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Dvejopa tarša
Žmonija visais laikais turėjo didelių rūpesčių, sun

kiai išsprendžiamų problemų. Ir juo pasaulio šalys da
rėsi viena kitai artimesnės, prieinamos, permatomos, 
sparčiau dalinosi pažangumu ir kultūra, — juo giliau 
jas lietė ir bendrosios problemos, kurių šaknys įaugu
sios pačiame žmoguje, teškančiame kelių ir būdų pa
lengvinti gyvenimą.

ŠIUO METU yra iškilusi gana paini gamtosaugos 
problema, liečianti daugiausia pramonės šalis. 
Tarša yra jau taip išsišakojusi, kad, rodos, nieko 

švaraus nebėra likę. Žemė, oras, vandenys — viskas ap
nuodyta, užteršta, kenksminga ne tik žmogui, bet ir vi
siems kitiems tvariniams bei žaliuojančiai augmenijai. 
Nėra abejonės, kad dėl to susirūpinimas didelis ir vis 
didėja, nes užterštumui stabdyti dar nedaug kas daro
ma, išskyrus valstybių vadų pasitarimus, mokslines ana
lizes ir rezultatų skelbimus, propagandą spaudoje ir 
“žaliųjų” sąjūdžius. Iš pagrindų greitu laiku ką nors pa
keisti, atrodo, nėra įmanoma, nes tam reikėtų pramoni
nės revoliucijos, kurios jokie ištekliai bent tuo tarpu 
neleistų daryti, o, antra vertus, toks persiorganizavimas 
galėtų sustabdyti normalų ekonominį vystymąsi, kai vis
kas yra suverta vienoje grandinėje — ką nors išėmus ar 
pakeitus, nukentėtų arba ir visai sustotų veikusi kokia 
kita svarbi žinyba. Ir taip toliau — pasaka be galo. Atro
do, kad joks drastiškas pakeitimas neįmanomas. Bet 
žingsnis po žingsnio gamtosaugos link jau einama, ypač 
tose srityse, kurios priklauso nuo kiekvieno atskiro žmo
gaus. Reikia tikėtis, kad taršos problema tolydžio suras 
įvairius sprendimus, ir gamtosaugos reikalai bus tvar
komi ne vien tik valstybiniais įstatymais, bet ir gera žmo
nių valia. Manoma, kad ateinančios kartos jau galės gy
venti apšvarintoje, sveikesnėje aplinkoje.

SUSIRŪPINIMĄ kelianti tarša betgi turi dar ir ty
lią, nealiarmuojančią, bet gana veiklią kitos kil
mės bendradarbę. Pastaroji turi specialų uždavinį 

— sprogdinti žmogų iš vidaus, nuodijant jo dvasią, žalo
jant ar žudant sveikus prigimties polėkius, ardant prin
cipų darną, tolinant žmogų nuo šviesių - skaisčių požiū
rių. Šitoji tarša yra labai klastinga, dažnai apgaubta ne
kaltais pavadinimais, įrikiuota į gyvenimo būtinybių ei
lę, prabylanti apie pažangios ir modernios visuomenės 
atstovavimą ir nebeišvengiamą slinktį. Į visa tai giliau 
pažvelgus, prasikiša verslinė-gamybinė kilmė. Paklau
sa neatsirado iš karto — ją reikėjo paruošti, pvz. naudo
jant skleidžiamą mintį, kad nugalėjus gėdos jausmą ir 
intymų vyrų-moterų santykiavimą suprastinant iki kas
dieniško poreikio lygmens, keisis pasenusios pažiūros 
apie žmogiškąją moralę. Tokie ir panašūs samprotavi
mai tapo gana stipriais skydais, ginančiais jaunimą tvir
kinančią literatūrą, pigaus pastatymo filminius šlamšte
lius, netgi pornografiją. Viso to skleidėjai ir gynėjai, 
įskaitant ir samdomus teisininkus, uždirba didelius pi
nigus. Gaila, kad tuo per mažai rūpinasi valstybinius 
įstatymus leidžiančios institucijos, kovą su dvasine tar
ša palikdamos privačiai iniciatyvai, išeinančiai iš lais
vosios orientacijos. O tarša yra tarša — fizinė ji ar dva
sinė. Abi nuodija visuomenę ir yra lygiai pavojingos. 
Kokia nauda iš sveikos gamtinės aplinkos dvasiškai su
gniuždytam žmogui? Taigi ar jau ne laikas būtų plates
niu mastu “žaliųjų” pavyzdžiu pajudėti ir dvasinės tar
šos problemas keliant? Pradžią, žinoma, turi padaryti 
kiekvienas atskirai. Sumažėjus paklausai, dings ir nuo
dai, o gamybininkai bus priversti gaminti tai, kas laukia
ma ir parduodama. Č. S.

Bus didelė šventė Amerikos sostinėje
Iš Lietuvos atvyks kardinolas Vincentas Sladkevičius, vyskupas 

Vladas Michelevičius, prelatas Alfonsas Svarinskas 
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

KANADOS ĮVYKIAI

Ūkanotos politinis dangus
Ateities problemas turėjo iš

spręsti 1990 m. lapkričio 1 d. 
ministerio pirm. B. Mulronio 
suorganizuotas Kanados pilie
čių vienybės forumas, turintis 
12 žymių kanadiečių, vadovau
jamas žurnalisto K. Spicerio. 
Šiam uždaviniui atlikti jis lai
kinai pasitraukė iš Kanados ra
dijo ir televizijos komisijos 
pirmininko pareigų. Forumo 
grupė darbą pradėjo lapkri
čio 16 d. Jos laukė sunkus už
davinys rasti visiem kanadie
čiam priimtiną formulę, užtik
rinančią Kvebeko įsijungimą 
Kanados konstitucijon ir pa
silikimą bendroje federacinė
je valstybėje.

Vienybėje forumo nariai ka
nadiečių apklausinėjimą tele
fonu ir viešais susitikimais 
įvairiose Kanados vietovėse 
baigė 1991 m. balandžio 30 d., 
o paruoštą pranešimą vadovas 
K. Spiceris paskelbė birželio 
27 d. Pravesti kanadiečių ap
klausai ir paruošti 168 pusla
pius turinčiam pranešimui per 
aštuonis mėnesius buvo išleis
ta 27 milijonai dolerių.

Ilgas forumo pranešimas, at
skleidžiantis daugelio kana
diečių skirtingas nuomones 
įvairiais klausimais, vienybės 
neišsprendė ir nepašalino ūka
nų iš politinio Kanados dan

gaus. Platus žvilgsnis į visus 
Kanados reikalus tik užgožė 
skubaus sprendimo reikalau
jančią Kvebeko problemą, ga
linčią pasibaigti šios provin
cijos pasitraukimu iš federa
cinės Kanados. Kanadiečius 
slegia net triguba krizė, ap
imanti savitumo sąvoką, viens 
kito supratimą ir tinkamą va
dovybę. Forumo vadovas K. 
Spiceris pabrėžė didelį ap
klaustų kanadiečių nepasiti
kėjimą ministerio pirm. B. Mul
ronio pastangomis.

Angliškoji Kanados dalis no
ri Kvebeko pasilikimo federa
cijoje, bet dėl jo nežada atsisa
kyti stiprios centrinės vyriau
sybės Otavoje ir visų provinci
jų lygybės. Forumo dalyviai 
pritaria kultūriniam ir kalbi
niam Kvebeko savitumui, kol 
jis nepažeidžia visiems kana
diečiams vienodų žmogaus tei
sių ir Kanados pilietybės atne
šamų įsipareigojimų. Kritikos 
susilaukė ir dabartinis oficia
lus Kanados dvikalbiškumas, 
ypač dėl to, kad Kvebeko prem
jero R. Bourassos vyriausybė 
vis dar neleidžia angliškų iš
orinių iškabų anglų kilmės 
kvebekiečių krautuvėms bei 
institucijoms. Tą Kanados 
aukščiausiojo teismo nelega-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Viršuje - 1991 m. Toronto tautybių karavane I-ją vietą laimėjusio "Vilniaus” paviljono muzikantai su "Miss Vilnius” - 
Irena Poškute. Iš kairės į dešinę: V. Lukoševičius, I. Poškutė, R. Druktenis ir R. Bernatavičius. Apačioj - “Atžalynas” 
lietuviškų vestuvių sūkury pasirodo gausiems “Vilniaus” paviljono lankytojams Nuotr. M. Pranevičiaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Kelias j bendrus Europos namus
A. LEMBERGAS

Trokštančių atsiskirti tau
tų negalima sulaikyti nei gra
žiais įkalbinėjimais, nei da
linėmis nuolaidomis. Joms pa
prasčiausiai reikia sudaryti 
galimybes, kad galėtų įgyven
dinti savo troškimą. Tik tada 
užsimegs nauji bendradarbia
vimo ryšiai, kurie ves į tolesnį 
Europos susijungimą.

Taip samprotauja Rytų Euro
pos žinovas Kielio universite
to profesorius Peteris Nitsche 
(Handelsblatt, 24.05). Tokių 
blaivių balsų Vakarų Europoje 
taip dažnai neišgirstame. Vy
rauja mėginimai perkalbėti ir 
įtikinti, jog atsiskyrimo ir ne
priklausomybės siekimai prieš
tarauja jungtinės Europos idė
jai. Profesorius Nitsche galvo
ja priešingai. Ir štai kodėl.

Vakarai nepažįsta Rytų 
Europos istorijos

Kai kurios Rytų Europos tau
tos pastaraisiais metais išsiva
davo iš komunistų valdžios. Ki
tos mėgina nusimesti paskuti
nius pančius. Rytų Europos 
politikos ir kultūros veikėjai 
trokšta susijungti po bendru 
Europos stogu. Tačiau reiš
kiasi ir priešingos kryptys.

Vakarų stebėtojai su nepasi
tikėjimu stebi augantį nacio
nalizmą, ypač ten, kur jis ke
lia pavojų susilpninti ar su
griauti esamą valstybių tvar
ką. Jie visiškai negali supras
ti to, kas dabar vyksta Jugosla
vijoje. Tai, girdi, tikras politi
nis nesubrendimas ir atsili
kimas.

Juo menkiau pažįstama Ry
tų Europos tautų praeitis ir 
dabartis, juo labiau plečiasi 
baimė, kad tautiškumo aistros 
gali sužlugdyti jungtinės Eu
ropos svajonę. Kielio universi
teto profesorius Nitsche, pats 
būdamas Rytų Europos istori
jos žinovas, aiškina, kad tik ge

riau susipažinę su atskirų Ry
tų Europos tautų istoriniu li
kimu galėsime suprasti dabar
tį ir tik taip realistiškai įver
tinti ateities galimybes.

Baltijos kraštų valstybingumas
Šiandien tautiškumas ir atsi

skyrimas vilioja labai skirtin
go istorinio likimo tautas. An
tai estai ir latviai iki Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigos nie
kados neturėjo savo valstybės. 
Estų ir latvių tautiškumą pa
žadino praėjusio šimtmečio 
bendras Europos tautų atgimi
mo sąjūdis.

Visai kitokia Lietuva, rašo 
Nitsche. Didžioji Lietuvos ku
nigaikštystė viduramžiais su
darė galingą valstybę. Istoriš
kai išsilavinusiems žmonėms 
žinomos Lietuvos kovos su Vo
kiečių ordinu, pasibaigusios 
katastrofišku ordino valstybės 
pralaimėjimu prie Tanenber- 
go 1410-tais metais.

Vėliau Lietuva tapo Lenki
jos priekaba ir pateko į Rusi
jos valdžią. Tačiau, kai ir čia 
pasireiškė 19-jo šimtmečio tau
tiškumo dvasia, lietuviai turė
jo daugybę istorinių ryšių. 
Jiems nereikėjo, kaip estams, 
savo sąmoningumo žadinti, 
dirbtinai kuriant tautinį epą.

Nei 18-jo šimtmečio pradžio
je, nei 1940-tais metais niekas 
neklausė Baltijos tautų, ar jos 
nori priklausyti Rusijos ca
rams, ar prisijungti prie So
vietų Sąjungos.

Jugoslavijos tautų 
valstybingumas

Visiškai kitaip po Pirmojo 
pasaulinio karo susikūrė ser
bų, kroatų ir slovėnų karalys
tė, vėliau tapusi Jugoslavija. 
Skirtingo istorinio likimo tau
tos ryžosi laisvu noru kurti 
bendrą savo ateitį.

Ortodoksiškoji Serbija vėly
vaisiais viduramžiais buvo ga
linga valstybė, tačiau 14-jo 

šimtmečio pabaigoje pateko į 
turkų vergiją, iš kurios išsiva
davo tik praėjusiame šimtme
tyje. Kroatija ir Slovėnija pri
ėmė krikštą ne iš Bizantijos, 
bet iš Romos. Slovėnai veikiai 
pateko bavarų ir Habsburgų 
valdžion ir iki 1918-jų metų 
priklausė dvigubai Austrijos 
karalystei.

Kroatijos karalystė nuo vie
nuoliktojo šimtmečio buvo 
vieno valdovo valdoma su 
Vengrija. Kai 16-jo šimtmečio 
pradžioje Vengrijos karaliaus 
vainikas atiteko Habsburgams, 
tai ir Kroatija tapo daugiatau
tės Habsburgų valstybės dali
mi. Su 19-jo šimmečio tautų at
gimimu kilo ir pietų slavų vie
nybės mintis, kurią įkūnijo po 
Pirmojo pasaulinio karo įsikū
rusi bendra pietų slavų valsty
bė. Jos kūrėjai svajojo apie 
savanorišką lygių ir lygiatei
sių tautų susijungimą, bet iš
ėjo kitaip.

Nesantaikos šaknys
Kruvinais sukilimais ir ka

rais serbai išsikovojo laisvę 
ir naująją Jugoslaviją įsivaiz
davo tiktai kaip padidėjusią 
Serbijos valstybę. Pradžioje 
buvo surastas kompromisas. 
Naujoji valstybė nesivadino 
nei Serbija, nei Jugoslavija, 
bet “Serbų, kroatų ir slovėnų” 
karalystė.

Ortodoksų serbų vienašališ
kas įsivyravimas veikiai atstū
mė katalikus kroatus. Gili abie
jų tautų nesantaika sukėlė ne
įsivaizduojamas savitarpio žu
dynes Antrojo pasaulinio ka
ro metais. Komunistui Titui 
pavyko kurį laiką išlaikyti Ju
goslavijos tautų vienybę. Ta
čiau po jo mirties vidaus ne
santaika vėl išaugo.

Slovėnija ir Kroatija reika
lauja nepriklausomybės ir gra
sina išeiti iš smarkiai centra
lizuotos federacijos, jeigu ji 
nepasikeis į laisvą konfedera- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

1966 m. rugsėjo 6 d. į JAV sos
tinę Vašingtoną iš viso Šiaurės 
Amerikos žemyno, Lietuvoje 
žiauriai sovietinei okupacijai 
tebesitęsiant ir jos išsigelbė
jimo pragiedrulių dar niekur 
horizonte nesimatant, suvažia
vo dešimttūkstantinė lietuvių 
minia. Ypač daug jų atvyko iš 
Pensilvanijos angliakasių ra
jono — senosios angliakasių 
Lietuvos — ir iš kitų vietų. Tą 
sekmadienio popietę Ameri
kos katalikų tautinėje Nekal
to Prasidėjimo šventovėje-ba- 
zilikoje buvo pašventinta iš
eivijos lietuvių aukomis, vysk. 
V. Brizgio su komitetu pastan
gomis įrengta ir pirmaeilių lie
tuvių dailininkų kūriniais pa
puošta reprezentacinė Šiluvos 
Dievo Motinos koplyčia, dedi
kuota kenčiančiai Lietuvai. 
Tai skelbia virš koplyčios al
toriaus dominuojantis užrašas 
anglų kalba, kuris lietuviškai 
taip skamba: “Marija, laimink 
žemę, kankinių krauju nušlaks- 
tytą”.

Pašventinimo iškilmės įvyko 
prieš 25 metus. Per ketvirtį 
šimtmečio didžiulę šventovę 
ir jos centrinėje navoje esan
čią lietuvių Šiluvos koplyčią 
aplankė milijonai amerikie
čių ir turistų iš viso pasaulio. 
Jos neužmiršta ir Kanados lie
tuvių ekskursijos bei pavie
niai asmenys. Dar taip nese
niai, rodos, prie Šiluvos kop
lyčios altoriaus Mišias aukojo 
torontiškis kun. A. Simanavi
čius, OFM, giedant a.a. V. Veri- 
kaičio vadovaujamam chorui.

Šiluvos koplyčios 25 m. su
kaktis bus iškilmingai pami
nėta spalio 12 ir 13 d.d. Vašing
tone, t.y. tuo metu, kai Lietu
vos aukščiausiajai tarybai 
1990 m. kovo 11 d. paskelbus 
Nepriklausomybės atstatymą, 
tauta ir jos Bažnyčia laisviau 
kvėpuoja, nors krašte ir tebė
ra okupacinė kariuomenė. Tad 
ir švenčiant Šiluvos koplyčios 
25 m. sukaktį pagrindinis dė
mesio centras bus Lietuvos 
dvasininkijos atstovai. Lomžo
je susitikęs su vysk. P. Balta
kiu į Vašingtoną pasižadėjo 
atvykti Lietuvos kardinolas V. 
Sladkevičius su vysk. VI. Mi- 
chelevičium ir monsinjoru A. 
Svarinsku.

Rengimo komiteto posėdžiuo
se pamažu ryškėja ši progra
ma: šeštadienį, spalio 12, prieš
piet ukrainiečių katalikų cent
ro patalpose netoli šventovės, 
dalyvaujant kardinolui bei ki
tiems svečiams, simpoziumas 
tema: “Kankinių prasmė 20- 
tame amžiuje”. Simpoziumo 
vedėju kviečiamas politinių 
mokslų profesorius Vyt. Var
dys. Tą vakarą arkiv. Carroll 
vardo mokyklos modernioje 
auditorijoje, taip pat švento
vės rajone, įvyks koncertas. 
Programą atliks čikagiškis, 
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Skirtingo istorinio likimo tautos siekia nepriklausomybės
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Iš Lietuvos atvyksta kardinolas Vincentas Sladkevičius
Sportas ir politika

Užmirštami žymieji sportininkai
Lietuvos dvasiškiai ir valdžios atstovai pas kaimynus
Susitikime su Šv. Tėvu Lomžoje dalyvavo 20,000 lietuvių

Vilnius - Lietuvos sostinė, Kaunas - lietuvių 
Kaunas stipriai pasiruošęs visokiems netikėtumams

Klausimai, kurie mus tebejaudina
Visai tautai kaltinimai dėl žydų naikinimo

Poetas Miškinis ir slaptieji jo eilėraščiai
Sunkus poeto Antano Miškinio kūrybinis kelias

smarkiai pajaunėjęs “Daina
vos” ansamblis ir žinomas Lie
tuvos pianistas P. Stravinskas, 
kuris jau daugiau kaip metai 
gyvena Niujorke.

Iškilmingoji dalis bus sek
madienį, 2 v.p.p. Prie švento
vės (telpa 3,000 žmonių) didžio
jo altoriaus Lietuvos kardino
las V. Sladkevičius konceleb- 
ruos šv. Mišias su amerikie
čiais kardinolais, arkivysku
pais ir vyskupija, taip pat ir su 
lietuviais: šventės rengimo ko
miteto garbės pirmininku vysk. 
P. Baltakiu, su koplyčios orga
nizatorium vysk. V. Brizgiu 
(jei jo sveikata leis) ir gal dar 
vienu kitu. Galimas dalykas, 
kad iš Olandijos ta proga at
vyks arkiv. A. Bačkis, o iš Ira
no — arkiv. J. Bulaitis.

Iškilmėse pažadėjo dalyvau
ti ir Lietuvos kardinolą savo 
rezidencijoje apgyvendinti 
Vašingtono kardinolas J. Hic
key, gerai pažįstąs lietuvius 
dar iš Klivlando laikų, kur il
gesnį laiką jis buvo vyskupu. 
Taip pat pasižadėjo dalyvau
ti ir apaštališkasis pronunci- 
jus arkiv. A. Craccivillan, Ok
lahoma City arkiv. C. Salatka 
ir gal dar kiti. Visokią pagal
bą pažadėjo vienintelis pasau
lietis garbės komiteto narys — 
Lietuvos atstovas Vašingtone 
ir prie Šv. Sosto St. Lozoraitis.

Kaip matyti iš šio praneši
mo, dviejų dienų darbotvarkė 
numatyta plati ir įdomi. Tiki
masi, kad ta proga apie Lietu
vą ir aplamai apie lietuvius 
plačiai rašys didžioji ameri
kiečių spauda, pranešinės te
levizija ir radijas. Juk tai bus 
pirmasis Lietuvos kardinolo 
vizitas Šiaurės Amerikos že
myne, vizitas aukšto rango 
Bažnyčios dvasininko, kuris, 
ilgai Sibire kentėjusio arkiv. 
T. Matulionio įšventintas vys
kupu, daug metų negalėjo eiti 
savo pareigų, valdžios parei
gūnų ištremtas iš savo vysku
pijos į mažas parapijas Latvi
jos pasienyje. Antra vertus, 
spalio mėnuo tai gražiausias 
laikas Amerikos sostinėje, kai 
pagelsta ar paraudonuoja gau
sūs medžiai, savo glėbyje skan
dinantys Vašingtoną ir saugo
jantys jį nuo įkyrių vasaros 
karščių.

Tenka priminti, kad Vašing
tone ir jo apylinkėse viešbu
čių kainos yra aukštos. Tačiau 
rengėjų komiteto pirmininkui 
Jonui Vaitkui “Sheraton Inn.” 
motelyje, sostinės priemiesty
je, netoli šventovės, kamba
rius pavyko gauti labai priei
namomis kainomis: už kamba
rį su dviem lovom tik 49 dol. 
parai. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis adresu: Jonas Vait
kus, 4921 78th Ave., Maryland, 
MD. USA. Tel. (30D-577-8614. 
“Dainavos” ansamblis jau užsi
sakė 25 kambarius.
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Sportas ir politika
Išeivija vertina rašytojus, poetus, muzikus, teatralus, 

bet užmiršta žymiuosius sportininkus

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Stasio Dargio straipsnyje 
“Sukilimas ir dabartis 1941- 
1991” (“TŽ” 1991.VI.18) tarp ki
tų gilių minčių, padėtį Lietu
voje analizuojančių iš laiko 
perspektyvos, yra duota trum
pa Lietuvos min. pirmininko 
Vagnoriaus pokalbio su Kana
dos LB atstovu santrauka. Ta
me pokalbyje buvo pabrėžtas 
sportas kaip politinės reikš
mės veiksnys ir kad išeivija 
sportui teikianti mažai dėme
sio, susiaurindama “politinės” 
veiklos prasmę. Lietuvoje į 
sportą ir šiais metais rengia
mą sporto šventę žiūrima dau
giau kaip į politinį, negu spor
tinį įvykį.

Pažvelkime į didžiuosius 
tarptautinės reikšmės sporto 
renginius bei olimpiadas, ku
riose dalyvauja viso laisvojo 
pasaulio kraštai, nuo didžiau
sio iki tokių mažyčių, kaip 
Liuksemburgas ar San Marino. 
Jų sportininkai žygiuoja su sa
vo vėliavomis ir sporto areno
je oriai kovoja už garbę savo 
kraštui.

Tarptautinėse olimpiadose 
lietuviai po sovietine vėlia
va laimėjo aukso ir sidabro me
dalius. Ypatingai pagarsėjo 
krepšininkai Sabonis ir Mar
čiulionis, prieš kurį laiką bu
vęs teniso čempionas Vytautas 
Gerulaitis. Mūsų krepšinin
kams Amerikos komandos siū
lė sutartis, o prieš eilę metų, 
lankydama gražiąją Italijos 
Florenciją, negalėjau atsi
džiaugti plakatais, skelbian
čiais Amerikos čempiono Vy
tauto Gerulaičio teniso rung
tynes su Italijos čempionais. 
Dėl jo vešlių garbanų Ameri
kos spauda jam pridėjo “lie
tuviško liūto” (Lithuanian lion) 
titulą.

Deja, tam išeivija skyrė ma
žai dėmesio, nors didžiojoje 
Amerikos spaudoje Sabonio, 
Marčiulionio ir kitų sportinin
kų laimėjimai buvo plačiai ap
rašomi su jų nuotraukomis, 
biografijomis ir pokalbiais. 
Stebiu ir vietinį Klivlando lie
tuvių sportininkų gyvenimą. 
Nuvargus vyresnio amžiaus su
laukusiems ar į amžinybę iške
liavusiems treneriams, mūsų 
mieste mažai tesigirdi apie 
lietuvius sportininkus. O ka
daise net ir lengvosios atleti
kos srityse turėjome rekordus 
pasiekusių sportininkų, jų tar
pe ir moteris, kaip Stefa Juod- 
valkytė-Gedgaudienė, Elvyra 
Šikšniūtė. Krepšininkai daly
vaudavo tarpmiestinėse sporto 
klubų rungtynėse ir pasirody
davo gerai. Dabar Klivlando 
šachmatininkai intensyviai 
miklina savo ėjimus ir daly
vauja rungtynėse, ne kartą ta
pę laimėtojais. Bet kas apie 
tai žino?

Prisimenu, kai prieš eilę me
tų vienas Klivlando idealistas, 
organizatorius ir treneris per
kraudavo savo automobilį, ve
žiodamas jaunuolius į treni
ruotes. Ryto Babicko vadovau
jamos krepšinio treniruotės 
vykdavo reguliariai, bet nie
kas jų neglobojo, jokia orga-

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 

nizacija jais nesirūpino. Tai 
vyko tik pačių sporto mylėto
jų iniciatyva.

Populiarus išeivijoje pasi
darė golfas, kuriame daugiau
sia dalyvauja labiau pasiturin
tys ir vyresnio amžiaus asme
nys. Tarpmiestinės lietuvių 
golfo klubų varžybos, kasmet 
vykusios skirtinguose Ameri
kos ar Kanados miestuose, 
taip pat jau kiek aprimo. Jos 
baigdavosi trofėjų įteikimu 
laimėtojams linksmų pokylių 
metu. Lietuvoje golfas dar nė
ra praktikuojamas, o išeivijos 
golfininkai susiduria su kal
bine problema, nes lietuviš
kų golfo terminų nėra, todėl 
golfininkai yra priversti var
toti savotišką kalbos žargoną, 
kalbėdami apie “par” ar “bo
gey”.

O vis dėlto yra nepaprastai 
svarbu, kad Lietuva ir kitos dvi 
Baltijos respublikos turėtų 
teisę dalyvauti olimpiadose su 
savo vėliava, kad nustotų ne- 
šusios garbę okupantui ir ne
turėtų ašaroti iš skausmo (ne 
iš džiaugsmo), kai jiems sega 
medalius, grojant okupanto 
himną. Išeivija gerbia muzi
kus ir poetus, iškelia visuome
nininkų nuopelnus, bet nepa
gerbia sportininkų. Mūsų laik
raščiuose sporto skyriai infor
muoja apie sportą, bet jis pra
dingsta specialiuose sporto 
puslapiuose. Bendro turinio 
skiltyse nesimato sportininkų 
veidų, nei jų nuopelnų, nei jų 
laimėjimų. O sportas atlieka 
didelį vaidmenį mūsų gyvena
muose kraštuose. Net televizi
jos žinių programose sporto 
žinioms kartais skiriama ne
mažiau laiko už pasaulinės po
litikos naujienas.

Lietuvoje rengiama sporto 
šventė, sutrauksianti sporti
ninkus iš viso laisvo pasaulio 
kraštų, yra ne vien sportinis, 
bet ir politinės reikšmės įvy
kis. Joje taip pat išryškės ge
riausios sportininkų pajėgos, 
tinkančios atstovauti Lietu
vai tarptautinėje olimpiadoje. 
Televizijoje rodomos olimpi
nės žaidynės, perduodami pa
sikalbėjimai su laimėtojais, 
komentuojami dalyvaujantys 
kraštai. Ar tai nebūtų svarbus 
tarptautinės reikšmės politi
nis įvykis, kuriame laisvos Lie
tuvos respublikos atstovavi
mas su savo trispalve išreikš
tų daugiau, negu ilgi straips
niai ar kalbos?

“Mens sana ėst in corpore 
sano”, tvirtino senovės romė
nai. Dabartinė išeivija yra per
siėmusį įvairiomis sensacin
gomis dietomis, bet nestipri
na savo kūno mankšta, žaidi
mu ar užsiėmimu kuria nors 
sporto šaka. Šalia sporto ko
mandų reikia steigti mankštos 
klubus, kurie pagyvintų krau
jo apytaką, stiprintų raume
nis, išjudintų sąnarius. Tai 
sportas plačiąja prasme, jį 
įtraukiant į kasdieninį gyve
nimą, sistemingai stiprinant 
savo kūną.

Džiaugiamės mūsų tautinių 
šokių grupėmis, chorais ir dai
nininkais, juos visokeriopai 
remdami, bet privalome remti 
ir sportininkus, nes vieną die
ną jų laimėjimai eis lygiagre
čiai su Lietuvos vardo garsi
nimu ir prisidės prie jos ne
priklausomybės oficialaus pri
pažinimo. Ar nebūtų džiugu 
klausytis olimpinių žaidynių 
pranešėją komentuojant, kad 
penkis dešimtmečius nešę lai
mėjimų laurus Sovietų Sąjun
gai šiandieną nepriklausomos 
Lietuvos respublikos sporti
ninkai dalyvauja su savo vė
liava?

DALYVIO ĮSPŪDŽIAI

Lietuvos dvasiškiai ir valdžios atstovai pas kaimynus 
Susitikime su Šv. Tėvu Lomžoje dalyvavo Lietuvos hierarchija, valdžios delegacija, kunigai ir 
pasauliečiai - apie 20.000 • Ta proga išeivijos vyskupas P. Baltakis aplankė Seinijos lietuvius

KUN. E, PUTRIMAS

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 
1991 m. birželio 4-9 d.d. vėl ap
lankė Lenkiją — šį kartą su spe
cialiu dėmesiu jos kaimynams, 
ypač Lietuvai. Lomžos vysku
po J. Paetz’o pakvietimu, iškil
mėse dalyvavo ir išeivijos lie
tuvių katalikų vyskupas P. 
Baltakis, turėjęs progos pasi
matyti su Lenkijos lietuviais 
ir iš arčiau pažiūrėti į jų reli
ginį bei kultūrinį gyvenimą.

Procesija Punske ir gimnazija
Pasimatymai prasidėjo Puns

ko parapijoje gegužės 30 d. Die
vo Kūno šventėje. Po Mišių, 
varpams skambant ir parapi
jos chorui giedant, tradicinė 
Švč. Sakramento pagarbinimo 
4 stočių procesija paliko gilų 
įspūdį.

Kitą dieną aplankyta gim
nazija, kur prie įėjimo vysku
pas ir jį lydėję kunigai — prel. 
L. Tulaba iš Romos, prel. A. 
Jurkevičius, kun. A. Rukšta iš 
Vroclavo, kun. Barzda iš Daug
pilio ir kun. E. Putrimas iš Vo
kietijos — perėjo tautinių juos
tų “tiltą”, priėmė gėles ir, pasi
klausę skudučių, nuėjo į salę.

Programą pradėjo direkto
rius J. S. Pransevičius, kalboje 
iškeldamas gimnazijos reikš
mę. Vysk. P. Baltakis pabrėžė 
Suvalkų trikampio lietuvišku
mą, gimnazijos vaidmenį, sa
vos kultūros išlaikymą, ragi
no abiturientus vykti studi
joms į Lietuvą. Meninėje daly
je gražiai pasirodė mokinių 
choras, kanklės, skudučiai ir 
tautiniai šokiai.

Po programos kun. E. Putri
mas ir prel. L. Tulaba, sveikin
dami Punsko jaunimą, kėlė lie
tuvybės išlaikymo išeivijoje 
reikšmę. Vaišių metu direkto
rius papasakojo, kad Suvalkų 
trikampyje esą apie 700 moki
nių, iš kurių 130 mokosi Puns
ke, dirba 40 mokytojų. Trūks
ta vadovėlių. Lenkijoje pasi
keitus valdžiai, esą lengviau 
dėstyti Lietuvos istoriją bei 
geografiją. Mokykloje dėsto
ma tikyba nesanti privaloma, 
bet jos pamokas lanką visi mo
kiniai.

Kaimuose ir miestuose
Vysk. P. Baltakis aplankė 

Burokų ir Krėvų kaimo gyven
tojus. Pašventino 1935 m. staty
tą ir atremontuotą lauko koply
tėlę. Seinuose, kur gyvena 1000 
lietuvių, teko pabendrauti su 
Jaunimo dr-jos nariais. Drau
gija — viso lietuviško judėji
mo centras — daug metų kovo
jusi dėl lietuviškų pamaldų 
katedroje.

Vyskupas atnašavo Mišias 
senoje 1830 m. statytoje Sma- 
lėnų šventovėje. Šioje para
pijoje dirba veiklus naujai 
įšventintas kun. Antanas De
gutis.

Po pamaldų Seinų katedroje 
vysk. P. Baltakis su konceleb- 
ravusiais kunigais padėjo gė
lių šoninėje koplyčioje, pa
gerbiant čia palaidotą žymų
jį mūsų vyskupą poetą Antaną 
Baranauską.

Visur čia gausūs priėmimai 
ir meniniai pasirodymai buvo 
tvarkingai suorganizuoti ir pa
liko labai gerą įspūdį. Patir
ta, kad apylinkėse yra daugiau 
kaip 700 lietuviškų ūkių, ei
nančių iš kartos į kartę. Esą ir 

Tautiečiai, dalyvavę Šv. Tėvo Jono-Pauliaus susitikime su lietuviais Lomžoje 1991 m. birželio 5 d. ir aplankę Su
valkų trikampį. Iš kairės: prel. L. Tulaba, kun. E. Putrimas, mons. A. Jurkevičius, vysk. P. Baltakis, p.p. Rudžiai 
iš Čikagos, mons. A. Rukšta, mons. I. Dzermeika, Punsko vikaras kun. Bagan, Seinų vikaras kun. Z. Parakevičius, 
kun. Barzda. Nuotrauka daryta Burbiškiu kaime prie Vytauto Didžiojo paminklo. Toliau už ežero - Lietuva

problemų, nes ne visi jaunes
nieji nori ūkininkauti.

Suvalkuose susipažinta su 
Lietuvių visuomenės kultūros 
dr-jos veikla. Čia gyvena apie 
400 lietuvių, veikia šeštadie
ninė mokykla ir saviveiklos 
ansamblis. Susitikime vysku
pas išreiškė pageidavimą, kad 
bet kurioje miesto šventovėje 
sekmadieniais būtų atnašau
jamos lietuviškos Mišios.

Delegacija iš Lietuvos 
ir pamaldos

Šv. Tėvo pakviestus per vysk. 
J. Paetz’ą svečius iš Lietuvos 
pasienyje prie Lazdijų birže
lio 4 d. pasitiko Suvalkų vaiva
da Waszik, Punsko ir Seinų 
valsčių viršaitis R. Vitkauskas, 
dr. Br. Makauskas ir kun. E. 
Putrimas, vysk. P. Baltakio var
du pasveikinęs Lietuvos dele
gaciją, kurią sudarė AT pirm, 
pavaduotojas Č. Stankevičius, 
vicepremjeras Z. Vaišvila, kul
tūros ir švietimo ministeris D. 
Kuolys, kard. V. Sladkevičius, 
vysk. V. Michelevičius, vysk. 
S. Tamkevičius, prel. A. Sva
rinskas, vysk. J. Matulaitis, 
vysk. J. Preikšas, vysk. A. Vai
čius, kun. V. Aliulis, prel. J. 
Gedgaudas, prel. J. Juodelis, 
kun. J. Šiūrys. Dėl ligos Vil
niaus arkivyskupas J. Stepona
vičius atvykti nebegalėjo.

Prie Seinų katedros, grojant 
orkestrui, tautiniais drabu
žiais pasipuošęs jaunimas pa
sitiko minėtą delegaciją su 
duona, druska ir gėlėmis, Sei
nų klebonas prel. Ragowski, 
Punsko klebonas prel. I. Dzer- 
meika ir Smalėnų vikaras kun. 
A. Degutis pasitiko atvykusius 
svečius ir nulydėjo prie vysku
pų P. Baltakio, A. Deksnio, sve
čių iš Romos, ir Seinų parapi
jos veikėjų.

Katedroje vysk. P. Baltakis 
pasveikino Lietuvos delegaci
ją, diakonas R. Rėkus perskai
tė Evangelijos ištrauką. Kal
bėjo kardinolas V. Sladkevi
čius. Prez. V. Landsbergio var
du žodį tarė Č. Stankevičius.

Tą dieną Lomža buvo pasi
puošusi Lenkijos, Vatikano 
ir Lietuvos vėliavomis. Popiet 
buvo ruošiamasi Mišioms su 
Šv. Tėvu, kuriose dalyvavo 
apie 100.000 tikinčiųjų, jų tar-

Kelias į bendrus Europos namus
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ciją. Tam priešinasi Serbija, 
kuri remiasi kariuomenės jė
ga, bet abejotina, ar pati ka
riuomenė nesuskils. Kiekvie
nu atveju skerdynėmis politi
kos problemų negalima iš
spręsti, nebent pagreitinti 
valstybės žlugimą.

Neužtvenkti kelio į 
nepriklausomybę

Profesorius Nitsche mano, 
kad nėra kitos išeities, kaip su
daryti tikras galimybes atsi
skirti visoms Rytų Europos tau
toms, kurios to trokšta. Tai 
reiškia nemėginti jų jėga su
laikyti; atsisakyti bet kokio 
spaudimo, ūkinio smaugimo ar 
grasinimų. Sutikimas paten
kinti nepriklausomybės reika
lavimą savo ruožtu ves į gar
bingą elgesį su pasilikusiomis 
mažumomis: rusais Estijoje 

pe 20.000 iš Lietuvos. Mirgėjo 
vėliavos, tautiniai drabužiai. 
Žurnalistai fotografavo ir tu
rėjo pokalbius su svečiais iš 
Lietuvos. Ne delegacijos sudė
tyje iškilmėse dalyvavo ir buv. 
Lietuvos premjerė K. Pruns
kienė.

Šv. Tėvui atvykstant, lenkas 
pranešėjas pristatė visus čia 
dalyvaujančius vyskupus, pa
sakydamas jų vardą, pavardę 
ir vietovę, iš kur atvažiavę. 
Buvo gaila, kad kažkodėl iš
skyrė Lietuvos kardinolą ir 
vyskupus, tepaminėdamas, 
kad esąs vienas kardinolas ir 
šeši vyskupai iš Lietuvos.

Šv. Tėvas pamoksle priminė 
ūkininkams apie žemės refor
mas, išvystytą techniką ir Die
vo sukurtą žemę; sėjamas sėk
las palygino su Dievo žodžiais, 
sėjamais į žmonių sielas.

Aukojimo metu lietuviai vys
kupai Šv. Tėvui įteikė kieliką. 
Po pamaldų vysk. J. Paetz pa
kvietė Lietuvos kardinolą ir 
vyskupus vakarienei su Šv. Tė
vu vyskupo rezidencijoje.

Privati audiencija ir 
lietuvių pamaldos

Lietuvos valdžios atstovai 
birželio 5 d. turėjo privatų po
kalbį su Šv. Tėvu, pareišku
siu, kad Lietuvos reikalai jam 
rūpi ir yra gerai suprantami.

Vakare 8 v. Lomžos katedro
je Šv. Tėvą pasitiko Vilniaus 
filharmonijos choras ir dau
giau kaip šimtas iš viso pasau
lio suvažiavusių žurnalistų. 
Vysk. J. Paetz pristatė Šv. Tė
vą, paprašydamas palaimini
mo — meilės ir taikos, kurios 
trokšta lietuvių tauta. Kalbė
jo kard. V. Sladkevičius ir Šv. 
Tėvas, po palaiminimo papra
šęs, kad tikintieji sugiedotų 
jo mėgstamą “Marija, Marija”.

Šv. Tėvą išlydėjus, čia įvyko 
koncelebruotos Mišios, atna
šautos kardinolo, vyskupų ir 
117 kunigų. Gaila, kad iš 20.000 
lietuvių katedroje tegalėjo 
tilpti 3000. Iškilmių organiza
toriai nesitikėjo, kad iš Lietu
vos galėtų atvykti tiek daug 
žmonių.

Po pamaldų ir vaišių Lietu
vos maldininkai, belaukdami 
autobusų, būreliais giedojo 
giesmes, dainavo, šnekučiavo- 

gagauzais Moldovoje ar ser
bais Kroatijoje.

Vakarai nežino, ką iš tikrųjų 
reiškia tautinė priespauda. 
Tik dėl savo patogumo jie kie- 
taširdiškai nori išsaugoti esa
mą status quo. Be skerdynių 
neįmanoma numalšinti jėga 
Rytų Europos nepriklausomy
bės troškimo. Gal tokia kaina 
kurį laiką įsiviešpatautų taika 
ir tvarka, bet tai būtų kapų tai
ka ir kareivinių tvarka.

Nei gražiais įkalbinėjimais, 
bei dalinėmis nuolaidomis ne
galima išlaikyti atsiskirti trokš
tančių tautų. Todėl lieka vie
nintelis kelias leisti joms eiti 
į nepriklausomybę. Tik pasiju- 
tusios lygiateisiais partne
riais, sustiprėjus jų savitarpio 
pasitikėjimui, jos suras ir sa
vo kelią į bendruosius Euro
pos namus. 

si su vietiniais lietuviais. 400 
autobusų be trukdymų visus 
parvežė namo.

Baltstogėje ir Varšuvoje
Šv. Tėvas, lankydamasis Balt

stogėje, pamoksle pranešė 
apie vyskupijos valdytojo Ki- 
siel paskyrimą. Tuo Baltstogės 
vyskupija buvo atskirta nuo 
Vilniaus arkivyskupijos ir ta
po Lenkijos provincijos dalimi.

Vysk. P. Baltakis aplankė 
Vroclavo lietuvius, atnašavo 
Mišias, turėjo pasikalbėjimus 

MIRUS
AfA

AUGUSTINAI PATAMSIENEI,
reiškiame užuojautą jos vyrui ALFONSUI, vaikams, 
giminėms Kanadoje ir Lietuvoje -

Kazys, Helga, Jūratė Baronai,
Vokietija

AfA 
VYTAUTUI ŽUKUI

tragiškai žuvus,
jo žmoną STASĘ, seserį VANDĄ LAPIENIENĘ ir jų 
šeimas liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame - 
Nijolė Šernaitė Salomėja Pargauskienė

AfA 
ELENAI TOLVAIŠIENEI

mirus,
jos vyrą STASĮ, dukrą JŪRATĘ, sūnų PETRĄ ir visą 
Staškevičių šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

V. A. Samulevičiai,
Punskas

AfA 
ELENAI STEIBLIENEI 

mirus,
jos dukrą DALIĄ su šeima, gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA
KAZIMIERAI RICKIENEI

mirus,
jos dukrą DALIĄ, vaikaitę DANĄ, jos seserį ADĄ
JOSIUKIENĘ su šeima ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiu -

Elena Undraitienė

AfA 
KAZIMIERAI RICKIENEI

mirus,
jos dukrai DALIAI, vaikaitei DANAI, sesutei ADAI 
JOSIUKIENEI ir visai jos šeimai reiškiu nuoširdžią 
užuojautą -

Malvina Kasperavičienė

AfA
STASEI GEIDUKYTEI

mirus,
jos sesutėms - REGINAI ir LIUCIJAI MEŠKAUS
KIENEI su šeima bei kitiems artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą-

Stasys, Sofija Rakščiai Leonas, Eugenija Klevai 
Justas, Laima Kriaučiūnai

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

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

su spaudos bei televizijos žur
nalistais.

Šv. Tėvo viešnagė baigta Var
šuvoje, kur Šv. Tėvo Mišiose 
dalyvavo 100.000 tikinčiųjų ir 
80 vyskupų. Pamoksle buvo iš
keltos Lenkijos problemos.

Vatikano radijo ir televizi
jos žurnalistų tarpe dalyvavo 
ir kun. K. Ambrasas, SJ.

Vysk. P. Baltakis susitiko ii 
su Varšuvoje gyvenančiais lie
tuviais Visuomenės kultūros 
dr-jos patalpose. Dalyvavc 
apie 60 žmonių.



Tarptautinės organizacijos TFP (Tradition, Family, Property) delegacija 1990 m. gruodžio mėnesį įteikusi Krem
liui mikrofilminį dokumentą - penkis milijonus parašu už Lietuvos nepriklausomybę. Parašai buvo surinkti 
26-se pasaulio valstybėse Nuotr. “TFP Newsletter”

Vilnius - Lietuvos sostinė, Kaunas - lietuvių
KAZYS BARONAS

Lenkų laikraštyje“Rzeczpos- 
polita” Majos Narbutt straips
nis, pavadintas “Kowno — sto- 
lica Litwinow, Wilno — stolica 
Litwy” (Kaunas — lietuvių sos
tinė, Vilnius — Lietuvos) įdomus 
Kauno apibūdinimu. Rašoma, 
kad Islandijai pripažinus Lietu
vos nepriklausomybę, ant mies
to pastatų Kaune pasirodė pir
mos to krašto vėliavos. Vėliau 
sužinota, kad Islandija užmegs 
diplomatinius santykius, kai 
Lietuva bus visiškai pripažinta 
nepriklausoma valstybe ir kitų 
valstybių. Kauniečiai nedaug 

, tikisi iš Vakarų pasaulio. Į klau
simą, ką daryti, kad amerikie
čiai padėtų Lietuvai, atsakoma 
Kaune: skelbti, kad mes turime 
daugiau naftos už Kuveitą.

Didžiausias nusivylimas pra
džioje buvo jaunimo tarpe. Vy
resnės kartos atstovai gerai at
simena, kiek žuvo lietuvių pasi
baigus karui, laukdami Vakarų 
paramos. Ji turėjo greitai atei
ti — taip skelbė ir užtikrindavo 
“Amerikos balsas”. Taigi, patik- 
rindamos enciklopedijoje spal
vas, moterys pasiuvo Islandijos 
vėliavas ir iškabino su viltim .. . 
Aplamai Kauno lietuviai turi ge
riausią nuovoką. Kai sausio 10 
d. sovietiniai daliniai užėmė 
krašto apsaugos departamento 
rūmus, kur buvo apmokomi savi
saugos daliniai, jaunuolių pa
state jau nebuvo. Visi jie išvyko 
į Vilnių ginti parlamento.

Kruviną sausio 13 d. naktį kau
niečiai, pamatę televizijos ek
ranuose Vilniaus įvykius, per 10 
minučių, užsimetę apsiaustus 
ant pižamų, pėsti ir važiuoti, 
skubėjo prie svarbių miesto pa
statų. Jie matė, kaip šarvuočiai 
Vilniuje traiškė beginklius lie
tuvius. Kaunas laukė panašių 
veiksmų. Labai greitai, per 20 
minučių, Kauno televizijos bokš
tas buvo jau pritaikytas prane
šimų perdavimui visam pasau
liui. Stoties direktorius pavadi
no tą darbą pasauliniu rekordu.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

‘Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury, Ontario

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
310 Rathburn Road, Etobicoke, Ont. M9B 2L8

Kauniečiai kalba, kad ateity
je jie bus dar geriau pasiruošę. 
Miesto savivaldybėje padarytas 
planas, padalinant visą miestą 
rajonais. Sustaugus sirenoms, 
gyventojai tiksliai žinos kur 
kiekvienas turi bėgti, prie kokio 
valstybinio pastato sustoti. Gy
ventojai yra tvirtai įsitikinę, 
kad tai gali įvykti Jazovo ir Pugo 
įsakymais.

Su raudonosios armijos dali
niais kauniečiai daug problemų 
neturi. Kauno įgulos kariškiai 
pareiškė, kad jie patys jokių ka
rinių veiksmų nesiims. Gali bū
ti įsakymas. Tačiau šiuo metu 
veikia dvi bendros komisijos — 
karinė ir miesto. Jų tikslas — 
pašalinti nesutarimus, kivirčus. 
Miesto taryboje kalbama: jeigu 
plėšikas tave užpuls, tu su juo 
nebendradarbiauji, tačiau gali 
kalbėti, kad tavęs neužmuštų.

Bet ir kariškių didžiausias 
rūpestis yra likti Kaune, jame 
gyventi. Todėl geriau su lietu
viais sugyventi. Juk Gorbačio
vas šiandien yra, rytoj gali jo ne
būti. Daug kas gali pasikeisti. 
Tačiau apsimoka gyventi Kaune, 
geriau valgyti lietuvišką dešrą 
negu sausą rusišką duoną.

Jokia vieša paslaptis Kaune, 
kad gyventojai “dirba” prieš ka
riuomenę. Mažas pavyzdys: ka
riuomenė skundėsi TASS-ui, kad 
jų karišką transportą lenkia pri
vatūs automobiliai. Persekioji
mo įtarimai? Ne! Kiekvienas 
Kauno taksi vairuotojas, kiek
vienas gyventojas žino, ką jis tu
ri daryti, pamatęs karinius sunk
vežimius, kur jis turi perduoti 
tolimesnę informaciją.

Žymiai daugiau “plepama” 
Kaune. To oficialiai niekas ne
patvirtino, o prie svetimų asme
nų (šiuo atveju prie “Rzeczpos- 
politos” bendradarbės Majos 
Narbutt - K.B.) nenoriai apie tai 
pasakojama. Girdi, žuvus ketu
riolikai lietuvių Vilniuje, į so
vietinių karininkų butus pradė
jo belstis nežinomi asmenys. Jie 
skelbė tik viena: jeigu žus nors 
vienas lietuvis, Kaune liesis ru
siškas kraujas. Kariškiai tuoj 
pat reagavo sakydami, kad jie 
nieko bendro neturi su įvykiais 
Vilniuje, jie neklauso Jazovo 
įsakymų, nes, net eidami namo, 
savo ginklus palieka kareivi
nėse.

“Mūsų tėvai mirė už laisvę — 
galime ir mes” — šūkis, iškabin
tas prie Kauno televizijos už
tvaros. Iš visų Lietuvos miestų 
Kaunas turi didžiausią ir turtin
giausią tautinę praeitį (o kaip 
su Vilnium? - K.B.). Tuoj po ka
ro čia buvo įsteigta partizanų 
buveinė, Kaune apsistodavo Si
biro tremtiniai. Net ir Brežne
vo stagnacijos laikotarpyje Kau
ne susitikdavo visi disidentai. 
Pagrindinėje miesto gatvėje, 
protestuodamas prieš Lietuvos 
okupaciją, susidegino jaunuo
lis. 1980 m. prasidėjus tautinėms 
laisvinimo demonstracijoms,

• Spaudai parama būtina: be lietu
viškos spaudos nebus nė Tėvynės 
laisvos.

kauniškio KGB nariai bijojo iš
eiti į gatvę.

Kauniečiai galvoja, kad teisin
giausia šiuo metu išeitis — par
lamentą perkelti į jų miestą, nes 
juk sakoma, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė, o Kaunas — lietu
vių sostinė. (Pasiūlymas dvelkia 
tendencija, greičiausiai neat
stovaujančia kauniečiams. Red.)

NUOMONĖS IR PASTABOS

Keičiu politiką
ALGIMANTAS EIMANTAS

ekonominėje srityje. Pa- 
labai pablogėjus, Gorba- 

buvo priverstas imtis 
priemonių, kad išsilai-

Sov. Sąjungos aukščiau- 
tarybai, po jos patvirti- 
pravesti rinkimus į val- 
organus. Buvo taip pat

Gorbačiovas vėl pakrypo re- 
forminės politikos linkme. At
rodo, kad jis pradeda atitrūkti 
nuo griežto režimo šalininkų, 
nes beveik vienerių metų artima 
draugystė su stalinistais visai 
nualino Sov. Sąjungą. Žengta 
atgal ne tik vidaus politikoje, 
bet ir 
dėčiai 
čiovas 
naujų 
kytų Kremliaus soste. Jis susi
taikė su Jelcinu ir pasirašė su
tartį su devyniomis respubliko
mis.

Tame susitarime pažadėta 
įgyvendinti naują sąjungą. Nau
joji konstitucija turi būti pa
teikta 
siajai 
nimo 
džios 
susitarta slopinti visus politi
nius bei etninius poreiškius, 
prieštaraujančius sąjunginiams 
tikslams. Šiame teigime nieko 
naujo. Sena imperijos giesmelė.

Šiame susitarime pasižadėta 
įvykdyti visus įsipareigojimus 
prekių ir žaliavų pristatyme 
respublikoms. Mokesčiai ir kai
nų pakėlimai taip pat atšaukti. 
Dalyvavusių respublikų atsto
vai išreikalavo iš Gorbačiovo 
ir daugiau teisių sau. Jelcinas 
jau jomis pasinaudojo susitari
me su streikuojančiais anglia
kasiais.

Tokią sutartį pasirašė 
jos, Ukrainos, Gudijos, 
kistano, Kazachstano, 
baidžano, Tadžikistano, 
zijos ir Turkmėnijos atstovai. 
Lietuva, Latvija, Estija, Gru
zija, Moldavija ir Armėnija pa
sitarime nedalyvavo.

Rusi- 
Uzbe- 
Azer- 
Kirki-

Nauja taktika
Gorbačiovas pareikalavo iš 

vakarų didžiulės paramos, gra
sindamas pasauline suirute ir 
chaosu. Milijardinės pinigų su
mos jam yra reikalingos pertvar
kyti Sov. Sąjungos ekonomiją, 
sustiprinti centrinę valdžią ir 
pakelti armijos prestižą. Gor
bačiovas įrodinėja, kad laisvi 
kraštai turi remti jo siekius — 
Sov. Sąjunga turi išlikti pasau
line karine jėga.

Gorbačiovo taktika paskoloms 
gauti yra ne tik nesantūri, bet 
ir klaidinga. Pačioje Sov. Są
jungoje komunistų nušalinimas 
vyksta taikiu, demokratišku bū
du. Lietuvoje ir jos kaimynuose 
daroma pažanga tvarkingai ir 
be kraujo praliejimo. Panašiai 
vyksta Maskvoje ir Leningrade, 
kur reformistai kontroliuoja 
savivaldybes.

Ginklo jėgą vartoja vien se
nosios komunistinės santvarkos 
šalininkai. Griežto režimo pa
sekėjai provokuoja, griauna 
padėtį ir kėsinasi sugrąžinti 
despotišką sistemą. Jie turi bū
ti laikomi atsakingais už žmo
nių terorą ir klaikią ekonomi
nę bei politinę būklę.

Vakarai turėtų įsitikinti
Vakarai turi pagaliau supras

ti, kad Gorbačiovas pučia dūmus 
į jų akis; jog teigimai nėra pa
grįsti faktais.

Jelcino rinkiminė pergalė 
taip pat turėtų galutinai įtikinti

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Siūlo sutartį Neprašė spausdinti

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
liepos 2 d., kaip praneša LIC, 
pasiuntė Sov. Sąjungos prezi
dentui, ministeriui pirminin
kui ir jo pavaduotojui laišką, 
siūlantį sudaryti abipusės pre
kybos bei ekonominio bendra
darbiavimo ir santykių norma
lizavimo sutartį.

Laiške rašoma — gilėjant 
ekonominei krizei Sov. Sąjun
goje ir Lietuvos respublikoje, 
artėjama prie socialinės ka
tastrofos ribos. Padėtį dar la
biau apsunkina nepastovi poli
tinė būklė. Turint tai galvoje, 
išreiškiama viltis, jog Sov. Są
jungos ir Lietuvos vyriausybės 
suras bendrą kalbą spręsti ne
atidėliotinas abiem šalim gy
vybiškai svarbias problemas, 
teikiant pirmenybę ateities 
bendradarbiavimo galimybėms.

Lietuvos vyriausybė tiki, kad 
abipusė prekybos ir ekonomi
nio bendradarbiavimo 1991- 
1992 metų sutartis galėtų pri
sidėti prie santykių tarp Sov. 
Sąjungos ir Lietuvos respub
likos normalizavimo.

Labai sudėtinga dabartinė 
padėtis reikalauja, kad šiais 
ir 1992 metais abi pusės susi
laikytų nuo skubotų sprendi
mų, galinčių apsunkinti abie
jų šalių ekonominę būklę.

laisvąjį pasaulį, kad Sov. Sąjun
gos piliečiai, pasipiktinę komu
nistine diktatūra, nori įsijungti 
į pasaulinę demokratinę bend
ruomenę. Vien garbinti Gorba
čiovą ir jo “perestroiką” yra 
neišmintinga. Jis nėra žmonių 
išrinktas, todėl neturi teisinio 
pagrindo valdyti kraštą bei at
stovauti Sov. Sąjungai tarptau
tinėje plotmėje.

Iš kitos pusės, Jelcinas per 
rinkimus yra gavęs gyventojų 
pasitikėjimą. Komunistų kandi
datai buvo sutriuškinti Jelci
no laimėjimo. Rinkimų rezulta
tai įrodė, kad komunistų par
tija slenka žemyn.

JAV atkreipė dėmesį į šį įvy
kį. Jelcinas buvo pakviestas ap
silankyti Amerikoje ir užmegzti 
glaudesnius ryšius. Rusijos res
publika, didesnė už bet kokią 
Europos valstybę, prabilo jau 
kitokiu balsu. Vakarai turėtų 
reaguoti palankiai.

Jelcino teigiamos pažiūros į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybę yra gerai ži
nomos. Reikėtų tikėtis, kad jo 
nuomonė nepasikeis. Pritarda
mas mūsų krašto siekiams, jis 
gali tapti svariu ramsčiu ne
priklausomybės pilnam atstaty
mui.

SIUNČIAME JŪSŲ ŠEIMOMS 
IR DRAUGAMS SIUNTINIUS Į

“TORVIL” Ltd.
FORMER J&J CANADIAN-EUROPEAN EXPORT-IMPORT Co.

LIETUVĄ, ESTIJĄ, LATVIJĄ, 
GUDIJĄ, UKRAINĄ, MOLDAVIJĄ, 

LENINGRADĄ, MASKVĄ
' HEAD OFFICE

63 Galaxy Blvd, unit 7, Etobicoke, 
Ontario M9W 5P1

Tel: (416)798-3320 Fax: (416)798-3321

NAUJA - UŽ TORONTO RIBŲ NEMOKAMAS 
SIUNTIMO ĮSTAIGOS TELEFONAS 1-800-661-0210. Siųskite 
šiuo adresu: 63 Galaxy Blvd., Unit 7, Etobicoke, Ontario M9W 5P1

404 Roncesvalles Avė. Toronto, Ontario, 
Canada M6R 2M9 

Tel: (416)534-3860 Fax: (416)533-4910

o Siunčiame naujų ar senų drabužių siuntinius, nemažesnius
5 kg arba 12 svarų. NĖRA MAKSIMUMO RIBOS.

O Standartinius, reguliariai pristatomus maisto ir vaistų siuntinius.
O Per 14 dienų, skubiai pristatomus maisto siuntinius.
O Greitai pristatome JAV dolerius — per 7 darbo dienas tiesiog 

iš rankų į. rankas jūsų nurodytam asmeniui.
O Reguliariai pristatome per 3-4 savaites (JAV dolerius ar rublius 

tiesiog iš rankų į rankas).
O Besilankantiems Kanadoje duodame draudą ir 

darome iškvietimus.
O Pasiunčiame gėles.

FORMER J&J CANADIAN-EUROPEAN EXPORT-IMPORT Co.

h Head office: 63 Galaxy Blvd, unit 7
Etobicoke, Ontario M9W 5P1 

■O Te1- (416)798-3320 Fax:(416)798-3321 //]

404 Roncesvalles Ave.
Toronto, Ontario M6R 2M9 

Tel: (416)534-3860 Fax: (416)533-4910

PER 14 DIENŲ
STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI Į:

□ LIETUVĄ
□ ESTIJĄ
□ LATVIJĄ
□ UKRAINĄ
□ GUDIJĄ
□ MOLDAVIJĄ
□ MASKVĄ
□ LENINGRADĄ

Oficialūs Norvegijos parei
gūnai pranešė, kad Norvegijos 
centrinis bankas atmetė Lie
tuvos respublikos prašymą 
spausdinti lietuviškus pini
gus. Lietuvos vyriausybė vie
šai pareiškė, kad ji neprašė 
tokių patarnavimų. Sutartis 
dėl lietuviškų pinigų spausdi
nimo buvo pasirašyta 1990 m. 
su kitų valstybių bendrovėmis.

Santykių su Sov. Sąjunga 
principų nustatymas

Baltijos valstybių taryba, 
birželio 28 d. susirinkusi Jūr
maloje, Latvijoje, priėmė doku
mentą, nusakantį pagrindinius 
ekonominius ryšių su Sov. Są
junga principus ir taisykles:

Ūkio procesai, įskaitant iš
orinius ekonominius ryšius, 
Baltijos valstybių teritorijoje 
reguliuojami šių valstybių 
įstatymų.

Baltijos valstybių prekių 
mainai su Sov. Sąjunga grin
džiami abipuse nauda, atsi
žvelgiant į laisvos prekybos 
principus.

Dvišaliai finansiniai Balti
jos valstybių santykiai su Sov. 
Sąjunga palaikomi abiem pu
sėm dalyvaujant bendrose 
programose.

Kol Baltijos valstybės varto
ja rublį kaip vidaus valiutą, 
pinigų apyvartos tvarka nusta
toma dvišaliais susitarimais 
su Sov. Sąjungos valstybiniu 
banku.

Baltijos valstybės numato 
gyventojų socialinę apsaugą 
savo teritorijoje.

Kitų valstybių piliečių socia
liniai reikalai sprendžiami, 
remiantis visuotinai pripažin
tais tarptautiniais principais.

Baltijos valstybių teritorijo
je ūkiniai vienetai priklauso 
šių valstybių teisėtvarkai. Vi
sus finansinius ir turtinius 
ginčus gali spręsti specialios 
komisijos, sudarytos abipusių 
šalių susitarimais.

Baltijos valstybių atstovai, 
atskirai nustačius jų statusą, 
gali dalyvauti Sov. Sąjungos 
ūkinėje veikloje.

Dokumentą pasirašė Lietu
vos, Estijos ir Latvijos aukš
čiausiųjų tarybų pirmininkai 
ir ministerial pirmininkai.

Prašo paaiškinti
Niujorke ir Vašingtone vei

kianti žmogaus teisių gynimo 
organizacija “Helsinki Watch” 
birželio 19 d. paskelbė praneši
mą apie tebesitęsiančius smur
to veiksmus Baltijos kraštuose.

Pranešime susumuoti sovie
tų smurto veiksmai nuo sausio 
mėnesio iki dabar. Jame taip 
pat kreipiamasi į Sov. Sąjun
gos ir JAV vyriausybes. Iš Sov.
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Sąjungos prašoma paaiškinti, 
kokį vaidmenį atliko sovieti
nė vyriausybė planuojant sau
sio mėnesio įvykius Lietuvoje 
bei Latvijoje, taip pat paaiš
kinti, kiek iš tikrųjų Sov. Są
jungos vyriausybė kontroliuo
ja “juodųjų berečių” veiksmus, 
prašant nubausti atsakingus 
pareigūnus, išspręsti muiti
nių problemas.

Iš JAV vyriausybės “Helsin
ki Watch” organizacija prašo, 
kad pastaroji savo pokalbiuo
se ir pasitarimuose su Sov. Są
junga skatintų ją laikytis tarp
tautinių žmogaus teisių įstaty
mų, kad būtų užtikrinama, jog 
Sov. Sąjungos valdžia saugos 
civilinius gyventojus ir vado
vausis teisiniais principais.

Organizacijos “Caritas” 
suvažiavimas

Neeilinis katalikiškojo mo
terų sambūrio “Caritas” suva
žiavimas, kaip rašoma “XXI 
amžiaus” 24 nr., įvyko birželio 
1-2 d.d. Kaune. Pasaulinė “Ca
ritas” patirtis vertė sambūrį 
perorganizuoti į vyrų ir mote
rų organizaciją, vadovaujamą 
Katalikų Bendrijos, tampančia 
Lietuvos “Caritas” federacija. 
Buvo susirinkta nustatyti atei
ties veikimo gairių.

Suvažiavimas pradėtas Mi- 
šiomis Kauno arkikatedroje. 
Susirinkimą sveikino vysk. Si
gitas Tamkevičius, Vyskupų 
konferencijos paskirtas Lietu
vos “Caritas” federacijos pre
zidentu. Pastarasis perdavė 
ir kardinolo Vincento Sladke
vičiaus sveikinimus. Taipogi 
sveikino Lietuvoje besisve
čiuojantis poetas Bernardas 
Brazdžionis. Buvo ir daugiau 
sveikinimų iš organizacijų Lie
tuvoje ir užsienyje.

Sambūrio “Caritas” pirm. Al
bina Pajarskaitė apžvelgė at
liktus darbus, iškeldama svar
biausias problemas, numaty
dama ateities veiklos galimy
bes.

Lietuvoje “Caritas” turi 5,417 
narių, veikiančių 283 skyriuo
se. Jis priimtas į tarptautinį 
“Caritą” (Caritas Internatio- 

nalis) pilnu nariu ir priskir
tas laisvųjų Europos tautų re
gionui. Pirmininkė pažymėjo 
— ateityje organizacijos lau
kia didžiuliai darbai: padėti 
šeimai auklėti geresnį ir do- 
resnį jaunimą, vienyti Lietu
vos visuomenę.

Vysk. Sigitas Tamkevičius 
pažymėjo, kad dvejų metų veik
los rezultatai yra stebinantys, 
bet buvo galima ir daugiau pa
daryti. Į “Caritas” veiklą rei
kia įtraukti kuo daugiau vyrų. 
Tai turėtų pasirūpinti parapi
jų klebonai. Vyskupas siūlė 
steigti dvasinio atsinaujini
mo centrus, padedant žmo
nėms šeimų reikaluose, stei
giant psichologinės pagalbos 
vienetus. “Caritas” turi padė
ti našlaičiams ir senatvės kry
žių nešantiems žmonėms.

Sukauptos šalpos nereikia tau
pyti, o ją pagal paskirtį gausiai 
išdalyti. Parama iš užsienio 
iššaukia pavydą, įtarinėjimą, 
kylantį iš elgetiškos dvasios. 
Visi privalo vieni kitiems nuo
širdžiai padėti.

Įdomus pasisakymas buvo 
prof. Arvydo Žygo. Jis dažnai 
klausiamas, ar nenusivylė Lie
tuva. (Jis atvykęs iš JAV). At
sakymas toks: ar gali tikintis 
žmogus nusivilti? Jei žmogus 
myli, tai ir po vedybų medaus 
mėnesio su meile ir kantrumu 
imasi paprasto darbo, skalbia 
vystyklus. Pasak Žygo, brangūs 
tautiečiai, medaus mėnuo pasi
baigė, plaukime vystyklus 
kantriai ir ramiai. ..

“Caritas” organizacijos ge
neralinio sekretoriaus parei
goms didele balsų dauguma 
išrinkta Albina Pajarskaitė. 
Vysk. S. Tamkevičius prista
tė Vyskupų konferencijos pa
skirtą “Caritas” federacijos 
viceprezidentą — mons. Vytau
tą Kazlauską. “Caritas” fede
racijos vadovybė iš preziden
to, viceprezidento ir genera
linio sekretoriaus savo nuo
žiūra paskirs 4 referentus: šei
mos auklėjimo, visuomenės 
vargo lengvinimo sekcijose, 
finansų direktorių ir teisės pa
tarėją. J. A.
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“Lietuvos aidas” 120 nr. pa
skelbė Lietuvos aukščiausio
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojo Č. V. Stanke
vičiaus birželio 12 d. pasirašytą 
įsaką, kuriuo Lietuvos respub
likos pilietybė suteikiama aš- 
tuoniems JAV ir Kanados lietu
viams. Lietuvos pilietybę gavo 
šeši JAV gyvenantys lietuviai: 
Bernardas Brazdžionis, Aldona 
Brazdžionienė, Juozas Kojelis, 
Nida Žibutė Brinkienė, Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė ir Bea
tričė Kleizaitė-Vasaris. Lietu
vos respublikos pilietybė taipgi 
suteikta ir dviem Vilniuje gy
venantiem Kanados piliečiam — 
Karlai Gruodytei ir Dariui Čup- 
linskui.

BRADŪNŲ KRYŽIUS
Su Bradūnų kryžiumi “Lietu

vos aido” skaitytojus birželio 
18 d. laidoje supažindina Leo
nas Peleckis. 1990 m. rudenį 
Šiauliuose su šeima viešėjo či- 
kagietis poetas Kazys Bradū- 
nas, pakviestas “Varpų” redak
cijos ir literatūros almanachą 
remiančios “Nuklono” gamyk
los. Po literatūrinės programos 
jis aplankė Kryžių kalną prie 
Meškuičių ir jame pastatė nu- 
kloniečių dovanotą kryžių. Da
bar K. Bradūnas atsiuntė Čika
goje sukurtą eilėraščio posmą, 
kuris buvo įrašytas ir pritvir
tintas prie kryžiaus. Poetinis 
įrašas skelbia: “Tavo rūbas, Tė
vyne, / Apšlakstytas krauju, / 
Ir tu sėdi ant Kryžių kalno / 
Karališkame soste kančios. / 
Kazys Bradūnas”.

PAMINKLAS TREMTINIAMS
Balandžio 13 d. tūkstančiai 

vilniečių vėl susirinko prie Nau
josios Vilnios geležinkelio sto
ties, iš kurios pirmieji vagonai 
prieš penkiasdešimt metų išrie
dėjo su tremtiniais į Sibirą. Jų 
atminimui bėgiai buvo papuošti 
gėlių puokštėmis ir uždegtomis 
žvakutėmis. Toks tremtinių pa
gerbimas ten jau yra tapęs tra
diciniu metiniu renginiu. Ta
čiau šiemet penkiasdešimtme
čio proga centrinėje Naujosios 
Vilnios aikštėje buvo atideng
tas skulptoriaus Valerijono Gy
lio ir architekto Mykolo Maroč- 
kino tremtinių tragedijai įam
žinti sukurtas paminklas “Pra
rastoji karta”, pastatytas iš Si
biro sugrįžusių tremtinių auko
mis ir Vilniaus savivaldybės 
lėšomis. Iškilmėje dalyvavo 
buvusieji tremtiniai, Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis, jos ir Vil
niaus savivaldybės atstovai.

LIETUVOS PASAS
Milda Augulytė “Tiesos” skai

tytojus gegužės 3 d. laidoje su
pažindina su būsimu Lietuvos 
respublikos piliečio pasu, ku
rio viršelio projektą sukūrė dail. 
Algis Kliševičius. Sodrios ža
lios spalvos fone bus auksinės 
raidės ir Vyčio kontūras. Vidi
niai puslapiai turės įrašus lie
tuvių, anglų ir prancūzų kalbo
mis. Jie pradedami piliečio var
du, pavarde, gimimo data ir vie
ta, tapatybės numeriu. Atskiri 
puslapiai numatyti atžymoms 
apie paso galiojimą užsienyje, 
nuolatinę gyvenamąją vietą, 
nepilnamečius vaikus. Archy
viniai dokumentai liudija, kad 
nepriklausomos Lietuvos pir

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

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

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

mieji pasų įstatai, priimti 1919 
m. gruodžio mėnesį, turėjo dau
giau įrašų. Dabar nereikalau
jama įrašyti piliečio užsiėmi
mo, religijos, šeimos sudėties, 
karinės prievolės atlikimo, do
kumento, pristatyto pasui gauti. 
Dabartinės Lietuvos respubli
kos pilietis, gaudamas jos pa
są, turės atiduoti senąjį.

PAS PELESOS LIETUVIUS
Šį pavasarį lietuvišką Pele

sos parapiją Gudijoje po ilges-' 
nės pertraukos vėl aplankė aš
tuoniolika Lietuvos gydytojų 
su etnografiniu medikų ansamb
liu “Šaltinis” ir vaistais. Ke
lionėje dalyvavusi Roma Ka
minskienė “Lietuvos aido” 95 
nr. skaitytojams pasakoja: “Į 
Pelesą važiuojame ketvirtą kar
tą ir visada noriai, nes žinome, 
kiek daug žmonių ten laukia mū
sų pagalbos. Visų nuotaika tuoj 
pat pragiedrėja pamačius gra
žuolę nedidukę Pelesos bažny
čią ir naują Lietuvos statybi
ninkų pastatytą kleboniją. Du 
kilometrai kelio iki bažnyčios 
asfaltuoti. Tai Vilniaus ir Va
rėnos kelininkų dovana šio kraš
to žmonėms. Pelesiečiai nebe- 
dūsta dulkėse. O šiemet kelią 
numatoma išasfaltuoti iki pat 
Rodūnės. Nors buvo dar anksty
vas rytas, mūsų laukė jau nema
žas žmonių būrys iš įvairių šio 
krašto kaimų. Susirinko ne tik 
lietuviai, buvo ir gudų bei len
kų. Visus išklausėm, apžiūrė
jom, davėme vaistų ir po dėžutę 
arbatos. Keturias valandas 
įtemptai dirbo terapeutai A. 
Peželienė, V. Zvolinskienė, L. 
Juselienė, kardiologe E. Motie
jūnaitė, reumatologė R. Kamins
kienė. Netrūko darbo neuropa- 
tologui S. Bagdonui, chirurgui 
A. Aleliūnui ir net psichiatrei 
G. Spūdienei...”

MIŠIOS IR KONCERTAS
Svečiai iš Lietuvos pasigedo 

Pelesos klebono kun. Kastyčio 
Krikščiukaičio. Jis, susižeidęs 
eismo nelaimėje, tada gydėsi 
Kaune. Mišias atnašavo Varė
nos klebonas kun. Stasys Pui
dokas. Dėl šalto oro medikų an
samblis “Šaltinis” koncertą su
rengė jaukioje klebonijos sve
tainėje. Vyr. gydytojo E. Rage
lio ir pavaduotojo V. Dringelio 
paruošti saviveiklinio ansamb
lio nariai pašoko ir padainavo. 
Jiems dainomis atsilygino Teofi
lės Kanevičiūtės vadovaujamos 
Pavalakės kaimo dainininkės. 
Reumatologė Roma Kaminskie
nė, baigdama savo rašinį, ne
užmiršo ir devyniasdešimt pir
muosius metus įpusėjusio Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
savanorio Jono Radziulio: “Ke
lios gydytojos nuvykome pas jį 
į Pavalakę. Pasiteiravome apie 
sveikatą, o jis sako sveikas esąs, 
bičiuliai nepamirštą, gerais 
vaikais pasigyrė. Protas švie
sus, viską atsimena iš jaunys
tės, knygas prirašytum, tik klau
sa silpnoka. Turi mūsų dovano
tą klausos aparatą. Palinkėjom 
mielam seneliui geros sveika
tos ir grįžom į Pelesą. Pelesos 
žmonės labai nuoširdūs. Jiems 
buvo paaiškinta, kad už vaistus 
nereikia mokėti, kad tai ‘Lab
daros’ dovana, bet jie vis tiek 
surinko pinigų, kuriuos mes pa- 
dovanojom bažnyčios įrengimui. 
Ačiū geriems žmonėms”.

V. Kst.

Otavos lietuvių šeštadieninės mokyklos koncerte birželio 2 d. tautinių šokių ansamblis “Vingis” atlieka “Audėjėlę’

Ottawa, Ontario
DR. VINCO KUDIRKOS ŠEŠ

TADIENINĖ MOKYKLA užbaigė
1990- 91 mokslo metus birželio 2, 
šeštadienį, su gražiu koncertu 
“Graži mūsų šeimynėlė”. Šis kon
certas buvo surengtas kartu su 
naujai įsteigtu tautinių šokių 
ansambliu “Vingis”. Mokytojos 
Stasė Danaitienė, Rūta Kličienė 
ir Julija Mitalaitė įteikė moki
niams pažymėjimus ir ilgam pri
siminimui Lietuvos himno plaka
tus su gražiai išdrožinėtais kry
žiais. Dviem mokinėm — Amanda 
Gray ir Jessica Mankowski, bu
vo įteikta “Eglė žalčių karalie
nė” pasakos knygą, nes jos pra
leido tiktai vieno šeštadienio pa
mokas. Per mokslo metus mokiniai 
ruošė albumus tema “Mano Lietu
va”, kuriuose apibūdino Lietu
vos istoriją, geografiją ir kt. 
Mokiniai buvo suskirstyti į ke
turias grupes pagal amžių ir ap
dovanoti premijomis. Premijas 
gavo 5-6 metų amžiaus grupės 
mokiniai: gražiausias viršelis
— Matukas Brikis; tvarkingiau
siai nuspalvotas albumas — Pet
ras Abromaitis ir tvarkingiausias 
raštas — Audra Abromaitytė. 7-8 
metų amžiaus: gražiausias virše
lis ir tvarkingiausiai nuspalvo
tas albumas — Asta Augaitytė, 
antra vieta — Kamilla Revie ir 
Micaela Mankowski, gražiausias 
raštas — Ian Crawford. 9-10 metų 
amžiaus: gražiausias viršelis — 
Jessica Mankowski, antra vieta — 
Lina Augaitytė; tvarkingiausiai 
nuspalvotas albumas — Julian 
Revie, antra vieta — Paulius Gu
tauskas; tvarkingiausias raštas
— Amanda Gray, originaliausias 
albumas — Lina Augaitytė, antra 
vieta — Paulius Gutauskas. 12-13 
metų amžiaus: gražiausias vir
šelis ir originaliausias albumas
— Andrius Čeponkus, kūrybin
giausias albumas — Rasa Augai
tytė; tvarkingiausias albumas
— Aleksas Čeponkus.

Tėvų ir mokytojų posėdis įvy
ko birželio 11 d. pas Juozą ir Kris
tiną Augaičius. Jame buvo aptarti
1991- 92 mokslo metai. Rudenį 
planuojama padidinti mokytojų 
skaičių ir pagerinti programą 
lietuviškai kalbantiems moki
niams. Laukiame ir naujų moki
nių nuo 6 metų amžiaus., Infor
maciją teikia mokyklos vedėja 
Rūta Kličienė tel. 829-0966.

Rūta Kličienė
OTAVOS ŠOKIŲ ANSAMBLIS 

“VINGIS” birželio 2 d. pirmą sykį 
pasirodė Otavos apylinkės lietu
viams. Koncertas prasidėjo su 
šokiu ir daina “Graži mūsų šei
mynėlė”. Šeštadieninės mokyklos 
mokiniai pradėjo šokį, o “Vingis” 
prisijungė vėliau. Sekė mergaičių 
pasisveikinimo šokis “Kepurinė”. 
Po to vingiečiai užleido sceną 
mokyklos mokiniams. Jie dekla
mavo eilėraščius, dainavo bei 
šoko. Vaikam baigiant pasirodė 
greitasis “Malūnas” ir kiti šokiai. 
Koncertas baigtas šokiu ir daina 
“Kalvelis”, prie kurio vėl prisi
dėjo ir mokyklos mokiniai. Kon
certo pabaigoje gėlėm apdovano
ti “Vingio” vadovė Giedrė Abro- 
maitienė, dainų vadovė Loreta 
Lukšaitė-Cassidy ir akordeonis
tas Petras Jurgutis. Sugiedotas 
Tautos himnas. Koncerto dalyviai 
rinkosi pabendrauti prie vaišių 
stalų, kuriuos puikiai suorgani
zavo Diane Rudzevičiūtė-Brikie- 
nė ir Rūta Danaitytė.

Koncertas susilaukė didelio
pasisekimo. Buvo puiki nuotaika. 
“Vingio” šokėjai gražiai ir gyvai 
atliko savo šokius ir dainas. Per 
trumpą penkių mėnesių laiką 
daug pasiekta. Otavos lietuviai 
džiaugėsi, kad tiek daug jaunimo 
dalyvavo lietuvių kultūriniame 
pasirodyme.

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) w

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Otavos Dr. Vinco Kudirkos mokyklos mokiniai per mokslo metų užbai
gimo iškilmes birželio 2 d. dainuoja “Vai kelkitės, vaikeliai”. Kairėje - 
mokytoja RŪTA KLIČIENĖ, dešinėje - mokytoja JULIJA MITALAITĖ

“Vingis” yra pasiryžęs rudenį 
tęsti savo darbą ir, jei bus įma
noma, dalyvauti IX Tautinių šo
kių šventėje 1992 m. Čikagoje. 
Šią vasarą kai kurie šokėjai va
žiuos į tautinių šokių kursus Dai
navos stovykloje išmokti nustaty
tus šventei šokius. Repeticijos 
vėl prasidės rugsėjo pradžioje. 
Į “Vingį” šokėjai priimami nuo 
16 metų amžiaus. Norintys įsijung
ti į šį šokių ir dainų ansamblį gali 
skambinti Giedrei Abromaitienei 
tel. 489-2068. G.A.

Hamilton, Ontario
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUNTO 

iškyla įvyko birželio 7-8 d.d. Į klu
bo Giedraitis vietovę rinkosi vyr. 
skautės ir vyčiai įžodžiams bei 
naktinei iškylai. Vyr. skautės įžo
dį davė kandidatės D. Meškauskai- 
tė ir V. Apanavičiūtė, o vyčio — 
kandidatas V. Remesat. Vyr. skau
čių įžodį įspūdingai pravedė ps. 
E. Tarvydienė, talkinama ps. A. 
Vaičiūnienės. Vyčių įžodžiu rūpi
nosi ps. J. Gedris ir sk. vytis A. 
Stanaitis. Po įžodžių pasivaišin
ta iškylos ūkio reikalus tvarkiu
sių vyr. skaučių L. Mačytės, S. Ot
to ir S. Stonkutės pastangomis 
paruošta kavute. Vyko naktinė 
vakaronė prie lauželio. Birželio 
8 d., 10 v.r. iškyla pradėta vėlia
vos pakėlimu, vadovaujant tunto 
adjutantei A. Vaičiūnienei. Išky
los programą paruošė ir jai vado
vavo įžodį davusieji. Vakare, po 
vakarienės, išsirikiavus vėliavos 
nuleidimui, paukštytėms Ritai 
Apanavičiūtei, Sally ir Justine 
Panavaitėms buvo įteikti plauki
kės specialybių ženklai. Iškyla 
buvo baigta linksmu laužu, kur 
dainavimas buvo paįvairintas 
šūkiais ir pasirodymu prityru
sių skaučių dėka.

Iškylos dalyviai grįžo namo 
gal pavargę, bet patenkinti ir 
dėkingi iškylos planuotojams Vi
dai, Dainai ir Viktorui. Jums lin
kėtina neprarasti entuziazmo, 
įsigyti daug žinių “Gintaro” bei 
“Ąžuolo” vadovų mokykloje ir sa
vo žiniomis bei pavyzdžiu pratur
tinti skautų veiklą ateinančiais 
darbo metais. D.G.

SMUIKININKĖS SESUTĖS - Rū
ta ir Audra Balytaitės su Hamilto
no filharmonijos orkestru išskri
do dviem savaitėm į Angliją. Kor.

Ieško pagalbos
Rasa Vyšniauskaitė, 19 metų, 

baigusi medicinos mokyklą, malo
naus būdo, ieško galimybių laiki
nai padirbėti Kanadoje. Galėtų 
slaugyti sunkius ligonius, dirbti 
namų ruošoje, prižiūrėti sodą. 
Būtų labai dėkinga, jei kuris iš 
tautiečių ją išsikviestų į Kanadą. 
Adresas: Lithuania, Vilnius 232043, 
Architektų 41-18.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T U A W
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....6%
santaupas..................... 5.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 4.75% 
90 dienų indėlius ......... 8.25%
1 m. term, indėlius ....... 8.75%
1 m. term.ind.mėn.pal..8.25% 
3 m. term.indėlius ........ 8.75%
RRSP ir RRIF (pensijos)...6% 
RRSP ir RRIF 1 m..........  8.75%
RRSP ind. 3 m...............   8.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Nuotr. J. Crawford’o

London, Ontario
PRISIMINTAS a.a. MIRAS CIIAI- 

NAUSKAS. 1991 m. birželio 8 d. 
Šiluvos Marijos šventovėje klebo
nas kun. K. Kaknevičius atlaikė šv. 
Mišias už a.a. Mirą Chainauską, 
mirusį 1990 m. birželio 5 d. Savo 
pamoksle klebonas priminė, kad 
“ši diena yra skirta pabūti kartu 
su Mirų, kuris, kad ir miręs . . . 
amžinybėje yra gyvas. Taip ir šian
dien jis yra tarp mūsų”. Altorių 
puošė labai skoningai paruoštos 
gėlės. Skaitinius skaitė duktė Sil
vija ir sūnus Marijus. Muz. R. Au
dėt smuiku atliko Bacho-Gounod 
“Avė Maria”. Giedojo pilnos sudė
ties “Pašvaistės” choras, tą dieną 
vadovaujamas muz. R. Vilienės, 
kurios chore Miras dalyvavo nuo 
pat choro pradžios iki mirties. 
Širdies liga mirė jaunas, sulau
kęs vos 67 m. amžiaus. Jis pasižy
mėjo ypatingu veiklumu tiek savo 
reikaluose, tiek ir visuomeninė
je veikloje, dažniausiai vadovau
jamose pareigose. Jis buvo daug
kartinio KLB Londono apylinkės 
pirmininkas, “Baltijos” ansamb
lio vadovas ir t.t. Nuo pat veik
los pradžios dalyvavo visuose dai
nos vienetuose, nes turėjo gražų 
antro tenoro balsą ir buvo dide
lis mėgėjas dainuoti.

Pamaldose dalyvavo gal net dau
giau žmonių, negu sekmadieniais, 
nors buvo šeštadienis. Buvo ir iš 
toliau atvykusių. Po pamaldų be
veik visi nuvyko į Šv. Petro kapi
nes paminklo šventinimui. Velio- 
nies žmona pastatydino didžiulį ir 
labai skoningą paminklą devynių 
pėdų aukščio: ant šviesaus grani
to stilizuotas lietuviškas kryžius 
ant tamsesnio kryžiaus, rūtų šake
lė apačioj ir šone įrašas iš popu
liariosios kompoz. F. Strolios, gies
mės “Kaip grįžtančius namo paukš
čius”. Visus šventinimo dalyvius 
šeima pakvietė pas save užkan- 
džiams. Dana Chainauskienė visus 
labai nuoširdžiai priėmė ir pavai
šino. D.E.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0
Parduodant, per
kant ar tik dėl infor
macijos apie namus, 
vasarnamius, ūkius, < 
žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colling- ' 
woodo apylinkėse # 
kreipkitės į

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

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  14.5%
nekiln. turto pask. 1 m....10% 
nekil.turto pask. 3 m. .. 11.25%
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Arizonos lietuviai penktųjų 

mirties metinių proga birželio 
4 d. prisiminė teisininką Vladą 
Mieželį, nepriklausomos Lietu
vos brigados generolą, palaido
tą Sun City miesto Sunlando 
kapinėse. Prie jo kapo susirin
ko beveik visi šioje vietovėje ir 
jos apylinkėje gyvenantys tau
tiečiai. Velionies atminimą jie 
pagerbė su kun. R. Klumbiu su
kalbėtomis maldomis, sugiedo
tomis giesmėmis ir Lietuvos 
himnu. Jautrų žodį tarė velio
nies našlė Ona, apie jo darbą 
ir nuopelnus Lietuvai kalbėjo 
kpt. V. Ruseckas. Prisiminimas 
baigtas kun. R. Klumbio atna
šautomis gedulinėmis Mišiomis 
ir po jų surengtose vaišėse įvy
kusiais pokalbiais.

Lietuvių jaunimui skirta “Dai
navos” stovyklavietė Mičigano 
valstybėje šią vasarą minės tris
dešimt penkerių metų veiklos 
sukaktį. Jos išlaikymas kasmet 
pareikalauja didelių išlaidų, 
o aukų dabar reikia ir atgims
tančiai Lietuvai. Klivlande su
darytas “Dainavos” rėmėjų ko
mitetas yra suorganizavęs ver
tingų laimikių turinčią loteri
ją. Dr. Mariaus Laniausko vado- 
vaujaman rėmėjų komitetan įsi
jungė Regina Šilgalienė, Alber
tas Sušinskas, jn., Aldona Zors- 
kienė, Nijolė Balčiūnienė, Ri
mas Jasinevičius, Vladas Čyvas 
ir Vacys Rociūnas. Laimikių 
traukimas įvyks metinėje “Dai
navos” šventėje liepos 21 d.

Tautinių šokių grupės “Gran
dis” metinis vakaras Jaunimo 
centre įvyko gegužės 11 d., kai 
Čikagoje viešėjo Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirm. Vytau
tas Landsbergis. Tačiau dalyvių 
užteko ir jo ' sutiktuvių rengi
niams, ir “Grandies” koncertui. 
Juos pasveikino studentė Vida 
Brazaitytė, “Grandies” šokėja 
ir dabartinė šokių mokytoja, 
talkinanti vadovei Irenai Smie- 
liauskienei. Programą papildė 
nauji šokiai “Šluotelė” ir “Juod
bėrėlis”. Pagrindinį šokėjos 
vaidmenį “Šluotelėje” atliko 
Aldona Norkutė. Šį choreogra
finį vaizdelį yra sukūręs 1984 
m. gruodžio 16 d. Vilniuje mi
ręs žymusis choreografas Juo
zas Lingys, jam panaudojęs liau
dies dainą “Tėvas su motina 
savo į veselią išvažiavo”. Ant
rajam “Juodbėrėlio” šokiui iš
eivijos choreografė Jadvyga 
Matulaitienė pasirinko liau
dies dainą “Šėriau, šėriau sau 
žirgelį”. Pernai buvo numaty
tas “Grandies” apsilankymas 
Lietuvoje. Jam buvo kruopščiai 
ruoštasi, bet kelionę sukliudė 
Sovietų Sąjungos atsisakymas 
duoti vizas. To darbo vaisiai 
dabar buvo matomi šiemetinia
me “Grandies” vakaro koncerte 
čikagiečiams. Šokėjų pastan
gomis džiaugėsi scenon iškvies
ta “Grandies” įsteigėja ir ilga
metė vadovė Irena Smieliaus- 
kienė, tautiniams šokiams ir 
darbui su jaunimu atidavusi 
beveik 40 metų. Pedagoginis 
lituanistikos institutas jos 
veiklą įvertino š. m. sausio 19 
d. įteiktu garbės diplomu.
Argentina

Pavėluotą Motinos dienos mi
nėjimą gegužės 26 d. surengė 
Birutės draugija Adrogo mieste. 
Seminarijos koplyčioje gyvoms 
ir mirusioms motinoms skirtas 
Mišias atnašavo iš Buenos Ai
res atvykęs Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC. Jis taipgi pa
laimino Birutės draugijos na
muose Motinos dienos proga su
rengtų vaišių stalus ir perdavė 
sveikinimus, gautus iš vysk. Pau

2152 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 2A8
Tel. 487-2147, vakarais tel. 445-8955
Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai <
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ ;
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liaus Baltakio ir Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirm. Vy
tauto Landsbergio. Vaišių metu 
pagerbta Senelių židinyje gy
venanti lietuvė motina Jadvyga 
Rimšelienė, pravesta loterija, 
kurios pelnas buvo skirtas spar
čiai artėjančiam Septintajam 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresui Argentinoje, Urugvaju
je ir Brazilijoje.

Australija
“Rialto” teatrą Brisbanės mies

to centre yra įsigijusi Guoda 
Petrauskaitė-Linden, Lietuvos 
operos tėvu laikomo Kipro Pet
rausko dukra. Australijoje gy
vena ir sportine veikla pasižy
mėjęs jo sūnus dr. Leonas Pet
rauskas. G. Petrauskaitė-Linden 
savo teatro duris atidaro ir gast
rolių atvykusioms Lietuvos me
nininkams.

A. a. Jonas Urbonavičius po 
dešimtį metų trukusios ligos 
mirė Melburne gegužės 23 d., 
palikęs žmoną Aureliją, šeimas 
sukūrusius vaikus — sūnus Algį 
ir Joną, dukras Aureliją, Biru
tę, Nataliją ir 10 vaikaičių. Ve
lionis, gimęs 1908 m. kovo 26 d. 
ūkininko šeimoje dabartiniame 
Kėdainių rajone, karinę tarny
bą 1929 m. pradėjo Lietuvos ka
ro aviacijoje ir ją baigė puska
rininkio laipsniu. Pokaryje iš 
Vokietijos atvyko Venezuelon ir 
iš jos persikėlė Australijon. Ve
lionis buvo Melburno ramovėnų 
skyriaus narys. Tad prie jo kars
to laidotuvių koplyčioje stovėjo 
ramovėnų garbės sargyba. Ra
movėnų vardu su velioniu atsi
sveikino valdybos pirm. Vladas 
Bosikis, bičiulių vardu — Aus
tralijos lietuvių fizinio auklė
jimo sąjungos pirm. Romanas 
Ragauskas. Po gedulinių Mišių 
Šv. Jono bažnyčioje gegužės 27 
d. velionies palaikai palaidoti 
Springvale Nekropolio kapi
nėse.

Vokietija
Vasario 16 gimnaziją birže

lio pradžioje aplankė svečias iš 
Rytprūsių — Kaliningradu pava
dinto Karaliaučiaus miesto ir 
srities dekanas kun. Anupras 
Gauronskas. Svečias Hiuten- 
felde atnašavo Devintinių Mi
šias ir savo pamoksle kalbėjo 
apie sielovados darbą Karaliau
čiaus srityje, kur jis yra vienin
telis katalikų kunigas, paskir
tas Telšių vyskupo Antano Vai
čiaus. Ortodoksai ten dabar nau
dojasi net aštuoniolika prieš 
karą evangelikams priklausiu
sių šventovių, kurių trys yra pa
čiame Karaliaučiuje. Kun. A. 
Gauronskui, neturinčiam nė vie
nos šventovės, net ir gyventi 
tenka viešbutyje. Tikinčiųjų 
komitetas pamaldoms Karaliau
čiuje yra išnuomojęs sporto 
salę, kurioje sekmadieniais jis 
laiko trejas Mišias: 10 vai. — 
lenkams, 11 vai. — lietuviams, 
12 vai. — vokiečiams, rusams, 
ukrainiečiams ir kitų tautybių 
katalikams. Tada skuba Tilžėn, 
pavadinton Sovetsku, atnašauti 
ketvirtųjų Mišių privačiuose 
gyventojų namuose. Kitose Ka
raliaučiaus srities vietovėse 
kun. A. Gauronskui Mišias ten
ka laikyti kapinėse, šventovių 
griuvėsiuose, išlikusiuose šven
toriuose. Svečią iš Rytprūsių 
viešnagės metu Vokietijoje ly
dėjo kun. dr. Konstantinas Gul
binas, OFM CAP. Juodu apsilan
kė ir pas vokiečių kardinolą 
Meissnerį, kuris rūpinasi Ka
raliaučiaus srities katalikais. 
Telšių vysk. Antanas Vaičius 
lietuvį kun. A. Gauronską sie
lovadai Karaliaučiaus srityje 
paskyrė paprašytas kardinolo 
Meissnerio.



Jaunimo sąjungą ir jos kongresai
Pasaulio lietuvių jaunimo 

sąjungos (PLJS) sudėtis yra 
tokia pati, kaip PLB. Jinai 
jungia visą lietuvių kilmės 
jaunimą 16-30 m. amžiaus, o 
Pietų Amerikoje ir Europoje 
— iki 35 m. amžiaus. Sąjun
gai priklauso ne organizaci
jos, draugijos ar klubai, bet 
paskiri asmenys.

Jaunimo sąjunga yra jaunoji 
Lietuvių bendruomenės dalis. 
Nors PLJS tikslai yra tokie 
patys kaip ir PLB, bet Jau
nimo sąjunga dar skatina lie
tuvių kilmės jaunimo veiklą 
ir atstovauja jaunimo intere
sams Lietuvių bendruome
nėje.

Jaunimo sąjungai pasauli
niu mastu vadovauja PLJS val
dyba, nors kraštų Jaunimo są
jungos ir kraštų Jaunimo są
jungos vienetai apylinkėse 
sudaro veiklos centrus. Aukš
čiausias Jaunimo sąjungos 
reikalų sprendėjas yra atsto
vų suvažiavimas. Jaunimo są
junga veikia tose pačiose tri
jose plotmėse kaip ir PLB: pa
saulinėje, kraštų ir apylinkių.

PLJS veikloje labai svarbų 
vaidmenį turi Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresai. Jie yra 
pasaulinio masto lietuvių jau
nimo suvažiavimai. Kongresai 
vyksta kas 3 ar 4 metai.

Kongreso programa daž
niausiai būna suskirstyta į 
tris dalis:

1. stovykla,
2. atstovų suvažiavimas — 

studijų dienos,
3. vietovių pažinimo kelio

nės.
Stovykloje gali dalyvauti 

visas lietuvių jaunimas. Stu
dijų dienose dalyvauja tiktai 
kraštų atstovai ir stebėtojai.

ATSTOVAS yra asmuo, iš
rinktas savo krašte atstovauti 
to krašto lietuvių jaunimui 
ir jo nuomonėms. Todėl svar
bu, kad atstovas, prieš atvyk
damas į kongresą, gerai ištir

tų savo krašto jaunimo nusi
statymus lietuvybės klausi
mais.

Per kongreso studijų dienas 
atstovas turi pareigingai da
lyvauti paskaitose, diskusi
jose, darbo būrelių svarsty- 
bose ir atstovų suvažiavime. 
Svarbu, kad atstovai įsijung
tų į diskusijas ir pareikštų 
savo nuomones, nes tik per 
atstovus studijų dienų daly
viai gali sužinoti, kaip to 
krašto jaunimas galvoja ir ko 
nori. Per atstovų suvažiavimą 
atstovas turi teisę balsuoti 
už arba prieš pateiktus siū
lymus, projektus ir 1.1.

Grįžusio kongreso atstovo 
pareiga yra painformuoti savo 
krašto jaunimą apie kongresą, 
studijų dienas ir nutarimus.

STEBĖTOJAS yra asmuo, 
kuris dalyvauja studijų dienų 
programoje, bet neatstovauja 
savo krašto jaunimui, nes ne
buvo jo išrinktas. Jis neturi 
teisės balsuoti atstovų suva
žiavimo metu ir tik gali kal
bėti per diskusijas, jei atsto
vai leidžia.

DALYVIS yra asmuo, kuris 
dalyvauja kongreso stovykloje 
ir išvykose.

Kongresai yra labai svarbūs 
— jie suburia viso laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimą. 
Septintasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas vėl duos 
progą visam lietuvių jauni
mui sueiti ir susipažinti su 
įvairiom kultūrom ir veiklos 
galimybėmis. Jaunimas suži
nos apie savo brolius ir sese
ris, gyvenančius įvairiuose 
pasaulio kraštuose, susidrau
gaus ir užmegs artimus ryšius, 
kurie padės lietuvių jaunimui 
toliau ir geriau dirbti Lietu
vos ir išeivijos labui.

(Informacijos medžiaga pa
imta iš V Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso vadovo, 
1983.). L. M.

Jaunimo kongreso koordinatoriai
Šie asmenys yra kongreso rengėjų komiteto įgalioti rūpintis 

kongreso registracija, priimti registracijos lapus bei 
mokesčius, tvarkyti keliones. Norintieji platesnės 

informacijos apie keliones tesikreipia:
PIETŲ AMERIKOJE

VII PLJ Kongreso ruošos komitetas 
c/o Ariana Rastauskaitė

VII PLJ Kongreso pirmininkė 
V. de Obligado 2702 3 B 

(1428) Buenos Aires 
Argentina 

Tel.: 1-786-8321

KANADOJE
VII PLJK Talkos komitetas 

c/o Arūnas Pabedinskas 
194 Lloyd Manor Road 

Etobicoke, Ontario M9B 5K5 
Canada 

Tel.: 416-233-8802

ANGLIJOJE
VII PLJK Talkos komitetas 

c/o Vincent O’Brien 
66 James Lane

Leyton, London E 106 Hl 
England 

Tel.: 81-539-6749

Sibirinių trėmimų 50 metų sukakties proga baltiečių jaunimas surengė 
demonstracijų prie Toronto geležinkelio stoties, tuo primindami visuo
menei, kad sibiriniai trėmimai buvo vykdomi sovietinės valdžios iš gele
žinkelio stočių Baltijos valstybėse

Vasario 1G gimnazijos mokinių tautinių šokėjų ir dainininkų grupė Italijoje prie Milano katedros M. Šmitienės

WOW
Redaguoja LINA MOCKUTĖ:

Jaunimo kongreso atstovų pasisakymai

JUNGTINĖSE AMERIKOS 
VALSTYBĖSE

VII PLJK Talkos komitetas 
c/o Vytautas Kamantas

VII PJLK Talkos kom-to pirm. 
1851 Skyview Drive 

Sparta, MI 49345, USA 
Tel.: 616-887-1436

AUSTRALIJOJE
VII PLJK Talkos komitetas 

c/o Henrikas Antanaitis 
4 Robert St.

North Baldwyn, VIC 3104 
Australia 

Tel.: 3-857-7248

VOKIETIJOJE ir EUROPOJE
VII PLJKTalkos komitetas 

c/o Tomas Bartusevičius 
Anne-Frank Str. 31 

5660 Wittlich 
Germany 

Tel.: 6571-4629

Mano noras atstovauti Kana
dos lietuvių jaunimui yra pa
grįstas dviem punktais: kaip 
lietuvių studentų ateitininkų 
narys gerai suprantu jaunimo 
organizacijų veiklą bei rūpes
čius; kaip Toronto universite
to daktarato kandidatas pažįs
tu studentų gyvenimą ir galiu 
kitus supažindinti. Žinau, ko
kiu būdu stiprinti lietuvišką 
veiklą universitete ir lietuvių 
bendruomenėje. Mūsų tėvai yra 
įdėję daug pastangų, kad mus 
išlaikytų lietuviais. Dabar lai
kas perimti iš jų naštą ir stip
rinti lietuvišką dvasią, kad mū
sų vaikai turėtų kuo didžiuotis.

Algis Ankus

Baigusi Toronto Maironio ir 
lituanistinę mokyklą, įstojau į 
skaučių organizaciją nuo 9 metų 
ir dar šiandien esu veikli joje. 
Buvusios pareigos: paukštyčių 
adjutantė, o vėliau jų draugi
ninke. Dalyvauju įvairiose sto
vyklose, skautų suvažiavimuose 
(Šiaurės Amerikoje) ir esu padė
jus paruošti kelias “Romuvos” 
stovyklas. Stovyklose buvau įvai
riose pareigose: — draugininke 
“Romuvos” stovyklavietėj; skau
čių komendante Tautinėje sto
vykloje 1988 — Canton, Ohio. 
Dabar esu tuntininkės pavaduo
toja Toronto “Šatrijos” tunte.

Dirbau KLB “krizės centre” 
1990 m, vasaros metu Toronte. 
Dalis pareigų buvo rinkti ir pla
tinti žinias apie Lietuvą, jas 
perduoti lietuviams ir svetim
taučių spaudai.

Dalyvauju Toronto universite
to lietuvių studentų klube 
(TULSK) ir KLJS valdyboje.

Per daugelį ankstyvų rytų bei 
popiečių esu padėjus paruošti 
sales iškilmėms — sustatyti kė
des, stalus, paruošti sales 
įvairiom progom (Vasario 16 mi
nėjimui, šokiams, prezidento 
Landsbergio priėmimui ir 1.1.).

Ina Balsytė

Esu baigusi Toronto Maironio 
mokyklą ir lituanistinius kur
sus, šokusi “Atžalyno” ir “Gin
taro” ansambliuose. Įstojau į 
Stasio Šalkauskio ateitininkų 
kuopą būdama 7 m. Jai ir šian
dien tebepriklausau. Buvusios 
pareigos: moksleivių kuopos 
pirmininkė, redaktorė, sekre
torė, korespondentė. Dalyvauju 
įvairiose žiemos bei vasaros 
stovyklose ir suvažiavimuose, 
esu buvusi jaunučių vadove Dai
navoje ir Kretingoje.

Buvau išrinkta Vilniaus ka
ralaite 1988 m. Toronto “Kara
vane”.

Priklausau KLJS valdybai nuo 
1987 m. Pareigos pirmoje sesijo
je: ryšininkė neorganizuotam 
lietuvių jaunimui. Dabartinės 
pareigos: kopirmininkė, redak
torė, ryšininkė. Taip pat ruošiu 
Kanados atstovus sekančiam 
PLJS kongresui. Aktyviai daly
vauju demonstracijose Kanado
je ir JAV. Esu dalyvavusi bal
tiečių jaunimo stovyklose ir 
politikos seminaruose Vašing
tone.

Vida Dirmantaitė

Prieš trejus metus nuvykau 
į Vasario 16-tosios gimnaziją 
ir ten mokiausi 11-toje klasėje. 
Taip pat dalyvavau visokiose 
grupėse: skautuose, ateitinin
kuose, chore, dainų būrelyje. 
Teko man organizuoti keletą 
savaitgalių su latvių gimnazi
ja. Lietuviai išmoko latviškų 
dainų, o jie susipažino su mūsų 
kultūra.

Kai grįžau iš Vokietijos, dės
čiau Lietuvos istoriją Otavos 

lietuvių šeštadieninėje mokyk
loje. Dirbau praėjusią vasarą 
Otavos parlamento rūmuose su 
grupe jaunimo iš Toronto; kal
bėjom apie Lietuvą parlamenta
rams ir ambasadoriams.

Šiais mokslo metais grįžau į 
Torontą. Čia dalyvauju skautų 
ir ateitininkų organizacijose, 
“Gintaro” dainavimo-kankliavi- 
mo grupėje ir taip pat padėjau 
suorganizuoti Toronto universi
teto lietuvių studentų klubą, 
kuriam aš pirmininkauju. Taip 
pat dalyvauju jaunimo sąjungos 
veikloje ir ruošiuosi atstovauti 
Kanados lietuvių jaunimui se
kančiame kongrese.

Rita Sakutė

Priklausiau Hamiltono A. 
Stulginskio kuopai nuo 1980 m. 
Būdama moksleivė, buvau šios 
kuopos sekretorė, vicepirmi
ninkė ir pirmininkė. Dabar pri
klausau Toronto studentų atei
tininkų kuopai. Priklausau Ha
miltono skautų organizacijai 
nuo 1975 m. Esu vyr. skautė ir 
buvau prit. skaučių vadovė nuo 
1988-1990 m. Šiais metais lai
mėjau laisvojo pasaulio rašymo 
konkurse II vietą.

Priklausau Hamiltono “Auku
ro” teatro grupei nuo 1972 m. 
1990 m. nuvykome į Lietuvą gast
rolėm. Dabar ruošiame vaidi
nimą sibiriniams trėmimams

Kanadietis ir australietis P. Amerikoje
Alvydas Saplys ir Henrikas Antanaitis lankėsi Pietų Amerikoje 
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PLJS-gos pirm. ALVYDAS SAPLYS

Š. m. gegužės 21 — birželio 7 
d.d. lankė Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijas Alvydas Sap
lys, Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos pirmininkas, ir 
Henrikas Antanaitis, buvęs 
VI-PLJ kongreso pirmininkas 
ir dabartinio Talkos komite
to narys.

Jie sustojo pirmiausia Bue
nos Aires, kur turėjo visą ei
lę pasitarimų su kongreso ren
gėjų komiteto nariais. Turėjo 
porą intensyvių darbo dienų 
Jose C. Paz vietovėje, “Maria- 
polis” poilsio namuose, kur 
vyks kongreso metu studijų 
savaitė. Čia buvo smulkiai 
peržiūrėta visa kongreso pro
grama, pasitarta su Argenti
nos kongreso komisijų koor
dinatoriais dėl visų paruošia
mųjų darbų, apie kongreso 
eigą nuo pirmos iki paskuti
nės dienos.

H. Antanaitis vedė svarbias 
derybas su “Aeorlineas Argen- 
tinas” oro linija dėl kainų ir 
visokiausių lengvatų, kurių 
kongresui būtinai reikia. Bu
vo prieita prie labai naudingo 
susitarimo, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad kongreso eiga reika

paminėti. Priklausiau Hamil
tono “Gyvatarui”, 1976-1990 m. 
Noriu šiais metais vėl įsijungti.

Baigusi XIII klasę, nuo 1982 m. 
esu padėjėja, atsarginė mokyto
ja šeštad. mokykloje. Dabar mo
kau VII-VIII klasę Hamiltone. 
Priklausau KLJS, rašau laiškus 
parlamentarams ir dalyvauju 
demonstracijose.

Ona Stanevičiūtė

Jau 12 metų aktyviai dalyvau
ju lietuvių veikloje. Lankiau 
lituanistinę mokyklą, priklau
sau tautinių šokių grupei “Gy
vatarui”, vaidinau “Aukuro” 
teatro grupėje. Esu ateitininkė. 
Stovyklavau Dainavoje ir Kre
tingoje. Buvau sporto padėjėja 
jaunučių stovykloje Dainavoje. 
Dirbau virtuvėje jaunų šeimų 
stovykloje Kretingoje. Dalyvau
ju demonstracijose. Skaitau per 
Mišias.

Irena Žukauskaitė

Lankiau lituanistinę mokyk
lą. Baigiau lituanistinius kur
sus Hamiltone. Šoku “Gyvataro” 
tautinių šokių grupėje. Esu atei
tininkas ir stovyklauju Daina
voje, kur esu buvęs vadovu jau
nučių stovykloje. Dirbau taip 
pat Kretingoje jaunų šeimų sto
vykloje. Labai mėgstu dalyvauti 
demonstracijose.

Tomas Žukauskas

lauja visos eilės trumpų skri
dimų tarp Argentinos, Urugva
jaus, Brazilijos ir atgal grįž
tant į kiekvieną kraštą. Tai 
įgalins kongreso rengėjus ga
lutinai užbaigti ir išsiuntinėti 
registracijos anketas.

H. Antanaitis aplankė Mon
tevideo, Urugvajuje, kur per
žiūrėjo su vietiniu rengėjų 
komitetu kongreso kultūros 
dienų eigą.

Po to Alvydas ir Henrikas, 
kartu su kongreso pirmininke 
Ariana Rastauskaitė, finansų 
vyriausiu koordinatorium A. 
Ruplėnu ir Urugvajaus rengė
jų komiteto pirmininku Rikar
du Ibarra-Vėtra nuvyko į Sao 
Paulo, Braziliją, kur tarėsi 
su vietiniu kongreso rengėjų 
komitetu, kuriam dabar pir
mininkauja Marcos Lipas, su 
Brazilijos lietuvių bendruo
menės vadovais dėl kongreso 
stovyklos ir uždarymo.

Šis A. Saplio ir H. Antanai
čio apsilankymas įgalino pa
justi, kaip vyksta kongreso 
rengimo darbai, o mus, rengė
jus, įrodyti, kad nesnaudėme, 
dirbome ir kad kongreso pa
ruošimas jau yra apčiuopia
mas, matomas, jaučiamas. Mū
sų visuomenė domėjosi jų ap
silankymu ir aktyviau prisi
deda prie šio kongreso ren
gimo.

Algimantas Rastauskas,
Spaudos ir informacijos 

komisija

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus 

XX_ F^lenys
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Jūsų laukia Piety Amerika
Taip, jau laikas pažinti, aplankyti 

Pietų Ameriką. Kodėl? Todėl, kad 
1992 m. sueina 500 metų nuo Ame
rikos žemyno atradimo, kai Kris
toforas Kolumbas pasiekė jo kran
tus.

Ta Amerikos žemyno dalis ski
riasi nuo šiaurinės tiek savo gam
ta, tiek vietinių gyventojų sudė
timi, taip pat skirtingų Europos 
kultūrų įtaka. Ji turi savitą cha
rakterį, gyvenimo būdą. Kiekvie
nas P. Amerikos kraštas turi su
kūręs sau būdingą kultūrą.

Ir ten yra lietuvių telkiniai. 
Jie, nors paveikti tų kraštų ap
linkos, išlaiko savo lietuvišką 
charakterį.

Geriausia proga apsilankyti bus 
per Vll-tąjį Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą, t. y. — 1991 m. gruo
džio ir 1992 m. sausio mėnesį. Ga
lėsite pažinti Argentinos, Urug
vajaus ir Brazilijos vietoves, nes 
bus rengiamos ekskursijos, (domūs

Vasario 16 gimnazija Italijoje
Balandžio 28 d. rytą, Vasario 

16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė, orkestras, jų vadovai - M. 
Šmitienė, A. Baltinas ir kun. E. 
Putrimas išvyko Italijon, į Mon- 
zos miestą. Kartu keliavo italų 
kunigas Giovanni Audissio iš 
Mainzo, kuris suorganizavo šią 
kelionę.

Vasario 16 gimnaziją pakvie
tė Monzos miesto Santa Gemmos 
parapija. Priėmimo komitetui 
vadovavo Nora Posenti. Kelionė 
autobusu per Vokietiją, Pran
cūziją ir Šveicariją buvo vargi
nanti, bet labai įdomi.

Atvykę Italijon, buvome S. 
Gemmos parapijos šiltai priim
ti. Vėliau, apsirengę tautiniais 
drabužiais, nuvykome į Monzos 
baziliką. Pati bazilika paliko 
didelį įspūdį savo meno kūri
niais. Mišių metu mes giedojo
me lietuviškas giesmes ir skai- 
tėm Tikinčiųjų maldas. Mišias 
atnašavo Monzos vyskupas. Žmo
nių susirinko apie keturi šimtai.

Grįžę į parapiją vakarieniavo
me ir susipažinome su šeimomis, 
kuriose buvom paskirstyti gy
venti. Pati gyvenau labai gerų 
žmonių šeimoje, kuri manim la
bai rūpinosi, nors susikalbėti 
buvo nelengva. Patys šeiminin
kai gyvena dideliame, jaukiame 
name, labai tvarkingai ir kultū
ringai. Vakare, nors ir pavargus, 
negalėjau atsisakyti pasitaikiu
sios progos pamatyti Monzos 
miesto. Todėl, kartu su šeimi
ninkais, išėjau trumpai pasi
vaikščioti.

Kitą rytą aplankėme mergai
čių gimnaziją - meno mokyklą. 
Mergaitės buvo labai draugiš
kos ir visą laiką lydėjo mus šyp
senomis ir dainomis. Iš pat pra
džių mes jau buvome maloniai 
nustebinti kiekvieno iš mūsų 
meniškai išrašytais ir prikabin
tais prie skelbimų lentos var
dais. Tokių staigmenų buvo ir 
daugiau. Mes tikrai nežinojo
me kaip joms atsidėkoti. Pasi
dalinę įspūdžiais apie mūsų gim
nazijas ir kraštą, kiekvienas iš 
mūsų gavo po dovaną. Po to kun. 
Audissio ir kun. E. Putrimas kal
bėjo apie Lietuvą ir jos dabar
tinę padėtį. Vėliau mus mergai
tės vaišino savo pačių keptais 
pyragais.

KUN. AUG. SIMANAVIČIUS, OFM, dalyvavęs baltiečių eitynėse Toronte 
1991 m. birželio 16 d. Šalia jo “Vilniaus” paviljono atstovė Miss Vilnius - 
IRENA POŠKUTĖ. Minėtasis paviljonas ir šiais metais buvo įrengtas 
salėse Toronto Prisikėlimo parapijos, kuriai vadovauja klebonas kun. Aug. 
Simanavičius, OFM Nuotr. St. Dabkaus

ir miestai, kuriuose vyks kongre
so renginiai. Bus galima pažinti 
tų kraštų muziką, šokius, folklorą, 
papročius. Galėsite pabendrauti su 
vietiniais lietuviais, pažinti jų 
draugijas, tuos Lietuvos kampe
lius, kur dar gyvuoja lietuviška 
dvasia.

Prie bendro Kūčių stalo susi
kaupsime ir pabendrausime visi, 
iš daugelio kraštų susirinkę, ta
čiau tą pačią lietuvišką sielą tu
rintys. Per Naujų metų balių links- 
minsimės ir broliškai linkėsime 
vieni kitiems sėkmės bei džiaugs
mo ateityje ir susitikimo laisvoje 
Lietuvoje. Tai bus neeilinis ren
ginys. Pasinaudokime juo.

Smulkesnės informacijos kreip
kitės į savo krašto ar miesto jau
nimo sąjungos skyrių bei atstovą.

Oficiali kongreso oro linija — 
“Aerolineas Argentinas”.

RENGĖJAI

Atsisveikinę nuvykome ap
žiūrėti senos bazilikos, vardu 
Bazilica de Battistera Di Aglia- 
te. Pati bazilika atrodo gana 
paprastai, tačiau ji pastatyta 
700 metų po Kristaus gimimo ir 
vien todėl buvo įdomi, nes tu
rėjo daug istorinių vertybių.

Po pietų turėjome pasimaty
mą su Monzos burmistru. Jam 
buvo malonu su mumis susitik
ti, o mums taip pat. Įteikė mums 
po mažą dovanėlę, miesto ženklo 
reprodukciją, o mes atsidėko
dami, aprišome jį ir jo pavaduo
toją tautinėm juostom.

Vakare turėjome dideliame 
Monzos teatre pasirodymą. Salė 
buvo pilna žmonių, nes jiems bu
vo įdomu susipažinti su lietuvių 
šokiais ir dainom. Trumpai apie 
gimnaziją papasakojo kunigai - 
Audissio ir Putrimas, o apie Lie
tuvą kalbėjo dvi mokinės - Lu- 
ciana Gaidimauskaitė ir Laura 
Purdytė.

Italam labai patiko mūsų pa
sirodymas, užtrukęs gerą valan
dą. Pogramą užbaigėme Lietu
vos himnu. Teatro fojė buvo iš
statyta mūsų atsivežta Sąjūdžio 
paroda.

Balandžio 30 d. važiavome į Mi
laną. Jį apžiūrėjome ir po pietų, 
persirengę tautiniais drabužiais, 
susitikome kultūros centre su 
lietuvių draugija. To centro ve
dėjas Cesare Grampa papasako
jo miesto istoriją ir centro ryšių 
palaikymą su Lietuva. Vėliau ap
lankėme Milano kardinolą Carlo 
Maria Martini. Po to dalyvavo
me Mišiose Milano katedroje. Po 
Mišių turėjome progos pašokti ir 
padainuoti lauke prie katedros. 
Susirinko keli šimtai turistų 
bei Milano gyventojų.

Vakarienei grįžome vėl į 
Santa Gemmos parapiją. Ten 
dainavome, keitėmis adresais 
ir 11 vai. naktį išvažiavome at
gal į gimnaziją.

Italija man labai patiko, bet 
labiausiai mane stulbino žmo
nių šiltumas. Jeigu kada pasitai
kytų proga vėl aplankyti Monzą 
ir susitikti su tais pačiais žmo
nėmis, kuriuos pažinau, būčiau 
labai laiminga.

Edita Lorencaitė,
IX klasės mokinė
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Paminklas partizanams, žuvusiems Kalniškės mūšyje su sovietų okupa
ciniais kariniais daliniais 1945.V.16. Šis paminklas pastatytas Simne su 
įrašu: “Lietuvos partizanams, žuvusiems už tėvynės laisvę” ir žuvusių 
sąrašu

Majauskas, Ormond Beach, FL, S. 
Laniauskas, Euclid, OH, Rozalija 
Jatulytė-Petronienė, Boston, MA, 
M. Renkus, Santa Anasanta Ana, 
CA; $20 - Andrius Baltrušaitis, 
Chicago, IL, Juozas Gruzdas, N. 
Miami Beach, FL; $5 - Augustinas 
Dumbra, Saginaw, MI.

Dabar fonde yra $3,888.57 ($278.57 
palūkanų). Komiteto pirmininkas 
prof. dr. Jonas Genys buvo parink
tas kaip Fullbright mokslininkas 
vykti į Vilniaus universitetą dėstyti. 
Tai buvo patvirtinusi ir Sov. Sąjungos 
mokslo ministerija. Buvo manyta, 
kad profesorius sutvarkys ir Vysk. 
Paltaroko paminklo statybos reika
lus. Jau praėjo keturi mėnesiai, kai 
sovietai neduoda įvažiavimo vizos. 
Todėl komitetas numato suieškoti 
skulptorių Lietuvoje su pagalba ten 
esančių komiteto narių (Valerija 
Paltarokaitė, Jurgis Švereika ir Pa
mūšio kunigas). Su nuoširdžia pa
dėka skelbiame aukotojų sąrašą. Jei 
įvyko klaidų, arba kas dar norėtų 
pasiųsti auką, iždininko adresas: 
J. Vitėnas, 7910 Livingston Road, 
Oxon Hill, MD 20745. Laukiame ir 
patarimų. Vysk. K. Paltaroko

paminklui statyti komitetas

Vysk. K. Paltaroko paminklui Pamūšyje statyti aukotojai
Garbės mecenatai aukoję po $200 - 

Vysk. A. Deksnys, Vokietija, Asta 
Vitėnaitė-Cooler De Solliers, White 
Plains, NY, dr. Jonas Genys, Frost
burg, MD, Aldona Paltarokaitė-Ku- 
bilienė, Cicero, IL, Liucija ir Albi
nas Kurkuliai, Rochester, NY, P. Z. 
Linkevičius, Kanada, Marija Paugie- 
nė, Melrose, IL, Aurelija ir Vytau
tas Paukšteliai, Kenosha, V/IS, Juo
zas Vaineikis, Chicago, IL, Joana 
Paltarokaitė-Valaitienė, West Spring, 
IL, Ona Paltarokaitė-Vitėnienė, Oxon 
Hill, MD, Almis ir Birutė Vitėnai, 
Holmdale, NJ; $100 - dr. S. A. Bač- 
kis, Prancūzija, Juozas Giedraitis, E. 
Northport, NY, Onytė ir Aleksandras 
Keniausiai, Waterbury, CT, Stasė ir 
Petras Petrušaičiai, Racine, WIS, 
dr. Stasė Traškevičiūtė-Riškienė, 
Hillsdale, IL, A. Šešplaukis, Chica
go, IL; $75 - Juozas Pažemėnas, Ja
maica, NY.

$50 - S. Levanas, Waterbury, CT, 
A. Puzinas, San Mateo, CA, A. Z. 
Vaičeliūnas, Kanada, J. Vaičeliū
nas, Kanada, Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė, Chicago, IL, dr. R. Zalu- 
bas, Silver Spring, MD; $40 - E. Riau- 
baitė-Ribokienė, Brockton, MA; $25
- K. J. Grigaitis, St. Petersburg, FL,
F. Jasinevičius, Euclid, OH, dr. V.

KLB krašto valdybos žinios
KLB XIV-tosios krašto tarybos tre

čiosios sesijos suvažiavimas įvyks 
š.m. spalio 19 d. Toronto Prisikėli
mo parapijos parodų salėje. Suva
žiavimo programai paruošti yra su
daryta speciali komisija iš šių KLB 
krašto tarybos narių: Vidos Stane
vičienės, Arūno Staškevičiaus, Ra
sos Kurienės, Gabijos Petrauskie
nės, dr. Petro Lukoševičiaus. Dide
lė dalis suvažiavimo laiko bus skir
ta svarstymui temos “Kanados lie
tuvių bendruomenės veikla Lietuvai 
atgaunant nepriklausomybę”.
KLB krašto valdybos vice-pirmi- 

ninkai - V. Bireta, A. Pacevičius ir
G. Petrauskienė liepos 26-28 d.d. 
vyksta į Vasario 16-tos gimnaziją, 
dalyvauti Pasaulio lietuvių bend
ruomenės kraštų pirmininkų suva
žiavime.

Aukos Pagalbos Lietuvai vajui
$250 - T. A. Sekonis; $100 - K. Poš

kienė; $50 - N. Jukna, J. Vitkūnas.
Lietuvos min. pirm. G. Vagno

riaus apsilankymo Londone proga
- $1,000 - Londono vyrų draugija, 
G. Mačys; $500 - P. R. Kūrai, Lėšų 
telkimo skyrius, kun. K. Kaknevi
čius; $300 - Londono lietuvių pen
sininkų klubas; $250 - Londono “Pa
švaistės” choras, KLB apylinkės val
dyba; $200 - Šiluvos Marijos para
pijos moterų klubas, J. Rastapkevi- 
čius, R. Vilis; $150 - P. Kisielius;

$100 - S. Keras, J. Butkus, R. Vilem- 
brektas, D. Mitalas, P. Genčius, E. 
Petrauskas, V. Staškūnas, Z. Didžba- 
lis, E. Gocentas, a.a. P. Radzevičiaus 
atminimui L. Radzevičius, E. S. Na
vickai, D. Armstrong, J. Valaitis, E. 
G. Iškauskas, A. Styga, D. P. Adams, 
R. Miškinis, J. O. Švilpa, R. Mitalas; 
$50 - K. Gaputis, K. Barčauskas, J. 
Statkevičius, B. Žemaitis, V. Naruše
vičius, K. Kudukis, J. Jakaitis, p. Ru- 
sinskas, a.a. E. Andriulionienės at
minimui V. Valaitis; $40 - J. Pake- 
tūras, A. Koyelaitis, J. Brazlauskas, 
B. Zabulionis, J. Bendoraitis, S. Žul- 
pa, I. Čerškienė; $30 - M. Joška; $25 
- J. E. Daniliūnas; $20 - J. Kriauče- 
liūnas, E. Keburis, J. Ciparis, J. Auš
rotas, R. Audėt, V. Senda, Č. Kuras, 
L. Naujokaitis, J. Launikaitis, V. 
Jakubaitis, J. Naruševičius, A. Dra- 
gunevičius, S. Nakevičius. Kiti au
kojo mažiau. Iš viso - $8,010.

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja aukojusiems Lietuvos reika
lams. KLB inf.

1990 m. “Baltijos kelio” dalyvių sutelktos lėšos
Baziliauskas Aras, Baziliauskienė 

Irena, Smalenskas Ray - $25, Liačas 
O. - $27.50, Pilipavičius A. - $38, Fun- 
nell Catherine L. - $40, Dargienė 
Dana - $40, Valaitienė Grasilda $45, 
Fabricius Aleksas (auka) - $50, Vin
gelytė V. - $50, Skrinskaitė Alena - 
$62.50, Čižikas V.E. - $70, Galinaitis

Atsiliepiant į dr. Sereikos laišką, liečiantį A. Kalniaus straipsnius apie 
Aba Gefen’o dienoraštį “Hope in Darkness”

GERBIAMAS DAKTARE,
Jūs laukiate mano reakcijos 

apie Leibe’s Kunpichowski’o 
knygą, kuri dar neišėjusi iš spau
dos. Apie ją užsiminsiu kiek vė
liau. Pirmiausia atsakysiu į Jū
sų teigimą: “Apkaltinti jį (t.y. 
Gefen’ą) melagyste yra begėdiš
ka”, “tai žydų tautos įžeidimas”.

Aš tiesiog jo melagiu nepava
dinau, bet melu įvardinau jo pa
skelbtą “faktą”: “. . . ultranacio- 
nalistiniai lietuviai sudarė pro- 
vokišką vyriausybę ir šaudė bė
gančius sovietų kareivius”. Aš 
nesistebėčiau, jei Gefen’as ne
žinotų, kad Lietuvos laikinoji 
vyriausybė niekados nebuvo 
provokiška ir vokiečiams netar
navo, net jiems nepataikavo ir 
dėl to vokiečių po kelių savai
čių buvo likviduota. Bet kad Jūs, 
atrodo, apie tai nieko nežinote 
ir dargi ginate Gefen’o neteisin
gus išpuolius prieš visus lietu
vius, tai man regis sėdite ne sa
vo kėdėje. Juk ši vyriausybė net 
reikalavo, kad vokiečiai sustab
dytų savo pražūtingus veiksmus 
prieš Lietuvos piliečius žydus 
ir gavo gorbačiovišką atsakymą: 
“nekišk nosies ne į savo reika
lus”.

Dėl Gefen’o teigimo, kad lie
tuviai šaudė į bėgančius sovie
tų kareivius Jūs galėtumėte jį 
paklausti, nuo kieno kulkų žu
vo 2000 lietuvių partizanų? Juk 
Raudonojoj armijoj buvo daug 
ir Rusijos žydų. Gal ne vienas 
lietuvis krito ir nuo jų rankos. 
Greičiausia Gefen’as tuo savo 
teigimu norėjo net šešiomis kal
bomis sustiprinti žydų kaltini
mus, kad lietuviai žudė ne tik 
žydus, bet net ir bėgančius so
vietų kareivius.

Manęs kaltinimas žydų tautos 
niekinimu yra Jūsų išmonės ble
fas, nes vienas Gefen’as tai ne 
visa žydų tauta. Be to, aš savo 
straipsnio gale Gefen’ą net ap
gailėjau ir jo veiksmus teisinau, 
nes jisai daug kentėjo. Taip pat, 
jei, man matant, ištiktų jį nelai
mė, aš jį gelbėčiau, nes to reika
lauja žmoniškumas.

Žydų gelbėtojų sąraše paste
bėjau, kad Sereikų šeima — tė
vai ir trys sūnūs gelbėjo Kaga- 
naitę Dorą-Tallat-Kelpšienę. 
Aš supratau, kad Jūs buvote vie
nas iš tos šeimos narių. Jei taip, 
pagarba Jums ir visiems žydų 
gelbėtojams, nes gelbėti žmo
gaus gyvybę ar kitu būdu šelpti 
nelaimingąjį yra viena pačių gra
žiausių žmoniškumo apraiškų.

Iš Jūsų, Daktare, malonės aš 
“begėdiškai apkaltinau Gefen’ą 
melagyste ir išniekinau žydų 
tautą”. Taigi dabar ir aš esu pri
verstas prisipažinti, kad mano 
šeima taip pat yra patekusi į žy
dų gelbėjimo sąrašą. Tai čia bū
tų lyg ir niuksas Jums į pašonę. 
Taip, mudu su žmona šelpėme 
maistu mano bendradarbio Šiau
lių “Gosbanke” žydo Kybarto 4 
asm. šeimą. Šis žmogus kartais 
užeidavo į mano netoliese esan
tį butą. Čia mes jį savo normuo
tais ištekliais sušelpdavome. 
Kiekvienas jo apsilankymas bu
vo išimtinai labai pavojingas: 
mūsų buto vienas kambarys bu
vo vokiečių prievarta užimtas, 
ir jame apgyvendintas jų kariuo
menės pulkininkas. Kybartas 
visados turėdavo koridoriuje 
praeiti pro jo kambario duris, 
kad patektų į mūsų virtuvę. Aba

Gefen’as, kartais patekęs į pa
vojingą padėtį ir laimingai iš 
jos išsisukęs, vis sakydavo: “Die
vas buvo su manim”. Matyt, Ky
barto ir mano šeimos atveju Die
vas buvo su mumis.

Kybartas buvo pirmas, bet ne 
paskutinis. Man, pasak Sereikos 
žydų tautos “išniekintojui”, vė
liau tapus Šiaulių apskrities 
valdyboje finansų skyriaus ve
dėju, tekdavo pasirūpinti Vai
guvos vaikų prieglaudos ūkio 
reikalais, nes ši prieglauda pri
klausė apskrities valdybai. Ne
žinau, kodėl prieglaudos vedėja 
Rusteikaitė, reikalui esant, vis 
kreipdavosi į mane. Šioje prie
glaudoje buvo globojami 6 ar 7 
žydų vaikai. Aš buvau ypač jaut
rus šiems žydų vaikams, nes jie 
buvo labiausiai nuskurę, suvar
gę, sunykę, o jų visų galvutės ša
šais išbertos. Netrukus jie buvo 
atstatyti į normalią padėtį ma
no žmonos motinos, kurią aš re
komendavau pakviesti vaikų 
aukle. Vėliau ir man su šeima 
teko trims mėnesiams šioje prie
glaudoje apsigyventi, nes iš čia 
buvo trumpiausias kelias pa
sprukti į Vokietiją. Vadinasi, 
ir čia buvau šioks toks žydų gel
bėtojas, o be to ir visa apskrities 
valdyba bei apskrities viršinin
ko kpt. J. Noreikos įstaiga.

Nuo pat jaunų dienų niekad 
neteko su žydais sueiti į bet ko
kį konfliktą. Visad, kiek galėda
vau, jiems pagelbėdavau. Lietu
vos nepriklausomybės laikotar
pyje, 1936-1939 m., man teko būti 
Joniškio ūkio banko direkto
rium. Kartą pas mane atvyko du 
joniškiečiai žydai — Lisas ir Na- 
runskis — ir pasiskundė, kad, įsi
steigus Joniškyje kooperatyvui, 
labai nukentėjo jų prekyba. Iš
siaiškinus kuo jie prekiauja, aš 
jiem patariau verstis kitokios 
rūšies prekyba, ypač ko labiau
siai trūksta šiame mieste. Jiems 
nusiskundus, kad jie mano pa
siūlytam projektui neturi tiek 
lėšų, jų prašomas, suteikiau pa
togiomis sąlygomis nemažus kre
ditus. Po kokių 3-4 mėnesių Jo
niškyje atsirado labai aukštos 
kokybės radijo aparatų (“Radio- 
bel”, vieno kaina 1000 litų) ir 
brangių laikrodžių (“Longiness”, 
“Omega” ir kitokių). Lietuviš
kam bankui patarus ir finansiš
kai parėmus, šie žydai atkuto. 
Kodėl jie nesikreipė į vietinį 
Žydų liaudies banką?

1939 m. ankstyvą rudenį aš iš
sikėliau dirbti į Lietuvos ban
ką Šiauliuose. Kas atsitiko su 
mano klientais Joniškyje, neži
nau. Man būtų gaila, jei jie bū
tų žuvę holokausto metu.

Daktare, aš niekad nepasisa
kiau prieš visą žydų tautą nei 
Lietuvoje, nei tremtyje. Aš tik 
pasisakau prieš tuos atskirus žy
dus, kurie nuplėšė lietuvių tau
tos garbę, apkaltindami ją žyd- 
žudyste. Man mano tautos lais
vė ir garbė yra dvi tolygios ver
tybės. Žydai tegul kaltina Jūsų 
minimą šešėlį, bet ne visą tautą.

žydai ‘atpažįsta’, kad jis perse
kiojo žydus. Ir toks lietuvis pa
tenka į kalėjimą. Kai keletą lie
tuvių žydai nugabeno į kalėjimą, 
nes žydai juos ‘atpažino’, Miun
cheno lietuvių komiteto pirmi
ninkas A. Kalvaitis nuvyko pas 
amerikiečių karo komendantą ir 
išdėstė reikalą. Komendantas 
atsakė, kad žydai juos atpažino. 
Tada A. Kalvaitis pasakė: ‘Po
ne komendante, kiek žydai at
pažįsta lietuvius, jūs galite leng
vai įsitikinti. Aprenkite kelis 
savo kareivius civiliniais dra
bužiais, tegu karo policija (M.P.)

juos nuveža į žydu lagerį ir pa
siteirauja, ar tie lietuviai neper
sekiojo žydų. Tik kareiviai turi 
nekalbėti, kad anglų kalba jų 
‘neišduotų’. Tas pasiūlymas ko
mendantui patiko. Netrukus M. 
P. 4 ‘lietuvius’ nuvežė į žydų la
gerį ir paklausė, ar tie ‘lietu
viai’ nekankino žydų. Prie pro
žektorių šviesos visi 4 ‘lietuviai’ 
buvo žydų ‘atpažinti’, kad jie 
kankino žydus. To ir karo polici
jos pareigūnams buvo per daug. 
Jie griebė savo ‘bananus’ ir pra
dėjo tvoti žydams. Po to ‘atpaži
nimo’ žydai liovėsi persekioję 
lietuvius, buvo paleisti lietuviai 
ir iš kalėjimo.”

Kaip Jums, Daktare, atrodo, ar 
Kunpichowski’o liudininkai žy
dai bus nė kiek nepanašūs į 
Miuncheno lagerio žydus, kurie

prožektorių pagalba “atpažinda
vo” lietuvius, “kankinusius” žy
dus? Žinoma, pagal Jūsų tobuly
bės sprendimus tai A. Kalvaitis, 
Miuncheno karo komendantas ir 
J. Vaičeliūnas įžeidė žydų tau
tą, ką ir aš, Jūsų nuomone, esu 
padaręs.

Na, užteks badytis. Aš daugiau, 
Daktare, į Jūsų išpuolius jau 
nereaguosiu, nes kai kurie ma
no draugai yra mane net klausę, 
ar aš dar gyvas. Matyt, jie tur
būt nujaučia, kad aš lyg ir esu 
kažkokioje grėsmėje.

Atsiprašau, kad Jūsų atžvilgiu 
taip pat buvau kietokas, kaip ir 
Jūs mano atžvilgiu. Geriau šito 
pešiojimosi išvengti nutilus.

Viso Jums geriausio linkįs -
A. Kalnius

Iš pensininko užrašų

KLEMENSAS JŪRA

NE FELJETONAS

MILIJONAS DOLERIU 
LIETUVAI

kotąsi auj au

__

a

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

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

E. - $72.50, Aukštaitis Jonas - $80, 
Balaišytė Marija - $90, Baltaduo
nienė Greta - $100, Šukytė Julija - 
$100, Mockus V. - $100, Batūraitė 
Daina - $105, Krausaitė Veronika
- $115, Vaitkutė Meilė - $117.50, Pa- 
goželskienė A. - $125, Jucienė Adelė
- $125, Bražukas Andrius - $125, Sap- 
lienė Kristina - $125, Vaitkus S. - 
$125, Jucys Aleksandras - $130, Šim
kus J. - $141.25, Apse Rita - $150, Ma- 
šalienė A. - $165, Ledienė Adelė - 
$175, Laurin Justin - $175, Vaišvi
laitė Rūta - $175, Paulionis Ray ir G. 
$177.75, Jonytė Gailė - $178.75, Sap- 
lys L. - $187.50, Girčius A. - $205, 
Bražukaitė Ramona - $205.23, Stri
maitienė Gražina -$208.75, Vadaus- 
kienė Irena - $212, Baziliauskas Leo
nas - $213.25, Deltuvaitė C. - $220, 
Kasiulytė Alma-$222.50, Dambraus
kas M. - $240, Stravinskas Z. - $247, 
Barzdžius Feliksas - $300, Baliūnie- 
nė Valentina - $300, Jakowich J. - 
$308.50, Jasys L. - $330, Batūra Ai
das - $331.25, Savickas Balys - $332.50, 
Savickas Balys Bill - $351, Čepaitis 
A. - $358.50, Vaškevičiūtė Dalia - 
$368.75, Kaknevičius Kris - $443, 
Abromaitytė Angelė - $463, Damba- 
raitė-Janowicz K. - $465, Krasaus
kas A. - $494, Batūrienė Jūratė - 
$562.50, Melnykaitė Judita - $610, 
Strimaitytė Sandy - $717.75, Čiurlys 
Petras - $773.50, Abromaitis A. - 
$900, Balsys Juozas - $1,310, Lapas 
H. ir R. - $1,498.75, Bražienė Danutė 
- $1,570.00, kun. Simanavičius Au
gustinas - $4,828.

Iš viso surinkta - $23,197.98.
KLB Toronto apylinkės valdyba

Ryšium su Kunpichowski’o dar 
nepasirodžiusia dokumentine 
knyga, kurioje išvardinta 1300 
lietuvių, kurie esą dalyvavo žy
dų naikinime, išsireiškėte, gir
di, nežinąs ką apie ją pasakys 
Kalnius. Jei aš tą knygą gausiu, 
tai, redakcijai pageidaujant, tu
rėsiu ką nors pasakyti. Tačiau 
šiuo metu aš perduosiu dalį J. 
Vaičeliūno straipsnio, tilpusio 
prieš daugelį metų “Draugo” 
dienraštyje. Jis charakterin
gas daugeliui žydų leidinių.

“.. . Kaip žydai atpažįsta nu
sikaltėlius, mes turime pavyzdį 
iš lietuvių gyvenimo Vokietijo
je 1945-46 m... Man tada pasa
kojo gyvenamos vietovės lietu
vių komiteto narys. Jis pasakė, 
kad Miunchene žydai pradėjo 
persekioti lietuvius. Jie pagau
na lietuvį, atveža į žydų lagerį, 
ir čia prie prožektorių šviesos

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

mins pamoti pirštu. Lyg tyčia, 
aptingusi giltinaitė visai ne
sidairo į tavo pusę — smunki 
tikron desperacijon ...

— Ge-rai! — galų gale kerti 
Gordijaus mazgą. — Juk gyvas 
duobėn nelipsi. Neįžiūrėda
mas gali svetimon patekti ir 
su kitu “būsimu nabašninku” 
dėl duobės susiniauti.

lašina

Labai 
užkelti

pensininkui atsitin-

skubėk pas okulistą, 
Gelbėkis, jeigu toks

Gerbiamieji! Liūdna dalia 
senyvo pusaklio žmogaus. Jei
gu per amželį tokiu liktum — 
nedidelė bėda, priprastum. 
Bet.. . kada regi amžinąją 
naktį kasdieną stipriau įsu
pant — ne juokais susirūpini. 
Išverstus marškinius apsivel- 
ki, supainiotas kojines užsi
mauni, gatvėje tiesiog į kla
ną įsirioglini, autobusų nu
merius supainioji ir į priešin
gą pusę dardi. Susitinki gat
vėje tokį Pupeikį ar Vijeikį ir 
išgirsti drebiant:

— Žabaliau, senų bičiulių 
neatpažįsti!? Išpuikai? Mand- 
ravoji, lazdele švytruodamas. 
Tai pyktauji ant senų pažįsta
mų, ar kuri gi bala?

Rausteli iki plaukų šaknų ir 
imi mikčioti:

— Atleiskit, nepažinau, kol 
balsus išgirdau. Neprimatau. 
Vidudienį juodvarniai nakties 
sparnais pridengia saulę. Ne
regio dienų sulaukiau, kaip 
dažnam 
ka . ..

— Tai 
žmogau!
besarmatis ir anksčiau pas 
šventąjį Rapolą vizos neišsi
rūpinai! Nepadoru tokiam am
žiuje tarp jaunų žmonių alkū
nėmis stumdytis... — viduryje 
gatvės bičiuliai ūdija, beveik 
prilupti žada.

Žinom, kad dažnam atsitinka 
laimė ar nelaimė perkopti aš
tuntąjį kryželį ir tada nelauk
tos bėdos glamonėja: kojos 
nenoriai tarnauja, vis į duo
belę traukia; ausyse nebūti 
varpai garsiai skanduojąs!, o 
akys — demonstratyviai skel
bia generalinį streiką ir net 
nuosavo šešėlio nebeįspit- 
rini.. .

Net rimti bičiuliai tave per 
dantį traukia; namiškiai apie 
gydytojus vograuja; o buvę ne
buvę tavo raštų vertintojai ir 
nuvertintojai laiškais iš įvai
rių pasviečių bombarduoja: 
“Rašyk, tu senas krembly! Su
tingai, apkerpėjai, veltui pen
sininko duoną kremti?!”

Ak, viską žmogus nesunkiai 
pakeltum, jeigu iš po užgriu
vusių antakių tos dvi spink- 
sulės truputėlį daugiau švies
tų. Bet kur tau: lyg tyčia blykš
ta, amžina naktimi graso.

Keletą metų kentiesi, gal, 
sakai, šventasis Petras prisi-

išplėskite

nereikalin-

— Kas to nežino, kaip negera 
verstis be akių šviesos! Lengva 
lazdele pasiramščiuodamas, 
abipusiai artimųjų prilaiko
mas kraplinu akių klinikon. 
Pasitinka plačiai išraityta 
šypsena toks judrus, žaibuo
jančio žvilgsnio daktaras Age- 
noras. Ilgai tampo nuo vieno 
komplikuoto aparato prie kito. 
Spaudinėją mygtukus, 
ėdantį skystį į akis ...

— Puiku. Gerai... 
gerai... Dar meldžiu
smakrą ant šito aksominio iš
lenkimo ... Dar 
akis ... Užmerkit dešinę ... 
Ji mums kol kas 
ga ...

—Kaip tai “nereikalinga”? — 
pašoku nuo besisukiojančios 
kėdės. — Tik su ja dar trupu
tėlį įspitrinu dienos šviesą, o 
tamstai — ne-rei-ka-lin-ga?

— Nesijaudink, gerbiamasis! 
Pasakiau: “kol kas”. Mane do
mina kairė, kurią pirmiausia 
reikia gelbėti. Ji tamstai jau 
beveik nebetarnauja ...

— Gelbėti? Kokiu būdu: 
Vaistais ...

— Man didžiai gaila tamstos 
senyvo amžiaus, vaistai nieko 
nepadės. Reikia operuoti. Bū
tinai reikia. Truputėlį įpjau- 
sim, šį tą išrėšim. Įmontuosim 
štai tokį iš Amerikos importuo
tą kristaliną... — išima iš 
vata išklotos dėželės tokį kie
liukės kiaušinėlio didumo van
dens spalvos akmenėlį... — 
už jį teks mokėti atskirai 400 
dolerių. Už konsultas, anali
zes, žodžiu — pilną “check
up’’, reikės mokėti ligoninei. 
Operuosim, jeigu jūsų amžius 
leis.

— O-operacija, daktare?
— Operacija — ligoninės 

problema. Jie pateiks atskirą 
sąskaitą, kurią galėsite nura
šyti nuo valstybinių mokesčių, 
o tas žymiai palengvins išlai
das.

— Pageidaučiau iš anksto: 
kiek tenai apytikriai nulups?

— Sunkoka atsakyti. Priklau
sys, kiek laiko tenai užtruk-

site. Operacija, vaistai ir visi 
kiti atributai, apytikriai at
sieis per du tūkstančius, skai
tant doleriais ...

— Be šitų 400, kuriuos dabar 
privalau sumokėti be nurašy
mo iš mokesčių?

— Be šitų... — daktaras 
plačiai nusišiepia: — Reiškia, 
sutinkat operuotis?

— Jeigu kitaip neišeina, dak
tare ...

— Taigi, kad neišeina! Galite 
kreiptis į kitas klinikas, su
lauksite to paties atsakymo. Ir 
dar pridursiu: sekančiais me
tais teks operuoti ir dešinę ...

— O jeigu mano akis nesutiks 
priimti to jūsų akmenpalai- 
kio? To kristalino?

— Kaip tai “nenorės”? — gy
dytojas išplečia dideles akis, 
net jo ūseliai virpa.

— Gali juk ir taip atsitikti, 
daktare? Ar sakysit, negali?

—Sakysiu, juokaujat, gerbia
masis! Šimtus operacijų da
riau! Visos laimingai pasise
kė. Neatsitiko komplikaci
jų ... Nesibaiminkit, ne ...

— Bet ar visi atgavo regėji
mą? Sakote — amžius ...

— Amžius daro didelę įtaką. 
Pilno regėjimo niekada neat- 
gausit, kadangi yra pažeista 
retina. Bet gerą dalinį regė
jimą užtikrinu. Ar geriau dar 
dešimtį metų 
džioti?

— Optimistas 
Devyniasdešimt
sulauksiu. Bet... jeigu taip 
dar pora ar trejetą metelių 
šviesia saulute pasigėrėti... 
— graudžiai šniurkšteliu. — 
Juk tai kone visos mano gyve
nimo santaupos. Jeigu nors abi 
už tas pačias išlaidas?

— Abi iš sykio negalima. De
šinę, jeigu pageidausit, ope
ruosim po metų. Be to, dešinė 
dar truputį regi, tai jos ne
lieskim. Šiuo metu gelbėsim 
kairę ...

— Ką beveiksi, į balutę įkri
tęs — sausas neišlipsi, — sa
kydavo mano senelė ...

— Rytoj vyksite pas kardio
logą, paskui tikrinsite kraują, 
fizinį pajėgumą . . . (Bus daugiau)

tamsoj klai-

jūs, daktare!
tikrai nebe-

HALLING CONTRACTING
• Atnaujinimai - visų rūšių
• Koklinių plytelių (tile) Įdėjimas
• Vandentiekio vamzdžių 

taisymas
• Dažymas
• Vėdinimo įvedimas
• Elektrinio šildymo taisymas
Tel. 762-9190 Lie. E 1044

Pranešame apie maisto sandėlio atidarymą, 
AMERICAN FOOD WAREHOUSE 

IN MOSCOW
Mūsų sandėlis Maskvoje turi sveikiausio maisto pasirinkimą ir labai daug būtiniausių 
namams reikmenų: šaldytuvų, televizorių, stereo aparatų, VCR įtaisų ir kitų gaminių. 

Daugiau kaip 100 reikalingų gėrybių laikome savo sandėlyje.
ŠTAI KĄ MES JUMS GALIME GARANTUOTI:

greitą ir patenkinamą maisto siuntinių ar kitų reikmenų pristatymą jūsų artimiesiems 
Lietuvoje neaukšta urmo kaina.

SUMOKĖJUS JAV GREITAS PRISTATYMAS 
JŪSIJ ADRESATAMS LIETUVOJE

Galima pasirinkti jau paruoštų siuntinių (kainoje įskaičiuotas pristatymas ir paruošimas):
1. Saldumynų siunta................ ( 8.8 sv)
3. Maistas................................... ( 8.8 sv)
5. Dovanų siuntinys................. (10.5 sv)
Prašykite neapmokamo katalogo ir sudarykite patys siuntinius pagal jame pasirenkamus produktus. 
Užsakymus priima arba daugiau informacijos teikia:

$ 99
$111
$125

2. Šeimos paketas
4. Atostogų siunta

$149
$174

Visos kainos kanadietiškais doleriais.

(18 sv)
(18 sv)

RUSSART-POSYLTORG, Ine., 
291 Geary Street, Suite 511, San Francisco, CA 94102 , USA 

Tel. (415) 781-6655
Russart Kalifornijos bendrovė, buvo įsteigta 1973 metais, yra lygiateisė Vneshposyltorg 

ir Intourist dalininkė.

Kviečiame verslus bei pavienius asmenis tapti mūsų bendrovės agentais ir uždirbti 
gerus komispinigius. Dėl detalių skambinkite.



Poetas Miškinis ir slaptieji jo eilėraščiai
Aštuoniasdešimt šeštojo gimtadienio irseptynerių metų mirties metinių proga dera prisiminti 

sunkų poeto Antano Miškinio kūrybinį kelią, nusitęsusį iki sibirinių lagerių
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STEPAS VARANKA

Miškinių šeima
Antaniukas gimė 1905 m. di

deliame dainingame Juknėnų 
kaime, Utenos apskrityje. Tė
vai, Juozapas ii- Monika Pusly- 
tė, pasiturintys ūkininkai, tu
rėjo 8 vaikus: 6 berniukus ir 2 
mergaites. Iš jų tik Motiejus, 
Vincas ir Antanas susilaukė 
brandaus amžiaus.

Motiejus, vyresnis už Anta
ną 8 metais, Lietuvai kelian
tis į nepriklausomybę, įstojo 
į savanorius. Vėliau studijavo 
lituanistiką ir literatūrą. Iš 
profesijos mokytojas. Reiškėsi 
spaudoje. Redagavo moksli
nius žurnalus. Dirbo mokyto
ju Marijampolės Rygiškio Jo
no gimnazijoje, direktoriumi 
Raseinių gimnazijoje, švieti
mo inspektoriumi. Buvo vedęs, 
bet vaikų neturėjo. Rusų oku
pacijos metais nebuvo prileis
tas prie savo profesinio darbo. 
Mokėdamas keletą svetimų 
kalbų, vertėsi knygų vertimu. 
Mirė 1974 m.

Vincas, gimęs 1902 m., buvo 
numatytas paveldėti ūkį. Atli
kęs karinę prievolę 1925 m., ga
vo tarnybą vidaus reikalų mi
nisterijoje. Rusams užimant 
Lietuvą, pasitraukė į Vakarus, 
emigravo į Kanadą. Dabar gy
vena Toronte.

Antanas jaunystę praleido 
gimtinėje. Mokėsi Zarasų gim
nazijoje, vėliau Kauno “Auš
ros”, kurią baigė 1926 m. Bai
gęs VDU humanitarinius moks
lus, atlikęs karinę prievolę, ga
vo jaunesnio leitenanto laips
nį. Jo poetiški gabumai pradė
jo reikštis jam 14-tais amžiaus 
metais. Savo atostogas praleis
davo tėviškėje. Kaip poetas iš
kilo būdamas 23 metų amžiaus 
su “Balta paukšte” — poezijos 
rinkiniu. Po to sekė “Varnos 
prie plento”, “Keturi miestai” 
ir kiti.

Poetas vedė 1934 m. gimna
zijos mokytoją Aleksandrą 
Zankevičiūtę. Šeimoje buvo 
tik vienas vaikas — dukrelė 
Jolanta.

“Vagos” išleistoje knygoje 
1977 m. “Žaliaduonių gegužė”, 
Miškinis rašo: “Pagrindinė 
mano literatūros darbo sritis 
yra poezija ... Ir poezijoj ne
vengdavau aktualijų . .. Norė
jau įsibrauti į gyvojo gyvenimo 
tėkmę ... Būdamas studentu, 
su jaunimu dainavau, šokau, 
vestuvėse dalyvavau, lydėjau 
mirusius, į kūmus ėjau. Emig
ruojančius išlydėdavau į Ar
gentiną ir Ameriką. Ne vieną 
pamokiau rašto. Tai darė ma
no vyresnieji broliai. Taip da
riau ir aš. Tokia buvo mano 
gimtinių namų tradicija”.

VILIJA JEFREMOVAITĖ-VOSS 
dukra Eugenijaus ir Alės Jefre- 
movų, Toronto universiteto ant
ropologijos srityje įgijo daktaro 
laipsnį. Tolimesniems tyrinėji
mams Filipinuose Toronto uni
versiteto Research Fund (tyrimo 
fondas) naujai daktarei suteikė 
$54.000 stipendiją

Toronto lietuvių choras “Volungė”, vadovaujamas inuz. Dalios Skrinskaitės-Viskontienės, liepos 12 d. skris Lietu
von dviejų savaičių viešnagei ir ten turės visą eilę koncertų Nuotr. O. Burzdžiaus

Legenda apie kilmę

Toje pačioje knygoje A. Miš
kinis pasakoja: “Jaunystėje, 
studentams ir kolegoms rašy
tojams pralinksminti buvau su
kūręs humoristinį pasakojimą 
apie savo kilmę. Esu kilęs iš 
Taurapilio kunigaikščių, dėl 
vienos nevykusios aplinkybės 
netekusių ne tik kunigaikštiš- 
kumo, bet ir bajoriškumo. At
sitiko, kad Taurapilio kuni- 
gaikštėlis kovoje su Volynijos 
kunigaikščiais ne laiku sučiau
dėjo, tuo metu jam iš rankų bu
vo išmuštas skydas, o jis pats, 
sužeistas ragotine, buvo nuga
lėtas. Taip neteko istorinės 
reikšmės ir kilmingumo, liko 
paprastas žmogus. Vėliau vie
nas jo ainių užėjo užkuriomis 
ant Juknėnų Meidučios. Taip 
praeina žemiškoji garbė . . .”

A. Miškinis sako, kad šio su
trumpinto pasakojimo pabai
ga yra tikra. Poetas iš savo se
nelio žinojo, kad prosenelis 
tikrai atėjo užkuriom ant Mei
dučios. Meidaus pavardės prieš 
ketvirtį amžiaus, rodos, ten dar 
nebuvo. Dabar Juknėnai yra 
“Nemuno” kolchozo centras.

Suėmimas ir tremtis

Sovietams okupavus Lietu
vą, poetas A. Miškinis, kaip pa
vojingas “liaudies priešas”, 
1948 m. buvo NKVD suimtas už 
kultūrinę, tautinę veiklą ir 
pogrindžio rėmimą, nuteistas 
10-čiai metų sunkiųjų darbų, 
išgabentas į Sibirą, Krasno
jarsko sritį.

Žiaurios Sibiro gyvenimo są
lygos, badas, šaltis naikino 
poeto sveikatą. Bet jis ir tose 
sąlygose, kai tik atsirasdavo 
popieriaus gabalėlis ar beržo 
didesnė žievė, rašė. Ten sudė
jo ir vieną pusiau humoristinį, 
kandų eilėraštį “Geri ženklai, 
arba voras kameroje”. Čia po
ra eilučių:
Bet, štai, iš kampo paspartuėio 
Vorelis bėga - a, ir tu čia ...
Jau aš, tai aš. Čia man gal karstas

ir duobė,
Bet tu už ką čia patekai į MGB?

Priverstinė atgaila
A. Miškinis nesužinojo, kas 

pagaliau jo pasigailėjo. Neti
kėtai, 1956 m. jam buvo leista 
grįžti į Lietuvą - tėviškę. Jam 
buvo įsakyta kas savaitę regist
ruotis milicijos būstinėje. Kaip 
vėliau paaiškėjo, “laisvė” buvo 
duota su sąlyga — viešai prisi
pažinti “baisiais” buržuazi
niais nusikaltimais. Po “atgai
los” buvo pripažintas “švarus”. 
Ta proga, “mandagiai” buvo 
paragintas savo gabumus pa
naudoti pagal planą naujai 
santvarkai...

Grąžintas iš Sibiro, A. Miš
kinis išleisdino 5 poezijos ir 
vieną prozos knygą “Žaliaduo
nių gegužė” — pasakojimai iš 
kaimo gyvenimo, už kuriuos ga
vo Žemaitės premiją. Nė vieno
je tų knygų nėra minimas Sta
linas ir jo “garsioji saulėta 
ateitis”. Tiesa, toji posibirinė 
poezija šiek tiek yra palinkusi 
į “kairę”. Štai posmelis iš eilė
raščio “Respublika”:
Kai iš Aukštaitijos ligi Klaipėdos 

bildu,
Lydi lygūs ir vešlūs laukai ir 

skambantys tiltai,
Laidai aukšty įtampų įspūdį 

daugina -
Į aukštį Respublika auga ...

Leonas Braziulis “Tiesoje” 
1984 m. gruodžio 16 d. rašė: 
“Toji Respublika subrandino 
poeto talentą . ..”. Tai komu
nistinė propaganda, galima sa
kyti — melagystė. Visiem yra 
aišku ir suprantama, kad lakš
tingala uždaryta į narvą nega

li laisvai čiulbėti. Taip buvo 
su poetu A. Miškiniu. Jis nebu
vo laisvas. Toji svetima koman
dinė sistema poetui buvo ne
priimtina. Sibirinėje jo poezi
joje vietomis jaučiamas dirbti
nis stilius, “glostymas” esamos 
santvarkos atvirkščių delnu.

A. Miškinis mirė Vilniuje 
1983.XII.16. Palaidotas Anta
kalnyje. Lietuvos žmonės pas
kutinį sudiev jam tarė gruo
džio 19 ir 20 d.d.

Slaptieji eilėraščiai
Pusmečiui prabėgus po A. 

Miškinio mirties, “Tėviškės 
žiburiuose” 1984 m. 21 nr. pasi
rodė čia rašančiojo straipsnis 
“Poetas Antanas Miškinis”. Po 
antrašte pridėta: “Šalia oficia
liosios jo poezijos yra neoficia
lioji, dar niekur nespausdin
ta”. Iš tų niekur nespausdintų 
neoficialių eilėraščių “Pasi
matymas su motina” “TŽ” iš
spausdino tais pačiais metais 
gegužės 19 d. 21 nr.

Iš to eilėraščio aiškiai gali
ma jausti didelę poeto meilę 
savo tautai, Dievui ir motinai.
Motule mano, vai miela mieloji, 
Vienintele man tu, kaip Lietuva ... 
... Mane ilgai, ilgai uždarę laikė, 
Suraišiojo rankas vielom kietom. 
Ne kartą, mama, naktužėlę klaikią, 
Su giltine sėdėjau pakaitom.

Antras sovietinėje Lietuvoje 
nespausdintas poeto eilėraštis 
“Rūpintojėlis” buvo išspaus
dintas taip pat “TŽ” 1984 m. 35 
nr. Tame eilėraštyje suvargęs 
autorius skundžiasi:
Aš - kalinys, aš - tremtinys išsekęs, 
Aš - išvežtas, išduotas artimų ... 
... Ir štai, išvystu aš stebuklą didį. 
Kai Jau gyvent paliko tiek mažai, - 
Tau ant gražios galvos erškėčiai žydi, 
O veidu rieda ašarų lašai ...

Sibiriniame eilėraštyje “Re
gėjimas” poetas sako:
Aš mažas menkas, smulkus, kaip 

dulkelė,
Akis pakelt man į tave drovu ... 
... Tu man paguoda ir viltis 

didžiausia
Šituo sunkiausiu bandymų metu ... 
... Tu man barstai žodžius - 

gražius, kaip žiedus:
“Ko tu bijai?-Aš su Tavim 

kartu...”

Tai aiškus įrodymas, kad A. 
Miškinis nepasidavė “perauk
lėjimui”.

“Tiesa” rašė netiesą
Praėjus lygiai metams po A. 

Miškinio mirties, Leonas Bra
ziulis “Tiesoje” 1984.XII.16 pa
skelbė straipsnį: “Kūrybinio 
palikimo pėdsakais. Ką poetui 
diktavo širdis?” Gana ilgame 
rašinyje nušviečia poeto bend
radarbiavimą su žymiais rašy
tojais ir menininkais: A. Venc
lova, J. Dovydaičiu, E. Mieže
laičiu, L Budriu, A. Gudaičiu, 
A. Šimkumi, L. Katinu ir kitais. 
Autorius rašo aplankęs velio- 
nies žmoną poeto bute. Apžiū
rėjęs poeto biblioteką, knygas, 
padovanotas jaunesniųjų poe
tų su įrašais Miškiniui, kurių 
ne vienas laikė jį savo mokyto
ju. Autorius mini, kad Kaune 
literatūros muziejuje jam bu
vo parodyta keletas A. Miški
nio laiškų, kuriuos jis rašė į 
JAV poetui J. Aisčiui, raginda
mas jį grįžti į tėvynę 1958 m.

Tuo metu kai kurie žinomi 
okupuotoje Lietuvoje asme
nys buvo “prašomi” paraginti 
esančius išeivijoje rašytojus, 
poetus, menininkus ir kitus 
asmenis grįžti į “laimingą tė
vynę”. Greičiausiai tai buvo 
“pavesta” ir A. Miškiniui.

Po ilgų pagyrimų Braziulis 
rašo: “Pateikiu čia keletą jo 
straipsnio ištraukų. Sukako 
jau metai, kai nustojo plakusi

poeto širdis. Miškinio kūryba, 
jo atminimas, matyt, nepatin
ka vertintojams už Atlanto. 
Tuoj po mirties rašytojo var
das ėmė šmėkščioti užsienio 
klerikalinės ir nacionalinės 
spaudos puslapiuose. A. Miš
kinio eilėraščių, priešiškų Ta
rybų valdžiai. Kanadoje išei
nantis laikraštis “Tėviškės ži
buriai” pareiškė, kad tarybi
niais metais A. Miškinis rašė 
ne tai, ką lietuvio poeto širdis 
troško, bet tai, kas jam buvo 
įsakyta, ir teigia, kad “šalia 
oficialiosios jo poezijos yra ne
oficialioji”. Esą “TŽ” perša ke
lias rimuotas publikacijas — 
“Pasimatymas su motina”, “Rū
pintojėlis” ir kitus. Poetas Miš
kinis tokių eilėraščių nerašęs. 
“Tai įžūli klastotė. Perskaičiu
si tas publikacijas, velionio 
žmona piktinosi. . .”

Kieno klastotė?
“TŽ” 1991 njj. 3 nr. išspausdi

no straipsnį “Kieno klastotė?”. 
Jame rašoma, kad Lietuvos 
žurnalas “Kultūros barai” 1990 
m. 9 nr. išspausdino Viktoro 
Aleknos straipsnį apie A. Miš
kinio poeziją, kuri vienu metu 
buvo palinkusi į prosovietinę 
pusę, bet vėliau atsitiesė ir ta
po giliai patriotinė bei religi
nė. Pastarojo pobūdžio eilė
raščių išspausdino “Tėviškės 
žiburiai”, kuriuos “Tiesa” ap
kaltino klastote. Štai keletas 
V. Aleknos liudijimų, kuriuos 
“TŽ” persispausdino iš “Kultū
ros barų”.

“Po šios Leono Braziulio 
gražbylystės ‘Tiesoje’ buvau 
aplankęs A. Miškinienę ir pa
siteiravęs, kodėl ji šitaip pa
sakė: juk visi lagerininkai ži-

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Poeto gimimas
Nakties žvaigždynuose ranka šviesi 
nuskynė žvaigždę nuo pavasario dangaus 
ir uždegė jos širdyje ugniakurą.
O ten, dausų slapčiausiame kely, 
kur nei erelis, nei mintis neprisiglaus 
ir kur nėra dienos nei vakaro, 
suklups planetų tūkstančiai visuos takuos 
ir pins vainiką iš nemirštamų gėlių, 
ir debesėliai melsis sidabriniai, 
o žemėj, prieglobsty nakties tamsios 
išblyškus motina tyliai dainuos 
savo mažajam pirmąją lopšinę.

...Ir kada nors jis parašys šimtus eilių... 
Supras Jis upių kalbą ir ženklus

dangaus,
ir drugį, ir gėlytę mažą ims mylėti, 
ir nerims keliaujančio žmogaus 
bus jo sielos turtų auksinė klėtis.

Tada vėl tolimais keliais jis grįš 
į ten, iš kur jį atsiuntė lemtis, 
kur nemirštantys dausų namai . . . 
O žemėj susirūpinę astronomai 

atmerks akis
ir pamatys,
kad vėl nauja žvaigždė nušvis aukštai.

Atsiųsta paminėti
REVUE BALTIQUE. Organe de 

la Collaboration des Elats Bal
tes. Redaction: H. Tammer-Esto- 
nie, O. Nonacs-Lettonie, V. Sidzi- 
kauskas-Lithuanie, Tallinn, Juin 
1940, No. 2 - vol. I. Tai trimėnesi- 
nis žurnalas, perspausdintas Vil
niuje 1990 m. “Lituanus” bendro
vės pastangomis (T. Vrublevskio 6, 
Vilnius 232671, Lithuania). Sovie
tams okupavus Baltijos valstybes, 
minėto žurnalo laida buvo sunai
kinta, išskyrus keletą egzemplio
rių. Šiame žurnale išspausdinti 
straipsniai tebėra aktualūs ir 
dabar. 

no, kad A. Miškinis yra sukū
ręs daug eilėraščių lageryje, 
kurių jis niekam nerodė ir ne
spausdino. — ‘Šitaip aš visai 
nesakiau. Tai Braziulis pats 
savo žodžius paskyrė man’.

Šiandien, kai jau turime iš
spausdintą ‘Pergalėje’ ir ‘Rū
pintojėlį’, ir ‘Pasimatymą su 
motina’, įdėtus tada ‘Tėviškės 
žiburiuose’, ir dar kelias de
šimtis psalmių, kitų eilėraš
čių, klastotojai buvo, pasirodo, 
ne ‘Tėviškės žiburiai’, o Leo
nas Braziulis, suklastojęs ir A. 
Miškinienės žodžius ir ‘Tėviš
kės žiburius’”.

Malonu, kad atgimstančioje 
Lietuvoje atsiranda sąžiningų 
žurnalistų, kurie nesibijo iš
kelti tiesą į viešumą. Ateis lai
kas, kada tų išspausdintų “TŽ” 
eilėraščių originalai bus per
duoti Lietuvai.

L. Braziulis turėtų viešai at
siprašyti velionies žmoną ir 
“Tėviškės žiburius”, kuriuos 
apšmeižė įžūlia klastote. Ko
dėl L. Braziulis ir sovietinė 
spauda niekur neminėjo, kad 
A. Miškinis buvo suimtas, nu
baustas 10-čiai metų ir išvež
tas į Sibirą?

LINA RADŽIŪTĖ
baigė Toronto universitetą 1991 m. 
birželio 12 d. per diplomų įteikimo iš
kilmes, kur gavo gamtos mokslų ba
kalauro laipsnį (Bachelorof Science- 
Honours). Jos specialybė - toksiko
logija. Lina gimė ir augo Otavoje, 
kur baigė pradžios ir vidurinį moks
lą. Ji taip pat lankė Dr. Vinco Ku
dirkos šeštadieninę mokyklą. Dešimt 
metų dainavo “Ramunėlių” chore. 
Vasaros metu stovyklaudavo “Ne
ringos” ir lietuvių skautų stovyklo
se. Gimnaziją Lina baigė gerais pa
žymiais ir buvo pažymėta kaip Onta
rio Scholar stipendininkė. Gimna
zijoje ji mokėsi ir prancūzų kalbą. 
Ji laisvai vartoja tris kalbas. Lan
kydama Toronto universitetą, laisvu 
laiku ji mokė jaunesnius studentus 
gamtos mokslų ir prancūzų kalbos. 
Praeitų metų vasarą dirbo Toronto 
universiteto zoologijos laboratori
joje kaip asistentė, tyrinėjant endo- 
krinų kontrolę osmotiniam regulia
vimui unguriuose ir kitose žuvyse. 
Ji taip pat analizavo smegenų skys
čius (cerebral spinal fluids). 1989 
m. vasarą dirbo sveikatos ministeri
jai, Public Health laboratorijoje, 
virusų serologijos analizavimo dar
buose. Linos diplominis darbas - 
“Retų elementų koncentracija paukš
čių kauluose, gyvenant prie rūkš- 
tingų ežerų”. (Trace element accu
mulation in the bones of tree swal
lows (Tachycineta bicolor) nesting 
near acidified lakes). Šio darbo ana
lizės paskelbtos moksliniuose žur
naluose. Dabartiniu metu Lina dirba 
Albright & Wilson America" bend
rovėje, pramoninių chemikalų labo
ratorijoje. Šį rudenį ji pradės dirbti 
Ontario aplinkos ministerijoje, kaip 
Assistant Environmental Scientist”

Kompozitorius Vladas Jaku- 
bėnas mirė Čikagoje 1976 m. 
gruodžio 13 d. Jo kūriniams išleis
ti 1981 m. gruodžio 10 d. Čikago
je buvo įsteigta Vlado Jakubėno 
draugija. Šį rudenį velionies 15 
metų mirties sukaktį ji paminės 
jo kūrinių koncertu Jaunimo cent
re. Draugijos veikla rūpinasi val
dyba su pirm. Edvardu Sulaičiu.

A. a. Stasio Santvaro, mirusio 
Bostone š. m. balandžio 12 d., 
paskutinio poezijos rinkinio “Sau
lėleidžio sonetai” sutiktuves bir
želio 8 d. surengė Juozo Rentelio 
vadovaujamas Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos Bostono sky
rius, stambia finansine parama 
prisidėjęs prie šios knygos išlei
dimo, rūpinęsis velionies laido
tuvėmis. Vienas “Saulėleidžio so
netų” egzempliorius buvo įdėtas 
velionies karstan. Kultūrinį su- 
batvakarį primenančią sutiktuvių 
programą paruošė ir jai vadovavo 
Zita Krukonienė. Paskaitą apie 
amžinybėn iškeliavusį Stasį San
tvarą, jo gyvenimą, kūrybą ir veik
lą skaitė iš Los Angeles atvykęs 
velionies bičiulis Bronys Raila, 
plačiau paliesdamas “Saulėlei
džio sonetus”, naujojo rinkinio 
eilėraščius — Bostono lietuvių 
viduriniosios kartos atstovai Gi
ta Kupčinskienė, Zita Krukonie
nė, Dalia Stundžaitė ir Aidas Kup
činskas. Viena su kanklių palyda 
atlikta daina programon įsijungė 
etnografinis “Sodauto” ansamb
lis. Dalį Stasio Santvaro gyveni
mo atskleidė filmuotojo Antano 
Kulbio paruoštos skaidrės. Su
tiktuvių dalyviams padėkojo ve
lionies našlė Alė.

Dviejų savaičių lituanistikos 
seminaras lietuviškai kalbantiems 
studentams šią vasarą įvyks rug
pjūčio 4-19 d.d. amerikiečių vie
nuolių rekolekcijų namuose La 
Salle Manore, Ilinojaus valsty
bėje prie Plano miestelio. Semi
naro programa turės tris dalis — 
lietuvių kalbos, literatūros ir vi
suomeninių mokslų. Lietuvių kal
bos kursus dėstys kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, ir prof. dr. Antanas 
Klimas. Lietuvių literatūros kur
suose prof. dr. Viktorija Skrups- 
kelytė lankytojus supažindins su 
išeivijos poetais, prof. dr. Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė — su še
šiomis pastarųjų kelerių metų lai
kotarpyje parašytomis novelėmis, 
prof. dr. Violeta Kelertienė — 
su pasiruošimu vertimams iš lie
tuvių kalbos į anglų kalbą. Šis 
kursas yra svarbus studentams, 
norintiems dirbti vertėjais Lie
tuvoje. Seminaro visuomeninių 
mokslų dalies programoje sve
čias iš Lietuvos prof. Alfredas 
Bumblauskas dėstys kursą apie 
dabartinį Lietuvos atgimimą, prof. 
Vytautas Kavolis — apie tris Lie
tuvos atgimimus, apimančius XVI 
š. reformaciją, XIX š. tautinį at
gimimą ir šiuo metu vykstantį Lie
tuvos išsilaisvinimą, prof. Alek
sandras Gedmintas — apie lietu
vių išeivijos istoriją. Registraci
jos anketos su platesne informa
cija gaunamos šiuo adresu: Litua
nistikos seminaras, P. O. Box 
50660, Chicago, IL 60650, arba 
vakarais paskambinus Vidai Kup
rytei tel. (708) 863-0935.

Krikščioniškos kultūros fondo 
metinę spaudos premiją yra įstei
gęs žymusis čikagietis mecena
tas prel. dr. Juozas Prunskis. Ji 
skiriama lietuviškam žurnalui ar 
laikraščiui, labiausiai pasižymė
jusiam krikščioniškosios kultū
ros bei krikščionybės idealų ug
dyme. Vertintojų komisija — 
prof. dr. Antanas Klimas, kun. 
dr. Antanas Paškus, prof. dr. Ma
rija Stankus-Saulaitė, kun. prof. 
Antanas Rubšys ir prof. dr. Vy
tautas Vardys 1990 m. $2.000 pre
miją paskyrė Tėvų pranciškonų 
Bruklyne leidžiamam kultūros 
žurnalui “Aidai”. Jį nuo 1980 m. 
4 nr. redaguoja kun. dr. Leonar
das Andriekus, OFM. Lietuvių 
sielovados tarybos metiniame 
suvažiavime gegužės 25 d. Čika
goje premija buvo įteikta Kaziui 
Bradūnui. Kalbėjo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, ir mecenatas prel. 
dr. Juozas Prunskis, buvo perskai
tytas red. kun. dr. L. Andriekaus, 
OFM, laiškas, kuriame jis prisi
mena ir kitus “Aidų” redaktorius: 
“Dėka iškilių redaktorių, kaip 
Kazio Bradūno, Antano Vaičiulai
čio, dr. Juozo Girniaus, žurna
las savo kultūrinę misiją atliko 
labai krikščioniškai, sutelkdamas 
aplink save įvairių pasaulėžiūrų 
žmones. Tuo keliu tebeeinama ir 
dabar. Premijai priimti leidėjai 
pakvietė Kazį Bradūną, pirmąjį 
“Aidų” redaktorių, pastačiusį 
žurnalą ant stiprių kojų net ke
turiasdešimt penkerių metų ke
lionei per tremtį į Nepriklauso
mą Lietuvą”.

Dail. Romualdas Čarna, gyve
nantis ir dirbantis Kaune, yra ki
lęs iš Rozalimo apylinkės Šimo
niškių kaimo. Jis priklauso Pa
kruojo rajono “Žiemgalos” kraš
tiečių draugijai ir su savo kū
riniais dažnai grįžta gimtinėn. 
Jo darbų paroda buvo surengta 
Pakruojo rajono centrinės ligo
ninės poliklinikos salėje. Pri
siminimais ir meile gimtinei dvel
kė dail. R. Čarnos kūriniai “Vai
kystės pabėgimas”, “Gimtojo 
Šimoniškių kaimo palaidojimas”, 
“Vaikystės toliuose” ir daugelis 
kitų darbų.

Bibliotekininkės Elzbietos Jo- 
dinskaitės atminimą panevėžie
čiai pagerbė jos kapą papuošusia 
paminkline vietinio skulptoriaus 
A. Pajuodžio skulptūra. E. Juo- 
dinskaitė, Panevėžio kapinėse pa
laidota tarp rašytojų J. Lindės- 
Dobilo ir G. Petkevičaitės-Bitės, 
yra senosios liberalinės dvarinin
kijos atstovė, pasižymėjusi glo
bai, švietimui ir kultūrai skirta 
veikla “Žiburėlio” draugijoje. 
Velionė ilgus metus vadovavo pir
majai valstybinei Panevėžio bi
bliotekai, bet dėl savo kilmės šio 
darbo neteko pirmaisiais sovieti
nės okupacijos metais. Karo laiko
tarpyje ji išgelbėjo nuo sunaiki
nimo 15.000 knygų, jas paslėpusi 
viename Korsakiškio klojime. Sa
vo pirmosios direktorės atminimą 
paminkline skulptūra nutarė įam
žinti G. Petkevičaitės-Bitės bi
bliotekos darbuotojai Panevėžyje.

XXVII-sis “Poezijos pavasa
ris” šiemet įvyko gegužės 23-26 
d.d. Šį kartą šiam tradiciniam ren
giniui buvo numatytas prologas 
gegužės 23 d., pradėtas protes
to demonstracija prie sovietų ka
rių užimto Lietuvos radijo ir te
levizijos pastato Vilniuje. Radi
jo ir televizijos žurnalistų su Lie
tuvos sąjūdžiu surengton demons- 
tracijon žadėjo įsijungti šieme
tinio “Poezijos pavasario” laurea
tas Jonas Strielkūnas, poetai Ge
diminas Astrauskas, Gintautas 
Iešmantas, Antanas A. Jonynas ir 
armėnų rašytojas Gevorkas Emi- 
nas. Prologui taipgi priklausė tos 
dienos vakarą Vilniaus rašytojų 
klube surengtas poezijos skaity
mas “Eilėraščiai per naktį”. Su 
ką tik išleistu “Poezijos pavasa
rio” almanachu vakaro dalyvius 
turėjo supažindinti Judita Vai
čiūnaitė ir Sigitas Geda. Buvo 
suplanuotas įvairiausių leidinių, 
priklausančių net ir stalininiam 
laikotarpiui, išpardavimas varžy
tinėse. Oficialioji “Poezijos pa- 
vasario-91” dalis gegužės 24 d. 
vakarą buvo numatyta pradėti 
Kaune, Lakštingalų krantinėje, 
tradiciniu laureato Jono Striel
kūno apjuosimu tautine juosta, 
papuošimu ąžuolo lapų vainiku 
ir jo atliktu šventės aukuro už
degimu. Poetų apsilankymai ir 
poezijos vakarai buvo planuoti 
Punske ir Seinuose, Kauno, Vil
kaviškio, Jonavos, Zarasų, Rad
viliškio rajonuose, Trakuose, 
Vievyje ir Elektrėnuose. “Poe
zijos pavasario-91” šventė ge
gužės 26, sekmadienį, baigta tra
diciniu poezijos vakaru Šv. Jono 
šventovėje Vilniuje.

Levas Karsavinas (1882-1952), 
rusas istorikas, V. Solovjovu rė
męsis filosofas, Kauno ir Vilniaus 
universitetų profesorius, balan
džio 25-27 d.d. buvo prisimintas 
Vilniaus Martyno Mažvydo biblio
tekoje surengta konferencija, jo 
raštų, rankraščių, nuotraukų ir 
dokumentų paroda. Velionį, gilius 
savo darbo pėdsakus palikusį Pet
rapilyje, bolševikai 1922 m. iš
trėmė užsienin. Tremtinį L. Kar
saviną Kauno universitetas 1928 
m. pasikvietė dirbti visuotinės 
istorijos katedros profesoriumi 
humanitarinių mokslų fakultete. 
Ne visi kvietimui pritarė. Tai 
liudija pridėta sąlyga, kad sve
čias per trejus metus turi išmokti 
lietuvių kalbą. Prof. L. Karsavi
nas jau po vienerių metų skaitė 
paskaitas ir savo veikalus pradė
jo rašyti lietuviškai. Lietuvoje 
1931-37 m. jis parašė penkių to
mų “Europos kultūros istoriją”. 
Karo metais velionis profesoria
vo Vilniaus universitete, poka
ryje iki 1949 m. vadovavo Vil
niaus dailės muziejui, kol juo vėl 
susidomėjo sovietinio komunizmo 
saugotojai. Antrą kartą velionis 
buvo ištremtas ne užsienin, tik 
į tolimosios Komijos koncentra
cijos stovyklas. Mirė Abezės sto
vyklos ligoninėje, kur jį sunkio
se sąlygose globojo lietuvis gydy
tojas Vladas Šimkūnas. Paskutinė
mis savo gyvenimo dienomis velio
nis parašė filosofinę poemą “Apie 
mirtį”, teigiančią: “Didi ir tikra 
kančia — tyli. Jokiais žodžiais 
jos neišsakysi, jokiu šauksmu ne
išrėksi”. V. Kst.
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'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

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

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........ 8 %
180-364 d. term, ind........ 8 %
1 metų term, indėlius.... 8 %
2 metų term, indėlius.... 81/4%
3 metų term, indėlius.... 8’/*%
1 metų GlC-mėn.palūk. .. 81/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 9 %
2 metų GlC-met. palūk. .. 91/4%
3 metų GlC-met. palūk. .. 91/4%
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 8 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 9 % 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 9'/4% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 91/4% 
Taupomąją sąskaitą ..... 71/4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 71A>% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 53A%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo ..................... 113/4%

Sutarties paskolas
nuo ..................... 113/4%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 101/4%
2 metų ................ 101/2%
3 metų ................ 103/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 93/4%

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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 49 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

‘ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------ --------------- ---------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

IV PLSŽ ugnis keliauja 
per Lietuvą

IV PLS žaidynės jau prasidėjo, 
bent jų įžanginė dalis. Prieš kiek
vienų olimpiadą Olimpo kalne Grai
kijoje uždegama olimpinė ugnis. Ji 
atkeliauja j olimpiados atidarymą, 
ten uždegamas olimpinis aukuras.

Panašiai ir mūsų IV PLS žaidynė
se arba, kaip Pirmosios tautinės 
1938 m. olimpiados dalyviai pagei
dauja, V-sios tautinės olimpiados 
ugnis buvo uždegta Trakuose, mi
nint Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino 650-sias metines. Pats Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis užde
gė tą ugnį ir deglą (fakelą) perdavė 
Lietuvos ištvermingųjų sąjūdžio 
“Ąžuolai ir liepos” pirmininkui 
Romui Bernotui. Jo bėgikų grupė 
tuoj pasileido iš miesto į miestą 
aplink visą Lietuvą. Tai grupei tal
kins kitų miestų moksleiviai, spor
tininkai ir veteranai. Liepos 26 d. 
deglas atkeliaus į Kauną, kur ap
lankys visas istorines vietas. Lie
pos 27 d. jis bus iškilmingai įneš
tas į Kauno stadioną, pripildytą 
šimtais tautiniais drabužiais pasi
puošusių vaikų, chorų, orkestrų, 
tautinių šokių šokėjų ir šešių rai
telių. Uždegus žaidynių aukurą, 
suskambės B. Brazdžionio posmas:

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
ir gyvą širdį prie gyvos širdies, 
kad tamsiame vidurnakty nežuvę, 
pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt!

Po to — oficialus atidarymas, 
sveikinimai, kalbos ir meninė dalis.

Nėra abejonės, kad Lietuvoje 
jau pradėjo liepsnoti IV-PLS žai
dynių entuziazmas. V.G.

Parama sportininkams
Sportininkams, vykstantiems į 

IV-sias PLS žaidynes Lietuvoje,

yra gauta parama iš Kanados lie
tuvių fondo — $3,000, Kanados spor
to apygardos — $1,500 ir KLB Toron
to apylinkės — $500.

Kanados išvykos į IV-sias PLS 
žaidynes komitetas (pirm. Rimas 
Sonda, Rimas Kuliavas, Audrius 
Šileika, Edis Stravinskas ir Sigi
tas Krašauskas) 1991 m. birželio 26 d. 
buvo susirinkę posėdžiui, kuria
me nutarė šią $5,000 sumą paskirs
tyti vienodai tarp vykstančių spor
tininkų. Komitetas yra labai dėkin
gas minėtoms institucijoms už spor
tininkų parėmimą.

Daug buvo baimintasi dėl vizų į 
Lietuvą gavimo, tačiau šis klausi
mas išsisprendė teigiamai. Sovie
tai trukdymų nedarė. Galutinai su
siorganizavo ir vykstančiųjų spor
tininkų skaičius. Torontui atsto
vaus sporto klubai: “Vytis” su 26, 
“Jungtis” su 23 ir “Aušra” su 11 spor
tininkų — iš viso 60. Kartu vyksta 
ir turistai. Taigi iš Kanados vyks
tančiųjų skaičius siekia apie 170 
asmenų.

Posėdžio metu išsiaiškinti kai 
kurie buvę dėl išvykos numonių 
skirtumai. Visa grupė išvyksta 
“FinAir” oro linija iš Toronto 
1991 m. liepos 24 d., tiktai slidinin
kai išvyksta anksčiau — liepos 17 d., 
nes jų programa žaidynėse prasi
deda anksčiau ir Kaukaze. Sig. K.

• . ■Ui)
Sumuštas olimpinis čempionas

Vladas Česiūnas, 1972 m. Muen- 
cheno olimpiadoje, kanojų varžy
bose 800 m distancijoje, su partneriu 
J. Lobanovu laimėjęs aukso medalį, 
prieš ir po šios olimpiados pelnęs 
visą eilę “aukso” laimėjimų tarp
tautiniame forume Sovietų Sąjungai 
(lietuvio pastangos, o sovietams 
tekusi garbė . . .), pastaruoju me
tu gydosi Vilniuje. Štai trumpa įvy
kio istorija.

1979 m. rugpjūtį su trenerių ir 
specialistų grupe Vladas Česiūnas 
išvyko į pasaulio baidarių ir kano
jų irklavimo čempionatą, kuris vyko 
Duisburge, Vakarų Vokietijoje. Dar 
Maskvoje jis, kaip olimpinis čem
pionas, buvo labai nustebintas, kai 
sovietų sporto komitetas atsisakė 
sumokėti kelionės išlaidas. Kitiems 
treneriams buvo suteikta daug leng
vatų. Po čempionato irkluotojai ir 
treneriai grįžo namo, tik VI. Čdsiū- 
nas dingo kaip vandenyje. Jis pasi
liko Vakarų Vokietijoje. Kaip jis 
pats sako, sprendimas pasilikti VFR 
buvo kilęs spontaniškai dėl psicho
loginės krizės... Po mėnesio jis 
“grįžo” namo, tačiau ir šiandien 
neaiškios visos aplinkybės. Buvo 
tardomas, patyrė psichiatrinės li
goninės gydymo metodų ir... buvo 
pašalintas iš didžiojo sporto are
nos. VI. Česiūnas patyrė daug vargo 
ir nemalonumų. Visur durys jam bu
vo užtrenktos, tik draugų ir artimų
jų remiamas šiaip taip laikėsi. Pa
galiau įsidarbinęs Lietuvos muiti
nėje, vėl patyrė skaudų kumštį iš 
okupanto, kuriam per 13 metų savo 
laimėjimais nešė garbę. Apie pasku
tinį įvykį Milda Dainiūtė rašo Vil
niaus “Sporte” 1991 m. birželio 7 
laidoje antrašte — “Šautuvo buože 
— olimpiniam čempionui”.

“Muencheno olimpinis čempionas 
irkluotojas Vladas Česiūnas, su
muštas Lavariškių muitinėje, pa
mažu sveiksta, jau bando keltis iš 
lovos. Kartu su juo torakalinės chi
rurgijos skyriaus palatoje guli dar 
vienas tą naktį nukentėjęs, praei
tyje buvęs neblogo meistriškumo 
dviratininkas Algimantas Mececkas.

— Tai jau antras kariškių išpuo
lis prieš mane, — sako Vladas, kai jį 
aplankėme ‘Raudonojo kryžiaus’ 
ligoninėje, — prieš tris dienas bu
vau terorizuojamas Šumsko muiti
nėje, nuo galvos iki kojų iškraty
tas. Dabar su manimi ir Algimantu, 
beginkliais muitinės darbuotojais, 
OMON-o vadovaujami kariškiai el
gėsi dar barbariškiau. Spardė, dau
žė šautuvo buožėmis, į bėgantį Al
gimantą bandė šaudyti. Nugriuvau, 
praradau sąmonę, atsigavau tik li
goninėje.

Olimpiniam čempionui, 1972 m. iš
garsinusiam Tarybų Sąjungą, azijie
tiško gymio kareiviai iš Šiaurės 
miestelio sulaužė tris šonkaulius, 
gydytojai konstatavo smegenų su
trenkimą. Panašiai nukentėjo ir A. 
Mececkas. (‘Tik aš viską prisimenu, 
už Vladą dabar ligoninėje anksčiau 
atsistojau ant kojų’.).

— Duok Dieve, gal neliksiu inva
lidas ir vėl grįšiu į darbą. Aš myliu 
Lietuvą ir neleisiu iš gimtojo krašto 
išvežti vertybių už milijonus rublių, 
— sako Vladas. — Norėčiau kreiptis 
į Tarptautinį ir TSRS olimpinius 
komitetus, kad jie pasmerktų šį te
rorą. Labai prašau perduoti šiuos 
mano žodžius Lietuvos olimpiniam 
komitetui.

Vladas Česiūnas Lietuvos muiti
nėje dirba tik nuo kovo mėnesio 
(laisvalaikiu treniruoja “Dinamo” 
irkluotojus) ir dabar nukentėjo ne
lygioje kovoje.” Sig. K.

TTTT LIETUVIŲ 
a m a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

8 
8
8

MOKA:
% už 90 dienų term, indėlius
% už 6 mėnesių term, indėlius
% už 1 m. term, indėlius

8.25% už 2 m. term, indėlius 
8.25% už 3 m. term, indėlius 
8.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
9 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
9.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
9.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

9 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
9.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
9.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8 % už namų planą - OHOSP 

(variable rate)
7.25% už taupymo sąskaitą
7.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
5.75% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... 11.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .....
2 metų .....
3 metų .....

(fixed rate)

10 % 
10.25% 
10.50%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 9.75%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per Q~7 milijonus dolerių** ■ ______ ■_____
Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais 
ir penktadieniais — nuo 9 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

Olimpinis čempionas Vladas Česiūnas, patyręs sovietų smurtą, sveiksta 
ligoninėje. Šalia - dviratininkas Algimantas Mececkas ir V. Česiūno 
žmona Irena Nuotr. Tado Čebrausko

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

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

Telefonas: 625-0707. Savininkas - Tom Thompson

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

Per trumpiausią laiką išrūpinam iškvietimus ir vizas kelio
nėms į Lietuvą aplankyti savuosius ar važiuoti verslo reikalais. 
Jūsų giminėms iškvietimus atvykti į Kanadą pristatom per 
porą dienų. Parūpinam jiems bilietus, atvykus - draudimą 
ir pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar pakeičiam jų grį
žimo datą. Be to, (VAIRIAUSI PATARNAVIMAI LIETUVOJE! 
Kreipkitės vakarais į Stefą ar Algį Medelius, tel. 1 - 416-434-1847. 
Reikalui esant, atvažiuojam į namus.
Tarp liepos 12 ir 28 dienos būsime Lietuvoje. Visais reikalais 
prašome kreiptis prieš nurodytas datas arba po jų.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų studijų dienos vyks 

rugpjūčio 30-rugsėjo 2 d.d. Daina
voje. Danutė Petrusevičiūtė, nese
niai išrinkta j JAV lietuvių bend
ruomenės tarybą, bus dieninių ir 
vakarinių programų vedėja. Studi
jų dienų darbotvarkėje nepažymė
tas studentų laužas. Tai būtų pra
sižengimas tradicijai. Studentai 
ateitininkai prašomi atvažiuoti ir 
prisidėti prie šios gražios tradicijos 
pratęsimo. Informaciją teikia Biru
tė Bublienė tel. 1-313-646-8588. Inf.

Skautų veikla
• Skautų stovyklai “Romuvoje” 

rugpjūčio 4-17 d.d. darbotvarkė 
yra paruošta. Kiekviena draugovė- 
skiltis turės atlikti savą progra
mą, į kurią įeis iškylos, žaidimai, 
sportas, dainos, laužai, pasirody
mai. Stovyklautojus skaniai mai
tins geros šeimininkės, padedamos 
ūkio vedėjo. Darbo komitetui va
dovaus inž. L. Garbaliauskas ir 
archit. N. Liačienė. Visi paruošia
mieji darbai stovykloje užbaigti. 
Svečias iš Lietuvos dr. Zigmas Ka- 
lesnikas lankysis antrą savaitę. Jis 
supažindins stovyklautojus su lie
tuvių liaudies muzikos instrumen
tais, dainomis, žaidimais, Užgavė
nių papročiais ir kitais dalykais.

• Viduryje stovyklos rugpjū
čio 11 d. vyks “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų 40 m. veiklos minėjimas. 
11 v.r. Mišios, kurias atnašaus kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, o 
3 v.p.p. vyks iškilmės, kuriose daly
vaus visi buvę tuntininkai-kės. Ti
kimasi daug tėvelių ir svečių.

• Registracija eina į priekį. 
Jeigu dar yra negavusių registra
cijos lapų, skambinkite F. Mockui 
tel. 489-7735 ir jos bus pasiųstos. M.

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
1211 Gorham St. Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1, 
Telefonai: (Toronto linija) 416-773-9591, 

(Newmarket linija) 416-836-1415. 
Alfonsas Garbenis, jn. savininkas 

Namų įkainojimo skyrius
YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1. 

Telefonas (Toronto linija):
416-773-3779 FAX 1-41 6-836-1 029
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.

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI .
PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

AMBER GLOBUS LTD.
SUPAŽINDINA JUS SU NAUJAIS PATARNAVIMAIS, 
PALAIKANT RYŠIUS SU LIETUVA ARBA KITOMIS 

BALTIJOS RESPUBLIKOMIS
- pristatome oro paštu siuntas per maždaug 3 savaites 

(drauda įskaičiuota)
- pristatome vertingą valiutą jūsų artimiesiems asmeniniu būdu
- parūpiname lėktuvų ar traukinių bilietus
- iškvietimus ir vizas
- bet kokių kelionių draudas (įskaitant ir Kanados lankytojams)

Kainos yra labai prieinamos ir jūsų pageidavimai bus prižiūrimi 
su dideliu atidumu bei paslaugumu. To jūs esate vertas!

Smulkesnių informacijų teikia:
AMBER GLOBUS LTD,

2300 Bloor St. W., 2nd Floor, Toronto, Ontario M6S 1P2.
Tel. (416) 604-9750 arba (416) 604-9751.

FAX (416) 604-9748.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas
Tel. 231-5641, namų 766-5857

/lllotwta® 5233 Dundas St. W. (arti Kipling) zlliulcilc Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Al CM C H PI IQ Kennedy Travel Bureau Ltd., HLmIO IVIlUuLIO 296 Queen Street West, 
Tel. (416) 593-0600 Toronto, Ontario M5V 2A1

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENH AG A-RYG A SCANDINAVIAN airlines

Išskrendam penktadieniais ir grįžtam sekmadieniais, nežiūrint, 
kaip ilgai viešėtumėt. Parūpinam iškvietimus, vizas, apsistojimo 
vietą (pagal pageidavimą, viešbutyje arba privačiuose butuose).

DĖMESIO! DĖMESIO!
1992 metams užsakytos 3 kelionės lankyti šventas vietas - Vilniaus, Kau
no, Šiaulių ir Žemaitijos rajonuose. Bus lankomos šventovės, vienuolynai, 
kapinės, kryžkalniai ir t.t. Visur lydės lietuvis kunigas. Amerikiečiai yra 
kviečiami prisidėti, sutvarkysim kelionę iš visų JAV miestų.

Teiraukitės jau dabar asmeniškai pas ALGĮ ir STEFĄ MEDELIUS. 
Tarp liepos 12 ir 28 dienos būsiu Lietuvoje. Visais kelionių reikalais tuo laiku 
kreipkitės į Betty McKee.

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

• Patarnauja lietuvių kalba.
• Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

PARDUODAME ĮVAIRIŲ PLOČIŲ BATUS

684-A EOUNTON WiW pl BATHURS’

• FASHION • DRESS
Į • CASUAL • CORRECTIVE
\ *$126 3-13 .
L\ • WIDTHS O-EEE-EEEE

WIDTHS EEE-EEEE

OPEN 1
go j

SPECIALIZING IN$£į5~5S£?i»g

miDE^WlDTHS
SINCE 1953'

• WIDE WIDTHS
• EXTRA WIDE CALFS & FOOT
• SIZES 4-12
• WIDTHS D-EE-EEE-EEEE

(hot *1.1. ares in iach smei



AfA 
KAZIMIERAI RICKIENEI

mirus,
dukrą DALIĄ, vaikaitę DANĄ, seserį ADĄ JOSIU- 
KIENĘ su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

M. P. Krilavičiai ir šeima

AfA 
BRONIUI VAIČAIČIUI

mirus,
žmoną, sūnų RIMĄ, dukrą DANUTĘ su šeima nuo
širdžiai užjaučiame -

K. A. C irūšiai
J. Liutkienė

Sukaktuvinės studijų dienos
Plačios apimties ateitininkų su

važiavimas Dainavoje įvyks rug
pjūčio 30 - rugsėjo 2 d.d., minint 
penktąsias studijų dienas.

Numatoma programą pradėti 
rugpjūčio 30, penktadienį, 3 v.p.p. 
su ateitininkų federacijos tarybos 
posėdžiu, vakariene, paskaita su 
skaidrėmis ir vakarone. Šeštadie
nį po Mišių ir pusryčių įvyks studi
jų dienų atidarymas su sveikini
mais; po to svarstybos tema “Kaip 
susprogdinti sustingimą ateiti- 
ninkijoje?” Bus paminėta 80 m. 
žurnalo “Ateitis” sukaktis. Kal
bės kun. dr. K. Trimakas, poezi
jos vakare dalyvaus K. Bradūnas, 
J. Švabaitė-Gylienė ir V. Bogutai- 
tė. Sekmadienį bus visa eilė nau
dingų pašnekesių, liečiančių Lie
tuvos problemas. Pirmadienį, rug-

Toronto Maironio mokyklos, IX ir X skyriaus absolventės mokslo metų užbai
gimo iškilmėse gegužės 17 d. Prisikėlimo parapijos salėje. Iš kairės: Vaiva 
Underytė, Lina Paulionytė, Ramūnė Gaižutytė, Aleksandra Kušneraitytė, 
Indrė Sakutė Nuotr. R. Gaižučio
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LIETUVIŲ VAIKŲ 
DARŽELIS, 

vedamas Nekalto Prasidė
jimo Marijos seserų, jau 
registruoja vaikučius nuo 
2,5 iki 6 metų amžiaus 
ateinantiems mokslo me
tams. Skambinti telefonu 
534-5773 Toronte.

Advokatas

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$1,000 - Amerikos lietuvių fon

das; $100 - P. Norušienė; $70 - 
Lietuvių karių veteranų sąjungos 
“Ramovė” Hamiltono skyrius; 
$50 - P. Petrėnas; $30 - J. Karec- 
kas; $26 - P. Ūkelis; $22 - G. Chve- 
dukienė; $20 - V. Skaržinskas, J. 
Gruenwald, P. Martišius, F. Anku- 
davičius; $10 - V. Stanislovaitis, 
I. Jakimavičiūtė, V. Rukšys, P. 
Smith; $6 - M. Lietuvninkas; $5 - 
E. Šimaitis, K. Polikaitis, V. Bal
čiūnas, J. Stasiūnaitis, H. Kripavi- 
čius, G. Baltutis, N. Bagdžiūnas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - P. Buika; $60 - V. Dami

jonaitis; $53 - V. Janulis; $50 - 
D. Ramelis, S. Tamulionis, V. Kup- 
cikevičius, D. Geldys, dr. G. Skrins- 
kas, E. Vindašienė, L. Ragas, R. 
Švarcienė, P. Janulis, G. Patupis, 
A. Dombra, V. Bireta, I. Girdaus- 
kas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$40 - R. Punkris, J. Stanius, V. 

Mašalas, M. Račys, L. Šileikienė, 
Z. Klimas, S. Sinkevičius, B. Gir-

čys, O. Trečiokienė, S. Ramanaus
kas, J. Leiberis, S. Pikūnas, V. 
Andrulionis, A. Andrulionis, V. 
Anelauskas, V. Skripkus, J. Rut
kauskas, B. Liškus, dr. A. Sauno- 
ris, K. Mačiulis, M. Balčiūnas, A. 
Liutkus, A. Mileška, K. Šaltys, N. 
Zajančauskas, P. Ročys, S. Dau- 
čanskas.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė $100 - J. Biršto
nas.

Už dvejus metus rėmėjo pre
numeratą atsiuntė $80 - V. Skar
žinskas, P. Gudzinskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsda
mi reguliarią prenumeratą, pri
deda ir auką.

sėjo 2, 10 v.r. numatoma paskuti
nė ir labai svarbi paskaita.

Sendraugiams ir studijas baigu
siems studentams kambarys visam 
laikui $60; maistas visam laikui 
$65; maistas moksleiviui $47; jau
nučiui $33; vaikams iki 5 m. ne
mokamai. Vienai dienai asmeniui 
nakvynė $25, maistas $30. Studen
tams nakvynė ir maistas visam 
savaitgaliui $65; vienai dienai 
$15; maistas dienai $20. Šeimoms 
teikiama atitinkama nuolaida.

Registruotis kuo greičiau, siun
čiant kartu ir mokestį, šiuo adre
su: Birutė Bublienė, 5190 Long
meadow, Bloomfield Hills, MI
48013, USA. Inf.

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

SKAITYTOJAI PASISAKO
NESUJAUDINO

Šiuo laišku norėčiau pakomen
tuoti Henriko Paulausko pasiaiš
kinimus, kuriuos spausdinote “TŽ” 
1991 m. 22 ir 23 numeriuose.

Aš šia jo išpažintimi nei susi
jaudinau, nei patikėjau. Joje žmo
nės yra raginami pamiršti klaidas 
ir nuodėmes, tačiau po tūlų steig- 
vilų ir šilgalių kojomis tai, jo pa
ties žodžiais tariant, dar degs Lie
tuvos žemė. O aš sakyčiau, jei Lie
tuvos žemė degs, tai jau degs vi

Kanados įvykiai

siems savo nuklydėliams vienodai 
- tik vieniems anksčiau, o kitiems 
vėliau.

H. Paulauskas visiškai be rei
kalo bando įrodyti, kad tokia kny
ga buvo išleista be jo sutikimo. 
Žmogus, turėdamas savigarbą, ga
lėjo atsisakyti, kad jo vardu tai 
būtų padaryta. Blogiausiu atveju 
būtų reikėję pasiieškoti darbo 
kitur ir vietoje gražaus balso bū
tų likusi švari sąžinė. Sibiro už 
tai nebūtų matęs!

Ačiū Dievui, kad Lietuva dar tu-

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

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

“TŽ” leidėjai

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 
1991 metais!

Dar turime laisvų vietų, skridimams į Lietuvą: 
liepos 19 iki rugpjūčio 4
rugpjūčio 2 iki rugpjūčio 18 arba 25
rugsėjo 13 iki rugsėjo 29 arba spalio 6
spalio 11 iki spalio 27. f*
Galime parūpinti J f/f J

ir .r. SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEMvizas ir viešbučius. Denmark N0RWAY SWEDEN

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

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

* Siunčiant proginius sveikinimus į Lietuvą

Smulkesnė informacija teikiama visais šiais klausimais 
pirmadieniais-penktadieniais 9.30 v.r. - 5 v.p.p.

2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
liu pripažintų Kvebeko pran
cūzų kalbos įstatymo dalį pa
liko premjeras R. Bourassa, 
prisidengęs konstitucijon P. 
E. Trudeau įjungta specialia 
klauzule. Angliškųjų provin
cijų kanadiečiai norėtų suma
žinti per didelį dvikalbišku- 
mą savose provincijose, ken
kiantį kanadiečių vienybei. 
Esą prancūzų kalba turėtų bū
ti įvesta tik ten, kur jos tikrai 
reikia tų provincijų gyvento
jams, nesiremiant vien tik po
litiniais siekiais.

Tokie kanadiečiai nusiskun
džia, kad Kvebekas jiems pri
mena su tėvais gyvenantį pa
auglį, reikalaujantį atskiro 
kambario, telefono ir iš tėvų 
gaunamų kišenpinigių. Pasak 
jų, Kvebekas turi teisę pasi
traukti iš Kanados federaci
jos, bet tokiu atveju tenesiti- 
ki finansinės paramos. Gyve
nimą teks tvarkyti savomis lė
šomis.

Rimtų priekaištų susilaukė 
ir ligšiolinis požiūris, kad Ka
nada yra dviejų tautų — anglų 
ir prancūzų vaikas. Mat tokia 
idėja iš Kanados steigėjų gre
tų išjungia čiabuvius indėnus 
ir eskimus — pirmuosius šio di
delio krašto gyventojus. Dėl 
jos nukenčia ir dabartinė dau- 
giakultūriškumo politika, nes 
Kanadą savo darbo prakai
tu ugdė ir daugelio kitų tautų 
atstovai. Kanadoje dabar yra 
daugiau kaip 150 etninių gru
pių. Daugiakultūriškumo prin
cipas esąs geras, tik jo vykdy
mas kelia abejonių. Esą dau
giau reikėtų pabrėžti kanadie
čius vienijančią daugiakultū
riškumo dalį. Forumo dalyviai 
norėtų ir Kanados dvikalbiš- 
kumo, ir jos daugiakultūrišku
mo oficialios peržiūros, geres
nio pritaikymo dabartiniams 
poreikiams.

Forumo pranešime siūloma 
paspartinti teritorinį Kanados 
vyriausybės atsiskaitymą su

indėnais ir eskimais, pagrįstą 
senų pažadų sutartimis. Jis 
turėtų būti išspręstas finansi
niu būdu arba žemės plotų 
grąžinimu indėnų bei eskimų 
reikalams. Tik taip būtų gali
ma išvengti bereikalingų susi
kirtimų kaip pernai vasarą su 
Kvebeko mohawku genties in
dėnais dėl golfo aikštės padi
dinimo Okoje.

Forumo grupės atlikta ap
klausa taipgi atskleidė dauge
lio kanadiečių nusivylimą Ka
nados bei provincijų vyriausy
bėmis ir aplamai politikais. 
Pasigirsta vis daugiau balsų, 
kad dabartinę politinę krizę 
dėl Kvebeko atnešė ir išpūtė 
savanaudiško šios provinci
jos atsiskyrimo siekiantys po
litikai. Kanadiečiai dėl dabar
tinės įtampos su Kvebeku, vi
sų ekonominių negerovių kal
tina tik politikus, neieškoda
mi savo kalčių, (bjų yra. Juk ir 
tie politikai valdžion atėjo 
ne diktatūriniu būdu, o išrink
ti dabar juos kaltinančių ka
nadiečių.

Kanados parlamente jie no
rėtų matyti daugiau diskusijų 
aktualiais reikalais, atpalai
duotų nuo partinės politikos. 
Reikalaujama ir senato panai
kinimo arba jo rimtos refor
mos su demokratiniu būdu vi
sų kanadiečių renkamais se
natoriais. Tokiu atveju sena
tas turėtų tapti antrąja pilna
teise Kanados parlamento ins
titucija. V. Kst.

Š Y P S E N O S
Kiek kainuoja audinys

Į vyriškį pardavėją kreipiasi 
jauna mergina:

— Kiek kainuoja šis audinys?
— Labai pigiai — bučinys už 

metrą.
— Aš imu tris metrus. O čia 

adresas. Ateikite, ir mano se
nelė su jumis atsiskaitys. Au
dinį perku jai...

ri žmonių, kuriais didžiuosis iš
tisos jos kartos. Pažiūrėkime tik, 
kiek kentėjo kunigas Sigitas Tam- 
kevičius, kuris už Lietuvą, žmogų 
ir savo paties sąžinę nesudrebė
jo prieš bet kokią bausmę. Manau, 
kad tik vienos, tiek kitos srovės 
žmonėms Dievas dabar labai tei
singai pradeda atsilyginti.

Nijolė Bagdžiūnienė,
Montrealis

DAUG PROBLEMŲ
Šiuo metu Lietuvoje daug pro

blemų. Omonininkai degina mui
tinių namelius. LDD partija (bu
vusi komunistų) pradėjo deputa
tų vardu rengti susitikimus su 
rinkėjais, lyg ruoštųsi rinkimams. 
Pasipriešinimas didesnės žmo
nių dalies stiprus. Panevėžyje 
Brazauskas ir Juršėnas tepasakė 
po vieną sakinį. Gal ir labai ne
mandagiai priėmė. Mat žmonės 
pradėjo jausti, kad visi pasipud- 
ravimai yra apgavystė.

Mūsų inteligentijos dauguma, 
ypač jaunesnioji karta, yra be
dieviška ir pasimetusi. Aiškių ka
talikų nedaug. Kurie pasirodo ka
talikais ir atsiverčia, pasišaipo
ma, kad per greitai atsivertė.

Panevėžyje, atrodo, turėsime 
bėdos su koledžu iš Amerikos. Jį 
žūt būt nori įsteigti merės pava
duotojas Varnas. Neseniai buvo 
nuvažiavęs ir Amerikon. Jam pri
taria kai kurie švietimo minis
terijos darbuotojai. Manoma, kad 
toje ministerijoje dirba daugiau
sia bedieviai.

Įdomiai buvo paminėta V.28 vys
kupo K. Paltaroko 65 metų sukak
tis nuo pirmojo ingreso, kurį at
liko prie buvusios koplyčios du
rų 1926.V.29. Mišias laikė vysk. J. 
Preikšas, pamokslą sakė prel. J. 
Antanavičius. 19 v. prie didžiųjų 
katedros durų įvyko religinis kon
certas, kurio programą atliko tri
jų parapijų chorai. Vakaras buvo 
šaltas, bet žmonės susidomėję 
klausėsi. Vaikai nuo tos vietos, 
kur vyskupas laikė pirmąsias Mi
šias, atnešė didelę žvakę ir pa
statė chorų priešakyje. Žvakė vaiz
davo dvasinę šviesą, kurią taip 
ištvermingai skleidė vysk. K. Pal
tarokas.

Į susitikimą su Šv. Tėvu Jonu- 
Pauliu II Lomžoje, iš Panevėžio 
miesto ir priemiesčių maldinin
kus vežė 20 autobusų.

Panevėžietis

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLISba mls llb 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

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

1-800-387-1883 (toll free)
• Turi daugiau kaip 13 metų patyrimą 

investacijų srityje
. Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

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

rįlhA*
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west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozos (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 769-1616

110220 V • MULTISYSTEM • IN ■ VIDEO • AUDIO • APPLIANCES • CRYSTAL A CHINA

2938 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario, Canada 
M6P 1Y8

PANASONIC & HITACHI
Video kameros

TEL: (416)769-0631
FAX: (416)769-0586

VMS

Video kasetės 
(PAL-SECAM) E120 
$2.60

PAL SECAM

Mes taip pat pakeičiame 
video juostas iš PAL į 
NTSC ir iš NTSC į PAL 

Speciali kaina 3v. tik $30.

Radijo su 
kasetėmis

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

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

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

Taisome
ir

turime
naujų
dalių

Vilniuje,
Lietuvoje

Audio 
kasetės 
90 minučių 
tik $0.75

-O

Atidaryta
Pirmad. ir antrad. 10 v.r. iki 6 v.v.
Trečiad, ketvirtad., penktad. 10 v.r. iki 8 v.v.
Šeštadienį 10 v.r. iki 4 v.p.p.

BLOOR ST. w.

</>

ENCHANTĖ

d,

</>

8

Vi IT Q UT IT INSURANCE IV1L LjJnlIL IV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

D RA IDA ----I\SIRA\CE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Šį sekmadienį meldėmės už 
Slovėniją ir Kroatiją.

— Liepos 5 palaidota a.a. Kazi
miera Ričkienė, 79 m. amžiaus. Lie
pos 9 palaidotas Vaclovas Morkū
nas, 76 m. amžiaus.

— Birželio 30, sekmadienį, pa
rapijos samdomas autobusas ne
atvyko paimti maldininką nuo Is
lington požeminių traukinių sto
ties. Autobusų bendrovė atsipra
šo ir taipgi važiuojančiųjų prašo: 
jei kartais panašiai atsitiktų at
eityje — tuojau skambinti bendro
vės budinčiam personalui ir lai
ke keliolikos minučių bus atsiųs
tas autobusas. Skambinti “Charter
ways” tel. 270-0561.

— Liepos 20, šeštadienį, 5 v.p.p. 
Oakview Community Centre salėje, 
Mosley St. Wasagoje, rengiamas 
lietuviškas meno šiupinys. Progra
moje: Hamiltono “Aukuras", To
ronto “Aitvaras” ir linksmieji bro
liai. Po programos vaišės. Įėjimas 
— $6. Rengia Wasagos lietuvių mo
terų būrelis. Pelnas skiriamas Ge
rojo Ganytojo misijos salės page
rinimui. Visi kviečiami atsilanky
ti ir nuo Wasagos saulės kaitros at
vėsti vėsinamoje salėje.

— Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje lankymo valan
dos sekmadieniais: nuo 10.30 v.r. 
iki 8 v.v. ir pirmadieniais — nuo 
12 v.r. iki 10 v.v. Turima naujų 
eksponatų bei naujai atvežtos spau
dos iš Lietuvos. Ruošiama parodė
lė apie Darių ir Girėną. Kviečiami 
visi turintieji tinkamų eksponatų 
su jais parodoje dalyvauti.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti Šv. Rašto Naujojo Testamento 
įkalbėtų kasečių (viso 16). Tai di
delis turtas dėl senatvės nebega
lintiems skaityti lietuviams. Taipgi 
yra gauta V. Šalčiūno parašyta ke
lionių įspūdžių knyga “Šalis, ku
rioje gyvename”.

— Mišios liepos 14, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Paliūnų, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 10 v.r. 
už a.a. Teofilių Macijauską ir Oną 
Liaubienę, 11 v.r. už a.a. Elzbietą 
Kaunienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje dalyva

vo 220 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: V. Tamulionytė iš Kauno, A. 
Jozonienė iš Tauragės, J. Karužas, 
N. Nimčak iš Burlington. Svečius 
supažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos vicepirm. V. Kulnys.

— Dar yra vietų autobuse, važiuo
jančiame į LN bei “Atžalyno” gegu
žinę liepos 14, sekmadienį, 12 vai. 
Kelionė nemokama. Autobusas išeis 
nuo LN 11 v.r. ir nuo “Vilniaus” na
mų 11.10 v.r. Registruotis LN tel. 
532-3311 ir “Vilniaus” namų rašti
nėje.

— Š. m. lietuvių paviljono “Vil
nius” pelnas yra skiriamas Lietu
vių slaugos namų statybai. Dauge
lio asmenų ir organizacijų pasišven
timo dėka 1991 m. paviljono pelnas 
yra apie $5000. Lietuvių slaugos na
mų lėšų telkimo komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie “Vilniaus” paviljono pasise
kimo.

— Tradicinė Toronto Lietuvių na
mų vyrų būrelio stovykla ir šią va
sarą rengiama Wasagoje Tėvų pran
ciškonų vasarvietėje “Kretinga”. 
Ji bus sukaktuvinė, nes be pertrau
kos rengiama 15-tąjį kartą. Prasi
dės šeštadienį, rugpjūčio 10, ir pasi
baigs sekmadienį, rugpjūčio 18. Sto
vyklos programa: geras pušyno oras, 
skoningai pagamintas maistas, ry
tinė mankšta, maudymasis. Kiekvie
ną vakarą laužas su dainomis, akor
deonui pritariant, ir vadovų bei pa
čių stovyklautojų linksmais pasako
jimais. Dėl platesnės informacijos 
prašoma kreiptis pas W. Drešerį 
tel. 233-3334, A. Sukauską tel. 244- 
2790. TLN vyrų būrelio valdyba

Aukos slaugos namams
$2000 - P. Sidaras; $1000 - K. Li

sauskas, J. Starkevičius; $600 - S. 
Fredas, Hamilton; $500 - Č. Pšez- 
dzieckis, L. Ozebergaitė; $100 - E. 
Bartminas, K. Dulevičius, A. Šalnie- 
nė, J. Šičiūnas, S. Vyskupaitienė; 
$50 - J. Adomaitis, La Salle, P. Q., 
R. Bekerienė; $10 - kun. Marian Go- 
labek. A.a. Vlado Katelės atminimui 
$100 - J. Poška; $25 - J. Preibienė; 
$20 - L. Balsienė, P. Katelė, V. Leve- 
rienė, H. Stepaitis, E. Tripanavičius, 
Wasaga, G. Venskaitis; $15 - A. Pa- 
vilonis,; $10 - J. Racickas. A.a. Vyto 
Žuko atminimui $50 - J. Petkevičius, 
J. Simanas. Aukos priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose. Iš viso statybos fonde yra 
$559,174.

Šv. Kazimiero kolegijai Romo
je aukojo: $100 — J. Staškevičius.

A. a. Jono Ažubalio pirmų mir
ties metinių atminimui Bronius 
ir Elena Kišonai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

A. a. Jono Ažubalio atminimui 
vienerių metų mirties proga 
šeima “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $50.

A. a. Kazimiero Budrecko at
minimui A. J. Vaškevičiai ir Ja
nina, Petras Pakalkai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo po $20.

A. a. Vladui Kazlauskui mirus, 
giliai užjausdama dukras — Gra
žiną Stauskienę, Laimą Butė
nienę bei jų šeimas Ona Juodi
kienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mūsų stovyklavietėje “Kretin

ga” Wasagoje šiuo metu stovyklauja 
apie 100 lietuviškai kalbančių vai
kų. Stovyklos komendantas yra dr. R. 
Zabieliauskas, kapelionas — kun. 
E. Putrimas, slaugė I. Paškauskai- 
tė-Turczyn, administratorė — L. 
Kuliavienė; stovyklos vadovai, vai
kų prižiūrėtojai ir mokytojai: St. 
Bakšys, R. Čepas, D. Didžbalienė, 
J. Gaižutytė, A. Karasiejūtė, A. Kar- 
kaitė, K. Enskaitytė, K. Jani, V. Ross, 
J. Putrimas, D. Puterienė, A. Pau- 
lionytė, R. Paškočimienė, M. Šilei
ka, M. Stanevičius, B. Udrytė, A. 
Valadkaitė, S. Valadka, D. Viskon- 
tas, J. Wilkinson; ūkvedžiai: J. Ka- 
leinikas, R. Smalenskas; virtuvės 
personalas: L. Kongatas, N. Bates, 
D. Enskaitienė, S. Freimanienė, R. 
Giniotienė, Rūta ir Michael Jaglo- 
witz, p. Januškienė, I. Sakalauskie
nė ir B. Wilkinson.

— Ruošiasi tuoktis Bernadeta R. 
Abromaitytė su Lawrence Hout.

— Liepos 5 d. palaidoti a.a. Vla
das Katelė, 79 m., ir a.a. Kazys Bud- 
reckis, 85 m.

— Registruotis kelionei į Vašing
toną, DC, spalio 11-14 d.d. galima 
klebonijos raštinėje. Tuo metu Va
šingtone vyks lietuvių Šiluvos Ma
rijos koplyčios, kuri yra Nekalto 
Marijos Prasidėjimo bazilikoje, 
25 metų dedikacijos paminėjimas 
ir Lietuvos paaukojimas Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai. Spalio 12 d. 
bus koncertas, kurį atliks Čikagos 
“Dainavos” ansamblis, o spalio 13 d., 
2 v.p.p., įvyks iškilmingos pamal
dos NPM bazilikoje. Dalyvaus Lie
tuvos kardinolas V. Sladkevičius, 
vysk. L. Michelevičius, išeivijos 
lietuvių vyskupas P. Baltakis, OFM, 
Vašingtono kardinolas J. Hickey, 
Vatikano pronuncijus Amerikai ir 
kiti.

— Mišios liepos 14, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už pamirštas sielas, 
9.20 v.r. už a.a. Joseph, 10.15 v.r. — 
už a.a. Agotą Vainienę, už a.a. Jo
ną Baltakį ir a.a. Mariją Endzinie- 
nę, 11.30 v.r. — prašant Lietuvai 
laisvės.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas pas
kutinis numeris išeis liepos 30 d., 
o poatostoginis numeris — rug
pjūčio 20 d. Atostogų metu ne
veiks redakcija ir spaustuvė. Ad
ministracija dirbs visas dienas 
nuo 10.30 v.r. iki 1 v.p.p., išsky
rus šventes ir savaitgalius. Re
dakcija, administracija ir spaus
tuvė po atostogų pradės dirbti 
rugpjūčio 14 d.

Išeivijos lietuvių liuteronų 
sinodo suvažiavimas įvyko To
ronte 1991 m. liepos 6-7 d.d. Iš
ganytojo parapijos patalpose. 
Dalyvavo atstovai iš Š. Amerikos 
ir Vokietijos. Posėdžiuose buvo 
apsvarstyta visa eilė sielovadi
nių klausimų ir dauguma balsų 
išrinktas nauju vyskupu kun. 
Ansas Dumpys, čikagiškės “Tė
viškės” parapijos klebonas, 56 
m. amžiaus, gimęs Klaipėdos 
krašte. Po visų apeigų švento
vėje sekmadienį, 2 v.p.p., Lie
tuvių namuose buvo surengti 
pietūs, kuriuose dalyvavo ir 
nemaža dalis katalikų. Išgany
tojo parapijos choras, vadovau
jamas P. Šturmo ir akompanuo
jamas J. Govėdo, atliko giesmių 
ir dainų programą. Nuoširdų 
sveikinimo žodį tarė Vilniaus 
liuteronų parapijos pirmininkė 
Kristina Ivanauskienė. Maldą 
sukalbėjo naujasis vyskupas 
A. Dumpys. Šia proga aukos bu
vo renkamos Kanados lietuvių 
slaugos namams. Vaišių pabai
goje p. Šimkus pranešė, kad su
rinkta tam reikalui per $10,000. 
O. Delkus prie šios sumos pri
dėjo $15,000. Išganytojo para
pijos moterų dr-ja įteikė dova- 
ninius čekius Vilniaus liutero
nų parapijai ir minėtiems Slau
gos namams. Iškilmei vadovavo 
Išganytojo par. tarybos pirm. E. 
Steponas.

Lietuvių liuteronų sinodo su
važiavime š. m. liepos 6-7 d.d., 
dalyvavo ev. kunigai: Ansas 
Dumpys, Jonas Juozupaitis, Al
girdas Jurėnas iš JAV, Tamara 
Šmitienė-Kelerytė iš Vokieti
jos. Prie jų jungėsi torontiškiai 
— kun. P. Dilys ir kun. A. Žilins
kas. Išrinkta vyriausia išeivijos 
lietuvių liuteronų vadovybė: 
vysk. A. Dumpys, vicepreziden
tu JAV reikalams — kun. J. Juo
zupaitis, viceprezidente Euro
pos r. — kun. T. Šmitienė, vice
prezidentu Kanados r. — kun. A. 
Žilinskas.

A. a. Jono Ažubalio mirties 
vienerių metų ir jo brolio a.a. 
kun. Petro Ažubalio mirties 11 
metų atminimui, o taip pat už 
Ažubalių ir Vaičiuliu mirusiuo
sius liepos 6, šeštadienį, Lie
tuvos kankinių šventovėje kle
bonas kun. Jonas Staškus atna
šavo Mišias, per kurias giedo
jo “Sutartinė”, vadovaujama Ni
jolės Benotienės. Velionies Jo
no Ažubalio našlė Onutė (Vai
čiulytė) gausiems pamaldų da
lyviams suruošė pietus.
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Toronto Lietuvių namų ir “Atžalyno

liepos 14, sekmadienį, 12 valandą ryto,
Boyd Conservation Area, Cliffside 2

Programoje: sportas, žaidimai, šokiai, loterija.
Užkandžių ir gaivinančių gėrimų rasite vietoje.

Autobusas nuo Lietuvių namų išeina 11 v.r., grįžta - 8 v.v. Kelionė nemokama. Aikštėse vietos 
ribotos - nevėluokite! Laukiame! Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis ir “Atžalynas”

Kviečiame visus į

LIETUVISką ŠIUPINĮ 
kuris įvyks G

1991 metų liepos 20, šeštadienį, 5 valandą po pietų, 
Oakview Community Centre, Mosley Street, Wasagoje.

PROGRAMOJE: Hamiltono “Aukuras”, Toronto “Aitvaras” ir linksmieji broliai.
Po programos vaišės. Įėjimas - $6. Rengia - Wasagos lietuvių moterų būrelis

Tiek nuošimčių daugelis mokate už kredito kortelių paskolas.

Kodėl nepaimti sutarties poskolos (Contract Loan) iš savo kredito kooperatyvo?
Šią paskolą bus galima automatiškai pervesti kiekvieną kartą, kai tik pritrūks pinigų jūsų čekių 

sąskaitoje. Ją bus galima pakartoti daugelį kartų L j naujo prašymo paskolai.
Ją atmokėti galima pagal susitarimą dalimis arba visą iš karto.
Nuošimčiai imami už šią paskolą yra tokie pat kaip ir už reguliarią asmeninę paskolą (žiūrėk mūsų skelbimą).
Taupyk ir skolinkis savam kredito kooperatyve, bet nemokėk plėšikiškų nuošimčių svetimiesiems.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas Toronte

AMERIKOS DOLERIŲ, DIENINIŲ PALŪKANŲ TAUPYMO SĄSKAITOS
(LJS savings accounts).

Palūkanos prirašomos kiekvieno mėnesio gale. Tai naujas ir naudingas patarnavimas
kooperatyvo nariams. Smulkesnė informacija gaunama raštinėje.

Telefonas 532-1 1 4T9

Akvilina Mackevičienė ir Ele
na Valaitienė, lydimos Aldonos 
Aleliūnienės, lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose” ir paliko $20 auką.

A. a. Augustės Patamsienės 
atminimui Liucija ir Kostas 
Meškauskai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $15.

A. a. Stasės Geidukytės atmi
nimui “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100 — Regina Geidukytė; 
$30 — Liucija ir Kostas Meškaus
kai; $15 — J. J. Stanaičiai; $10 
— pavardė nežinoma.

Filmą apie Baltijos valstybes 
“Baltic Requiem” š. m. birželio 
24 d., 9 v.v., rodė JAV televizija 
PBS per 17 (kai kur 18) kanalą. 
Filmas paruoštas latvio filmi- 
ninko Jurio Podnieks. Jį komen
tavo Mr. Smith, parašęs porą 
knygų apie Rusiją. Filme rodo
mi vaizdai iš Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos, pradedant 1939 m. 
įvykiais. Pavaizduoti skaudūs 
tautų pergyvenimai vokiečių ir 
sovietų okupacijose, kai kurie 
kultūriniai bei visuomeniniai 
renginiai. Įjungti ir žiaurieji 
1991 m. įvykiai Vilniuje ir Ry
goje. Daugiausia dėmesio skirta 
Latvijai, ypač jos dainų šven
tėms. Tuo būdu šis filmas at
skleidė daugybei amerikiečių ir 
kanadiečių Baltijos šalių tik
rovę, jų kovę už laisvę bei ne
priklausomybę. Ar visi žiūrovai 
taip suprato tą tikrovę, tenka 
abejoti. Ir štai dėl ko. Dienraš
čio “The Globe a. Mail” savaiti
nis priedas “Broadcasting 
Week” 1991. VI. 22 laidoje iš
spausdino Shirley Knott straips
nį apie minėtą filmą “Nationa
lism gone awry” — Iškrypęs na
cionalizmas, kuriame autorė 
baltiečių laisvės kovas laiko 
vienašališku, pertemptu nacio
nalizmu. Straipsnio pabaigoje 
ji primena rašytojo W. Faulk- 
nerio pastabą apie vieną eilė
raštį, kuris esąs vertas daugiau 
nei bet koks kiekis senų mote
rų, ir klausia: kiek gyvybių yra 
vertos sentimentalios latvių 
dainos ir jų šokiai? Tai rodo 
visišką autorės nesupratimą gy
vybinių Baltijos tautų proble
mų, jų egzistencinio veržimosi 
į laisvę.

• £££ Lietuvių kredito kooperatyvui TTTT “Parama” reikalinga
tarnautoja ar tarnautojas

pilnai ir dalinei tarnybai. Pirmenybė teikiama turintiems 
patyrimo banke ar buhalterijos darbe, kalbantiems 
lietuviškai ir angliškai. Skambinti tel. 532-1149.

Vedėja

Kun. E. Putrimas, Vasario 16 
gimnazijos kapelionas, šį liepos 
mėnesį darbuojasi Prisikėlimo 
parapijos surengtoje jaunimo 
stovykloje “Kretingoje”. Bai
gęs savo darbą stovykloje grįš 
į Vokietiją, kur yra rengiama 
Europos lietuvių studijų savai
tė. Atlikęs savo pareigas ten, 
skris į P. Ameriką. Ten talkins 
paruošiamiesiems jaunimo kon
greso darbams ir dalyvaus kon
greso renginiuose. Ateinančiais 
mokslo metais Vasario 16 gimna
zijoje jį pavaduos kun. R. Rep
šys, marijonas, Šv. Kazimiero 
parapijos vikaras Britanijos 
Londone. Šią vasarą, kviečia
mas vysk. J. Matulaičio, kun. 
E. Putrimas norėjo nuvykti Lie
tuvon, bet negavo vizos.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 26 P. Na
ručio straipsnyje “Kai iš sovieti
nių kaminų kilo dūmai” pačioje 
pradžioje šeštoj eilutėj nuo vir
šaus išspausdinta birželio 23 d. 
Turi būti birželio 22 d. Už klaidą 
atsiprašome.

Atitaisymas ir patikslinimas. “Tė
viškės žiburių" 18 nr. Toronto kroni
koje buvo išspausdinta, kad Kara
vano “Vilniaus” paviljone išstatyti 
Vaitiekūnaitės puikiai paruošti Lie
tuvos istoriją vaizduojantys pa
veikslai bei žemėlapiai. Iš tikrųjų 
tą menišką darbą atliko jaunas dai
lininkas Vincas Vaitiekūnas. Taipogi 
“TŽ” 26 ir 27 numeriuose įdėti mini
mo dailininko Lietuvos ir baltų isto
riją vaizduojančių žemėlapių bei pa
veikslų nuotraukos be autoriaus pa
vardės. Už nemalonius netikslumus 
atsiprašome.

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

Lietuvos enciklopedijų vyriau
siasis redaktorius M. Mikala
jūnas lankosi Kanadoje — telkia 
medžiagą apie lietuvių išeiviją 
ir finansinę paramą enciklope
diniam leidiniui. Lydimas P. 
Reginos, jis aplankė “TŽ” ir pa
prašė surinkti medžiagą būsi
mam leidiniui apie Toronto lie
tuvius ir patikslinti kai kuriuos 
straipsnius apie Kanados lietu
vius. Didesniuosiuose Kanados 
lietuvių telkiniuose jis numato 
turėti savo įgaliotinius, galin
čius rinkti enciklopedijai rei
kiamą medžiagą. Ligšiolinėje 
Tarybinėje enciklopedijoje iš
eivijos veikla negalėjo būti ap
rašyta, o Lietuvių enciklope
dijoje, išleistoje Bostone, ne 
viskas aprašyta ir daug kas yra 
pasenę. Šios enciklopedijos XV 
tomas apie nepriklausomą Lie
tuvą buvo išleistas Vilniuje net 
200.000 egz. tiražu.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba nuoširdžiai dė
koja A. S. Kenstavičiui, J. Gude
liui, I. ir P. Lukoševičiams, R. ir 
P. Karams, “Geležinio Vilko” 
klubui Sudbury, ir Hamiltono 
lietuvių karių veteranų sąjun
gai “Ramovė” už finansinę para
mą, skirtą muziejaus-archyvo iš
laikymui. Taip pat dėkojame St. 
Dargiui, E. Jurcevičiui, V. Šalt- 
mirui, R. Žiogariui, J. Vyšniaus
kui, P. Barbatavičiui ir M. Balei- 
šytei už neseniai dovanotus ver
tingus ir įdomius eksponatus. Inf.

Norėtų susirašinėti
Vidmantas Dapkus, 19 metų, no

rėtų susirašinėti su bendraamžiais 
šiapus Atlanto. Adresas: Lithua
nia, Kaunas 233031, K. Baršausko 
81-26.

MONTREAL
Vysk. P. Baltakis, OFM, važiuo

damas į Hamiltono lietuvių para
pijos klebono kun. Juvenalio Liau- 
bos 50 metų kunigystės sukaktį, 
buvo užsukęs į šv. Kazimiero pa
rapiją Montrealyje. Ta pačia pro
ga aplankė Aušros Vartų parapiją 
ir seseles.

Kun. Jan Lipskis, kun. Izidoriui 
Sadauskui išvažiavus ilgesnėm 
atostogom, šventadieniais pa
gelbsti AV parapijos klebonui 
kun. Juozui Aranauskui.

AV parapijos choras birželio 24 
d. išskrido į Lietuvą, kur numato

su vietiniais meno vienetais net 
šešiose vietovėse atlikti muz. Alek
sandro Stankevičiaus kantatą 
“Kryžių ir Rūpintojėlių žemė” 
(poeto dr. Henriko Nagio žodžiai). 
Dauguma choristų mano grįžti po 
dviejų savaičių, o kiti pasiliks il
gesniam laikui. Šiai išvykai vado
vauja choro koordinatorius sol. 
Antanas Keblys, o pačią kelionę 
organizavo Liudas Stankevičius.

Richardas J. Meilutis ir Suzanne 
Ducharme susituokė AV švento
vėje birželio 29 d. Jungtuves pa
laimino jų kapelionas kun. John 
Walsh. B.S.

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

Tel.: 722-3545 Res.: 256-5355
JOANA ADAMONYTĖ, A.LB. DONNA SVRAKA, A.LB.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

ITT JI O MONTREALIO LIETUVIŲL.I I KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus ......... ....... 8’/2% Taupymo-special............... 5’/2%
Term, indėlius:

....... 71/2%
..... 7'/4%

Taupymo - su gyv. dr.......... 5 %
1 metų .........
180 d. - 364 d. Taupymo-kasdienines..... 5 %

120 d. - 179 d. ..... 7 % Einamos sąsk........................ . 3'/2%
60 d. - 119 d. ..... 7 % RRIF - RRSP - term........... 83/4%
30 d.- 59 d........ 7 % RRIF-RRSP-taup............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 10 %, asmenines - nuo 11 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 1°' 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

5’/2°/o

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.d.s.

39 Dundas Street East, Suite 201, Telefonas: 
Mississauga, Ontario L5A 1V9 276-8863

BALTIC CONSTRUCTION
Namą įrengimai ir pataisymai: 

medžių pjovimas * tvoros * dažymas * stogai * prie
plaukos (decks) * įvairūs cemento darbai (masonary)

* “drywall” * “security” sistema 
Įkainojimas nemokamas. Pensininkams nuolaida.

15 metų patirtis. Skambinti Paulius Stanevičius tel. (705) 428-6502, 
444-0116 Wasaga Beach ir Toronto apylinkėse

PARDUODAMI dveji tautiniai dra
bužiai 12 ir 14 dydžio. Skambinti tel. 
767-7159 Toronte.

LIETUVIŲ KALBOS mokytoja iš 
Lietuvos ieško darbo. Skambinti 
tel. 259-6484 Toronte.

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

DVI SESERYS ieško dviejų miega
mųjų buto High Park rajone. Skam
binti Rimai tel. 604-1402.

IŠNUOMOJAMAS kambarys vie
nam asmeniui. Yra garažas, maudy
mosi baseinas ir kiti patogumai. 
Skambinti tel. 767-7159 Toronte.

IEŠKOMA LIETUVIŠKAI kalban
ti moteris ar mergaitė nuo pirma
dienio iki penktadienio prižiūrėti 
2 metų mergaitę. Patogus susisieki
mas. Atlyginimas pagal susitarimą. 
Skambinti tel. 762-9311.

GĖLĖS VESTUVĖMS
Meniškai paruošiamos gėlių puokš
tės visam vestuvių pulkui. Kreiptis 
į Valę Siminkevičienę tel. 595-9761 
Toronte.

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

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

IEŠKAU vyresnio amžiaus moters, 
kuri galėtų mane prižiūrėti ir pa
bendrauti. Skambinti Hamiltone 
tel. (416)-389-3710.

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.

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

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

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).

BIČKUS BALTIC ART
Naujai atidaryta galerija atstovau
janti geriausiai Baltijos kraštų me
nininkų kūrybai. Taip pat priimame 
pardavimui už nuošimčius šiuolai
kinius ir senovinius paveikslus, 
skulptūras bei gintaro dirbinius. 
Kreiptis - 1558 Bloor St. West, To
ronte. Skambinti tel. (416) 533-8471. 
Dirbame nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190


