programą atliko 
keturios pagal amžių suskirsty
tos ansamblio grupės. Bene di
džiausią įspūdį šventės daly
viams paliko 3-4 metukų strapa- 
liukai, “Spinduliui” užtikrinan
tys ilgą ateitį.

Čikagos aukštesnioji lituanis
tikos mokykla mokslo metus už
baigė gegužės 20 d. trisdešimt- 
aštuntosios abiturientų laidos 
išleistuvėmis. Iškilmė pradėta 
kun. A. Tamošaičio, SJ, atnašau
tomis Mišiomis Tėvų jėzuitų ko
plyčioje. Po pamaldų trys abi
turientai — Audra Kizlaitytė, 
Violeta RūbaiĮę,ir Tomas Vasi
liauskas, lydimi savo klasės auk
lėtojos D. Eidukienės, mokyklos 
direktoriaus J. Masilionio, kitų 
pedagogų ir moksleivių, padėjo 
gėlių vainiką prie Lietuvos lais
vės paminklo Jaunimo centro 
sodelyje. Oficialioji dalis įvy
ko žemutinėje Jaunimo centro 
salėje. Direktorius J. Masilio- 
nis šventės dalyvius supažindi
no su dabartine šios mokyklos 
būkle ir nuveiktais darbais. Be 
paties J. Masilionio, mokykloje 
dirba septyni mokytojai —- sese
lė Angelė, Eugenija Bielskienė, 
Danutė Eidukienė, dr. Kazys 
Ėringis, Rūta Jautokienė, Ni
jolė Pupienė ir Faustas Stro- 
lia. Čikagos aukštesnioji litua
nistikos mokykla buvo įsteigta 
1950 m. kovo 11 d. ir sekančiais 
mokslo metais švęs veiklos ke
turiasdešimtmetį. Mokykloje iš 
viso dirbo 77 mokytojai, kurių 
16 jau yra mirę. Gyveniman buvo 
išleisti 954 abiturientai. Iš šios 
grupės amžinybėn taipgi spėjo 
iškeliauti 18. Tris šiemetinius 
abiturientus sveikino direkto
rius J. Masilionis, klasės auk
lėtoja D. Eidukienė, Pedagogi
nio lituanistikos instituto stu
dentai Rita Račkauskaitė ir Vi
das Paulius, kviesdami juos stu
dijas tęsti institute. Abiturien
tų vardu mokytojams ir tėvams 
padėkojo Audra Kizlaitytė.

Australija
Australijos lietuvių jaunimo 

sąjunga gegužės 14 d. surengė 
Romo Kalantos gyvybės aukos 
Lietuvai minėjimą, su kuriuo 
“Tėviškės aidų” skaitytojus 
jautriais žodžiais supažindino 
Birutė Prašmutaitė. Esą ji ir 
kiti to vakaro dalyviai į Colling- 
woodo ūkį atvažiavo prisiminti 
jauno idealisto Romo Kalantos 
mirties ugnies liepsnose 1973 
m. Tą skaudžią mirtį simboli
zavo Daniaus Kęsmino sukurta 
ir po atviru dangumi sudeginta 
skulptūra. Pasak B. Prašmutai- 
tės, Australijos lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos pirm. Pet
ras Kružas angliškai ir lietuviš
kai kalbėjo apie tragiškus 1973- 
čiųjų metų įvykius Lietuvoje. 
Susimąstę žiūrovai klausėsi 
folklorinio ansamblio liaudies 
dainų apie į karą išjojančius 
bernelius, iš jo be raitelio grįž
tantį žirgą. Minėjimo dalyviai 
sugiedojo “Lietuva brangi” ir 
Tautos himną. Skaitytojo nuotai
ką sudrumsčia nemaloni klaida: 
net du kartus Romo Kalantos mi
nėjime kalbama apie jo gyvybės 
auką 1973 m. ir tų metų tragiš
kus įvykius Lietuvoje. Atrodo, 
ir jie yra susieti su R. Kalantos 
bandymu susideginti Kauno mu

zikinio teatro sodelyje. Nieko 
negalima prikišti minėjimui pa
sirinktai gegužės 14 d. datai. 
Deja, skaudu matyti jau užmirš
tus šio įvykio metus. Romas Ka
lanta Kauno muzikinio teatro 
sodelyje degė 1972 m. gegužės 
14 d. ir mirė ligoninėje. Viešų 
laidotuvių Kleboniškio kapinė
se neleido KGB. Palaikai slapta 
palaidoti Romainių kapinėse.

Britanija
Motinų prisiminimą gegužės 

6 d. Ukrainiečių klube surengė 
DBLS Wolverhamptono skyrius. 
Klube buvo paruošti bendri pie
tūs lietuviams ir jų svečiams 
anglams, parodyta 1988 m. lie
pos 3 d. Kanados Hamiltone įvy
kusios VHI-sios lietuvių tauti
nės šokių šventės vaizdajuostė, 
nustebinusi ir sužavėjusi ang
lus svečius, lig šiol nemačiusius 
tokio didelio ir gražaus lietu
vių renginio. Apie lietuves moti
nas ir jų reikšmę lietuvių tau
tos išsilaikymui svetimųjų prie
spaudos metais angliškai kalbė
jo V. Kelmistraitis.

Baltiečių vakarą gegužės 27 d. 
Latvių klube surengė Bradforde 
gyvenantys estai, latviai ir lie
tuviai. Vakaro dalyvius pasvei
kino Bradforde veikiančio Pa
vergtų tautų komiteto pirm. G. 
Thomsonas, pabrėždamas lietu
vių, latvių ir estų kovą už savo 
tautų laisvę. Programą atliko 
baltiečių grupės. Lietuviams 
atstovavo P. Vasio vadovauja
mas vyrų sekstetas, paruoštas 
keletą kartų iš Škotijos į repe
ticijas atvykusio muz. P. Dzido- 
liko. Vakaro programą vaizda- 
juostėn įrašė P. Pucevičius. Va
karo rengėjų komitetan buvo įsi
jungęs “Vyčio” klubo kultūrinių 
reikalų vadovas A. Traška.

Tradicinis Sekminių sąskry
dis gegužės 13-14 d.d. šiemet 
susilaukė gerokai didesnio bū
rio dalyvių Lietuvių sodyboje. 
Šeštadienį buvo surengta pri
ėmimo vakarienė PLB valdybos 
pirm. prof. dr. Vytautui Bie
liauskui, grįžtančiam iš Lietu
vos, dalyvavusiam ir baltiečių 
laisvinimosi grupių konferen
cijoje Taline. Savo pranešime 
jis supažindino vakarienės da
lyvius su dabartiniais pasikei
timais Baltijos šalyse, ypač su 
lietuvių ryžtu atkurti Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune. 
Didžiausią problemą sudaro 
trūkumas gerų dėstytojų. Sek
minių rytą Mišias prie kryžiaus 
po atviru dangumi atnašavo kun. 
A. Gėryba, giedant daliai Lon
dono Šv. Kazimiero bažnyčios 
choristų su choro vadovu J. Čer
nių. Popietinį koncertą surengė 
Londono lietuvių tautinių šokių 
grupė, kuriai dabar vadovauja 
K. Markevičiūtė-Harmes, talki
nanti neseniai įsteigtam “Gim
tinės” ansambliui. Jis tada ruo
šėsi pirmajam pasirodymui Eu
ropos lietuvių dienose Hiuten- 
felde, V. Vokietijoje. Loterijos 
būdu buvo renkamos lėšos “Gim
tinės” išvykai.

Italija
Salezietė vienuolė Antosė Mer- 

čaitytė, sulaukusi beveik 80 me
tų amžiaus, mirė Romoje. Ve
lionė buvo kilusi iš Šakių sri
ties, Italijon atvykusi 1928 m. 
Ilgus metus darbavosi salezie
čių vienuolynuose šiaurinėje 
Italijos dalyje, lietuvių salezie
čių mokyklose Castelnuovo don 
Bosco prie Torino. Išėjus pensi
jon gyveno saleziečių poilsio 
namuose Castelgandolfe ir sese
lių saleziečių Romos provinci
jos namuose. Palaidota Campo 
Verano kapinėse Romoje. Lai
dotuvių apeigas atliko lietuvių 
saleziečių ryšininkas kun. Me
čislovas Burba, SDB. Laidotu
vėse dalyvavo keli šimtai sale
ziečių seselių, kurių eilėse bu
vo ir iš Lietuvos atvykusi Mag
dalena Bielskytė su kitom dviem 
viešniom — Liucija Atkočiūnie- 
ne ir Ona Šulauskaite.

Lenkija
Seniai suplanuotą klėtelę prie 

Dariaus ir Girėno paminklo 
Pščelnike, buvusiame Soldine, 
įsipareigojo pastatyti Lietuvos 
aviatoriai, pernai dalyvavę tra
giškai pasibaigusio skrydžio mi
nėjime. Spaudoje rašoma, kad 
klėtelės pastatymą sutiko finan
suoti Jonavos azoto gamykla. 
Reikiama medžiaga gauta. Spe
cialaus projekto buvo atsisa
kyta. Pavyzdžiu pasirinkta Lie
tuvos liaudies buities muzie
juje Rumšiškėse esanti senos 
aukštaitiškos sodybos klėtelė. 
Statybos darbus atliks muzie
jaus‘meistrai. Klėtelę tikimasi 
atgabenti prie paminklo Pščel
nike šią vasarą, kai vėl bus mi
nimos Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno didvyriško skrydžio per 
Atlantą metinės. ■»



Panevėžio ansamblis “Ekranas” linksmai sutinka gintariečius su orkestru, dideliu kepalu juodos duonos ir lie- 
tuvišku sūriu Nuotr. O. Burzdžiaus

Toronto “Gintaro” viešnagė Lietuvoje
Pasiruošimas pasirodymui, įspūdingi Lietuvos vaizdai, staigmenos, pirmas koncertas

lą ir panašaus dydžio lietuviš
ką sūrį. Po visų ceremonijų ki
ti ekraniečiai šoka mus vaišin
ti šiais nepaprastais skanumy
nais ir gira. Lyg nedrąsiai šyp
sodamiesi apdovanoja kiekvie
ną gėlėmis ir suvenyrais. Ta
čiau, jų nedrąsa dingsta ir vei
dai dar labiau nušvinta, kai 
lietuviškai padėkojame už to-

Pakeliui į koncertą
Šeštadienis. Šiandien pir

masis mūsų koncertas Lietu
voje. Sulipame į autobusą su
simąstę. Kiekvienam rūpi kon
certo pasisekimas, rūpi, ko
kį įspūdį paliksime panevė
žiečiams. Savo linksma nuo
taika visus rūpesčius greitai 
išvaiko kartu su mumis keliau
jantys VU ansambliečiai. Jie, 
kaip ir mes, aiškai pripratę 
autobusais važinėti ilgas dis
tancijas, moka dainomis su
trumpinti kelionę. Tad dar iš 
Vilniaus neišvažiavus, auto
buso gale jau skamba Jauniaus 
sodrus balsus. Netrukus pri
sidedam ir mes, dainuodami 
naujai išmoktas liaudies dai
nas. Priekyje, istorijos studen
tas Darius, įdomiai apibūdina 
pravažiuojančias vietoves.

Taip nejučia privažiuoja
me Kernavę - Lietuvos pirmą
ją sostinę. Ten trumpam aplei
džiame autobusą ir užkopiame 
į piliakalnio viršūnę. Prieš 
akis atsiskleidžia stebuklin
ga panorama. Kur besisuksi, 
kur bežiūrėsi, banguoja ža
liuojančios kalvos ir slėniai, 
tolumoj linguoja medžiai, ir 
traukte traukia čia ilgiau pa
buvoti. Tokio kalno viršūnėje 
kyla noras apdainuoti neapsa
komai gražią Lietuvą. Atbun
da vaizduotė ir lengva minti
mis keliauti į Mindaugo lai
kus. Besileidžiant nuo kalno, 
Darius toliau pasakoja Min
daugo sostinės istoriją. Pa
pasakoja ir apie čia vykdomus 
kasinėjimus, kuriuose Lietu
vos jaunimas labai entuzias
tiškai dalyvauja.

Piliakalnio papėdėje stovi

kią malonią staigmeną, už to
kį šiltą sutikimą. Mat jie ne
sitikėjo, kad suprasime lietu
viškai, visiškai nustebę, kad 
susikalbame. Ne vieno skruos
tus suvilgo džiaugsmo ašaros. 
Ir taip laimingai atradę bend
rą kalbą, mielai šnekučiuo
jamės kol mūsų dienotvarkė 
priverčia atsisveikinti.

RŪTA GIRDAUSKAITĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Ruošiamės koncertui

Audros sugaišinti, pavėluo
jame j pietus “Medininkų” res
torane. Ten laukiantys VU an
sambliečiai sušalusių, sušla
pusių mūsų pasigaili ir lengvai 
atleidžia už nepunktualumą. 
Pietaujame kaip karaliai, ne
skubėdami, gėrėdamiesi at
naujinto seno rūsio aplinka. 
Sotūs, sušilę, ir šiek tiek pra
džiūvę, važiuojame į Čiurlio
nio gatvę, kur yra universite
to vadinama Didžioji Aula. 
Kaip tik čia ir prisiglaudęs 
universiteto dainų ir šokių 
ansamblis. Čia pastoviai (tris 
kart per savaitę) vyksta jų re
peticijos, ir kiek galima spręs
ti iš ansambliečių laikysenos 
ir ant sienų kabančių skelbi
mų, čia jų antrieji namai. Vėl, 
daug ligi šiol nematytų, bet 
draugiškų veidų. Tačiau atvy
kome čia ne šiaip pabendrauti, 
bet repetuoti, tad iškart ir ei
name prie darbo. Gintarietės 
pasilieka pagrindinės salės 
scenoje su VU ansamblio ba- 
letmeistru, o vyrukų repetici
jų salėje laukia baletmeistrė 
su VU ansamblio šokėjom. Re
peticijos tikslas - pasiruošti 
už keturių dienų įvyksiančiam 
bendram koncertui. Kitose są
lygose toks uždavinys ko gero 
mus jaudintų, tačiau balet- 
meistrių parodytas pasitikėji
mas čia mus veikia atvirkščiai. 
Nors iš pradžių ir sumaišome 
žingsnius, nors nevisada laiku 
atsirandame savo vietose, jų 
veidai neišduota jokio nepasi
tenkinimo, jokio nusivylimo. 
Ir taip ramiai, švelniai, jie iš
gauna iš mūsų laukiamą rezul
tatą. Tai kitas aiškus tos ne
paprastos lietuviškos kantry

bės (o gal mandagumo) pavyz
dys!

Merginos pirmiausia mokosi 
naują “Sadutės” versiją. Vyru
kų laimė didesnė - jie iškart 
suporuojami su VU ansamblio 
šokėjom mokosi linksmą Ro- 
lenderio šokį. Vėliau ir gin- 
tarietėm tenka pašokti su VU 
ansamblio šokėjais. Todėl, 
pertraukos metu vyksta gyvi 
pokalbiai, prieš akis užsimez
ga draugystės, retėja “bevar
džių” veidų eilės. Vyksta ir 
spaudos pasikeitimas - mes su 
dideliu susidomėjimu skaito
me vėliausią universiteto laik
raščio “Vilnensis” numerį, o 
vilniečiai dalinasi mūsų at
vežtais “Tėviškės žiburiais”. 
Gaila, kad tiek mažai numerių 
atsivežėm.

Repeticijos metu pamatom, 
kad Vilniaus sporto rūmų sce
noje teks pasirodyti kartu su 
aukščiausio lygio ansambliu. 
Tiek šokėjai, tiek muzikantai, 
tiek choristai gabūs ir stipriai 
pasiruošę. Kiekvienas galėtų 
stoti į profesionalų kolektyvą. 
Į tai atsižvelgę, mes turėtu
mėm drebėti. Tačiau nei dre
bam, nei nusiminam, tik tiki
mės, kad publika, vertindama 
mūsų pasirodymą, supras ko
kios skirtingos mūsų sąlygos. 
Ir jei sugebėsime susikaupti 
ir pasirodyti kiek įmanoma 
geriau, tikimės, neapvilsime 
nei publikos, nei VU ansamb
lio .. .

Po repetcijos - trumpas lais
valaikis. Vieni, kelių nemigo 
naktų paveikti, snaudžia, kiti 
užsuka į Sąjūdžio būstinę susi
pažinti su jaunu veikėju Alvy
du Medalinsku, bei kitais Są
jūdžio darbuotojais. Mat rei
kia pasitarti dėl atvežtų kny
gų. (Sąjūdžio būstinėje steigia
mai bibliotekai nuvežėm maž
daug 100 knygų, suaukotų per

Kanados Lietuvių Bendruome
nės vajų). Dar kiti ruošiasi da
lyvauti Vilniaus jaunimo teat
ro spektaklyje - “Pirosmani, 
Pirosmani”. Tai vienas iš dvie
jų spektaklių, kuriuos su dide
liu pasisekimu tas pats teat
ras prieš metus pastatė Čika
gos tarptautiniame teatro festi
valyje. Be abejonės, nuovargio 
nepalaužtieji šį vakarą laimin
giausi - grįžta iš spektaklio 
pilni gerų įspūdžių. Atrodo, ir 
spektaklis, ir aktoriai, su ku
riais teko pasikalbėti po vaidi
nimo, patiko, privedė prie 
karštų diskusijų, liečiančių 
veikalo turinį. Neprastesnį 
įspūdį paliko senamesčio aikš
telėje užtiktas folklorinis an
samblis, tuoj pat įtraukęs iš 
teatro praeinančius į savo šo
kių sūkurį.

Išlipame iš autobuso. Apstul
bę išsirikiuojame prieš kape
lą ir klausomės šių nepažįsta
mų žmonių muzikos ir dainų. 
Jų labai tikri balsai, tikros 
žypsenos įtikina mus, kad nesi
vaidena. Vienas iš jų kreipiasi 
į mus “Ekrano” gamyklos an
samblio vardu. Sveikina iš taip 
toli atvykusius, linki linksmai 
praleisti laiką Panvevėžyje, ir 
apriša mūsų vadovus lietuviš
ka juosta. Taip pat atneša mil- 
žišką lietuviškos duonos kepa-

garsioji Kernavės šventovė, 
kurios vidus, sakoma papuoš
tas seniai piliakalnyje atras
tu sidabru. Tikrai įspūdingas 
šventovėje kabantis pasidab
ruotas paveikslas. Deja, neil
gai tenka juo gėrėtis. Gi šioj 
išvykoj mumsr neskirta būti 
rimtais turistais.

Netikėtas sutikimas
Autobusas gerokai įsibėgė

jęs, ir tik privažiavus Panevė
žio rajono ribą, staigiai susto
ja. Met kelias užblokuotas ir 
vairuotojas priverčiamas pa
sukti į šalį. Taip netikėtai su
trukdyti, smalsiai dairomės 
pro langus. Gal įstrigom ko
kiame nors inspekcijos punkte. 
Bet nei milicijos, nei kitų au
tomobilių nesimato. Tik neto
liese, už medžių pastebim ki
tą autobusą. O dar arčiau, vi
sai šalia mūsų autobuso, dėme
sį patraukia tautiniais drabu
žiais pasipuošę žmonės - vyrai 
ir moterys, jauni ir pagyvenę, 
iš viso apie keturiasdešimt. 
Groja kapela. Kaikurios mo
terys pilsto kažką iš molinių 
ąsočių, kitos kažką pjausto, o 
dar kitos iš autobuso neša 
puokštes gėlių. Mūsų veiduose 
aiškus sumišimas. Juk tokie 
vaizdai buvo būdingi mūsų se
nelių ir prosenelių laikams.

Pirmas pasirodymas
Pasiekiam Panevėžį, papie

taujant “Stumbro” restorane ir 
nedelsdami patraukiame “Ek
rano” gamyklos kultūros rūmų 
link. Mažai laiko beliko iki 
koncerto, o dar reikia susipa
žinti su scena, bei parepe
tuoti.

Deja, ne viskas klostosi pa
gal mūsų užsibrėžtą planą. Prie 
kultūros rūmų laukia nemažas 
būrys giminių, pasiryžusių 
mus lietuviškai sutikti - su 
gėlėmis ir dovanomis. Nors 
dauguma jų panevėžiečiai, yra 
ir tokių, kurie suvažiavo iš 
tolimų Lietuvos kampų daly
vauti mūsų pirmajame kon
certe. Labai nepatogu, sku
biai pasisveikinus, tenka atsi
prašyti - kitos išeities nėra. 
Po koncerto pasikalbėsim . . . 
Į Torontą sugrįžę išsimiego- 
sim ...

“Ekrano” kultūros rūmai - 
puiki patalpa. Graži salė talpi
na 800 žiūrovų, o pati scena pri
mena Toronto St. Lawrence 
centrą arba Ryersono politech
nikos institutą. Ir garso, ir ap
švietimo sistemos - geros koky
bės. Žodžiu, nebus kaip pasi
teisinti, jei koncertas nepa
siseks. O pasisekti turi, kad 
būtumėm verti panevėžiečių 
nuoširduas pagerbimo.

Artėjo koncerto valanda. 
Salė pilnutėlė. Užkulisiuos 
užimame savo vietas ir lau
kiame trijų skambučių, kurie 
signalizuos koncerto pradžią. 
Po skambučių atitraukiama už
uolaida, nuskamba pirmieji 
atidarymo šokio akordai, ir 
pasipilam į sceną. Pirmuo
sius žingsnius sutinka aud
ringi plojimai. Ir kuo toliau, 
tuo geriau. Publikos entuzias- 
mas mus neša iš vieno šokio į 
kitą. Greitosios polkos paly
dimos ritmišku plojimu, o ly
riški šokiai atidžai sekami vi
siškoj tyloj. Tarp šokių dažnai 
į sceną iš publikos atbėga maži 
vaikai. Tokie gražūs, kad norė
tųsi kartu su jų įteikiamom gė
lėm ir juos pačius pasiimti.

(Bus daugiau)
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Kernavės šventovę aplankius

REMKIMEKANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 500,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

SONA

'M*

RViešėdami Čikagoje, _ N
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ K

Sifts International Jtne.
1 W 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

STEREOS 
>•( Dvi. 
V3U1CI
• >» J.N

S VISOS PASAULIO SISTEMOS • PAL • SECAM* NTSC

SONA HI Fl TURI VISKĄ
SHARP WQ-T221Z SONY CFS-W350S

110-220 VOLTS
50-60 Hz

Užsukite pas mus 
įsigyti dovanų 

savo mylimiesiems 
arba savo asmeniškai 
pramogai Kanadoje.

V-83CZ

Gintarietis Ričardas Punkris su dviem panevėžietėm

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

BE AUKŲ NEBUS DARBŲ!
Norinčių dirbti yra, bet švieti
mas, KULTŪRINĖ BEI POLITINĖ VEIKLA 
IR VISI KLB DARBAI NEĮMANOMI BE 

JŪSŲ AUKŲ.
Paremkite KLB krašto valdybos visuomeninę- 

politinę veiklą.

Aukas siųsti ir čekius rašyti:
KLB krašto valdyba, 1011 College Street, 
Toronto, Ont. M6H 1A8

Aukojusiems $20 ar daugiau per metus, bus išduodami pa
kvitavimai.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos veiklai 
paremti siunčiu $_____

Vardas, pavardė_______________________________________

Ad resas______________________________________________

YAMAHA

t ~_____________ 1 T .1 f

i7¥Q E3 i
S FC-EEbfetfa ejEfis «j

IM1J

VM-600E

TOSHIBA

į1 ŠI n@arr _ ......... 4^
--------

SECAM D*K | PALB-0

JVC GF-450 NATIONAL PANASONIC
VIDEO CAMERA NV-M7EN

Mes turime didžiausią 
pasirinkimą foto aparatų, 
video aparatų, televizorių, 

nešiojamų radijų trumpomis 
bangomis, dvikasetinių magne

tofonų ir kitokių aparatų 
iš tokių žymiųjų firmų:

SONY, JVC, AKAI, AIWA, NATIONAL, PANASONIC, SHARP, HITACHI, 
TOSHIBA, SANYO, SANSUI ir PHILIPS, YAMAHA & CASIO

MES TAIPGI SKAITLINIU BŪDU PERFILMUOJAM VIETINĖN SISTEMON UŽSIENIETIŠKAS 
VAIZDAJUOSTES IR IŠNUOMOJAM DAUGIASISTEMIUS TELEVIZORIUS BEI VCR

SONA
332 YONGE STREET 

(North of Eaton Centre) 
TORONTO, ONT. 

(416) 591-6616

232 RIBEAU STREET, 
OTTAWA. ONT. 

(631) 238-7090



Vilniaus krašto lietuvių sąjungos suvažavime birželio 24 d. Ontario Paryžiuje. Iš kairės suvažiavimo prezidiumas: Albertas Misiūnas, Jadvyga La- 
buckienė, Leonas Girinis- Norvaiša, Petras Noreika; dešinėje dalis suvažiavusių Nuotr. S. Varankos

Raudonoje juroje Ant “FSO SAFER ” tanklaivio

Vilniečių sąskrydis ir rūpesčiai
STEPAS VARANKA

Vilniečių sąskrydyje birželio 
24 d., Paris vietovėje, Ontario da
lyvavo virš 30 vilniečių ir svečių 
iš Lietuvos, ir įvairių Amerikos 
bei Kanados vietovių. Sąskrydis 
vyko Angelės ir Petro Česnulių so
dyboje, prie kurios plevėsavo Lie
tuvos trispalvė.

Suvažiavimą atidarė Kanados 
vilniečių pirm. S. Varanka, pakvie
tęs suvažiavimo dalyvius minutės 
susikaupimu prisiminti ir pagerb
ti mirusius ir nukentėjusius vil
niečius. Po to pasveikino Jonus ir 
Jones jų vardo dienos proga. Į gar
bės prezidiumą pakvietė A. Misiū
ną - Detroitas, J. Labuckienę - St. 
Catharines, L. Norvaiša - Girinį 
- Torontas ir Petrą Noreiką - Čika
ga. Susirinkimui pirmininkavo B. 
Saplys ir sekretoriavo S. Jakaitis.

Susirinkimas tęsėsi 3 valandas, 
buvo baigtas padėka šeiminin
kams Česnuliams ir Lietuvos him
nu. Paskaitą tema “Dr. Vincas Ku
dirka ir Varpas” skaitė “Varpo” 
žurnalo atstovas Kanadoje L. Nor- 
vaiša-Girinis. Centro valdybos 
pranešimą padarė A. Misiūnas, 
Čikagos skyriaus - P. Noreika. J. 
Budrys kalbėjo apie Vilniaus ar
kivyskupiją ir “Vilnijos” draugi
ją. Buvo susipažinta su dr. M. Any- 
so knyga disertacija “The Lithua
nian - Polish Disputs Over The 
Vilna - Vilnius Region From Its 
Beginnings Until The Decision of 
The Permanent Court of Interna
tional Justice of October 15, 1931”, 
versta iš vokiečių kalbos. Taip 
pat kalbėta apie dr. Br. Makausko 
knygą “Litwini w Polsce 1920- 

1939”. Tai svarbi knyga, kurioje 
atsispindi Vilniaus krašto lietu
vių veikla ir kančios.

Sveikinimai
Telefonu suvažiavimą sveikino 

Vytautas Jokūbaitis VLIKo vardu, 
o taip pat Vilniaus krašto veikėja- 
mokytoja P. Ancevičienė, serganti 
ir esanti Copernicus Loge, 66 Ron- 
cesvalles Ave., Room 303 B, Toron
to, Ont., M6R 3A7. Būtų malonu, 
kad pažįstamieji parašytų jai laiš
kelį bei ją aplankytų. Br. Jurge
lionis iš Australijos džiaugėsi 
vilniečių stipria meile Vilniui bei 
Vilniaus kraštui ir didžiuojasi 
buvusiais to krašto veikėjais bei 
mokytojais, kurie sugebėjo savo 
auklėtiniams įkvėpti stiprų lietu
vybės jausmą, kurio nesugebėjo 
palaužti Lenkijos okupacija. Jis 
rašo, kad lenkais negalima pasiti
kėti, kurie ne tik okupacijos me
tais skriaudė to krašto lietuvius, 
bet ir dabar, niekina ir degina Lie
tuvos vėliavą. Dr. A. Budreckis 
apgailestavo, kad negalėjo atvyk
ti į SLA seimą. Br. Zumeris iš 
Australijos siūlo susirišti su “Vil
nijos” draugija Vilniuje, ir pra
šyti ją, kad ji stengtųsi kiek gali
ma daugiau padėti Gudijos lietu
viams gintis ten nuo lenkų išpuo
lių. Buvusio žymaus Vilniaus kraš
to mokslininko-veikėjo dr. Šlape
lio duktė, Gražutė Šlapelytė ir 
Aloyzas Siručiai atsiuntė “Vilni
jos” draugijos sveikinimą ir pa
dėką.

“Vilnijos” draugijos valdyba 
rašo: “Brangūs Tautiečiai, “Vilni
jos” d-ja ir seni vilniečiai širdin
gai dėkoja už sveikinimus ir dė

mesį bei prisiminimą, kurį jūs 
mums parodėte. Mes visa širdimi 
su Jumis ir, jei tai iš Jūsų pusės 
būtų galimybė, mes norėtumėm 
palaikyti glaudžius kontaktus”. 
Prie sveikinimo yra išvardinti 
“Vilnijos” draugijos valdybos 
nariai ir jos adresas: Lietuvos 
kultūros fondas, 232600 Vilnius, 
Vienuolio gatvė 5/32.

“Vilnijos" draugija įsikūrė 1988. 
IV.23. Jos tikslas palaikyti Ry
tų Lietuvos kultūrą, ypač 
rūpintis lietuvių kalba, rinkti ir 
pateikti visuomenei istorijos, 
etnografijos ir kitus duomenis, 
saugoti ir atkurti kultūros pamink
lus, jungtis prie gamtos apsaugos. 
Taipgi rengti susitikimus, paskai
tas, seminarus, kūrybos vakarus, 
koncertus, parodas, vakarones.

Kazys Baronas iš Vokietijos, 
savo sveikinime apgailestauja, 
kad sveikata ir nuotolis neleidžia 
būti kartu. Lietuviams reikią susi
rūpinti. Prasidėjus Lietuvoje per
sitvarkymui, lenkai pakėlė gal
vas. Nežiūrint to, reikia džiaugtis, 
ka Lietuvos valstybės vėliava ple
vėsuoja sostinėje Gedimino bokš
te, kad jame dažnai skamba Tau
tos himno žodžiai.

Pranešimų santraukos
Centro valdybos pirm. Misiū

nas pranešė, kad yra gautas iš Vil
niaus universiteto mokslinės bib
liotekos padėkos raštas už uni
versitetui pasiųstus 35 Lietuvių 
enciklopedijos tomus, kuriuos 
VKL sąjunga padovanojo. Vilnie
čius Bostone VLIKo seime atsto
vavo E. Bulotienė, St. Jakaitis ir 
inž. Br. Galinis. Pirmininkas taip 

pat perdavė sveikinimus bei lin
kėjimus iš Petro Viščinio, “Lais
vės varpo” radijo laidų vedėjo, 
pedagogo Dundulio, K. Gaižučio 
bei kitų Čikagos vilniečių.

Čikagos vilniečiai spalio 28-29 
d.d. planuoja minėti Vilniaus die
ną ir 50 metų Vilniaus atgavimo 
sukaktį. Prie tų iškilmių centro 
valdyba nori prijungti visų vil
niečių skyrių suvažiavimą, nes 
centro valdybos kadencija bai
gėsi š.m. liepos 1 d.

Čikagos skyriaus pirmininkas 
Petras Noreika savo pranešime 
ragino nenuilstamai teikti mo
ralinę ir, reikalui esant, mate
rialinę paramą atgimstančiai Lie
tuvai.

Vilniaus arkivyskupijos dalį, 
kuri dabar randasi Lietuvos ribo
se, praktiškai valdo ir tvarko Lie
tuvos dvasininkijos vadovybė, 
tačiau teisiškai arkivyskupijos 
reikalai nėra sutvarkyti ir ji dar 
nėra priskirta prie Lietuvos, pa
reiškė Jonas Budrys.

Kanados vilniečių pirm. Varan
ka pranešė, kad jau eilė metų, 
valdyba užprašo Mišias Toronto 
lietuvių parapijose už mirusius, 
žuvusius, nukankintus bei ištrem
tus vilniečius. Paskutiniu laiku 
netekta šių vilniečių: Br Bijūno, 
V. Skrebutėno, I. Krasausko. Ka
nados vilniečiai, kai yra kviečia
mi, visada mielai jungiasi prie 
bendros lietuviškos veiklos. Kai 
kas prikiša, kad vilniečiai per 
griežtai pasisako prieš lenkus. 
Reikia už praeitį atleisti. Teisin
gai, visiems reikia atleisti, tik 
negalima užmiršti istorijos. Isto
rija tai gyvenimo mokykla.

Susirinkime buvo nutarta, nors 
nedidele $100.00 auka, paremti 
Punsko lietuvių kultūros namų 
statybą.

K. ASTRAVAS

Kas vakarą aplankęs šį tank
laivį, pasidaręs arabiškos ka
vos puoduką, išeinu ant ko
mandos tilto stebėti saulėly
džio. Patogiai atsisėdęs, ir su 
malonumu gurkšnodamas, tei
singiau pasakius, vilgindamas 
stipria ir saldžia kava lūpas, 
stebiu besileidžiančią raudo
ną saulę Raudonojoje jūroje. 
Šis kraštas kadaise buvo nusė
tas ugniakalniais. Ir dabar 
ieškant naftos, šiame rajone 
sutinkamos aukštos tempera
tūros geologinės formacijos, 
kas įrodo, kad žemė dar auš
ta. Ugniakalniai yra vėlesnio 
laiko padariniai; nafta buvo 
suformuota maždaug prieš 300 
mil. metų, tad vėliau ugniakal- 
niams išsiveržus ir užliejus 
aplinkinės žemės plotus, esan
tys naftos tvenkiniai suanglė
jo. Tad ten naftos neieškoma, 
įdomu tame saulėlydyje stebė
ti tų ugniakalnių viršūnes, ku
rios dienos metu per jūros mig
lą net ir per stiprius žiūronus 
nėra matomos.

Į pietus nuo mūsų laivo eina 
pagrindinis jūros kelias nuo 
Suezo kanalo į Bab El-Mandeb 
sąsiaurį. Dėl šio sąsiaurio 
siaurumo jūros potvyniai Rau
donojoje jūroje nėra aukšti, 
nes vandens masė iš vandeny
no per trumpą laiką, veikiama 
mėnulio traukos, nespėja at
eiti iki mūsų.

Galvoju, kiek čia šiuo jūros 
keliu pravažiavo mano drau
gų į Naująją Zelandiją ir Aus
traliją, kai aš emigravau į Ka
nadą ... kiek lietuvių ieško
dami daugiau duonos traukė 

Inž. K. ASTRAVAS, straipsnio autorius, ant ląivo FSO SAFER įstaigoje

dar prieš I D. karą šiuo keliu 
į Pietinę Afriką, Indiją ir ki
tus kraštus. Taipogi nemažai 
misionierių vyko šiuo keliu į 
Aziją.

Į šiaurę nuo laivo už 8 km 
yra Kameran įlanka, kaip nar
dytojai pasakoja, su įdomiau
sia jūros augmenija ir gyvūni
ja. Kameran sala yra dykuma 
su istoriniu akmens pastatu 
ir kapu, siekiančiu graikų, 
romėnų ir finikiečių laikus. 
Kameran įlanka supa Ras įsa 
pusiasalis. Jis arabų kalboje 
reiškia — Kristaus pusiasa
lis. Iš kur tas vardas, domiuosi, 
ir bandau išsiaiškinti su šio 
krašto žmonėmis. Buvo ilges
nės etiopų invazijos, galėjo 
jų armijos krikščionys duoti 
šiam pusiasaliui vardą.

Toliau, Kameran įlankoje, 
yra kitas pusiasalis — Ras Sa- 
lif. Per žiūronus, jau saulei 
pasislėpus už horizonto, ma
tau šios vietovės šviesas. Ja
me yra didžiausios pasaulio 
grynos druskos nusėdos (99% 
NaCl), tinkamos vartoti mais
tui be jokių valymų. Atplaukia 
čia laivai iš Kinijos ir Japo
nijos pasikrauti šios druskos. 
Ras Salif pusiasalis savo gera 
druska buvo žinomas senovės 
romėnams, graikams ir finikie
čiams. Tai liudija senas ak
mens obeliskas ir keletas se
nų akmens pastatų liekanų.

Per II D. karą Anglijos karo 
laivynas planavo čia įsteigti 
laivyno bazę pasislėpti nuo Ja
ponijos ir Vokietijos povande
ninių laivų. Karo laivai gali 
įplaukti per šį sąsiaurį, bet 
ne naftos tanklaiviai, kaip mū

sų laivas su 22 metrų grimzle. 
Teko planuoti kanalo kasimą 
per šią sąsmauką, bet dėl dide
lių išlaidų šis kanalo kasimas 
yra atidėtas vėlesniems lai
kams, žinoma jei bus randama 
daugiau naftos.

Kitoje jūros pusėje yra Etio
pija su įdomiausiu pasaulyje 
sausumos įdubimu, lyg grio
viu, virš 400 pėdų žemiau jū
ros lygio. Šiame įdubime yra 
didžiausi pasaulio potašo 
(KC1) klodai. Šis mineralas 
naudojamas kaip trąšos ja
vams. Žemės įdubimas yra tuo 
įdomus, kad tai yra karščiau
sia pasaulio vieta: vasarą tem
peratūra pavėsyje siekia 160° 
F, ar 70°C. Žiemą temperatūra 
nukrenta iki 110°F, ar 43°C. 
Išsikėlus iš šio įdubimo klima
tas staiga pasikeičia, ir vieto
vės link Djibuti uosto yra ap
gyventos. Vietiniai žmonės pri
klauso Danakil genčiai. Vyrai 
— 7 pėdų aukščio, juodi kaip 
smala, labai draugiški ir ga
būs bet ką išmokti. Jie, vyriš
kumo įrodymui, tam tikra čia 
augančia žole, panašia į viks
vą, turinčia daug silikos, pa
mažu brūžindami, padaro savo 
dantis smailiais. Danakilai 
vaikšto basi ant karštos žemės, 
ant kurios būtų galima kepti 
kiaušinienę su lašiniais. Aš 
taip darydavau ant karšto smė
lio, stovyklaudamas Kuwaito 
pajūry.

Rytą mums pranešė, kad už 
15 km jūroje užsidegė egyp- 
tiečių laivas. Įgulai palikus 
laivą, jis jūros srovės nešamas 
mūsų kriptimi. Laivo kapito
nas pranešė šį įvykį aviacijos 
būstinei, kuri tuojau dviem 
raketom pataikė į tą laivą. Mes 
savo helikopteriu pakilom pa
žiūrėti, bet deja, jis jau buvo 
nuskendęs.

Beskraidant pastebėjom Sau
di Arabijos tanklaivį, pilantį 
į jūrą alyvuotą balasto vande
nį. Sukdami aplink tanklaivį, 
padarėme daug nuotraukų įro
dymui teisme. Jūros teršimas 
pagal tarptautinius nuostatus 
yra griežtai baudžiamas, nes 
gali išnaikinti jūros gyvūni
ją, ypač žuvis ir koralus.

Po kelių dienų apsilankymo 
Raudonojoje jūroje vėl grį
žau į Sana’a vietovę.

Juodąjį žemyną aplankius
Kelionė per Afrikos safari parkus Kenijoje, 

Zimbabvėje, Botswanoje

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Parko viešbutyje
Gerokai po vidurdienio priartėjam prie Masai 

Mara parko ribų, kur stovi mūriniai vartai. Įvažiuo- 
jam tuo pačiu duobėtu lauko keliuku į parko Mara 
“Sopa Lodge.” Šiuose parkuose visi turistiniai vieš
bučiai vadinami “lodge”. Mūsų viešbutis turi 72 
konusinės formos namukus, nendrėmis dengtus. 
Kiekvienas namukas turi po du kambarius su tuale
tais ir dviem lovom, stalais, kėdėmis, elektros švie
sa, šiltu ir šaltu vandeniu. Mudu gauname 67 nr. to
lokai nuo vartų.

Mums tenka tolokai eiti, kol pasiekiam įkalnėje sto
vintį namuką. Paslaugus juodukas, pagriebęs mud
viejų lagaminus, neša, o mes iš paskos vos spėjam 
su juo. Nusiprausus kelio dulkes, teko grįžti į resto
raną. Valgis geras ir įvairus bufeto pobūdžio. Tik 
kavą ir arbatą patarnautojai atneša prie stalo. Pa
tarnautojai labai mandagūs ir su kiekvienu kreipi
musi vis prideda: “Sir”.

Išvyka į parką
Pasistiprinę renkamės prie savųjų autobusiukų, 

kuriuos net sunku atpažinti — stogai aukštai iškelti, 
langai nuleisti. Važiuojam lauko keliukais gilyn į 
parką. Masai Mara safari parkas arba rezervas už
ima didelį plotą— apie 1.690 kv km. Šis parkas pri
eina prie Tanzanijos Serengeti parko. Iš jo kiekvie
ną liepos ir rugpjūčio mėnesį vyksta didžiulė gyvu
lių migracija į Masai Mara, kur gyvuliai randa van
denį ir žolę sausros metu.

Vos išvažiavus iš viešbučio, pakelėje matėsi an
telopes, tankiuose krūmuose žirafos, iškėlusios gal
vas ir skabinėjančios nuo krūmų lapus. Atviroje 
aikštelėje toliau matėsi keletas stručių, dramb
lių kaimenė, kuri greit pranyko krūmuose. Kiek 
toliau — vėl keletas žirafų, o ant vienos akmenuotos 
kalvos gulėjo trejetas liūtų, kurie visai nekreipė 
dėmesio į apačioje važiuojančius.

Šio parko miškai neatrodo kaip džiunglės, nėra tan
kūs, žaliuojanys. Didesni medžiai visai be lapų, nes 

tik lapkričio mėn. sužaliuoja. Mažesni krūmai ža
liuoja visą laiką. Krūmai ir medžiai nesitęsia iš
tisai. Yra ir didžiuliai plotai visai be medžių, žole 
apaugę, vadinami savana. Žolė labai tiršta ir dide
lė, bet dabar visa sudžiūvusi, nes sausros metas. 
Kai tiek žolės, tai gyvuliams nesunku maisto susi
rasti. O kaimenės tų gyvulių didžiausios, ypač įvai
rių rūšių antelopių, buivolų, zebrų, žirafų ir dramb
lių. Jau tuo pirmuoju išvažiavimu pamatėm visus 
tuos žvėris natūralioje aplinkoje. Ir tai ne vieną 
ar du, bet ištisus būrius, ramiai besiganančius. Tik
tai stručiai neprisileido artyn. Bėgdavo tolyn ir lau
kinės kiaulės (Wart Hog), ištiesusios uodegas kaip 
kokius radarus. Prie to gausybė įvairių paukščių, 
kurių vieni skraidė, o kiti žeme bėginėjo.

Žvėrių gausa
Autobusiukas važinėja siauru gyvulių pramintu 

keliuku arba tiesiai per savanos laukus, krypuoda
mas artyn prie besiganančių gyvulių. Atsidūrus 
parke tarp gausybės įvairių žvėrių, visai nesinori 
tikėti spaudos žiniomis, kad Afrikoje nyksta žvė
rys. Parkuose, atrodo, kai kurių žvėrių yra net per 
daug. Tiesa, retesnių gyvulių, kurie brokonierių yra 
galabinami, kaip pvz. raganosiai, parke tėra vos ke
letas. Kai kurie gyvuliai laikosi kartu, kad ir skir
tingų grupių, pvz. zebrai ganosi prie žirafų ir ante
lopių viename būryje.

Važinėjant ir besižvalgant į matomus gyvulius, 
autobusiukas sustoja visai arti, kad galėtum geriau 
fotografuoti, bet išlipti niekam neleidžiama. Tačiau 
išlipti ir noro nėra, nes visi gyvuliai taip arti mato
mi, tiesiog ranka pasiekiami. Jie visai nesibaido, 
nebėga, prisileidžia netoli savęs.

Per porą valandų apvažinėjom takais, takeliais 
keliolika mylių. Miško įvairumas didelis. Net ir ak
menuoti granito kalnagūbriai, smėlynai, pelkynai 
apaugę įvairiais medžiais, o pagal vandens upokš
nius — tirštais krūmais. Taipgi didžiuliai savanos 
lygumų plotai, kur per kelias mylias viską matai ap
linkui. Visur knibžda gyvulių kaimenės, atskiri bū
riai, tik žiūrėk, tik ganyk akis, stebėkis ir fotogra
fuok vieną vaizdą po kito. Labai didelį ir nepamirš
tamą įspūdį paliko ši kelionė po šio parko miškus.

Skrydis balionu
Grįžus iš parko, vakarienės metu, buvo paskelbta, 

kad kas nori gali už papildomą mokestį užsirašyti

rytojaus kelionei per parką balionu. Mudu su Vin
cu jau pradžioje kelionės buvome nusprendę, kad 
būtinai bandysime pakilti balionu ir pamatyti iš 
aukštybių, kaip viskas atrodo. Ne tik norėjom pama
tyti visus gyvulius, bet ir pirmą kartą gyvenime 
skristi balionu. Tad užsirašom šiai kelionei, bet 
širdis virpteli kai reikia pasirašyti raštą, kad bend
rovė neatsakinga už sužeidimą arba nelaimės atve
ju mirtį. Balionu kelionė kainuos 4.000 šilingų arba 
230 amerikietiškų dolerių.

Sekantį rytą reikia anksti keltis, nes balionu iš
vykos prasideda prieš saulės tekėjimą. Buvome pri
kelti sargų pasibaladojant į duris, nes kambariuose 
nėra telefono, radijo ar televizijos. Išgėrę kavos 
dar tamsoje, per miškus išvažiuojame kitos stovyk
los link, kur savanos palaukėje buvo ruošiami ke
lionei trys balionai. Iš kito viešbučio atvyko dar 
keletas, tad susidarė 30 žmonių būrys. Atvažiavę į 
palaukę jau švintant, radom subliuškusius balio
nus, gulinčius ant žemės ir pririštus prie sunk
vežimių ilgomis virvėmis.

Kylame aukštyn
Pilotai sušaukia visus į būrį, paskirsto kuriuo 

balionu skrendame ir duoda nurodymus, kaip elg
tis pakylant ir vėliau nusileidžiant. Saulei tekant 
įjungiami stiprūs dujų degtuvai, kuriais purškia
mas karštas oras į baliono vidų. Vienas po kito trys 
balionai pradeda pamažu pūstis, didėti ir pilnėti. 
Palengva išsipūtę, atsiplėšia nuo žemės, bet lopše
lis, padalytas į dešimtį skyrelių, guli dar pasiver
tęs ant šono žemėje. Kai balionas pilnai pakilęs į 
orą duoda mums ženklą sulipti į apačioje prikabin
tą lopšelį, pusiau gulom įsikabinam į lopšio kraš
tus, nes balionas, atleidus pririštas virves, dar lop
šį velka kurį laiką žeme, kol galutinai pakaitintas 
oras iškelia visus virš savanos plotų.

Pirmieji saulės spinduliai pasveikina mus jau 
virš šimto pėdų aukštyje. Jausmas labai puikus, ne
pamirštamas, o balionas, pamažu plaukdamas, leng
vo rytmetinio vėjelio nešamas, vis dar kyla aukštyn 
ir pasiekia apie pusę mylios aukštį. Atsiveria prieš 
akis platus savanos reginys apačioje: toli nuo vie
nas kito laukuose medžiai, siauri išvažinėti keliu
kai, važiuoją autobusiukai su turistais.

Nuostabūs vaizdai
— Žiūrėkit, ten dešinėje prie krūmų, drambliai 

ganosi, — praneša baliono pilotas, šviesiaplaukis 
jaunas anglas, kuris yra pasirašęs metams sutartį 
su Kenijos valdžia vairuoti balioną ir kartu paruoš
ti vietinį šiam darbui.

Tenka įtemptai žiūrėti rodoma kryptimi, kol pa
matai tarp krūmų dramblius. Iš aukštybių viskas 
kitaip atrodo: drambliai gerokai mažesni, prisi
taikę prie aplinkos ir sunkiau įžiūrimi.

— O, ten žirafa, — sušunka kitas keleivis, rodyda
mas kryptį.

Ir taip vienas po kito šūkteli pamatę apačioje ki
tus gyvulius. Pradeda spraksėti foto ir filmavimo

aparatai, vaizdų begalinė gausybė, ir vis nauji atsi
veria, tik spėk spaudyti mygtuką.

Balionas pamažu slenka reguliuojamas — kaiti
namas kyla aukštyn, sustabdžius kaitinimą, leidžia
si žemyn. Tačiau visą laiką buvo skriejama nema
žiau 100 pėdų ir pusės mylios aukštyje.

Išplaukus į savanos laukų vidurį, visų dėmesį pa
gauna apačioje matoma dramblių kaimenė. Kai ba
lionas užslenka virš jų, didieji drambliai iškėlę 
straublius trimituoja, mažieji bėga šalin, o paskui 
juos paseka ir didieji drambliai, nešdamies tolyn 
nuo tos ore pakibusios nežinomos pabaisos.

Dar vėliau pamatom juodą panterą su mažu jau
nikliu, kuri žvilgteli į viršų ir greit su savo vaiku 
neria tolyn. Bet dar suspėjam padaryti retą nuo
trauką.

Tolumoje matosi kiti balionai, plūduriuoją erd
vėje, be mūsų trijų yra ir daugiau, pakilusių iš ki
tų vietų. Mūsų dėmesys nukreiptas į apačioje pra
slenkančias įvairių gyvulių kaimenes. Savanos lau
kų kairėje pusėje Tanzanijos sienos link matyti juo
da vilnijanti banga, lyg upė plaukia. Tačiau tai ne 
upė, bet balionui priartėjant matyti vienas prie ki
to judantys taškai, nutysę mylių ilgumo juostomis. 
Dar geriau įsižiūrėjus, matosi ir gyvulių siluetai. 
Tai tūkstančių tūkstančiai raguočių, panašių į kar
ves ir sveriančių iki 500 svarų. Angliškai jie vadi
nami “wildebeast” arba “gnu”. Jie yra antelopių gi
minės, paplitę po visą rytinę Afriką. Jų plaukai 
tamsiai pilki, beveik juodi, barzda balta, gan di
deli riesti ragai, panašūs į buivolo. Jie plaukia 
kaip upė didžiulėm kaimenėm, nusitęsiančiom per 
kelias mylias, iš Tanzanijos Serengeti plokštu
mos į Masai Mara parką. Mūsų vadovas Philip sako, 
kad šių gyvulių parke yra per penkis milijonus.

Įspūdinga buvo žiūrėti į apačioje pamažu ei
nančius ir skabinėjančius žolę gyvulius, kurių 
kaimenės nesimatė nei galo, nei pradžios — ištisa 
masė. Praslenkantį balioną jie tuojau pajunta, 
greit pašoksta ir sklaidosi bėgdami į šalis, tačiau 
greit nurimsta, pradėdami vėl ėdinėti. (bUs daugiau)



Daugiau negu įspūdžiai
Poetui Bernardui Brazdžioniui iš Lietuvos Amerikon sugrįžus

ALĖ RŪTA

Kai poetas Sigitas Geda lan
kėsi Los Angeles, Kaliforni
joj, susitiko su poetu Bernar
du Brazdžioniu, vienas ant
ram viešai išreiškė šiltus kole
giškus jausmus, daugelis bu
vome sujaudinti S. Gedos pa
žado: “Jei tik Brazdžionis at
vyktų į okupuotą Lietuvą, tūks
tantinės minios jį norėtų pa
matyti ir išgirsti, kiekviena 
salė Vilniuje ar Kaune būtų 
per maža jo poezijos vaka
rams suruošti”. Aš tuos įspū
džius “refleksijomis” apra
šiau “Dirvoje”. Ir S. Gedos spė
liojimai bei pažadai, nors ta
da atrodę neįtikėtini, šį pava
sarį išsipildė su kaupu!

Poetas Bernardas Brazdžio
nis su Aldona, su jų dukra Sau
le ir anūke Dalyte, lankėsi ke
lias savaites, kad ir dar nelais
voje Lietuvoje, buvo nepapras
tai iškilmingai ir nuoširdžiai 
ten pasitikti. Poetą lydėjo vi
sur minios žmonių su gėlėmis. 
Jis buvo pagerbtas ir kolegų ra
šytojų, ir organizacijų (ypač 
tremtinių), ir apdovanotas 
dviem premijom (tapo laurea
tu Poezijos pavasario!), ir iš
leista jo poezijos “Pilnatis”, 
parsivežė glėbius “memora- 
bilijų” - su jo įaustu vardu 
juostų, rankšluosčių, taip pat 
knygų, medalių, medžio dirbi
nių, gintaro, žurnalų, kurie 
puošėsi jo atvaizdais . .. Tai 
buvo poeto į tėvynę sugrįžimo 
triumfas, kokio nesusilaukė 
kiti, paskubėję “grįžti”. Ir ka
žin ar tokio entuziazmo kiti 
susilauks?

Visų tų įspūdžių, dovanų, 
spaudos . .. poetas nepasilai
kė apglėbęs vien sau: jis norė
jo tuo turtu ir tuo džiaugsmu 
pasidalinti su visuomene. Už
tat, jam leidus, Lietuvių Bend
ruomenės Los Angeles apylin
kė (pirm. Edm. Kulikauskas) 
1989 m. birželio 25 d. visa tai 
ir parodė Šv. Kazimiero para
pijos salėje visuomenei - fil
mo, parodos ir įspūdžių papa
sakojimo forma. Renginį pava
dino “Įspūdžiai Lietuvoje”.

Nesu įpareigota tų įspūdžių 
Lietuvoje ir nuotaikų grįžus 
išsamiai aprašyti, suminėti 
visus asmenis ir momentus. 
Čia rašau tik savus įspūdžius 
(reflekcijas), ką atsimenu, kas 
palietė širdį, kas man atrodė 
ryšku iš Poeto viešnagės, kas, 
man rodosi, paliko dideles žy
mes ir Lietuvos žmonėms. Ar 
kas kitas galėjo, pavyzdžiui, 
taip įkvėpti deklamatorę Vir
giniją Kochanskytę? Jos filme 
girdėtas Bern. Brazdžionio ei
lėraščio “De profundis” dekla
mavimas traukė ašaras ir lo- 
sangeliečiams . .. Tai jau daug 
daugiau negu įspūdžiai! Ir jų 
čia paminėsiu tik vieną, ant
rą ...

Kas buvo ir yra mums Ber
nardas Brazdžionis, neberei
kia kartoti. Bet mus dabar, 
šių įvykių akivaizdoj, jaudi
na vyresniųjų, ir ypač jauni
mo, dėmesys daugiau kaip 40 
metų tėvynėje nebuvusiam 
poetui, jo kūrybai. Nuostabus 
juo ir jo kūryba susižavėji
mas, jo pasiilgimas. Įtaka jau
najai kartai, nors komunizmo 
politiškai perplautai, įtaka 
tremtiniams iš Sibiro, išei

Toronto tautybių savaitėje “Karavane” dalyvavo ir lietuviai su “Vilniaus” 
paviljonu, kuriame meninę programą tarp kitų atliko ir dainininkai iš 
Australijos - VIRGINIJA ir ARVYDAS BRUOŽIAI Nuotr. B. Tarvydo

viams, Tėvynėje likusiems, - 
visiems, visai tautai.

Kelionės filmą, labai vykusį, 
kad ir ne specialistė, paga
mino Valerija Baltušienė, 
“Lietuviai vakaruose” reda
ktorė. Ji nepaisė nuovargio, 
negailėjo savų dolerių, kad 
įamžintų Poeto ryškesnius 
viešnagės Lietuvoje momentus. 
Ji filmavo apie keturiolika 
valandų, o mes čia matė
me iki vienos valandos su pu
se sutrumpintą filmą: pirmuo
sius žingsnius Vilniuje, kai 
poetas nešiojamas ant rankų, 
apiberiamas gėlėmis ... Ma
tėme, kaip jį visur pasitinka 
ir palydi plojimais, kaip klau
sosi jo žodžių labai dėmesin
gai .. . Matėme pripildytas 
jo vakarų sales ir aikštes tūks
tantinėmis miniomis .. . Besi
klausančių veiduose matėsi ne 
tik rimtis, bet ir vilties švie
sa ... Nes “Aš čia gyva!” Ir 
dažnai po skaitomų Bernardo 
Brazdžionio posmų pasigirsda
vo minios sutartinai skanduo
jama “Lietuva, Lietuva, Lie
tuva ...”

Losangeliečiai filmo žiūrė
jo irgi su ašaromis ir daugely 
vietų susijungdami plojimais 
su plojančiais Poetui tėvy
nėje ...

Kryžių kalne pastatytas ir 
Brazdžioniu šeimos intencijo
mis kryžius . . . Filme paro
dyta Stebeikėliai, Žadeikių 
pradžios mokykla, kur mūsų 
poetas pradėjo pirmuosius 
švietimosi žingsnius...

Visą šios popietės progra
mą tvarkė Rimvydą Baipšienė, 
Bendruomenės veikėja, šiuo 
metu apylinkės sekretorė 
(pirm. E. Kulikauskui išvy
kus, ji vadovavo šiam rengi
niui). Džiugu, kad Los Ange
les Bendruomenės apylinkė 
“atjaunėjo”; beveik visa val
dyba ir jos talkininkai - vidu
rinės kartos lietuviai, iš tik
ro, dar jauni intelektualai.

Džiaugėmės ir dar viena šios 
popietės programos dalyve - 
irgi vidurinės kartos - Milda 
Mikėniene, drauge keliavusia 
į Lietuvą su Bern. Brazdžio
niu. Ji papasakojo it parodė 
vaizdajuostę iš Tremtinių klu
bo veiklos; Tremtinių klubo 
naudai paskirtos ir šio rengi
nio pajamos bei aukos. Milda 
Mikėnienė sklandžia kalba, gi
liai įsijautusi atvėrė mums 
savo patirtį ir žinias iš jos 
susitikimų su Tremtinių klu
bo kai kuriais nariais. Toje 
organizacijoje esą jau 126,000 
tikrų narių. Ir pagalvojau: 
Viešpatie, tai juk geriausi 
Lietuvos žmonės, nes buvo iš
tremti į Sibirą! Tai likę gyvi 
kankiniai arba jų vaikai, jų 
anūkai... Iškentėję, užgrū
dinti, aukštos moralės, dar
bais ir veikla įrodę tėvynės 
meilę, už ją mirtinai kentė
ję... Tai jie laisvėjančios 
Lietuvos druska, bus kertiniu 
akmeniu prisikeliančiai tau
tai...

(Tarp kitko, ir Mildos Mikė- 
nienės motina - Julija Grigara
vičienė, vilnietė mokytoja, 
nuolat amerikiečiams repor
teriams primena Lietuvos tra
gediją ir viltis).

Mildos Mikėnienės žodis bu
vo jautrus ir įtaigus, paliko 
visiems gilų įspūdį. Ji primi
nė pagarbą Lietuvos partiza-

nams, priminė Tremtinių klu
bui pagalbos reikalingumą - 
vaistais, vitaminais, susiži
nojimo priemonėmis ...

Bernardo Brazdžionio atsi
vežti iš Lietuvos suvenyrai bu
vo parodyti gražiai sutvarky
toje parodoje (Pr. Gasparonis 
ir E. Arbas): juostos, spauda, 
paveikslai, skulptūrėlės, du 
egzemplioriai ten išleistos 
Bern. Brazdžionio poezijos 
“Pilnatis” knygos ...

Žurnalistas Juozas Kojelis, 
tuo metu irgi lankęsis Lietu
voje, savo įžangine kalba taik
liai nušvietė Poeto kelionės 
reikšmę bei jos puikų pasise
kimą.

Pilnai salei publikos nė kiek 
nepabodo ilgi “įspūdžiai” (atsi
rado ir klausimų), daugelis įsi
gijo naują, “Lietuvių dienų” iš
leistą Bern. Brazdžionio kny
gą “Po aukštaisiais skliautais”. 
Lietuvoje “Sietyno” išleista 
“Pilnatis” dar neatkeliavusi, 
tikimės netrukus ir jos sulauk
ti. Įsigysim ir skaitysim, kad 
vėl ir vėl pajustume, kodėl 
Bernardas Brazdžionis yra taip 
visos lietuvių tautos pamiltas, 
įvertintas.

Lietuva ir krikščionybė
Gal kai kam atrodys, kad tai 

pavėluota tema ir pavėluotas 
leidinys, nes Lietuvos krikšto 
sukaktis jau seniai paminėta. 
Tačiau šiame leidinyje patal
pinta medžiaga niekada ne
sensta ir negalima sakyti, kad 
tai jau pavėluota - nebeak
tualu.

Norisi trumpai paminėti lei- 
dinį-knygutę, kurioje yra iš
spausdintos keturios paskai
tos, skaitytos 1987 m. Toron
te Lietuvos krikšto 600 m. su
kakčiai paminėti. “Tėviškės ži
burių” redaktoriai prel. dr. 
Pranas Gaida ir Česlovas Sen
kevičius ryžosi išleisti tas ke
turias paskaitas atskira kny
gute ir pasekmėje to jų pasiry
žimo turime puikų leidinį, ku
riuo susidomėti gali ne tik isto
rikai, bet ir kiekvienas, lietu
vis ne tik išeivijoje, bet ir Lie
tuvoje. Tai krikščionybės ke
lias į Lietuvą.

Užbaigiant tų keturių pa
skaitų seriją, komisijos pir
mininkas kun. P. Dilys visas 
šias paskaitas šitaip apibū
dino: “Pirmosios paskaitos te
ma buvo ‘Senovės lietuvių ti
kėjimas ir jo priešinimasis 
krikščionybei’, kur nušviečia
ma lietuvių tautos praeitis, 
kai lietuviai dar buvo pago
nys. Antroji paskaita supažin
dino mus su krikščionybės ke
liais į Lietuvą. Trečioji tema 
- ‘Reformacija Lietuvoje ir jos 
pėdsakai’. Ketvirtoji paskai
ta lyg ir buvo bendra išvada, 
nušvietusi reikšmę, kurią tu
rėjo ir šiandien tebeturi krikš
čionybė lietuvių tautos gyve
nime”.

Senovės lietuvių tikėjimas ir 
lietuvių priešinimasis 

krikščionybei
Tokia buvo pirmosios pa

skaitos tema, kurią skaitė Al
girdas Budreckis, jau žinomas 
iš anksčiau išleistų veikalų 
apie Lietuvą anglų ir lietuvių 
kalbomis. Jis gana išsamiai, 
smulkiai dėsto apie lietuvių 
pagonybę ir jos įvairius pa
pročius. Įdomu skaityti apie 
rūsčią dievybę - Perkūną, kurį 
senovės lietuviai garbino ir jo 
bijojo, apie animizmą, tai tikė
jimas, jog ir negyvieji daiktai 
turi sielą, apie reinkarnaciją 
ir žalčių kultą. Mes šaipomės 
iš indų Indijoje, tačiau ir mes 
buvome panašūs, gal tik kar
vių taip negarbinom.

Paskaitininkas labai vaiz
džiai pasakoja, kaip pagonys 
lietuviai priešinosi krikščio
nybei. Matome, kaip priešinosi 
tų laikų dvasininkai - žyniai, 
kriviai, vaidilos, burtininkai 
ir kiti. Priešinosi ir kunigaikš
čiai, kurie nustatė religinę 
valstybės politiką, priešinosi 
bajorai, kurie sudarė atskirą 
luomą ir pagaliau priešinosi 
pati liaudis.

Jogaila 1387 m. pakeitė vi
daus santvarką, paskelbda
mas įvairias privilegijas, pri
imantiems krikščionybę. A. 
Budreckis rašo: “Krikšto pro
ga duotos privilegijos suda
rė teisinį pagrindą katalikų 
dvasininkų, bajorų ir miestie
čių luomams. Vadinasi Lietu
vos krikštas buvo iš tikrųjų 
daugiau politinis ir teisinis, 
negu religinis aktas”. Pago
niška lietuvių bajorija tapo

Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS Poezijos pavasario ‘89 laureatas 
Vilniuje. Nuotrauka iš “Literatūros ir meno”

VINCAS KOLYČIUS

privilegijuotu luomu ir mie
lai perėjo į katalikybę.

Lietuvių liaudžiai krikščio
nybė buvo iš aukšto įsakyta. 
Jokių privilegijų. “Lietuviai 
su valdiniu klusunumu tą nau
ją tikybą priėmė, bet ilgai sa
vo namuose ir slaptosiose gi
riose laikė savus dievus ir sa
vas dvasias”.

Pagonybė iš lėto nyko, tam 
nykimui padėjo lietuvių kal
bos įvedimas reformacijos lai
kais, tačiau įvairios pagoniš
kos apeigos dar ilgai išliko, net 
iki XVIII š. pradžios. Medžių ir 
žalčių kultai išliko iki šio šimt
mečio pradžios. Norėtųsi pa
klausti, ar nėra likę pagony
bės ženklų dar ir šiandien?

Dramatiški krikšto keliai 
į Lietuvą

Tai antrosios paskaitos te
ma, kurią skaitė dr. Rasa Ma
žeikaitė, jauąa istorikė. Tai 
“politiniai labirintai, per ku
riuos vingiavo'Lietuvos valdo
vai, ruošdami kelius krikščio
nybei į Lietuvą”. Mindaugui 
buvo pažadėtas karališkas vai
nikas, jeigu jis priims krikš
tą. Jis sutiko ir už tai Livoni
jos ordinui užrašė daug Lietu- 
Vos žemių.

Įdomu sekti dr. R. Mažeikai
tės sistematiškai ir nuosek
liai pateiktus istorinius fak
tus, kaip vėliau valdovai nau
dojo savo politinius sugebėji
mus krikščionybės įvedimui. 
Iš vienos pusės yra gaila, kad 
krikščionybė Lietuvon atėjo 
tokiu priverstiniu būdu, ne
išaiškinant tikros krikščiony
bės prasmės, tačiau per tą pri
verstinį krikštą Lietuva buvo 
įjungta į Europos civilizaci
ją. Dr. R. Mažeikaitė savo iš
samią paskaitą baigia sakyda
ma: “Mums religiniai ir politi
niai tikslai sutampa taip, kaip 
jie kadaise sutapo Lietuvos ku
nigaikščiams”. Gal mums ir 
šiandien reikėtų savęs pa
klausti: “Ar mes esame sąmo- 
niningi krikščionys?”

Reformacija Lietuvoje ir 
jos pėdsakai

Prof. dr. Julius Slavėnas 
skaitė trečią temą, kurioje iš
ryškino reformacijos ir lietu
vių protestantų vaidmenį Lie
tuvos istorijoje. Prof. J. Sla
vėnas labai vaizdžiai ir tiks
liai apibūdino svarbiausius re
formatorius, pabrėždamas, kad 
nei Liuteris, nei Kalvinas ne
norėjo įsteigti atskiros Bend
rijos. Jų pagrindinis tikslas 
buvo reformuoti esamą Bend
riją. Jie siekė suprastinti iš
orines liturgines apeigas. Kaip 
žinome iš istorijos, jie nebu
vo suprasti. Lietuvoje pirmieji 
liuteronai pradėjo reikštis VI 
š. 1547 m. buvo atspausdin
tas Martyno Mažvydo katekiz
mas. Tai buvo didelis įnašas į 
lietuvių kultūrą. Reformacija 
kreipė ypatingą dėmesį į lie
tuvių kalbos vartojimą. Paskai
tininkas išsamiai nušviečia vi
są reformacijos eigą Lietuvo
je, visas pastangas ir nesėk
mes, pabrėždamas, kad daugu
ma katalikų į juos žiūrėjo kaip 
į “eretikus” ar “netikėlius”. Pa
dėtis pasikeitė po II Vatika
no suvažiavimo, atsirado nau
ja bendravimo dvasia. Iš šios 
paskaitos aišku, koks didelis 
yra lietuvių protestantų įna
šas į bendrą Lietuvos kultūrą 
ir lietuvių kalbos puoselė
jimą.

Krikščionybė lietuvių tautos 
gyvenime

Prof. dr. Vytautas Vardys už
baigė paskaitų ciklą, apsvars
tydamas krikščionybės įtaką 
Lietuvoje. Kalbėdamas apie 
krikščionybę, jis paliečia ka
talikus, evangelikus reforma
tus ir liuteronus. Paskaitoje 
išryškėjo, kad krikščionybė 
pasuko Lietuvą į Vakarus. Jis 
sako: “Lietuvos priklausymas 
krikščioniškai Vakarų tradi
cijai nėra tik žaidimas žo
džiais. Krikščioniškoji Vaka
rų tradicija, skirtina nuo bi- 
zantinės-rusiškosios-rytietiš- 
kosios, atnešė ir ugdė kito
kias pažiūras į visuomenės ir 
kultūros organizavimą”. Krikš
čionybė nešė laisvos visuome
nės ir laisvo asmens sampratą, 
ji formavo tautinę sąmonę. Ži
noma, čia galima ir ginčytis, 
nes prof. Maceina teigia, kad 
krikščionybės užgožimas tauty
be yra nekrikščioniška mintis. 
Prof. Vardys gana tiksliai pa
brėžia, kad krikščionybė yra 
visuotinė, tačiau ji nėra ant- 
tautinė. Ji pasireiškia “per 
tautinį pavidalą, tautinį lie
žuvį ir tautinį charaketerį”. 
Pas mus, labiau negu kitose 
tautose, krikščioniškosios ver
tybės ir pažiūros yra tapusios 
lietuviškos tautinės sąmonės 
dalimi. Paskaitininkas siūlo 
ugdyti krikščioniką ekumeniz
mą ir visu rimtumu atkreipti 
dėmesį į krikščionybę kaip di
delę vertybę.

Ši knygutė, nors ji ir mažo 
formato, bet yra didelis įna
šas į krikščioniškosios Lie
tuvos istoriją. Tiražas tik 500 
egzempliorių. Reikia tikėtis, 
kad greitai bus išpirktas. Kai
na nepažymėta.

LIETUVA IR KRIKŠČIONY
BĖ. Keturios paskaitos 600 m. 
sukakčiai. Algirdas Budreckis, 
Rasa Mažeikaitė, Julius Sla
vėnas, Vytautas Vardys. Leidė
jas - Lietuvos krikščionybės 
sukakties komitetas Kanadoje. 
1987 metai - Torontas.

Atsiųsta paminėti
Vincas Trumpa, LIETUVA XIX- 

TAME AMŽIUJE Chicago 1989. 
Išleido Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas AM & M Publica
tions 7338 South Sacramento 
Avenue Chicago, IL 60629. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė.

Ričardas Mikutavičius, KAD 
LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ. 
Variacijos donelaitine tema 1989. 
Knygos mecenatas - dr. Albinas 
Šmulkštys. Išleido Ateities litera
tūros fondas, 7430 South Maple
wood Ave., Chicago, IL60629. Spau
dė “Draugo” spaustuvė, 4545 West 
63rd Street, Chicago, IL 60629.

AIDAI, Kultūros žurnalas 1989 
nr. 2 371(383). Redaguoja Leonar
das Andriekus, OFM. Leidžia Tė
vai pranciškonai. Spaudžia pran
ciškonų spaustuvė, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Turi
nys: Antanas Rubšys - Lemtingas 
žmonijos poslinkis: nuo mito į is
toriją; Aleksandras Radžius - 
Kai dienos ir naktys degė; Anta
nas Klimas - Senosios šaknys ir 
jaunieji daigai lietuvių kalboje; 
A. Kučiūnas-Kazimieras Viktoras 
Banaitis; Edita Nazaraitė - Eilė
raščiai; Birutė Ciplijauskaitė - 
Gamtos vaidmuo Vaižganto ir Krė
vės kūryboje; Vytautas Volertas - 
Senelis ir Kitty (iš Romano); Vy
tautas Bagdanavičius - Europos 
religija prieš atsikeliant indo
europiečiams.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Elenos Vasyliūnienės dailės 

darbų parodą gegužės 16-27 d.d. 
surengė prie Bostono esančio 
Cambridge miesto viešoji biblio
teka. Parodai ji buvo sutelkusi 
penkiolika aliejinės tapybos kū
rinių. Parodą atidarė miesto bur
mistras ir bibliotekos direktorius. 
Atidaryme dalyvavo nemažai 
amerikiečių ir Bostone bei jo apy
linkėse gyvenančių lietuvių. E. 
Vasyliūnienė dailei skiria laisva
laikius. Jos pastangas šiltai įver
tino savaitraštis “Cambridge 
Chronicle” gegužės 11 d. laidoje.

Baltiečių muzikos koncerte 
Bostone balandžio 16 d. lietu
viams atstovavo kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko naujas kūri
nys “Penki etiudai styginiam or
kestrui”, atspindintis lietuviško 
folkloro elementus. Jį atliko ve- 
lionies esto Tono Kalamo įsteig
tas kamerinis vienuolikos' instru
mentalistų orkestras, kuriam da
bar vadovauja jo sūnus Endelis 
Kalamas. Latviams šiame koncer
te atstovavo Janio Medinšo ir Je- 
kabso Medinšo kūriniai, estams - 
Kaljo Raido dainos sopranui ir 
Heino Ellerio “Elegija arfai ir 
styginiam orkestrui.

Čikagoje leidžiamas “Ateities” 
žurnalas paskelbė tradiciniu ta
pusį 1989 m. konkursą. Dalyvauti 
kviečiamas visas ateitininkiškasis 
jaunimas, padalintas į jaunesnių
jų ir vyresniųjų grupes. Jaunes
niųjų grupę sudarys ateitininkai 
iki 18 metų amžiaus, vyresniųjų — 
iki 30 metų amžiaus. Konkursui 
laukiama prozos kūrinių, eilėraš
čių, straipsnių ir nuotraukų. Kon
kursinę medžiagą iki š. m. rugsėjo 
30 d. reikia atsiųsti “Ateities” re
dakcijai, pasinaudojant red. Da
nutės Bindokienės adresu: 7155 
So. Homan Ave., Chicago, IL 
60629, USA. Temas pasirenka pa
tys konkurso dalyviai. Premijos 
laimėtojams bus įteiktos tradici
niame “Ateities” vakare spalio 28 
d. Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje Čikagoje.

Saviveiklinis “Vaidilutės” teat
ras Čikagoje buvo įsteigtas 
1985 m. rudenį dr. P. Kisieliaus ir 
O. Šulaitienės iniciatyva. Jiems 
pavyko sutelkti grupę jaunų sce
nos mėgėjų, su kuriais buvo pa
ruoštos trys premjeros, dalyvauta 
VH-jame lietuvių teatro festiva
lyje Čikagoje ir netgi laimėta žy
menų. Ketvirtajai premjerai gegu
žės 21 d. Jaunimo centro salėje 
buvo pasirinkta V. Mykolaičio- 
Putino 4 veiksmų psichologinė 
drama “Daktaras Gervydas”, pa
rašyta vokiečių okupacijos me
tais ir, atrodo, lig šiol dar nevai
dinta profesiniuose teatruose. 
Dramos pagrindą sudaro meilės 
trikampis, susikertantis su chirur
go Gervydo darbu. Spektaklį pa
ruošė rež. Laima Šulaitytė-Day 
su aktoriais Vytautu Lapenų, 
Audriumi Viktorą, Sigitu Gudžiu, 
Aldona Pankiene, Rolandu Jan
kausku, Daiva Viktoraite, Gita
na Braslauskaite, Edžiu Šulaičiu 
ir Kristina Bielskute. Dekoracijų 
eskizus sukūrė dail. Ada Korsa- 
kaitė-Sutkuvienė, dekoracijas 
pagamino dail. Rasa Sutkutė su 
talkininku Petru Blekiu. Žiūrovų 
eilėse buvo Vilniaus jaunimo 
teatro aktorius Petras Stepona
vičius ir Los Angeles dramos sam
būrio rež. Petras Maželis.

Penkioliktasis lituanistikos 
seminaras rugpjūčio 6-20 d.d. 
įvyks Ilinojaus valstijos Plano 
vietovėje, La Salle Manors reko
lekcijų namuose. Jame gali daly
vauti ne tik 18 metų sulaukę jau
nuoliai, bet ir vyresnio amžiaus 
lietuviai, norintys padidinti li
tuanistines žinias. Devyniems se
minaro kursams vadovaus: “Lie
tuvos 1918-40 m. istorijos” — dr. 
Robertas Vitas. “Baltijos valsty
bių nuo 1940 m.” — dr. Romual
das Misiūnas, “Pokarinės lietu
vių kultūros” — prof. dr. Vytau
tas Kavolis, “Lietuvių apysakos”
— prof. dr. Ilona Maziliauskienė, 
“Pokario Lietuvos poezijos” — 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, 
“Lietuvių gramatikos pagrindų"
— Mykolas Drunga, “Linksnių ir 
prielinksnių vartojimo" — prof, 
dr. Antanas Klimas, “Lietuvių 
kalbos kultūros" — kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, "Lietuvių bendrinės 
kalbos tarimo" —- prof. dr. Anta
nas Klimas. Kiekvienas kursas tu
rės dvylika valandų truksiančių 
paskaitų. Dvi pilnos seminaro 
savaitės kursantui su paskaito
mis, kambariu ir maistu kainuos 
$300. Šiemet leidžiama semina- 
ran įsijungti ir vienai savaitei
— rugpjūčio 6-13 d.d. arba rug
pjūčio 13-20 d.d. Viena savaitė 
dalyviui kainuos $180. Registruo
ja ir informacijas teikia Lituanis
tikos seminaras, 5620 So. Clare
mont, Chicago, IL 60636, USA.

Liaudies meno draugijos Kau
no skyrius “Saulutė” surengė liau
dies meistrų vaikų ir vaikaičių 
kūrinių parodą. Draugijos narių 
atžalynas parodai parūpino apie 
50 darbų, susietų su gimtojo kraš
to gamta, namais, žmonėmis, au
galais ir gyvūnais.

Šiaulių dramos teatras sezoną 
baigė trim renginiais — Antano 
Škėmos pjesės “Vieną vakarą” 
premjera ir sibirinės poezijos 
vakarais. Vienaveiksmę A. Škė
mos pjesę, kurioje vaizduojamas 
į Vakarus pasitraukusių lietuvių 
likimas, paruošė vyr. rež. G. Pa
degimas. Scenovaizdžius sukūrė 
dail. R. Keldušytė. Poezijos va
kare aktorė D. Cinauskaitė skai
tė tremtinio V. Cinausko eilėraš
čius. Kitą panašų vakarą “Išalkom 
tavo kasdieninės duonos” surengė 
aktorė O. Dautartaitė, pavadini
mui pasirinkusi eilutę iš Sibiran 
ištremto poeto Antano Miškinio 
eilėraščio “Vakarė žvaigždė”. Lu
kiškių kalėjime parašytas eiles 
skaitė viešnia iš Naujosios Ak
menės — buvusi tremtinė ir dra
mos aktorė S. Niūniavaitė.

Išeivijos dail. Alfonso Dargio 
amžiaus aštuoniasdešimtmečiu! 
skirtą darbų parodą Vilniuje 
surengė Lietuvos dailės muziejus. 
Parodai buvo panaudotas muzie
jui dovanotas dail. A. Dargio 135 
grafikos ir tapybos kūrinių rinki
nys. Jos aprašyme nusiskundžia
ma, kad jų autorius yra mažai ži
nomas Lietuvoje. Mat dail. A. 
Dargis, 1936 m. baigęs Kauno me-, 
no mokyklos dekoracijų skyrių, 
studijas gilino Vienos dailės aka
demijoje ir, užkluptas karo, Lie
tuvon nebegrįžo. Skaitytojams 
primenama, kad jis dirbo dekora
toriumi Vokietijos teatruose, po
karyje buvo persikėlęs į JAV ir 
savo studiją turėjo Ročesteryje. 
Dabar amžiaus aštuoniasdešimt
metį švenčiantis dail. A. Dargis 
gyvena ir kuria Bavarijos Fried- 
richshafene prie Bodeno ežero. 
Sukaktuvinės parodos lankytojai 
džiaugiasi jo Lietuvos vaizduo
se išsaugotomis gimtosios žemės 
gyvomis spalvomis ir formomis.

Liaudies muzikos festivalis 
“Skamba, skamba kankliai” gegu
žės 24-28 d.d. buvo surengtas Vil
niuje. Jis pradėtas senosiomis lie
tuvių liaudies dainomis, kurias Vil
niaus universiteto teatro salėje 
atliko šventėn atvykę Gudijos ir 
Lenkijos lietuviai. Keturias die
nas Vilniaus senamiesčio aikštėse 
skambėjo lietuvių liaudies dainos 
ir melodijos, atliekamos Vilniun 
suvažiavusių aukštaičių, žemaičių, 
dzūkų ir suvalkiečių. Klausyto
jams įsijungti į dainas padėjo 
10.000 egz. tiražu išleistas dai
nynėlis. Šventė baigta bendra va
karone Kalnų parke. Jon įsijungė 
ir svečiai. Jautriai skambėjo Ka- 
zachstanan ištremtų Pavolgio vo
kiečių ansamblis "Erbe” (“Paliki
mas"), Tiumenės chantų ansamb
lis "Arang mošne” (“Dainuojan
čios pasakininkės"). Vokiečiai 
skundėsi, kad jiems Kazachstane 
gresia tautinis išnykimas, nuo 
kurio gelbstimasi tautinių papro
čių bei tradicijų atgaivinimu. 
Norima išbristi iš beteisės būk
lės ir susigrąžinti autonomiją. 
Seniesiems Tiumenės chamams 
rūpestį kelia naftą siurbiantys 
bokštai, merdinti tautinė kultū
ra, gimtosios kalbos neišmokę 
vaikai. Šios liūdnos temos skam
bėjo abiejų ansamblių dainose.

Anzelmas Matutis (1923-1985) 
vaikams yra palikęs daug gražių 
eilėraščių, poemėlių ir eiliuotų 
pasakų. Už tuos savo kūrinius jis 
yra laimėjęs Lietuvos respubliki
nę premiją ir H. K. Anderseno 
tarptautinį diplomą. Velionies 
atminimui Varėnos rajono Pauos- 
upės kaime kasmet rengiama vai
kams skirta "Poezijos pavasarė
lio" šventė. Šiemet ji įvyko ge
gužės 13 d. Uosupio ir Ūlos san
takoje. kur yra liaudies meistro 
Antano Česnulio medyje išdrožtas 
Anzelmo Matučio eilėraščio pos
mas: "Po gimtinės ąžuolėliais, / 
Po šilkiniais jų šešėliais / Iš dai
nelių iš dainų / Margą juostą aš 
pinu." Vaikai kasmet išrenka 
jiems labiausiai patikusį eilėraš
tį. kurio autorius paskelbiamas 
šventės laureatu. Šiemetinio “Poe
zijos pavasarėlio" laureatu tapo 
poetas Martynas Vainilaitis, taip 
pat pasižymėjęs vaikams skirtais 
poezijos rinkiniais ir eiliuotomis 
pasakomis. Jis turėjo skaityti savo 
eilėraščius, bet šią šventės dalį 
sukliudė staiga užėjęs šiltas pava
sario lietus. Pragiedrėjus M. Vai
nilaitis pasodino tradicinį laureato 
ąžuolėlį, prie kurio beveik iki su
temų skambėjo dainos. Svečiai bu
vo pavaišinti Dzūkijos žolelių ar
bata. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

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

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. .. 1O'/2%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 93/4% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ..... 83/4%
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 111/4% 
RRSPirRRIF-2m.term.ind. 11 % 
RRSPirRRIF-3m.term.ind. 103A% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 9’/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53/4%

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.

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). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas [vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 41 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

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

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 1 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, Įstaigų, 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

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

Tel. 231 -5641, namų 766-5857
Zlllotota 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) ziiloIulC Islington, Ontario M9B 1 A6

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

T.V.

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

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

Dr. VALDAS ADAMKUS

Valdui Adamkui 
garbės daktaro laipsnis 
410 metų nuo Vilniaus universite

to įsteigimo paminėjime-šventėje, 
antrosios dienos iškilmėse, 1989 
kovo 31 d., rektoriaus Jono Kubi
liaus buvo perskaitytas specialus 
aktas ir įteikti Vilniaus universi
teto garbės daktaro diplomai Val
dui Adamkui, Frankfurto u-to vice- 
prez. prof. W. Winkler ir Varšuvos 
u-to prof. Č. Olechui.

Valdas Adamkus yra šiuometinis 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos pir
mininkas. Jis daug yra prisidėjęs 
dėl sportinio bendradarbiavimo 
santykių užmezgimo su Lietuva. 
Yra tarpininkavęs, kai A. Sabonis 
gydėsi Amerikoje. Talkino Lietu
vos futbolininkams, įtraukdamas 
juos į tarptautinį Dallas, Texas 
turnyrą. Lietuvoje turėjo eilę pasi
tarimų su Lietuvos kūno kultūros 
ir Sporto bei TOK-to atstovais dėl 
bendradarbiavimo gairių ateinan-

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą. kurį 

Jis mums duoda ”

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 

Telefonas: (705) 673-9595

The Lougheed & Barnard

Funeral Home

čiais metais sporto vadovų suvažia- 
vimo Lietūvoje ir IV-jų PLS žaidy
nių.

Valdas Adamkus Lietuvoje yra 
daugiau žinomas kaip ekologas. Jis 
jau 20 metų artimai dirba su Vil
niaus universitetu. Yra parašęs eko
logijos klausimais straipsnių, skai
tęs paskaitų ir davęs patarimų. Val
do Adamkaus pastangų dėka šiuo 
metu Lietuvoje spausdinama Adol
fo Šapokos “Lietuvos Istorija” 325, 
000 tiražu.

Stepas Butautas, nusipelnęs TSRS 
sporto meistras, vilniškiame “Spor
te” 1989 balandžio 29 d. laidoje rašo: 
“Prisimenu vieną epizodą iš TSRS 
krepšininkų išvykos 1959 į JAV. 
Buvau moterų rinktinės vyr. trene
ris. Ruošėmės eilinėms rungtynėms 
su JAV rinktinėmis Peorijoje. .. 
Viešbutyje sutikau mūsų šiandien 
visų gerbiamą Valdą Adamkų, sų 
kuriuo vokiečių okupacijos metais 
mokiausi Kauno I gimnazijoje ir 
žaidžiau futbolą LGSF jaunių ko
mandoje.

Po rungtynių turėjome progą pa
sikalbėti apie Lietuvą, tėvynėje 
likusius draugus ir t.t. Prisimenu, 
oficialus varžybų atidarymas vyko 
po moterų rungtynių, prieš vyrų 
susitikimą. Grojant JAV himną, 
Valdas tada pasakė: “Tikėk, Stepai, 
šis himnas manęs nešildo”. “Tai ko 
gi pasitraukei į Vakarus?” - išsprū
do. “Visi traukėsi, ir aš pasitrau
kiau” - atsakė. O kaipgi galėjo su
siklostyti jo likimas Lietuvoje? Ar 
negalėjo ir jis patekti į pasmerktųjų 
sąrašus? Nors tuo metu jam tebuvo 
septyniolika metų ir Tarybų val
džiai nebuvo nusikaltęs . . . Vėliau 
Valdas Adamkus tapo žinomu spe
cialistu, užėmė garbingas pareigas 
ir šiuo metu daug padeda atgimstan
čiai Lietuvai.”

Roma Griniūtė, Vilniaus “Sporte” 
1989 balandžio 6 laidoje, straipsnyje 
“Akis į akį - su gyva legenda” supa
žindino Valdą Adamkų su Lietuvos 
visuomene. Ji rašė apie jo sportinę 
bei profesinę veiklą ir iš praktiš
kos pusės, teigdama, kad be Valdo 
Adamkaus iniciatyvos ir tarpinin
kavimo faktiškai neapsieina nė vie
nas bendras Lietuvos ir išeivijos 
renginys .. .

1989 Š. Amerikos lietuvių 
lauko teniso pirmenybės

1989 ŠALFASS individualinės 
lauko teniso pirmenybės įvyks 
rugpjūčio 19-20 d.d. Harvey Barčus 
Tennis Center, 2655 East Outer Drive 
(tarp Ryan Rd. ir Mound Rd.) Far- 
well Field, Detroit, Mich. tel. (313)- 
876-0310. Varžybas vykdo ŠALFASS 
lauko teniso komitetas, vadovauja
mas dr. A. Barausko.

Pradžia - rugpjūčio 19, šeštadie
nį, 9:00 v.r. Registracija nuo 8:00 v.r.

Programa: Vienetai - Vyrų A, Vy
rų B, Vyrų senjorų (virš 44 m.). Jau
nių (žemiau 19 m.), Moterų, mergai
čių (žemiau 19 m.). Dvejetai - Vyrų 
ir mišrūs.

Esant pakankamai žaidėjų, vyrų 
dvejetai gali būti vykdomi atskirai 
A ir B klasėse.

Klasifikacija - pagal žaidėjo am
žių 1989 rugpjūčio 19 d. Dalyvavi-

Nauji ir naudingi pasikeitimai 
siuntiniams į Lietuvą

Dabar galime siųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu ir visomis 
kitomis išlaidomis, kaip buvo daroma iki 1984 metais. Leidžia
mųjų siųsti daiktų sąrašas yra platesnis, kiekiai didesni ir muitas 
mažesnis.

Siūlome praktišką, naudingą ir pageidaujamą tokios sudėties 
siuntinį: sportinis kostiumas, “Adidas” arba “Puma” firmos, 
sportiniai vyriški arba moteriški žymiųjų firmų batai, puošni 
palaidinukė, išeiginiai marškiniai, 500 gr natūralios kavos (instant), 
2 sv. įvairaus tualetinio muilo, moteriškas arba vyriškas liet
sargis, striukė. Siuntinio kaina ..................................................$500

Taip pat parduodame prekes ir Vilniaus užsienio valiutos par
duotuvėje “Merkurius”, kur kliento nurodytas asmuo gali pats 
prekę pasirinkti. (Automobiliai, šaldytuvai, mezgimo mašinos, 
televizijos aparatai, video, stereo magnetofonai ir kt.)

Sudarant testamentus suteikiame praktišką patarimą, persiun
čiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Baltic Stores Co. Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England

Tel. 01 460 2592
Tik per Angliją pigiau ir greičiau

GE©. 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 

Mes parūpinam savo klientams braižinius bei 
proporcingus pagal mastelį planus patvirtinimui. 
Projektai ir skulptūros atliekami geriausių mūsų 
meistrų.

Naudojamas geriausias Š. Amerikos ir im
portuotas granitas. Užsakymai priimami bron
zos ir granito plokštėms, keramikos ir porceliano 
paveikslams, įrašams kapinėse, bronzos sta
tuloms ir lemputėms.

Varžytinių kainos - visų projektų 
meistriškumas garantuotas.

mas atviras visiems lietuvių žaidė
jams.

Dalyvių registracija - iki rugpjū-. 
čio 15 d. imtinai šiuo adresu: dr. 
Algis Barauskas, 3018 Patch Dr., 
Bloomfield Hills. Mi. 48013, tel. (313)- 
258-6535.

Raštu programa yra pranešama 
visiems sporto klubams ir anksčiau 
dalyvavusiems žaidėjams. Pasitai
kius lietingam orui, yra galimybė 
varžybas vykdyti uždarose patalpo
se. Visais varžybų reikalais prašo
me kreiptis į dr. Barauską arba Jur
gį Šenbergą, kurio telefonas yra 
(313)-549-0586.

ŠALFASS centro valdyba
Golf Haven, golfo laukuose, buvo 

sužaistas 8-sis šio sezono Toronto 
lietuvių golfo klubo turnyras ir jame 
dalyvavo 40 golfininkų. 1 v. (gross) 
laimėjo S. Podsadecki su 76, II-ji v. 
teko K. Eimantui su 80 ir IlI-ji v. R. 
Šimkui, kuris “sušaudė” 82. Išlygi
namųjų smūgių klasėje pirmuoju 
tapo V. Kaknevičius su 70 ir Il-je 
vietoje liko Algis Simanavičius su 
71. Moterų klasėje (gross) I v. I. Ky- 
mantienė su 91 ir ji laimėjo I v. išly
ginamųjų smūgių kategorijoje su 
70. Arčiausia vėliavos ant trijų 
skirtingų žaliųjų laimėtojais tapo: 
S. Kėkštas, S. Podsadecki ir Augusti
nas Simanavičius. Nežinomoji skylė 
(mistery hole) - laimėtojas R. Grigas.

Europos krepšinio pirmenybėse 
Zagrebe Jugoslavija laimėjo titulą. 
Sidabro medalistai - Sovietų Są
jungos žaidėjai, laimėję prieš Ita
liją 104:76, Šarūnui Marčiulioniui 
įmetus 23 taškus, pusfinaliuose 
pralaimėjo graikams. Sovietų tre
neris ir komandos vadovas Vladas 
Garastas pareiškė, kad jo žaidėjai 
perdaug buvo užimti mintimis vykti 
į užjūrius ir žaisti NBA ir Europos 
profesionalų lygose.

Auga pamaina čempionams. (Vil
niaus “Sporto” inf.).

Disko metikai - tikras mūsų leng
vosios atletikos pasididžiavimas. 
Amžiams į “sporto karalienės” isto
riją įrašytos Algimanto Baltušniko, 
Vytauto Jaro, Romo Ubarto, Vaclo
vo Kidyko pavardės. Jie parvežė į 
Lietuvą Olimpiados, Europos, ša
lies čempionatų aukso ir kitų spal
vų medalius. Pergalių, medalių 
niekada nebūna per daug. Viltį, 
kad ir ateity galėsime džiaugtis 
mūsų vyrų ąžuolų laimėjimais, įžie
bė žinia iš Šiaulių.

Miesto stadione vykusiose respu
blikinėse jaunių lengvosios atleti
kos varžybose išsiskyrė vienas re
zultatas. Jį pasiekė jaunasis disko 
metikas Virgilijus Alekna. Septy
niolikmetis Panevėžio internati
nės sporto mokyklos moksleivis nu
metė 1,5 kg diską 62.08 ir gerokai 
pagerino Lietuvos jaunių rekordą. 
Būdamas tokio amžiaus, R. Ubartas 
dar negalėjo pasigirti panašiais 
rezultatais. Trenerių G. Simanyno 
ir A. Mykolaičio auklėtinio ūgis 
-1 m 97 cm, svoris -100 kg. A. Alekna 
kilęs iš Kupiškio.

“Žalgiriečiai” Barselonoje planuo
ja išsikovoti 9 olimpinius medalius.

Nors sekančios olimpinės žaidy
nės dar toli (jos vyks 1992 Barcelo- 
noje). “Žalgirio” draugijos respubli
kinės tarybos prezidiumo posėdy
je, jau buvo planuojama apie gali
mybes Lietuvos sportininkams lai
mėti bent 3 aukso, 3 sidabro ir bron
zos medalius. Auksą, galvojama, 
turėtų iškovoti futbolininkai (tarp 
kandidatų į olimpinę rinktinę yra 
V. Baltušnikas ir A. Narbekovas), 
krepšininkai (V. Tuomaitė. Š. Mar
čiulionis, R. Kurtinaitis ir A. Sabo
nis), rankininkai (D. Kalauskaitė 
ir A. Miklušytė). Sidabrą - akade
minio irklavimo atstovai (B. Juozė- 
naitė, R. Ribinkaitė), lengvaatle
čiai (R. Čistiakova, D. Matusevičie- 
nė, V. Kidykas), Bronzos - baidarių- 
kanojų irkluotojai (S. Šeršen), plau
kikai (R. Mažuolis), žolės riedulinin- 
kės (R. Kriščiūnaitė, V. Pavilionytė).

Galvojama, kad olimpiadon vyks 
ir medalius iškovos jojikas R. Udra- 
kis, buriuotojai G. Mincė ir D. Ga- 
laburda. Jau sudarytas rezervinis 
busimųjų olimpiečių sąrašas, kuria
me yra 41 sportininkas.

1988 Seulo olimpiadoje dalyvavo 
26 Lietuvos olimpiečiai (Sovietų 
Sąjungos sudėtyje). 13 iš jų laimėjo 
olimpinius medalius. G. Umaras, 
net du aukso, dviračių lenktynėse. 
Iš viso - 10 aukso, 2 sidabro ir 2 bron
zos.

Skautų veikla
• Registratorė į “Romuvos" 

stovyklą v.s. D. Keršienė išvyko į 
Bostoną, ji grįš liepos 18 d. Kas dar 
nėra užsiregistravę, skambinkite 
iki liepos 19 d. F. Mockui, tel. 489- 
7735 arba Inai Balsytei tel. 485-1488.

• Stovyklai “Romuvai”-rugpjū
čio 13-26 d.d. yra paruošta įdomi 
programa, kurią dar praturtins v.s. 
kun. A. Saulaitis, SJ.

• Lietuvos buriuotojus sutikti 
Niujorke buvo nuvykę - j.v.s. B. 
Stundžia ir Namikų šeima, o Čika
goje sutiko ps. S. Kuzmas, kuris 
įteikė jachtų kapitonams $8000 Ka
nados lietuvių auką. Pinigai bus

lietuvių
r>A a iui a KREDITO HA K A M A KOOPERATYVAS

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

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. 
10’/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
61/2% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:

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

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų...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. GARDENS 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 
NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS 

STASYS JOKŪBAITIS.
Nemokamas namo įkainojimas.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda, BA.
associate broker

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

DEŠIMTIES METŲ PATYRIMAS

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

panaudoti jachtų patobulinimui.
• Iš jūrų skautų buriavimo 

kursų sugrįžo - pi. G. Karasiejus 
ir D. Lėlys. M.

Siunčiame ir 
parduodame 
220 voltų/50 H2 

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

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

• 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 
390 Bay St. nr. 600, Toronto M5H 2Y2 
Darbo (41 6) 868-0922, namų (41 6) 848-0320



AfA 
JONUI RASTAUSKUI 

mirus,

seseriai ČESEI PAŽERŪNIENEI, jos šeimai bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

E. K. Činčikai I. A. Patašiai
E. L. Rudaičiai

AfA 
VIKTORIJAI KLIUČIENEI

Lietuvoje mirus,

brolį ADOMĄ KANTAUTĄ ir žmoną FILOMENĄ 
nuoširdžiai užjaučiame -

A. M. Dudaravičiai
M. Gudjurgienė ir šeima
V. E. Kadžiai
J. O. Popikaičiai
P. E. Vaitkūnai
K. B. Žolpiai

Toronto jaunučiai ateitininkai birželio 11 d. prieš vasaros atostogas paskutiniame susirinkime. Iš kairės: D. 
Karka, V. Petrauskaitė, V. Barakauskaitė, L. Puterytė, E. Bušinskaitė, V. Barakauskaitė, R. Puterytė, L. Tarnu- 
laitytė, T. Bušinskas Nuotr. G. Petrauskienės
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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

Užbaigė metinę veiklą^

Kanados įvykiai

Prisikėlimo parapijos tarybos 
sudėtyje jau 7-ri metai veikia 
Jaunų šeimų sekcija. Sekcija ruo
šia vaikų Mišias ir suneštinius 
pusryčius po Mišių. Rudenį - tra
dicinį vaikų kaukių balių, o pa
vasarį Velykų bobutės vaikams 
koncertą. Kartą į metus stengia
masi suruošti vieną renginį, skir
tą tėvams. Sekcija į Torontą iš 
Čikagos keletą kartų yra atsikvie- 
tusi “Antrą kaimą” bei surengu
si keletą šeimų savaitgalių su 
Klivlande gyvenančiomis jauno
mis šeimomis. Sekcija taip pat 
išleido ir platino - Vaidoto Vai

čiūno, Rūtos Valaitienės, And
riaus ir Rūtos Čerškų puikiai vai
kams paruoštą plokštelę “Du Gai
deliai”. Taip pat platino vaizda
juostę lietuvių kalba priešmokyk
linio amžiaus vaikams.

Šiais metais jaunų šeimų sekci
jos valdybą sudarė: pirm. Ramo
na Valdkienė, sekr. Indrė Paš- 
kauskienė, inž. Gabija Petraus
kienė, narės - Mary-Anne Kušli- 
kienė, Aušra Dalindienė, Nijo
lė Simonavičienė, Regina Ginio- 
tienė, Rūta Rusinienė, Jane Kriš- 
čiūnienė ir Julija Yčienė.

Šiais metais sekcija prisidėjo

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Atsistatydinusios Patricijos 

Starr darbus dabar jau tiria 
keliolika komisijų net tik Ka
nados žydžių tarybos Toronto 
skyriaus labdaros fonde, bet 
ir provinciniame pramogų 
centre Ontario Place bei Me
tropolinio Toronto namų staty
mo taryboje. Kai kuriais atve
jais tyrimus atlieka ir policija. 
Premjeras D. Petersonas pats 
įsakė policijai ištirti savo bu
vusio patarėjo G. Ashwortho 
įsivėlimą. Kyšį primena jam 
Tridel statybos bendrovės pa
dovanotas šaldytuvas ir nemo
kamas namo perdažymas. Ky
šiu paprastai perkamos pa
slaugos. Kyla klausimas - kaip 
už jas Tridel bendrovei ar Pa
tricijai Starr atsilygino G. Ash- 
worthas? Spėjama, kad prem
jeras D. Petersonas pertvar-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

kys ir savo ministerių kabine
tą, nes ir jų eilėse yra gavusių 
finansinę Patricijos Starr pa
ramą. Pranašaujamas Ontario 
kultūros ministerės Lily Mun
ro kritimas. Mat ji laikiniam 
laiškų siuntinėjimo darbui 
Kanados žydžių tarybos To
ronto skyriaus labdaros fonde 
Patricijai Starr pati pasiūlė 
savo motiną, kuri buvo priimta 
ir uždirbo $5.000.

Ontario premjerui D. Peter
sonui Patricijos Starr atnešta 
problema džiaugiasi opozici
nės NDP socialistų ir konser
vatorių partijos. Jos prisimena 
Kanados ministerio pirm. B. 
Mulronio vargus su konserva
toriais ministeriais iš Kvebe
ko, kurių nepraporcingai dide
lis skaičius savor darbą buvo 
susiejęs su asmeninės naudos 
siekiais. Nemažai tokių suk
čiaujančių ministerių turėjo 
pasitraukti iš valdžios. Dabar 
panašios problemos gali susi
laukti ir Ontario premjeras 
D. Petersonas su savo libera
lais dėl finansų reikaluose 
pasižymėjusios Patricijos 
Starr. Atskirus tyrimus yra 
pradėjęs ir Kanados žydžių 
tarybos Toronto skyriaus lab
daros fondas, oficialiai atlei
dęs Patriciją Starr iš pirminin
kės pareigų. Šiuo metu dar 
neaišku, ką atneš tų gausių 
tyrimų rezultatai. Opozicinės 
partijos Ontario parlamente 
netgi buvo pažėrusios kaltini
mų, kad buvusi Ontario Place 
pirm. Patricija Star ten bando 
sunaikinti kai kuriuos doku
mentus. Šis kaltinimas nėra ir 
turbūt nebus patvirtintas, bet 
spaudos puslapiai dabar pilni 
visokių spėliojimų.

“Tėviškės žiburių” aukotojai
$500: Toronto lietuvių kredito 

kooperatyvas “Parama”; $200: M. 
Ramūnienė; $100: Gen. kons. dr. 
J. Žmuidzinas; $50: Lietuvių namų 
vyrų būrelis; $30: kun. A. Svarins
kas, K. Kaminskas, A. Garkūnas; 
$26: A. Tautkevičius; $25: VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos valdyba; $20: M. 
Žemaitienė, Toronto lietuvių na
mai, E. Beržaitis, A. Šešplaukis, A. 
Josiukienė, G. Drešeris, H. Gu- 
mauskas, J. Bieliukas; $16: A. Ku
dirka; $15: V. Anysienė; $11: A. 
Čeika, A. Masionis, A. Kolovski; 
$10: N. Aleksa, J. Lukoševičius, 
O. Žadvydas, J. Vizgirda, P. Ve- 
žauskas, K. Daunys, V. Armalis; 
$6: S. Naujokaitis, M. Urbas, P. 
Gustys, A. Šmulkštienė, U. Opana- 
vičius; $5: kun. V. Pikturna, O. 
Karpis, K. Dūda, A. Hylands, A. 
Sajauka, E. Radzevičiūtė, J. Da- 
naitis; $4: A. Druteika; $3: A. Dai- 
lydė, S. Barškėtis, L. Rudis, H. 
Steponaitis, V. Beniušis; $2: S. 
Auderis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$35: J. Bubnys; $30: kun. T. Ere

minas, J. Tamulaitis, V. Dailydė, 
B. Tamulis, P. Dabkus, A. Pocevi- 
čius, Z. Pulianauskas, J. Astravas, 
E. Uldukis, M. Žemaitienė, V. Ar
malis, O. Juodikienė, J. Rimkus, 
B. Agurkis, A. Bernotaitis, J. Žy- 
gas, J. Laukaitis, H. Steponaitis, 
A. Danta, J. Klipčius, P. Gudzins- 
kas, B. Rakauskas, M. Rudokas, P. 
Žiulys, L. Rudis, J. Statkevičius, 
I. Turczyn, G. Balanda, D. Mackia- 
la, R. Kazlauskas, V. Mačiunskas,

G. Venskaitis, O. Jakimavičienė, 
S. Jatis, P. Pišnys, A. Žukowski, 
M. Bartulis, M. Pietryk, J. Dudė
nas, P. Jakubauskas, A. Viliušis, 
V. Vingelis, S. Vaiciekauskas, J. 
Bieliukas, J. Mikalavičius, D. Stu- 
kas, A. Baltrušaitis, V. Paulionis, 
V. Urniežius, kun. J. Domeika, A. 
Bušmanas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$50: B. Girčys, S. Paulaitis, V. Le
vickas, L. Vaitkevičius; $40: J. Bal- 
takys, S. Sinkevičius, I. Wilkins, 
J. Lukoševičius, A. Dailydė, $■ 
Ramanauskas.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: $60: E. Astraus
kas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurier.siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką.

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

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

CHOICE St 

IN THE

ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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.

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

1989 
metų

prie talkos Lietuvai, parūpinda
ma Sąjūdžio informacijos cent
rui reikalingas video ir audio 
juostas. Jau 7-ri metai kaip pran
ciškonų stovyklavietėje “Kretin
ga” yra ruošiama jaunų šeimų 
stovykla. Ji vyksta pirmą rugpjū
čio savaitę ir visada susilaukia 
trečdalio dalyvių iš tolimesnių 
vietovių. Šiais metais stovyklą 
organiziuoja Dalia Valaitienė 
ir Nijolė Simonavičienė iš To
ronto.

Savo metų veiklą sekcija bai
gė birželio 4 d. vaikų Mišiomis 
ir šeimų gegužine Toronto mies
to parke prie Old Mill vietovės. 
Sekančiais metais sekcijos pirm, 
bus Jane Kriščiūnienė, sekretore 
Indrė Paškauskienė ir iždininke 
Mary-Anne Kušlikienė. Gabija

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

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).

GALITE PRISISKINTI PATYS

Whittamores ūkyje
nuo pirmadienio iki penktadienio 6 v.r.-9 v.v., 

šeštadienį ir sekmadienį 6 v.r.-2 v.p.p.
Whittamores ūkis yra prie Steeles Avenue, 4 mylios į rytus nuo
Markham Road, (Highway 48). Dėl informacijos skambinkite 

tel294-3275.
Taip pat galite prisiskinti žalių pupelių, baltų žirnių ir braškių

E INFinc.; ;
2938 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1Y8
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
•• jį . • ."'F' • . . ■

įpakavimo patarnavimas į visus pasaulio
z............................ „Zz... „..............   ................ .......................z............................................

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

Justinas Raškauskas

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4078 Dixie Rd., Mississauga, Ont. L4W 1M4

624-6336 namų 897-0068

EKSKURSIJOS
L L I E T LJ V Ą

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:

MEDELIS
KENNED Y 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)

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

a

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

• 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

iv
769-1616

as 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

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.

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

Jeigu taip, skambinkite į mūsų 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.

nDEQUED INSURANCE JLr IvILtjJlIJlL lx 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 — IASLRAACE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

— Praeitą sekmadienį 11.00 v.r. pa
maldose paminėtos a.a. kun. P. Ažu
balio IX-osios mirties metinės.

— Pakrikštyta Jono ir Gintarės 
(Zelenkevičiūtės) Sungailų dukre
lė Janina.

— Susituokė Astra Senkutė su 
Bruce Holmes.

— Aukojo Argentinos lietuvių 
senelių namams “Židiniui”: $100 — 
N.N.; $50 — J. Prišas; $20 — A. Sau
lis, V. Staškevičius, J. Staškevičius, 
V. V. Baliūnai; $10 — N. N., S. A. 
Stančikai, B. Jonaitienė, V. G. Bal
čiūnai. Iš viso Anapilyje surinkta 
$969, o Wasagoje — $110. Šv. Kazi
miero liet, kolegijai Romoje aukojo: 
$1,000 — P. M. Venskai; $50 — E. Gi- 
rėnienė; Šv. Jono liet, kapinėms: 
$100 — J. Jakaitis; $60 — S. Mačiu- 
laitienė; $50 — M. Bernotienė; para
pijai: $200 — J. Jankauskas, E. Girė- 
nienė; $100 — L. O. Radzevičiai.

— Tęsiamas vajus Kanados lietu-, 
vių kultūros muziejui Anapilyje. 
Aukojo: $501 —J. B. Mažeikos; $100 
— J. O. Ažubaliai (a.a. kun. P. Ažu
balio atminimui).

— Mišios liepos 16, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Jurgį Demikį, 11.00 
v.r. už parapiją; Wasagoje 10.00 v.r. 
uža.a. Juozę ir Juozą Januškas, 11.00 
v.r. už a.a. Antaną Rinkūną.

Lietuvių namų žinios
— Lietuvių slaugos namų aukos 

paaugo $452.76 (procentai). Iš viso 
statybos fonde yra $130,367.04. Au
kos priimamos “Paramoje” sąsk. nr. 
8711, Prisikėlimo parapijos koope
ratyve sąsk. nr. 155332.17 ir “Tal
koje” nr. 4259.

— Sekmadienio popietėje dalyva
vo 320 asmenų. Svečių knygoje pasi
rašė: A. Baranauskas, G. Baranaus
kienė, G. Jacėnaitė, L. Jaskevičie- 
nė, A. Krilavičiūtė, G. Misevičie
nė, J. Sabalytė, K. Žeknys iš Vil
niaus; A. Adomavičius, R. Budriū- 
nas, A. Rukšaitė, dr. A. Rukšaitė- 
Mažutienė, G. Sakalauskienė, dr. I. 
Slabšinskienė, Z. Stavskis, B. Vec- 
kienė iš Kauno; T. G. Mazuknos, A. 
Noreika, A. Selvinienė iš Šiaulių; 
P. V. Benotai iš Panevėžio; S. Kruo- 
pytė iš Biržų; G. Skersienė, D. Ke- 
denienė iš Jonavos; J. Grigalevi- 
čienė iš Lazdijų; J. Jagminas iš Ro
zalimo miestelio, Pakruojo rajo
no; M. Sakalauskas iš Krinčino; E. 
Pranckevičius iš Klivlando; V. Ski- 
rius iš Santa Monika, Kalif.; R. Gru- 
piljonaitė iš Londono, Anglijos; 
P. Prahl, E. A. Prahl, V. Ramanaus
kas iš V. Vokietijos; J. Mozuraitis 
iš Montrealio.

— Liepos 9 d., sekmadienį, 12.00 v. 
Clairville Conservation Area parke 
įvyko Lietuvių namų ir “Atžalyno” 
gegužinė. Graži diena sutraukė 300 
gamtos mylėtojų, jų tarpe net 15 sve
čių iš Lietuvos. Veikė maisto ir gė
rimų bufetas, vadovaujamas Janinos 
Vitkūnienės. Jaunimas žaidė tinkli
nį bei dalyvavo įvairiuose bėgimuo
se. Buvo loterija, kuriai vadovavo 
Augustas Sukauskas. Čia laimė žyp- 
sojosi mūsų svečiams iš Lietuvos. 
Muzikai panaudota LN vyrų muziki
nė aparatūra su garsiakalbiais. 
Tvarkė Zigmas Rėvas, parūpinęs sa
vo magnetines juostas. LN būrelis 
ir “Atžalynas” dėkoja visiems už 
atsilankymą.

— Liepos 13 d. 10.00 v.r., 180 Dun
das St. W, 8-me aukšte Ontario savi
valdybes taryba svarstys Lietuvių 
slaugos namų statybos projekto pri
ėmimą. Visus lietuvius suinteresuo
tus šiuo projektu kviečiame daly
vauti.

Olimpinio Lietuvos komiteto 
narė spaudos reikalams žurna
listė Roma Griniūtė-Grinber- 
gienė iš Vilniaus, aplankiusi 
Australiją, lankėsi ir Kanado
je, domėdamasi daugiausia 
sporto reikalais. Būdama 
Toronte, ji rinko medžiagą 
straipsniui apie dr. A. Šapo
ką, “Lietuvos istorijos” redak
torių bei autorių. Jo redaguo
tas veikalas dabar spausdina
mas Lietuvoje 325,000 tiražu. 
Nors šis veikalas esąs labai 
populiarus Lietuvoje, tačiau 
jo redaktorius mažai žinomas 
plačiajai visuomenei. Primin- 
tina, kad istorikas dr. A. Ša
poka buvo ir pirmasis “TŽ” re
daktorius, juos redagavęs nuo 
1949 iki 1961 m. Mirė Toronte 
1961 m. kovo 9 d.

Lietuvių namams reikalingas 
sekmadienio popiečių 

virėjas - virėja
Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų skambinti LN vedėjui 
Teodorui Stanuliui tel. 532-3311, po 8 vai. vakaro į 
namus tel. 231-4937.

UKRAINIEČIŲ IMPORTO IR 
EKSPORTO BENDROVĖ

FIRCHUKS
Siunčiame siuntinius į Lietuvą.
Turime moteriškų, vyriškų bei vaikiškų drabužių. Taip pat 
220 voltažo radijų ir vaizdajuosčių rekordavimo aparatų.
61(TQueen St. W., Toronto, Ont., M6J 1E3. Tel. 364-5036

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10.15 

v.r. Mišias giedojo sol. A. Keblys.
— Liepos 7 d. palaidotas a.a. Vin

cas Naujokas, 76 m.
— Stovykloj “Kretinga” šiuo metu 

vyksta lietuviškai kalbančių sto
vykla; liepos 16-29 d.d. — lietuviš
kai nekalbantiems lietuvių kilmės 
vaikams; jaunų šeimų stoyvkla — 
rugpjūčio 5-12 d.d.; rugpjūčio 12-20 
d.d. įvyks Lietuvių namų vyrų būre
lio organizuojama stovykla; rugpjū
čio 20-26 d.d. — sporto klubo "Vytis”.

— Stovyklos adresas: 9 Enrus Rd., 
New Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0, 
tel. 1-705-429-2788.

— Midlando kankinių šventovės 
lankymas šiais metais bus rugpjū
čio 6 d. Ryšium su Lietuvos vysku
pų paskelbtais Eucharistiniais me
tais, vietoj įprastų stacijų bus 
palaiminimas su Švenčiausiuoju ir 
eisena prie kryžiaus po Mišių. Mi
šios 3 v.p.p., kurių metu giedos Lie
tuvos kankinių parapijos choras. Jei 
kas norėtų vykti į šią šventę auto
busu, prašoma registruotis parapi
jos raštinėje. Autobusas išvyks nuo 
mūsų parapijos 12 v. ir grįš apie 7 
v.v. Kelionės kaina į abi puses —$12 
asmeniui.

— Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
šventės paminėjimas bus liepos 16, 
sekmadienį, su specialia malda po 
kiekvienų Mišių, o po 10.15 v.r. Mi
šių bus pašventintas palaimintojo 
Jurgio Matulaičio biustas, kuris 
yra šalia šv. Antano statulos. Šio 
biusto aukotojas yra A. Viskontas 
savo žmonos Stasės atminimui.

— Parapijai aukojo: $100 — 0. Juo- 
dišienė savo vyro a.a. Vytauto 10 m. 
mirties atminimui, A. Viskontas, S. 
Vaitekūnienė; $200 — A. Navickas; 
$50 -r- V. P. Melnykai, K. Lukošius, 
A. Medelis; Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje: $75 — V. A. Paulionis; 
pranc. klierikų fondui: $200 — P. 
Ūkelienė; vyskupo fondui: $200 — P. 
Ūkelienė; religinei šalpai: $50 — 
M. Daukšienė.

— Mišios liepos 16, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Oną ir Juozą Žė- 
kus, 9.20 v.r. Už a.a. Adomą Kaluke- 
vičių, 10.15 v.r. — už a.a. Bronių 
Povilaitį, už a.a. Stasę Viskontie- 
nę, 11.30 v.r. — už parapiją, 8.30 v.v. 
— už Lukoševičių ir Povilaičių šei
mos mirusius.

Laiške iš Suvalkų trikampio 
pranešama, kad Dariaus-Girė
no transatlantinio skrydžio 
metinių minėjimas įvyks lie
pos 16, sekmadienį, prie mi
nėtų žuvusių lakūnų paminklo 
Pščelniko (Soldino) miške. 
Programoje numatytos Mišios, 
prakalbos ir meninė progra
ma, atliekama “Sūduvos” an
samblio. Tikimasi daug svečių 
iš Lietuvos, iš įvairių Lenki
jos sričių ir vietinių valdžios 
pareigūnų.

Akademinis skautų sąjūdis 
iš Rako stovyklavietės (Custer, 
Mich.) atsiuntė šį sveikinimą: 
“Mes, Akademinio skautų są
jūdžio nariai, susirinkę Ra
ko stovyklavietėje, sveikiname 
‘Tėviškės žiburius’. Šiais me
tais švenčiame ir džiaugiamės 
‘Varpo’ laikraščio 100 metų ir 
Akdeminio skautų sąjūdžio 65 
metų sukaktimis. Tebūna tai 
paskatinimas kitiems darbams 
ir žygiams Lietuvos ir lietu
vybės suklestėjimui. Ad melio- 
rem!” Pasirašė fil. Danutė Ei- 
dukienė ir fil. Al. Likande- 
rienė.

Kanados lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyba reiškia nuo
širdžiausią padėką už suteiktą 
šiais metais finansinę paramą 
žurnalistų veiklai plėsti ir ją 
gerinti: Kanados lietuvių fon
dui už $200, Toronto Prisikė
limo parapijos kredito koope
ratyvui už $300, Toronto “Para
mos” kredito kooperatyvui už 
$200 ir Hamiltono “Talkos” 
kredito kooperatyvui už $150. 
Taip pat norime pranešti, kad 
š. m. spalio 15 d. žurnalistų 
valdyba yra numačiusi sureng
ti vieną iš didesnių renginių 
paminėti “Varpo” sukaktį.

Valdyba

“Ekologinės problemos Lietuvoje”.
Paskaitininkas palies vandens užterišimo, miškų nykimo priežas
tis, Lietuvos žaliųjų veiklą. Bus atsakoma į klausimus. Po to bus 
rodoma vaizdajuostė iš “Gedulo ir Vilties diena”, minint sibirinius 
trėmimus birželio 14 d. Kaune, su paskaitininko komentarais. Visi 
kviečiami pasiklausyti. Įėjimas laisva auka.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis liepos 
25 d., o poatostoginis numeris 
— rugpjūčio 15 d. Atostogų me
tu neveiks redakcija ir spaus
tuvė. Administracija dirbs vi
sas dienas, išskyrus šventes ir 
savaitgalius. Redakcija ir 
spaustuvė po atostogų pradės 
dirbti rugpjūčio 9 d.

Lietuvių kalbos kursai suau
gusiems, kurie nori išmokti lie
tuviškai kalbėti, prasidės spa
lio pradžioje, trečiadienio va
karais nuo 7-9 v.v. Bishop Mo
rocco gimnazijoje (Bloor-Dun
das). Registracijos data bus 
pranešta vėliau. Dėl informa
cijos skambinti G. Paulionie- 
nei tel. 249-1305. Dėstys moky
toja L Ehlers.

Toronto Maironio mokyklos 
X sk. abiturientus “Paramos” 
banko pirmininkas D. Vaidila 
sveikino laišku: “Mūsų di
džiausias linkėjimas jums ir 
toliau gilintis lietuvių kalbo
je, dalyvauti lietuvių visuo
meniniame gyvenime ir būti 
aktyviais ‘Paramos’ nariais”. 
“Parama” kiekvienam moki
niui skyrė Jono Aisčio knygą 
ir $30.00.

Lietuvių tautodailės instituto 
suvažiavimas. Jis įvyks š.m. 
rugpjūčio 26 d. dailininkų An
tano ir Anastazijos Tamošai
čių sodyboje. Suvažiavimą no
rima padaryti moksliniu, me
niniu ir praktiškai naudingu 
tautodailės ateities darbams. 
Suvažiavimo metu bus ir vi
suotinis instituto narių susi
rinkimas. Pagrindinę paskai
tą tema “Senoviškos ir naujo
viškos lietuvių juostos, jų isto
rija ir dailė” skaitys dail. A. 
Tamošaitis, LTI kuratorius. 
Ruošiama senoviškų juostų 
paroda.

Dailininkų Tamošaičių so
dyboje rupgjūčio 28 - rugsėjo 
2 d.d. vyks audimo kursai - se
minaras, už kurį nereikės mo
kėti. Seminare bus juostų teo
rinis aptarimas, praktiški dar
bai, tautinių drabužių dailė, 
audimas, siuvimas, tautinių 
lėlių reikšmė ir jų parengimas 
renginiams. Norintys kursuo
se dalyvauti prašomi susisiek
ti su dail. A. Tamošaitiene. 
Adresas: R.R.2 Kingston, Ont., 
K7L 5H6, tel. 613-542-3411. In
stituto valdyba kviečia suva
žiavime dalyvauti tautodaile 
besidominčius tautiečius.

“The Toronto Sun” dienraš
čio nuolatinis korespondentas 
Bob MacDonald neseniai turė
jo pokalbį su buvusiu sąžinės 
kaliniu ir laisvės kovotoju Ba
liu Gajausku. Pokalbio mintys 
buvo išspausdintos liepos 9 d. 
laidoje. Balys Gajauskas įsiti
kinęs, kad jo gimtasis kraštas 
išsikovos nepriklausomybę. 
Sovietų imperija esanti kritiš
koje būklėje. Jau prasidėjęs 
griuvimas, kuris tęsis ir to
liau. Nėra klausimo, kad Gor
bačiovas nenorįs suteikti Bal
tijos valstybėms nepriklauso
mybės. Jis darysiąs viską, kad 
taip neįvyktų. Tačiau tai ne
gąsdina B. Gajausko. Tikslas 
būsiąs pasiektas. B. Gajauskas 
primena Vakarams, kad, tei
kiant sovietams ekonominę pa
galbą, reikia iš jų lygiagrečiai 
išreikalauti daugiau teisių 
žmonėms. Taip pat įspėja va
kariečius, kad teikiama sovie
tams ekonominė pagalba ne
būtų naudojama karo pramo
nei. “Mano tikslas visą laiką 
yra tas pats — kad būtų laisvas 
mano kraštas ir jame klestėtų 
demokratija. Šio tikslo neatsi
sakysiu niekad” — pareiškė B. 
Gajauskas.

Š. m. liepos 23, sek
madienį, 2.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių na
muose, Kauno botanikos 
sodo direktorius ir Kauno 

apsaugos draugijos 
pirmininkas 

RAMUNIS BUDRIŪNAS, 
skaitys

PASKAITĄ
tema

Rengia: LN kultūros komisija

A. a. Juozo Girėno atminimui 
Bronė Žiobienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $20.

A.a. Juozo Girėno atminimui 
Kristina ir Bronius Žutautai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$10.

A.a. Zigmo Paulionio 20-jų 
mirties metų atminimui žmo
na Elena ir sūnus Jurgis “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

Nauja KLF vadovybė
Prieš keletą savaičių išrink

ta Kanados lietuvių fondo tary
ba liepos 5 d. posėdžiavo To
ronto Lietuvių namuose ir iš
rinko pareigūnus sekantiems 
dviem metams. Posėdį atidarė 
buvęs ilgametis tarybos pir
mininkas dr. Antanas Pacevi- 
čius, pasveikino naują KLF 
tarybą, linkėdamas jai sėkmės 
kaupiant kapitalą lietuvybės 
išlaikymo darbams.

KLF taryba išsirinko pirmi
ninku dr. P. Lukoševičių ir 
sekretore Zitą Bersėnaitę- 
Cers. KLF valdybą sudaro: 
pirm. dr. S. Čepas - vicepirm. 
J. Pleinys, sekr. Vaidotas Vai
čiūnas, ižd. K. Čepaitis ir na
rys J. G. Skaistys.

Vienas iš pirmųjų naujos 
tarybos darbų yra naujųjų įsta
tų užregistravimas Consumer 
& Corporate'Affaires ministe
rijoje. įstatų peržiūrėjimo ir 
papildymo komisija pasirū
pins, kad naujieji įstatai būtų 
išversti į anglų kalbą ir įteikti 
C&CA ministerijai.

KLF informacija
“The Canadian Jewish News” 

laikraštyje rašo Dmitrijus Ka
novičius, kuris ne per seniau
siai lankėsi Lietuvoje. Jis ten 
pastebėjo didelius pasikeiti
mus. Dabar Lietuvoje vyksta 
tautinis atgimimas, kuris turi 
įtakos ir žydų bendruomenei.

Su Sąjūdžio pritarimu, šių 
metų pradžioje buvo atkurtas 
Lietuvos žydu sporto klubas 
“Makabi”. Per trumpą laiką į 
klubą įsijungė 565 žmonės, 
nors klubas neturi patalpų ir 
mažai sporto priemonių. Klu
bo pirm. S. Finkelsteinas pa
reiškė, kad klubo tikslas nėra 
tik Lietuvos žydų Sporto tradi
cijų tęsimas. Klubas populia
rins fizinę kultūrą, sudarys 
draugiškus ryšius su kitomis 
tautybėmis, gyvenančiomis 
Lietuvoje.

Klubas buvo įsteigtas Vil
niuje 1916 m. Jau 1926 m. jis 
turėjo 4000 narių. Leido dvisa
vaitinį laikraštį. Klubo atletai 
dalyvavo futbolo, bokso, stalo 
teniso, dviratininkų sporto 
šakose. Šio klubo sportininkai 
atstovavo Lietuvai olimpiniuo
se žaidimuose. Nacių ir stali- 
nistų klubas buvo panaikintas.

Su tautinių lietuvių atgimi
mu atsigauna ir žydų bendruo
menė Lietuvoje. Jau niekas ne
sidrovi save vadinti žydu. Prie
šingai, žodį žydas naudoja drą
siai, garsiai ir su pasididžia
vimu.

“Makabi” klubas turi ir ne
mažai sunkumų, trūksta patal
pų ir sporto priemonių. Bet 
klubas tikisi nuomoti įmonių 
ir mokyklų sales, surasti tre
nerių ir pradėti lavinti sporto 
talentus turintį žydų jaunimą.

Pats Dmitrijus Kanovičius, 
gyvendamas Lietuvoje, buvo 
pasiekęs sportinių laimėjimų. 
Jo tėvas Jokūbas Kanovičius, 
gyvenantis Lietuvoje, yra ži
nomas rašytojas. A.

Paieškojimas
Ieškomas Domas Rupšys arba 

jo žmona Bogumila Rupšienė bei 
vaikai Emilija ir Viktoras. Žinan
tys anie juos arba jie patys prašo
mi pranešti: Stefa Rupšytė-Neste- 
lienė, K. Požėlos 98-13, Kaišia
dorys, Lithuania USSR, tel. 5-29-13.

Svečio iš Kauno 
paskaita

Viešintis Toronte Kauno bo
tanikos sodo direktorius ir 
Kauno gamtos apsaugos drau
gijos pirmininkas Ramunis 
Budriūnas (kompoz. Antano 
Budriūno sūnus) Lietuvių na
muose liepos 23 d. skaitys pa
skaitą tema “Ekologinės pro
blemos Lietuvoje ir kaip jas 
stengiamės išspręsti”. Bus pa
liesti tokie punktai: 1. Kauno 
vandens valymo įrenginių ir 
hidroakumuliacinės elektri
nės statyba. 2. Kaip gelbėsim 
miškus nuo oro užteršimo ir 
nuo medžiojamų žvėrių gausy
bės. 3. Lietuvos gamtos apsau
gos draugija ir “Lietuvos ža
lieji”.

Ramunis Budriūnas gimęs 
1938 m. Kaune. Baigęs Lietu
vos žemės ūkio akademiją, 
Miškų ūkio fakultetą. Biolo
gijos mokslų kandidatas, ap
gynęs disertaciją tema “Gam
tos estetinių išteklių vertini
mas”. Lietuvos estetinių ištek
lių žemėlapio autorius kartu 
su K. Ėringiu. Yra paruošęs 
keletą Lietuvos augalijos že
mėlapių ir parašęs visą eilę 
straipsnių botanikos ir gam
tos apsaugos klausimais. Da
bartinis Kauno botanikos sodo 
direktorius. Žmona Danutė 
dirba botanike Lietuvos miš
kų ūkio tyrimo institute, yra 
biologijos mokslų kandidatė. 
Sūnus Justas — studentas miš
kininkas. Duktė Agnė — moks
leivė. Sporto mėgėjas — stalo 
tenisininkas, buvęs Lietuvos 
“Nemuno” draugijos čempio
nu. Su sportinėm varžybom yra 
apvažinėjęs visą Sov. Sąjungą. 
Buvo ir Vokietijoj Erfurto var
žybose laimėtoju. Dabar yra 
Kauno gamtos apsaugos drau
gijos pirmininkas. G.B.

Lietuvoje steigiama 
katalikų ligoninė

Lietuvių informacijos cent
rą iš Vilniaus pasiekė sekantis 
“Kreipimasis į pasaulio lietu
vius”:

“Vilniuje kuriasi katalikų li
goninė. Jau gauti oficialūs Lie
tuvos TSR aukščiausios tary
bos ir Sveikatos apsaugos mi
nisterijos leidimai ją kurti. 
Šiuo metu rengiamas detalus 
būsimos ligoninės darbo pro
jektas. Katalikiškos ligoninės 
organizacinis komitetas krei
piasi į išeiviją, pirmoje eilė
je — į katalikiškas ligonines 
ir labdaros draugijas, prašyda
mas moralinės ir materialinės 
pagalbos organizaciniame jos 
kūrimosi etape. Norinčius pa
dėti prašome kreiptis į Rožę 
Satkūnaitę, Vilniaus raj., Vil
niaus g-vė 4, tel. 568-412.

Katalikiškos ligoninės 
organizacinis komitetas

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
» Namų pirkimo

s bei Par^avimo
bendrovės atstovė 
verslo 769-3300

Hį namų 769-1835

• Patarnauja lietuviu kalba.
• Nemokamas namą įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9
]Ye tik namai, 

bet ir jūsų ateitis

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

PARDUODAMOS KANKLĖS, pa
gamintos Lietuvoje garsaus meist
ro. Prašau skambinti S. Mykoliū- 
nuitel. (514) 270-6392.

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

PARDUODAMI nauji 14-16 dydžio 
moteriški tautiniai drabužiai, at
vežti iš Lietuvos. Skambinti tel. 
242-3648 Toronte.

PARDUODAMOS koncertinės ir 
folklorinės kanklės, tautiniai dra
bužiai, 11-to dydžio. Skambinti tel. 
(403) 478-4838.

PARDUODAMI nauji tautiniai dra
bužiai atvežti iš Lietuvos prieinama 
kaina. Tel. 231-8832.

PARDUODAMAS ASTUONIŲ 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.

MONTREAL
KLB Montrealio apylinkės per

tvarkyta valdyba gegužės mėnesį 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Arūnas Staškevičius, vicepirm. 
ir ryšiams su lietuviškomis orga
nizacijomis Vincas Piečaitis, sekr. 
Juozas Šiaučiulis, ižd. Kostas To
liušis, ryšiams su etninėmis grupė
mis ir Baltiečių federacija dr. 
Milda Danytė, atstovauti Juodojo 
kaspino komitete ir ryšiams su 
radija ir televizija Vytautas Gruo
dis ir kultūros reikalams dr. Re
migijus Šatkauskas.

Kun. Paulius Mališka žada lie
pos mėnesį atvažiuoti iš Romos ir 
pagelbėti A V parapijos kunigams.

AV parapijos choras, Vyrų okte
tas ir “Pavasario” mergaičių cho
ras birželio 25 d. baigė giedojimo 
sezoną. Grįš po Darbo dienos. Visi 
vienetai po vasaros laukia naujų 
balsų.

Kanados dienos savaitgalį van
dalai nuvertė įcementuotą suolą, 
esantį prie AV šventovės didžiųjų 
durų, nuplėšė Mišių skelbimo 
lentą ir išrovė gėles. Gretimoje 
gatvėje buvo apdraskyti keli auto
mobiliai. Atvažiavusi policija 
vandalų neberado.

Ritos Dirsytės jungtuvės su Sau
lium Mykoliūnu įvyko birželio 
24 d. AV šventovėje. Apeigas atli
ko kun. Jonas Kublius.

Marytės Adamonytės ir Rimo 
Rekašiaus vestuvės įvyko liepos 
1 d. Šv. Kazimiero šventovėje. Juos 
sutuokė kun. Edis Putrimas.

Nijolės Matulevičiūtės ir Petro S. 
Šukio jungtuves liepos 1 d. palai
mino kun. Stasys Šileika Šv. Kazi
miero šventovėje, kurios salėje vy
ko ir vestuvinės vaišės.

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

LITAS
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%

120d. - 179d. ... .... 93/4% Einamos sąsk................ ....... 4'/z%
60d. - 119d. ... ....9'/?% RRIF - RRSP - term. ... ..... 111/2%
30 d. - 59 d. ... .... 9’/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

IŠNUOMOJAMAS kambarys su 
baldais. Galima virti. Yra garažas, 
baseinas, pirtis. Skambinti tel. 
767-7159 Toronte.

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 Pukš- 
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.

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.

A. a. Vera Klimienė, 83 m. am
žiaus, mirė birželio 25 d. Palaido
ta iš Šv. Šeimos šventovės birže
lio 28 d. “Two Mountains” kapinė
se. Liūdi du sūnūs ir kiti giminės.

A. a. Alfredas Sakaitis, 53 m. am
žiaus, mirė Royal Victoria ligoni
nėje. Palaidotas iš vengrų United 
Church Mount Royal kapinėse. 
Liūdi žmona, duktė, sūnus, sesuo, 
trys broliai ir kiti giminės. B. S.

Modernus menas - prieš civiliza
ciją. Po Picasso darbų parodos 
Montrealyje Musse des Beaux - 
Arts 1985 m. Michael Carin apie 
tai parašė romaną “500 raktu.” 
(Five Hundred Keys). Be to, jis pa
rašė Montrealio laikraštyje straips
nį, kuriame labai kritikuoja Pi
casso kūrybą.

Jo pagrindinės knygoje ir straips
nyje mintys: menas turi būti am
žinas ir turi atspindėti idėjas ir 
tikslą, bet Picasso kubistiniai 
piešiniai yra beverčiai. Jis pa
mini Pablo Picasso, Jackson Pol
lock, Samuel Beskett ir Henry 
Moore. Jų kūriniai absurdiški ir 
stokojantys moralinės prasmės, 
veikia prieš civilizaciją ir pri
sideda prie žmogaus sugyvulini- 
mo. Tai yra prieš pažangą ir ken
kiama visuomenei. V.M.

(Globe & Mail, 1989.VII.03 
by Israel Vincent).

PADĖKA
Dėkojame tėvams - Birutei ir 

Broniui Dirsėms, Alei ir Edvar
dui Dirsėms, visiems svečiams, 
sveikinusiems Arus sutuoktuvių 
proga.

Saulius ir Rita Mykoliūnai

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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).

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.


