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Tautos jungtis
Kai tauta patenka į gilią krizę, kai jungiantis cemen

tas pradeda byrėti, atsiveria pavojingi plyšiai. Bepigu 
tautoms, neturėjusioms likiminių lūžių, nepergyvenu
sioms karų, naikinančių revoliucijų. Lietuvių tautai buvo 
lemta keliauti per didelius sukrėtimus — karus, marus, 
sukilimus, okupacijas, deportacijas. Tautą jungiantis ce
mentas ne kartą buvo pradėjęs byrėti bei irti. Ir tai nuo 
mindauginių laikų. Jungti tautą Mindaugas pradėjo jėga. 
Deja, tokia jungtis tėra laikinio pobūdžio, nepastovi. Tai 
liudija ilga tautų istorija. Juk daug kas bandė jungti tau
tas jėga, bet nesėkmingai. Baigėsi nesėkme ir hitlerinė, ir 
fašistinė, ir komunistinė jungtis. Žiūrint iš lauko atrodė, 
kad minėtoji jungtis yra pati stipriausia, nes paremta po
licine ir karine jėga. Ji netgi didžiavosi esanti nenuga
lima. Ilgainiui paaiškėjo, kad išorinė galybė yra apgau
linga, jeigu nėra pakankamai stiprios vidinės jungties. 
Tai ryškiai matome dabar, kai subyrėjo paskutinė jėga 
paremta sovietinė imperija Europoje. Išsilaisvinusios 
tautos ieško vidinės jungties, paremtos dvasinėmis galio
mis bei vertybėmis. Prasidėjo ieškojimo laikotarpis, ku
ris nežinia kuo pasibaigs.

L
IETUVIŲ tauta šiame istorijos kontekste nėra iš
imtis. Ir joje vyksta savito kelio bei vidinės jung- 
' ties ieškojimas. Dėl to verta prisiminti praeities 
pamokas, kurios aiškiai skelbia, kad prievartinė jungtis 

mūsų tautai nepriimtina. Nepriklausomybės laikotarpy
je (1918-1940) vienu metu buvo bandyta jungti tautą valdi
nėmis priemonėmis, prievartiniais metodais, reaguojant 
į didelį politinį susiskaldymą. Išryškėjo uniforminė ten
dencija, nepajėgianti apimti visos tautos. Tai buvo pra
einanti banga, kuri neturėtų grįžti į dabarties Lietuvą. 
Ieškant tautos jungties, reikia visų pirma atsiremti į gilu
mines tautos šaknis —jos kalbą, jos kultūrą, jos istoriją, 
jos religiją, jos herojiškus žygius bei asmenis. Tai dalykai, 
kurie jungė tautą net ir sunkiausiais laikais, net ir oku
pacijų bei vergijų metais. Tai vidinė jungtis, kurios nepa
jėgė sunaikinti ir didžiausia moderniųjų laikų galybė. Ją 
turime išlaikyti ir toliau. Gali kilti audros audrelės poli
tiniame tautos gyvenime, gali užsiliepsnoti politiniai gin
čai, bet giluminė tautos jungtis turi išlikti nepajudinama 
ir tildyti, raminti paviršiuje sunerimusias bangas, kad 
per daug neįsisiūbuotų ir nepradėtų griauti vidinės tau
tos jungties, nes tai paliestų pačią tautos egzistenciją.

K
YLANT tautai iš okupacinių griuvėsių, visų pirma 
iškyla valstybiniai rūpesčiai, bet juos sprendžia 
politiniai veiksniai. Valstybiniai rūpesčiai betgi 
neturėtų nustelbti tautinių, t.y. giluminių, egzistencinių 

veiksnių, kurie sudaro pagrindinę tautos jungtį. Pirmaei
lis šios jungties veiksnys yra lietuviška šeima. Ji išsaugojo 
lietuvių tautą per visas okupacijas ir krizes, kol ji buvo 
susijusi su sava žeme bei kaimu. Sovietinės okupacijos 
metu dauguma Lietuvos šeimų persikėlė į miestus, kur 
tradicinis šeimos gyvenimas gerokai nukentėjo. Dabar 
šeimoms valstybė turėtų sudaryti sąlygas būti pagrindi
ne tautos jungtimi tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. Antra 
tautinės jungties grandis yra mokykla. Bet ji turi išbristi 
iš marksizmo ir internacionalizmo pelkių, skandinančių 
tautinį pradą. Trečioji jungties grandis yra tautos religi
ja kaip moralinių vertybių ugdytoja. Senovėje tą užduotį 
atlikdavo Romuva. Dabar toji pareiga tenka krikščiony
bei, kuri Lietuvoje reiškiasi daugiausia katalikybės pavi
dalu. Ji buvo pasipriešinimo pilimi okupaciniais laikais, 
tokia turėtų išlikti ir laisvės laikais. Tai dvasinė pajėga, 
jungianti tautą moralinėmis gijomis. Ir juo vieningesnė, 
stipresnė ši dvasinė pilis, juo tvirtesnė susidaro tautos 
jungtis. Dabar reikia bijoti ne Dievo išpažinėjų, o bedie
vystės apaštalų, griovusių ir tebegriaunančių visas tautos 
jungties grandis. Pr. G.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Rusijos prezidentas Kanadoje
Daugelis šiandien dar ge

rai prisimena labai mandagius 
ir santūrius šypsnius po to, 
kai anuomet Gorbačiovas, at
vykęs pasimatyti su septyniais 
pramoninių kraštų didžiai
siais, pasakė, kad neatvažia
vęs elgetauti.

B. Jelcinas yra tiesesnis, 
atviras ir neslėpė savo misijos 
tikslų Šiaurės Amerikoje. Va
šingtone kone entuziastingai 
išlydėtas Rusijos preziden
tas, birželio 18 d. vakare at
skrido į Otavą. Viešnagės pro
gramoje buvo visa eilė svarbių 
pasimatymų, malonesnių ir ne- 
taip malonių pokalbių para
mos ir paskolų reikalais. Nie
kas neabejojo, kad ta proga 
bus keliami ir politinės svar
bos klausimai, jau iš anksto 
spaudoje priminti kaip Rusi
jos ir Ukrainos santykiai ir 
kariuomenės išvedimas iš ne
priklausomų Baltijos res
publikų.

Rūpesčiai dėl armijos
Toronto “The Globe and 

Mail” birželio 19 ir 20 d. lai
dose pakartojo Jeff Sallot re
portažo dalis, kuriose paminė
ti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos rūpesčiai. Straipsnyje ma

noma, kad B. Mulroney priva
čiuose pokalbiuose paklaus 
svečią apie jo kariuomenės 
laikymą nepriklausomose Bal
tijos valstybėse. Pasak kores
pondento, B. Jelcinas buvo jau 
pernai pažadėjęs po Sovietu 
Sąjungos sugriuvimo ištraukti 
armiją iš Baltijos valstybių, 
kurios okupacijoje buvo laiko
mos nuo pat II Pasaulinio ka
ro. Otavos aukštesnieji parei
gūnai nenorėtų sakyti, kad Ru
sija tuo reikalu nieko nedaro, 
bet šį kartą norėtų iš paties 
Jelcino išgirsti paaiškinimus, 
ypač po neseniai jo generolų 
paskelbtų pareiškimų, kad Ru
sija turi karinių interesų sau
goti tą Baltijos jūros pakraštį.

Demonstracija
Ne prieš prez. B. Jelciną, 

bet su reikalavimu tuoj pat 
pradėti rusų kariuomenės iš 
Baltijos kr. išvedimą buvo su
rengtos demonstracijos Ota
voje birželio 19 d. Iš Toronto 
ir Hamiltono nuvažiavo trys 
demonstrantų autobusai. Tas 
baltiečių akivaizdus sujudi
mas buvo paminėtas spaudos, 
radijo ir televizijos žiniose. 
Nėra abejonės, kad demons
tracija prisidėjo prie Kana-

KANADOS SOSTINĖJE OTAVOJE 1992 m. birželio 19 d. įvyko baltiečių demonstracija, reikalaujanti išvesti 
rusų kariuomenę iš Baltijos valstybių. Nuotraukoje - ten besilankantis Rusijos prezidentas BORIS JELCINAS 
sveikina demonstruojančią latvę, reikalaujančią minėtos kariuomenės išvedimo. Apačioje - Prezidentas pažada 
tai padaryti. Prie jo - Kanados ministeris pirmininkas BRIAN MULRONEY ir vertėjas Nuotr. Prišo

Rytprūsių dalybos pagal lenkų planą
Vokiečių spaudoje pasirodė iš Lenkijos gautas planas, kuriame Rytprūsiai padalinti 

Lietuvai, Lenkijai, Gudijai ir Ukrainai • Prieš jį jau pasisakė Rytprūsių vokiečių 
laikraštis, išspausdinęs ir pokalbį su Lietuvos parlamento nariu

K. BARONAS, Vokietija

Didelį atgarsį tarp vokiečių 
tremtinių bei visuomenės rado 
paslaptingu keliu iš Lenkijos 
į Vokietiją “atklydęs” šiauri
nių Rytprūsių dalybų planas. 
Spėjama, kad tai aukštesnių 
Varšuvos užsienio reikalų tar
nautojų planas, jau iš anksto 
sprendžiantis Rytprūsių atei
ties klausimą.

Drastiškai tokį planą pa
smerkė Rytprūsių vokiečių sa
vaitraštis “Das Ostpreussen- 
blatt” gegužės 30 d. laidoje, 
pažymėdamas, kad Lenkijos 
vyriausybė ir tauta neturi jo
kių istorinių, etninių, tarp
tautinių teisių į šį kraštą.

Savaitraštis tuoj pat papra
šė pasikalbėjimo su Lietuvos 
užsienio reikalų parlamenti
nio komiteto pirm. Vidmantu 

dos politikų užsimoto spaudi
mo sutvarkyti tą niekaip ne
pateisinamą padėtį Baltijos 
kraštuose. Kiek ir kas po B. 
Jelcino viešnagės Otavoje kei
sis Lietuvoje turėtų parodyti 
netolima ateitis.

Demonstracija, surengta 
KLB visuomeninių reikalų k- 
jos pirmininko A. Eimanto ini
ciatyva kartu su Baltiečių fe
deracija Kanadoje, vyko prie 
Kanados meno galerijos. Su 
lietuviais, kurių buvo daugiau
sia, demonstravo estai ir lat
viai. Tarp vėliavų ir plaka
tų stovėta apie 3 valandas. 
Apie 4 v.p.p. B. Jelcinas su 
Kanados valdžios ir apsaugos 
palyda išėjo iš meno galerijos 
rūmų. Tuo metu keli latviai 
pribėgo prie Jelcino ir pareiš
kė reikalavimą kuo greičiau 
išvesti rusų kariuomenę iš 
Baltijos kraštų. Tuo reikalu 
parengtas raštiškas pareiš
kimas vėliau buvo įteiktas 
Rusijos ambasadai. S.

Povilioniu, norėdamas sužino
ti tuo klausimu Lietuvos vy
riausybės nuomonę. Jo klausi
mai yra labai aktualūs, tad 
pateikiu juos eilės tvarka “TŽ” 
skaitytojams. Kalbėjo su V. 
Povilioniu T. Kelter.

— Pone Povilioni, Jūs esate 
užsienio reikalų parlamenti
nio komiteto pirmininkas. Ko
miteto užduotis yra santykių 
plėtotė, ypač su kaimyninėm 
valstybėm. Ar yra kokie nors 
nauji aspektai nuo nepriklau
somybės atstatymo ?

— Yra žinoma, kad mūsų pa
dėtis “daugiatautėje šeimo
je” nebuvo lengva, nes šimtai 
tūkstančių lietuvių buvo iš
tremti į Sibiro stovyklas. Mū
sų likimas buvo sprendžiamas 
tų žmonių, kurie net mūsų pa
vardžių negalėjo taisyklingai 
ištarti. Šalia mūsų panašiai 
nukentėjo kitos Baltijos tau
tos ir lenkai. Atgavę nepri
klausomybę mes įsteigėm len
kiškas mokyklas, lenkiškus 
spaudinius, įjungdami į tele
viziją Varšuvos programą. Ir 
su rusais norime palaikyti nor
malius santykius. Tačiau jie 
turi suprasti, kad Lietuvoje 
lietuvių kalba yra pirmoje vie
toje, o ne rusų. Jei tai būtų 

NEOFICIALUS LENKŲ PLANAS Rytrūsiu dalyboms, išspausdintas 
Vokietijos laikraštyje “Das Ostpreussenblatt”

buvę mums pripažinta prieš 40 
metų, žymiai lengviau būtų 
šiandieną ir rusams.

— Ar esą te pa tenkin ti ?
— Tiesą sakant taip. Pirma

jame nepriklausomybės tarps
nyje Maskva mėgino mus “ap
lošti” (“auszuspielen”) lenkais 
ir gudais. Tačiau pastebėjo, 
kad mes jiems daug gero daro
me, o ne prieš juos savo poli
tiką vedame. Problemų turime 
tik su Varšuva. Iš ten su re
guliariom pertraukom atvyks
ta delegacijos, reikalaudamos 
vis daugiau ir daugiau teisių 
savo tautiečiams. Prie tokių 
pvz. priklauso pilna autono
mija tam tikrose Lietuvos sri
tyse, apgyventose lenkų.

— Tačiau Jūs (“Šie" — Lie
tuvos vyriausybė, K.B.) nelin
kę jiems ją duoti?

— Faktiškai jie ją turi. Pa
našiai kaip rusai ir žydai turi 
mokyklas, tikybines bendruo
menes, visas kitas galimybes 
tinkamai kaip niekuomet anks
čiau įsirengti. Tačiau būtų 
perdėta administracinį apara
tą rusų ir gudų apylinkėse, 
tariamai lenkų apgyvendinto
se srityse, dar daugiau išpūsti.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Rinkimai spalio 25 d.
Po ilgesnių siūlymų, stab

dymų ir svarstymų nutarta Sei
mo rinkimus turėti spalio 25 d., 
pranešė Reuterio žinių agen
tūra iš Vilniaus birželio 19 d. 
Pranešime sakoma, kad pasi
dalinęs ir nevieningas parla
mentas vis dėlto sutarė dėl 
rinkimų datos ir tuojau pradės 
diskusijas ruošiant rinkimų 
taisykles, nuo kurių priklau
sys, ar bus išrinktas Seimas, 
ar Aukščiausioji taryba.

Politinė krizė Lietuvoje pa
didėjo po gegužės 23 d. refe
rendumo dėl prezidento insti
tucijos atsteigimo. V. Lands
bergis, sėkmingai išvairavęs 
kraštą iki nepriklausomybės 
atgavimo, būtų buvęs pirmau
jantis kandidatas prezidento 
pareigoms, sakoma pranešime.

Nelengvos grumtynės
Ministeris pirm. G. Vagno

rius birželio 18 d. parlamen
tui pateikė tris įstatymų pro
jektus ekonominėms ir sociali
nėms reformoms vykdyti. Jis 
pareiškė, kad šiuo metu ne
tvarka ir pasimetimas skau
džiai liečia visą Lietuvą. 
Visi trys Baltijos kraštai 
grumiasi su politinėmis ir 
ekonominėmis problemomis, 
kurios esančios penkių de
šimtmečių sovietinio komu
nizmo palikimas, tvirtinama 
pranešime.

Pasirašytas reikalavimas
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos informacijos centro 
pranešimu, susitikę pasauli
nėje gamtosaugos konferenci
joje Rio-de-Janeiro mieste 
Brazilijoje, V. Landsbergis, 
estų A. Ruutel ir latvių A. 
Gorbunovs pasirašė bendrą 
pareiškimą dėl rusų armijos 
išvedimo iš Baltijos kraštų. 
Pareiškime nurodoma, kad de
rybų procesas nesusiderina 
su kariškių veikla tuose kraš
tuose. Provokaciniai išpuo
liai ir kariuomenės vadų įsa
kymai sukuria pavojingą pa
dėtį.

Visi trys Baltijos kraštų 
vadovai reikalauja greito ir 
visiško rusų kariuomenės pa
sitraukimo ir siūlo šią pro
blemą rišti su vakariečių tei
kiama pagalba Rusijai.

Pasirašytame dokumente 
nurodoma, kad tai nėra koks 
nors ypatingas reikalavimas, 
o tik įtvirtinimas paprastų 
elgesio normų, kurių reikia 
laikytis tarptautiniuose san
tykiuose. Liepos mėn. šis do
kumentas bus įteiktas Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijoje Helsin
kyje.

Rusų atsiliepimai
Lietuvos AT informacijos 

centro pranešimu, rusai nepa
tenkinti birželio 14 d. refe
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Nelinksmas žvilgsnis į pirmąjį PEN almanachą
Oskaro Milašiaus pranašysčių narpliava 

Duomenys iš įvairių šaltinių, siekiant rasti tiesą

rendumo rezultatais. S. Stepa- 
šinas, Rusijos aukščiausiosios 
tarybos gynybos ir saugumo ko
miteto pirmininkas, pareiškė, 
kad žmonių valios pareiškimas 
tokiu balsavimu negali būti 
laikomas kaip “civilizuotas 
metodas”. Jis įsitikinęs, kad 
reikalavimai išvesti svetimą 
armiją iš nepriklausomos Lie
tuvos pažeidžia žmogaus tei
sių deklaraciją, kuri liečia 
ir armijos karius.

V. Isakovas, derybų su Lie
tuva komisijos pirmininkas, 
mano, kad referendumas ap
sunkinsiąs derybas.

V. Landsbergis pareiškė, 
kad S. Stepašino aiškinimas, 
jog neteisėtai laikoma rusų 
kariuomenė turėtų būti trak
tuojama kaip Lietuvos gyven
tojų mažuma, yra ligi šiolei 
negirdėtas iššūkis tarptauti
nės teisės aplinkoje.

Kitos žinios
— V. Landsbergis, birželio 

14 d. grįždamas iš Brazilijos, 
norėjo susitikti su Lenkijos 
prez. L. Walensa. Pasimatymas 
buvo atšauktas. Susitikime 
būtų buvęs sprendžiamas Lie
tuvos-Lenkijos sienos atida
rymas Lietuvos-Latvijos-Es- 
tijos-Suomijos ruožu. Manoma, 
kad Lenkija laukia rinkimų 
Vilniaus rajono savivaldy
bėse.

— “Lietuvos aido” žiniomis, 
yra atskleista nemažai pažei
dimų gegužės 23 d. referendu
mo metu: netiksliai sudaryti 
balsuotojų sąrašai, pavėluo
tai perduoti komisijoms. Re
ferendumo komisija visus gau
tus pranešimus apie taisyklių 
pažeidimus perdavė gen. pro
kuratūrai.

— Lietuvos gen. konsulato 
Kanadoje pranešimu, birželio 
16 d. Vilniuje lankėsi Norve
gijos užsienio reikalų minis
teris Thorwald Stoltenberg’as, 
padėjo vainiką ant Sausio 13- 
tosios didvyrių kapų ir pasi
rašė prekybos, žemės ūkio bei 
investicijų garantijų doku
mentus.

— Lietuvos AT birželio 11d. 
Sausio 13-tosios medaliais ap
dovanojo tris užsienio žurna
listus, kurie pasauliui prane
šė apie žudynes prie televizi
jos bokšto Vilniuje. Medalius 
gavo Bill Keller (“The New 
York Times”), Anna Cooper 
(radijo korespondentė) ir Mi
chael Doubs (“The Washington 
Post”).

— Vilniaus radijo žiniomis, 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterija birželio 17 d. per
ėmė iš rusų kariuomenės dali
nio 150 ha teritoriją prie Pa
langos orauosčio. Rusai išvy
ko į Karaliaučiaus sritį. Per
davimas vyksta irNemersetės 
priešlėktuvinės gynybos poli
gone. S.
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KANADOS ĮVYKIAI

Darbo kongreso vadai

Žmogus demokratinėje santvarkoje
Piliečiu lygybė, įstatymai ir moralė

Kanados darbo kongresas yra 
centrinė organizacija, jungian
ti 65-kias darbininkų bei tar
nautojų unijas, turinčias 2,2 
milijono narių. Vankuveryje 
įvykusiame atstovų suvažiavi
me buvo pakeisti pagrindiniai 
šios organizacijos vadai. Su
važiavime iš vadovės pareigų 
pasitraukė šešiasdešimt trejų 
metų amžiaus sulaukusi Shir
ley Carr. Naujuoju Kanados 
darbo kongreso vadu buvo iš
rinktas už ją šešeriais metais 
jaunesnis Bob White - Kana
dos automobilių gamintojų 
unijos pirmininkas, kuris taip
gi yra ir Kanados NDP socialis
tų partijos vicepirmininkas. Jo 
išrinkimas buvo iš anksto su
planuotas ir sutartas.

Kandidatuoti į vadus atsi
sakė pagrindinis B. White’o 
varžovas Gord Wilson, Ontario 
darbo federacijos pirminin
kas. Jokios reikšmės neturin
čiu antruoju kandidatu į vadus 
tapo Len Wheeler, kurio kandi
datūros nerėmė net ir jo Winni- 
pego mechanikų unija. Nau
juoju Kanados darbo kongreso 
vadu B. White buvo išrinktas 
2.239 balsais, o L. Wheeler ga
vo tik 312 balsų. B. White yra 
ambicingas politikas, gimęs 
Airijoje, Kanados automobi
lių gamintojų uniją atskyręs 
nuo JAV centrą turinčios Jung
tinės automobilių gamintojų 
unijos. Kai Kanados NDP so
cialistų partijos vadove buvo 
renkama Audrey McLaughlin, 
daug rėmėjų būtų galėjęs tu
rėti B. White. Jis betgi pasi
tenkino kuklesniu simboliniu 
šios partijos vicepirmininko 
titulu, jam leidusiu pasilik
ti Kanados automobilių gamin
tojų unijos vadovu.

Netikėtos staigmenos buvo 
susilaukta Kanados darbo 
kongreso dviejų vicepirminin
kų rinkimuose. NDP socialis
tų partijos pirm. Nancy Riche 
gavo 2.238 balsus, Kanados paš
tininkų unijai vadovaujantis 
Jean Claude Parrot - 1.460, 
Kvebeko darbo federacijos vi- 
cepirm. Guy Cousineau - tik
I. 260. Antruoju Kanados dar
bo kongreso vicepirmininku vi
sada būdavo išrenkamas 450.- 
000 narių turinčios Kvebeko 
darbo federacijos atstovas, 
šį kartą išstumtas karingojo 
Kanados paštininkų unijos va
dovo J. C. Parroto.

Savo atstovo pralaimėjimu 
yra nepatenkintas Kvebeko 
darbo federacijos pirminin
kas Fernand Daoust, prašne
kęs net apie galimą pasitrau
kimą iš Kanados darbo kong
reso. Vėliau jis bandė teisin
tis, kad jo atstovo pralaimė
jimui įtakos galėjo turėti da
bartinė įtampa dėl Kanados 
konstitucijos reformų ir Kve
beko pasilikimo Kanadoje.
J. C. Parrotas nusivylusiems 
Kvebeko darbo federacijos na

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

riams primena, kad ir jis yra 
prancūzas kvebekietis iš Mont- 
realio. Jis taipgi pabrėžia, kad 
į Kanados paštininkų unijos 
vadovus jau nebegrįš ir kad jį 
teks pakeisti kitu sekančiais 
metais įvyksiančiame pašti
ninkų unijos narių suvažiavi
me. J. C. Parrotas Kanados paš
tininkų unijai vadovavo ketu
riolika metų, pasižymėdamas 
streikais, besaikiais reikala
vimais. Jis išsikovojo aukštus 
atlyginimus, geras pensijas Ka
nados paštininkams, didelę jų 
darbo dalį atiduodamas priva
tiems kurjeriams.

Spaudoje pasigirsta balsų, 
kad dabar naujų smūgių bus 
susilaukta ir iš unijoms vado
vaujančio Kanados darbo 
kongreso. Mat jo vadovai B. 
White ir J. C. Parrot yra aiškūs 
kietosios linijos šalininkai, 
kuriems nerūpi Kanados ir vi
sų kanadiečių gerovė. J. C. Par
roto veikla yra gerai žinoma 
kanadiečiams iš juos kankinu
sių ir dar tebekankinančių 
pašto problemų. Belieka tikė
tis, kad dabar galbūt jas pra
dės išspręsti paštininkų unijos 
vadu išrinktas nuosaikesnis as
muo. Savo karingumą J. C. Pa
rotas perkels Kanados darbo 
kongresan.

B. White jau anksčiau buvo 
susilaukęs priekaištų, kad jis 
santykiuose su darbdaviais 
klaidingai apskaičiavo dabar
tinius pasaulinės ekonomijos 
posūkius, nenumatydamas su
lėtėjimo atneštų smūgių. Nie
ko gero nežada Kanados darbo 
kongreso naujojo vado B. Whi
te’o viešas raginimas unijų 
nariams pašalinti iš valdžios 
dabartinę konservatorių vy
riausybę. Kanados ministeris 
pirm. Brian Mulroney dabar 
turės triukšmingą priešą, sie
kiantį ne tik konservatorių kri
timo, bet ir laisvos prekybos 
su JAV atšaukimo. B. White 
taipgi skatina unijų narius 
sekančiuose Kanados parla
mento rinkimuose remti NDP 
socialistų partiją, nors jam 
tikriausiai yra žinomas šios 
partijos vadovės A. McLaugh
lin nepopuliarumas.

Įtampos, atrodo, nepašalins 
B. White’o pareiškimas, kad 
jis nevengs pokalbių su verslo 
ir vyriausybės atstovais, bet 
jiems nesiūlys ištiestos rankos. 
Pasak Fraserio ekonominių 
reikalų instituto direktoriaus 
M. Walkerio, tai liudija, kad 
B. White nežada atsisakyti lig
šiolinio savo karingumo unijų 
santykiuose su darbdaviais.

M. Walkeris pranašauja, kad 
tokia Kanados darbo kongreso 
vado B. White’o taktika bus 
nuostolinga unijoms. Mat dar
bovietės, atmesdamos kietuo
sius unijų atstovus, ras būdų 
jiems pakeisti sukalbamesne 
ir pigesne darbo jėga. V. Kst.

VINCAS IGNAITIS

Demokratinėje santvarkoje 
pripažįstama žmonių lygybė ne 
fizine, o moraline prasme. Žmo
nės lygūs savo prigimtimi. Ši 
lygybė yra jo moralinė, asmeni
nė, subjektyvi teisė būti lygiu 
socialinio gyvenimo dalyviu. Tai 
reiškia, kad jis gali ir turi mora
linę teisę dalyvauti bei atsakyti 
už savo veiksmus.

Kad ši jo, kaip dalyvio, mora
linė padėtis ir teisė taptų įstaty
mu valstybėje, privaloma teise 
objektyvine prasme, ji turi būti 
papročiu arba valstybės institu
cijų priimta, pripažinta. Šis 
pripažinimas įstatymu yra kartu 
teisinės valstybės patvirtini
mas — ji tampa teisine valstybe.

Minėtoji žmonių lygybė yra 
teisinės valstybės ir jos įstaty
mų pagrindas. Jos įstatymai, 
teisingumu pagrįsti ir demokra
tiškai priimti, pripažįsta daly
viams lygiųjų padėtį ir teisę 
dalyvauti lygiomis visame socia
liniame gyvenime, nežiūrint ly
ties, rasės, turto, profesijos, 
įsitikinimų. Tai yra teisinis 
pripažinimas žmonėms bei jų 
socialiniams junginiams lygių
jų padėties ir teisės įstatymų 
atžvilgiu, būtent, kad įstatymai 
taikomi žmonėms lygiomis. Šio 
principo laikomasi teisinėje 
demokratinėje valstybėje, tvar
kant žmonių tarpusavio santy
kius.

Pagaliau, kas gi yra ta teisė, 
kurios privaloma laikytis socia
liniame gyvenime jos objektyvi
ne prasme? Teisė yra papročių 
ar įstatymų priimta žmonių bei 
jų socialinių junginių santy
kiams tvarkyti taisyklė, mora
linė norma.

Teisė, kaip moralinė norma, 
negali prieštarauti teisingumui. 
Įstatymas negali būti gyvenimą 
griaunanti norma, nors jis ir 
būtų demokratiškai daugumos 
priimtas. Neužtenka, kad bet 
kuris socialinis junginys, vie
netas, organizacija ar valsty
bė, besitvarkanti demokratiš
kai, vadovautųsi vien demokra
tiškai priimtais įstatymais — 
jie turi būti ir moralūs, t. y. gy
venimą palaikantys teigiama

Rytprūsių dalybos pagal...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

— Bijote eventualios stip
resnės Lenkijos įtakos į šias 
sritis ir per jas visai Lietuvai?

— Jūsų nuomonė nėra klai
dinga. Tačiau pirmiausia no
rėčiau pastebėti, kad pati Len
kija ilgus metus pažeidinėjo 
pagrindines vokiečių mažu
mos teises. Dar ir šiandieną 
Lenkijoje gyvenantiems lietu
viams tos teisės nepripažįs
tamos.

— Ar reiškiamos Lietuvai 
kokios nors teritorinės preten
zijos?

— Oficialiai ne. Mūsų sienos 
su Latvija sureguliuotos 1921 
m., o su Vokietija 1928 m. Ši 
siena siekia šiandieninę Kara
liaučiaus sritį. Taip pat su 
Lenkija ir Gudija, neturėju
sia anksčiau suvereniteto, pa
sirašytos neseniai sienų su
tartys. Tačiau Gudijos parla
mentinės ūkio tarybos pirmi
ninkas neseniai išreiškė ap
gailestavimą, kad Vilnius ne
įėjo į jo respublikos sudėtį.

— Turite jūs kokius nors 
teritorinius reikalavimus?

— Jokių teritorinių reikala
vimų neturime mūsų kaimy
nams; net į Karaliaučiaus sri
tį. Tačiau su rūpesčiu stebime 
šios srities eigą.

— Kaip toli?

— Mums yra visiškai nesu
prantama, kad tam tikros įstai
gos (“Institutionen”) ruošia 
Karaliaučiaus apygardos daly
bas. Lenkija nuolatos mėgina 
šią sritį išnuomoti, nors pie
tinė Rytprūsių dalis, t. y. len
kiškoji, dirvonuoja. Taip pat 
ji ieško kitais keliais, kitom 
priemonėm sau ten atstovauti. 
Čia jau turima reikalo su “Did- 
lenkija”, nors šios sritys nie
kuomet nepriklausė Lenkijai.

— Ar šios srities ateitim yra 
suinteresuota Lietuva?

— Didžiausias mūsų noras ir 
troškimas, kad Karaliaučiaus 
apygarda būtų demilitarizuo
ta. Kol iš Lietuvos ar vidurio 
Europos bus perkeliama rusų 
kariuomenė į šią sritį, tam 
tikra grėsmė visuomet bus jau
čiama. Be to, šioje srityje 
teršiama gamta. Taip pat rei- 

prasme. Pvz. būna atvejų, kai 
valstybės institucijos oficia
liai naudoja masinės informa
cijos priemones — spaudą, te
leviziją - dezinformacijai. Pla
čioji masė negali patikrinti, 
negali susigaudyti ir priima už 
tikrą pinigą. Taigi teisė turi 
turėti moralinį pagrindą, turi 
būti ir moralinė norma.

Laisvė irgi turi turėti morali
nį pagrindą. Ji yra tam, kad žmo
gus galėtų laisvai apsispręsti 
ir pasirinkti veiksmus gyveni
mui palaikyti teigiama prasme, 
o ne jį griauti. Tai sąžinės lais
vė. Bet ir ji turi turėti moralinį 
pagrindą, būtent gyvenimui pa
laikyti teigiama prasme. Sąži
nės laisvė, priimta įstatymu, 
tampa privaloma viešajame, so
cialiniame gyvenime norma. 
Taigi bet kuri žmogaus laisvė 
(ir teisė) yra sąlygojama pagal 
tai, kam ji naudojama — gyve
nimui palaikyti ar jį griauti. 
Taip pat ir žmogaus veiksmai, 
kiek jie liečia kitą žmogų ir ap
skritai socialinį gyvenimą, yra 
sąlygojami moralės.

Laisvės sąlygojimas, riboja
mas moralės, sukelia daug 
triukšmo. Kartais manoma, kad 
tai kišimasis į asmens laisvę. 
Tai neatitinka gyvenimo tikro
vės. Nesąlygojama laisvė veda 
į anarchiją, destrukciją. Tai 
liečia laisvę plačiu mastu — 
sąžinės, spaudos, žodžio, in
formacijos, nuosavybės, mokslo, 
meno ir t.t. Paliečia suaugusius, 
valstybės institucijas, o ypač 
švietimo, auklėjimo instituci
jas — mokyklas.

Tai reiškia, kad moralės iš gy
venimo negalima išjungti. Mo
ralė yra tas kriterijus, tas ma
tas, pagal kurį žmogus, sociali
nio gyvenimo dalyvis, apspren
džia savo veiksmus ir pasirenka, 
t. y. pasisako už gyvenimą tei
giama prasme ar jį griauna.

Jau minėta, kad demokratija 
yra socialinė (organizacinė) 
santvarka. Ji yra žmonių valdžia 
žmonėms, o žmonės valdžiai. Ji 
turi būti ir moralinė-teisinė 
sistema.

Teisinė žmogaus dalyvio pa
dėtis rodo, kad žmogus ir jo tei
sės bei laisvės nėra absoliu- 

VIDMANTAS POVILIONIS, Lietu
vos aukščiausiosios tarybos užsie
nio reikalų komisijos pirmininkas, 
su kuriuo kalbėjosi vokiečių kores
pondentas

ketų įsteigti laisvą ūkinę zo
ną su lygia teise visom pusėm. 
Ar dabartinis administracinis 
statusas paliks, beveik neaiš
ku. Aš įsivaizduoju stipresnę 
vokiečių įtaką, pvz. apgyven
dinant Karaliaučiaus apygar
dą Rusijos vokiečiais. Nerei
kėtų tremti ten dabar gyvenan
čių žmonių. Rusų kariuomenė, 
pasitraukdama iš Karaliau
čiaus srities, šiaip ar taip pa
siims daugiau personalo. Bet 
šis pasitraukimas turi įvykti! 

PADĖKA
A.a. ELENA BILEVIČIENĖ

mirė 1992 m. balandžio 18 d. Palaidota balandžio 21 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

Nuoširdi padėka klebonui kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, už 
velionės lankymą ligoninėje ir namuose, už nuoširdžius ir pa
drąsinančius suraminimo žodžius, už maldas koplyčioje ir Mi
šias šventovėje, už jos palydėjimą į kapines ir maldas.

Ačiū vargonininkui ir solistei - A. ir V. Paulioniams už gražų 
giedojimą šventovėje. Dėkojame vėžio klinikos personalui - 
dr. Arnold’ui, dr. Okawara’i, Brendai Johnston, Barbarai Under
hill. Taip pat'nuoširdi mūsų padėka slaugos namų ir greitosios 
pagalbos personalui už tikrai didelę pagalbą mums. Ypatingai 
dėkojame V.O.N. slaugėms - Valerie Pellisier ir Elaine Freesen, 
kurių pagalbos niekados nepamiršime.

Dėkojame ponioms, lankiusioms velionę ligoninėj ir na
muose - E. Gudinskienei, D. Vaitekūnienei, V. Beniušienei ir 
daugeliui kitų. Nuoširdi padėka karsto nešėjams. Ačiū labai 
gausiai aukojusiems Mišioms, Tautos fondui, Lietuvos našlai
čiams ir V.O.N. paliatyvinei organizacijai bei už pareikštas 
užuojautas ir gražias gėles. Labai ačiū ponioms už pyragus ir 
B. Stanulienei už skaniai paruoštus pusryčius.

Ačiū visiems gausiai atsilankiusiems laidotuvių koplyčio
je ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapi
nėse.

Vyras Vytautas ir vaikai

čios. Rodo ir tai, kad vieno žmo
gaus buvimas yra sąlygojamas 
kito žmogaus buvimu. Tai reiš
kia, kad žmogaus dalyvio išli
kimas, gyvenimas yra jungtyje 
su kito žmogaus išlikimu, gyve
nimu. Jo teisės ir laisvės, 
kaip žmonių santykių sociali
niai reiškiniai, yra įvairios, 
skirtingos, kintamos, (žr. “Žmo
nių socialinis gyvenimas”, 
psl. 34).

Kad žmogaus teisės ir laisvės 
nėra absoliučios, galima matyti 
ir Lietuvos respublikos konsti
tucijos projekto 16 straipsny
je. Ten sakoma: “Lietuvos Res
publikoje negali būti varžomos 
pagrindinės žmogaus teisės ir 
laisvės”. Nesusipratimas! Visos 
žmogaus teisės ir laisvės yra 
pagrindinės, nes jos yra žmo
nių santykių socialiniai reiš
kiniai. Palyginkim su 24 straips
niu. Ten sakoma: “Piliečiams 
laiduojama žodžio, spaudos ir 
informacijos rinkimo bei plati
nimo laisvė. Ši laisvė gali būti 
suvaržyta tik įstatyme nurody
tais atvejais, kada šito reikia 
dorai, žmogaus garbei ir orumui 
ar valstybės tvarkai apsaugoti”. 
Iš tikrųjų ir spaudos, ir infor
macijos, ir žodžio, ir nuosavybės 
teisė, ir laisvė yra sąlygojamos. 
Nuosavybės teisė ir laisvė į tur
tą ir skurdą gali būti lygiai de
struktyvios.

Taigi žmogaus dalyvio tikslas 
yra išlikti, gyventi. Antra, jo 
gyvenimas yra siejamas su kito 
žmogaus dalyvio išlikimu, gyve
nimu. Trečia, dėl to žmogus daly
vis ir jo teisės ir laisvės yra są
lygojamos. Tokia yra žmogaus 
dalyvio socialinė ir teisinė pa
dėtis santykyje su kitais žmo
nėmis.

Iš žmogaus teisinės padėties 
galima spręsti apie kitas, ga
na priešingas, būtent, indivi
dualistinę ir kolektyvinę san
tvarkas.

Individualistinėje santvarko
je žmogus, atskiras individas, 
yra egocentras. Jo teisinė pa
dėtis yra egocentrinė. Pirmoje 
eilėje jis suinteresuotas savo 
reikalais, savąją gerove. Tai 
kapitalistinė sistema.

Kolektyvinėje santvarkoje 
žmogus kaip asinuo dingsta. Pir
moje eilėje — kolektyvo reika
lai, interesai, jo gerovė. Žmo
gus tampa kolektyvo, partijos, 
valstybės įrankiu. Tai komunis
tinė sistema.

Teisinė-demokratinė santvar
ka, pagrįsta žmogaus dalyvio 
teisine padėtimi, užima vidu
rio poziciją. Ji be abejonės tu
rės įtakos į žmonių tarpusavio 
santykius, į socialinio gyvenimo 
ateitį. O tai reiškia šių dienų 
vyraujančių santvarkų, būtent 
individualistinės-kapitalistinės 
ir kolektyvinės-komunistinės, 
pabaigą. Šia kryptimi gyveni
mas eina. Gyvenimas ir jo tik
rovė rodo, (pvz. ekologija), kad 
norint išlikti, žmonės ir jų so
cialiniai junginiai, teisiniai 
vienetai, turi jungtis ir veiks
mingai dalyvauti šiame išlikimo, 
gyvenimo procese. O tas proce
sas paliečia visus žmones, visas 
gyvenimo sritis: moralinę-teisi- 
nę, švietimo, kultūrinę, ekono- 
minę-ūkinę, politinę-adminis- 
tracinę, gamtinę. Šia kryptimi 
slenka, nors ir pamažu, visas 
žmonių socialinis gyvenimas, 
kurio dalyviais yra tie patys žmo
nės ir jų socialiniai junginiai, 
teisiniai vienetai — valstybės.

Įdomu, ką pasirinks Lietuva, 
būdama tarp dviejų milžiniškų 
sistemų: vieną tų didžiųjų kraš
tutinių ar nueis savitu, vidurio 
keliu?

AfA 
JUOZUI MELNYKUI

mirus Lietuvoje, 
brolį VLADĄ MELNYKĄ, parapijos tarybos narį, su 
šeima ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

Prisikėlimo parapijos taryba

AfA 
JONUI GRINSKIUI 

mirus,
seseris - JANĘ ir LIDIJĄ su šeimomis bei kitus 

artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime-

S. ir H. Matušaitis L. L. ir M. Matus
B. ir R. Platt

AfA 
JONUI GRINSKIUI 

mirus,
seseris - JANĘ ir LIDIJĄ su šeimomis bei kitus arti
muosius giliai užjaučiame -

Robertas ir Vida Šalnos su šeima 
Irena Čiurlienė

AfA 
JONUI GRINSKIUI 

staiga mirus,
jo seseris - JANĘ ir LIDIJĄ, jų šeimas bei kitus 

artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia 

ir kartu liūdi —

J. S. Andruliai

P. E. Ališauskai

G. Gaižutienė

G. L. Kurpiai

K. E. Rašymai

Č. L. Sinkevičiai

H. A. Trussow
M. G. Valaičiai

V. Petrauskienė

AfA 
JURGIUI GUDINSKUI

mirus, 
jo brolius ir seseris bei jų šeimas skausmo valandoje

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi -
O. A. Budininkai

M. Borusienė

V. V. Beniušiai
B. A. Šlapkauskai

T. J. Andrukaičiai

PADĖKA
1992 m. gegužės 20 d. atsiskyrė iš mūsų tarpo 

mylimas vyras, tėvas ir senelis

AfA 
ALBINAS JURAITIS.

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Viktorui Skilandžiūnui 
už maldas laidotuvių namuose, Mišias ir palydėjimą (kapines.

Didelis ačiū draugams iš Hamiltono už užprašytas Mišias, 
atsiųstas gėles, užuojautas žodžiu bei raštu.

Nuoširdžiai dėkojame Otavos lietuviams už gausų daly
vavimą laidotuvių namuose, šventovėje ir palydėjusiems 
velionį įamžino poilsio vietą.

Mūsų nuoširdi padėka visiems -

žmona Virginija, dukros - Nijolė, Ramona, 
sūnus Jonas

PADĖKA
Mūsų mylima motina

AfA
ANNA GRIMIENĖ (Kiliotaitytė)

mirė 1992 m. gegužės 13 d. Toronte.

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamam Išganytojo parapijos 
kun. Povilui Diliui už pamaldas laidotuvių namuose, bažny
čioje ir velionies palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines, Mis
sissaugoje. Dėkojame vargonininkui Petrui Šturmui, karsto 
nešėjams bei Valteriui Drešeriui už aukų priėmimą.

Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems, prisiuntu- 
siems gėles, paguodusiems žodžiu bei raštu. Dėkojame vi
siems, kurie velionės atminimui pagerbti aukojo Slaugos 
namų fondui, Išganytojo parapijai ir kurie atsilankė į budėtu- 
ves bei laidotuves. Ačiū mielom Išganytojo parapijos po
nioms už pyragus ir B. Stanulienei už paruoštus pietus.

Dėkingos dukros — Irena Delkuvienė, Ženė Paleikienė, 
Gerda Povilaitienė su šeimomis
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Lietuvos laisvėjimui prasidėjus, Lukiškių aikštėje, Vilniuje, buvo pasta
tytas laisvės kovotojų atminimui kryžius, netrukus komunistų nugriau
tas ir sulaužytas, bet vėl atstatytas. Taip jis atrodo dabar Nuotr. Br, Saplio

Jakubėnui negresia užmarštis
Muziko Vlado Jakubėno gimtadienis Kaune ir paminklinė 

lenta prie namo, kuriame velionis gyveno

Vakarinė partizanų malda
Ji buvo užrašyta Jiezno apylinkėse 1945 m.

Visagalis Dieve, kuris visiems 
tvariniams skyrei darbo ir poil
sio laikų, kad jie geriau atlik
tų savo paskirtį, suteik ir mums, 
užbaigusiems šią dieną, palai
mingą sielos ir kūno ramybę. 
Laimink ir pašvęsk, Viešpatie, 
šios nakties poilsį, kad mūsų 
rytdiena būtų naudingesnė Tau 
ir mūsų Tėvynei.

Viešpatie, Tu leidai tautas ir 
įdiegei joms laisvės troškimą, 
grąžink, prašom Tave, ir mūsų 
Tėvynei laisvės dienas. Mes 
išėjome kovoti už šventąją Tie
są. Mes stojome ginti tikrojo 
tikėjimo ir nekaltai skriaudžia
mos mūsų tėvynės Lietuvos.

Gailestingasis Dieve, Tu lai
mini sąžiningus žygius ir tei
singą kovą dėl tiesos. Tu laimini 
valstybes ir tautas, teisingai 
ginančias savo teises. Laimink, 
o Dieve, ir mūsų partizaninę 
kovą dėl Lietuvos. Duok malo
nės mūsų vadams, kad jų spren
dimai nebūtų priešingi Tavo 
įsakymams. Apšviesk mus visus, 
Gerasis Dieve, kad mūsų parti
zaniniai siekimai ir kova būtų 
pažymėti tiesa ir meile. Lai
mink mus partizano pareigose, 
kad mūsų darbai būtų visada 
suderinti su Tavo šventa valia. 
Duok mums ištvermės pakelti 
sunkią ir pavojingą partizano 
dalią.

Siųsk mums, Viešpatie, Šven
tosios Dvasios šviesos, kad mu

Viešėt/omi Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jne
1 w 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
^1 pasinaudodami
^lEDERSEN world tours
savaitiniais skrydžiais iš TORON TO [

VILNIŲ, LIETUVĄ- 
centrinę Baltijos kraštų dalį, jungiančią 
Taliną, Rygą, Lvovą/lvano-Frankovską.

Ypatinga pasiūla
Naujovė — B 757 tiesioginis skrydis
Kaina nuo $11 49 + mokesčiai

Išskrendame iš Toronto pirmadieniais 
birželio 29 arba liepos 6 

Į šią kainą įeina vienos nakties nakvynė bei pusryčiai 
Kopenhagoje ir nemokamas įėjimas į pasaulinio garso Tl VOLį 
STERLING AIRWAYS / LITHUANIAN AIRLINES

Vasaros metu savaitiniai skrydžiai - 
iš Kalgario ir Vankuverio. 

Informacijų reikalu skambinti 
tel. (416) 882-5470.

Dėl rezervacijų kreipkitės į savo kelionių agentūras.

myse viešpatautų sutarimas ir 
meilė. Lydėk mus savo malone, 
kad mūsų norai, planai ir sie
kimai būtų pašvęsti tik Tavo 
garbei ir Lietuvos gerovei. Teik 
mums palaimos, Visagalis Dieve, 
ir laimėjimuose, ir pavojuose, 
ir kančiose. Tavo valioj, Vieš
patie, mūsų viltys, Tavo valioj 
mūsų namai. Mes tvirtai tikime, 
kad Tu, o Dieve, iš neteisybės ka
ro ir žudynių išvesi mūsų Tėvy
nę į laimingą pergalę.

Būk gailestingas, Viešpatie, 
mūsų tautos vaikams, kurie prie
varta yra atskirti nuo savo mie
los Tėvynės. Būk gailestingas 
kritusiųjų partizaninėj kovoj mū
sų brolių ir seserų sieloms. Pa
siimk, Gerasis Dieve, jų auką ir 
kančias už mūsų kaltes ir už mū
sų tėvynės laimingą ateitį.

Švenčiausioji Mergele Marija, 
Gailestingumo Motina, užtark 
mus, išprašyk pas savo sūnų Jė
zų Kristų palaimos šiai mūsų ko
vai, mes trokštame, kad kančių ir 
Rūpintojėlių Lietuva, vertai ga
lėtų vadintis Tavąja žeme.

Šventasis Kazimierai, mūsų 
tautos Globėjau, būk vadas ir 
globėjas visuose mūsų žygiuo
se, o mes teisingą kovą tikrai 
laimėsime.

Per Kristų, mūsų Viešpatį, ku
rį tiki ir išpažįsta kiekvienas 
taurus Lietuvos partizanas.

Amen.

Čia gausite lietuviškų.knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. A 
Ypač didelis gintaro \
išdirbinių pasirinkimas. 5

Kauno senamiesčio gatvėje 
— Adomo Mickevičiaus 45 — 
nauja paminklinė lenta, ženk
linanti, kad šiame name 1939- 
1944 m. gyveno kompozitorius, 
pianistas ir muzikologas Vla
das Jakubėnas, miręs 1976 m. 
Čikagoje.

1992 m. gegužės 27 d. įvyko 
iškilmė — paminklinės lentos 
atidengimas. Dalyvavo jos au
torius — skulptorius Antanas 
Žirgulis, Vlado Jakubėno pus
brolis Povilas Jakubėnas su 
savo giminėmis, kompozitorių 
pažinoję bei jo talento gerbė
jai, kauniečiai, vilniečiai, 
biržiečiai ir svečiai iš Čika
gos — Vlado Jakubėno draugi
jos pirmininkas Edvardas Šu- 
laitis, kurio vadovaujama 
draugija ir finansavo memo
rialinį paminklą.

Iškilmę pratęsė pamaldos 
liuteronų šventovėje (kun. 
Julius Norvilą), kur Vladas 
Jakubėnas vargonavo jaunys
tėje. Dabar šiais vargonais 
J. Bacho preliudijas grojo 
Virginija Daugirdienė (Kau
no J. Gruodžio meno mokyklos 
dėstytoja), o maldų intarpuo
se jai talkino solistas A. Ma- 
likėnas, atlikęs F. Šuberto “Tu 
esi ramybėje” ir Ž. Bize “Ag
nus Dei”.

Vakare Kauno Menininkų 
namuose prisiminimus apie 
Vladą Jakubėną pasakojo jį 
pažinoję: biržietė p. A. Bal- 
čiauskienė, buvęs jo mokinys 
B. Mačikėnas, Vlado Jakubė
no pusbrolis Povilas Jakubė
nas, kuriam buvo lemta išly
dėti Vladą iš Kauno (1944 m.) 
visam laikui.

Visų kalbėjusių prisimini
mus papildė iš Čikagos atvežta 
vaizdajuostė apie Vlado Ja
kubėno kūrybinį kelią Ameri
koje.

Gyvo kūrėjo komentaras 
apie savo muziką bei tos mu

Tarp didelių kraštutinumų
Kun. K. J. AMBRASAS, SJ, Roma

Mūsų laikai yra kupini kraš
tutinumų. Iš vienos pusės — 
žiaurūs nusikaltimai, žudy
nės, suirutės, kovos, iš kitos 
— plataus masto labdaros bei 
meilės darbai. Taip yra pasau
lyje, taip yra ir Lietuvoje.

Štai ką rašo iš Lietuvos Bab
tų gimnazijos moksleivis: “Da
bartiniu metu, mes, Lietuvos 
vaikai, kartu su visa tauta iš
gyvenome sunkų laikotarpį. 
Suirutė, nepriteklius, apie 
kuriuos mes girdime kasdien 
iš suaugusiųjų lūpų, sunkūs 
akmenys gula ir ant jaunų pe
čių”.

Kitame laiške iš Vilniaus 
profesorius rašo: “Ekonomi
nio gyvenimo sunkumus gali
ma iškęsti, kol nėra tikro 
bado, bet kaip iškęsti mora
linio gyvenimo pakrikimą, 
veidmainystę ar šmeižtą, ką, 
atrodo, buvome beišgują . . . 
Tačiau grįžta jie pro langus 
ir dar didesniu tūžmu, kaip 
anksčiau”.

Iš kitos pusės matyti daug 
gerų darbų. Pvz. Motinos Te
resės seseris sutiksi ne tik 
Romoje ar Filipinų sostinėje 
Maniloje, bet ir Lietuvos Kre
tingoje. Ryškėja krikščioniško 
gyvenimo ženklai: atbunda Ru
sija, daug atsivertimų, nau
jieji vyskupai džiaugiasi at
gaunamomis šventovėmis, nau
jomis vienuolijomis. Romoje 
skelbiami vis nauji šventieji 
bei palaimintieji — mūsų lai
kų dvasiniai švyturiai. Šv. Tė
vas Jonas-Paulius II pakvies
tas aplankyti Lietuvą 1993 m. 
vasarą, tą kraštą, kuriame yra 
daug kančios, bet ir nemažai 
dvasinio atgimimo pastangų.

Sakysite, gyvenimas lieka 
gyvenimu! Duoną reikia valgy
ti. Taip reikia. Bet ne vien duo
na žmogus gyvas! Šiandien 
reikia gal ne tiek visiems po
litikuoti, kiek nutuokti apie 
politiką. Taip, reikia! Tačiau, 
jei mes mokėjome ryžtingai, 
ir dar visai neseniai gyvų žmo
nių žiedu ir malda apjuosti 
parlamentą, išlaikyti jį ran
komis ir vienybe, tvirta valia 
bei drąsa atlaikyti tankus prie 
televizijos bokšto, tai referen
dumo dienomis nuo parlamen
to, ypač nuo busimojo prezi
dento, nusigręžėme. Pristigo 
supratimo? Aptingome? Su
drumstė vandenį tie, apie ku
riuos patyliukais kalbama, bet 
vengiama drąsiai ir ryžtingai 
pasakyti: jūsų nereikia. O juk 
Lietuvos vyskupų laiške dėl 

zikos įrašų fragmentai buvo 
pati betarpiškiausia pažintis 
su Vlado Jakubėno asmenybe, 
padariusia neišdildomą įspū
dį visiems vakaro dalyviams, 
o ypač Kauno kompozitoriams 
— A. Kubiliūnui (Kompozito
rių sąjungos Kauno sk. pir
mininkui ir šio vakaro orga
nizatoriui), A. Bartului, VI. 
Švedui.

Visi jie suinteresuoti, kad 
sugrįžtų Lietuvon Vlado Ja
kubėno kūrybinis palikimas 
kaip įmanoma greičiau ir pra
turtintų mūsų koncertų sales 
bei šventoves. To visiems 
mums palinkėjo ir iškilmėse 
dalyvavęs Sąjūdžio Kauno sk. 
atstovas Jonas Daugėla. Žino
damas Kauno miesto kultūrai 
vadovaujančių pareigūnų abe
jingumą, jis taip pat prisidės 
prie kompozitoriaus Vlado Ja
kubėno deramo įamžinimo. E. 
Šulaitis pasiūlė įsteigti Vla
do Jakubėno draugijos skyrių 
Kaune. Tam pritarė ir kompo
zitoriai — A. Kubiliūnas, A. 
Bartulis, V. Švedas, kurie ap
gailestavo, kad neturėjo gali
mybės susipažinti su Vlado 
Jakubėno kūryba ištisai, pa
vartyti jo veikalų partitūrų. 
Mano nuomone, Kaune reikia 
pastatyti prieškary pradėtą 
baletą “Vaivos juosta" (pagal 
V. Krėvę), nes siuita “Miško 
šventė” bei to kūrinio trans
kripcijos fortepijonui (1950- 
52 m.) yra ta pati muzikinė 
medžiaga, kurią mums primi
nė “Miško šokis”.

Susipažinus su šia folklo
rinio baleto muzika, tai būtų 
ne tik “Miško šventė”, bet ir 
lietuvių nacionalinio baleto 
šventė.

Irena Skomskienė,
Vlado Jakubėno draugijos 

Vilniaus skyriaus narė

pilietinės atsakomybės aiškiai 
pasakyta: “Mes, Lietuvos ka
talikų vyskupai, kartu su visa 
tauta išgyvename Tėvynės žmo
nių rūpesčius ... Nuoširdžiai 
pritariame Tautos rinktų at
stovų pastangoms stiprinti Lie
tuvos valstybingumą ... visi 
piliečiai bus pakviesti refe
rendumuose pasisakyti svar
biais Lietuvos ateičiai klau
simais ... Atsakomybė už 
ateitį reikalauja nepasilikti 
nuošalyje nuo įstatymų bei 
Konstitucijos svarstymo ir nuo 
balsavimo .. . Kviečiame visus 
katalikus . . .kad laisvos 
Tėvynės pagrindų kūrimas ga
lėtų būti apvainikuotas gražia 
sėkme” (“XXI a.” 1992. 05. 12- 
18). O kur buvo tas milijonas, 
kurie neatėjo? Ar paklausė 
Bažnyčios vardu kalbėjusiųjų 
balso? Ar iš tikrųjų nuošir
džiai buvo pasinaudota kardi
nolo, arkivyskupo ir vyskupų 
raginimu pasitikėti “Lietuvos 
žmonių paveldėta iš protėvių 
išmintimi, jų atstovų protu 
ir sąžine”? Jei nebus ateity
je ryžtingai padaryti du ėji
mai žirgu — paleistas ir iš nau
jo išrinktas parlamentas su 
prezidentu, kurį turi kone visi 
aplinkiniai kraštai ir kuris 
itin reikalingas mūsų dieno
mis, dar daugiau pralaimė
sime.

O štai ką sakė Sibire miręs 
ištremtas senelis kunigas: “O 
Lietuva, tėvyne mano bran
giausia, daug tavo vaikai aša
rų ir kraujo pralies. Priešai... 
stengsis tave išnaikinti, dau
gybę tavo sūnų ir dukterų iš
trems ir išvarys į nelaisvę, kur 
šalta ir žmonių nėra ... Bet 
po ilgų metų tokio sunkaus 
vargo . .. prašvis Lietuvai vil
tis ... bet reikės didžio susi
pratimo, apšvietimo ir vieny
bės. Jei to nebus, tai nieko ge
ro neišeis, tik paliks dar sun
kiau .. . Visas pasaulis stebė
sis, kad lietuviai savo susipra
timu, vienybe ir sumanumu 
pergalės savo skriaudikus ir 
priešus”.

Taigi ar nelaisvės jūras ir 
vargo vandenynus perplaukę 
šaukšte prigersim?

“Tėviškės žiburiai” rašo: 
“Buvę komunistinės santvar
kos didžiūnai turėtų suprasti, 
kad atėjo laikas užleisti vie
tas kitiems ... žūsta režimai, 
žūsta ir jų vadai. Taip buvo 
Romos imperijoje, kartojosi 
Napoleono galybei žlugus,.. . 
nacių Vokietijai merdint. Negi 
laisvoje Lietuvoje turėtų būti 
kitaip? O pralaimėjus ieškoti

Memorialinė lenta kompozitoriui VLADUI JAKUBĖNUI pagerbti prie namo Kaune, kur velionis kurį laiką 
gyveno. Atidengimo iškilmės dalyviai (iš kairės): RITA NOMICAITĖ - VI. Jakubėno dr-jos Vilniaus sk. pirmi
ninkė, IRENA SKOMSKIENĖ - narė, EDVARDAS ŠULAITIS - tos dr-jos Čikagoje pirmininkas, POVILAS JAKU
BĖNAS - velionies pusbrolis su savo pussesere ir žmona

Afrikos misijonierius Lietuvoje
Trumpa viešnagė ilgai svajotame vaikystės dienų krašte, keturiolika metų išgyvenus Ruandoje

Kun. HERMANAS J. ŠULCAS, SDB

1944 m. mano tėveliai, trauk
damiesi nuo artėjančios sovietų 
armijos, paliko Klaipėdos mies
tą, kuriame gimiau. Mano tėvelis 
žuvo 1945 m. pavasarį nuo rusų 
tanko kulkos skeveldros: sugriu
vo prieš mano akis. Aš tuomet 
buvau 5 m. amžiaus. Po to teko 
klajoti per įvairias Vokietijos 
vietoves ir patirti baisų netur
tą ir badauti 1946-47 m. žiemo
se. Dažnai vienintelis dienos 
maistas būdavo bulvių lupenos, 
kurias surankiodavome kitų 
šiukšlynuose.

1951 m. pakliuvau į Vasario 16 
gimnaziją, kurioje turėjau iš
mokti lietuvių kalbą ir susipa
žinau su Lietuva per geografijos 
ir istorijos pamokas, per skau
tų bei ateitininkų organizacijas 
ir per įvairius minėjimus, ku
riuose dalyvaudavo įvairios lie
tuvių tremtinių asmenybės - Vy
dūnas ir kiti.

Po 4 metų Vasario 16 gimna
zijoje pakliuvau į lietuvių sa
leziečių gimnaziją Italijoje. Ten 
susižavėjau šv. Jono Bosko auk
lėjimo metodika ir įstojau į jo 
įsteigtą saleziečių vienuoliją.

Lietuvių visuomenėje ir 
Afrikoje

1958 m. Romoje buvau įšven
tintas kunigu ir įsijungiau į lie
tuvių bendruomenės veiklą: dve
jus metus dirbau Vasario 16 gim
nazijoje, po to Brazilijoje lie
tuvių parapijoje. Keletą kartų 
buvau nuvykęs į JAV-bes ir Ka
nadą, kur darbavausi. įvairiose 
jaunimo stovyklose ir lankyda
vau saleziečių bendradarbius, 
geradarius, jaunystės ir mokslo 
draugus.

Afrikoje dirbu jau 14 metų su 
apleistu jaunimu (geradarių dė
ka jiems įsteigiau kaimą, ku
riame jauni banditukai, analfa
betai ir našlaičiai suranda šei
mynišką užuovėją, išmoksta rašy
ti bei skaityti, įvairių amatų, už
sidirba kasdienę duoną mūsų lau
kuose, susipažįsta su Kristaus 
gerąja naujiena). Palaikau ry
šius su lietuvišku pasauliu per 
spaudą, laiškus ir apsilanky
mais.

Į Lietuvą
1991 m. gruodžio pradžioje 

pirmą kartą teko nuvykti į tą il
gais metais svajotą Lietuvą. Vi
sokie buvo mano jausmai širdy
je, bet man atrodė, kad ten po 
daugel metų sugrįžtu! Kun. Jono 
Žemaičio ir gerų tautiečių dėka 
per dvi savaites aplankiau man 
svarbesnes Lietuvos vietoves.

laimėjimo tegali tik labai že
mos moralės žmonės ...”

Kai toks žmogus įžengia į 
kambarį ar parlamentą, reikia 
imtis skubių žygių. Tegul mū
sų lūpose būna ne aimana, ne 
skundai ir sielvartingi šūk
čiojimai, o nuoširdus žvilgs
nis į tą, Kuris nuo Golgotos 
ir šiandien mums šaukia: “At
eik!” Ne vien maskviečių keli 
tūkstančiai nulėmė “pučo” 
dienomis Rusijos ir buvusios 
Sov. Sąjungos likimą?! Ne vien 
drąsių lietuvių minia laimėjo 
kovą prie parlamento ir ne
priklausomybės atstatymą. 
Dangaus malonė!

Tad būkime ir toliau tos ma
lonės verti. Turime visų pir
ma rūpintis visos tautos, vi
sos Lietuvos gerove. Tankų 
laikai praėjo. Dabar morali
nių ginklų metas. Jais šalin
kime per 50 metų sukauptą 
dumblą ir kurkime sveiką Lie
tuvą moraliniu ir fiziniu po
žiūriu.

Pirmąjį Advento sekmadienį 
sakiau pamokslą pilnutėlėje Vil
niaus arkikatedroje ir dalyva
vau įspūdingose klebono mons. 
Vasiliausko surengtose vaikų 
Mišiose: vaikeliai per visas Mi
šias apsupa kunigą, taip kaip 
kadaise Jėzus norėjo vaikučius 
turėti arti savęs. Dalyvavau ir 
iškilmingoje vysk. Antano Tu
naičio laikomoje Sumoje.

Po Mišių turėjau malonę pa
sveikinti mūsų didvyrišką Nijo
lę Sadūnaitę, kurios trykštan
tis gilus krikščioniškas širdies 
džiaugsmas tiesiog užkrečiantis.

Sekmadienio popietėje lan
kiau Vilniaus vietoves, Aušros 
Vartus aplankiau tuoj pat pirmu
tinį rytą. Antakalnyje pasimel- 
žiau už neseniai žuvusius dėl 
Lietuvos sunkaus politinio ir 
tautinio atgimimo. Įspūdingas 
ten dievdirbio Kurniaus sukur
tas paminklas šitiems mūsų tau
tos kankiniams: kryžius ir Rū
pintojėlis, kuriuos dievdirbis 
didele meile ir giliu tikėjimu 
sukūrė per 24 valandas. Tą gi
laus tikėjimo žmogų aplankiau 
kartu su Nijole. Jo akyse atsi
spindėjo be galo daug tautie
čių kančios. Jis man padovano
jo labai gražų ir didelį Rūpin
tojėlį, kuris dabar čia, Afriko
je, yra mūsų jaunimo sodybos 
koplyčios garbingiausioje vie
toje.

Antradienį teko apsilankyti 
parlamente, kur artimiau buvau 
supažindintas su dabartinės val
džios sunkumais. Dieve duok, 
kad atsakingieji sugebėtų vie
ningai atstatyti nuniokotą Lie
tuvą!

Žemaitijoje
Savaitės viduryje galėjau nu

vykti į Žemaitiją, mamos gimti
nę. Buvo didelis benzino trūku
mas, bet gerieji bičiuliai p.p. 
Baltušiai pasirūpino viskuo, 
taip kad visa kelionė buvo malo
ni ir sklandi. Pakeliui aplankė
me įspūdingą Kryžių kalną, kur 
ir aš palikau mažą medinį kryže
lį, atvežtą iš Afrikos.

Sunku žodžiais apibūdinti 
įspūdžius ir jausmus, kai pasie
kiau mamos gimtinę: iš jos gimi
nių liko gyvos tik dvi pussese
rės; jos tėvų ūkis sulygintas su 
žeme ir miestelio stotyje žmo
nės pastatė didelį medinį kryžių 
priminti išvežtiesiems į Sibirą, 
tarpe kurių - mano dėdė ir sene
lė. Pastarieji ten ir numirė po 
8 mėnesių nuo bado ir šalčio.

Kaune
Paskutinį savaitgalį pralei

dau Kaune Šv. Antano parapijo
je, kuri man padarė labai tei
giamą, dinamišką įspūdį. Lai
kiau Mišias sausakimšai pilnu
tėlėje šventovėje: jaunimėlio 
grupė kartu su seselėm salezie
tėm puikiai giedojo ir grojo. Mi
šios buvo perduotos per Kauno 
televiziją. Ir dabar čia, Afriko
je, gaunu nemažai laiškų iš nie
kad nesutiktų tautiečių, kurie 
visu nuoširdumu mane čia, Ruan

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

doje, drąsina ir palaiko drau
gišku žodžiu bei malda.

Šeštadienio vakarą turėjau 
džiaugsmą susitikti su atsiku
riančiomis seselėmis salezietė
mis jų mažutėliame name: laikiau 
ten pas jas Mišias. Po to šneku
čiavome apie Lietuvą, Ruandą ir 
kaip kiekvienas galime geriau 
prisidėti prie Kristaus meilės ka
ralystės įgyvendinimo. Seselės 
turi jau ir grupelę kandidačių.

Paskutinę sekmadienio popie
tę likau labai sukrėstas ir su
jaudintas, kai laikiau Mišias 
Pravieniškių kaliniams. Didele 
dalimi dar jauni vyrukai - jie 
visi liko giliai mano širdyje, nes 
jaučiu, kad dauguma jų ten pa
kliuvo kaip silpnesnės nužmo
ginančios komunistų sistemos 
aukos.

Teks sugrįžti
Nors praleidau tik 2 savaites 

Lietuvoje, bet įspūdžių tiek 
daug, kad man atrodė ilgą ilgą 
laiką ten išbuvau... Ilgai pri
siminsiu tą savo viešnagę tėvų 
žemėje, kur sutikau išskirtinai 
puikių žmonių.

Tikiuosi vėl sugrįžti į Lietuvą 
ir ten ilgesnį laiką pabūti, pa
dirbėti su viltimi, kad sutiksiu 
nemažai žmonių, ypač jaunimo 
tarpe, kurie mums ateis į talką 
misijų darbuose Afrikoje. Aš no
rėčiau visomis jėgomis prisidėti 
prie Lietuvos atstatymo darbų, 
ypač jaunimo auklėjimo srityje. 
Esu įsitikinęs, kad žmonės Lie
tuvoje, išgyvenę visokias kan
čias ir netektį, geriau galės su
prasti ir padėti tiems, kurie kas
dien yra kankinami baisaus ne
turto, gyvena dvasinėje ir poli
tinėje vergijoje.

Žudynės
Man berašant šias eilutes, 

šitame krašte vyksta baisios žu
dynės: turintys valdžią žudo ki
tus skirtingos genties žmones. 
Kurie įstengia, pabėga, bet toli 
čia nenubėgsi pėsčiomis, nes nė
ra nei traukinių ar panašių mo
dernių susisiekimo priemonių. 
Tad žmonės slepiasi miškuose ir 
kalnuose. Daugumas numiršta 
badu ir troškuliu.

Žudomi ir tie, kurie užstoja 
nuskriaustuosius: valdantys jau 
nužudė dvi vienuoles. Ir mums 
gresia pavojus.

Šiuo metu dar. ryškiau pati
riame, kaip mes, misijonieriai, 
šitiems jokio balso neturintiems 
žmonėms esame užuovėja ir li
goje, ir neturte, ir mirties pa
vojuje. Jiems suteikiame vilties 
ir jėgos, kad, nežiūrint mirties 
ir sunaikinimo aplink juos yra 
žmonių, kurie juos užstoja, gina 
ir tokiu būdu gali patirti, kad 
pasaulyje nėra vien tik blogis, 
kad yra ir meilės, atremtos į Die
vą, meilės, tvirtesnės už mirtį!

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ” leidėjai
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
LIETUVAI TRŪKSTA VYRŲ

Remiantis paskutiniais sta
tistikos duomenimis, Lietuvoje 
tūkstančiui vyrų vidutiniškai 
tenka 1.113 moterų. Mažiau mo
terų gyvena kaimuose, daugiau
— miestuose. Kaime tūkstančiui 
vyrų yra 1.044 moterys, o mieste
— 1.123. “Vyriškiausi” Lietuvos 
miestai — Klaipėda ir Marijam
polė, “moteriškiausi” — Biršto
nas ir Druskininkai. Palankiau
sias moterų ir vyrų santykis yra 
Alytaus ir Ignalinos rajonuose. 
Alytaus rajone tūkstančiui vyrų 
tenka 1.047 moterys, Ignalinos 
rajone — 1.058. Blogiausias san
tykis — Kupiškio ir Anykščių ra
jonuose. Kupiškio rajone dėl 
tūkstančio vyrų varžosi 1.180 
moterų, Anykščių rajone —1.171.

PARTIZANŲ ARCHYVAS
Buldozeriu lyginant miško 

aikštelę Radviliškio rajono Le- 
gėčiuose, buvo išversta kulko
svaidžio šovinių dėžė su dalimi 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
archyvo. Dėžėje taipgi rasta me
džiagos ir apie pirmąjį Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavimą 
1949 m. vasario 2 d. Netikėta
me radinyje yra trys numeriai 
partizanų leisto, Juozo Šibai- 
los-Merainio redaguoto almana
cho “Prie rymančio Rūpintojė
lio”. Viename numeryje įdėtas 
kažkoks planas su nuorodomis
— galbūt kito paslėpto archyvo 
koordinatėmis. Šovinių dėžėje 
buvo ir dienoraščių su kauty
nių aprašymais, partizanų eilė
raščių bei dainų, maldaknygė, 
Prisikėlimo apygardos partiza
nų istorija. Prie dėžės aptiktas 
ir buldozerio sutraiškytas bu
telis, prikištas sunkiai beiš
skaitomų popierių. Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio pirm. 
Viktoras Šniuolis archyvą nu
sivežė Kaunan. Tikimasi, kad 
jį galės restauruoti Lietuvos 
politinių kalinių sąjungos spe
cialistai.

PASKUTINIS POSĖDIS
VLIKo veikla užbaigta iškil

mingame jo seimo posėdyje Vil
niuje gegužės 30 d. Liudo Dap
kaus pranešimu “Lietuvos ryte”, 
posėdis buvo pradėtas prel. Ka
zimiero Vasiliausko sukalbėta 
invokacija ir minutės tyla, pa
gerbiančia žuvusių už Lietuvos 
laisvę atminimą. Aukščiausio
sios tarybos pirm. V. Landsber
gis pabrėžė, kad VLIKas tapo 
antinacine rezistencija, vieni
jusia politines jėgas valstybės 
atkūrimo bei jos gynimo idėjo
mis. L. Dapkus cituoja prasmin
gus V. Landsbergio žodžius VLI
Ko seimo paskutinio posėdžio 
dalyviams: “Šiandien perdavę 
įgaliojimus, jūs liksite ir toliau 
kovojanti išeivija. Tėvynė ne
priklausoma, bet ją dar reikia 
laisvinti nuo daugelio negero
vių. Tegul visų mūsų pastango
se glūdi Lietuvos kančių atmi
nimas”. Apie dabartines politi
nes problemas kalbėjo Lietuvos 
ministeris pirm. G. Vagnorius 
ir Lietuvos sąjūdžio tarybos 
pirm. J. Tumelis. VLIKo val
dybos pirm. dr. K. Bobelis pa
reiškė, kad jas Lietuva galės 
išspręsti vietinėmis savo jėgo
mis. Jis betgi nepritarė birže
lio 14 d. referendumui apie oku
pacinės sovietų kariuomenės 
atitraukimą. Šiuo klausimu jau 
esąs žinomas krašto nepriklau

somybę atstačiusios lietuvių 
tautos teisėtas reikalavimas. 
Referendumas jam gali pakenk
ti, jeigu atsiras asmenų, pa
sisakančių už tos kariuomenės 
pasilikimą. VLIKo veiklos ata
skaitinį pranešimą padarė val
dybos pirm. dr. K. Bobelis. Tau
tos fondo valdybos pirm. A. Vak- 
selis pabrėžė, kad Lietuvos at
statymui fondo sąskaitoje yra 
du milijonai 527 doleriai ir dvy
lika centų. Oficialią VLIKo veik
lą užbaigė paskutinio posėdžio 
dalyvių sugiedotas Lietuvos 
himnas.

VOKIETĖS LAIŠKAS
Vokietė Ursula Dorn “Lietu

vos aido” redakcijai atsiuntė 
laišką, paskelbtą balandžio 14 
d. laidoje. Iš jo sužinome, kad 
ji, gimusi 1935 m. Karaliaučiu
je, ten 1945 m. susipažino su vi
sais karo žiaurumais. Jos tėvas 
buvo dingęs Rusijos fronte. Mo
tina Karaliaučiuje liko su pen
kiais vaikais. Iki 1947 m. trys 
vaikai mirė. Frau Ursula Dorn 
pasakoja: “Mane, dešimtmetę, 
traukiniu slapta per Kauną ve
žė Rusijon. Atsidūriau Lietu
voje, Kauno geležinkelio sto
tyje, visiškai viena svetimame 
krašte, ir iškeliavau į nežinią. 
Visur, kur tik aš ateidavau, žmo
nės buvo man labai geri: duoda
vo ir atsigerti, ir pavalgyti. Taip 
iki 1948 m. spalio mėnesio aš, 
vaikas-elgeta, kiekvieną dieną 
nueidama 20 km kelią, susipa
žinau su Jūsų kraštu ir žmonė
mis, kuriuos išmokau mylėti. 
Patyriau didelius pavojus, kai 
gyvenvietėse ir miškuose vyk
davo partizaninės kovos, kai 
daug Jūsų tautiečių, smulkių 
valstiečių kaime buvo išžudy
ti, nors kartkartėmis gaudavau 
prieglobstį. Tai buvo baisios 
akimirkos, kurių aš ir šiandien 
negaliu pamiršti...”

PADĖKA LIETUVIAMS
1948 m. sovietai Lietuvoje 

surankiojo tūkstančius vokiečių 
vaikų ir juos sunkvežimiais vėl 
atvežė Kaunan. Tarp jų buvo ir 
iš jo savo kelionę po Lietuvą 
pradėjusi Ursula. Atrodė, kad 
suregistruoti vaikai bus išve
žami Rusijon. Jie betgi trauki
niais per Karaliaučių ir Lenki
ją buvo nuvežti į Tiuringijos 
Eisenachą ir išskirstyti po vi
są Rytų Vokietiją. Frau Ursula 
Dorn, ten lankiusi vokiečių mo
kyklą, savo laiške nusiskundžia: 
“Tačiau aš visai nemokėjau kal
bėti vokiškai, galėjau kalbėti 
tik silpnai rusiškai ir puikiai 
lietuviškai. Man buvo labai sun
ku, bet aš, labai stropiai dirb
dama, išmokau kalbą ir įsigijau 
specialybę, o paskui 1953 m. per 
Berlyną pabėgau į Vakarų Vo
kietiją. Nuo tada aš gyvenu čia, 
ištekėjau, susilaukiau sūnaus, 
kurio gyvenimas žymiai geriau 
susiklostė nei mano .. .” Savo 
atvirą laišką ji baigia padėkos 
žodžiais lietuviams: “Noriu pa
dėkoti, ir tai yra mano didžiau
sias troškimas, visų, šiandien 
jau suaugusių vokiečių, kurių 
likimas Jūsų krašte buvo toks 
pat, kaip ir mano, ir kuriuos 
draugiški, svetingi lietuviai 
praktiškai išgelbėjo nuo mir
ties, vardu. Aš labai myliu 
Koenigsbergą, savo tikrąją gim
tinę, tačiau Lietuva man tapo 
daugiau nei tėvynė”. y. Kst.

Hamiltono “Gyvataras”, atlikęs programą birželio 7 d. Jaunimo centre surengoje popietėje

® LIETUVIAI PASAULYJE

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

20 Hughson St. South, Suite 1003 Toipfnnac;
(Union Gas Building) 1 eieTonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (416) 529-7462

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

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

maksimumo nėra.
• Siuntiniuose gali būti naujų ir 

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

• Sudarom įvairius maisto ir 
medicininių reikmenų siuntas.

• Pristatom pinigus į rankas 
jūsų giminėm Lietuvoje.

Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.;
pristatyti - 10 v.r.- 6 v.v.;
šeštadieniais - 10 v.r.- 3 v.p.p.
Iš anksto susitarus priimsime visada.

Hamilton, Ontario
JAU TRETI METAI, kai veikia va

saros dienos stovykla “Gintaras”. 
Šiais metais ji prasideda liepos 7, 
antradienį, ir baigsis liepos 31 d. 
Stovykla vyksta Canadian Martyr’s 
mokykloje (priešais McMaster li
goninę). Vaikai priimami nuo 3 iki 
13 metų. Kaina savaitei $10 vaikui, 
$20 - šeimai. Bus įdomių žaidimų, 
rankdarbių, švenčių, “Olimpiada 
Barcelonoj”, daug linksmų dienų. 
Registruotis pas Onutę Stanevi
čiūtę tel. 627-0624.

PAGERBDAMI PETRĄ ir GENO
VAITĘ BREICHMANUS, jų 50-ties 
metų vedybinės sukakties proga, 
B. Z. Stonkai Kanados lietuvių 
fondui aukojo - $50.

Už auką dėkoja KLF.

Ottawa, Ontario
ČIA LANKĖSI RAMUNĖ VAITO- 

NIENĖ, Lietuvos mokytojų kvali
fikacijų instituto docentė. Atvyko 
savųjų giminių iškviesta. Atsivežė 
su savim Švietimo ir kultūros mi
nisterijos raštą, kuriuo jai paves
ta susipažinti su kanadiškąja švie
timo sistema įvairiose pakopose. Po 
kelių mėnesių įtempto darbo savą
ją misiją atliko. Ruošiantis jai 
grįžti į Lietuvą, šių metų birže
lio 7 d. pas dr. A. Šidlauskaitę, 
jos vadovaujamos privačios, spe
cialios paskirties mokyklos “Ven
ta” vietovėje įvyko atsisveikini
mo su viešnia popietė.

Susirinko gražus būrelis tautie
čių, jų tarpe dalis iš Lietuvos, ve
terinarijos specialistų grupė, at
liekanti stažavimą netoli Otavos 
esančioje žemės ūkio kolegijoje 
Kemptville, Ont. Šeimininkė dr. A. 
Šidlauskaitė supažindino susirin
kusius svečius su viešnia, pakvies- 
dama ją tari žodį. R. Vaitonienė il
gokame žodyje padėkojo visiems, 
kurie ją pakvietė atvykti, priglau
dė ir globojo. Perskaitė savąją 
įžvalgą apie dabartinį Lietuvos 
jaunimą, jų organizacijas, reiški
mąsi atgimusioje Lietuvoje. Išryš
kino jų gerąsias ir silpnąsias pu
ses ir būdingas žymes. Lietė skau
tus, ateitininkus, gediminaičius, 
jaunalietuvius, rokininkus, metali- 
ninkus ir pagaliau bloguosius - 
“auksinius” - dabartinę Lietuvos 
mafiją, kuri yra bene gausiausia. 
Taip pat papasakojo ir savuosius 
įspūdžius bei pastabas apie išeivi
jos lietuvius, jų jaunimą, mokyk
las, organizacijas, parapijas. Po 
klausimų ir patikslinimų sekė 
kavutė.

Vaišintasi gausiai skoningai 
paruoštais dr. A. Šidlauskaitės 
mokyklos šeimininkių ir kai ku
riais suneštais skanumynais. Vai
šių metu, šeimininkei paprašius, 
veterinarijos specialistų grupės 
svečiai kiekvienas apie save ką 
nors papasakojo. Po vaišių vieš
nios iniciatyva padainuota lietu
viškų dainų, kurių paruošti teks
tai buvo paskleisti dalyvių tarpe. 
Išvykstančiai R. Vaitonienei įteik
tos Otavą ir Kanadą primenančios 
dovanėlės. Albinas Vilniškis

St. Catharines, Ont.
PAVERGTŲ TAUTŲ organiza

cijos veikla šioje vietovėje prak
tiškai yra sustojusi. Čekoslovakai 
teigia, kad organizacijos nebe
reikia. Ukrainiečiai aiškina, kad 
veiklą reikia tęsti, nes ateitis dar 
nesanti aiški. Reikia vieningos 
buvusių pavergtųjų veiklos, nes 
rusų armija tebėra grėsmės pozi
cijose, ir mes to neturime pamirš
ti. Pavergtų tautų komitetas, Brad- 
forde, Anglijoje, išryškino buvu
sią bendrą veiklą, įmūrydamas 
memorialinę lentą vietos kated
roje bei pasodindamas tiek sim
bolinių medelių, kiek tautybių 
priklausė organizacijai. Minimas 
komitetas persitvarkė į “Atsista
tančių Europos tautų komitetą”. 
Gal ką panašaus ir čia reikėtų 
daryti? Kor.

SVEIKINIMAS

KUNIGĄ PETRĄ RUKŠĮ, SDB, 
Sao Paulo, Brazilijoje, 

švenčiantį kunigystės 
25 metų sukaktį

sveikina broliai ir seserys - Andrius, Ona Rukšiai ir šeima; 
Juozas, Beatty Rukšiai ir šeima; Veronika ir Petras Seibučiai; 

Vladas Rukšys; Pranė, Paulius Remeikai ir šeima.

Edmonton, Alberta
MOTINOS DIENA įspūdingai pa

minėta sekmadienio popietėje, ge
gužės 10 d. Lietuvių namų audito
rijoje. Pobūvį oficialiai atidarė 
KLB apylinkės pirm. dr. V. Kadis. 
Pasveikinęs dalyvius, išskirtinai 
visas motinas ir močiutes, bei api
būdinęs šventės prasmę, kvietė vi
sus, sukalbėjus maldą, pradėti va
karienę, po kurios dr. V. Kadis su
pažindino dalyvius su neseniai iš
rinktais valdybos nariais bei iš
kėlė keletą aktualių koloniją lie
čiančių klausimų. Pasidalinta 
nuomonėmis, kurios reikalingos 
sprendimams.

Meninę dalį pravedė vicepirm. 
N. Karosaitė ir vadovė socialiniams 
reikalams E. Papley. Į programos 
atlikimą jungėsi ir vaikai daino
mis, šokiais, deklamacija, akor
deono ar pianino muzika. Visų 
pasirodymas buvo įspūdingas. Po- 

, būvio metu veikė bufetas, ir buvo 
pravesta loterija. Padėka valdybai 
už pastangas surengti minėjimą, 
ypač namų ūkvedžiui T. Uogintui, 
kuris, nežiūrint vykstančio re
monto, gražiai paruošė salę mi
nėjimui. Dobilas

Vancouver, BC
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS, 

surengtas KLB Br. Kolumbijos 
apylinkės, įvyko gegužės 10 d. Jį 
atidarė ir motinas sveikino apy
linkės sekretorė L. Macijauskie
nė. Pagrindinį žodį tarė V. Male- 
rienė. Motinos apdovanotos gėlė
mis. Meninę programą atliko “Ru
denėlis”, nors gana sumažėjusia- 
me sąstate. Jo vadovė V. Malerie- 
nė šiai programai sukūrė dainą, 
perpintą gegutės kukavimu. Ji 
klausytojams labai patiko. Po pro
gramos visi pasivaišino kava ir 
atneštais skanėstais.

IŠLEISTUVĖS A. ir J. ANDERSO
NAMS, persikeliantiems gyventi į 
gražų Okanagan slėnį, Kelowna, 
BC, įvyko gegužės 17 d. A. ir B. Vi- 
leitų namuose. Abu Andersonai, 
nors ankstyvesnių emigrantų vai-

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

kai ir gimę Kanadoje, gražiai kal
ba lietuviškai ir mielai dalyvau
ja lietuviškoje veikloje. Albina il
gokai dainavo “Rudenėlio” viene
te, o Justinas keletą metų buvo iž
dininku lietuvių bendruomenėje. 
Atsidėkojant už įdėtą darbą lie
tuviškoje veikloje jiems buvo įteik
ta plaketė su atitinkamu įrašu. Ap
gailestaujame prarasdami šią gra
žią ir ramią šeimą, tačiau tikime, 
kad jie ir toliau palaikys ryšius 
su lietuviais. Linkime jiems geros 
sėkmės ir sveikatos naujuose na
muose.

A.a. JONAS MACIJAUSKAS mirė 
gegužės 15 d. savo gimtadienio 
išvakarėse. Velionis buvo gimęs 
1908 m. Naukaimio kaime, Šimkai
čių valsčiuje, Raseinių apskr. 
Praleidęs karo audrą Europoje, 
brolio Stasio iškviestas, kartu su 
šeima atvyko į Kanadą ir apsigy
veno Port Coquitlam, Br. Kolum
bijoje. Čia dirbo medžio apdir
bimo įmonėje ir pradėjo auginti 
kalakutus. Šioje srityje velionis 
pasiekė gerų rezultatų, atkreipęs 
svetimtaučių dėmesį. Jis buvo aiš
kaus lietuviško nusistatymo ir 
niekuoment nevengė savo kilmės 
viešai parodyti. Per visą gyveni
mą rūpinosi Lietuvos reikalais ir 
reikalui esant pirmas ateidavo į 
pagalbą dosniomis aukomis. Jo 
erdvi ir graži sodyba tapo lietu
vių centru. Čia vyko gegužinės, 
susirinkimai ir įvairūs linksma- 
vakariai. Velionis buvo visiems 
draugiškas ir nuoširdus. Užtat 
gerbiamas ne tik vankuveriečių, 
bet ir kitų, kuriems teko lanky
tis jo sodyboje. Taipgi buvo dide
lis gamtos mėgėjas. Kol sveikata 
leido, laikė bites, apie kurias daug 
žinojo, mokėjo įskiepyti ir užau
ginti vaismedžius. Jo inciatyva 
1958 m. įsikūrė žuvautojų ir me
džiotojų klubas “Bebras”. Labai 
gaila, kad jam nebeteko aplankyti 
laisvo, gimtojo krašto į kurį kar
tu su žmona Leonarda ruošėsi vykti 
birželio 13 d.

Jį palydėti į amžiną poilsio vie
tą, susirinko nemažai žmonių, tuo 
išreikšdami jam padėką ir pagar
bą. Atsisveikinome su tauriu lietu
viu, tikru Žemaitijos laukų sūnu
mi. Jautrius žodžius kapinėse 
(žiūr. “TŽ” 25 nr.) tarė klubo “Beb
ras” vardu pirm. V. Skabeikis ir 
KLB Br. Kolumbijos apyl. vardu A. 
Šmitienė, visų lietuvių vardu ant 
karsto užbėrusi iš Lietuvos at
vežtos žemės. A.Š.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

JA Valstybės
JAV karo laivyno akademiją 

Annapolyje leitenantės laips
niu baigė Elena Adelė Skučaitė. 
Diplomą jai ir kitiems jaunie
siems karo laivyno karininkams 
įteikė JAV prez. G. Bushas. Ltn. 
E. A. Skučaitė yra JAV aviacijos 
pik. ltn. Donato ir dr. Ginos 
Skučų dukra. Jos senelis ltn. 
Andrius Skučas, palaidotas Flo
ridoje, yra Lietuvos kariuome
nės kūrėjas savanoris. Pik. ltn. 
D. Skučas dukrai ltn. E. A. Sku
čaitei įteikė savo tėvo ltn. And
riaus Skučo Lietuvos karininko 
laipsnio ženklus.

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos XXII-sis seimas ir “Vil
ties” draugijos suvažiavimas 
gegužės 16-17 d.d. įvyko Flori
dos St. Petersburge, Dolphin 
Beach Resort viešbutyje. Ne
oficialioji seimo dalis gegužės 
15 d. buvo pradėta susipažini
mo vakaru St. Petersburgo lie
tuvių klube. Į jį įsijungė seimo 
atstovai, St. Petersburgo orga
nizacijų vadovai ir vietinio tau
tininkų skyriaus nariai. Pirmą
ją suvažiavimo dieną buvo su
rengtos svarstybos apie Lietu
vos ir išeivijos lietuvių santy
kius. Suvažiavime negalėjo da
lyvauti staiga susirgęs ALT są
jungos centro valdybos pirm. 
Povilas Švarcas, kurį pakeitė 
vicepirm. Rūta Šakienė. Suva- 
žiaviman atvyko Lietuvos tauti
nės sąjungos pirm. Rimantas 
Smetona, prieš seimą spėjęs ap
lankyti kai kuriuos ALT sąjun
gos skyrius. Mirusieji ir žuvu
sieji tautininkai buvo prisimin
ti pamaldose Šv. Vardo švento
vėje.

Naujoji ALT sąjungos centro 
valdyba vėl grįžo Čikagon, jos 
pirmininku išrinkus žymųjį vi
suomenininką dr. Leoną Kriau- 
čeliūną. Pastarasis valdybon 
pasikvietė Petrą Buchą, Oskarą 
Kremerį ir dr. Laimą Šimulie- 
nę. Visi jie yra žinomi tautinin
kų veikėjai, išskyrus dr. Laimą 
Šimulienę, į JAV atvykusią 
prieš porą metų ir įsijungusią 
ALT sąjungos Čikagos skyriaus 
veiklon. “Vilties” draugijos su
važiavime dalyvavo būrys jos 
narių, turinčių apie 1.400 bal
sų. Naujojon valdybon bend
ru sąrašu buvo išrinkti klivlan- 
diečiai Mečys Aukštuolis, Jonas 
Citulis, dr. Vytautas Maurutis 
ir čikagietė Matilda Marcinkie
nė. Tad valdybos branduolys pa
liekamas Klivlande, kur “Vil
ties” draugija leidžia “Dirvos” 
savaitraštį, dabar redaguojamą 
Balio Gaidžiūno. Žurnalistą Vy
tautą Gedgaudą, jo buvusį ilga
metį redaktorių, seimo atstovai 
paskelbė Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos garbės nariu. 
“Vilties” draugijos revizijos 
komisijos nariais buvo išrinkti 
dr. J. Maurukas, A. Matulionis 
ir dr. V. Stankus.

Metinė lietuvių susitikimo 
šventė Nekaltai Pr. Marijos se
selių sodyboje Putname įvyks 
liepos 26, sekmadienį. Pagrin
diniu Mišių koncelebrantu ir 
pamokslininku yra pakviestas 
iš Lietuvos atvykęs kun. Virgi
nijus Veilentas, ten leidžiamo 
“Katalikų pasaulio” redakcijos 
narys. Po pamaldų šventės da
lyviai galės pasivaišinti jiems 
paruoštais lietuviškais patie
kalais. Jie taipgi turės progą 
susipažinti su “Neringos” sto
vyklautojais bei jų vadovais.

Australija
Sidnio ramovėnų reikalai ba

landžio 12 d. buvo aptarti meti
niame narių susirinkime Lietu
vių namuose. Mirusiųjų narių 
pagerbimas susikaupimo minu

te liudija retėjančias ramovė
nų gretas, bet jų veikla tebėra 
gyva. Sekančiai kadencijai pa
likta ligšiolinė valdyba: pirm. 
A. Vinevičius, vicepirm. V. 
Kondrackas, sekr. A. Kramilius, 
ižd. V. Šneideris ir renginių 
vadovas J. Makūnas. Susirinki
me paaiškėjo, kad Australijoje 
yra dvylika lietuvių, kaltina
mų nusikaltimais II D. kare. Iš 
sovietų okupuotos Lietuvos į jų 
teismus buvo pažadėta atsiųsti 
liudininkų. Tie liudininkai iš 
nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos dabar jau atsisakė at
vykti Australijon ir kaltinti 
savo tautiečius kažkieno nori
mose pradėti pasenusių karo 
įvykių bylose.

Britanija
Motinos dienai skirtas Mišias 

Šv. Onos šventovėje Boltone 
gegužės 3 d. atnašavo ir pamoks
lą sakė lietuvių kapelionas kan. 
V. Kamaitis. Mišias buvo užpra
šiusi Boltono lietuvių “Vyčio” 
klubo valdyba. Klube surengta
me minėjime apie motinas ir jų 
nuopelnus lietuvių tautai kal
bėjo valdybos pirm. H. Vainei
kis. Motinoms gėlių įteikė skau
tai ir I. Gerdžiūnienė, su jais 
skaičiusi eilėraščius. Minėji
mas baigtas giesme “Marija, 
Marija”. Jame dalyvavusi vieš
nia iš Lietuvos R. Balnienė “Vy
čio” klubo pirmininką apjuosė 
tautine juosta.

A. a. Vytas Balčikonis, pasta
raisiais metais ėjęs iždininko 
pareigas DBLS Lietuvių sodybos 
skyriuje, mirė kovo 27 d. Velio
nis, gimęs 1924 m. Panevėžyje, 
Anglijon atvyko pokaryje, iš 
Lietuvos pasitraukęs karo die
nomis. Buvo skautas ir šios or
ganizacijos rėmėjas. Palaido
tas balandžio 7 d. Guildorfe po 
trejų pamaldų Lietuvių sodybo
je. Laidotuvėse dalyvavo nema
žas bičiulių būrys.

Šeštadieninė Maironio mokyk
lėlė Londone yra vienintelė to
kia lietuviška institucija vai
kams Britanijoje. Mokytojų gre
tas praretino skulptorės Elenos 
Gaputytės mirtis. Darbą tęsia 
mokytojai Ž. Šlekytė-Stanton, 
G. O’Brien, A. Lipedė ir V. Ged- 
mintas, talkos susilaukdami iš 
kai kurių motinų.

Vokietija
Inž. Jonas K. Valiūnas amžiaus 

deimantinės sukakties proga 
buvo prisimintas ir pagerbtas 
Vasario 16 gimnazijos kuratori- 
jos narių suvažiavime kovo 28 
d. Jam sugiedota “Ilgiausių me
tų” ir įteikta didelio formato 
spalvota Romuvos sodybos Hiu- 
tenfelde nuotrauka. Sukaktuvi
ninkas nuo 1947 m. tarnavo JAV 
darbo daliniuose, pasiekdamas 
majoro laipsnį ir vadovauda
mas JAV 8591 LS inžinerinei 
lietuvių kuopai Schwetzingene 
iki išėjimo pensijon 1982 m. ko
vo 31 d. Ši kuopa ir jos vadas 
mjr. J. K. Valiūnas daug prisi
dėjo darbo talka ir finansine 
parama prie Vasario 16 gimna
zijos išlaikymo. Jo ir kuopos 
vardu Vasario 16 gimnazija yra 
pavadinusi vieną klasę. Sukak
tuvininkas gilius darbo pėdsa
kus yra palikęs ir VLB tarybo
je bei valdyboje. Šiuo metu jis 
yra Vasario 16 gimnazijos kura- 
torijos iždininkas. Jos suvažia
vime kovo 28 d. buvo patvirtin
ta 1991 m. apyskaita, tų metų 
gruodžio 31 d. balansas, 1992 
ir 1993 m. sąmatos. Kuratorijos 
valdybos pirm. dr. Jonui Norkai- 
čiui pasitraukus iš pareigų, nau
juoju valdybos pirmininku buvo 
išrinktas vyr. mokytojas Vin- 
gaudas Jonas Damijonaitis.

Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 
Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /X\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rpi A T jr A „ LIETUVIŲ KREDITO 1ALKA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 5% 
santaupas...................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 3.75% 
90 dienų indėlius ...........  6.5%
1 m. term, indėlius ............  7.5
1 m. term.ind.mėn.pal........ 7%
3 m. term.indėlius .............  8%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5% 
RRSP ir RRIF 1 m............. 7.5%
RRSP ind. 3 m.....................  8%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “TaiKoje”

AMBER

GEOBES

Latvių įstaiga 
PATARNAVIMAI 
Į BALTIJOS 
VALSTYBES

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

Branch: 1880 Queen St.E., (prie Woodbine),Toronto, Ont. M4L1H2. 
Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

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

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

- klauskite mūsų kainų sąrašo.
KITI PATARNAVIMAI.

SIUNTINIAI LĖKTUVU
- greitas būdas padėti jūsų draugams ir giminėms.

Sekantys išsiuntimai: birželio 20, liepos 4 ir 18 d.d.



Prezidentiniame referendume Otavoje. Dešinėje - balsavimų komisijos 
pirmininkas ALGIS EIMANTAS, balsuoja JUOZAS DANYS

Nuotr. V. Priščepionkos

Kurortinis gydymas
Termai - paveikus čekoslovakų sveikatos stiprinimo ir gydymo centras

Politinės grupuotės ir išeivija
Politiniai nesutarimai pradeda veikti ir išeivijos nuotaikas. Jie gali pakenkti 

platesnio masto paramos telkimui

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Kiek kartų beatvažiuotume 
į garsųjį čekoslovakų kurortą 
Karlovy-Vary, visada mums 
naujai atrodys šis žalumynuo
se paskendęs miestas, jo archi
tektūros ansambliai, sanato
rijos.

Verta atkreipti dėmesį į 
sveikatos stiprinimo ir gydymo 
centrą Termalį, esantį Kar
lovy-Vary kurorte.

Kurortologams puikiai ži
noma, kad vienas svarbių ku
rortinių veiksnių yra gamto
vaizdinės ypatybės, šiandien 
paveikiai naudojamos kaip 
viena klimato — ir psichote
rapijos formų — tai gamtovaiz
dinė terapija. Gamtos grožis, 
įspūdingi vaizdai, įvairus rel
jefas, medžių išsidėstymas ir 
jų formos — visa tai veikia 
žmogaus, ypač sergančio, psi- 
choemocinę būklę, sukelia 
žvalią nuotaiką, grąžina gerą 
savijautą, netgi mažina įvai
rių psichosomatinių ligų me
tu esančius neurozinius ženk
lus. Termai centro architektai 
ir planuotojai, sukūrę šį ku
rortinį centrą, šia prasme ne
užmiršo ir sanatorinių bei kul
tūrinių įstaigų. Čia ypatingai 
gražios sanatorijos, daug ele
gantiškumo, skverų, gėlių, ža
lumos.

Pagrindinis Termai kurorti
nio centro gydomasis veiks
nys yra mineralinis vanduo. 
Šis vanduo supilstomas į ori
ginalius indelius, todėl gerti 
jį ne tik sveika, bet ir malonu. 
Minėtas vanduo, kaip ir visi 
Karlovy-Vary kurorto minera
liniai vandenys, yra hidrokar- 
bonatinis sulfatinis. Jo pritai
kymo galimybės yra plačios, o 
gydomasis paveikumas didelis.

Termai kurortinio centro 
mineraliniu vandeniu gydo
mas visų pirma lėtinis chole- 
cistitas, cholangiohepatitas, 
pradinės hepatito stadijos, 
lėtinis kolitas, o taip pat 
įvairios skrandžio ligos bei 
kai kurie medžiagų apykaitos 
sutrikimai, tarp jų ir nutuki
mas. Termai mineralinio van
dens dozės ir gėrimo laikas 
individualus, priklauso nuo 
ligos pobūdžio, stadijos, ligo
nio svorio, o taip pat nuo šir
dies ir kraujagyslių sistemos

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 

Gregorian
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

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

RE0/1BK
Roseland Realty Ltd., Realtor 

Independently Owned and Operated

funkcinės būklės. Yra duome
nų, kad šis hidrokarbonatinis 
sulfatinis vanduo ne tik gydo 
virškinimo sistemos ligas, bet 
ir reguliuoja sudėtingus me
džiagų apykaitos procesus, 
turi teigiamos įtakos fermen- 
tacinių sistemų aktyvumui, 
pagerina organizmui nenau
dingų medžiagų išsiskyrimą.

Didžiulis dėmesys Termai 
kurortiniame komplekse ski
riamas gydymui dieta. Kaip 
žinia, dabartiniu metu visame 
pasaulyje stengiamasi maitin
tis racionaliai, ritmiškai, ri
boti patiekalų kalorijas, dau
giau naudoti daržovių ir vai
sių. Termai kurortiniame kom
plekse ypač naudojamos vadi
namos kontrastiškų dienų die
tos, kurios padeda, nejaučiant 
alkio, numesti ligoniams be
reikalingą svorį.

Ligonių gydymui čia naudo
jama ypač originalios meto
dikos. Pavyzdžiui, gydant kai 
kurias sąnarių ligas, taikomos 
poodinės injekcijos dujų, gau
namų iš natūralaus Termai mi
neralinio vandens. Plačiai 
naudojama elektrinė raume
nų stimuliacija, kurios metu 
ne tik treniruojami raumenys. 
Pasirodo, kad ši fizikoterapi- 
jos procedūra sukelia centri
nėje nervų sistemoje vadina
mą apsauginį sujaudinimą — 
sveikimo dominantą, o raume
nyse pasigamina biologiškai 
aktyvių medžiagų. Visa tai 
skatina vegetacinės nervų 
sistemos simpatinę dalį, kuri 
turi ypatingos reikšmės fizio
loginių sveikimo mechanizmų 
skatinimui. Be to, elektrinės 
raumenų stimuliacijos metu 
pagerėja ir vidaus organų re
guliacija.

Pažymėtina, kad elektrinė 
raumenų stimuliacija taikoma 
ir Kurortologijos mokslinio 
tyrimo laboratorijoje bei kai 
kuriose Lietuvos profsąjungų 
sanatorijose.

Virš Karlovy-Vary, didžiulio 
kalno šlaite, Termai komplek
so pasididžiavimas — minera
linio vandens plaukykla, ku
rios temperatūra pastoviai 
siekia 30°C šilumos. Plaukyk- 
los vanduo keičiamas regu
liariai kelis kartus per dieną. 
Plaukiojimas ligoniams yra 
viena maloniausių procedūrų.

Termai kurortiniame kom
plekse daug kultūrinių ir 
pramoginių įstaigų. Kino teat
ras erdvus, skirtas 1.200 žiū
rovų. Jame vyksta populiarūs 
Karlovy-Vary kino festivaliai.

Net ir pasigydžius, sustip
rėjus sveikatai, nesinori pa
likti šio unikalaus Termai ku
rortinio komplekso — tiek 
daug čia grožio, giedros nuo
taikos, nepamirštamų įspū
džių.

J. V. DANYS

Kanados Otavoje penkiolika 
lietuvių balsavo 1992 m. gegu
žės 23 referendume ir visi pen
kiolika pasisakė už ankstyvą 
įvedimą Lietuvos prezidento 
institucijos. Pagal turimas 
žinias, 16 lietuvių Otavoje 
turi Lietuvos respublikos at
statytas pilietybes. Taigi, iš 
16 galimų 15 pasisakė už. Tarp 
jų buvo dvi pilietės laikinai 
besilankančios Otavoje.

Mėgstantiems statistiką: bal
savusieji 100% pasisakė už, 
balsavo 93.7% turinčiųjų teisę 
balsuoti Otavoje. Iš maždaug 
150 esančių Bendruomenės są
rašuose 55 turėtų teisę atsta
tyti Lietuvos pilietybę, jei to 
norėtų. Tuo tarpu jau 30% tai 
yra padarę. (Kanadoje iš 550 
turinčių teisę balsavo 520, iš 
kurių tik 10 pasisakė prieš su
stiprintą prezidentūrą, Red.).

Kritiški parlamentarai
Gegužės pirmąją savaitę 

Otavoje lankėsi keturi Lietu
vos AT deputatai, kurie, pagal 
Kanados valdžios paramos 
Lietuvai programą, buvo pa
kviesti (apmokant visas išlai
das) susipažinti su Kanados 
federacinio ir Ontario parla
mentų struktūromis bei veikla. 
Jie padarė Otavos lietuviams 
viešus ir privačius praneši
mus apie Lietuvoje esamą pa
dėtį.

Trys jų buvo kritiški, kar
tais net labai, kalbėdami apie 
Lietuvos politinius vadovus, 
ir priešiški būsimam preziden
tiniam referendumui. Pagal 
pasisakymą, jie priklauso kai
riajam parlamento sparnui. 
Jų argumentai Lietuvos pilie
čių Otavoje neįtikino — jie 
stipriai pasisakė už Sąjū
džio pasiūlytą rezoliuciją, 
kuria norima vyriausybei su
teikti daugiau vykdomosios 
galios. Veikiantis laikinasis 
įstatymas yra ant greitųjų pa
ruošta kombinacija iš buvu
sios peržiūrėtos Lietuvos kon
stitucijos ir dalies buvusių 
sovietinės sistemos struktū
rų. AT pirmininko ir ministe- 
rių kabineto premjero vykdo
mosios teisės labai suvaržy
tos, nes nuolat reikia tarybos 
(parlamento) daugumos prita
rimo. Nesant formalių parti
jų, kiekvienu klausimu gali 
kalbėti kiekvienas deputatas. 
Tai labai prailgina nutarimų 
priėmimą ir paralyžuoja re
formas.

Lietuvoje politinis gyveni
mas dar nenusistovėjęs, kun
kuliuojantis. Parlamente susi
dariusios “frakcijos” yra gana 
palaidos grupuotės. Deputatai 
nuolat kilnojasi iš vienos frak
cijos į kitą. Rinkimuose į AT 
praktiškai buvo dvi grupės: 
buvusi Lietuvos komunistų 
partija (vėliau tapusi LDDP 
— Lietuvos demokratine dar
bo partija) ir Sąjūdis, jun
giantis įvairius asmenis skir
tingų pažiūrų, bet siekiančių 
pilnos Lietuvos nepriklauso
mybės. Iš tikrųjų buvo renka
mi asmenys pagal tuolaikinį 
jų populiarumą. Natūraliai 
turėjo susiformuoti politinės 
partijos. Mėginimas vyksta, 
bet kol kas tai tik politinės 
grupės, išskyrus LDDP, dar 
nesudarytos politinės progra
mos ir partinės struktūros. 
Žinoma, nelengva tai padaryti, 
kai beveik 50 metų gyventa tik 
vienos komunistinės partijos 
režime. Juk bene visi AT de
putatai gimė, užaugo ir išsi
mokslino tame laikotarpyje, 
kai negalėjo nei patirti, nei 
laisvai studijuoti, kaip poli
tinės partijos ir demokratija 
veikia laisvame pasaulyje. 
Dabar mums daug kas nesu
prantama jų galvosenoje, o 
jiems — mūsiškėje.

Politinė ideologija 
keičia pažiūras

Nuo 1989 m. vasario mėn. 
Kanadoje pradėjo lankytis Są
jūdžio, vėliau parlamento ir 
vyriausybės atstovai, rinkti 
deputatai. Lankydavosi ir Ota
voje, kur KL bendruomenė su
darydavo sąlygas pasimatyti 
su Kanados parlamentarais, 
įskaitant ir ministerius bei 
užsienio reikalų ministeri
jos ir kitus pareigūnus.

Pradžioje teko ne tik ilgai 
išsikalbėti (su Kazimieru An
tanavičiumi, Zigmu Vaišvila), 
bet ir padėti jiems pasimatyti, 
dalyvauti jų pokalbiuose su 
Kanados parlamentarais ir at

sakingais valdžios pareigū
nais. Vėliau turėjau pokalbius 
ir interviu spaudai bei radi
jui su Broniumi Kuzmicku, Ka
zimiera Prunskiene, Vytautu 
Landsbergiu, Gediminu Vag
noriumi, deputatu Jurgiu Jur
geliu ir kt. Tada ar dar iki rin
kimų į AT, nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo ir bloka
dos pabaigos visų pareiškimai 
buvo gana vienodi. Nesijautė 
asmeninių ir partinių ambici
jų. Po “pučo”, kai Lietuva pra
dėjo įsitvirtinti tarptautinė
je plotmėje, gauti visuotinį 
nepriklausomybės pripažini
mą, prasidėjo Lietuvos parla
mente vis didėjantys nesuta
rimai. Pasirodė valdžios troš
kulys, ne tik politinėje, par
tinėje, bet ir asmeninėje plot
mėje. Todėl matome, kad Lie
tuvos parlamento darbas ir nu
matytos reformos yra įklimpę 
į sunkiai suprantamą erze
lynę.

Iš septynių Otavoje sutiktų 
Lietuvos vadovaujančių parla
mentarų dabar trys yra prie
šiški referendume pasiūlytam 
ankstyvam prezidento institu
cijos įvedimui ir nusistatę 
prieš dabartinę vyriausybę. 
Priešiški ir Sąjūdžiui, jo pro
gramai, nors visi buvo išrink
ti po Sąjūdžio skėčiu.

Politinė diferenciacija de
mokratijoje yra normalus reiš
kinys, bet Lietuvoje ji vyksta 
kažkokiais neįprastais keliais. 
Stebina ir kai kurių vadovau
jančių veikėjų beveik diamet- 
rališkas pasikeitimas politinė
je ir ekonominėje sampratoje, 

Ir jie dairosi į ateitį
Prancūzijos lietuvių bendruomenės veikėjas ir kapelionas 

prelatas Jonas Petrošius apie dabartinę veiklą
— Kaip žiūrite į dabartinę 

Prancūzijos Lietuvių bend
ruomenės veiklą, pasikeitus 
tarptautinei Lietuvos būklei?

— Prancūzijos lietuvių bend
ruomenė šiandien nėra dide
lė — keli šimtai žmonių. Prieš 
II D. karą, kol Lietuva gyveno 
normalų nepriklausomos vals
tybės gyvenimą, ji buvo daug 
gausesnė nei šiandien. Žino
ma, daugiausia lietuvių Pran
cūzijoje atsirado po karo. 
Prancūzija anuomet lietu
viams, matyt, nelabai patiko 
— veik visi išvažinėjo po Ame- 
rikas ir Australijas. Tačiau 
bendruomenė Prancūzijoje vis 
dėlto liko ir veikė taip pat, 
kaip ir kitos lietuvių bend
ruomenės — įvariais būdais 
kovojo už Lietuvos laisvę ir 
siekė išlaikyti lietuvybę. Ir 
štai didysis tikslas — Lietu
vos nepriklausomybė pasiek
tas. Kas toliau?

Tikslai ir darbai pasilieka 
tie patys. Sunkūs laikai Lietu
vai dar nepasibaigė. Dabar,
kiek įmanoma, reikia padėti 
Lietuvai kuo greičiau atsista
tyti. Žinoma, politinės kovos 
aspektas bendruomenei dabar 
jau nebėra svarbiausias, nors 
ir čia dar dažnai ji gali pasi
tarnauti — į ją neretai krei
piamasi, prašant informacijos 
apie padėtį Lietuvoje. Bet 
svarbiausias kadaise pradėtos 
kovos būdas šiandien yra pa
gelbėti iš Lietuvos atvažiuo
jantiems žmonėms — padėti 
susigaudyti Prancūzijos gy
venime, surasti nakvynes ...

O kitas tikslas — išlaikyti lie
tuvybę lieka toks pat svarbus, 
kaip ir anksčiau. Seniau iš Lie
tuvos labai jau retai kas atvyk
davo. Dabar kitaip: į Paryžių 
nuolat vis kas nors atvažiuoja, 
ištisi ansambliai, chorai, or
kestrai, surengiamos meno pa
rodos. Prancūzijos lietuviams 
visuomet labai malonu tai iš
girsti bei pamatyti. Po trupu
tį auga ir pati bendruomenė, į 
ją įsijungia nauji nariai—-mei
lė ne vieną atveda į šią šalį. 
Todėl galvojant apie ateitį 
svarbu naujuosius ir jaunus 
narius pilnai įtraukti į bend
ruomenės veiklą. Toji karta, 
kuri čia atvažiavo po II D. ka
ro, dabar jau yra pensininkai. 
Per kitų metų valdybos rinki
mus kaip tik ir reikės ieškoti

p^sAMocmA’ Knygų rišykla
SAMOGITIA” 
meniškai (riša 

knygas bei žurnalus. 
A._ Plėnys

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

išryškėjusioje tarp 1989 ir 1992 
m. Ar partiniai interesai pasi
darė svarbesni už tautos?

Naujos problemos
Prieš ketverius metus prasi

dėjęs Sąjūdis greitai pareiškė 
siekiantis Lietuvos nepriklau
somybės. Išeivijos lietuviai tą 
drąsų ir tų laikų sąlygomis be
veik beviltišką ryžtą noriai 
rėmė. Kai kurios išeivijos po
litinės grupuotės pasirinko 
gana ilgą laukimo ir stebėji
mo politiką. Lietuvių Bend
ruomenė nuo pat pradžios rė
mė ir moraliai ir materialiai. 
PLB pirmininkas vyko, Sąjū
džiui kviečiant, jau į Sąjū
džio seimo atidarymą, o vėliau 
ir į visus kitus nepriklauso
mybės atkūrimui svarbius ren
ginius.

Sąjūdis buvo remiamas nesi- 
teiraujant jo narių ir veikėjų 
ideologinių pažiūrų. Tai buvo 
lyg tautos rėmimas. Vėliau, 
pradėjus reikštis pradinei 
politinei-partinei diferencia
cijai, ir išeivijoje pradėjo 
reikštis tik atskirų grupių rė
mimas. Bet tai buvo ir dar yra 
mažo masto. Svarbiausia gal 
dėl to, kad tarp nuo Lietuvos 
nutolusių išeivijos politinių 
grupuočių ir naujai besiku
riančių Lietuvoje dar yra dide
lis skirtumas galvosenoje.

Bet politinei diferenciaci
jai aštrėjant Lietuvoje, ir 
jos atvažiavusiems atstovams 
stipriai pabrėžiant tą dife
renciaciją, ar nesusidarys 
sunkumų didesnio masto Lie
tuvos rėmimui?

jos narių tarp šių naujai čia 
atvykusių žmonių.

— Ar tikisi ir ar laukia ko
kios nors pagalbos Prancūzi
jos lietuvių bendruomenė iš 
Lietuvos vyriausybės ar visuo
menės?

— Jokios finansinės para
mos tikrai nelaukia, priešin
gai, Lietuvoje laukiama para
mos iš lietuvių išeivių. Būtų 
galima galvoti apie ateitį — 
čia labiausiai bus reikalingi 
kuo platesni kultūriniai ryšiai. 
Ateityje, kai Lietuva sustip
rės, ji turės labiau palaikyti 
išeiviją, kaip kad jau buvo 
anais Lietuvos nepriklausomy
bės metais, kai veikė speciali 
draugija remti užsienio lietu
viams. Tokia draugija turės 
atsirasti. Pvz. anais laikais 
nedidelė lietuvių darbininkų 
grupė Vokietijoje netoli Wuer- 
tenberg’o buvo savo vaikams 
išsirūpinusi iš Lietuvos mo
kytoją. Lietuvoje būdavo ren
giamos stovyklos užsieniuose 
gyvenančių lietuvių vaikams.
— Dabar Prancūzijoje veikia 
dar vienas Lietuvos atstova
vimo ir lietuvių kultūros 
centras — ambasada. Kokio 
bendradarbiavimo ir kokių 
su ja santykių tikisi lietuvių 
bendruomenė?

— Svarbiausia, kad šie san
tykiai būtų normalūs, nuošir
dūs. Čia negali būti jokios kon
kurencijos. Ambasada yra 
ambasada, bendruomenė yra 
bendruomenė. Aš neįsivaiz
duoju, kokie čia galėtų būti 
konfliktai ar nesusipratimai. 
Priešingai, vieni kitiems tu
rime talkinti, vieni kitiems 
sudaryti tokias sąlygas, kad 
galėtume kuo gražiausiai gy
venti, kaip iki šiol.

Kalbėjosi Darius Alekna

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

OntarioSudbury,

Tėviškės žiburiai • 1992. VI. 23 - Nr. 26 (2209) » psl. 5

Kanados baltiečiu karių veteranų lygos metiniame susirinkime Toronto 
Latvių namuose Atminimo medaliu apdovanojamas VI. Pūtvio šaulių kuo
pos pirmininkas BALYS SAVICKAS. Medalį prisega lygos pirm. OZOLAS

Tikslas pasiektas, bet kovoti reikia toliau
Iš Kanados baltiečiu karių veteranų lygos susirinkimo

Tokia pagrindinė mintis vy
ravo daugelio baltiečiu pasi
sakymuose Baltijos veteranų 
lygos Kanadoje metiniame susi
rinkime, įvykusiame Toronto 
Latvių namuose 1992 m. gegu
žės 9 d. Šis keturioliktas susi
rinkimas — pirmas po Baltijos 
valstybių nepriklausomybės at
gavimo.

Įžanginį žodį tarė lygos pirmi
ninkas Ozolas. Generalinis Lie
tuvos konsulas Haris Lapas pri
siminė sunkiausius momentus 
trijų Baltijos valstybių kelyje 
į nepriklausomybės atstatymą. 
Istorinį kovos rezultatą jis 
įvertino amerikiečio reporte
rio Edvardo Smith’o žodžiais: 
“Atkakliausią iššūkį Sovietų 
Sąjungos vientisumui ir neda
lomumui metė ne Centrinė Azi
ja, kurioje 50 mil. musulmonų, 
ne Kaukazas ar Ukraina, o Lie
tuva, taikiai, bet nesulaikomai 
siekusi nepriklausomybės”.

Parlamentaras Jesse Flis, 
baltiečiu draugas, pabrėžė, kad 
laisvė Baltijos respublikose 
dar nepasiekta, kol rusų kariuo
menė nepasitraukė. Jis taip pat 
pažymėjo, kad aktyvi daugelio 
Kanados latvių, estų ir lietuvių 
visuomeninių organizacijų, tarp

JAV LB KRAŠTO VALDYBA ir 
LIETUVOS PARLAMENTAS 

kviečia

IŠEIVIJOS LIETUVIUS Į STUDIJŲ SAVAITĘ

“LIETUVA - IŠEIVIJA”
Ryšiai ir neišnaudotos galimybės Birštone 

1992 rugpjūčio 16-23

Programa: aktualios paskaitos, susitikimai su valdžios 

pareigūnais, įvairios ekskursijos ir daugiau.

Kaina: kelionė, nakvynė su maistu ir transportu bei 
registracijos mokesčiu - $1430 JAV.

Skubiai registruokitės, 
skambinant LB būstinė 1-215-739-9353 
arba Ingrida Bublienė 1-216-486-8692

c-į«^ MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

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

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

išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS 

su S PLIRKINCJ A.IILWAYS ir 
AEiHO LINIJA.

DĖMESIO, VAKARŲ KANADA!
Nauji tiesioginiai skrydžiai penktadieniais 

iš Vankuverio ir Kalgario per Kopenhagą į Vilnių.
Vancouver ..........................- nuo $1368 + mokesčiai ir drauda

Kelowna .....................................................- + $150
Calgary ................................ - nuo $1268 + mokesčiai ir drauda

Edmonton.................................................. -+ $100
Regina, Saskatoon, Winnipeg - +$150

Pagal pageidavimą paruošiant keliones ir sekančiomis trasomis:
Torontas — VarSuva — Vilnius 
Torontas — Frankfurtas — Vilnius 
Torontas — Viena — Vilnius 
Torontas — Ciurichas — Vilnius

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

jų ir veteranų lygos, veikla at
kreipė Kanados visuomenės bei 
vyriausybės dėmesį, paspartino 
daugelio klausimų sprendimą, 
siekiant šioms šalims nepriklau
somybės. Kaip vyriausybės at
stovas jis pažadėjo dėti visas 
pastangas, kad būtų padaryti 
reikiami Kanados valdžios nu
tarimai dėl rusų kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos valstybių, 
kad būtų sudarytas spaudimas 
šiuo klausimu JT.

Generalinis Estijos konsu
las Kanadoje Elmar Heinsoo 
savo kalboje siūlė ieškoti būdų 
padėti Baltijos respublikoms 
atstatyti sugriautą ekonomiką.

Susirinkimo oficialios dalies 
pabaigoje garbės raštais buvo 
apdovanotos aktyviausiai pri
sidėjusios prie nepriklausomybės 
atstatymo veteranų organizaci
jos. Apdovanotųjų tarpe — To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa. 
Atminimo medaliais apdovano
ti: kuopos pirmininkas Balys 
Savickas, sekretorius Vytau
tas Pečiulis, šaulys Petras 
Jonikas. Meninėje programoje 
dalyvavo smuikininkas Algir
das Stulgys.

Algirdas Pūkas

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604
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Rašytojos žingsniai į tėvynę
Petronėlės Orintaitės kūryba grįžta į Lietuvą

IGNAS MEDŽIUKAS

Petronėlė Orintaitė, poetė 
ir beletriste, jau nepriklau
somoje Lietuvoje įsirikiavo į 
to meto pirmaeilių rašytojų 
eiles. Rašytojos gabumai anks
ti pasireiškė — kūrybinę ug
nį pajuto dar besimokydama 
Vilkaviškio gimnazijoje, bet 
į platesnę visuomenę išėjo 
1926 m., išspausdindama pir
muosius eilėraščius žurnale 
“Naujoji vaidilutė”. Vėliau 
jos kūryba buvo spausdinama 
“Naujojoj romuvoj”, “Lietu
vos aide”, “Jaunojoje karto
je” ir kituose periodiniuose 
leidiniuose. Ji kūrė novelių, 
romanų, apybraižų, vaikams 
ir jaunimui skaitymų, poezi
jos ir scenos veikalų. Labiau
siai yra pasireiškusi beletris
tikoje.

1930 m. P. Orintaitė išleido 
poezijos rinkinį “Vingių vin
giai”, 1932 m. — apysakų rin
kinį “Iš sostinės”, 1934 m. kny
gynų vitrinose literatūros my
lėtojai išvydo jos romaną “Pa
slėpta žaizda”. Šis romanas, 
dėl savo socialinio aktualu
mo sutiktas su dideliu susi
domėjimu, buvo plačiai ko
mentuojamas bei recenzuoja
mas. Po to ji išleido romaną 
“Daubiškės inteligentai” 
(1937), apsakymų rinkinį “Jur- 
gučio pieva” (1938) ir publi
cistiką “Kviečiai ir raugės”, 
eilėraščių rinkinį “Dirvonų 
dukterims” (1939). Abu jos ro
manai 1955 m. Amerikoje buvo 
išspausdinti antruoju leidimu.

1944 m. vasarą rašytoja su 
savo vyru teisininku Kaziu 
Januta ir einančiu ketvirtuo
sius metus sūneliu pasitraukė 
į vakarus, nes jau 1941 m. bir
želio mėn. šeima buvo numa
tyta išvežti į Šiaurę, tik, lai
mingu sutapimu, persikėlus į 
kitą butą nebuvo surasta.

1945-1949 m. P. Orintaitė gy
veno Augsburge, Bavarijoj, 
kur gimnazijoje mokė lietu
vių vaikus. Nesant vadovėlių, 
ji beveik iš atminties ėmė ra
šyti lietuvių literatūros kon
spektus, kuriuos spausdino 
ten leidžiamame laikraštyje 
“Žiburiai”, kad moksleiviai 
galėtų susipažinti su žymes

niaisiais lietuvių rašytojais 
ir jų kūryba.

1949 m. rašytoja su šeima 
atvyko į Čikagą, o iš čia 1959 m. 
persikėlė į Los Angeles mies
tą, Kalifornijoje, kur ligi šiol 
gyvena. Ir gyvendama užsieny
je plunksnos nepadėjo į šalį. 
Čia ji išleido novelių rinki
nius “Marti iš miesto” (1948), 
legendą “Viligailė” (1951), no
veles “Grožvylės meilė” (1955), 
eilėraščių rinkinius “Šulinys 
sodyboj” (1950), “Liūdnai lin
guoja lelija” (1967), eiliuotą 
apysaką “Teofilė nuo Kražan
tės” (1959), apybraižų rinkinį 
“Liepalotų medynuose” (1971), 
istorinį romaną “Erelių kuo
rai” (1976), poemą “Legendų 
liepsnos” (1986).

Be to, yra parašiusi daugelį 
knygelių vaikams ir jaunimui, 
pasirašydama Balės Vaivory- 
tės (Voveraitės) slapyvardžiu. 
Už novelę jaunimui “Viltrakių 
vaikai” Lietuvių rašytojų drau
gija paskyrė literatūros pre
miją. Taip pat ji laimėjo ir 
“Dirvos” konkursą už novelę 
“Gantvytis” (1973). Dar buvo 
išleista jos įdomių atsimini
mų apie Salomėją Nėrį knyga 
“Ką laumės lėmė” (1965). Jos 
parašyti scenos vaizdeliai bu
vo vaidinami lituanistinių mo
kyklų scenose Niujorke, Čika
goje, Los Angeles ir kitur.

P. Orintaitės kūryba Lietu
voje ligi šiol buvo mažai pa
žįstama. Jei būdavo užsime
nama, tai tik bendrais bruo
žais. Gal todėl, kad sovietinė
je Lietuvos Enciklopedijoje 
apie ją rašoma: “Dalyvavo an
titarybinėje lietuvių emigran
tų veikloje” (TLE III t., 249 p.).

1991 m. Justinas Kubilius pa
rengė ir “Vagos” leidykla Vil
niuje išspausdino P. Orintai
tės romanus “Paslėpta žaizda” 
ir “Daubiškės inteligentai” 
viename leidinyje.

Romane “Paslėpta žaizda” 
autorė vaizduoja jautrią, rea
laus gyvenimo nepažįstančią 
miestietę Domicėlę, kuri iš
teka už atkaklaus ir užsispy
rusio chrakterio Jurgio Šerkš
nos. Domicėlei netikėtai ta
pus nėščia, jos vyras reikalau
ja, kad ji pasidarytų abortą

Rašytoja PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

ir nuveda ją prieš jos norą pas 
gydytoją. Neturėdama valios 
atsispirti, ji šį įvykį skau
džiai pergyvena, labai gailisi. 
Pagaliau pajunta, kad jos vy
ras jai neištikimas. Tada 
apima ją toks jausmas lyg du 
svetimi žmonės gyventų po vie
nu stogu, “kaip du prieš viens 
kitą pakelėje įsodinti gluos
niai, kurie tiek laiko jau žiūri 
viens į kito veidą, bet niekad 
nei viena šakele nepasisie- 
kia”. “Ir tik dabar ji pajuto, 
kad negalėsianti būti Jurgio 
žmona”. Tik paskutiniu mo
mentu Domicėlė ryžosi pasi
priešinti, kad vyras ją varė 
iš namų, žadėdamas parsivesti 
kitą: “Aš dar atsispirsiu. Ga
na vergauti — ir aš žmogus. Iš 
savo namų — pati neišeisiu. 
Taip lengvai neišvarys”.

Romanas parašytas lengvu 
stiliumi, natūralia kompozici
ja. Literatūros istorikas Pra
nas Naujokaitis apie šį roma
ną sako: “Dėmesys sutelkia
mas į vaizduojamų žmonių psi
chologiją, tuo būdu pasiekiant 
turinio gilumo, tikrovės artu
mo ir vaizdo įtaigumo”.

Autorė, bemokytojaudama 
įvairiuose Lietuvos miestuo
se, gerai pažino inteligentų 
gyvenimą. Iš to kilo romanas 
“Daubiškės inteligentai”. Pet
ras Rubikas, banko kasinin
kas, širdžių ėdikas, viengun
gis, kuriam nelengva vedybo
mis susirišti su viena mote
rimi, Gundos Sakalaitės aša
romis priverčiamas paskubin
ti vedybas. Bet įgytų įpročių 
jis ir po vedybų negali atsi
kratyti. Tik sunki liga pri

verčia jį būti pasikeitusiu 
žmogumi.

Autorė romane parodo, kad 
Daubiškės inteligentų svar
biausi siekiai — padaryti kar
jerą tarnyboje, kad už kitus 
būtų prašmatnesnis. Juos už
valdęs liguistas pavydas. Ba
liai, tuščias laiko leidimas 
klube prie bilijardo, kortų, 
degtinės stiklelio ar seksinės 
pramogos — kasdieniniai reiš
kiniai. Išleistuvės, įstaigų 
viršininkų pasikeitimai, vė
darų valgymas, medžioklės ir 
kitos iškylos — jiems aktua
liausi įvykiai.

Tokius reiškinius romano 
autorė paliečia su švelnia 
ironija, ypač tenka taiklesnis 
žodis tuščioms moterims, val
dininkų žmonoms, kurios kas
dien užsiima tik plepalais, 
apkalbomis, naujienų perdavi
mu. Jos stengiasi puoštis, kad 
pasirodytų pobūviuose viena 
už kitą prašmatnesnės, o jų, 
anot autorės, yra visokio plau
ko būtybių: “universitetą uos
čiusių, gimnazijos ragavusių, 

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Rytų Lietuvos klausimams k-jos 
pirm. A. Augulis Gervėčiuose prie paminklinio kryžiaus, pastatyto šven
toriuje Nuotr. Br. Saplio

buvusių mašinisčių, sekreto
rių, bet taip pat ir šaunių siu- 
vėjėlių bei kirpėjėlių, net vos 
pasirašyti mokančių tarnaičiu- 
kių arba buvusių lengvo luomo 
mergelių”.

Vyresnioji karta čia liečia
mus reiškinius dar prisimena, 
bet jauniesiems — jau istori
nė praeitis. Todėl Lietuvos 
pokario kartoms labai naudin
ga susipažinti su Petronėlės 
Orintaitės kūryba. J. Kubilius, 
supažindindamas su rašytojos 
gyvenimo bruožais ir aptarda
mas jos kūrybą, sako: “Vis dėl
to turime pripažinti, jog tai 
ano meto stilius — ir galvose
na, ir gyvensenos. Viskam yra 
savas laikas ir sava erdvė: ir 
literatūroje, ir istorijoje ...”

Petronėlė Orintaitė, PASLĖP
TA ŽAIZDA. DAUBIŠKĖS IN
TELIGENTAI. Vilnius 1991, 
“Vagos” leidykla. “Vilties” 
spaustuvė. Parengė ir baigia
mąjį žodį parašė Justinas Ku
bilius. Redaktorė — S. Kaza
kevičienė. Viršelio dailinin
kas — A. Každailis.

“Augau Dievo Žodžio šviesoje...”
Prisimenant velionį Praną Enskaitį - visuomenės ir 

spaudos darbuotoją
ALDONA GAILIENE

Hamiltono bendruomenė nete
ko darbštaus ilgamečio lietuvio 
veikėjo - 1992 m. kovo 31 d. mirė 
a.a. Pranas Enskaitis. Liko liū
dintys - žmona Teresė, sūnūs - Al
gis ir Jonas, duktė Milda ir jų šei
mos.

Velionis gimė 1909 m. Griškabū
dyje, Šakių apsk. Jo tėvai turėjo 
ūkelį ir buvo giliai tikintys evan- 
gelikai-liuteronai. Savo biografi
joj jis pats sako: “Nuo mažų dienų 
augau Dievo žodžio, t.y. Šv. Rašto 
šviesoje”.

Jis tarnavo Lietuvos kariuome
nėje Kaune - aviacijoje. Vėliau 
įstojo į Aukštosios Fredos aukš
tesniąją sodininkystės mokyklą. 
Baigęs gavo darbą kooperacinėje 
b-vėje “Sodyba" Kaune ir čia ap
sigyveno.

Į Kanadą Pr. Enskaitis atvyko 
1948 m. Pradžia buvo nelengva. 
Susirgo nugaros liga. Žmona išei
davo į darbą, vaikai į mokyklą, o 
Pranas, sugipsuotas nuo galvos iki 
kojų, gulėdamas lovoje, pasilik
davo su savo mintimis.

Savo trumpoje biografijoje jis 
rašo: “Verkiau, nerimau, mel
džiausi ir prašiau Dievą nušvies
ti Jo planus manyje. Tada išgir
dau savo viduje žodžius: “Skelbk 
mano žodį savo tautai per spaudą”. 
Ir Pr. Enskaitis pradėjo rašyti. 
Pasiskolinęs $300, nusipirko mažą 
presą su rankinėm raidėm ir pra
dėjo spausdinti. Taip buvo įsteig
ta “Rūtos” spaustuvė.

Pirmieji dvasinio turinio straips
neliai pasirodė laikraštėlyje “Švy
turys”. Velionis tapo nuolatiniu 
šio laikraštėlio bendradarbiu. 
Pradėjo išleidinėti ir dvasinio 
turinio knygeles. Iš viso yra iš
leidęs apie 30 knygų, 60-80 įvai
rių brošiūrų, 2 eilėraščių knygas 
ir apie 10 vertimų. Čia paminėsiu 
keletą. “Gintaro dėžutė” - tai 
krikščioniški apsakymėliai, “Na
mai ant uolos”, “Laiškai tikėjimo 
broliui”, “Palinkusios varpos”, 
“Keleiviai”, “Mano darželio gė
lės” ir daug kitų.

Lietuvoje 1939 m. išleido “Plaz
danti širdis” - apysakų rinkinį. 
Tai atsiminimai pergyventų da
lykų.

Visuose Pr. Enskaičio raštuose 
šalia meilės Dievui ryškiai atsi
spindi didelė meilė Lietuvai. Kny
gelėje “Namai ant uolos” įžangoje 
rašo: “Tačiau tu esi mano brolis 
ir sesuo, tas pats Lietuvos lygumų 
sūnus, jos laukų dukra. Mudu kal- 
bava ta pačia motinos kalba. Mu
dviejų tas pats Viešpats ir tas pats 
Dievas”.

Velionis PRANAS ENSKAITIS

Kitoj knygoj prologe rašo: “Tu
rės kilti naujas, skaistus dienos 
rytas, nešąs mano kraujuojančiai 
tėvynei taip trokštamą laisvę”. 
Viena pirmutinių jo išleistų kny
gelių yra “Audra eina”. Tai lie
tuvių evangelikų - Kalvaičių šei
mos pergyvenimai. Visoje knygoje 
atsispindi nepaprasta meilė Lie
tuvai, savo gimtinei. Rašo: “O, 
tėviške, kokia tu įstabi! Vien apie 
tave išgirdus širdis ima gyviau 
plakti, mintys atgyja, nuotaika 
pasitaiso”. Kalvaičių tėvai pir
mos rusų okupacijos metais su 
skaudančia širdimi repatrijavo į 
Vokietiją, o sūnus Petras ryžosi 
nesiskirti su mylima Lietuva.

Pr. Enskaitis daugiau kaip 30 
metų redagavo ir leido laikraštė
lį “Evangelijos šviesa”. Daugelį 
metų jis tvarkė mūsų “Aušros Var
tų” parapijos knygynėlį-kioską, 
visuomet mielai patarnaudavo, pa
rūpindavo norimos literatūros. Jis 
buvo Esperanto sąjungos narys 
Lietuvoje ir Kanadoje, darė verti
mus iš esperanto į lietuvių kalbą.

Negalime napaminėti Pr. Ens
kaičio kaip skauto veikėjo. Kau
ne, ant Napoleono kalno, jis da
vė skautišką priesaiką. Vokieti
joj su pik. Reikeniu suorganiza
vo skautus ir pats buvo drauginin
ku. Redagavo “Vingių keliais” ir 
laikraštėlį “Skautas”. Gyvendamas 
Rodney, Ont., atgaivino “Skautų 
aidą”. Jis taip pat yra vienas iš 
Hamiltono pensininkų klubo stei
gėjų.

Velionis buvo ramaus būdo, to
lerantiškas, didelis Lietuvos pat
riotas, kuriam Šv. Raštas buvo jo 
kelrodis.

• Žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS

Partizaninių kovų aidai

Sustok prie akmens
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Apiplėšė ūkį
Šermenų vakarienė buvo ne

įprasta: stribai viską keturiais 
vežimais išvežė: maistą ir dra
bužius, javus ir namų apyvokos 
daiktus. Namiškiai liko kaip 
stovi, be gabaliuko duonos. O 
stribų žmonos džiaugėsi, kad 
ištisą mėnesį joms nereiks vir
ti valgyt. Stribų vaikai dėvė
jo atmimtus drabužius.

Grobimo ir plėšimo nepaka
ko: stribai statė Stasę prie sie
nos, gąsdino ir terorizavo, rei
kalaudami išduoti likusius tris 
brolius. Sodybą pamiškėje sta
lininiai banditai lankė nuolat. 
Plėšti jau nebuvo ko, tai iš pe
rinėtos žąsies kiaušinius atim
davo.

Staselės sesuo Zosė suimta 
sėdėjo Šilutės kalėjime. Jos 
laišką namiškiams išlaisvinta 
kalinė Bronytė, kilusi nuo Ši
lalės, įsisiuvo į švarkelį ir at
gabeno į Fermų kaimą. Mergi
na gerokai išsigando, kai švar
kelis patiko tardytojo žmonai. 
Įsižiūrėjusi švarką grąžino.

JONAS TALIŠAUSKAS

Žuvo ir Jonas su Albertu
Antrasis Tališauskų sūnus 

Jonas buvo siuvėjas. Paimtas į 
sovietų armiją 1944 m. rudenį, 

apsinuodijo žalia mėsa. Dar 
Tauragėje, surinkimo punkte, 
paprašė gydytojo. Iš jo pasity
čiojo, suspardė. Vežant į Ru
siją, kai iš Kaišiadorių paju
dėjo traukinys, Jonas su drau
gu iššoko pro langą. Grįžo vos 
gyvas. Namuose felčeris išgy
dė. Kartu su vokietuku Alber
tu netoli Nemakščių pas Jackį 
įsirengė bunkerį. Jame abu vy
rai praleido žiemą.

1946 m., prieš šv. Juozapą, po 
įskundimo, Jackių namus ap
supo. Vyrai gynėsi ir, nematy
dami išeities, susiprogdino. 
Sodybos šeimininkus, suklup- 
dę plikus ant sniego, stribai 
negailestingai mušė ir daužė. 
Paskui išvežė į lagerius.

Dviejų partizanų kūnus Ne
makščių stribai sumetė į pel
kę. Verta parašyti, kad doras 
žmogus - valsčiaus pirminin
kas Petras Žibąs protestavo 
prieš tokį “žmonių, o ne gyvu
lių” laidojimo būdą, bet į tai 
vadinami “gynėjai” neatsižvel
gė. Iškasė duobę ties dviem ma
žais berželiais. Dabar ten graži 
vieta. Lyg iš vieno kamieno iš
augę rymo du balti beržai. Jie 
saugo dviejų kovos brolių - lie
tuvio Jono ir vokiečio Alber
to - amžino poilsio vietą.

“Gegužiukai”
Paupinės miško pakraštyje, 

netoli Tališauskų sodybos, pa
sigirdo nerūpestingas gegutės 
kukavimas. Jam antrino dar 
vienas “ku-kū”. Motina pašau
kė Staselę iš trobos:

— “Gegužiukai” atėjo. Val
gyti prašo.

Staselė paima lauknešėlį ir 
eina į mišką. Ji žino, kad tie 
“gegužiukai” tai partizanai - 
brolis ir sesuo Norkai.

Nepaisydami stribų siautė
jimų, jų namuose dažnai lan
kėsi batakiškiai, vidukliškiai, 
vadžgiriškiai, raseiniškiai. Čia 
prieglobstį ir šilumą rasdavo 
partizanai nuo Gaurės ir “Ro
lando” būrys. Kaimas apie tai

Du iš vienuolikos kartu žuvusieji 
partizanai - JONAS ŽUKAUSKAS 
ir STEPONAS TALIŠAUSKAS

žinojo, bet buvo vieningas ir 
neišdavė. Daugybė aplinkinių 
kaimų vyrų buvo miške. Jie vi
si buvo savi ir gynė Lietuvos 
laisvę. Iš jų kaimo nebuvo nė 
vieno stribo, nė vieno išdaviko. 
Paprasti žemaičių artojai, 
daugiausia neturtingi valstie
čiai, amatininkai, žemės ūkio 
darbininkai ir bernai, labiau 
už viską branginę Tėvynės lais
vę, nevergavę okupantui.

Kvatojo vyrai miške, kai du 
12-13 metų vaikai, broliukai 
Slušinskai iš Paviščiovio kai
mo, atvarė į partizanų stovyk
lą girtą saugumietį. Mažieji 
“partizanai” sučiupo jį kaime, 
nuginklavo ir surišę rankas 
pristatė kur reikia. Sovieti
nis teismas nuteisė juos de
šimčiai metų katorgos.

Apygardos vadas Visvydas
Bronių Tališauską, būrio 

vadą, ilgą laiką lydėjo sėkmė. 
Ne kartą Stasė, išgirdusi apie 
besiartinantį pavojų, sėsdavo 
ant savo greitakojės trakėnės 
ir perspėdavo miško brolius.

Tališauskų namuose lankėsi 
su broliu Bronium palaikęs ar
timus ryšius Jungtinės Kęstu
čio apygardos vadas Juozas 
Kasperavičius - “Visvydas”. 
Jis buvo stambus, tiesus, aukš
tas vyras, kilęs nuo Vadžgirio, 
buvęs aviacijos leitenantas. 
1945 m. jį sužeistą kartu su bro
liu Kaziu suėmė girti Jurbarko 

stribai. Liepė jiems bėgti, kad 
galėtų nušauti. Kazys bėgo-jį 
nušovė. Juozą pastūmė, kad 
bėgtų, ir vistiek šovė. Suvertė 
į vežimą. Juozas gulėjo apačio
je, o jo nušautas brolis viršu
je. Visą kelią brolio kraujas te
kėjo ant sužeistojo. Išmetė juos 
ant grindinio. Sulaukęs vidur
nakčio, Juozas iššliaužė. Išsi
gydė slėptuvėje.

Antrą kartą drąsųjį apygar
dos vadą sužeidė už Paupio 
bažnytkaimio. Stribai nuvežė 
į Biliūnų dvarą, kur buvo įreng
ta ligoninė. (Raseinių įstaigas 
nušlavė karo audra). Stribų 
sargyba nenuleido nuo sužeis
tojo akių. Dvi medicinos sese
rys pranešė partizanams. Su
sirinko keli būriai, užėmė li
goninę ir vadą išvadavo.

Tos abi merginos išėjo kar
tu su kovotojais. 1945 m. vasarą 
jos žuvo Vertukų mūšyje. Buvo 
nukauta ir Raseinių gimnazis
tė ryšininkė Elzbergaitė. Žuvu
siųjų lavonus niekino Rasei
nių turgaus aikštėje. Tuo me
tu pro šalį žygiavo 16-osios lie
tuviškosios divizijos kariai. 
Vienas karininkas pasipiktino 
ir sukėlė triukšmą: “Argi tam 
mes kraują liejome, kad lietu
viai gatvėse mėtytųsi? Kur tai 
matyta?”. Lavonus kažkur už
kasė. Kitus žuvusius niekinti 
nesiliovė. Užklupti stribų ir 
enkavedistų, apie 17 vyrų žuvo 
Dainių miške.

Kasperavičius, persirengęs 
mūrininko drabužiais, ėjo per 
kaimus ir tyrinėjo padėtį. Jį 
dar kartą suėmė. Nuvarė į Erž
vilką. Nežinia kodėl - gal iš
mūrijo stribams krosnis, o gal 
padėjo nelegalūs dokumen
tai, - bet jį paleido.

Kasperavičius žuvo 1947 m. 
prie Batakių. Apsuptas prie
šų, jis sunaikino štabo doku
mentus ir susisprogdino.

Slėpėsi Rytprūsiuose
Už Pagėgių, Rytprūsiuose, 

kūrėsi malūnų trestas. 1945 m. 
Steponas Tališauskas su kele
tu savo krašto vyrų ten įsidar
bino. Tačiau vienas Eržvilko 
stribas, atsibastęs iš paskos, 
pranešė, kad jauniausias Ste
po brolis Vytautas - “bandi-

Kęstučio apygardos partizanų vadas 
VISVYDAS-JUOZAS KASPERAVI
ČIUS, aviacijos leitenantas, žuvęs 
bunkeryje Tauragės apskrityje prie 
Batakių 1947.IV.12

tas”. Jaunuolį suėmė. Įmetė į 
Pagėgių kalėjimo rūsį. Kai Zo
sė nuvyko aplankyti, rado jį 
kankinamą iki kaklo vandeny
je. Nagai buvo atlupinėti, ba
dytos akys. “Aš papasakosiu 
viską, jei liksiu gyvas”. Stri
bai kalbėjo konkrečiau: “At
vežk išgert ir užkąst - tai bro
lį paleisim”. Kai viską atvežė, 
brolį paleido. Dešimčiai die
nų, be dokumentų, įsakę iš
duoti “banditų gaują”.

— Aš išdavikas nebuvau ir 
nebūsiu! - pasakė namuose 
ketvirtas brolis ir išėjo į miš
ką su ginklu.

Paupio būrio vadas
Broniaus būrys buvo apsi

stojęs miške už Šaltuonos upės. 
Atsiskyręs nuo visų, Bronius 
išėjo žvalgybom Patraukė na
mų link. Miške jį apsupo. Atsi
šaudė, kol turėjo šovinių. Ke
lis priešus nukirto. Paupio bū
rio vadas Bronius Tališauskas 
žuvo 1946 m. rugsėjo mėnesį. 
Tardytojas Gudeika, tardyda
mas Stasę, parodė brolio laik
rodį ir pasakė:

— Va, ar pažįsti? Tai aš tavo 
brolį nušoviau!

Stasė tylėjo ir verkė. Ketvir
tas brolis Steponas dar kovojo.

(Bus daugiau)

RE: BALTIC MARTYRS REMEMBERED...
Over half-a-century ago (beyond the Amber sea) 

the valiant Baltic peoples lost democracy.
Lithuania, Estonia, Latvia ... proud, and grand... 

sank beneath Stalin's iron fist. .. and Hitler’s heavy 
hand...

Then, on June 14th of’41,-in fearful, anguished fright, 
-Balts were torn from their homes, - in the darkness of 
the night... Teenagers; children; the old; infirm: men 
and women; babes-in-arms; - all who met a martyr's death
- on Russia’s frozen Siberian Steppes...

Oh! Valiant Baltic Martyrs! Your valour of 1941 inspired 
us to “hold the faith”, - and led us, firmly, on ...

Your fellow Balts fought the fight... held the torch ... 
kept it bright... for fifty-one years held hopes high: 
for the Baltic States... prepared to die.

Now, the fight is over: the battle has been won; and 
Lithuania, Estonia, Latvia have, at last, begun ... to 
rebuild their ravaged nations.. . that have suffered 
hard... and long...

With the subjugated nations; like Poland, and 
Ukraine, they rise in faith and freedom, - Independence, 
now regained. . .

With all of eastern Europe, they rise to sovereignty,
- with strength of heart, - and soul, - and mind... to true 
democracy...

So, Rest in Peace, dear Baltic Martyrs, brave: the 
place you lie is not some cold, damp grave: it is a Martyrs’ 
Shrine: sweet, hallowed ground; - where we bow low in 
faith ... and Love, profound...

For, now, your golden Amberlands, at long. .. long 
last, are free. They have regained Independence, - and 
reclaimed their sovereignty...

And the Martyred death you suffered, - in June of 1941, 
-stands for valour, faith and hope.. . and freedom, - 
finally won ...

Julia Eckert-MacLean,
Canadian Friends of the Baltics, 
Box 615 - 30 Chalk St., Seaforth, 
Ontario N0K1W0. Ph.(l-519) 527-1063

P.S. A special thanks to “Tėviškės žiburiai” readers, who 
have written to me ... I am attempting to catch up on my corres
pondence ... so please bear with me.

Letters have come from as far away as London, England; 
Sana’a, Yemen Arab Republic; Australia; Italy. - Your paper 
reaches around the globe-Thank God!

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

. Patarnauja lietuvių kalba.
. Nemokamas namų įvertinimas. 

2254 Bloor St.W. Toronto, Ontario M6S 1N6
Pirkite namus geresnei savo ateičiai



Tylos įtūžimas... rūstis? aureujam.balašaitienė

Almanachas, kuriame daug dumblo. Nepražydo Lietuvos kūrėjai lietuviškos dvasios grožiu, 
neišsiliejo laisvės džiaugsmo upeliais
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□ KI LTl Iii t JE VEIKLOJE
Neseniai mane pasiekė Lie

tuvos PEN pirmasis almana
chas, pavadintas “Rage of Si
lence”, bet pirmame puslapy
je parašyta “Range of Si
lence” ... Almanachą reda
gavo Lietuvos PEN vicepirm. 
Ričardas Gavelis ir ižd. dr. 
Stasys Goštautas, 1992 m. iš
spausdino Vilniaus “Arėjas” ir 
išleido “Baltoji varnelė”.

Pagaliau Lietuvoje įsistei
gė tos pasaulinės organizaci
jos skyrius, kurio pirminin
ku yra poetas Kornelijus Pla
telis. PEN yra 1921 m. įsteig
ta tarptautinė organizacija. 
Jos pavadinimą sudaro pir
mosios trijų žodžių raidės: 
“poets”, “essayists”, “nove
lists”. Iki 1940 m. PEN skyriai 
veikė Estijoje ir Latvijoje, 
bet ne Lietuvoje. PEN kovoja 
už visišką kūrybos laisvę ir 
kelia į viešumą valstybinių 
santvarkų daromas skriaudas. 
Todėl džiugu, kad Lietuvos 
PEN skyrius šiais metais iš
leido savo pirmą leidinį. Poe
zija išspausdinta lietuvių kal
ba su anglų kalbos vertimais, 
o prozos pavyzdžiai — tiktai 
anglų kalba. Gražiai apipavi
dalinta 120 psl. knyga suda
rytų malonų įspūdį, jei ne vai
kiškos, neskoningos ir primi
tyvios iliustracijos, techniš
kai apibūdintos kaip “ofortai”, 
“ksilografija” ir “šilkografi- 
ja”. Nežinia, artai šaržai, ar...

Gyvendami toli nuo geležine 
uždanga atskirtos Lietuvos,
neturėjome praėjusių dešimt
mečių Lietuvos rašytojų ir 
poetų kūrybos pilno vaizdo. 
Jei ir turėjome progą ką nors 
paskaityti, tai žinojome, kad 
po brutalia cenzūros ranka 
jie negalėjo išreikšti to, kas 
veržėsi iš jų dvasios. Todėl 
nudžiugau gavusi tą leidinį, 
nes įsivaizdavau, kad jame 
atrinkti raštai yra skiriami 
Lietuvos literatūrai užsie
nyje atstovauti.

Iš kelionių į Lietuvą ir bend
raujant su iš ten atvykusiais 
asmenimis susidaro įspūdis, 
kad Lietuva veržiasi į Vaka- 
ruą,7 nori modernėti ir grįžti 
į laisvo pasaulio tautų šeimą. 
Literatūroje atsispindi tau
tos charakteris, nes kūrėją 
formuoja jo aplinka. Ar tai 
Šilerio “Wilhelm Tell” univer
sali laisvės idėja, ar Šekspy
ro “Karalius Lyras” tragedijo
je išanalizuotas tėvų ir vaikų 
konfliktas, ar Vaižganto “Pra
giedrulių” patriotiškai roman
tiška kovos su priespauda sim
bolika, — visa tai atskleidžia 
kūrėjo dvasią, jį supančios 
universalinės, tiek visai žmo
nijai, tiek atskirai tautai rū
pimos problemos. Almana
chuose, chrestomatijose susi
pažįstame su vertingais lite
ratūriniais kūriniais. Taigi 
natūralu, kad “Rage of Si
lence” turėjo atrinkti tai, kas 
lietuviškoje literatūroje yra 
geriausia . . . Įdomu ir tai, kad 
į almanachą yra įtraukti ir Lie
tuvos, ir užsienyje gyvenantys 
lietuviai kūrėjai.

Pradedu su poeto Kazio Bra- 
dūno “Kraujo vestuvėmis”. Jis 
pranašauja: “Jei Tu brolio 
kraują pamačiusi, neverksi... 
galėsi tekėti. Jeigu tu brolio 
kraują palietusi neverksi, būsi 
vaisinga”...

Sigito Gedos “Visatos eks
ponatai” skamba šitaip (kiek
vienas žodis atskiroje eilutėje 
be jokių skyrybos ženklų): “ma
no iškastas ir supakuotas į per
matomą celofaną juodas snie
guotas mamutas užėmė pirmą
ją vietą greta berankės Vene
ros Monos Lizos Linkolno Na
poleono ir Čerčilio vaškinių 
skulptūrų Muziejuje Niujor
ke” ...

Vytautą Bložę cituojant, rei
kia atsisakyti kultūringos kal
bos, nes skaitome: “kiaulės”,

V. Verikaičio natoteka muziejui
Dainininkas ir dirigentas, 

muzikinio Kanados lietuvių 
gyvenimo organizatorius ir 
pedagogas a.a. Vaclovas Veri- 
kaitis per savo prasmingos 
veiklos metus sukaupė nema
žą natų biblioteką. Nežiūrint 
didelio užimtumo vadovaujant 
“Arui” Toronte, “Aidui” Ha
miltone, Prisikėlimo parapi
jos chorui, dirbant mokyklo
je, nežiūrint nė plačios kon
certinės veiklos, a.a. V. Veri- 
kaitis surasdavo laiko nato- 
tekos tvarkymui, gaidų perra
šinėjimui, redagavimui. Šian
dieną, žvelgiant į šį velio- 
nies palikimą, tenka stebėtis

“apipjaustytųjų dalys”, “smar
vė”, “nemindžiok, įlipsi į š ... 
(negaliu išrašyti, AMB) Vieš
patie”. Akis erzina žodžiai 
“supercicilikuodamiesi, ani- 
malizuodamiesi”, ir “karkva
baliai baltom komžom” ...

Atsigaivinu, skaitydama 
Kornelijaus Platelio odę 
“Kristus kaip šventas Jur
gis”. Odė originaliai sujungia 
religinį elementą su skatini
mu į kovą už laisvę.

Vulgarumo nėra Tomo Venc
lovos poezijoje, nors sunku 
suprasti, kaip “Burlaivis brū
žina krantą, ir šiaurietišką 
vardą — nugludintą gniūžtę 
sonatų — ridinėja burna” ... 
Gražiai, nors “ultramoderniš- 
kai” skamba Los Angeles mies
te šokantys įvairiaspalviai 
“basi angelai”.

JAV gyvenantis Jonas Zda
nys, daugelio tekstų vertėjas, 
dvelkteli poetine estetika. 
Skaitant “Spalio vėjas vyno 
šaly”, iškyla romantiškai nos
talgiški vaizdai.

Proza dauguma niūri, karti, 
be turinio, be aiškaus litera
tūrinio žanro. Kai ką galima 
laikyti “essays”. Vytautės Ži
linskaitės “Mano vargšas neu
ronas” yra simboliškai fantas
tiška satyra. Donaldo Kajoko 
mažą dalį puslapio užima pro
zos gabalėliai, jų tarpe manie
ringi klausimai, į kuriuos at
sakymo nėra. Kam belstis į 
vartus tokią lietingą naktį, 
stovint nuo jų tik per du žings-
nius? Prieš klausdamas, jis 
teisinasi, kad jo “protėvių 
aistros supančiojo rankas ir 
kojas”. Ką daryti, stovint prieš 
duris, jei savininko nėra? Ar 
savininkas supyks, kad jis pa
matęs jo namų netvarką ...

Leonido Jacinevičiaus no
veliukė (?) “Juodas automobi
lis” per tris puslapius apra
šinėja tai, ką mes skaitome 
dienraščiuose. Vyras rašo 
žmonai laišką, bet galvoja 
apie susitikimą su meiluže. 
Jam susikaupti trukdo iš juo
do automobilio sklindantis 
televizijos triukšmas. Jis su 
automobilio savininku susi
bara, susispjaudo ir miršta, 
sutriuškintas po automobilio 
ratais...

Tiek poezijoje, tiek prozo
je yra tiek “mėšlo”, “utelių 
sieloje”, lenkiškų žodžių ir 
geografinių vardų, kad darosi 
koktu ir nėra atgaivos iš “es
tetinio realybės išgyvenimo”, 
kaip poezija yra aptariama 
literatūros teorijoje.

Skaitau ir jaučiu, kad tai 
ne išsilaisvinusios dvasios 
šaukliai, bet pratrūkusios 
įtūžimo votys. Nepražydo Lie
tuvos kūrėjai lietuviškos dva
sios grožiu, neišsiliejo lais
vės džiaugsmo upeliais . . .

Kodėl išeinama į pasaulį su 
nešvankiu “šiukšlyno” žodynu 
ar beprasmiškais klausimais? 
Ar “poezija” yra tik eilutė
mis suskaldytų žodžių krati
nys? Seku Lietuvos “poezija” 
ir eiliuoju: (nežinau, kaip 
užvardinti):
Šiukšlėse tavaliojasi karkvabaliai... 
Iš rūgštynių nupynę vainikų 

sonatas,
jas užkabino Panui ant uodegos, 
kad Olimpo pelenuose 
girgždėtų neuroniškų durų 

klausimai,
o kiaulės ir kalės vaikai 
Juose animalizuotųsi ...

Atsiprašau už “kalės vai
kus”. Bet tai yra vienos rašy
tojo Sauliaus Šaltenio knygos 
pavadinimas ... Apgauna ma
ne jo “Amžinai žaliuojantis 
klevas”, nes skaitau apie “pra
keiktą seną girtuoklį” ir “šliau- 
žiojančias utėles mano sielos 
dugne”.

Cituoju Nijolės Miliauskai
tės poeziją “Vaikų skonis”: 
“Buvo laikas, kai valgėm iš- 

jo plačiu muzikinių interesų 
ratu, organizuotumu ir tyru 
muzikiniu skoniu, persunktu 
meile žmonėms, meile Lietu
vai ir įvairių epochų bei tau
tų kompozitoriams. Vien tik 
chorinių kūrinių — to mėgsta
miausio V. Verikaičio muzikos 
žanro — priskaičiuojame apie 
keturis šimtus kūrinių. O kur 
dar solinis dainininko reper
tuaras, operinės partitūros?

Visa tai velionies žmona 
Elena Verikaitienė nutarė 
perduoti Kanados lietuvių mu
ziejui Anapilyje, o reikšmin
gesnių kūrinių kopijas — Lie
tuvai. Vilniuje išeivijos lie- 

brinkusius liepų pumpurus, 
lipnius ir saldžius vyšnių sa
kus, skanesnius negu uogos 
graužėm žalius obuoliukus, 
slapta nuo suaugusių su juo
da duona priskynę raudonų 
šiupšynų, pilnas saujas spjau
dėme kauliukus ...” Ar ne gra
žiau apie vaikystės dienas pa
sakoja į poetes nepretenduo
jančios močiutės?

Šaunus Ričardo Gavelio 
straipsnis apie cenzūrą, kaip 
“realaus pasaulio naikintoją”, 
puikiai išreiškia lietuvį pub
licistą. “Pikantiška” ištrau
ka iš Icchoko Mero romano 
“Sara” rodo jam būdingą sti
lių ir dviejų individų emoci
nį konfliktą. Emos Mikulėnai- 
tės “Gaisras”, apsakymėlis 
apie vaikų sukeltą gaisrą 
dviem kibirais užgesinusios 
mergaitės mirtį, užsibaigia 
mintimi: “kitaip danguje ne
būtų angelų”...

Perskaičius atrodo, kad “įtū
žimas” iššaukia nusivylimą ir 
net pasipiktinimą. O laukėme 
Lietuvos literatūros, nes joje 
mūsų dvasios šaknys, mūsų 
įkvėpimo šaltinis. Atrodo, 
gyvenimas toli nuo tėvynės 
“užkonservavo” lietuvišką dva
sią su joje glūdinčia este
tika, nes ji išaugino ir Pū- 
kelevičiūtę, ir Gliaudą, ir 
Kralikauską. Joje suklestėjo 
Brazdžionis, Gustaitis, San
tvaras, Alantas ir dar daugelis 
kitų .. . Quo vadis, Lietuvos 
kūrėjau?

Oskaro Milašiaus pranašysčių narpliava
VYTAUTAS A. JONYNAS

Lietuvoje leidžiamo žurnalo “Ne
munas” puslapiuose 1990-1991 m. 
pasirodė straipsniai apie žymiojo 
rašytojo ir diplomato Oskaro Mi
lašiaus pranašystes 1933-1936 m. 
Paryžiuje. Jomis daug kas susido
mėjo ir Lietuvoje, ir išeivijoje, nes 
liečia ne tik pasaulio, bet ir Lietu
vos likimą. “TŽ” redakcijos papra
šytas montrealietis literatūrologas 
V. A. Jonynas pasidomėti ta tema 
parašė ilgoką studiją, kuri, su au
toriaus sutikimu, buvo persiųsta į 
Lietuvą, o jos santrauką padarė Čes
lovas Senkevičius. Čia spausdina
me tą santrauką. RED.

Raštas nedaugeliui
Šiuo metų laiku pasipyla 

įvairių spėlionių. Tai daugiau
sia vienadienės, miglotos, greit 
užsimirštančios “orakulinės 
tiesos”, nors kartais pasitaiko 
vienai kitai išsipildyti.

Esama ir kitokių pranašys
čių, pašaipiai vadinamų kara
lienės Mikaldos pranašystė
mis; esąs labai išgarsėjęs vidur
amžių magas Nostradamus. 
Prancūzija buvo sujudusi dėl 
pastarojo pranašysčių.

Pavergtoj Lietuvoj daug me
tų buvo kalbėta apie Oskaro 
V. Milašiaus pranašystes. Bu
vo stengiamasi įsigyti jo Raš
tų septintojo tomo tekstą. Pa
galiau tai buvo padaryta de
šimties egz. tiražu su leidėjo 
P. Matkevičiaus (pažįstamo 
Don Pedro slapyvardžiu) užra
šu “Šis raštas nedaugeliui”. 
Iš Prano Antalkio straipsnio 
“Don Pedro pogrindinė leidyk
la”, pasirodžiusio “Nemuno” 
1990 m. 10 nr., apie O. V. Mila
šiaus polinkius į Apokalipsės 
aiškinimą Lietuvoje buvo ži
noma jau anksčiau.

Pranašavimų tekstai
Pranas Antalkis rašė, kad 

Kauno intelektualų tarpe pra
dėję sklisti O. V. Milašiaus pra
našavimų tekstai. Kai kas tuos 
pranašavimus išjuokė. Kiti 
skaitė ir džiaugėsi, kad Lietu
va tapsianti “Šiaurės Atėnais”, 
taigi šviesos, ramybės, laisvo 
mąstymo šalimi. Toliau: “Mano 
draugystė su P. Matkevičiumi 
nenutrūko. Jis supažindino su 
P. Klimu, rašytojais J. Šukiu, 
J. Paviloniu. Petras Klimas kal
bėjo sučiauptomis lūpomis ir 
dairydamasis į šalis”. (...) 
“Daug aplink nereikalingų au- 

tuvių kompozitorių kūriniai 
bus priimti su ypatingu dėme
siu ir dėkingumu. Ne vienas 
jų Tėvynėje nuskambės pirmą 
kartą. Tai VI. Jakubėno, St. 
Gailevičiaus, J. Račinsko, Br. 
Budriūno, B. Jurkio, J. Gaide
lio, F. Strolios, A. Vanagaičio, 
VI. Paulausko, K. Banaičio, A. 
Jasiulionio, J. Kamaičio, V. 
Klajūno, T. Brazio, J. Siriaus, 
J. Govėdo, K. Žižiūno ir kitų 
autorių kūriniai. A.S.

Žymusis rašytojas ir diplomatas OSKARAS MILAŠIUS (kairėje) prie savo 
vasarnamio Fontenebleau sode prie Paryžiaus su savo draugu rašytoju 
JEAN DE BOSCHERE. Ten jis lesindavo paukščius. Pastaruoju metu 
suaktualėjo ne tik Milašiaus raštai prancūzų kalba, bet ir jo pranašystės, 
liečiančios Lietuvos ir pasaulio ateitį

sų. Mane jau tardė dėl Mila
šiaus pranašysčių; jos pavojin
gos. Verčiau skaityti Mikaldą”. 
P. Klimas, kentėdamas Sibiro 
lageryje, mažiau bijojo prisi
pažinti, kad gerai pažinojęs O. 
V. Milašių ir dažnai būdavęs 
jo regėjimų liudininku. Apie 
tai rašo Ant. Dambrauskas savo 
knygoje “Viskas praeina” (Vil
nius, “Vaga”, 1991 m., psl. 84- 
97).

Dovydo raktas
Apokalipsė nesanti galvosū

kių knyga, skirta eruditams. 
Olandų teologo Carlos Mesters 
aiškinimu, Apokalipsė “pirmoj 
vietoj istorinis dokumentas, 
Kristaus pergalę skelbianti 
knyga”. P. Klimui, kaip Mila
šiaus regėjimų liudininkui, 
tekę būti aprašytam įvairiuo
se straipsniuose.

Leidinių apie Milašių ir jo 
kūrybą nemažai. Biografijų 
autoriai pamini “Apocalypse 
de Saint-Jean dechiffree” vien 
kaip įrodymą, jog jos autorius 
laikęs Šv. Raštą, pradedant 
Genezės knyga ir baigiant Apo
kalipse, “Praamžiaus šifruota 
telegrama”. Užtat jis stengęsis 
įvairiom anagramom, raidžių 
sukaitaliojimu vietomis, atras
ti tai, ką Apokalipsė vadina 
“Dovydo raktu”. Skaitytojui vi
sa tai miglota, klaidu, teįkerta- 
ma Senojo testamento, Talmu
do ir Kabalos knygų žinovams. 
Milašius tas kvalifikacijas tu
rėjo. Supažindinant su Apoka
lipsės dešifravimu, būtina pa
pasakoti, kokiu keliu prie to 
prieita — knyginiu, kalbotyri- 
niu, kaip Milašiaus, ar Apreiš
kimo stebuklingu balsu, kaip 
Jeanne d’Arc ar bibliniai pra
našai. Pr. Mikalauskas tokių 
nuorodų skaitytojui pagaili.

Vienas Milašiaus biografų 
Jean Bellemin-Noel neužsime
na apie politines pranašystes. 
Milašius išskaitęs Apokalipsėj 
ryšį su šeimos istorija — herbo 
istoriją, Labūnavos dvarą ir t.t. 
Dvylika žvaigždžių virš Moti
nos, kovojančios su Žvėrimi, 
reiškia jos motinos vardą Ma
rie-Rosalie, sudarytą iš dvyli
kos raidžių. Vaikystėje jam grė- 
sęs pavojus būti išvežtam į 
Ameriką. “Dėka tėvo ir (Dan
giškojo Tėvo) jis išvengęs būti 
panardintas į materialistinę 
kultūrą anapus Atlanto ir pa
tekęs Paryžiun, kur likęs Dva
sios dvelksme”. Pr. Mikalaus
kas pateikia abiejų rūšių pa
vyzdžius.

Regėjimai
“Aš mačiau, kad Avinėlis bu

vo atplėšęs vieną septynių ant
spaudų, ir girdėjau vieną ketu
rių gyvūnų tariantį tarsi griaus
mo balsu: Ateik ir matyk. Aš 
žiūrėjau: štai baltas žirgas, ir 
kuris ant jo sėdėjo, turėjo kil
pinį. Jam duotas vainikas, ir jis 
išėjo kaip nugalėtojas nugalė

ti”. (Apr. 6, 1-2). Baltas žirgas 
hebrajų kalba Sous Laban. Kai
ta: Labounovo, Labūnava. “Tai 
vardai dvaro, kurį mano šeima 
valdė Lietuvoje” (Apr. 8, 10). 
“Trečias angelas sutrimitavo. 
Tuomet iš dangaus nukrito di
delė žvaigždė (...) Tos žvaigž
dės vardas Metelė (. ..) daug 
žmonių mirė nuo vandenų, nes 
jie buvo kartūs” (O. Milašius 
paaiškino, kad METELĖ — tai 
vietovės pavadinimas ČERNO- 
BYL — P. M.). “Didelis raudo
nas slibinas su septyniomis 
galvomis ir dešimčia ragų — 
tai “žvėris, pakylantis iš jūros”. 
Jo uodega — tai Amerikos vė
liava (...) Septynios galvos: 
Amerika — septynios raidės. 
Dešimt ragų United States of 
America — dešimt skiemenų 
(. ..) Amerikos materializmas 
sutapatinamas su Slibinu, Šė
tonu (...) Dabartinis fizinis 
pasaulis, erdvės laiko pasau
lis, netekęs bet kokios absoliu
tinės situacijos pats savyje, yra 
tik Dievo vizija (...). Dievas nu
kreipia savo žvilgsnį nuo pa
saulio, ir pasaulis nustoja eg
zistavęs, Dieviškasis Regėto
jas atveria akis, ir naujas pa
saulis būna sukurtas ...

Įžvalgos
Palyginę Pr. Mikalausko 

straipsnio tekstą su Milašiaus 
tekstu, skelbtu jo raštų VII-ta- 
me tome, galima įžiūrėti kele
tą keistų dalykų.

Milašius rašo: “Išaiškinant 
Biblijos hebrajines kriptogra
mas, mums pavyko nustatyti še- 
šerių metų laikotarpį kaip 
baigminį laikotarpį, kuris mus 
skiria nuo 1944 metų sausio 
mėnesio; jį paženklins šie pa
grindiniai įvykiai: pasaulio 
gaisras, Amerikos supleškėji- 
mas liepsnose, Anglijos sunai
kinimas ugnimi ir vandeniu ir 
Rusijos sutraiškymas, kai už
virs ją dalis mėnulio”. Pr. Mi
kalausko tekste užuomina apie 
šešerių metų laikotarpį ir 1944 
metų datą nepasirodo.

Milašius savo tekstą užbai
gia žodžiais: “Visuotinis gais
ras, kuriuo mums grasina im
perialistai ir politiniai gob
šiai, turi neišvengiamai iššauk
ti prieš 1944 metus milžinišką 
katastrofą, kurią yra pramatę 
Pranašai ir Evangelistai. Mes 
žinome, kad mūsų šauksmo ne
išklausys. Mums skirta patiems 
siųsti šį paskutinį perspėjimą 
žabalėm ir maištaujančiom Ga
lybėm, valdančiom pasaulį” . . .

(Bus daugiau)

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
religijos jėga, ypač tikėjimo į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo į Dievą, be 
tikėjimo į atlygį ir bausmę, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe-' 
vis Singer).

Arts Club Theatre yra profe
sinių aktorių grupė, veikianti Auš
ros Vartų lietuvių parapijos pa
talpose Niujorko Manhattane, pa
sižymėjusi amerikiečiams stato
mais baltiečių bei kitų Rytų Eu
ropos dramaturgų veikalais. Pa
vasario sezonas balandžio 24 d. 
buvo pradėtas Kazio Sajos tragi
komedijos “Pranašas Joną” prem
jera. Ją paruošė rež. Rasa Allan 
Kazlas, pati išvertusi anglų kal
bom Vaidmenis sukūrė aktoriai 
Petrus Antonius, Ennalls Beri, 
Dimitri Christy, Thomas Crouch, 
Marianne DeAngleis, Donald 
Brody, Gayle Hudson, John Ste- 
ber, Gail Thomas, Noel Wilson ir 
Stephen Wyler. Šią vienaveiks
mę alegorišką K. Sajos tragiko
mediją pirmą kartą suvaidino Vil
niaus dramos teatras jau 1967 m.

Viešnia iš Lietuvos Veronika 
Povilionienė, žymioji lietuvių 
liaudies dainų atlikėja, aplankė 
ir Havajų lietuvius. Ji dalyvavo 
Honolulu mieste įvykusiame Va
sario šešioliktosios minėjime, 
o jos lietuvių liaudies dainų 
koncertą kovo 6 d. savo muzikos 
fakultete surengė Havajų univer
sitetas ir Havajų lietuvių klu
bas. Šio gražaus vakaro dalyvius 
su V. Povilioniene supažindino 
Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. 
Apie koncertui pasirinktas dai
nas lietuviškai kalbėjo pati V. 
Povilionienė su vertėja tapusios 
E. Aglinskienės pagalba. Koncer- 
tan įjungtos dainos, pradėtos lop
šinėmis ir baigtos senosiomis lai
dojimo raudomis, apėmė visą lie
tuvio gyvenimą, tautosakoje iš
saugotą iki šių dienų. Jis buvo 
papildytas taip pat praeitimi ta
pusiomis pokarinių partizanų ir 
Sibiro tremtinių dainomis.

Tradiciniu religinės muzikos 
koncertu Verbų sekmadienį Di
džiąją savaitę kasmet pradeda 
klebono kun. Jono Kuzinsko va
dovaujama Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapija Čikagos Mar
quette Parke. Šiemetiniame kon
certe programą atliko Antano 
Lino vadovaujamas parapijos 
choras su vietiniais solistais 
— sopranu Margarita Momkiene, 
mezzo-sopranu Genovaite Mažei
kiene, baritonu Vaclovu Mom- 
kumi, iš Vilniaus atvykusiu var
gonų sol. Ričardu Šoku ir Lietu
vos operos sol. Virgilijumi No
reika.

Aštuntasis PLB seimas birže
lio 30 — liepos 4 d.d. įvyks Pasau
lio lietuvių centre Lemonte prie 
Čikagos. Tai bus pirmasis šios 
pasaulinės lietuvių organizacijos 
seimas, surengtas Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Rengėjų 
komitetui vadovauja inž. Bronius 
Nainys. Lietuvių centro galeri
joje bus surengta lietuvių liau
dies meno kūrinių paroda, kuriai 
radinių bus gauta ir iš Lietuvos. 
Planuojamos ir kitos dvi su PLB 
seimu susietos parodos. Vienon 
norima įjungti pasaulio šalyse 
veikiančių LB organizacijų atlik
tus darbus, su kuriais lankytojus 
supažindintų nuotraukos, doku
mentai, aprašymai ir leidiniai. 
Kita paroda būtų skirta lietuviš
kojo švietimo ir auklėjimo pastan
goms išeivijoje. Pagrindinis šios 
parodos dėmesys tektų lietuviš
koms mokykloms, stovykloms, 
jaunimo organizacijoms.

Žurnalistas ir visuomeninin
kas Vincas Rastenis, gimęs 1905 
m. sausio 16 d. Zarasų krašte, mi
rė Niujorke 1982 m. vasario 25 d. 
Mirties dešimtmečio proga buvo 
tik trumpas Niujorke gyvenančios 
našlės Emilijos Rastenienės kvie
timas “Darbininke” velionį prisi
minti pamaldose. Šia proga tenka 
pabrėžti, kad ji yra įsteigusi Vin
co Rastenio žurnalistikos premi
jas nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje. Jas ten paskiria Lie
tuvos žurnalistų sąjunga. Vinco 
Rastenio premijos šiemet jau ant
rą kartą buvo paskirtos keturiem 
žurnalistam už geriausius 1991 m. 
publicistikos darbus. Tas premi
jas laimėjo: radijo ir televizi
jos laidų redaktorius Aleksandras 
Jegorovas — už Lietuvoje gyve
nančių tautybių santarvės stipri
nimą, televizijos žurnalistė Ni
jolė Steiblienė ir “Lietuvos ryto” 
korespondentas Edmundas Ganu
sauskas — už Sausio tryliktosios 
žygdarbio įamžinimą televizijos 
laidose ir spaudoje, “Santaros” 
žurnalo vyr. red. Romualdas Nor
kus — už rašinius kultūros ir žur
nalistikos istorijos klausimais. 
Premijos jiems įteiktos gegužės 
6 d. Lietuvos žurnalistų sąjun
goje. Žurnalistas E. Ganusaus
kas, parašęs “Lietuvos ryto” iš
leistą knygą “Gyvoji barikada”, 
buvo apdovanotas ir Sausio try
liktosios atminimo medaliu.

Šiaulių dramos teatre savo 
veiklos dvidešimtmetį specialiu 
koncertu paminėjo Šiaulių peda
goginio instituto liaudiškos mu
zikos ansamblis “Saulė”. Jam bu
vo paruošta nauja dviejų dalių 
programa “Sakmė apie bičių šalį”.

Aktorius Mykolas Smaguriaus- 
kas gegužės 27 d. buvo rastas tra
giškai miręs Vilniaus dramos teat
ro rūsyje įrengtoje suomiškoje 
pirtyje. Ten jis nuėjo po B. Brech
to “Galilėjaus gyvenimo” repeti
cijos su Mažojo teatro aktorių 
grupe. Besikaitindamas suomiš
koje pirtyje velionis negalėjo 
atidaryti užsikirtusių pirties 
durų ir neįstengė prisišaukti pa
galbos. Palaidotas gegužės 29 d. 
Antakalnio kapinėse. Velionis, 
gimęs 1935 m. sausio 16 d. dabar
tinio Ignalinos rajono Kančiogi- 
noje, baigė Lietuvos konserva
torijos aktorinio meistriškumo 
katedrą 1958 m. ir dirbo Vilniaus 
dramos teatre. Buvo sukūręs įsi
dėmėtinų vaidmenų A. Millerio 
“Keliaujančio pardavėjo mirty
je”, F. Schilerio “Klastoje ir 
meilėje”, V. Šekspyro “Hamlete”, 
J. Avyžiaus “Sodybų tuštėjimo 
meto”, P. Cvirkos “Meisterio ir 
sūnų” inscenizacijose bei kituo
se veikaluose. Pastaraisiais me
tais buvo įsijungęs į Mažąjį dra
mos teatrą. B. Brechto “Galilė
jaus gyvenime” ruošė Vienuolio 
vaidmenį.

Katalikų mokslo akademijos 
ir Vytauto Didžiojo universiteto 
septyniasdešimtmetis gegužės 
pabaigoje paminėtas kelias dienas 
trukusioje konferencijoje Kauno 
filharmonijos patalpose. Vytau
to D. universiteto garbės dokto
ratais buvo pagerbti du konfe
rencijos dalyviai: Lietuvių ka
talikų mokslo akademijai ilgus 
metus Romoje vadovavęs kun. 
prof. dr. Antanas Liuima, SJ, Lie
tuvoje švenčiantis auksinę kuni
gystės sukaktį, ir lenkų poetas 
bei rašytojas Czeslaw Milosz, No
belio literatūrinės premijos lau
reatas, po penkiasdešimt dvejų 
metų apsilankęs gimtosiose Ne
vėžio pakrantėse. Konferencijoje 
buvo perskaitytas beveik šimtas 
pranešimų penkiose sekcijose — 
teologijos, humanitarinių, tiks
liųjų, gamtos ir medicinos moks
lų. Literatūros vakare savo kū
rinius skaitė Cz. Miloszas, o jo 
tolimo giminaičio Oskaro Mila
šiaus — Kauno dramos teatro ak
torius Petras Venclova. Poezijos 
ir religinės muzikos vakaras bu
vo surengtas Pažaislio vienuoly
no kiemelyje. Po kardinolo V. 
Sladkevičiaus arkikatedroje ba
zilikoje atnašautų Mišių konfe
rencijos dalyvių laukė iškilmin
gi pietūs Kauno kunigų seminari
joje. Po pietų juos Kauno filhar
monijos salėje aplankė Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. V. 
Landsbergis. Konferencija baigta 
ten surengtu koncertu.

Tradicinis “Poezijos pavasaris 
-92” šiemet buvo surengtas gegu
žės 27-31 d.d. Deja, vis dar bloka- 
dinius numerius leidžiančioje Lie
tuvos spaudoje Toronto nėra pa
siekęs išsamesnis šio renginio ap
rašymas. Šio įvykio santrauką ten
ka lipdyti iš atskirų spragas tu
rinčių gabaliukų. Jų dėka sužino
me, kad “Poezijos pavasario-92” 
išvakarėse Lietuvos rašytojų są
jungoje savo eilėraščius kelias 
valandas skaitė moksleiviai, pa
grindinį dėmesį skiriantys patrio
tinei poezijai. Daug dalyvių susi
laukė “Poezijos pavasario-92” ofi
cialus atidarymas Lakštingalų 
krantinėje Kaune. Laureatu buvo 
paskelbtas Henrikas Čigriejus, 
pernai išleidęs poezijos rinkinį 
“Kaip žolė”. Jis rašo eilėraščius 
apie kaimą, bandydamas atsilygin
ti savo gimtojo Saločių kaimo žmo
nėms Biržų krašte. Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdybos sekr. Va
lentinas Sventickas buvo prane
šęs, kad svečių laukiama iš Aus
trijos, Vokietijos, Danijos, Slo
vėnijos, Lenkijos, Latvijos, Gu
dijos, Rusijos, galbūt iš Ukrainos 
ir Gruzijos. Jis taipgi teigė, kad 
“Poezijos pavasarin-92” atvyks iš
eivijos atstovai Bernardas Braz
džionis, Kazys Bradūnas, Lidija 
Šimkutė ir Vitalija Bogutaitė. 
Trumpuose įvykusio renginio ap
rašymuose jie neminimi. Neminė
tą ir turbūt nenumatytą kalifor- 
nietės Alės Rūtos atvykimą at
skleidžia jos nuotrauka su lau
reatu H. Čigriejumi “Lietuvos 
ryto” birželio 2 d. laidoj. Rašy
tojų klube gegužės 28 d. buvo su
rengta atvira vakaronė “Eilėraš
čiai per naktį”, kurion savo kūri
niais galėjo įsijungti kiekvienas 
norintis asmuo. “Poezijos pavasa- 
ris-92” baigtas specialiu vakaru 
Vilniaus universiteto Sarbievi
jaus kiemelyje. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
Darapuos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

T.v.

SPORTAS
-------- Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,-------------  
32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S4R5, 

telefonas (416) 766-5367
-------------------------------------------------- --------------

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

MOKA UŽ:

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

IMA UŽ:

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

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

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

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Prolesalonals Ine.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

“All THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Krepšinio pilietybę 
gauti nepaprasta 

(Rašo D. Šapokaitė)
FIBA generalinis sekretorius Bo- 

rislavas Stankovičius iš Miuncheno 
pranešė, kad JAV lietuvis Charles 
Johnas Aleksynas negalės atstovau
ti Lietuvos olimpinei rinktinei. “Ne
paisant visų simpatijų, kurias mes 
jaučiame naujajam Jūsų krašto vys
tymuisi apskritai ir olimpiniam ju
dėjimui konkrečiai, atsakymas, lie
čiantis šį žaidėjų, gali būti tik nei
giamas”, - rašo FIBA generalinis 
sekrtetorius. - “Mes labai gerai su
prantame atletus, turinčius tokias 
pat problemas kaip ponas Aleksy
nas, tačiau negalime priimti spren
dimų, kurie nesiderina su FIBA tai
syklėmis ...” Toliau B. Stankovi
čius sako: “Man labai gaila, kad ne
galiu patenkinti Jūsų prašymo, ta
čiau aš esu beveik tikras, kad Jūsų 
nacionalinę komandų ir be to lydės 
sėkmė įvairiose varžybose ir konkre
čiai olimpinėse žaidynėse”.

Atsiųstame iš FIBA būstinės do
kumente nurodoma, kų reikia dary
ti C. J. Aleksynui, jei jis nori gauti 
Lietuvos krepšinio pilietybę. Per 
Lietuvos krepšinio federacijų rei
kia nusiųsti į FIBA tokius dokumen
tus: naujos krepšinio pilietybės pra
šymo blankų, užpildytų LKF, specia
lų blankų, užpildytų JAV krepšinio 
federacijos, Lietuvos piliečio paso 
fotokopijų, natūralizacijos pažymė
jimo kopijų, krepšinio deklaraci
jų, kad jis nori gauti Lietuvos krep
šinio pilietybę. Tačiau po to, kai 
FIBA gaus ir patvirtins šiuos doku
mentus, turės praeiti treji metai, 
kol žaidėjas taps Lietuvos krepšinio 
pilietis. Ir tai su sųlyga, jeigu pasto
vi jo gyvenimo vieta bus Lietuva.

Taigi... iš užsienio į Lietuvos 
olimpinę rinktinę šiemet galėtų pa
tekti nebent Audrius Svaldenis iš 
Australijos, nes jis tebeturi.. . se- 
nųjį SSSR piliečio pasų. Amerikie
tis Ričardas Šimkus, perskaitęs 
FIBA raštų apie Aleksynų, liūdnai 
atsiduso: ir jam galioja tos pačios 
taisyklės. Čia tai jau tikrai labai 
gaila. Ričardo noras atstovauti Lie
tuvai ypatingai didelis ir nuoširdus.

Krepšininkai ruošiasi
Ričardas Šimkus iš Niujorko LAK, 

kaip anksčiau esame rašę, buvo nu
vykęs Lietuvon ir su olimpine rink
tine dalyvavo Oslo — Šiaurės šalių 
žaidynėse. Jis kalbėjo, kad jau tre
čių kartų Lietuvoje. Gailisi, kad 
FIBA neleidžia jam ir kitiems Ame
rikos lietuviams žaisti atrankos var
žybose. Džiaugiasi tačiau, jog išsi
pildė jo svajonė, ir jis atstovavo Lie
tuvai Oslo žaidynėse. Sakosi, jam 
31-eri metai. Nori savo biografijoje, 
greta NBA, Amerikos lietuvių ko
mandų, įrašyti ir Lietuvos rinktinę, 
kuriai teko atstovauti...

Raimundas Sargūnas, kalbėdamas 
apie krepšininkų pasiruošimo sto
vyklų, sako, kad vyrai treniruojasi 
noriai, nors kai kurie sunkiau atlai
ko krūvius. Apie Šimkų jis sakė: “Ge
rai atrodė amerikietis Šimkus, savo 
buvimu privertęs pasitempti kitus 
“centrus”. Na, o jo ryžto, noro atsto
vauti Lietuvai galima pavydėti. ..”

Toliau jis sako: “Gali kilti klausi
mas - kodėl dirbu, jei atsisakiau vyr. 
trenerio pareigų. Krepšinis yra aukš
čiau ambicijų, todėl su Henriku 
Giedraičiu ir dirbame jo labui. No
rėčiau, kad ir kiti su rinktine susi
ję žmonės atliktų savo darbų kaip 
pridera, ir kitoje stovykloje niekam 
nebūtų pretenzijų”.

“Tai nėra trečios 
rūšies komanda ...”

Ispanijos sporto dienraštis AS ba
landžio 30 laidoje įspėjo savo futbo
lo rinktinę būti atsargiems su lietu
viais ... Jie nėra “trečios rūšies ko
manda” ... Žinoma, silpniausia vie
ta yra jų gynyba, tačiau Ivanauskas 
ir Fridrikas yra pavojingi. Kad lie
tuviai lengvai būtų įveikiami, nega
li būti nė kalbos. Lietuvos žaidėjai 
turi gerų techninę kokybę ir yra la
bai vieningas vienetas. Lietuviai, 
dažniausiai kuriantys priešpuolius 
įstrižai, naudojasi labai gerai pa
ruošta strategija.

Pirmose 1944 metų Pasaulio čem
pionato atrankinėse varžybose, III- 
sios grupės lentelėje, kuri pradėta 
pildyti, Lietuva prieš Š. Airijų su
žaidė lygiųsias 2:2.

Lauko tenisas
42-se ŠALFASS-gos metinėse žai

dynėse Toronte 1992 m. geg. 9-10 d.d. 
sklandžiai lauko teniso varžybas 
tvarkė šios sporto šakos vadovas dr. 
A. Barauskas iš Detroito. Dalyvių 
nebuvo daug. Žaidimo lygis silp
nokas.

Vyrų klasėje laimėtojas A. And
rulis iš Toronto. Antroji vieta R. 
Ivaška iš Vašingtono. Vyrų B klasė
je - O. Kušneraitis laimėjo 1 v. prieš 
L. Dorien 6:2,6:1; 35 iki 54 m. amžiaus 
grupėje - 1 v. K. Ulzekas iš Baltimo- 
rės prieš E. Mačiulį 6:2, 6:1; 55 m. ir 
vyresni grupėje - V. Grybauskas iš 
Port Orange prieš A. Saunorį iš Ha
miltono 6:4, 6:3.

Moterų laimėtoja G. Ginčauskaitė 
iš Toronto prieš R. Lukevičiūtę iš 
Hamiltono 6:3, 6:4; 35 m. ir vyresnės 
grupėje - V. Vebeliūnienė iš Niujor
ko prieš D. Grajauskaitę iš Hamil
tono 6:0,6:2.

Vyrų dvejetų laimėjo broliai Ivaš
kos iš Vašingtono prieš A. Veliuo- 
nų ir K. Ulzekų iš Baltimorės 8:1. 
Moterų dvejetų G. Ginčauskaitė ir 
V. Vebeliūnienė prieš D. Grajaus
kaitę ir R. Lukevičiūtę 8:7. Mišrų 
dvejetų iškovojo A. Andrulis ir R. Lu- 
kevičiūtė iš Kanados prieš T. Ba
rauskų ir V. Vębeliūnienę iš JAV 
8:4.

(Everestą - šią vasarą
Everestas.... ir lietuvių (pasau

lyje geriausių alpinistų iš JAV, Ka
nados ir Lietuvos), ruošimasis įkop
ti į jį, mūsų skaitytojams nėra nau
jiena. Daugelį kartų apie tai rašė
me. Ne kartų dėl įvairių priežasčių 
kopimas į pasaulio aukščiausių vir
šukalnę būdavo atidedamas ..., ir 
štai, šių vasarų, 1992-siais, jis tikrai 
turės įvykti.

Ekspedicijos vadovas Aleksas 
Bertulis iš Seattlo (JAV), architek
tas, kopimo į pavojingas pasaulio 
viršukalnes specialistas, informuo
ja, kad šį kartų po visokių formalu
mų kopimas į Everestu įvyks šių va-

Lietuvos AT pirmininkas VYTAU
TAS LANDSBERGIS Vilniuje, svei
kina ALEKSĄ BERTULĮ išreikšda
mas visiškų pritarimų ir pažadė
damas galimų paramų, kad šis Lie
tuvių tautai istorinis įvyks - ko
pimas į pasaulyje aukščiausių vir
šukalnę - taptų realybe ...

sarų (5 iš JAV ir Kanados ir 4 iš Lie
tuvos; jei bus lėšų, kopėjų skaičius 
gali padidėti).

Telefoninio pokalbio metu su 
Aleksu Bertuliu paaiškėjo, kad šį 
žygį, pirmų kartų lietuvių tautos is
torijoje labai varžo pinigų klausi
mas. Bent simboliškai, išreiškiant 
pritarimų, Kanados lietuviai kvie
čiami šį tarptautinio prestižo suma
nymų paremti. Aukas galima siųsti 
Sigito Krašausko adresu: 32 Pasa
dena Gardens, Toronto, Ont., M6S 
4R5, arba: Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvas “Parama”, sųskaitos 
nr. 10058.

Skautų veikla
• Vilniuje Lietuvos skautų 

sųjungos suvažiavime išrinkta 
nauja Lietuvos skautų s-gos vado
vybė. LSS tarybos pirmininku ta
po ekonomistas Algirdas Končius, 
skautas nuo 1926 m., prieš karų 
baigęs Anglijoje aukštuosius skau
tų vadovų kursus. LSS seserijos vy
riausiąja skautinininke išrinkta 
Lietuvių skautų sųjungos žinoma 
veikėja, buvusi VS išeivijoje Stefa 
Gedgaudienė, LSS brolijos vyriau
siuoju skautininku pedagogas Ar
tūras Andriušaitis. Akademinkų 
skautų vadovu išrinktas buvęs il
gametis Vilniaus universiteto 
dėstytojas inž. Andrius Milaknis. 
Atsikūrusi Lietuvos skautų sųjun- 
ga jungia apie pusantro tūkstan
čio narių.

• “Romuvos” skautų-čių sto
vyklos išlaikymui paskyrė aukų: 
“Paramos” kredito kooperatyvas 
$600, Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas $500 ir Kana
dos lietuvių fondas $500. Už au
kas “Romuvos” valdyba nuošir
džiai dėkoja. M.

Paieškojimas
Elena Parchomenko ieško pus

brolio Edvardo Zabelos, 40-42 m. 
amžiaus, galėjusio kurį laikų gy
venti Toronte. Rašyti: E. Parcho
menko, Vytauto g-vė 33-30, Šalči
ninkai, Lietuva. Tel. (01-250) 52050.

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

Toronto “Vyčio” vyrai, laimėję ŠALFASS-gos metinėse žaidynėse Toronte 
1992 m. gegužės 8-10 d.d. vyrų A klasės krepšinio meisterio titulų. Pasku
tinį kartų vytiečiai šiuo titulu puošėsi 1954. Nuotraukoje iš kairės klūpo: S. 
Rigato, W. Price, R. Duiiūnas, R. Galikovski ir treneris A. Klimas; stovi: 
L. Ažubalis, T. Karpis, J. Karpis, R. Fabricijus ir R. Sysak

Nuotr. A. Rugieniaus

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

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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

.* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
įvedimas (plumbing) "įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemų sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis.

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte
Wasaga Beach tel. (705) 428-6502 _____CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 
verslo ir komercijos

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

LIETUVIŲ— aWaa a KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

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

(US dol. Sav. Acc.)

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

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

(fixed rate)

7.75%
8.50%
8.75%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 05 milijonus dolerių

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

DRAUGIŠKAI __ . . .—aA
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 7’66-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

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).

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tės į M .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121 ar 
(705) 445-5640 

namų tel. (705) 429-6428

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

LEDAS RE FRIGE RA TION 
Nelikit karštyje šią vasarą!

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

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

Atlieku įvairius vandentiekio sistemos (plumbing) darbus.

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

(Nesivaržykite palikti pavardės ir savo telefono numerio)

PARCEL SERVICE 
614 The Queensway 

Etobicoke, Ontario M8Y 1K2 
Tel. (416) 503-1601
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Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v. r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

kainos siuntinius pristatant 
į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVA IR ALIARMAI

Šiemet daug kas važiuoja į Lie
tuvą. Vieni aplankyti, kiti pasižiū
rėti, o dar kiti ir gyventi. Viskas 
priklauso nuo amžiaus. Senam ne
besvarbu kur jis vegetuos. Yra dar 
ir tokių tautiečių, kurie pradeda 
gyventi ir ten, ir čia. Gaunamos 
pensijos šito netrukdo. Niekas per 
daug nesirūpina nei dėl piliety
bės, nei dėl turtų. Lietuvos valdžia 
daro viską, kas geriausia visiems 
lietuviams. Jei kas tuo netiki, tam 
niekas nebegalės pagelbėti. Tie, 
kurie niekuo nepasitiki ir kelia 
visokius aliarmus, be abejonės tu
ri visai kitų tikslų. Jiems svarbu 
aliarmai. Tokių buvo išeivijoje 
nuo pirmųjų be tėvynės dienų. Jie 
visada surado ką nors įtartino, ką 
nors sukto. Ir kodėl? Ogi todėl, 
kad tai buvo jiems vienintelis bū
das iškišti save į dienos šviesą. 
Tas pats darosi ir dabar abiejo
se pusėse. Užtat daugelis tautie
čių į tokius dalykus žiūri tik kaip

VIKTORIJA VALIŪTĖ, torontietė, 
baigusi aukščiausiais pažymiais 
ketverių metų ekonomikos studi
jas McGill universitete, bakalau
ro laipsniu. Žada tęsti mokslą To
ronto York universitete ir siek
ti magistro laipsnio ekonomikos 
srityje

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

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

(voice message)

į praeinančius. Daug tokių praeis, 
kol Lietuva atsigaus iš baisios 
ligos, kankinusios ją penkias
dešimt metų. S. Šetkus

SOVIETŲ KGB
Perskaičiau straipsnį “Malda 

maskvinėje KGB būstinėje” “TŽ” 
1992 m. 21 nr. Betgi yra kita me
dalio pusė - tie KGB žmonės yra 
vilkai avies kailyje. Jie kaip žal
čiai lankstosi pagal reikalą. Toks 
yra ir M. Gorbačiovas. Juk jo įsa
kymu buvo žudomi nekalti Lietu
vos ir kitų kraštų žmonės. O jis 
lankstosi lyg nieko nežinodamas. 
Paskaitykite straipsnį apie Sol- 
ženiciną (“The Ottawa Citizen” 
1992.IV.21), kuriame rašoma apie 
KGB pastangas jį nunuodyti. Taip 
pat paskaitykite straipsnius žur
nale “Mac Leans” 1992.IV.20 ir V.5 
laidas. Skaitytojas, Ottawa, Ont.

SKIRTINGOS PRASMĖS
Š.m. birželio 2 d. ir birželio 9 d. 

“TŽ” buvo išspausdintas Vytauto 
Skuodžio straipsnis “Visuomenės 
skurdo problema”. Man rodosi, 
kad žodžiai “skurdas” ir “netur
tas” yra skirtingos prasmės. Pra
šau palyginti du tekstus.

Vienas jų: “Niekuomet žmonija 
neturėjo tokios turtų, išteklių ir 
ūkinio pajėgumo gausos. Tačiau 
didžiulė pasaulio gyventojų da
lis dar tebekenčia badą ir skur
dą, daugybė dar nemoka nei skai
tyti, nei rašyti”.

Antras: “Kunigai netgi kviečia
mi laisvai pasirinkti neturtą, kad 
jie būtų panašesni į Kristų ir bū
tų uolesni šventajai tarnybai”. 
(Žiūr. birželio 2 d. 23 nr.).

Tai du skirtingos prasmės žo
džiai - “skurdas” ir “neturtas”.

V. Ignaitis 
ATKURKIME KAIMĄ

Lietuvoje plėtojasi tėviškėnų 
judėjimas “Į talką gimtajam kai
mui”. Esu išrinktas tėviškėnų klu
bo “Gimtasis kaimas” valdybos pir
mininku. Jos vardu kviečiu užsie
nyje gyvenančius tautiečius daly
vauti šiame judėjime. O dalyvavi
mas galimas įvairiais būdais. Pvz. 
parašyti atsiminimus apie gimtą
ją sodybą, kaimą, bažnyčią, kaimo 
mokyklą, jos įtaką seniau ir da
bar, atsiųsti informaciją apie už
sienio kaimų veiklą, kuri būtų nau
dinga Lietuvai.

Galimi ir kiti būdai padėti gim
tojo kaimo atgimimui, dalyvauti 
ūkių atkūrime, paramos fonduo
se ir t.t. Mūsų adresas: Sigitas 
Marčiukaitis, Jakšto 9, 204 kamb., 
2002 Vilnius, Lithuania.

Toronte sergantiems ar dėl kitų rimtų priežasčių negalėjusiems atvykti 
birželio 14 d. į konsulatą balsuoti buvo sudarytos sąlygos balsavimą atlikti 
kitur. Tuo rūpinosi HERBERTAS STEPAITIS (kairėje). Balsuoja buvęs 
Tautos fondo atstovybės Kanadoje pirm. ANTANAS FIRAVIČIUS

Nuotr. V. Kulnio

Referendumo balsavimas Š. Amerikoje
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EVROPARCEL 
-------------------------------------------------- 
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Rusiją*, Moldaviją, Gudiją

Į VISAS VIETOVES
GARANTUOTAI 
ŽEMIAUSIOS KAINOS
PAIMAME SIUNTINIUS 
IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

• (Maskva ir Petersburgas)

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. Nėra nei maksim
umo, nei minimumo svorio. Neskaitome už C.O.D.

Lietuvos piliečiai išeivijoje, 
pilietybės nepraradę arba ją 
atstatę, dalyvavo birželio 14 d. 
referendume dėl rusų kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos. 
Apimtis vietovėmis buvo gana 
plati - įsijungė balsaviman ma
žesni ir didieji lietuvių telki
niai. Skaitmenys betgi dar ne di
deli, nes dauguma dėl įvairių 
priežasčių neįsigijo balsuotojo 
teisių - neatstatė pilietybės.

Kiek ir kuriose Kanados vie
tovėse balsavo praneša Lietu
vos gen. konsulas Kanadai H. 
Lapas: Toronte — 243, iš jų - 241 
už, 1 prieš, 1 balsas užskaitytas 
negaliojančiu; Hamiltone — 172, 
iš jų — 170 už, 2 balsai užskaityti 
negaliojančiais; Montrealyje — 
61, visi už; Wasagoje — 35, visi už; 
St. Catharines — 17, visi už; Lon
done — 21, visi už; Delhi — 10, 
visi už; Otavoje — 11, visi už; 
Rodney — 7, visi už. Iš viso balsa
vo 577 Kanadoje gyvenantys Lie
tuvos piliečiai, iš kurių nepri
tarė referendumo teiginiui vie
nas balsuotojas.

Apie rezultatus JAV-bėse pra
nešė Lietuvos ambasada iš Va
šingtono. Balsavime dalyvavo 
3730 Lietuvos piliečių. Iš jų 3711 
pasisakė už referendumo teigi
nį, 3 nepritarė referendumo tei
giniui, 15 balsų buvo pripažin
ta negaliojančiais ir 1 balsas 
buvo panaikintas.

Išreiškiamos padėkos balsa
vimo komisijoms, bendruomenės 
apylinkėms ir visiems balsuo
tojams, prisidėjusiems prie svar
baus politinio akto sudarymo. Inf.

Konsulatas dėkoja
Lietuvos generalinis konsula

tas dėkoja visiems prisidėju
siems prie gegužės 23-sios ir bir
želio 14-tosios referendumų bal
savimų Kanadoje pravedimo. Dė
kojame Kanados lietuvių bend
ruomenei ir Kanados lietuvių jau
nimo sąjungai už gražų bendra
darbiavimą. Nuoširdi padėka apy
linkių rinkimų komisijoms, taip 
sklandžiai pravedusioms balsavi
mus, visoms sesėms ir broliams 
lietuviams gausiai ir nuoširdžiai 
padėjusiems konsulatui.

Generalinis konsulatas apgai
lestauja, kad balsavimai, pagal 
Kanados valdžios potvarkį, turi 
įvykti tiktai konsulate. Tai nelei
džia mums pasirinkti kelių pato
gių vietų Toronto apylinkėje.

Ruošiant pilietybės pažymėji
mus, ypač daug savo laisvalaikio 
valandų nuoširdžiai aukojo - Val- 
dereza Lenktaitytė ir Judita Mel- 
nykaitė. Džiugu, kai organizacijos 
bei pavieniai asmenys remia kon
sulato darbus. Vytautas ir Marija 
Keturakiai įteikė $200 čekį. P. Va
cius Anskis taip pat-paskyrė auką. 
Tautos fondas padovanojo $6000 
vertės daugintuvą.

Nuoširdus ačiū visiems.

Aukojo “Tėviškės žiburiams"

per kg

MONTREALYJ32600 RUE LEGER, LASALLE
Lengvai prieinama pakrovimui ir iškrovimui. Nemokama 

automobilių aikštė.
Valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.
QA"7 AOO4 SKAMBINKITE INFORMACIJOSCZTf “ UOO I IR APTARNAVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

DĖMESIO!
Nuo š.m. liepos 2 d. 
mūsų kelionių 
biuras keliasi į 
naujas patalpas 
netoli Lietuvių 
namų. Adresas:

1605 Bloor St. IV., Toronto, Ont. M6P1A6.
Tel. 533-8443 FAX 533-6279
****** ******************************************************

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

* Išperkant bilietus (Lietuvą
* Parūpinant skridimus iš Lietuvos į Kanadą
* Gaunant pasus ir lietuviškas vizas
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Sudarant iškvietimus vizitui į Kanadą
* Perduodant pinigus ir vaistus į Lietuvą

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

šeštadieniais - pagal išankstinį, susitarimą.
2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel. (416) 769-2500 FAX (416) 763-6279

Įvairios žinios
Baltiečių laisvės lyga, veikian

ti Los Angeles, CA, mieste ir 
šiuo metu vadovaujama esto 
Avo Piirisild’o, išsiuntinėjo 
18 psl. platų pranešimą, kuria
me chronologine tvarka nurody
ti visi rusų kariuomenės netei
sėti veiksmai Lietuvos respub
likoje 1992 m. sausio 5 — gegu
žės 20 laikotarpiu. Šį dokumen
tą parengė Lietuvos AT informa
cijos centras.

Kanadiečiai sujaudinti
Parlamento narys Jesse Flis, 

žinomas lietuvių reikalų gynė
jas, atstovų rūmų debatuose 
birželio 15 d., Rusijos prez. B. 
Jelcino atvykimo į Otavą išva
karėse, pasakė kalbą, remian
čią kovą už demokratiją buvu
sioje Sovietų Sąjungoje.

Jis priminė, kad tarptautinės
taikos ir saugumo tikslais Ka
nada teikia pilną paramą demo
kratijos siekiantiems kraštams. 
Vasario mėnesį Kanada pasira
šė draugiškumo ir bendradar
biavimo sutartį su Rusija.

Kanadiečiai yra betgi sujau
dinti, kad maždaug dar 200.000 
Rusijos karių yra pasilikę Bal
tijos kraštuose — Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Tai yra nepa
geidaujama okupacija ir visiš
kas tarptautinės teisės laužy
mas.

Kalbėtojas nurodė, kad birže
lio 14 d. referendume lietuviai 
vieningai pasisakė (90%), reika
laudami besąlygiško rusų ka
riuomenės išvedimo iš Lietu
vos. Suprantama, kad yra sun
kumų tuos dalinius išvesti į 
Rusiją, kur butų ir darbo gali
mybės labai menkos, bet laikas 
jau atėjęs, kad armija pasi
trauktų.

Jesse Flis ragino Kanados 
min. pirmininką tą klausimą 
iškelti susitikime su prez. 
B. Jelcinu ir primygtinai rei
kalavo, kad tolesnė pagalba 
Rusijai būtų surišta su jos 
kariuomenės pasitraukimu iš 
Baltijos valstybių.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Ta/p pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. llb.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio
• bylas ir testamentus

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.. ll.b.

I

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

$3,000 - Kanados lietuvių fondas; 
$150 - E. Spudas; $62 - P. Rožaitis; 
$51 - O. Giedriūnas; $50 - A. Seko- 
nis, A. Krakauskas, IX lietuvių tau
tinių šokių šventės rengimo komi
tetas, Sault Ste. Marie lietuvių bend
ruomenė, A. Žebertavičius; $44 - 
S. Dabkus; $30 - S. Bikinas, L. Abro- 
monis, A. Bernotaitis, B. Stanulie
nė, B. Stončius; $25 - S. Gotceitas, 
A. Krakaitis; $22 - Z. Rutkys; $21 -
J. Lukša, S. Markus; $20-S. Katkaus- 
kaitė, M. Mickevičienė, V. Palilio- 
nis; $17 - J. Saunorienė; $16 - A. 
Zdanys.

$15 - A. Rimkus, J. Rutkauskas, 
A. Miniota, A. Tautkus, B. Gylys, P. 
Gustys; $12 - J. Genys, J. Ranonis, 
P. Rudgalvis, J. Šimkus, K. Barčaus- 
kas; $11 - S. Umbrasas, A. Vinskas; 
$10 - V. Šalčiūnas, S. Repšys, J. Grėb- 
liauskas, A. Rackus; $9 - M. Jaku
bauskienė; $7 - V. Tarvydas, E. Gin- 
čauskas, L. Kirkilis, E. Beržaitis, D. 
Žukauskaitė; $6 - C. Masaitis; $5 -
K. Gaputis, kun. V. Pikturna, J. Ba
ronaitis, E. Veimeris, S. Pikūnas, 
E. Narbutaitė, S. S. Naujokaičiai, M. 
Gelažius, St. Strasevičius; $3 - P. 
Pekarskas; $2 - A. Siminkevičius, 
K. Deimantas, P. Kažemėkas, B. Du- 
manski, J. Vasiliauskas, A. Navickas,
A. Prunskus, V. Stropus, K. Šimkus,
B. Kušlikis, J. Povilaitis, S. Radze
vičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - A. Mačiulis, S. Rakštienė; 

$87 - A. Krakauskas; $70 - P. Basys; 
$60 - M. Lembertas; $50 - A. A. Lu-

košius, A. Žiobakas, J. Butkus, kun. 
P. Dilys, J. Mickevičius, O. Yurka, 
D. Wiese, P. Janulis, V. Karnilavi- 
čius, L. Pliūra, kun. J. Pragulbickas, 
S. Girčys, J. Grabys, S. Gaidauskas, 
A. Masaitis, S. Sinkevičius, G. Siru
tis, B. Januškienė, A. M. Kudirka, 
V. Kiškūnas, A. Kuolas, L. Kirkilis, 
K. Kudirka, J. Čegys, V. Bagdonavi
čius, K. R. Poškus, S. Šimoliūnas, 
S. Blusys, dr. G. Skrinskas, J. Čial- 
ka, O. Kliorys, A. Skabeikis, E. Hol
mes, V. Kadis, E. Spudas, V. Bireta, 
P. Domeika R. Dunphy, A. Craig, S. 
Brikis, P. Jankus, V. Levickas, P. 
Žiulys, V. Mačiunskas, O. Jakima
vičius, kun. P. Rosettis.

Už dvejus metus garbės prenume
ratą atsiuntė-V. Rutkauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$48 - B. Šopys; $47 - J. A. Lelis; $45

- Š. Jelionienė, V. Kuzma, J. Žos
tautas; $43 - T. Gureckas; $40 - J. 
Mačiulis, P. Žemaitis, A. Beres, E. 
Albright, J. Širvinskas, O. Trečio
kas, H. Vaitaitis, K. Valantiejus, V. 
Tarvydas, R. Franczak, B. A. Jocas, 
E. Ginčauskas, C. Heffner, L. Jan
kauskas, Z. Vainauskas, R. Vašto- 
kas, I. Vaičiulionis, J. Waitschat, 
B. Vitkus, H. Vaitaitis, A. Čerškus, 
V. Štuikys, P. Putrius, P. Petrėnas, 
V. Prisčepionka, R. Pleinytė, S. Poš
ka, J. Rastapkevičius, J. Pusvaškis, 
K. Grunys, S. Daučanskas, P. Rauli- 
naitis, V. Paulionis, J. Morkūnas, 
V. O. Narušis, D. Slavinskas, A. Tu
šas, A. Kairys, V. Keturakis, J. Ku
likauskas, G. Kalinauskas, E. Ber-

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

žaitis, A. Battiston, A. J. Bersėnas, 
A. Bielskus, A. Pleškys, J. Petronis,
I. Pakarna, J. Žygas, B. Čižikas, K. 
Žabas, O. Juodikis, M. Gudjurgis, 
M. Aukštuolis, N. Ardavičius, D. 
Kazanavičius, E. Kuchalskis, A. Ber
notaitis, V. Pečiulis, A. Petkevičius,
J. Dobilas, B. Matulevičius, P. Pra- 
nis, V. Urniežius, M. Gelažius, M. 
Račys, Z. V. Gvalda, kun. V. Kris- 
čiunevičius, J. Blekaitis, A. Žeber
tavičius.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė - A. O’Donohue, 
J. Vieraitis.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 110 dolerių vi
suose pasaulio kraštuose, įskaitant 
ir Lietuvą.

Naujoji Toronto Lietuvių namų valdyba ir revizijos komisija: (iš kairės) J. V. Šimkus, K. Dambaraite-Janowicz, 
pirmininkas V. Kulnys, dr. G. Ginčauskaitė, E. Pamataitis; stovi: K. Raudys, revizijos k-jos pirm. H. Sukauskas, 
A. Barysaitė, R. Juodis, B. Savickas, V. Drešeris, D. Keršienė, A. Sukauskas ir vedėjas T. Stanulis. Trūksta R. 
Strimaičio Nuotr. R. Juodžio

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas

Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

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

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

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas. West Realty Inc.
____1678 Bloor Street West 

X. Toronto. Ontario M6P1A9
An independent member broker Phone: (416) 769-1616

Qnlunz Lesher ud
i QB Real Estate

nFn ffl ® Member Broker
Tel. 233-3334 FAX 233-0285

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

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

0 INSURANCEU l 1\1V BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

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

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

— Birželio 21, sekmadienį, pas 
mus šventovėje pamokslus sakė 
svečias iš Otavos kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas.

— Pakrikštyta dr. Ramūno ir Silvi
jos (Zenkevičiūtės) Saplių dukrelė 
Aurelija-Ramūnė-Magdalena.

— Susituokė: Raimundas Valun- 
tonis su Loreta Raščiauskaite, 
Stasys Maksimavičius su Irena 
Cirušyte.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamoka bus birželio 28, 
ateinantį sekmadienį, po 9.30 v.r. 
Mišių. Po pamokos bus seselės Lo
retos pasitarimas su vaikučių tė
veliais. Visi tų vaikučių tėvai 
prašomi susirinkti parapijos po
sėdžių kambary apie 11.30 v.r.

— Anapilis turi atliekamų me
dinių kėdžių su metaliniais rė
mais. Nutarta jas parduoti lietu
viams po $3 už kėdę. Kas norite 
jų įsigyti, prašome atvažiuoti pa
sižiūrėti ir nusipirkti.

— Mišios birželio 28, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Benotų ir Rama
nauskų mirusius, 11 v.r. už parapi
jų; Wasagoje 11 v.r. už a.a. Jonų 
Gaivelį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio Tėvo dienos po

pietėje dalyvavo 160 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė: Antonio ir 
Helena Dudzevičiai iš Sao Paulo, 
Brazilijos; Nijolė Kaveckienė iš 
Čikagos. Tėvus pasitiko ir gėlele 
bei taurele apdovanojo dvi jaunu
tės atžalynietės Katrytė Yanni ir Ka
rolina Bates. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN valdybos 
narys Balys Savickas.
- Birželio 28, sekmadienį, 12 v., įvyks 

šauni tradicinė LN vyrų ir tautinių 
šokių ansamblio “Atžalynas” geguži
nė. Vyks sportas, žaidimai, šokiai 
(gros Algirdas Stulgys iš Lietuvos), 
loterija ir gaivinančių gėrimų bei 
maisto bufetas, vadovaujamas Ja
ninos Vitkūnienės. Kelionė nemo
kama, jei iš anksto užsiregistruo
jama LN raštinėje. Skambinti LN ve
dėjui Teodorui Stanuliui, tel. 532- 
3311. Išvažiuojam nuo Lietuvių na
mų 11 v.r. ir 12.30 v.p.p. jei susidarys 
pakankamas skaičius asmenų. Aikš
tėse vietos ribotos - Nevėluokit!

— LN valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Kauno muzikos ansamblio meno va
dovui akt. Petrui Venslovui už pa
dovanotų knygų “Lietuvos istorijos 
paminklai”.

— Parduodami geros kokybės sta
lai ir kėdės. Stalai - po $10, kėdės 
$3-5. Skambinti LN raštinei, tel. 
532-3311. Stalai ir kėdės yra tinka
mi baldai vasarnamiuose, žaidimų 
kambariuose, garažuose ir 1.1.

— Rugpjūčio 8-16 d.d., įvyks LN 
šešioliktoji poilsio stovykla Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga”. Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į stovyklos komendantų A. 
Sukauskų tel. (416) 244-2790 arba 
LN vyrų būrelio pirm. T. Stanulį 
tel. 532-3311.

Aukos slaugos namams:
$200 - D. L. Laurinavičiai a.a. An

tano ir Stasės Gindrėnų atminimui; 
$50 - sesuo ir svainis a.a. Kazio 
Kiaunės atminimui; $25 - V. L. Pev- 
cevičiai a.a. Jono Grinskio atmini
mui. Iš viso statybos fonde yra $805,- 
548. Aukos priimamos'Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose, ar
ba siųsti tiesiog šiuo adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. West, Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

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

LN verbavimo komitetas

NORDLAND EXPRESS
Pagalbos siuntos į Lietuvą 
jūsų giminėms ir draugams. 
$1.50 už kg ar $7.50 už kubinę pėdą. 
$15 vieno siuntinio pristatymas (namus.

Keele Street Indian Road

Free Public 
Parking

Bloor Street West

Nordiand Express bendrovė
Įsikūrusi 1650 Bloor St. W., Toronte, šalia Keele 

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

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 v.r. - 9 v.v.

TELEFONAS: 535-5000

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pamoks

lus per visas Mišias sakė kun. Edis 
Putrimas.

— Ruošiasi tuoktis Laima O. Ber- 
žinytė su Algiu L. Šeškum.

— Praėjusį sekmadienį kun. Pijus 
Šarapnickas, OFM, Mišias laikė Wa
sagoje, Gerojo Ganytojo koplyčio
je. Mūsų parapijos stovyklavietėje 
“Kretinga” Mišios prasidės su pir
ma stovykla liepos 5 d.

— Tretininkų kongregacijos Mi
šios ir susirinkimas - birželio 25, 
ketvirtadienį, 10 v.r., šventovėje 
ir Parodų salėje. Bus renkama nau
ja valdyba.

— Kun. B. Danis, kuris gyvena ku
nigų prieglaudoje Dunmore, PA., at
vyko į Torontu pasisvečiuoti ir ap
sistojo Prisikėlimo par. kleboni
joje, padėdamas pastoraciniame 
darbe.

— Kun. Ignas Mikalauskas, OFM, 
nuo Velykų gyvena “Providence 
Villa” prieglaudoje, 3276 St. Clair 
Ave. East, Scarborough, Ont. MIL 
1W1. Tel. 416-759-9321. Prel. Juo
zas Tadarauskas šiuo metu yra 
Queensway ligoninėje.

— “Karavanas” Toronte, kuriame 
dalyvauja ir lietuviai su paviljonu 
“Vilnius”, prasidėjo praėjusį penk
tadienį Prisikėlimo par. patalpose. 
Veikia sekmadienį ir šeštadienį 3 v.
p.p. - 11 v.v., šiokiadieniais 6 v.v. 
- 11 v.v. “Karavano” metu automo
bilius prašoma statyti Nielson’o 
autoaikštėje. Paviljonų suorgani
zavo specialus komitetas, kuriam 
pirmininkauja V. Taseckas (824- 
4461). Paviljono “Vilnius” karalai
tė - Irena Poškutė, burmistras - An
tanas Rašymas.

— Mišios birželio 28, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Platonų Preibį, 9.20 
v.r. - už a.a. Marijų ir Joseph, 10.15 
v.r. - už a.a. Pranciškų Kušlikį, Vytų 
Urbonų, 11.30 v.r. - už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Sibirinių trėmimų minėjimų - 
ekumenines pamaldas ir šiemet 
birželio 15 d. anglikonų Šv. Pau
liaus šventovėje surengė Kana
dos baltiečių federacija. Daly
vavo katalikių moterų, skautų, 
šaulių, karių veteranų organiza
cijos su vėliavomis ir gana gausi 
maldininkų auditorija. Ypač 
gausūs buvo dvasiškiai: latvių 
arkiv. A. Lūsis, estų arkiv. U. Pe- 
tersoo, 7 lietuviai kunigai, 11 
evangelikų. Po procesijos Šv. 
Rašto skaitinius atliko kun. A. 
Žilinskas ir estas kun. E. Hein- 
soo. Pamokslų pasakė latvių liu
teronų kun. F. T. Kristbergs. 
Tautų maldas skaitė: estas T. 
Tralla, latvis J. Smits, kun. A. 
Simanavičius, OFM. Viešpaties 
maldų sukalbėjo kun. J. Staškus. 
Vargonavo latvė Anita Gaide, 
smuiku Haendelio kūrinius at
liko A. Stulgys iš Vilniaus. Pa
maldos baigtos arkiv. A. Lūšio 
palaiminimu, baltiečių himnais 
ir Kanados himnu. Juos giedojo 
visi pamaldų dalyviai, nes turė
jo tekstus. Tokio pobūdžio minė
jimas tapo tradiciniu ir bus ren
giamas kasmet.

Stasys Prakapas — “Gimtojo 
krašto” atstovas Kanadai ir JAV 
priima prenumeratas bei aukas. 
Rašyti: “Gimtasis kraštas” c/o 
St. Prakapas, 49 Norseman St, 
Toronto, Ont. M8Z 2P7, Canada, 
tel. (416) 233-4486.

Nordiand
Express

1650 Bloor Street West 

(Entrance from Indian Road)

Toronto “Gintaro” ansamblio instrumentalistai metiniame koncerte. Kairėje sėdi svečias iš Lietuvos smuik. A. Stulgys 
Nuotr. O. Burzdžiaus

Šokio sukury - Lietuva širdy!

K IŠEIVI JOS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

įvyks 1992 metų liepos 5, sekmadienį, 2 vai. po pietų,
Rosemont Horizon, 6920 N. Mannheim Rd., Rosemont, IL.

Rengia — JAV ir Kanados lietuvių bendruomenės
Programos rengėjai — Lietuvių tautinių šokių institutas

Vasaros stovykla “Kretingoje” 
lietuviškai kalbantiems vaikams 
rengiama liepos 5-18 dienomis, 
angliškai kalbantiems - liepos 
19-rugpjūčio 1 d.d. Šiemet “Kre
tingai” sueina 10 metų. Ši sukak
tis bus specialiai paminėta lie
pos 18 ir 19 d.d., dalyvaujant 
vysk. P. Baltakiui, kuris yra savo 
laiku daug prisidėjęs prie šios 
stovyklavietės įsteigimo. Stovyk
loje dar yra keletas laisvų vietų. 
Joje kapelionaus jaunosios kar
tos kunigas Edis Putrimas.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondas skiria stipendijų jaunuo
liui arba jaunuolei, studijuo- 
jančiam-iai humanitarinius 
mokslus ir besireiškiančiam- 
iai lietuviškoje veikloje. Pra
šymai priimami iki 1992 m. rug
sėjo 1 d. Siųsti adresu: dr. A. 
Kazlauskas, 128 Dunn St., Oak
ville, Ont. L6J 3E2.

A.a. Jono Grinskio atminimui, 
užjausdami artimuosius, Zig
mas ir Ona Girdauskai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $30.

A. a. Annos Griminienės ir 
a.a. Jono Grinskio atminimui 
S. V. Aušrotai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $25 — V. A. Buragai (a.a. Jo
no Grinskio atminimui).

Šv. Kazimiero lietuvių kole
gijai Romoje aukojo: $50 — M. 
Putrimas.

A. a. Vlado Kazlausko viene- 
rių metų mirties prisiminimui 
duktė Gražina Stauskienė “Tė
viškės žiburiamas” aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — J. M. Astrauskai, 
N. V. Trečiokai.

PARDUODAMAS gerai išlaikytas 
namas gražioje, ramioje vietovė
je, Wasagoje. Skambinti tel. (705) 
429-4030.

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamųjų su 
visais patogumais butas Wasaga 
Beach lietuvių rajone. Arti ežeras 
ir krautuvės. Skambinti tel. (416) 
769-5390 Toronte arba (705) 429- 
5644 Wasagoje.

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

“■ EDAS” 
REFRIGERATION 

(vedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

Keliai į tautinių šokių šventę
Devintoji išeivijos lietuvių 

tautinių šokių šventė, rengia
ma JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenių ir Lietuvių tau
tinių šokių instituto, š.m. liepos 
5 d. Rosemont Horizon jau čia 
pat. Salė yra nauja, šaldoma, 
puošni, su geru matomumu iš 
visų vietų, tačiau daugeliui 
lietuvių nepažįstamame šiau
rės vakarų Čikagos Rosemont 
priemiestyje prie O’Hare ora- 
uosčio, šalia 90 greitkelio, ei
nančio iš Čikagos centro į Rock- 
fordą.

Greitkeliais važiuojantiems 
į šventę Illinois kelialapiai pa
rodo Rosemont Horizon Sta
dium (kai kur pavadinta Hori
zon Sports Arena), į šiaurę, tuoj 
už O’Hare orauosčio, bet dalis 
vyresnio amžiaus automobilių 
vairuotojų nemėgsta greitke
lių ir jiems patogiau važiuoti

H. Stepaitis, ilgametis Toron
to lietuvių pensininkų klubo 
pirmininkas, dirbęs klube 6 me
tus, nutarė pailsėti. Su juo kartu 
į poilsį išėjo ilgai ir sėkmingai 
veikloje reiškęsi J. Poška ir M. 
Račys. Pirmininko pareigas per
ėmė V. Stanaitis, turintis didelį 
patyrimą namų statyboje. Vice
pirmininkais išrinkti A. Bukaus
kas ir J. Janušas; sekr. B. Palilio- 
nienė, ižd. V. Sendžikas, visuo
meniniams reikalams L. Balsie
nė ir T. Kobelskienė; įvairiems 
specialiems reikalams nariai: J. 
Paškevičius, P. Jutelis ir B. Stun
džia. Revizijos komisijon iš
rinkti S. Grigaliūnas, V. Skrins- 
kas ir A. Supronas. B.S.

PADĖKA
Nuoširdi padėka gerbiamai tau

tietei poniai Marcelei Liegus, gy
venančiai Wasaga Beach, Ontario, 
paaukojusiai Vilniaus Politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijai 320 
Kanados dolerių tremtiniams 
šelpti ir 700 dolerių Sibiro kanki
nės Elzbietos Totoraitienės-Basy- 
tės paminklui restauruoti ir kitų 
Totoraičių atminimui pažymėti.

S. Žukas, 
Vilniaus Politinių kalinių ir 

tremtinių bendrijos pirmininkas

• Be lietuviškos spaudos ne
išlaikysime lietuvių kalbos.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
arba 605-1883 Toronte.

VITAS GRABAUSKAS
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416-847-9187, 
Oakville, Ontario. 

paprastu, tiesiu keliu. O toks 
kelias yra iš pietinės bei vaka
rinės Čikagos ir tos pusės visų 
priemiesčių.

Tas kelias yra LaGrange 
Road, vedantis tiesiai į Rose
mont Horizon stadioną, turin
tis nr. 12, 20 ir 45. Už LaGran
ge Parko jo pavadinimas kei
čiasi į Mannheim Road, o Rose
mont Horizon adresas yra 6920 
North Mannheim Road, Rose
mont, Illinois. Nuo Stevenson 
greitkelio, pasukus į šiaurę 
LaGrange Road iki stadiono, 
yra apie 16 mylių. Reikia pra
važiuoti Westchester, Bell
wood, Franklin Park, Schiller 
Park ir po jo yra Rosemont. 
Toks yra paprasčiausias, tie
sus nuvažiavimas į IX išeivi
jos tautinių šokių šventę.

Šventės informacija

Dvejos grynai lietuviškos jung
tuvės įvyko š. m. birželio 20 d. 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mississaugoje: susituokė Rai
mundas Valuntonis su Loreta 
Raščiauskaite ir Stasys Maksi
mavičius su Irena Cirušyte. Pir
mųjų jungtuvių apeigas atliko 
jaunosios giminaitis kun. dr. 
Viktoras Skilandžiūnas iš Ota
vos, antrųjų — kun. J. Staškus, 
dalyvaujant gausiam būriui tau
tiečių, ypač iš Suvalkų trikam
pio. Vestuviniai pokyliai buvo 
suruošti Anapilio salėse su gry
nai lietuviška programa pagal 
lietuviškus papročius. Visi gė
rėjosi šiomis lietuviškomis iš
kilmėmis.

SKRENDAM Į LIETUVĄ birže
lio pabaigoje. Reikalingi pa
tarnavimų kreipkitės į Algį 
ar Stefą Medelius tel. 1-416- 
434-1847 arba fax 1-416-728- 
5745.

PRISTATOME jūsų giminėms Lie
tuvoje Kanados arba Amerikos (JAV) 
dolerius pigiausiom kainom. Skam
binti Genei Kairienei tel. (416) 
643-3334.

VYRAS ir ŽMONA iš Lietuvos ieš
ko buto Toronte. Gali padėti prie 
namo ir namų ruošos darbų. Skam
binti Evaldui ar Editai Morkūnams 
tel. (416) 516-9065.

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

Sibirinių trėmimų minėjimas 
įvyko birželio 14 d. St. John estų 
ev.-liuteronų šventovėje. Įnešus 
vėliavas ir vainiką, Baltiečių fe
deracijos Montrealio skyriaus pir
mininkas trumpai priminė šios 
dienos reikšmę visoms trims tau
toms. Po estų ir latvių dvasininkų 
maldų estas vargonininkas pagro
jo variacijas pagal estų liaudies 
dainą ir latvis saksofonistas atli
ko vieną kūrinį. Pabaigoje sugie
doti visų trijų tautų ir Kanados 
himnai. Gaila, kad šiais metais lie
tuviai prie šio minėjimo mažai te- 
prisidėjo.

Referendumą dėl buvusios so
vietų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos birželio 14 d. seselių na
muose pravedė komisija, kurią su
darė pirm. V. Piečaitis ir nariai 
D. Gedrikas, A. Jonelis, J. Piečai
tis ir J. Šiaučiulis. Balsavo jau dau
giau žmonių, nes didesnis skaičius 
spėjo atnaujinti Lietuvos pilie
tybę. Prie jų prisidėjo ir dešimt 
Lietuvos žemės ūkio specialistų, 
kurie stažuojasi žemės ūkio kole
gijoje. Jie yra atvykę dešimčiai sa
vaičių ir bus iki liepos 26 d. Tad 
iš viso Montrealyje balsavo 61 as
muo ir visi pasisakė už kariuo
menės atitraukimą.

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

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

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

LITAS
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-...... 63/4%
Certifikatus 2 m................ 7’/z%
Term, indėlius:

1 metų .....................6’/4%
180 d.-364 d....... 6 %
120 d.-179d............51/z%
60 d. - 119 d....... 5’/4%
30 d. - 59 d..........4 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/4%, asmenines - nuo 91/a% 

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Nemokamas 
siuntinių paėmimas 

iš jūsų namų

POLIMEX
PREKYBA • KELIONĖS • 
SIUNTINIAI [LIETUVĄ 
ir kitas Baltijos valstybes 
laivu ir lėktuvu - greitas pristatymas. 

Mes esame patyrę siųsti ir tvarkyti siuntinius 
bei kargo į Rytų Europą, pradedant nuo 

mažų siuntų iki konteinerio.

Žemiausios kainos Kanadoje

už svarą*
141 Roncesvalles Avė., 

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

*Plius pristatymas [namus.

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis Wa
sagoje prie vandens. Skambinti va
karais (416) 845-8218.

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

AV parapijos choras baigė šio 
sezono giedojimą ir vasarą skiria 
poilsiui. Tuo pačiu ilgametis cho
ro koordinatorius sol. A. Keblys 
pasitraukia iš šių pareigų. Jas per
ima A. Mickus.

“Vaiko tėviškės namai” per KLK 
moterų dr-jos Montrealio skyrių 
vėl gavo aukų: $200 - Vilniaus šau
lių rinktinė Kanadoje, $100 - Ona 
Sitkauskienė, $50 - Ana Šeidienė, 
$20 - Antanina Petraitytė ir Marija 
Gudienė.

Kanados 125 metų sukakties pro
ga ruošiamas tarptautinis folklo
ro festivalis - “Expression-125” - 
Lachine, Stony Point Parke, St. 
Louis ežero pakrantėje liepos 4- 
5 d.d. Liepos 4 d. 9 v.r. bus dalyvau
jančių grupių paradas ir nuo 11 v.r. 
iki 7 v.v. vyks įvairūs spektakliai 
keturiose didelėse palapinėse. 
Liepos 5 d. programa vyks nuo 12 
v. iki 6 v.v. Šiame festivalyje su sa
vo rūdiniais dalyvaus Montrealio 
tautodailės grupė “Vaivorykštė”.

Gintarė (Jurkutė) ir Aras Piečai- 
čiai susilaukė pirmgimės dukre
lės. Marytė ir Rimas Jurkai džiau
giasi pirmąja dukraite, Domas Jur
kus pirmąja produkraite ir Juozas 
Piečaitis antrąja dukraite. B. S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special..;............. 33/4%
Taupymo-su gyv. dr............. 31/4%
Taupymo-kasdienines....... 3’/z%
Einamos sąsk......................... 2 %
RRIF-RRSP-1 m.term......... 7 %
RRIF-RRSP-2 m.term......... 71/z%
RRIF-RRSP-taup...............33/4%

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


