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Aštrus kirviai
Pavasaris politine prasme nebuvo šviesus. Gedimino 

kalne trispalvė plevėsavo po apsiniaukusiu dangumi. Tai 
galima buvo matyti ir iš šiapus Atlanto. Susipykusių vado
vų aštrūs kirviai ėmė taip uoliai darbuotis, kad po viso 
šito, atrodo, beliks tik skiedros.

KAS LIKS ir kaip toliau bus - jaudina ne vieną lie
tuvį išeivį. Įtampa dėl nesmagių spėlionių taip 
greitai negali atslūgti. Gal ir gerai, kad pergyve
nimas jautrus, nes kitaip ko gero imtų ir atsirastų gundy

mas: tegu jie sau tenai pešasi. Kad bendrą darbą dirbant 
tenka susipykti, nieko nuostabaus. Daugeliui tik sunkiau 
suprasti, kodėl tie barniai taip greitai prasidėjo. Kai kam 
net atrodo, kad visa toji padėtis - lyg iš anksto būtų buvusi 
kieno nors užtaisyta laiko bomba: pradėjus nepriklauso
mybę atstatyti, ji turi sprogti. Įtarinėjimams duomenų 
pakanka. O kai vieną kartą išeiviją belankančiam aukštam 
Lietuvos pareigūnui buvo priminti tenykščiai nesutarimai, 
teko išgirsti nelabai vykusį palyginimą, girdi, ir išeivi
joje yra daug nesutarimų. Pasakė tiesą, bet palygino blo
gai. Išeivijos veikėjų nesutarimai kraštutiniu atveju te
galėtų sustabdyti lietuviškąją veiklą. Nors ji ir svarbi, 
bet Lietuva dėl to neprapuls. Tuo tarpu valstybininkų 
peštynės, tik ką pradėjus atstatyti nepriklausomybę, ne 
tik stabdo darbą, bet sukelia ir rimtų pavojų. Dėl nuomo
nių skirtingumo niekur niekas nesijaudina. Ne tas rūpestį 
kelia. Rūpestis - komunistų organizuotumas, gal jau ir 
slaptas suokalbis perimti valdžią dar prieš seimo rinki
mus, kuriuose jie nesitiki daug laimėti. Kad jie viešai ir 
aiškiai pasisako už Lietuvos nepriklausomybę, dėl šito 
sunkoka apsiraminti prisimenant jų senąsias taktikas ir 
žmonėms peršamas idėjas būti realistais. O baisiausia, 
kad jie patys ir nustato kas yra realybė ir kas svajonė.

NESUNKU suprasti politinių veikėjų kovą dėl val
džios. Tai normalus reiškinys, regimas visame pa
saulyje, kur leidžiama politiškai skirstytis į grupes, 
turėti savo įsitikinimus ir pagal juos skelbti valdymosi 

programas. Tokiose šalyse niekas nesistebi nė opozicija. 
Ji tikrai reikalinga, kad laisvu, nevaržomu požiūriu žvelg
tų į valdančiuosius. Pažįstant niekur dar neatšauktus, 
neperdirbtus komunizmo siekius ir darbo principus, ne
įmanoma sutikti su komunistų organizuojama opozicija. 
Užtat jų judinama opozicinė veikla ir dažnais atvejais 
labai negatyvi laikysena parlamente kelia rimtų įtarinė
jimų apie slaptą ketinimą valdžią perimti ne demokra
tiniu būdu. Yra rimto pagrindo stropiai budėti, kad taip 
neatsitiktų. Kitos opozicinės grupės, lygiuodamosios su 
komunistais ir raidiškai idealizuodamos demokratinį 
mąstymą, dažnais pareiškimais apie politinę laisvę ir ly
gybę migdančiai ramina visuomenę, kad tasai budėjimas 
išnyktų. O kaip girdėti iš masinių sluoksnių, prisidedant 
ir plačiajai išeivijai, visi dar vis laukia viešo ir atviro buvu
sios kompartijos pareiškimo, kuriame aiškėtų prisipaži
nimas, suklydimas, atsiprašymas ir pasižadėjimas. Kol 
to nėra, po naujomis raidėmis susiglaudę partiečiai visa
da tautoje kels nepasitikėjimą ir nerimą. Užuot ryžęsi 
drąsiai ir nuoširdžiai atsitiesti, kol kas jie pasirinkę patį 
pigiausią būdą - reikšti nepasitenkinimą ir jį kaip galima 
plačiau skleisti. Tai panašiau į konspiraciją, ne opozici
ją. Pastaroji, jei rimta, į viešumą eina su savo programa, 
ne vien tik su riksmais. C.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Šimtas dvidešimt penkeri
Šiemetinė Kanados diena lie

pos pirmąją yra susieta su jos fe
deracinės valstybės 125-tuoju 
gimtadieniu. Šventėn įjungta ir 
karalienė Elzbieta, mininti sa
vo viešpatavimo keturiasde
šimtmetį. Pagrindinis dėmesys 
teko jos statulos atidengimui 
prie Kanados parlamento rū
mų Otavoje. Lig šiol ten vie
nintelę karališkos giminės sta
tulą, atidengtą 1901 m., turėjo 
tik karalienė Viktorija. Kitos 
statulos buvo skirtos jau įniru
siems Kanados politikams. Ka
ralienė Elzbietą skulptorius 
Jack Harman bronzinėje statu
loje įamžino jojančią žirgu 
Centenial. Tą žirgą jai 1973 m. 
dovanojo RCMP policija, tada 
šventusi savo veiklos šimto me
tų sukaktį. Iš žirgo vardo Cen
tenial buvo sąmoningai išimta 
viena “n” raidė, kad niekas jo 
nelaikytų šimtamečiu.

Statulos sukūrimą jau 1989 
m. vienbalsiai patvirtino Ka
nados parlamentas, kai jo na
riai dar nebuvo numatę ekono
minių krašto sunkumų. Dabar 
ne visi kanadiečiai yra paten
kinti statulai išleista didoka 
beveik $700.000 suma. Taip pat 
ne visi pritaria ir karalienės 
Elzbietos atskraidinimui Ka- 
nadon britų orinio susisiekimo 
bendrovės už garsą greitesniu 
“Concorde” lėktuvu. Mat jo skry
džiai Kanadai kanuos $480.000.

Anksčiau ji atskrisdavo Ka
nados karo aviacijos keleivi

niais lėktuvais. Tie JAV gamy
bos lėktuvai iš Londono Ota- 
von atskrenda per septynias 
valandas, o “Concorde” lėktu
vai - per keturias. Planuoto
jai, teisindami beveik pusės 
milijono dolerių išlaidas, pa
brėžia, kad karalienė bus ma
žiau pavargusi skrydžio metu. 
Dienraščio “The Toronto Sun” 
birželio 23 d. laidon įjungti 
gatvėj apklausinėti torontie- 
čiai yra kitokios nuomonės. 
Pritaria tik vienas, o penki 
nori, kad tas pusmilijonis do
lerių būtų panaudotas ekono
miniams Kanados reikalams.

Žinių apie dabartinę Kana
dą pateikia balandžio 28 d. pa
skelbti 1991 m. statistikos duo
menys. Tų metų birželio 4 d. 
Kanadoje buvo užregistruoti 
27.296.859 gyventojai. Onta
rio provincija turėjo 10.084.885 
gyventojus, Kvebeko' - 8.895- 
963, Britų Kolumbijos - 3.282.- 
081, Albertos - 2.545.553, Ma- 
nitobos - 1.091.942. Tiek gyven
tojų tada turėjo penkios jų 
skaičiumi didžiausios Kanados 
provincijos. Ontario provin
cijai teko 36,9% visų Kanados 
gyventojų, Kvebeko provinci
jai - 25,3%. 1951 m. statistiko
je Ontario ir Kvebekas varžėsi 
dėl 30%, turėdami beveik vie
nodą gyventojų skaičių. Dabar 
Kvebekas yra pralenktas net 
11.6%.

(Nukelta į 2-rą psl.)

TORONTIŠKIS “VOLUNGĖS” CHORAS, atlikęs bendrą meninę programą su “Gintaro” ansambliu, besiruošiančiu į IX-ąją 
tautinių šokių šventę Čikagoje 1992 m. liepos 5 d. Choro vadovė - muzikė Dalia Viskontienė Nuotr. O. Burzdžiaus

Taiklios pastabos lenkų laikraštyje
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, atsako Lenkijos laikraštyje į lenkų priekaištus

Lenkijoje leidžiamas savait
raštis “Lad” (“Tvarka”) š.m. ba
landžio 26 d. laidoje išspaus
dino kun. Vaclovo Aliulio, 
MIC, straipsnį “Dėl vienodo 
saiko”. Šis savaitraštis dažnai 
spausdina prieš Lietuvą nu
kreiptus straipsnius. Kun. 
Aliulio straipsnis ilgai bus 
aktualus, kadangi kai kurie 
lietuviams daromi priekaiš
tai lenkų spaudos jau dešimt
mečiais yra kartojami, ir grei
čiausiai tai bus dar ilgai da
roma.

Kun. Aliulis pasisako, kodėl 
jis savo straipsnį pasiuntė len
kų, o ne lietuvių laikraščiui: 
“Katalikiškoje Lietuvos spau
doje, kurioje aš turiu tam tik
rą vaidmenį, mes vengiame 
tautinių santykių aitrinimo, 
panaudojame kiekvieną pasi
taikančią progą parašyti ką 
nors gero apie brolius lenkus. 
Laukiame abipusiškumo! (Prie
kaištus ir kaltinimus, jeigu yra 
reikalas, kaip šiuo atveju, mes 
rezervuojame lenkų, o ne savo 
spaudai)”.

Vilniaus klausimas
Turbūt seniausias Lietuvai 

daromas priekaištas yra šis: 
Vilnių Lietuvai padovanojo 
Stalinas pagal Molotovo - Rib- 
bentropo 1939 m. sutartį. Šį 
priekaištą lenkai įkyriai kar
toja nuo 1939 m. Jį pakartojo 
“Lad” skiltyse Jerzy Narbutt. 
Kun. Aliulis atsako: “Autorius 
čia pamiršta moralinės teolo
gijos tezę, kad savo nuosavybę 
galima atsiimti net ir nuo ei
linio vagies. Matyt, ponui Nar- 
butt’ui nepatinka, kad Lietuva 
1939 m. nesiekė ginklu atgauti 
Vilniaus, bet išlaikė neutralu
mą, (ne taip, kaip kažkas kitas 
pasielgė 1938 m. pavasarį su 
Tešino sritimi). Liūdna, bet ką 
ir besakyti, jeigu net tokio ly
gio istorikas kaip prof. Piotr 
Lossowski, rašydamas “Wiez” 
žurnale apie Lietuvos ir Len
kijos santykių vystymąsi pa
miršo tokią smulkmeną, kad 

1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose 
su kryžiaus pabučiavimu buvo 
pasirašyta Lenkijos-Lietuvos 
sutartis, pagal kurią Vilnius 
buvo paliktas lietuvių pusėje, 
ir kuri (Lenkijos) valstybės vir
šininko ir būsimo maršalo įsa
kymu, jau kitą dieną buvo švent
vagiškai sulaužyta”.

Suklastoti duomenys?
Lenkai mano, kad jų Lietu

voje yra daugiau negu jų buvo 
rasta darant gyventojų surašy
mą ir kaltina lietuvius statis
tikos klastojimu. Buvęs Lietu
vos lenkų sąjungos pirminin
kas Jan Sienkiewicz, o dabar 
žurnalo “Magazyn Wilenski” 
redaktorius, parašė savo reda
guojamame žurnale straipsnį 
“Kiek Lietuvoje yra lenkų?”

Jis pastebėjo, kad Vilniaus 
rajono apylinkių sąrašuose 
yra daugiau lenkų negu nuro
do statistika. Iš to jis padarė 
išvadą, kad lenkų Lietuvoje 
yra mažiausiai bent 330.000. 
Pagal 1989 m. gyventojų sura
šymą Lietuvoje buvo rasta 
258.000 lenkų. Šį straipsnį su 
malonumu persispausdino 
“Lad” ir kiti lenkų laikraščiai. 
Į tai kun. Aliulis atsako:

“Straipsnio autorius pusėje 
puslapio įrodinėja, kad 1989 
metų gyventojų surašymo re
zultatai buvo suklastoti. Jis 
naudoja šį argumentą: Vil
niaus rajono savivaldybių 1990 
m. duomenys apie tame rajone 
gyvenančių lenkų skaičių vir
šija . . . 0.6% 1989 metų cenzo 
duomenis. Tai primena šaudy
mą iš patrankos į žvirblį, nes 
0.6% skirtumas tarp žodinio 
dėl tautinės priklausomybės 
pareiškimo ir įrašų asmens 
liudijimuose ne paneigia, bet 
patvirtina abiejų pozicijų pa
tikimumą: 64% pagal surašy
mą — 64.6% pagal apylinkių 
duomenis. Pritaikius šį padi
dėjimą visos respublikos duo
menims, skirtumas sudarytų 
pusantro tūkstančio (1548 as

menis), o ne apie 70.000 kaip 
nori gerbiamas autorius.

Pono Sienkiewicz svarsty
muose aiškiai buvo pažeista 
“vienodo saiko’ taisyklė. Vil
nijos gyventojų surašinėjime 
dalyvavo daug sąmoningų, ne
labai lietuviams palankių len
kų, pvz. mokytojų, taip pat ru
sų ir gudų. Jeigu tikėti gerbia
mam autoriui, tai tik lietuvius 
galima įtarti esant nesąžinin
gais, o kiti surašinėtojai — kaip 
kristalas”.

Kaltinami dvasiškiai
Lenkų spauda kartais mėgsta 

rašyti, kad lietuviai neįsilei
džia lenkų į Kauno kunigų se
minariją, o lietuviams dvasiš
kiams visų pirma rūpi lenkų 
nutautinimas, o ne tikėjimas. 
Straipsnio autorius į tai atsako:

“Neseniai ‘Lad’ skiltyse tei
singai buvo pasakyta, kad di
delę reikšmę lenkiškumo iš
laikymui Rytų Lietuvoje turė
jo Katalikų Bendrija. Čia buvo 
priskiriami nuopelnai ‘lenkui 
kunigui’ ir visai nutylėta, kad 
lenkų tautybės tikintiesiems 
nuoširdžiai tarnavo daug lietu
vių dvasiškių (. ..) Žymi dalis 
lenkų dvasiškijos repatrijavo 
į Lenkiją (pagal statistiką 1945- 
7 m. tai padarė 752 lenkai dva
siškiai, J. B.), o likusieji kele
tą dešimtmečių ignoravo Kau
no kunigų seminariją: nesiun
tė ten nei kandidatų, nei aukų, 
tvirtindami, kad mūsų semina
rija yra Baltstogėje. (Autoriaus 
pabraukta). Kai senesnieji len
kai dvasiniai ganytojai kelia
vo į amžinybę, lenkų pamaldos 
Vilnijoje būtų išnykusios, jei
gu ne lietuviai dvasiškiai, ku
rie išmoko (geriau ar blogiau) 
lenkų kalbą, kad tarnautų savo 
tikėjimo broliams ir seserims 
tokia kalba, kokios jie pagei
dauja. Tuo būdu iki maždaug 
1980 m. lenkiškas pamaldas 
Vilnijoje laikė 50 lietuvių ir 
20 lenkų kunigų daugiau kaip 
60-tyje šventovių. Ar susilau-

(Nukelta j 2-rą psl.)

“Saulelė raudona, vakaras ne
toli” - dainelės žodžiai buvo 
1941 m. birželio sukilimo šau- 
kinys, pranešęs per radiją, 
“kad prasideda”. Ir prasidė
jo ... Tik Kaune žuvo 400, o 
Lietuvoje - beveik 2 tūkst. ko
votojų. Buvo sudaryta Laikino
ji vyriausybė (J. Ambrazevi
čiaus). Generalkomisarui von 
Rentelnui pasiūlius jai tapti 
vokiečių valdžios tarėja, J. 
Ambrazevičius atsakė: “Ačiū, 
esame pašaukti tarnauti ne
priklausomai Lietuvai”.

Minint 51-ąsias metines vy
riausybė (vyriausybės sekre
torius K. Čilinskas) priėmė, 
pasveikino sukilimo narius, 
vadovus - A. Damušį, P. Šilą, 
J. Kojelį, J. Antanaitį, A. Ben- 
dinską, M. Banionį. Metinės 
buvo pagerbtos ir Kaune, Ra
mybės parke (buv. Senosios 
Kauno miesto kapinės), kur pa
laidoti 158 sukilėliai, Alekso
te, prie kryžiaus prieš tiltą per 
Nemuną.

“Naujosios Europos archi
tektūra” - tokio pavadinimo 
konferencija vyko Šveicarijo
je, kurioje, AT pirmininko V. 
Landsbergio vadovaujama, da
lyvavo ir Lietuvos delegacija; 
ją sudarė ministerio pirminin
ko pavaduotojas V. Pakalniš
kis, tarptautinių ekonominių 
santykių ministeris V. Aleš- 
kaitis, ekonomikos ministeris 
A. Šimėnas, Lietuvos verslinin
kų draugijos pirm. A. Baraus
kas, AT deputatas M. Laurin
kus ir kt.

Konferencijoje buvo numa
tyta svarstyti Rytų Europos 
valstybių ekonomikos plėtoji
mo reikalai: Baltijos valsty
bių eknomikai skirtame posė
dyje turėjo kalbėti visi trys 
AT pirmininkai, V. Landsber
gis ketino susitikti su Šveica
rijos finansų ministeriu, Pa
saulinio banko Rytų Europos 
skyriaus vadovu, kitais žymiais 
Vakarų Europos politikais, fi
nansininkais, verslininkais.

Lietuva prašosi priimama 
į Europos tarybą. Ar prašyto
ja atitinka demokratinės vals
tybės sąlygas, kurių svarbiau
sios trys - daugiapartinė sis
tema, daugialypės nuomonės, 
pagarba žmogaus teisėm - aikš- 
kintis atvyko Europos tarybos 
parlamento delegacija: Tony 
Banks (D. Britanija), Walter 
Dehry (Lichtenšteinas), Daniel 
Tarchy (Švedija), Mateo Sorin 
(Ispanija). Ją jau priėmė AT 
pirm. V. Landsbergis. Jei po 
trijų dienų viešėjimo, pokal
bių su daugeliu, jos ataskaita 
bus palanki, galima tikėtis, kad 
stebėtojos statusą į tikrosios 
narės statusą Taryboje pakei
sime dar šiais metais.

Oro trasa Vilnius-Londonas. 
Civilinės aviacijos departa
mento direktorius D. Balandis 
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Minėjimai, konferencijos, planai ir kitos žinios 
“Viltis yra sunkus dalykas” 

Reikia rinktis kelią, einantį per darbą 
Kazimierietės grįžta Pažaislin

Didesnė galimybė laisvai dalintis dvasiniu turtu
Greitos mano dienos Lietuvoje

Įspūdžiai, rubliai, doleriai ir nusikaltimai
Suvalkų krašto lietuviai Vilniuje 
Lenkija kita, o stabdžiai tie patys

Sustok prie akmens
Gerumas, kaip ir niekšybė, tautybės neturi
Oskaro Milašiaus pranašysčių narpliava

“Tegu lietuviai nieko nesimoko iš lenkų . . .”
“Smėlio klavyrų” besiklausant

Įžvalga į J. Jurašo sukurtą nugrimzdusį pasaulį

papasakojo (birželio 22 d. per 
Vilniaus radiją rusų k.), kad 
Lietuvos-Anglijos aviatoriai 
yra numatę pradėti tokius skry
džius. Jie turėtų būti patrauk
lūs ypač išeivijos (Š. Ameri
kos, Kanados) bei tiek jų, tiek 
mūsų prekybos žmonėms.

“Valdžios nelaimė ta, kad ji 
stengiasi už visus” - po II vers
lininkų suvažiavimo pokalbyje 
“Atgimimo” korespondentei pa
reiškė pramonininkų draugi
jos pirmininkas A. Matulevi
čius. Jo nuomone, nei AT, nei 
vyriausybė “nebuvo linkę iš 
anksto aptarti įstatymų pro
jektų”, todėl “ekonominė re
forma įgavo kabinetinį pobū
dį”. O tai sudaro palankias są
lygas “šešėlinei ekonomikai”, 
jos veikėjams, visai nesuin
teresuotiems sąžininga kon
kurencija. Be to, tokia padė
tis skatina ir valdžios saviva
lę, kyšininkavimą. Dėl užsie
nio investicijų pirmininko nuo
monė taip pat liūdna. “Mes ne
išnaudojome galimybės tapti 
Europos Hongkongu”. Nemoka
me tvarkyti reikalų. Nurodo: 
norint užregistruoti bendrą 
įmonę, reikia sugaišti mėne
sį, užsienyje tam pakaktų po
ros valandų. Papriekaištauja 
dėl vyriausybės panaikintos 
Vadybos akademijos, kurios 
nepakeitė reikiamo lygio mo
kymo centras. Į siūlymus pa
dėti, taisyti padėtį, atsaky
mas vienas - “nėra patalpų”. 
Išeitį siūlo: valdžia turėtų ne 
stengtis “už visus išspręsti 
ekonominės reformos proble
mas”, bandyti “ iš viršaus įves
ti rinką”, bet “tiesiog duoti 
žmonėms galimybę plaukti pa
tiem”.

Gerą įspūdį padarė ir kiti 
pranešimai, ypač, kad buvo la
bai aktualūs. Nagrinėta, pavyz
džiui, tokios temos - verslo 
teisinės garantijos, verslo lais
vė, tarptautinis verslo įsijun
gimas, bankų paslaugų, drau
dimo procesai ir kt. “Publikos” 
antrame suvažiavime susirin
ko: svečių iš 10 pasaulio ša
lių 51, o iš Lietuvos - 307. Or
ganizatoriai - Šarkus ir M. Čer
niauskas.

Per statistikos koštuvą. Spau
doje paskelbti laikraščių ir 
žurnalų antrojo pusmečio pre
numeratos duomenys, palygin
ti su pirmuoju. (Skliaustuose 
nurodytas sumažėjimas (-) ar 
padidėjimas (+). Valstiečių 
laikraštis 141493 (-20590); Res
publika 97652 (-10078); Lietu
vos rytas 84782 (-51474); Lietu
vos aidas 77319 (-1155); Tiesa 
42650 (-7884); Echo Litwy 34455 
(-356); Gimtasis kraštas 31527 
(-3943); Kurier Wilenski 21273 
(-2580); Sodra 16434 (+909); Va
karinės naujienos 11697

(Nukelta į 2-rą psl.)



2 psi. • Tėviškės žiburiai * 1992. VI. 30 - Nr. 27 (2210)

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
/ THE LIGHTS OF HOMELAND' 

■ J-z

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada.
Tel. (416) 275-4672. FAX (416) 275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr.1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, J. Andrulis, Vyt. 
Balčiūnas, Č. Senkevičius. Metinė prenumerata -*$35, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $40, garbės - $50 (Amerikoj - JAV dol.) oro paštu - $110. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: (416) 275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Subscriptions: regular 
$35.00, supporter $40.00, honorary $50.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3. 
Printed in Canada. •

Q RELIGINIAME GYVENIME

Savaitė Lietuvoje

Lietuvos vyskupų konferenci
jos posėdyje gegužės 20 d. Kau
ne apaštališkasis nuncijus Justo 
Mullor Garcia papasakojo apie 
būsimą Šv. Tėvo kelionę į Lie
tuvą, kuri numatoma 1993 m. lie
pos pirmoje pusėje. Šv. Tėvas 
domisi dabartine politine padė
timi Lietuvoje.

JAV atstovas Ryty kraštams 
kun. J. Šarauskas pranešė apie 
suteiktą paramą Šv. Kazimiero 
kolegijai Romoje. Vysk. S. Tam- 
kevičius perskaitė kun. J. Bo
rutos laišką, kuriame nurodoma, 
kad Lietuvos televizija cenzū
ruoja katalikiškas laidas.

Teologijos fakulteto dekanas 
dr. kun. V. Butkus išdėstė K. 
Bendrijos reikalavimus pri
imant kandidatus į seminari
ją. Kadangi kun. D. Valentis 
išvyksta tolimesnėm studijom, 
Šv. Raštui dėstyti nutarta 
kviesti kun. A. Rubšį.

Vyskupas S. Tamkevičius, Vys
kupų konferencijos pavedimu, 
gegužės 21 d. kreipėsi į Lietu
vos Radijo ir televizijos (RTV) 
vadovybę dėl nenormalios reli
ginių televizijos laidų padėties. 
Prašoma, kad religinės valandė
lės būtų rengiamos pagal K. 
Bendrijos nustatytą tematiką. 
Sekęs susitikimas su RTV va
dovybe buvo geranoriškas, ir 
tikimasi, kad problemų ateity
je nebebus.

Kun. Juozas Montvila, mari
jampolietis, prieš 80 metų nu
skendęs kartu su garsiuoju “Ti
taniku”, balandžio 25 d. Mari
jampolės prokatedroje buvo iš
kilmingai paminėtas. Mišias 
koncelebravo Vilkaviškio vys
kupas J. Žemaitis, MIC, žuvusio 
kunigo giminaitis kun. K. Mont
vila ir svečias iš Vokietijos kun. 
K. Senkus. Vyskupas pamoksle 
pabrėžė, kad artimo meilę su
brandinti iki didvyriškumo įma
noma tiems, kurie savo vaikus 
nuo mažens pratina būti jaut
riais kitiems. “Titanike” žuvęs 
kun. J. Montvila užleido savo 
vietą gelbėjimo valtyje kitam 
keleiviui.

Gedulinės Mišios už vysk. Vin
cento Brizgio vėlę buvo atnašau
tos Marijampolėje balandžio 
27 d. Jas koncelebravo Vilka
viškio vyskupas J. Žemaitis, 
MIC, ir velionies gimtosios 
Daukšių parapijos klebonas 
kun. A. Diškevičius. Ten pa
statyti kryžiai primins velionį 
ir jo atliktus darbus tėvynei ir 
tikėjimui.

Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas Audrys J. Bačkis gegu
žės 3 d. atšventino Šventųjų 
apaštalų Pilypo ir Jokūbo šven
tovę Lukiškių aikštėje Vilniu
je. Komunistai ją buvo uždarę 
ir pavertę Operos ir baleto teat
ro sandėliu. Šventovę dabar 
tvarko domininkonai. Rektorius 
kun. J. Grigaitis, OP.

Tarpdiecezinė katechetinė ko
misija (TKK) posėdyje gegužės 5 
d. svarstė tikybos mokymo pro
gramų bei vadovėlių rengimo 
reikalus. Prieita nuomonės, 
kad mokyklose reikėtų turėti 
aktyvias katalikiško jaunimo 
grupes, kurios darytų teigia
mą poveikį savo bendraam
žiams. Išklausytas Kultūros ir 
švietimo ministerijos inspek
torės B. Girdzijauskienės pra
nešimas apie 1992/93 m.m. 
planus.

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

Posėdyje dalyvavo TKK pirm, 
vysk. J. Matulaitis, vysk. S. Tam
kevičius, SJ, visų vyskupijų at
stovai, švietimo inspektoriai. 
Pirmininkavo kun. V. Aliu
lis, MIC.

Kun. J. Šarauskas, JAV Vys
kupų konferencijos atstovas 
Rytų Europos kraštams, gegu
žės mėn. lankėsi Lietuvoje. Bu
vo taipgi nuvykęs į Maskvą, Gar
diną ir Varšuvą. Kelionės tiks
las — nustatyti kur labiausiai 
reikalinga JAV Vyskupų konfe
rencijos pagalba.

“Silpnume — jūsų stiprybė” 
— pareiškė Jean Vanier, vado
vavęs rekolekcijoms gegužės 
16-17 d.d. Kaune. Jis yra pagar
sėjęs kaip psichinių sutrikimų 
turinčių žmonių globėjas ir dva
sinis vadovas. Po jų maldos ke
lionės į Lurdą 1971 m. išaugo 
“Tikėjimo ir šviesos” bendruo
menės. Viena tokių jau veikia 
Vilniuje, kita organizuojasi 
Kaune.

Šiauliečiai, susirūpinę plin
tančiu sektantizmu, 38 parašais 
pasirašytu laišku kreipėsi į J. 
Em. kardinolą V. Sladkevičių. 
Laiške nurodoma, kad sektos 
vaikus supriešina su tėvais, 
kad šventovėse mažai jaunimo. 
Prašoma paskirti veiklius vi
karus, kurie “grąžintų į kata
likybę mūsų vaikus”.

Kristui Nugalėtojui pamink
las pašventintas Vilkaviškyje 
gegužės 15 d. Jis pastatytas 
žuvusių rezistencijos dalyvių 
laidojimo vietoje. Iškilmėje 
dalyvavo AT pirm. V. Landsber
gis ir kiti vyriausybės nariai. 
Paminklą pašventino vysk. J. 
Žemaitis.

Septintoji pasaulinė jaunimo 
diena Lietuvoje įvyko gegužės 
16 d. ir apėmė Panevėžio, Tel
šių, Kaišiadorių ir Kauno vysku
pijas. Skaitytas Šv. Tėvo laiš
kas, skirtas šiai dienai. Jauni
mas kėlė savo pageidavimus bei 
siūlymus. Pageidauta, kad kuni
gai daugiau bendrautų su jauni
mu ir už mokyklos ribų. Iškelti 
susiorganizavimo klausimai bei 
galimybės leisti vyskupijų ži
niaraščius. Gana rimtų priekaiš
tų buvo pareikšta kunigams, 
pasigesta gyvesnių pamaldų, 
įvairesnių užsiėmimų bei sto
vyklų.

Ateitininkų federacijos pir
mininkas Lietuvoje prof. A. Žy- 
gas siūlė ieškoti naujų formų 
liturgijai pagyvinti, dažniau 
vykti į tarptautinius renginius. 
Diskusijose keltas artimesnio 
bendravimo su kunigais būtinu
mas, pageidauta kino salių, kur 
būtų rodomi religinio turinio 
filmai. Reikėtų Šv. Rašto verti
mo į lietuvių kalbą su išsamiais 
komentarais. Bent Kaune turė
tų veikti katalikiškoji biblio
teka.

Ši jaunimo diena suartino 
pasauliečius su dvasininkais 
spręsti bendras problemas. Da
lyvavo vyskupai, kunigai ir visa 
eilė katalikų veikėjų.

Vilniaus arkivyskupijoje to
kia diena įvyko birželio 6 d. Vi
sų vyskupijų jaunimo atstovams 
pateikus pastabas, bus sureda
guoti Lietuvos jaunimo laiškai 
Šv. Tėvui, Lietuvos vyriausybei, 
Lietuvos bei išeivijos jaunimui.

Užregistruotos naujos religi
nės bendruomenės gegužės 27 d. 
Lietuvos min. pirmininko po
tvarkiu. Iš sąraše matomų bend
ruomenių, tik trys krikščioniš
kos. Kaune ir Vilniuje susior
ganizavo baltų tikėjimo bend
ruomenės “Romuva”. Vilniuje ir 
Trakuose veikia budistų gru
pės. Plungėje ir Kretingoje reiš
kiasi nedaug dar kam žinomos 
grupės, pasivadinusios “Meilės 
žodis”.

(Žinios apie religinę veiklą Lietu
voje - iš informacijos centro žinia
raščio “Katalikų Bažnyčia Lietu
voje").

Prancūzijos prezidentas FRANCOIS MITTERRAND, su palyda išeidamas iš Prancūzijos ambasados Daukanto 
aikštėje Vilniuje, sveikina susirinkusius vilniečius Nuotr. Alf. Laučkos

RAŠO IŠ LIETUVOS

“Viltis yra sunkus dalykas”
Prancūzijos prezidento F. Mitterrand’o viešnagė Vilniuje

G. GUSTAITĖ, Vilnius

Nuotraukoje įamžinta viena 
iš paskutinių F. Mitterrand’o 
valandų Vilniuje, praleistų 
Menininkų rūmuose, virš ku
rių kairiojo sparno plevėsuo
ja Prancūzijos respublikos 
vėliava. Retai kuri ambasa
da susieta tokiais stipriais 
istoriniais ryšiais su savo 
rezidencija kaip Prancūzijos.

Labai ryškiai tie ryšiai iš
kyla XIX š„ kai, eidamas su 
kariuomene į Rusiją, čia, bu
vusioje generalgubernatūroje, 
apsistojo Napoleonas. Apie ją, 
apie Vilnių iš čia 1812 m. bir
želio 30 d. rašė žmonai Marijai 
Luizai į Paryžių: “Vilnius la
bai gražus miestas (...). Apsi
stojau visai gerame name, ku
riame prieš keletą dienų gy
veno imperatorius Aleksand
ras (. . .)”.

1992 m. gegužės 14-ąją, be
veik po 180 metų, puikiojoje 
Menininkų rūmų Baltojoje sa
lėje smarkiai vėluojančių F. 
ir D. Mitterrand’ų laukė Lie
tuvos vadovybė, parlamenta
rai, ministerial, mokslinin
kai, menininkai — iš viso apie 
400 svečių. Priėmimas užtruko 
gal 10 min. F. ir D. Mitter- 
rand’ai apėjo tarsi garbės ra
tą, be žodžių, besišypsantys, 
elegantiški ir išskubėjo — bė- 
go paskutinės minutės Vilniu
je. Salėje liko garsiųjų “Stik
lių” paruoštas švediškas sta
las su pasakiškais valgiais 
(prancūziški sūriai, raudonas, 
baltas vynas, šampanas, pyra
gaičiai su ikrais, unguriai, la
šišos, upėtakiai, krabai...)., 
taip pat pasakiškos gėlės — 
orchidėjos, atvežtos iš Kaišia
dorių gėlininkystės ūkio, erd
vė, užlieta saulės, ir niekieno 
nediriguojami, pasiilgti pokal
biai.

Pasirodo, vėlavimo priežas
tis — užtrukusi ilgiau nei nu
matyta ekskursija pėsčiomis 
po Vilniaus senamiestį, pra
sidėjusi nuo Aušros vartų, pa
sibaigusi prie Menininkų rū
mų, didelis, nuoširdus vilnie
čių domėjimasis svečiais. 
(Abiejų šalių saugumo tarny
bų vyram, policininkam ne
buvo kada stovėti sudėjus 
rankų, pasnausti).

Ekskursijai atėjus į univer-

Taiklios pastabos lenkų laikraštyje
• (Atkelta iš 1-mo psl.) 

kerne bent kuklaus ‘Dieve at
lygink’? Priešingai”.

Mokyklos ir pavardės
Lenkai dažnai nusiskundžia, 

kad jiems trūksta lenkiškų mo
kyklų ir dėl to esą kalti lietu
viai. Kun. Aliulis rašo: “Dažni 
nusiskundimai dėl nepakan
kamo skaičiaus lenkiškų mo
kyklų Vilnijoje yra kreipiami 
netinkamu adresu. Jų skai
čiaus sumažėjimą nuo maž
daug 300 ligi 92 (per dvejus me
tus po antro nepriklausomy
bės atstatymo jų skaičius pa
kilo virš 100) jie aiškina taip, 
lyg lenkiškos mokyklos būtų 
keičiamos į lietuviškas. Taip 
nebuvo. Dėl urbanizacijos ir 
gyventojų mažėjimo kaimuose 
žymus skaičius visų mokyklų 
buvo sumažintas. Antra, ir tai 
turbūt svarbiausia, ligi šiol 
save lenkais laikantieji Vil
nijos gyventojai (.. .) pasiduo
davo rusinimui, ir daug lenkiš
kų mokyklų buvo pakeistos ru
siškomis. Vilniaus Antakalnio 
priemiestyje tik kas ketvirtas 
ar penktas besimokantis kate
kizmo lenkiškų šeimų vaikas 
mokėjo lenkiškai skaityti, nors 
lankė lenkišką mokyklą. Kiti 
mokėsi lenkiškų poterių, para- 

sitetą, Šv. Jono šventovėje F. 
ir D. Mitterrand’ų garbei įvyko 
trumputėlis koncertas. “Ąžuo
liuko” choras padainavo pir
miausia kompozitoriaus A. 
Martinaičio “Žemaičių plen
tą”, pagal prasmingas brolio 
poeto M. Martinaičio eiles, 
po to prancūzų kompozitorių
— M. Diuruflė “Tėve mūsų” ir 
L. Done “Ant Mirabo tilto”. 
Matyt patiko ąžuoliukai, nes 
jauniausias gavo dovaną: pa
kabutį raktam su Prancūzijos 
prezidento herbu. (Kiek 
džiaugsmo vaikui...). Uni
versitete be to, paprašytas 
rektoriaus R. Pavilionio, pui
kiai kalbančio prancūziškai 
(beje, ne tik prancūziškai), 
atėjo į rektoratą, pasirašė 
svečių knygoje, buvo apjuos
tas atminimo juosta su išaus
tais žodžiais “Vilniaus uni
versitetas”.

Svarbiausia F. Mitterrand’o 
viešnagės valanda tą pačią 
gegužės 14 d. buvo prieš eks
kursiją, prieš priėmimą — tai 
santarvės, draugystės ir bend
radarbiavimo sutarties pasi
rašymas. Ją vertindamas pre
zidentas pasakė: “Mes atve
rtam visiškai naują Prancūzi
jos ir Lietuvos santykių erą”. 
O V. Landsl^ergio žodžiais, 
ji bus “didžibsios valstybės 
paramos ranka, ištiesta nedi
delei ir vis dar nesaugiai vals
tybei”. Įsidėmėtinas dalykas
— tokios sutarties Lietuva nė
ra turėjusi nė prieš karą, be 
to, iš buv. Sov. Sąjungos vals
tybių panašios sutarties Pran
cūzija nėra pasirašiusi nė su 
viena. Lietuva — pirmoji. Mū
sų šalis — “dar vienas Europos 
architektūros fragmentas” jos 
architektonikoje, modeliuoja
moje prie Senos upės.

“Paramos ranka” turėtų pa
dėti mums įgyvendinti refor
mas, plėtoti ekonomiką, mūsų 
ūkiui įsijungti į Vakarų ūkio 
sistemą, skatinti kontaktus, 
ypač jaunimo, keitimąsi kultū
ros vertybėmis. Turėtų padėti 
taip pat derybose su Maskva 
dėl kariuomenės išvedimo.

Savo poziciją tuo klausimu 
F. Mitterrand’as išreiškė la
bai aiškiai kelis sykius. “Mes 
suprantame Vilniaus, Rygos ir 
Talino reikalavimus išvesti 
šią kariuomenę, manome, kad 

šytų “graždanka”, nes lankė ru
sų mokyklas (.. .) 1977 m. bū
damas Turgelių klebonu, sten
giausi įtikinti savo parapijie
čius, kad neleistų Naujininkų 
kaime pakeisti lenkiškos mo
kyklos į rusišką. Nugalėjo to 
meto atsakingo už švietimą 
Czeslaw’o Wysocki’o nuomonė, 
kuris vėliau tapo ‘lenkų patrio
tu’ ir autonomijos šalininku .. . 
Lenkiškai-rusiška mokykla bu
vo paversta vien tik rusiška”.

Į dažnus lenkų skundus dėl 
jų pavardžių lietuvinimo ir 
dėl autonomijos negavimo kun. 
Aliulis atsako: vokiečių ma
žuma Silezijoje apie jokią au
tonomiją ir kalbėti negali, o 
lietuviškų pavardžių ne tik ga
lūnės bet ir šaknys yra pakei
čiamos. Pvz. vienas lietuvis tė
vas visą mėnesį Varšuvoje 
varstė įvairių įstaigų duris, 
kol gavo leidimą savo sūnų pa
krikštyti Audriumi.

“Lad” savaitraštis vadina sa
ve katalikišku, bet vienodo sai
ko taisyklės nesilaiko. Kun. 
Aliulis rašo: “Ne tiktai Dievo 
įsakymas mylėti savo artimą 
kaip patį save, bet ir ‘Fair play’ 
dėsnis prisako taikyti tuos pa
čius principus ir įvertinimus 
sau ir saviesiems, kaip kitiems 
ir svetimiesiems”. J. B. 

jie visiškai teisėti”.
Ta pati mintis ir ta pati 

pozicija nuskambėjo taip pat 
per oficialius pietus, sureng
tus Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko V. Landsbergio 
pirmos vizito dienos vakare. 
Svečias pasakė — dėl svetimos 
armijos buvimo Lietuvoje: 
“Taip būti negali. Todėl ir jūs, 
ir jūsų tarptautiniai draugai 
turi stengtis, kad ši situacija 
būtų baigta”.

Be aiškios nuostatos, sve
čias nurodė kelius, kaip siekti 
esamos situacijos baigties. 
“Tam yra įvairių galimybių”. 
Pati tinkamiausia — Helsinkio 
konferencija. “Bet jeigu to ne
užteks, reikės ieškoti kitų iš
eičių”. Įvardžio “jums” (jums 
“reikės ieškoti...”) sakinyje 
nėra. Nurodžiusi kelią, Pran
cūzijos respublika padės. Tik 
mokėkime eiti.

“Šitiek įvairiausios apara
tūros, kamerų, žurnalistų 
Aukščiausios tarybos posė
džių salėje nebuvo net per di
džiausias šventes”. Prancūzi
jos prezidento apsilankymas, 
jo kalba mūsų spaudoje api
būdinta kaip “svarbiausias 
metų įvykis”.

Po tylos minutės, skirtos 
prieš 20 metų šusideginusio 
R. Kalantos atminimui, F. Mit
terrand’as pasakė prasmingą, 
konstruktyvią kalbą, užtruku
sią 45 minutes. Joje preziden
tas kėlė svarbią mokslui mū
sų kalbą, kultūrą, istorinę pra
eitį, reikšmingą visai Europai, 
skaudžią paskutinių dešimt
mečių, nustūmusių mus į atsi
likimą, išstūmusią iš Europos 
bendruomenės. Minėjo Oska
rą Milašių, kuris “yra ir lietu
vis, ir didis prancūzų poetas”, 
Lietuvą apdainavusį Adomą 
Mickevičių, “kuris buvo mil
žiniškas atradimas prancūzų 
kultūrai”, sustojo prie mūsų 
ekonomikos, prie jos “labai 
sunkios padėties”, prie mūsų 
“visiškai natūralių prašymų” 
padėti. Ir čia pasakė: “Bet, 
ponai, viltį labai sunku nešti, 
viltis yra sunkus dalykas”, per
spėjo “atsargiai su svajonė
mis”. Vėl nurodė kelius, ne
lengvus demokratijos sąlygo
mis. “Taigi turime daug darbo, 
o jūs jo turite ypač daug. (...) 
viltį reikia motyvuoti. (...) aš 
tikiuosi, kad jūs mokėsite išsi
rinkti”. Išsirinkti kelią, ei
nantį per darbą.

Prancūzijos prezidento paly
doje buvo beveik 200 asmenų: 
užsienio reikalų ministeris R. 
Durnas, pramonės ir užsienio 
prekybos — D. Straus-Kahn, 
valstybės sekretorius gyny
bai, apie 50 žurnalistų. Pre
zidento pakviestas buvo paly
doje ir dr. S. Bačkis (gimęs 
1906 m.), mūsų diplomatijos 
veteranas, nuo 1943 m. ėjęs 
Lietuvos atstovo pareigas 
Prancūzijoje, o pasitinkan
čiųjų tarpe atskrendančių 
laukė ir sūnus A. J. Bačkis, 
Vilniaus arkivyskupas. Visiem 
vizito dalyviam aptarnauti 
buvo numatyta 60 automobi
lių, “Lietuvos” viešbuty įreng
tas spaudos centras su ryšių 
kanalais Vilnius-Paryžius.

Gegužės 14 d., 16 v., Prancū
zijos prezidento viešnagė Lie
tuvoje baigėsi, tolimesnis jos 
tęsinys — Talinas, Ryga. Ma
žieji fragmentai didžiojoje 
architektonikoje bus sudėlio
ti. Kaip į ją įsikomponuosim, 
priklausys nuo mūsų. Prezi
dento sakinyje “Jūs nugalėjo
te savo skausmus ir šiandien 
turite įvykdyti tai, ko viliatės” 
įvardis “jūs” nepraleistas. Bet 
mes kol kas apie gramatiką, 
įvardžius negalvojam,, išsika- 
sėm kovos kirvius ...

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
(-42036); Šiaurės Atėnai 6283 
(-226); Tremtinys 6033 (+502); 
XXI amžius 5173 (-2285); Litera
tūra ir menas 4677 (-185); Ap
žvalga 3909 (+2023); Mažoji 
Lietuva 1855 (-2666); A mon sa- 
kaa? 2789 (-167); Litas 1569 
(+98); Naujasis dienovidis 532 
(+282); Kovo 11 514 (-533); Viltis 
177 (-52); Moteris 141367 
(-70541); Genys 31080 (-48484); 
Mūsų sodai 23361 (-8716); Kata
likų pasaulis 15779 (-10091); 
Šluota 13165 (+1359); Mokslas 
ir gyvenimas 10681 (-14872); 
Caritas 4023 (-4000); Kultūros 
barai 2441 (-9); Karys 1451 
(-1107); Proskyna 301 (-606).

“Peace corps” vyrai Lietu- 
foje. Pirmieji - 16 - J. Kene
džio įkurto Taikos korpuso vy
rai jau Lietuvoje. Savo tiesio
ginio darbo - mokyti anglų k., 
verslo - jie kol kas nedirba, 
patys mokosi lietuvių kalbos, 
kad rudenį, paskirti į vietas, 
galėtų susikalbėti. Anot grupės 
vadovo V. Kourtnio visi “norėjo 
dirbti Lietuvoje. Pabrėžiu -“no
rėjo”, nes daugelio šaknys čia, 
mūsų žemėje. Tai patvirtina jų 
pačių dar laužyta kalba pasa
kyti žodžiai: “mano senelis iš 
Lietuvos”.

Jono Juodišiaus 100-osios gi
mimo metinės (1892-1950). Lie
tuvos kariuomenės savanoris, 
brigados generolo laipsnį ga
vęs 1939 m., po mūsų valstybės 
okupavimo suimtas, kartu su 
kitais karininkais išsiųstas į 
lagerį Krasnojarske, kur ir mi
rė. Sūnūs tėvo kapo nesurado.

Metinės paminėtos spaudoje, 
per radiją, televiziją, Kaune,

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Didžiausių metropolinių Ka
nados miestų penketuką 1991 
m. vasaros statistikoj sudarė: 
Toronto - 3.893.046 gyventojai, 
Montreal - 3.127.242, Vancou
ver - 1.602.502, Ottawa-Hull - 
920.857, Edmonton - 839.924. 
Metropolinis Torontas 1986-91 
m. laikotarpyje gyventojų skai
čių pasididino 13,4%, o Mont- 
realis-tik 7%.

Kanados šimtmečio sukak
ties minėjime 1967 m. vasarą 
pagrindinis pasaulio dėmesys 
buvo nukrypęs į Montrealį, su
rengusį pasaulinę parodą “Ex
po ’67”. Antrą kartą Montrea- 
lis blykstelėjo 1976 m. sureng
tos olimpiados vasaros žaidy
nėmis. Tai buvo drąsus anuo
metinio burmistro Jean Dra
peau žygis, atnešęs skaudų fi
nansinį smūgį. Olimpiados iš
laidos pasiekė $2,3 bilijono. 
Didžiulę pajamomis nepadeng
tą skolą dar ir dabar moka 
Montrealio gyventojai.

Pasaulinių renginių rekla
moje nesiseka didžiausiu Ka
nados miestu tapusiam Toron
tu!. Pastaraisiais metais bu
vo atmesti net trys Toronto va
dovų bandymai. Jie norėjo su
rengti 1996 m. olimpiados vasa
ros žaidynes ir pasaulinę pa
rodą “Expo 2000”, bet negavo 
šiuos renginius tvarkančių 
institucijų sutikimo. 1996 m. 
olimpiada įvyks JAV Atlantos 
mieste, o parodą “Expo 2000” 
nusinešė Vokietijos Hanove
ris. Toks renginis istoriniais 
2000 m. susilaukė daug stiprių 
kandidatų.

AfA 
JONUI GRINSKIUI 

mirus,
seseris - JANINĄ ir LIDIJĄ su šeimomis bei visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame-

E. Draudvilienė su šeima 
A. S. Petraičiai

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

Vilniuje, universiteto biblio
tekoje jam surengta parodėlė.

Per Žemaičių miestus, mies
telius ritasi Magdeburgo, Liu
beko teisių suteikimo sukak
tys. Sukaktuvininkų eilėn ri
kiuojasi Skirsnemunė (200), 
Ariogala (200), Gargždai (200), 
Upyna (360), Klaipėda (740). 
Įvairią minėjimų programą, 
trunkančią ne vieną dieną, 
baigs, pavyzdžiui, Gargžduo
se, tarptautine šokių švente 
Minijos slėnyje. Upynos, Skirs
nemunės minėjimuose dalyva
vo AT pirm. V. Landsbergis. 
Ten būdamas, aplankė jis ir 
Vytogalos kaimą - S. Girėno 
gimtinę, kur dabar įrengtas 
S. Girėno-S. Dariaus memo
rialinis muziejus, primenan
tis lankytojams pirmųjų pa
saulio aviacijos istorijoje mū
sų lakūnų sėkmingą skrydį per 
Atlantą ir žūtį (1933.VII.17). 
Kartu su V. ir G. Landsber
giais Vytogaloje dalyvavo ir 
Prancūzijos draugijos Lietu
vai remti pirmininkas p. Chan- 
thavong su žmona. (Be muzie
jaus, aplankytas paminklas, 
pastatytas 1928 m. Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtme
čiui).

Klaipėdos sukakčiai kanta- 
tą-siuitą kuria Bostone gyve
nantis kompozitorius J. Ka
činskas, pasikvietęs į talką 
poetą P. Jurkų. Savo jaunys
tės miesto iškilmėse kompozi
torius rengėsi dalyvauti pats, 
išklausyti kantatos premje
ros: jos atlikimas abejonių 
jam nekelia, nes, kaip yra pa
sakęs “Lietuvoje daug gerų 
chorų”. G. Gustaitė,

Vilnius

Po dviejų Toronto pralai
mėjimų buvo nutarta pasiten
kinti kuklesne pasauline pa
roda “Expo ’98”. Tačiau ir šį 
kartą Torontas neišvengė pra
laimėjimo. Teisė surengti 1998 
m. pasaulinę parodą 23:18 bal
sų santykiu buvo suteikta Li
sabonai. Torontui liko tik beis
bolo rungtynės moderniame 
“SkyDome” stadione su atida
romu bei uždaromu stogu ir di
dele skola.

Federacinės Kanados 125- 
tojo gimtadienio nuotaikas su
drumstė vis dar nesutarta ir 
neišspręsta konstitucijos re
formų problema. Kanados 
konstituciją ministeris pirm. 
P. E. Trudeau, baigdamas savo 
politinę karjerą, paruošė be 
Kvebeko vyriausybės pritari
mo. Kanados ministeris pirm. 
B. Mulroney klaidą bandė iš
taisyti Meech Lake sutartimi, 
bet ji buvo atmesta 1990 m. va
sarą.

Kanados konstitucijos mi- 
nisterio J. Clarko dvejus me
tus trukusi provincinių vyriau
sybių ir gyventojų atstovų ap
klausa reformos klausimu ne
surado visiems priimtino spren
dimo, užtikrinančio Kvebeko 
pasilikimą federacijoje. Mi
nisteris pirm. B. Mulroney 
liepos 15 d. atšaukia iš vasa
ros atostogų Kanados parla
mento narius. Jeigu iki to lai
ko nebus pasiekta susitarimo, 
atrodo, parlamentas turės pa
tvirtinti Kanados vyriausybės 
galutinį pasiūlymą referen
dumui. V. Kst.
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PAMINKLINIS KOPLYTSTULPIS prieš 50 metų sovietų nužudytiems lietu
viams Gudijos Červenėje pagerbti. Matyti ir sušaudymo data - 1941.VI.26-27

Kazimierietės grįžta Pažaislin

Červenės tragedija tebegyva
Prieš 50 metų ten sovietinė kariuomenė sušaudė daug nekaltų 

lietuvių. Pernai ir šiemet buvo surengta ekspedicija 
kankiniams pagerbti

KĘSTUTIS BANIONIS, Vilnius

1991 m. liepos mėn. buvę po
litiniai Lietuvos kaliniai suren
gė ekspediciją į Červenę, Gudi
joje, kur prieš 50 metų buvo su
šaudyta 1941 m. birželio 26-27 
d.d. lietuvių politinių kalinių 
kolona. Apie tai rašė pik. J. Pet- 
ruitis ir pik. J. Tumas. Šiai su
kakčiai paminėti ir įamžinti bu
vo pastatytas bei pašventintas 
koplytstulpis (žiūr. nuotrauką). 
Nuo Červenės (Igumeno) drauge 
su gudais (jų taip pat nemažai 
buvo sušaudyta) ir su vėliavo
mis žygiavome plentu į sušaudy
mo vietą. Ten buvo laikomos Mi
šios ir surengtas kankinių minė
jimas, kuriame skaičiau ir savo 
eilėraštį (čia jį pridedu).

1992 m. birželio 27 d. taip pat 
buvo surengtas minėjimas bei 
pagerbimas. Apie jį - vėliau.

Tada, vos vasaros sulaukus, 
Naktis praplyšo ugnimi, 
Prabilo kreivas velnio plaukas, 
Pakvipo dūmais, mirtimi.

Tai karas, karas prasidėjo... 
O Lietuva dar surišta, 
Nuvarginta, kančias kentėjo 
Po kryžium savo, po našta.

Nors maišėsi su dūmais kraujas, 
Žvėris neatlenkė nagų, 
Žmogaus kankynės jam ne naujos, 
Jis troško vis daugiau aukų.

Lydėjo pakelėj Smūtkeliai, 
Jau karo dūmų apnešti, 
Kolonų varomų pro šalį... 
Tai buvo žmonės pasmerkti.

GUDIJOS ČERVENĖJE pagerbiant ten sovietų sušaudytus lietuvius prieš 
50 metų. Pirmoji ekspedicija iš Lietuvos įvyko 1991 m. liepos mėnesį

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
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

Į nežinių, į naujų kančių, 
Į rytus varomi, tolyn... 
Jie tyliai savo dalių kenčia, 
Gal paskutinį? Gal... kasžin?
Išvargę alkani judėjo 
Griausmų, perkūnijų aiduos... 
Čia, nešamų vakario vėjo 
Vis lūpos grįžta prie maldos.
Kolonų Minskas palydėjo 
Su ašarom ir prakeiksmais, 
O jie vis ėjo, ėjo, ėjo...
O gal likimas pasikeis?
Igumenų kolona lenkia 
(Červen-birželis raudonai) 
...toliau ji tyliai juda... slenka... 
Sutinka vien miškai.
Ir bręstantys laukai sunokę...
Jų varo, skubina keiksmais... 
O šūviai pavieni retoki 
Palydi vis tankiau aidais.
Suprato žmonės aido esmę, 
Nuvargus - kelio pabaiga... 
O jie vis ėjo... Tik iškęsti...
Kad dar ne čia, kad dar ne čia!?
Bet kelias baigėsi prieš rytų. 
Tikrai, jau Čia, jau Čia 
Sušaudyt naktį įsakyta, 
Kad dingtų pėdsakas vogčia.
Ir salvėm pragaras pratrūko, 
Ir kulkos lijo kaip kruša. 
Ugnies audra visai įdūko: 
Keiksmai, riksmai, garsų mūša.
Bet aušo rytas... Viskas tilo 
Pavieniai šūviai - dar gyvam... 
Šiurpi tyla užliejo šilų, 
Krūvom lavonų apsuptam...
Į praeitį nubėga laikas, 
Nelieka pėdsakų žymės. 
Tik pušys atmintį dar liko - 
Į baisių naktį vis lydės...
1991 m.

Sekdamos Kristaus pavyzdžiu, 
visur ir visada turime rodyti mei
lę. Gi pirmoje eilėje turime my
lėti vaikus, paskui vargšus, ligo
nius, apleistus ir net priešus. Rei
kia mylėti ir kitas tautas, bet ypač 
turime mylėti vieni kitus.

MOTINA MARIJA KAUPAITĖ
Sovietinė valdžia 1940 m. 

uždarė visas Lietuvos vienuo
lijų prižiūrimas auklėjimo 
įstaigas, bet darbas nesustojo. 
Buvo dirbama slaptai. Tais 
sunkiais priespaudos metais 
visos seserys, stiprinamos Die
vo malonės, gelbėjo sielas nuo 
ateistinio melo, vaikučius ir 
jaunimą — nuo bedievybės.

Seserys kazimierietės, ska
tinamos savo įsteigėjos Mo
tinos Marijos dvasios ir tu
rėdamos galvoje savo kongre
gacijos pagrindinį auklėja- 
majį tikslą, jungėsi į šį darbą. 
Negalėdamos dirbti švietimo 
įstaigose, seselės dirbo ligo
ninėse, sanatorijose, kūdikių 
namuose, kad galėtų indivi
dualiai jiems padėti, guosda
mos ir stiprindamos kančių ir 
vargo prislėgtuosius. Daugelis 
po darbo savo laisvalaikius 
bei savaitgalius praleisdavo 
mokydamos vaikus ir jaunimą 
pažinti bei mylėti Dievą. Ryž
tingasis jaunimas, kuris su
gebėjo pakelti sovietinėse 
mokyklose pažeminimus ir at
sispirti prievartai, uoliai 
dalyvaudavo šv. Mišiose bei 
adoracijos valandėlėse, o va
saros atostogų metu slaptai 
rinkdavosi rekolekcijoms. Se
serys organizuodavo jaunimo 
chorelius, ruošė vaidinimus, 
kuriuos parodydavo ne tik sa
vo, bet ir kitose parapijose, 
tuo stiprindamos žmonių tikė
jimą.

Šiandien, kai Lietuvai iš
aušo ilgai laukta laisvės die
na, tautiečiai tebetrokšta 
dvasinės laisvės ir dvasinio 
prisikėlimo. Bažnyčiai ir vie
nuolijoms atsirado galimybė 
visuomenėje laisvai dalintis 
dvasiniu turtu ir Dievo malo
nėmis. Tikintiesiems yra grą
žinamos šventovės, vienuoly
nams— namai.

1992 m. sausio 27 d. vyriau
sybės raštu Nr. 56 Pažaislio 
vienuolynas grąžintas Lietu
vos Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijai.

Seserys, suprasdamos, kad 
mūsų tėvynės ateitis — vaikai 
ir jaunimas, didžiausią dėme
sį skiria jų auklėjimui. Jos 
su didžiu džiaugsmu ir meile, 
kad gali laisvai dirbti, neša 
Kristaus šviesą į jų sielas. 
Moko didžiadvasiškai pakelti

Kanadiečiai, padėkite!

Nuskriaustų žmonių sambūris
Vienas žmogus nepajėgus 

išspręsti sunkesnių savų pro
blemų, juo labiau padėti ki
tam. Kas kita, kai susiburia 
žmonių grupė. Tuo tikslu 1991 
metų gruodžio 14 d. Lietuvoje 
ir įsikūrė Lietuvos piliečių 
savitarpio pagalbos asociaci
ja. Į ją susibūrė Afganistano 
karo ir Černobylio avarijos 
padarinių likvidavimo daly
viai, vieniši (jų tarpe ir vieni
šos motinos), pagyvenę žmo
nės, našlaičiai, invalidai, dau
giavaikės šeimos, nuteistųjų 
alkoholikų, narkomanų šeimų 
nariai bei visi juos remian
tys ir pasiruošę jiems padėti.

Asociacija siekia, kad ak
tualios jai problemos būtų 
viešai svarstomos, įstatymai 
ir nutarimai ruošiami daly
vaujant mūsų atstovams Lie
tuvos respublikos aukščiausio
je taryboje ir vyriausybėje, 
miestų bei rajonų savivaldy
bėse ir tarybose. Lankomės 
įmonėse, įstaigose, organiza
cijose ir kartu su darbdaviais 
svarstome rūpimus klausimus. 
Domimės savo narių materiali
ne padėtimi ir švietimu, bend
radarbiaujame su medikais, 
psichologais, teisininkais, 
švietimo, socialinės rūpybos 
sričių darbuotojais, Lietuvos 
Žmogaus teisių gynimo sąjun
ga. Rūpinamės žmonėmis, gy
venančiais internatuose, pen
sionatuose, vaikų ir kūdikių 
namuose, įkalinimo įstaigose, 
psichiatrinėse ligoninėse, so
cialinės ir psichologinės rea
bilitacijos skyriuose. Bend
raujame su valstybinėmis in
stitucijomis ir visuomeninė
mis organizacijomis, ieškome 
ryšių su užsienio ir tarptau
tinėmis panašaus pobūdžio 
organizacijomis. Norime už-

• Be lietuviškos spaudos ne
išlaikysime lietuvių kalbos.

Tėvynės sunkumus ir siekia 
juose uždegti meilę Dievui bei 
žmonėms. Jei atgims tautos 
jaunimas, atgims ir visa Lie
tuva.

Atgavusios Pažaislio vienuo
lyną, pirmiausia norime 
įrengti rekolekcijų namus 
dvasinei atgaivai savo tau
tiečiams, gyvenantiems Lietu
voje ir išeivijoje, organizuo
ti stovyklas vaikams ir jauni
mui vasaros atostogų metu. 
Numatoma sutalpinti įvairias 
grupes nuo 100 iki 150 žmo
nių. Šiuo metu seserys dirba 
valdinėse mokyklose, dėsty- 
damos tikybą, vadovaudamos 
jaunimo organizacijoms — 
ateitininkams ir “Marijos 
vaikams”. Ateityje norėtume 
įsteigti Montessori vaikų dar
želį ir katalikišką mokyklą.

Sugrįžimas į Pažaislį ir dar
bų pradžia mums kelia didelį 
rūpestį. Vienuolyno patalpos 
buvo ruošiamos muziejui, to
dėl jos nepritaikytos gyveni
mui, reikia daug ką iš naujo 
pertvarkyti, paruošiant jas 
seserų gyvenimui ir apašta
linei veiklai. Tačiau dėl sun
kios Lietuvos ekonominės pa
dėties vyriausybė neturi ga
limybių skirti pakankamai 
lėšų užbaigti bent būtinus 
darbus.

Be to, vienas pirmųjų rūpes
čių — patalpų šildymas. Kuras 
labai brangus. Jei tik apsiri- 
bosim gyvenamųjų patalpų šil
dymu, negalėsime šaltose pa
talpose užsiimti jokia veikla.

Įsikurti Pažaislyje pirmą 
kartą padėjo daugelio gera
darių parama. Tad ir dabar 
pasitikime globojančia Ap
vaizdos ranka, kuri šiuo sunkiu 
Tėvynei metu suras nuošir
džių, gera linkinčių tautiečių, 
kad Lietuva prisikeltų dva
sios tyrumui.

Brangūs tautiečiai ir visi 
geros valios žmonės, jeigu tu
rite galimybių, labai prašome 
paremti mūsų pastangas. Mū
sų dvi seselės Ramutė Budvy- 
tytė ir Alma Kraptavičiūtė yra 
atvykusios į Čikagą pas šv. 
Kazimiero seseris. Maloniai 
prašome atsiliepti šiuo adre
su: Pažaislis Fund, c/o Sisters 
of St. Casimir, J2601 W. Mar
quette Road, Chicago, Illinois 
60629-1894, USA. Tel. (312) 
776-1324.

Nuoširdžia malda liksime 
dėkingos visiems, kurie pa
dės atsikurti vienuolijai.

Seselė Jonė, 
generalinė vyresnioji ir 

Lietuvos šv. Kazimiero seserys

megzti ryšių ir su Kanados 
lietuviais.

Pradžia visada sunki. Iškyla 
lėšų problema. Neturime nei 
pastovių patalpų, nei automo
bilio, net spausdinimo maši
nėlės. Pas likimo nuskriaus
tus žmones skubame savomis 
lėšomis. Lietuvą dažnai aplan
ko labdaros siuntos. Taip pat 
ir iš Kanados. Mūsų asociaci
joje labai daug nuskriaustų, 
nelaimingų, paramos laukian
čių žmonių. Ar negalėtų viena 
kita siunta būti adresuota ir 
Lietuvos piliečių savitarpio 
pagalbos asociacijai?

Visus norinčius užmegzti ry
šius su mūsų asociacija, o taip 
pat patarti, paremti, padėti 
pirmajai pradžiai prašome ra
šyti adresu (lietuviškai, ang
liškai, vokiškai): 5308 L. Da-

JAV LB KRAŠTO VALDYBA ir 
LIETUVOS PARLAMENTAS 

kviečia

IŠEIVIJOJ UETUVIUS 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

Pažaislio vienuolynas, nuniokotas sovietinės okupacijos, grąžintas 1992 m. seselėm kazimierietėm. Ten planuo
jama įrengti rekolekcijų namus ir jaunimo stovyklą

Greitos mano dienos Lietuvoje
PRANAS SAKALAS

1992 m. gegužės 10-30 d.d. 
lankiausi Lietuvoje. Skridome 
lenkų lėktuvu “LOT”. Varšuvo
je teko apie 9 vai. laukti lėk
tuvo į Vilnių. Dviem asmenim 
kelionė kainavo $1.968. Vil
niuje reikėjo užpildyti dekla
raciją, kiek ir kokių pinigų 
įsiveži, kokias brangenybes 
bei aparatus turi su savimi. 
Taip pat tokią pat deklaraci
ją reikėjo užpildyti ir išva
žiuojant. (Matyt, čia yra rusų 
sistemos palikimas). Nei įva
žiuojant, nei išvažiuojant pi
nigų nereikėjo parodyti ir 
daiktų netikrino.

Gegužės 12 d. aplankėme 
televizijos bokštą, kuris aukš
čio atžvilgiu yra 5-tas pasau
lyje. Bokštas dar aptvertas 
spygliuota viela. Kryželiai ir 
šviežios gėlės ženklina vietas, 
kur žuvo bokšto gynėjai sau
sio 13 d.

Antakalnio kapinės didin
gos, kalnuotoje vietoje. Čia 
palaidoti sausio 13 d. prie te
levizijos bokšto ir Medinin
kuose žuvusieji. Moterys su 
kibirais ir šluotražiais šva
rino aplinkumą, nes ten turėjo 
atvažiuoti Prancūzijos prezi
dentas F. Mitterrand’as. Ant 
žuvusių kapų daugybė gėlių. 
Suradome ir mums žinomo 
Vaclovo Verikaičio kapą.

Didingi rūmai
Aukščiausios tarybos rūmai

— didingi. Jie dar ir dabar už
blokuoti didžiuliais cemento 
gabalais, langai užversti ge
ležinėmis grotomis. Jų nepa
ėmė rusų tankai, o dabar mė
gina užimti kairysis sparnas, 
vadovaujamas Brazausko, 
Prunskienės ir kitų, rausvai 
nusidažiusių “deputatų”.

Profesinių sąjungų rūmai
— ant Tauro kalno aukštumos. 
Iš čia matosi visa Vilniaus 
apylinkė. Rūmų frontą puošia 
didžiulės kolonos. Juos statė 
keletą metų. Nuo kalno Vil
niaus link eina didžiuliai laip
tai. Mano palydovas sakė, kad 
tie laiptai padaryti iš žydų 
antkapių. Antkapius panaudo
ti laiptams pasiūlęs tuometi
nis “Tiesos” redaktorius G. 
Zimanas. Ten besilankant, 

čiolai, J. Basanavičiaus 52a 
—103, Panevėžys, Lithuania.

Iš anksto dėkojame. Su pa
garba —

Liudvikas Dačiola,
Lietuvos piliečių 

savitarpio pagalbos 
asociacijos pirmininkas 

tuos laiptus ardė ir krovė į 
sunkvežimius.

Operos teatras — didingas 
ir erdvus. Talpina 1.500 žiū
rovų. Scena moderni — bežiū
rint pasisuka ir pakeičia sce
novaizdį. Stebėjome operą 
“Sevilijos kirpėjas”.

Vilniaus miestas išsiplėtęs. 
1941 m. turėjo apie 200.000 gy
ventojų, o dabar — per 600.000.

Vilnius — tai šventovių mies
tas. Šventovės grąžintos tikin
tiesiems ir dabar atnaujina
mos.

Nauji rajonai — tai daugia
aukščių pastatų grupuotės. 
Būdinga, kad keltai įtaisomi 
tik šešiaaukščiuose ir aukš
tesniuose. Mano draugai bei 
pažįstami gyvena 4-tame ar 
5-tame aukšte. Teko paspor
tuoti, kopiant į viršų.

Apšildymas ir šiltas van
duo yra centralizuoti ir ap
tarnauja didžiulę apylinkę. 
Esant Vilniuje, sutriko šilto 
vandens tiekimas ir tik dau
giau kaip po savaitės vėl at
sirado. Laiptinėse beveik nie
kur nėra apšvietimo, tad tenka 
lipti tamsoje. Sako, dažnai 
lemputes pavagia, o, be to, jų 
trūksta.

Trakai ir Druskininkai
Trakai — restauruota, di

dinga senosios Lietuvos pilis, 
apsupta ežerų. Senovėje buvo 
nepaimama.

Druskininkai — ne tik gydyk
la, bet ir vasarvietė. Švari, su 
plačiais šaligatviais ir skęs
tanti medžiuose. Čia pietavo
me. Mėsos kepsnys su priedais 
ir pora butelių alaus kainavo 
320 rb. keturiem asmenim. Už
dirbant 2.000-3.000 rb. per mė
nesį, negalima dažnai pietauti 
restoranuose. Druskininkuose 
ir Vilniuje vyrauja lietuvių 
kalba.

Marijampolė
Gegužės 15 d. išvykome į Ma

rijampolę — jos 325 metų ir Ry
giškių Jono gimnazijos 125 me
tų sukaktį. Keliavome naujai 
pravestu plentu Vilnius-Prie- 
nai-Marijampolė. Visur laukai 
apsėti. Atskirų vienkiemių 
matosi mažai. Gyventojai su
kelti į bendras gyvenvietes 
netoli kolchozų. Marijampo
lės miestas neatpažįstamas, 
1934 m. turėjo 14.000 gyven
tojų, o dabar — 55.000.

Marijampolės miesto ir gim
nazijos šventėje dalyvavo AT 
pirm. V. Landsbergis ir ati
dengė Jonui Jablonskiui pa
minklą.

Gavome pasus
Gegužės 18 d. grįžome į Vil

nių. Vidaus reikalų ministeri
joje užpildėme blankus Lietu
vos piliečio pažymėjimui bei 
pasui gauti. Pažymėjimą ga
vome kitą dieną, o pasus — po 
savaitės, grįžę iš Žemaitijos. 
Gegužės 23 d. balsavome Kau
ne. Pasas kainavo 40 rb.

Pabalsavę išvykome į Žemai
tiją. Autostrada yra tiek pat 
gera kaip ir Kanados QEW, tik 
niekur nematėme benzino 
stočių.

Pajūryje
Aplankėme Ylakius, Darbė

nus, Palangą ir Klaipėdą. Pa
langa apleista, žolė nepjauta, 
dar nepasiruošusi priimti va
sarotojus. Pajūris nešvarus, 
bangos skalauja kažkokią gel
toną masę, panašią į dažus. 
Palangos tiltas į jūrą — suiręs. 
Jo dalis užtverta, ir nelei
džiama naudotis lankytojams.

Gegužės 26 d. matėme Palan
goje švarinant gatves ir pjau
nant žolę, nes birželio 1 d. tu

rėjo prasidėti vasarojimo se
zonas.

Palanga turizmui nepasiruo
šusi. Norint pavalgyti, reikia 
pavaikštinėti, kad surastum 
restoraną.

Rubliai ir doleriai
Atlyginimai Lietuvoje pa

didėjo 10-15 kartų. Dar dau
giau šoktelėjo prekių kainos. 
Pvz. benzino litras — 13 rb., 
kiaulienos kg. 271 rb., pami- 
dorų kg. — 92 rb., dirbtinos 
odos švarkas — 1.500 rb. Mais
to gaminių krautuvėse — už
tektinai.

Pinigų kursas: JAV dolerius 
bankai perka po 125-127 rb., 
parduoda po 135-137. Kanados 
dolerį perka po 100, parduoda 
po 110-112. Svetimą valiutą 
bankai parduoda tik turin
tiems vizas išvykti užsienin.

Nusikaltimai
Daug visokių nusikaltimų. 

“Lietuvos aidas” V. 26 paskel
bė gegužės 22-23-24 d. nusikal
timų suvestinę. Tom dienom 
buvo didelis skaičius apiplė
šimų, valdiško turto grobimų, 
12 pavogtų automobilių, 6 už
sieniečių apiplėšimai, rasti 
net 23 lavonai. Rastų lavonų 
atpažinimu nei spauda, nei 
televizija nesirūpina ir, atro
do, daug jų lieka neatpažintų.

Aukščiausioje taryboje
Tarybos nariai suskilo į kai

rįjį ir dešinįjį sparną. Kairia
jam sparnui vadovauja buvu
sios komunistų partijos (dabar 
LDDP) nariai — Brazauskas, 
Prunskienė, Vilkas, Antanavi
čius ir kiti. Dešiniajam — V. 
Landsbergis. Kairieji sudaro 
nežymią daugumą ir AT sten
giasi perimti vadovavimą. V. 
Landsbergis pasiūlė abudu 
referendumus daryti kartu. 
Tuo būdu būtų sutaupyta pi
nigų, nes praversti referen
dumą kainuoja apie 25 mil. 
rb. Pasiūlymas nepraėjo.

Vakare V. Landsbergis vėl 
šaukė posėdį, kad dar kartą 
perbalsuotų. Brazauskas su 
savo partiečiais posėdį boi
kotavo ir nedalyvavo. Nebuvo 
kvorumo, ir perbalsavimas 
neįvyko. Tą vakarą per tele
viziją daugiausia kalbėjo 
Brazausko šalininkai ir ragi
no: nebalsuoti arba išbraukti 
“taip” arba “taip” ir “ne”. V. 
Landsbergis ragino balsuoti, 
sakydamas: “Čia renkamas ne 
prezidentas, bet pasisakoma 
tik dėl to posto atstatymo”.

Brazausko šalininkams ne
patinka Sąjūdžio laikraštis 
“Lietuvos aidas”. Jo grupė 
nubalsavo pakeisti “LA” re
daktorių: 41 pakeisti, 2 prieš, 
ir 7 susilaikė. V. Landsbergio 
grupė posėdį boikotavo.

Gegužės 29 d. prie AT rūmų 
budėjo vilniečiai, birželio 2 
d. turėjo budėti kauniečiai. 
Bijota, kad kairieji nepada
rytų perversmo.

Gegužės 29 d. prie parlamen
to rūmų, atokiau nuo minios, 
pamačiau grupelę žmonių. 
Priėjau ir aš. Grupelėje ke
lios moterys ginčijosi su vie
nu piliečiu. Pasirodo, tai bu
vo deputatas Medvedevas. Aš 
jau buvau skaitęs apie norą 
pakeisti “LA” redaktorių ir 
kad Medvedevas nuo balsavi
mo susilaikė. Aš jį paklausiau: 
“Ar AT deputatai neturi rim
tesnių dalykų, negu kurio nors 
laikraščio redaktoriaus pakei
timą?” Pasakiau, kad toks daly
kas jau kvepia diktatūra. Jis 
man atsakė: “Aš už pakeitimą 
nebalsavau”.

Tai tokie mano įspūdžiai iš 
Lietuvos.
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® LAISVOJE TEVfflEJE
EGZAMINŲ TEMOS

Lietuvos abiturientų lietu
vių kalbos rašto darbui buvo pa
siūlytos penkios temos: 1. “V. 
Krėvės Skirgaila istorijos kryž
kelėje”, 2. “Kas man brangu lie
tuvių poezijoje?”, 3. “Trečiojo 
brolio įvaizdis lietuvių liaudies 
pasakose”, 4. “Kaip nelaisvė 
žmogų pažemina ir silpnadūšiu 
padaro, taip laisvė žmogų aukš
tyn pakelia, pašlovina ir įkve
pia supratimo tiesioginių ir ant
rinių piliečių pareigų (Vaižgan
tas)”, 5. “Kokia šiandien yra jau
noji Lietuva?” Pasak Vilniaus 
Salomėjos Nėries vidurinės mo
kyklos mokytojos Jūratės Char- 
lantavičienės, iš 48 moksleivių 
tik vienas egzaminui pasirinko 
Vaižganto temų. Kitus, matyt, 
nugąsdino tos temos ilga cita
ta su stiliaus klaida. Didžioji 
moksleivių dalis pasirinko pir
mąją arba antrąją temą. Šį lietu
vių kalbos rašomojo darbo egza
miną laikė apie 17.000 lietuviš
kųjų vidurinių mokyklų abitu
rientų.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Birželio 7 d. po daugelio me

tų pertraukos Kaune vėl skam
bėjo įgulos (Šv. Mykolo Arkange- 
lo) šventovės varpai, kviečian
tys kauniečius iškilmingoms 
pamaldoms. Tikintiesiems grįžo 
istorinė šventovė, sovietinės 
okupacijos metais paversta 
skulptūros ir vitražo muzieju
mi. Į pamaldas žygiuosiantys 
Lietuvos kariai, krašto apsau
gos tarnybos savanoriai, šau
liai ir policininkai su vėlia
vomis rinkosi prie Vytauto Di
džiojo paminklo Laisvės alė
joje. Nepriklausomybės aikštė
je juos pasveikino Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis ir krašto 
apsaugos ministeris Audrius 
Butkevičius. Įgulos šventovė
je Mišias atnašavo jos nauja
sis rektorius kun. Ričardas 
Mikutavičius, šioms pareigoms 
kurijos atkeltas iš Vytauto Di
džiojo šventovės. Pamoksle jis 
skatino pamaldų dalyvius pa
žvelgti į savo sielas, pasitik
rinti, ar nebuvo nusikalsta Die
vui, Tėvynei, artimui, ir prašyti 
atleidimo. Giedojo žymusis Kau
no choras, vadovaujamas Petro 
Bingelio. Pašventintos pamal
dose dalyvavusių dalinių vėlia
vos. Visiems dalyviams Įgulos 
šventovėje neužteko vietos. Ne- 
tilpusiems pamaldas transliavo 
lauke įrengti garsintuvai.

LIETUVA — IZRAELIS
Lietuvos registracijos ženklus 

turinčiu “Boeing 737” lėktuvu 
birželio 1 d. buvo pradėtas tie
sioginis susisiekimas tarp Vil
niaus ir Tel Avivo. Lėktuvą iš 
Vilniaus orauosčio išlydėjo Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
narys Emanuelis Zingeris, pri
mindamas daugelio žydų tautos 
narių svajone tapusius žodžius: 
“Kitais metais susitiksime Je
ruzalėje”. Dabar ta svajonė iš
sipildė ir Lietuvos žydams tie
sioginio ryšio dėka. Su pirmuoju 
lietuviškojo “Boeing 737” skry
džiu Šventojon žemėn skaityto
jus supažindina “Lietuvos ryto” 
korespondentas Edmundas Ga
nusauskas. Tarp keleivių buvo 
septyniolika iš Lietuvos Izrae- 
lin išvykstančių, o kitą dalį su
darė Izraelin jau grįžtantys, su 
Lietuva anksčiau atsisveikinę

asmenys. Jie visi betgi mokėjo 
lietuvių kalbą. Lėktuvo salone 
gimtadienį šventė Rusijos moks
lų akademijos garbės doktoratą 
turintis firmos “Israel Land 
Development Ltd.” prez. Jaku- 
bas Nimrodis, palydovams gro
jant balalaikomis, dainuojant 
panegirikos kupletus.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
Bilijonierių J. Nimrodį sukrė

tė IX-sis fortas Kaune ir Vilniaus 
Paneriai, susieti su žydų žudynė
mis vokiečių okupacijos metais. 
Jam betgi didelį įspūdį paliko 
susitikimas su Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirm. V. Lands
bergiu. Pasak E. Ganusausko, da
bartinė Lietuva J. Nimrodžiui 
priminė Izraelį 1948 m., kai nie
kas nežinojo ką daryti ir nuo ko 
pradėti. E. Ganusauskas cituoja 
svečio patarimą: “Esate Vakarų 
kraštas, tai ir taikykite į koją 
su Vakarais. Jus išgelbės tik pri
vatizacija — žemės, namų, įmonių, 
parduotuvių”. Jeruzalės bei kitų 
Šventosios žemės vietų E. Ganu
sauskui neteko matyti. Lietuviš
kasis “Boeing 737”, nusileidęs 
Ben Guriono orauostyje Tel Avive, 
grįžo Vilniun. Šį kartą tarp ke
leivių buvo atostogaujantis Hai- 
fos futbolo komandos “Heapolis” 
vartininkas Vaclovas Jurkus, 
Kaune gimusi gydytoja Rina Ru- 
binštein. Grįžtančio lėktuvo 
skrydžiu pasinaudojo pas brolį 
atostogų Vilniun vykstanti nebe
jauna moteris Mira Burde. Jai, II 
D. kare su globojama mergaite 
pabėgusiai iš geto, daug padėjo 
Vilniaus burmistras generalinio 
štabo pik. Itn. Karolis Dabule- 
vičius ir Kupiškio valsčiaus Pa
lėvenės kun. Zenonas Kareckas. 
Tiesioginiai orinio susisiekimo 
skrydžiai iš Vilniaus Tel Avivan 
planuojami kiekvieną pirmadienį.

TAUTOS NAMAI
Visuomeninę kultūrinę Tau

tos namų organizaciją 1992 m. 
sausio pabaigoje įsteigė šiam 
tikslui sudaryta taryba, kurion 
įsijungė apie 30 Lietuvos kultū
rininkų, mokslininkų ir politi
kų. Lietuvos spaudoj paskelb
tam ELTOS pranešime rašoma: 
“Ši organizacija telks įvairių 
etnokultūrinių draugijų veiklą, 
sieks stiprinti Lietuvos valsty
bingumo ir kultūros raidos ryšį 
su etnine kultūra, tradicinėmis 
tautinės kultūros vertybėmis. 
Bus siekiama įgyvendinti ir nau
jai įprasminti J. Basanavičiaus 
ir M. K. Čiurlionio idėją įkurti 
Tautos namus — kultūros židinį, 
išreiškiantį Lietuvių tautos dva
sinės, istorinės raidos savitu
mą. Tautos namų kompleksą nu
matoma statyti Vilniuje, plačiai 
aptarus kartu su visuomene šio 
statinio pobūdį ir paskelbus 
Tautos namų ansamblio projek
to konkursą. Organizacijos įsta
tuose numatyta steigti skyrius 
įvairiose Lietuvos vietovėse . ..” 
Balandžio 29 d. įvykusiame or
ganizatorių posėdyje Tautos na
mų garbės pirmininku buvo iš
rinktas poetas Justinas Marcin
kevičius, tarybos pirmininku — 
Jonas Trinkūnas, pirmuoju pa
vaduotoju — Antanas Gudelis, 
antruoju pavaduotoju — Stasys 
Švedarauskas. Laikinoji Tautos 
namų būstinė yra įsikūrusi Lie
tuvos kultūros ir švietimo minis
terijos etninės kultūros sekto
riuje (Basanavičiaus 5, tel. 62- 
09-50). V. Kst.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPAS JUOZAS MATULAITIS su lietuviais kunigais 
po apsilankymo pas Otavos arkivyskupą MARCEL GERVAIS 1992.III.23. 
Iš kairės: kun. Jonas Staškus, kun. Vitas Sabaliauskas, vysk. Juozas Matu
laitis, kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas. Ši nuotrauka buvo įdėta vietos 
laikraštyje “Diocesan Life” 1992 m. 2 nr.

Ottawa, Ont.
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ baltiečių 

ekumeninės pamaldos buvo su
rengtos š.m. birželio 11 d. vakare 
Otavos latvių liuteronų šventovėje. 
Pamaldoms vadovavo kun. Heino 
Altossar, estas, kun. Edgars Lan
ge, latvis, kun. dr. V. Skilandžiū
nas. Visos liturginės maldos bei 
apeigos gražiai išryškino kiekvie
nos tautybės tautinį-kultūrinį ir 
religinį savitumą. Aiškia anglų 
kalba pamokslininko pareigą (Me
morial Address) puikiai atliko kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Remdama
sis Dievo žodžiu ir W. Churchill’io 
pasisakymu, priminė būtinybę ne
užmiršti praeities, nes kas užmirš
ta praeitį, neturi ateities. Taip 
pat pamokslininkas atkreipė visų 
klausytojų dėmesį į savo pasaky
tus žodžius ekumeninėse pamaldo
se katedroje 1984 m. Viena mote
ris, giliai išgyvendama visa tai, 
kas buvo pasakyta, po pamaldų 
dėkojo kunigui šiais žodžiais: “Jū
sų žodžiai mane labai sustiprino, 
paguodė ir davė viltį ateičiai. Aš 
tvirtai tikiu ir viliuosi, kad Jūsų 
žodžiai išsipildys”. Štai tie žodžiai, 
pasakyti prieš 8 metus: “In 5-10 
years, if we make ourselves worthy 
of God’s mercy and His moral law 
working out in history, Communism 
will be as forgotten as nazism is 
today”.

A. A. ALBINAS JURAITIS, 66 m., 
išsiskyrė iš mūsų tarpo š. m. gegu
žės 20 d. Paliko žmoną, dvi dukte
ris ir sūnų, kurie su šeimomis gyve
na Otavoje. Taip pat paliko brolį 
kun. Joną Šveicarijoje. Laidotu
vių pamaldos buvo atlaikytos kun. 
dr. V. Skilandžiūno “Blessed Sac
rament” šventovėje. Velionis pa
laidotas “Hope Cemetery” Otavoje.

KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS 
š.m. birželio 20 d. Lietuvos kanki
nių šventovėje Mississaugoje atli
ko jungtuvių apeigas savo gimi
naitės Loretos Raščiauskaitės su 
Raimundu Valuntoniu.

RAMUNĖ VAITONIENĖ, Lietu
vos mokytojų kvalifikacijų insti
tuto docentė, atlikusi stažą Otavo
je, išvyko š.m. birželio 14 d. atgal 
į Lietuvą. Atsisveikinimas su do
cente buvo suruoštas dr. Ag. Šid
lauskaitės privačioje mokykloje 
birželio 7 d. Ta proga docentė Ra
munė supažindino gausiai susirin
kusius dalyvius su Lietuvos jauni
mo organizacijomis ir pasidalino 
savo įspūdžiais apie lietuvių gy
venimą Kanadoje. Kor.

St. Catharines, Ont.
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ paminė 

jimas įvyko birželio 14 d. Klebonas 
kun. Kęstutis Butkus, OFM, atnaša
vo apylinkės valdybos užprašytas 
Mišias tremties kankinių intenci
ja. Iškilmėje su palyda dalyvavo 
organizacijų vėliavos, giedojo so
listai.

ŠIOS APYLINKĖS TAUTIEČIAI 
šiemet didesnėmis negu anksčiau 
grupėmis ryžosi aplankyti savo 
tėvų ir protėvių šalį. Daugelį Lie
tuvos lankytojų jaudina didvyriš
kas pasiryžimas atsiplėšti ne tik 
nuo užsilikusių okupacijos gran
dinių, bet ir atsigauti nuo sovie
tinio komunizmo, palikusio skau
džias žymes.

KLB APYLINKĖS VALDYBA, 
sunkokai pradėjusi savo darbą, 
pagaliau stiprėja. Uoliai atliko 
parašų rinkimus bei referendumų 
balsavimus. Įvairias aukas bei 
mokesčius jau kelinti metai tvar
ko Jonas Dervaitis. Pirmininkas 
Juozas Vyšniauskas, reikalui 
esant, net pavargonuoja švento
vėje. Jo duktė, baigusi anglisti
kos mokslus, dėsto anglų kalbą 
Meksikoje.

NETEKOME ŽYMAUS parapijos 
bendruomenės rėmėjo Jurgio Gu- 
dinsko. Velionis buvo pašarvo
tas Thorolde, prie pat St. Cathari
nes. Ten su juo atsisveikino gausūs 
tautiečiai. Palaidotas birželio 
8 d. lietuvių kapinėse Mississau
goje. Kor. t

Hamilton, Ontairo
METINIS MEDŽIOTOJŲ-ŽŪK- 

LAUTOJŲ klubo Giedraitis susi
rinkimas įvyko birželio 7 d. šau
dyklos patalpose. Susirinkimą 
atidarė pirm. J. Stankus ir pakvie
tė pirmininkauti G. Skaistį, sek
retoriauti J. Pleinį. Dalyvavo 47

V

nariai. Klubo pirmininkas savo 
pranešime kalbėjo apie klubo 
veiklą, kai kuriems nariams pa
dėkojo už aktyvumą, pasidžiau
gė gražiu šaudyklos vaizdu. Pra
nešimus padarė ir atskirų sekci
jų vadovai. Šaudyklos vadovas V. 
Svilas pasidžiaugė, kad padaryta 
$4,507.72 metinio pelno. Iždinin
kas pranešė, kad 1991 m. gruodžio 
31 d. kasoje buvo $15,882.01. Revi
zijos komisijos aktą perskaitė G. 
Skaistys - visos knygos vedamos 
tvarkingai. Po pranešimų, susirin
kimas pasiūlė valdybai pasilikti 
dar dvejus metus. Valdyba sutiko, 
tik vienas šaudyklos padėjėjų, A. 
Stasevičius, nebesutiko pasilikti 
valdyboje. Jo vieton išrinktas P. 
Armonas. Revizijos k-ja taipgi pa
siliko ta pati. Sekcijų vadovai 
kvietė visus narius aktyviau įsi
jungti į klubo veiklą, ypač prašė 
prisidėti darbu prie šaudyklos pa
talpų bei paties rajono priežiū
ros. A. Jusys sutiko pagelbėti ūkio 
reikaluose. Susirinkime dalyvavo 
svečias iš Lietuvos-Jonas Balčiū
nas, kuris padarė trumpą praneši
mą apie Dariaus-Girėno paminklo 
statymą Lietuvoje. Dėl aukų rinki
mo tam reikalui susitarta su šau
liais. Klubo nariai bei svečiai bu
vo pavaišinti užkandžiais.

Metinė klubo gegužinė numaty
ta liepos 12 d. su labai plačia pro
grama: žuvavimo varžybos, loteri
ja, prizinis šaudymas ir kitos staig
menos. Klubo valdyba kviečia vi
sus, senimą ir jaunimą, šioje gegu
žinėje gausiai dalyvauti ir praleis
ti sekmadienio popietę savųjų tar
pe gražioje gamtoje. J.P.

AUKOS LIETUVOS VAIKAMS. 
A.a. Jurgio Gudinsko atminimui 
Lietuvos vaikų pagalbai aukojo: 
$50 - Olga Zelzinak, V. G. Kairiai; 
$30 - D. D. Green; $25 - M. F. Gu- 
dinskai, J. L. Ulbinai, J. A. Shugan,
E. J. Bajoraičiai; $20 - P. A. Zelzi
nak, J. Z. Rickai, M. J. Ribiai, J. 
Astas, K. A. Žilvyčiai, V. J. Naru- 
šiai; $15 - E. J. Mažulaičiai; $10 - 
J. L. Bradūnai, V. Kežinaitis, F. 
Venckevičienė.

A.a. Vytauto Venckevičiaus atmi
nimui aukojo: $50 - G. Olmsted, 
R. G. Westwood, J. Monaghan; $25 
- Mary Dreifelds, Jean Longfield; 
$20-J. B. Banevičiai, T. Bildienė.

A.a. V. Jakimavičiaus atminimui 
aukojo: $35 - B. Westoby; $25 - A.
F. Povilauskai; $20-A. S. Jankaus
kai, D. Deveveaux; $10 - V. Sniu- 
dienė.

A.a. D. Kriaučiūno atminimui: 
$20-J. Astas.

Kitų aukų gauta: $50 - A. Asme- 
navičius; $25 - M. Renkienė; $20 -
P. Ciparas, O.B.

Dėkoja Pagalba Lietuvos 
vaikams komitetas

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

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 
draudę. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real; ir iš Montrealio.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus' 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

KAIRYS Siuntiniai į
Baltic expediting Baltijos kraštus
517 Fruitland Road, Tel. (416) 643-3334
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 FAX (41 6) 664-6097

PRISTATOM 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.
Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJOS surengtoje demonstracijoje 
Otavoje, kur 1992 m. birželio 19 d. lankėsi Rusijos prezidentas Boris Jel
cinas. Nuotraukoje - lietuvių grupė su savo vėliavom ir plakatais, “Russian 
Army go home” Nuotr. Prišo

Niujorko lietuvių gydytojų 
draugija savo reikalus aptarė 
metiniame narių susirinkime 
gegužės 3 d. Kultūros židinyje 
Bruklyne. Draugijos valdybos 
pirm. dr. Konstancija Paproc- 
kaitė-Šimaitienė pranešė, kad 
1950 m. įsteigta draugija dar 
turi apie 30 veiklių narių, nes 
mirusius ir iš veiklos pasitrau
kusius pakeičia jaunieji gydy
tojai. Pasaulio ir Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungos su
važiavime buvo pakeistas šios 
organizacijos pavadinimas. Ka
dangi tėvynėje jau yra atgaivin
ta Lietuvos gydytojų sąjunga, 
jungianti visur gyvenančius lie
tuvius gydytojus, palikta tik 
antroji buvusio pavadinimo da
lis — Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjunga. Ji dabar jau turi 
įsteigtą fondą remti Lietuvos 
gydytojams. Sąjunga tęs ligšio
linę savo veiklą, leis žurnalą 
“Medicina”, kas antri metai 
rengs narių suvažiavimus. Na
riai padės Lietuvos gydytojams, 
rūpinsis jos gyventojų sveika
tos reikalais.

Apie aukštą kraujospūdį ir jo 
gydymą kalbėjo dr. Saulius Skei
vys. Organizaciniais reikalais 
pasisakė keli Niujorko lietuvių 
gydytojų draugijos metinio susi
rinkimo dalyviai. Patvirtintas 
ankstesnis nutarimas, sumaži
nantis iki $20 metinį draugijos 
nario mokestį studijas Lietuvo
je baigusioms dantų gydytojoms, 
čia neįsigijusioms teisės vers
tis praktika. Draugijon priimtas 
naujas narys dr. Paulius Švitra, 
akių ligų gydytojas. Palikta ta 
pati Niujorko lietuvių gydytojų 
draugijos valdyba. Ją sudaro 
pirm. dr. K. Paprockaitė-Šimai- 
tienė, vicepirm. dr. Petras Dič- 
pinigaitis, sekr. dr. Regina 
Saldaitienė-Čiurlienė, pakeitu
si šias pareigas ėjusią savo duk
rą dr. Daną Saldaitytę, ižd. dr. 
Leonilda Giedraitienė ir narė 
dr. Filomena Ignaitienė. Kont
rolės komisijos pirmininke bu
vo perrinkta dr. Jolita Troja- 
nienė, komisijon pasikviesianti 
pasirinktus narius. Metiniame 
Niujorko lietuvių gydytojų drau
gijos narių susirinkime dalyva
vo Niujorke tada viešėję du gy
dytojai iš Lietuvos — dr. Ramu
nė Pliurienė ir dr. Gintaras Si
mutis.

Australija
A. a. Stasė Jūragienė, Juozo Al- 

mio Jūragio žmona, pakirsta il
gos ir sunkios ligos, mirė Sidny
je balandžio 29 d., sulaukusi 
76-rių metų. Velionė buvo že
maitė, gimusi netoli Plungės. 
Iš Vokietijos ji 1948 m. vyko 
Australijon ir laive susipažino 
su jaunu poetu Juozu Almiu. Jie
du buvo sutuokti ką tik atvykę 
Australijon Bathurst stovyklo
je. Gedulines Mišias Šv. Joki- 
mo šventovėje atnašavo lietu
vių kapelionas kun. P. Martū- 
zas. Velionė iš šventovės buvo 
nuvežta į Rookwoodo kapinių 
krematoriumą. Čia su ja ALB 
Sidnio apylinkės vardu atsisvei
kino A. Kramilius, bičiulių var
du — Pranas Nagys ir Lidija Ža
lienė. Visi dalyviai sugiedojo 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himną.

Britanija
Londono lietuvių sporto ir so

cialinio klubo narių reikalai 
buvo aptarti gegužės 3 d. sušauk
tame metiniame narių susirinki
me. Pagrindinį pranešimą pada
rė valdybos pirm. Stasys Kaspa
ras. 1991 m. klubas užbaigė su 
1.698 svarų nuostoliu. Mat klu
bas turėjo 31.404 sv. metinių

pajamų, o išlaidos dėl remonto 
darbų padidėjo iki 33.102 sv. 
Vis dėlto klubo atsargos kapi
talas š. m. kovo 31 d. turėjo 
15.131 sv. Daugiau išlaidų at
neša klubo metinis mokestis 
miesto savivaldybei, pakilęs 
iki 2.893 sv. Naujon klubo val- 
dybon buvo išrinkti ir ją suda
rė: pirm. S. Kasparas, vicepirm.
L. Songaila, ižd. R. Hoye, sekr.
M. Kalinauskaitė-Hoye, nariai 
M. Šemetienė, P. Songaila, K. 
Edwards ir revizorius M. Že
mėta.

Vokietija
Metinėje VLB tarybos sesijoje 

kovo 15 d. Romuvos pilyje Hiu- 
tenfelde naują tarybą korespon- 
denciniu būdu nutarta išrinkti 
š. m. lapkričio 7 d. Ji renkama 
trejiems metams. Sudaryta ir 
rinkiminė komisija, jon įjun
gus Joną Vitkų, Eugeniją Lucie- 
nę ir Joną Vaicekauską. Kandi
datais liko Vilius Lemkė, Bronė 
Lipšienė, Marija Žiobrienė ir 
Laima Veršelienė. VLB tarybos 
rinkimuose dalyvausiančių na
rių sąrašus paruoš ir rinkimi
nei komisijai prieš vasaros 
atostogas atsiųs VLB apylinkių 
valdybos.

Lenkija
Kovo vienuoliktosios antrą

sias metines iškilmingai pa
minėjo Punsko krašto lietuviai, 
susilaukę specialios delegaci
jos iš Lietuvos. Jos eilėse buvo 
delegacijai vadovavęs Aukš
čiausiosios tarybos pirmininko 
pavaduotojas Bronius Kuzmic
kas, kultūros ir švietimo minis- 
terio pavaduotojas Vincas Die- 
nys, Aukščiausiosios tarybos 
nariai — užsienio reikalų ko
misijos pirm. Vidmantas Pavi
lionis, Nijolė Oželytė, Virgili
jus Kačinskas, piliečių teisių 
ir tautybių komisijos pirm. Jur
gis Jurgelis, ryšių su tautie
čiais tarybos pirm. Audrius An
tanaitis. Delegacijai taipgi pri
klausė Lenkijos-Lietuvos fondo 
pirm. Vidmantas Galdikas, “Ka
talikų pasaulio” vyr. red. kun. 
Aušvydas Belickas, laikinasis 
Lietuvos reikalų patikėtinis 
Lenkijoje Dainius Junevičius 
bei kiti politikai, kultūrinin
kai ir žurnalistai. Sigitas Bir- 
gelis “Aušroje” nusiskundžia, 
kad Lietuvos oficialios delega
cijos nesutiko aukštieji Lenki
jos pareigūnai, nepalydėjo po
licija. Į kovo vienuoliktosios 
iškilmes įsijungė tik Suvalkų 
vaivadijos piliečių teisių sky
riaus direktorius Michal Rze- 
pecki, Seinų rajono valdybos 
vedėjas Marian Luto ir keli Su
valkų kuratorijos atstovai.

Lietuvos delegacija padėjo 
gėlių ant Seinų kapinėse palai
dotų nepriklausomybės kovose 
žuvusių lietuvių karių kapų. 
Ji lankėsi Seinų bazilikoje, 
Vidugirių šventovėje, dalyvavo 
Punske už Lietuvos nepriklau
somybę atnašautose Mišiose. 
Punsko lietuvių gimnazijai bu
vo suteiktas Kovo vienuolikto
sios pavadinimas, Kampuočių 
kaime atidengtas šią antrąją 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo datą įamžinantis pa
minklinis akmuo. Abiejose iš
kilmėse pagrindinį žodį tarė 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirm. V. Landsbergio pa
vaduotojas B. Kuzmickas. Jis 
linkėjo, kad lietuvių kalba 
dabar drąsiai skambėtų lietu
viškoje Kovo vienuoliktosios 
gimnazijoje, kad mokytojams 
ir moksleiviams ryžto bei drąsos 
teiktų Kampuočių kaimo ūkinin
kų pastatytas paminklinis ak
muo, liudysiantis Lietuvos vals
tybingumo atstatymą.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

JL ALKA 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 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.5% 
santaupas........................ 3.5%
kasd.pal.taupymo s-ta...... 3%
90 dienų indėlius .........  5.25%
1 m. term, indėlius ......... 6.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.75% 
3 m. term.indėlius ........  7.25%
RRSP ir RRIF (pensijos)...3.5% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 6.25%
RRSP ind. 3 m................  7.25%

asmenines paskolas.......  13%
nekiln. turto pask. 1 m. ... 7.5% 
nekil.turto pask. 3 m..........9%
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Tautoje”

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami 

MihsOEPtSEN world tours

savaitiniais skrydžiais iš TORONTO L
VILNIŲ, LIETUVĄ- 

centriną 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 

L šią kainą įeina vienos nakties nakvynė bei pusryčiai 
Kopenhagoje ir nemokamas įėjimas į pasaulinio garso TIVOLį 
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.



Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS 
ir A. J. DUDARAVIČIUS, “Lithcan Neris Investments Inc.” pirmininkas, 
parlamento rūmuose Vilniuje

Kelionės rūpesčiai ir nuotykiai
Pabuvojus Lietuvoje ir Vokietijoje ekonominiais reikalais

A. J. DUDARAVIČIUS

1991 m. rugsėjo 1 d. per Laz
dijus pravažiavus Lenkijos- 
Lietuvos sieną, teko išgyventi 
Lietuvoje 2,5 mėnesio. Lapkri
čio 15 d. iš Vilniaus išskridau 
į Berlyną ir Vokietijoje pralei
dau daugiau kaip 2 mėnesius. 
Mano kelionės tikslas buvo ap
lankyti savo bei žmonos gimi
nes ir įsijungti į Lietuvos eko
nomikos atstatymo darbą. Tiek 
tie 4,5 mėnesio, tiek ir pati 
kelionė į Lietuvą buvo pilni 
pergyvenimą ir nuotykių.

Per Lazdijų muitines
Vieną nuotykį noriu papasa

koti. Atvykus rugsėjo 1 auštant 
į Ogrodnikus, Lenkijos pusėje, 
jau buvo dešimties automobi
lių eilė. Netrukus mūsų užpa
kalyje atsirado dar dešimt au
tomobilių. Po ilgo laukimo at
ėjo uniformuotas lenkų pasie
nietis patikrinti dokumentų. 
Mano automobilio šeimininkas 
gydytojas iš Vilniaus ir jo sū
nus parodė savo pasus. Trum
pai pasikalbėjęs, lenkų pasie
nietis paėmė mano pasą su vi
zą, išduotą Sovietų Sąjungos 
ambasados. Sako, kad man čia 
negalima bus pervažiuoti, nes 
šis punktas skirtas tik sovie
tų bei lenkų piliečiams. Man 
reikia važiuoti 300 km į kitą 
pasienio punktą. Liepė auto
mobilį pastatyti šone atskirai. 
Išbuvus kelyje 3 paras ir ma
tant Lietuvos laukus už spyg
liuotos užtvaros, tai nebuvo 
pati maloniausia žinia.

Prasidėjo derybos, kaip man 
su dviem sunkiais lagaminais 
ir sunkiu maišu be automobi
lio nuvažiuoti į kitą punktą. 
Po ilgų derybų jis sutiko mus 
praleisti, bet užtikrino, kad 
sovietų pasienio valdininkai 
man bus neįveikiama kliūtis. 
Mano bendrakeleivis gydyto
jas, kuris dažnai šiuo keliu 

ALGIMANTAS J. DUDARAVIČIUS, 
“Lithcan Neris Investments Inc.” 

bendrovės pirmininkas

Nauja akcinė bendrovė Lietuvoje
Naujai įsteigta Lietuvoje 

elektroninių reikmenų įmonė 
“Neris Ine.” Kaune ir Vilniuje 
gavo pradžią tuojau po Ka
nados vyriausybės Lietuvos 
de jure pripažinimo 1991 m. 
rudenį. Tai laisvos rinkos rė
muose komercinė įmonė. Jos 
51% akcijų pasiliks visam lai
kui Lietuvos piliečių rankose, 
kad išlaikytų ekonominę ne
priklausomybę.

Jos pagrindiniai steigė
jai Lietuvoje - “Organizuotos 
technikos specialaus projekta
vimo biuras”Vilniuje (54 Pylimo 
g-vė) ir “LETA” valstybinės įmo
nės (Draugystės 17, Kaune).

Jos direktoriai yra patyrę tos rūšies pramonės vedėjai inži
nieriai. Mano pareiga yra sukaupti pradinį kapitalą, kurio apimtis 
yra $250,000.00.

Įteisinant “NERIS INC.” Lietuvoje buvo išduotas Lietuvos 
respublikos Ekonomikos ministerijos pažymėjimas Bi 91-406, 
įmonės kodas 1004961. Įmonė įregistruota 1991 m. lapkričio 7 d. 
įteisinimas Kanadoje bendrovės “Lithcan Neris Investments 
Inc.” išduotas Consumer and Corporate Affairs ministerijos, pažy
mėjimas nr. 282404-3, Otavoje 1992 m. birželio 8 d. Vienos akci
jos kaina kan. $5.00. Yra Kaune pastatas (virš vieno milijono dole
rių JAV), pervestas “Neris Ine.” bendrovei.

Pati pradžia sukaupimui kapitalo didžiumoje priklauso 
nuo Šiaurės Amerikoje gyvenančių tautiečių noro prisidėti prie 
Lietuvos ekonomijos atkūrimo. Daug gabių ir darbščių žmonių yra 
šių dienų Lietuvoje. Savo investicijom Jūs padėsite įsijungti į Va
karų pasaulio laisvąją rinką Lietuvoje pagamintom prekėm. Bend
rovės akcijų vertė pakils ir, laikui bėgant, atneš dividendus. Dabar 
geriausias laikas įsigyti šio pradinio kapitalo akcijų.

Adresas: A. J. Dudaravičius, 10726-107 Street, 
Edmonton, Alta, T5H 221, Canada. • I

yra važiavęs ir turi pacientų 
abiejose sienos pusėse, nuėjo 
į sovietų punktą skambinti. 
Už geros valandos sugrįžo su 
komentaru: iš Vilniaus gau
tos instrukcijos kaip labai rei
kalingą “korespondentą” tuč
tuojau praleisti. Kiek palau
kus atsikėlė vartai, ir sovietų 
sargybinis su šautuvu, patikri
nęs ar daugiau keleivių neve
žam, uždėjo reikalingus ant
spaudus. Taip mes lengvesni 
keliais doleriais be eilės iš
važiavome į Vilnių.

Vilniuje
Spalio 4 d. teko trumpai pasi

kalbėti su Lietuvos respubli
kos prezidentu Vytautu Lands
bergiu, aktyviai dalyvavusiu 
steigiant ir įteisinant “NERIS 
INC.” Lietuvos-Kanados akci
nę bendrovę.

Vilniuje gyvenau “Draugys
tės” viešbutyje, Vokietijoje 
- pas vietos lietuvius, viešbu
čiuose ir kartu su ten atsikė
lusiais tautiečiais. Turėjau 
progos pasikalbėti tiek Vil
niuje, tiek Bonoje, Berlyne bei 
Frankfurte a/M su įvairaus 
plauko žmonėmis.

Politinė bei ekonominė Lie
tuvos padėtis kritiška. Tai dar 
labiau įpareigoja kiekvieną 
tautietį dalintis naujienomis 
ir ieškoti būdų padėti savo 
kraštui. Nepretenduoju pagy
venęs Lietuvoje tik 2,5 mėne
sio būti žinovu, bet jeigu šios 
eilutės paskatins šiame žemy
ne gyvenantį tautietį parašyti 
laišką arba įsijungti į šalpos 
ar komercinį darbą, paleng
vins daugeliui Lietuvoje gyve
nančių žmonių gyvenimą, 
kuris yra sunkus. Be to, ir ma
no giminės bei naujai įsigyti 
draugai to nusipelnė. Mano pa
ties planai - užbaigus savo dar
bus, kuo greičiau grįžti į Lie
tuvių.

Suvalkų krašto lietuviai Vilniuje
G. GUSTAITĖ, Vilnius

“Ten toli, labai toli Lietuva, 
šalis daili”. Taip dainavo Puns
ko, Seinų lietuviai 1992 m. ge
gužės 3 d. Vilniuje per atsi
sveikinimo koncertą. Tai buvo 
vyresniųjų choro žodžiai, ma
žųjų dainininkų kiti: “O kas 
nupirko skarytį / Ašarėlėm 
šluostyti?” Ašarėlės spindė
jo akyse ne vieno, atėjusio pa
klausyti.

“Ir mes esam iš tenai...” 
“Tenai” - Lenkija, iš kurios 
pirmą kartą į Vilnių atvažia
vo toks pulkas - 180 lietuvių 
kultūros dienų paminėti. Jas 
organizavo Kultūros ir švieti
mo ministerijos ryšių su tautie
čiais tarnyba ir ministerijos 
kultūrinių iniciatyvų firma 
“Ancilius”. (Be Vilniaus, Šal
čininkų rajono, kultūros dienų 
koncertai turėjo įvykti Tra
kuose, Elektrėnuose).

Lenkijos lietuvių draugijos 
pirmininkas E. Petruškevičius 
pasakojo apie kelią į Lietuvą, 
trukusį dešimtmečių dešimt
mečiais. Apie susitikimą tiek 
svajota, dirbta, vargta! O per 
baigiamąjį koncertą salėje bu
vo vietų ...

1951 m. įsisteigė “Jotva”, tau
tinių šokių grupė, koncerta
vusi daug kur, aplankiusi net 
Kanadą. Po penkerių metų 
(1956) Punske buvo įsteigti Lie-

Išmokyti savarankiškai galvoti
Vilniaus Pedagoginio instituto visuotinės literatūros 
profesorius Paryžiuje apie Lietuvos mokyklų reformą

Dar velionies A. J. Greimo 
rūpesčiu Prancūzijoje stažuo
jasi grupelė Lietuvos aukštų
jų mokyklų dėstytojų. Vienas 
jų — visuotinės literatūros ka
tedros vedėjas — Kęstutis Nas
topka. Jis mielai sutiko atsaky
ti į keletą klausimų.

Kas Jums patiko Prancūzijos 
mokyklose?

— Prancūzijos mokymo siste
ma yra daug intensyvesnė, ne
gu Lietuvos. Čia žymiai dau
giau dirba patys studentai, ro
do iniciatyvą. Ir tai yra studi
jos tikrąja prasme — savaran
kiškas darbas, klausimų ieško
jimas, klausimų sprendimas. 
Ir tai tiktai aukštosiose mokyk
lose. Aš šiek tiek domėjausi ir 
licėjų vadovėliais. Jie mane 
nustebino tuo, kad jų tikslas 
yra skatinti galvojimą, kad jie 
neduoda paruošto atsakymo, 
nesiekia įpiršti išankstinės 
nuomonės, nelaukia, kad moks
leivis atsakytų tai, ką jau žino 
autorius. Jie formuluoja klau
simus. Prancūzijos mokymo 
sistemoje tai esminis dalykas. 
Manau, kad tai labai žavus da
lykas. Galvojant apie naujus 
mokymo principus Lietuvoje, 
ir mes galėtume eiti tokiu keliu.

— Kas galėtų padėti Lietuvos 
mokytojams ir aukštųjų mokyk
lų dėstytojams tarsi iš šalies 
ir gal kiek nešališkiau pamaty
ti savo darbą? Ko šiandien la
biausia stokoja Lietuvos moky
tojai ?

— Pirmiausia, man rodos, 
reikia žymiai daugiau informa
cijos apie tai, kas dedasi pa
saulyje. Mes visi esame nepa
tenkinti ta mokymo sistema, 
kokią turėjome. Ji buvo mums 
įpiršta, primesta. Mes prie jos 
taikėmės pagal galimybes, tai
kėme ją prie savo interesų, bet 
idėjos vis dėlto buvo ne mūsų. 
Dabar mes kai ką atmetame, 
ieškome naujų kelių, bet man 
rodos, kad labai stinga žinoji
mo, kas yra daroma kituose 
kraštuose. Todėl, mano supra
timu, aktualiausias klausimas, 
kad kuo plačiau dėstytojai, mo
kytojai ir mokymo organizato
riai susipažintų su Vakarų pa
saulio patirtimi. Galbūt ne vien 
tik Prancūzijoje. Matant, kas 
darosi kitur, panašius princi
pus bus galima taikyti ir pas 
mus. Pvz. literatūros ir kalbos 
mokymo santykis mūsų mokyk
lose yra labai nerangus, labai 
konservatyvus ir neefektingas 
mokymo požiūriu. Kalba ir li
teratūra yra iš esmės atskirta, 
ir tai, šiaip ar taip, yra tam tik
rų tiesų piršimas, tam tikrų fak
tų mokymas. Čia daugiausia 
operuojama atmintimi.

Lietuvoje tą pačią dieną vi
sose mokyklose mokiniai tais 
pačiais žodžiais kalba apie 
tuos pačius autorius. Jeigu mes 
iš karto išgirstume, kiek ten 
tų vaikų kartoja tą patį, vaiz
das būtų siaubingas. Proble
ma, man rodosi, kaip atsikra
tyti šitokio mechaniško karto
jimo, kaip išmokyti galvoti. O 

tuvių kultūros namai - “namai” 
namelyje ... Naujų namų sta
tyba liūdna: kaip informavo 
Lenkijos lietuvių spauda (“Auš
ros” nr. 3), Punsko valsčiaus 
taryba prašė paskolos, guodė
si prezidentui L. Valensai. “Su
valkų vaivadijos vaidmenys 
bei Lenkijos vidaus reikalų 
ministeris darė viską”, kad 
namų “nebūtų leista pavadin
ti “Lietuvių kultūros namais”. 
Be to, pačią “darbo eigą stab
dė vaivadijos ir centriniai Len
kijos vaidmenys”; ją rėmė, be 
vietos, užsienio lietuviai.

Tais pačiais (1956) metais 
iš Suvalkų į Punską atsikėlė 
lietuviškos klasės, “ir jų pa
grindu įsisteigė lietuviškoji 
gimnazija” - licėjus. Dar po 
metų (1957) Lenkijos lietuviai 
susirinko į Punską kultūros 
draugijos steigti.

“Tenai” lietuviai “neturi nei 
klubų, nei svetainių”, pasiro
dymus rengia kluonuose, tęsia 
“Amerikos pirtyje” palangiš
kę tradiciją. Pernai (1991) “Jot
va” visos Lietuvos klojimų 
teatrų festivalyje laimėjo pir
mą vietą, o mokyklinis ansamb
lis “Ulbuonėlis” - pirmą vietą 
Lenkijoje; jis turėtų atstovau
ti jai tarptautiniame mokykli
nių ansamblių konkurse.

Šoka, dainuoja vyresnieji, 
jaunimas, vaikai. Šoka berniu- 

juk kalbant apie literatūrą, 
pagrindinis tikslas yra išmoky
ti mokinį skaityti, kad jisai 
pats skaitytų tekstus ir pats 
ieškotų atsakymų. Mokant žy
miai daugiau turi būti pagar
bos tekstui, į jį turi būti žiūri
ma kaip į keliantį klausimus, 
ir reikėtų, kad mokytojai eitų 
tokiu keliu.

Ir kitas dalykas — patys mo
kytojai turi būti žymiai sava
rankiškesni. Prancūzijos vado
vėlių yra kelios serijos. Kiek
viena mokykla pasirenka tą se
riją, kurią nori, kaip nuspren
džia mokytojų taryba. Bet ir 
juose pateiktos tik gairės, o 
kiekvienas mokytojas savo at
sakomybe renkasi vieną ar ki
tą autorių, tai kas jam įdomu, 
ir kalba apie tai. Kiekvienas 
mokytojas vadovauja moky
muisi. Mes nuo šito dar esame 
labai toli. Mes, sakysim, peda
goginiame institute duodame 
tam tikrą žinių kiekį ir tikimės, 
kad tos žinios bus reprodukuo
jamos.

Tai ekstensyvus, o ne inten
syvus kelias. Mokytojas, pra
dėjęs dirbti mokykloje, pats 
turėtų ieškoti kelio. Aukštoji 
mokykla gali duoti metodo su
vokimą, tam tikras gaires, pa
rodyti, kur ieškoti, kaip ieško
ti, bet ji negali duoti atsaky
mų į klausimus. Juk mes išlei
džiame mokytojus, kurie dės
tys XXI amžiuje. Tie kūriniai, 
apie kuriuos jie kalbės, dar ne
parašyti. Tad ką mes galime 
apie tuos kūrinius pasakyti? 
Taigi nereikia kišti jokių re
ceptų. Bet jeigu busimieji mo
kytojai supras, kas yra litera
tūra, kaip ją suvokti, kas yra 
gražu ir kas prasminga, tada jie 
ieškos ir savo kelių.

Kalbėjosi Darius Alekna

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 išmokam 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'T'JEn.JL^ITKrG AIRWAYS ir 
LIETUVOS AERO 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 paruoštam keliones ir sekančiomis trasomis:
Torontas — Varduva — Vilnius 
Torontas — Frankfurtas — Vilnius
Torontas — Vi 
Torontas — Ci

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

kai kaip bijūnėliai, mergai
tės kilniu judesiu, šokio dva
sia primenančios Birutę, Pa
langą, vaidilučių apeigą. O pa
tys mažieji spindinčiom akim 
(mergaitės su kasytėm) smagiai 
suka malūno sparnus! O kai už
grojo kaimo kapela “Klumpė”, 
visų kojos pačios kilnojosi...

Žiūri į senųjų veidus ir su
pranti, kaip rūpi jiem palikti 
darbai, susistūmę dėl šalto, 
vėluojančio pavasario. Taip 
pat supranti, kaip rūpi jiem 
perduoti lietuvybės dvasią, šo
kį, dainą, meilę kraštui, ku
ris “ten toli, labai toli...” Tą 
prisirišimą kiek anksčiau, ati
dengiant Kampuočiuose pa
minklą Lietuvos valstybingu
mo atstatymui, Punsko vals
čiaus viršaitis R. Vitkauskas 
atskleidė dvieiliu: “Lietuva, 
išgirsk mūsų balsą, Lietuva, 
mes Tavo vaikai!” Tik kažin, ar 
Lietuva girdi?

Štai kaip vertina “vaikai” 
neseniai pasirašytą abiejų 
valstybių sutartį: “Ministras 
Saudargas pasirašė po viskuo, 
ką padiktavo (!) min. Skubis- 
zewski”. Maža to, D. Kuolys pa
sakė: “Sutartis buvo suderin
ta su Lenkijos lietuviais”. Ne- 
ministeriškai pasakė - iš tikrų
jų nei kas derino, nei rodė ... 
Iškalbingas pats straipsnio pa
vadinimas “Aušroje”: “Antroji 
‘paritetinė’ sutartis”.

Mūsų tautinės mažumos pa
dėtis “tenai” matyti iš S. Bir- 
gelio straipsnio “Politika ne
žino sentimentų” (“Aušra” nr. 
2). Pasirodo, Lenkijoje nėra 
tautinių mažumų įstatymo, 
“lietuviams neleidžia lietuviš
kai kalbėti darbovietėse, gat
vėse, viešose valdiškose įstai
gose, Seinų ligoninėje, (mat 
lietuvių kalba neigiamai vei
kia medicinos personalo ner
vų sistemą). “Suvalkuose dar 
ir toliau neįmanoma lietuviš
kai melstis” gyvenantiems 
“Seinų, Šipliškių valsčiuose, 
nekalbant apie Suvalkus, 
Gdanską, Baltstogę, Varšuvą. 
Trūksta lietuviškų pamokų, 
lietuviškos spaudos ir t.t.” 
Nors lietuviai prašo, neįstei
gė darželio, pradinės, profesi
nės mokyklos Seinuose, Suval
kuose, Aradninkuose, Juode- 
liškėje ir kitur. (Lietuviškas 
darželis vienas visoje Lenki
joje . ..). Lietuviškas licėjus, 
taip pat vienintelis, visai nu
skurusiame pastate, bet to, ja
me susikišusios keturios mo
kyklos, ne visos lietuviškos. 
Autorius parodo, kaip tokioje 
padėtyje “lenkai mėgsta (ir mo
ka) mulkinti pasaulio visuome
nę, primygtinai klaidinti įvai
rias tarptautines organizaci
jas”. Pateikia pavyzdį iš Hel
sinkio konferencijai priklau
sančios Danijos delegacijos 
(advokato Gran Luterkorrt, 
teisės daktaro Erik Siesby) 
lankymosi. Buvo sudaryta to
kia atmosfera: “Tą dieną Len
kijos spauda, radijas ir tele
vizija ypač daug dėmesio sky
rė Lenkijoje gyvenantiems 
lietuviams”. Jiems kitaip ir 
negalėjo atrodyti, jog “Len
kija - tolerancijos šalis, o tau
tinės mažumos čia gyvena lai
mingos”, “ypač palyginus su 
“Lietuvos lenkų tragedija”. Pa
tiklūs vakariečiai, žmogaus tei
sių gynėjai lengvai buvo apsuk
ti apie pirštą, raportą parašė 
palankų ...

“Lietuva, išgirsk mūsų balsą, 
Lietuva, mes Tavo vaikai!”

na — Vilnius 
irichas — Vilnius

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604
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Gervėčių parapijos šventovė dabartinėje Gudijoje. Šioje parapijoje, Mi- 
ciūnų kaime, yra gimęs Vilniaus arkivyskupas, komunistų tremtinys 
a.a. Julijonas Steponavičius Nuotr. Br. Saplio

Lietuvių evangelikų rūpesčiai
Pasitarimai Čikagoje, kur išryškėjo ypač Lietuvos 

evangelikų rūpesčiai
J. NORVAIŠA-GIRINIS

Suėjo lygiai metai nuo lie
tuvių evangelikų-liuteronų si- 
nodo-suvažiavimo Toronte Iš
ganytojo parapijos patalpose. 
Sinode buvo išrinkta vyriau
sioji taryba ir jos pirmininkas 
- vyskupas H. Dumpys. Šios su
kakties proga vyskupas Čika- 

igon sukvietė išrinktuosius si- 
nodininkus pasitarimams. Iš 
Toronto pasitarimuose daly
vavo Valteris Drešeriš ir Pet
ras Šturmas. Dėl susidariusių 
aplinkybių Gytis Šernas ir Emi
lis Bartminas negalėjo daly
vauti.

Pasitarimuose vyravo evan
gelikų rūpesčiai Lietuvoje. 
Šiuo metu ten yra 40 atkurtų 
parapijų ir 30.000 liuteronų 
bei reformatų. Jaučiamas di
delis trūkumas kunigų. Ten 
esantys kunigai aptarnauja po 
keletą parapijų. Evangelikai 
tikisi susilaukti daugiau ku
nigų, kai Klaipėdoje bus at
kurta senamiesčio Jokūbo 
šventovė ir įsteigtas teologi
jos fakultetas. Šiam reikalui 
lietuviškoji Čikagos parapija 
pradžiai yra paskyrusi 1000 dol.

Sovietų pavergtuose kraštuo
se visos šventovės buvo ap
griautos ir apnaikintos, juo la
biau Lietuvoje evangelikų 
šventovės. Tenka reikšti pa
dėką kaimyninėms protestan
tiškoms valstybėms, kurios pa
sižadėjo ir jau lėšomis parė
mė šventovių remontus.

Vilniaus parapija aktyviai 
kuriasi ir gausėja. Per 500 pa
rapijiečių dalyvauja darbuo
se, pasitarimuose ir maldo
se. Prie sėkmingo parapijos 
darbo didele dalimi priside
da Kristė Ivanauskienė. Šiuo 
metu ji ruošiasi teologijos 
studijoms. Vilniaus parapija 
savo pastatuose įrengė vais
tinei patalpas ir keletą nak
vynei kambarių. Vilniaus šven
tovės remontams reikalingos 
didelės sumos lėšų. Parapijie
čiai yra labai dėkingi vienai 
Austrijos evangelikų parapijai 
už finansinę pagalbą.

Tauragės šventovės remon
tus iš dalies apmoka Vokiečių 
liuteronų federacija, pasky
rusi 50.000 dol. Kitom remon
tuojamom šventovėm taip pat 
numatė panašią sumą. Be to, 
veiklesnių parapijų kunigams 
skiriami automobiliai arba 
autobusiukai. Šiais metais 
automobilį gauna kun. Ridas 
Tamulis.

Klaipėdos krašte yra 20 šven
tovių, kurios tebėra neatnau
jintos. Visos reikalingos di
desnių remontų. Padėka pri
klauso Viktorui Petraičiui, 
klaipėdiečiui inžinieriui, ku
ris labai sąžiningai paruošė 
remontams reikalingus doku
mentus ir per kunigę Tamarą 
Šmitienę persiuntė Vokiečių 
liuteronų federacijai. Pasta
roji mielai pagelbsti švento

vių remontams, o jų aptvarky- 
mui paskyrė 1,500,000 dol.

Kadangi šiuo metu ryšiai 
tarp Lietuvoje veikiančių para
pijų yra labai menki, Vokie
tijos lietuvių parapijose dir
banti kunigė Tamara Šmitie
nė pakviesta palaikyti ryšius 
su visomis Lietuvoje veikian
čiomis parapijomis. Parapijos, 
kurios dar neturi savų kunigų, 
jų tarybų pirmininkai laiškais 
per kunigę T. Šmitienę gali 
kreiptis į Elbės šventovę ar
ba į Šveicarijos evangelikų fe
deraciją. Iš jų būtų galima gau
ti liturginių reikmenų.

Čikagos pasitarimuose iški
lo ir eilė neaiškumų dėl Lie
tuvoje veikiančių parapijų 
ryšių trūkumo. Laiškais susira
šinėjimai beveik neįmanomi. Į 
laiškus atsakymų mažai susi
laukiama.

Prof. Jurėno išverstas Šven
tasis Raštas apie šių metų pa
baigą bus išspausdintas ir 35,- 
000 egzempliorių nemokamai 
bus paskirstyti Lietuvoje. ✓

Toronto Išganytojo parapijos 
vargonininkas Petras Šturmas 
po kruopštaus ir rūpestingo 
darbo paruošė naują giesmyno 
laidą, kurią Čikagos suvažia
vimas vienbalsiai priėmė. 
Giesmynas su gaidomis bus iš
spausdintas Vilniuje.

Per eilę metų išeivijoje lei
džiamas evangelikų žurnalas 
“Svečias” savo turiniu ir iš
vaizda žymiai pagerėjo. Prie jo 
sėkmingo darbo ir platinimo 
didele dalimi yra prisidėjusi 
A. Langienė. Sinodas jai reiš
kė nuoširdžią padėką. Lygiai 
padėka priklauso sinodinin- 
kams Valteriui Drešeriui ir 
Petrui Šturmui už aktyvų daly
vavimą Čikagos suvažiavime ir 
už perdavimą šių žinių.

• Paremkite “Tėviškės žibu
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Dėkingi - “TŽ"leidėjai

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

■ nesiHi ihiwii»«j:u»»:ii ■



“TERRA BALTICA”

Baltistikos studijų dienos Toronte I
6 psl. • Tėviškės žiburiai • 1992. VI. 30 - Nr. 27 (2210)

Milžiniškas pavojus Baltijos jūroje
Tryliktoji baltistikos konfe

rencija “Terra Baltica 1992” 
įvyko Toronto universitete 
birželio 10-13 dienomis. Ati
darymo žodį tarė AABS (“As
sociation for the Advancement 
of Baltic Studies”) pirminin
kas dr. Tomas Venclova, pa
brėždamas draugijos tikslus ir 
užsiangažavimą padėti atnau
jinti aukštuosius mokslus Bal
tijos kraštuose. Suvažiavimą 
sveikino Toronto universiteto 
rektorė Joan Foley, atstovai 
iš Latvijos, iš Baltistikos 
instituto Stockholme ir iš Vo
kietijos Baltiečių istorinės 
komisijos (“Baltic Historical 
Commission”).

Visumos sesijos pagrindi
niu kalbėtoju buvo istorikas 
Gordon Skilling. Jis lygino 
du Čekoslovakijos prezidentus 
— Masaryk ir Pavel, bet išva
dą nedarė dėl panašumą su 
Lietuvos ar kitą Baltijos 
valstybią prezidentais.

Tolimesnei programai kon
ferencijos dalyviai pasiskirs
tė sritimis. Paskaitos vyko 
lingvistikos, literatūros, so
cialinių mokslą, istorijos, 
ekologijos, folkloro, meno, 
muzikologijos ir sveikatos 
srityse, specifinėmis ir bend
romis temomis. Lietuviai pa
skaitininkai reiškėsi įvairio
se srityse, ypač istorijoje (dr. 
Rasa Mažeikaitė, Julius Slavė
nas, kun. William Wolkovitch- 
Valkavičius, Romualdas Mi
siūnas) ir literatūroje (dr. 
Rimvydas Šilbajoris, Violeta 
Kelertienė, Viktorija Skrups- 
kelytė, Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė, Audronė Willeke).

Literatūrinės temos lietė ir 
praeitį ir dabartį. Trečiadienį 
V. Kelertienė (University of 
Illinois, Chicago Circle) kal
bėjo apie Donelaičio “optinę” 
pasakojamąją techniką, kuria 
žiūrima į apibūdinamus daik
tus iš labai arti arba iš tolo, 
kaip per padidinamą stiklą 
arba per panoraminę lenzę. R. 
Šilbajoris (Ohio State Univer
sity) pateikė poeto Sigito Ge
dos poezijos apžvalgą, paro
dydamas autoriaus teminį ir 
stilistinį vystymąsi įvairiuose 
eilėraščią rinkiniuose. Vikto
rija Skrupskelytė (Oberlin 
College) nagrinėjo praeitį Ju
ditos Vaičiūnaitės ir Kazio 
Bradūno poezijoje.

Ketvirtadienį dr. Gražytė-Ma- 
ziliauskienė (College Ahuntsic) 
gvildeno Gutausko veikalą “Vii 
ko dantą karoliai” ir atminties / 
prisiminimą reikšmę šioje dva
sinėje autobiografijoje. Audro
nė Willeke (Miami University, 
Ohio) pateikė Vilniaus simbo
liką ir kitus įvaizdžius Ričardo 
Gavelio veikale “Vilniaus po
keris”.

Penktadienio rytas buvo 
skirtas pranešimams ir dis
kusijoms apie akademines 
reformas Baltijos kraštuose. 
Iš Lietuvos buvo kviesti rek
toriai: Algirdas Avižienis — 
Vytauto Didžiojo universite
to, V. Kriščiūnas — Kauno 
technologijos universiteto, 
Rolandas Pavilionis — Vil
niaus universiteto ir Vil
niaus Technikos universiteto 
vicerektorius Algirdas Valiu
lis. Dalyvavo tiktai Vilniaus 
pedagoginio universiteto rek
torius Saulius Razma. Jis api
būdino ne tik šį universitetą, 
naujai pavadintą š. m. gegužės 
mėnesį, bet ir bendrą nuotai
ką Lietuvoje, kur dabar vyksta 
aštrios diskusijos ir konflik
tai tarp įvairią grupuočią, ir 
kur didelį rūpestį kelia rusą 
kariuomenės buvimas. Jis siū
lė sekančią AABS konferenci
ją ruošti Lietuvoje ir priminė, 
kad labai svarbi tema būtą mo
kytoją paruošimo klausimas.

Diskusijose, dar po vieno 
esto ir dvieją latvią rektorią 
pranešimą, iškilo įvairūs klau
simai bei pasisakymai. Nori
ma visuose Baltijos kraštuose 
pakeisti laipsnią tvarką, kad 
labiau prilygtą Vakarą siste
mai. Pasisakytą, kad reikia at
gaivinti studentą entuziazmą 
ir praplėsti profesūros akira
tį, reikalaujant, pavyzdžiui, 
kad bent pusė daktaratą būtą 
įsigyjami užsienyje.

Dalyvaujantys akademikai 
nesutarė dėl išsimokslinusią 
kiekio. Vieni tarė, kad ją yra 
mažai, kiti įrodinėjo, jog esą 
atvirkščiai. Pavyzdžiui, esą 
labai daug baigusią inžineri
jos mokslus, kurie dirba įvai
riose net nepritaikytose sri
tyse.

Penktadienį taip pat vyko du 
seminarai apie studiją progra
mas Baltijos valstybėse, para
mą ir informacijos šaltinius 
šiam reikalui. Vakare miesto 
rotušėje buvo suruoštas pri
ėmimas AABS konferencijos 
dalyviams, kuriame Tony 
O’Donahue sveikino susirin
kusius burmistrės June Row
lands vardu. Taip pat žodį ta
rė AABS pirmininkas dr. To
mas Venclova, generalinis 
Lietuvos konsulas H. Lapas 
ir Latvijos konsulo žmona Rū
ta Silinš.

Šeštadienį dar vyko meno, 
bibliografijos, sveikatos, is
torijos, lingvistikos ir socia- 
linią mokslą sričią paskaitos 
bei pranešimai.

AABS konferencija rengia
ma kas antri metai. Šiemet 
trečią kartą ji vyko Toronte 
(prieš tai — 1973 ir 1978 m.).

Ramūnė Jonaitienė

Toronto “Gintaras”, pasiruošęs vykti į IX-tąją išeivijos lietuviu tautinių šokių šventę Čikagoje. Nuotraukoje 
gintariečiai šoka “Kupolinį” savo metiniame koncerte gegužės mėn. 24 d. Nuotr. O. Burzdžiaus

Kaunas — Eichstaett’as

Gimnazijų bendradarbiavimas
Grąžą laišką atsiuntė Kauno 

jėzuitą gimnazijos direkt. kun. 
Algimantas Baniulis, SJ, Eich- 
staett’o Willibald’o kataliką 
gimnazijos direktoriui A. Lell. 
Jame lietuvis rašo apsidžiau
gęs maloniu švietimo min. D. 
Kuolio laišku, kuriame prane
šama, kad Eichstaett’o viduri
nė mokykla nori užmegzti ry
šius su jėzuitą gimnazija Kaune.

“Daugiau kaip prieš 40 metą 
jėzuitai buvo išguiti iš tos gim
nazijos” — rašo kun. A. Baniu
lis, SJ. Tik atgavus nepriklau
somybę šios patalpos buvo grą
žintos šeimininkams. Nors jo
se veikė bendro lavinimosi mo
kykla, tačiau jėzuitai turėjo 
ją pagrindinai pertvarkyti. 
“Pirmiausia mes ieškojome 
Dievą, vaikus ir pedagoginį 
darbą mylinčią mokytoją. Mes 
leidome buvusiems mokiniams 
pasirinkti bendro lavinimosi 
arba mūsą katalikišką gimna
ziją. Didesnė mokintą dalis pa
sirinko katalikišką gimnaziją, 
nepaisant to, kad buvusi struk
tūra juos sužalojo, daug žaiz
dą paliko jaunose širdyse. Tai 
ir apsunkina mūsą darbą. Bet 
tai pagrindinis tikslas — padė
ti naujai kartai ir išlaisvinti 
ją iš skaudžios praeities. Dė
mesys mūsą mokyklai yra labai 
didelis. Ne tik Kauno vaikai 
nori joje mokytis, bet ir toli- 
mesnią vietovią. Šiame sunkia
me laikotarpyje mokyklai daug 
ko trūksta, ypač techniškos ir 

materialinės paramos. Be to, 
trūksta patyrimo. Gimnazija 
džiaugsis, galėdama su vokie- 
čią gimnazija užmegzti drau
giškus ryšius ir naudotis jos 
patyrimu.

Kviečiame Jus, Pone Direk
toriau, atvykti į Kauną (Kara
liaus dvaro g-vė nr. 1), pasilik
ti ilgiau mūsą gimnazijoje ir iš 
anksto numatyti mūsą tolimes
nę užduotį. Patogiausias mums 
laikas būtą gegužės - birželio 
mėnuo”. Laiškas parašytas ge
ra vokiečią kalba su mažom ne- 
esminėm klaidom.

Gavę šį laišką vokiečiai su
šaukė tuoj pat posėdį, kuriame 
dalyvavo apskrities tarėjai bei 
Eichstaett’o kataliką u-to prof, 
dr. Alfredas Bammesberger su 
žmona Anneliese, Willibald’o 
gimnazijos lotyną ir vokiečią 
kalbą mokytoja. Nutarta už
megzti Willibald’o gimnazijos 
ryšius su lietuvių gimnazija 
Kaune. Prof. dr. A. Bammes
berger su žmona tuoj po Sekmi- 
nią išvyko į Kauną plačiau ap
tarti bendradarbiavimo rei
kalą.

Ryšią užmezgimo klausimas 
buvo taip pat aptartas miesto 
burmistro Liudviko Kaert- 
ner’io įstaigoje, dalyvaujant, 
be prof. dr. A. B. ir jo žmonos, 
dar vokiečią gimnazijos moky
tojams D. Eichiner ir K. Koeg- 
ler. Eichstaett’o miesto bur
mistras tuoj pat išreiškė savo 
pritarimą bendradarbiavimui,

KAZYS BARONAS, 
Vokietija

ypač pabrėždamas šią ryšią 
humanitarinę reikšmę. Jis pa
sistengsiąs, kad šį tikslą mies
to taryba paremtą lėšomis pa
ruošti susitikimams, kurie pa
sitarnautą artimesniam vienas 
kito pažinimui.

Po karo tūkstantis lietuvią 
rado prieglaudą vienuolyno 
patalpose, tad pageidaujama 
šį laikotarpį moksliškai išnag
rinėti. Mokytojas Koegler su
tiko medžiagos ieškoti archy
vuose. Prie to darbo prisidės 
ir Eichstaett’o dienraščio vyr. 
redaktorius.

Naujas laikotarpis tarp Lie
tuvos ir Bavarijos Eichstaett’o 
miesto turi reikštis gražiu 
bendradarbiavimu” — rašoma 
posėdžio protokole.

Gražu, kad Europos lietuvią 
studiją savaitės rengėjai su 
paskaita pakvietė prof. dr. A. 
Bammesberger’į. Jis lietuvių 
kalbą išmoko savarankiškai, 
tad malonu bus šį lietuvių 
draugą arčiau pažinti ir gal 
kartu padėkoti už jo pastangas 
ir tarpininkavimą glaudžiam 
bendradarbiavimui tarp Kau
no ir Eichstaett’o.

’SAMOGmA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Jau kelintą kartą anglų spau
da iškelia pavojų Baltijos jū
roje, bet tyli lietuvių spauda. 
Š.m. birželio 15 d. Montrealio 
“The Gazette” paskelbė duo
menis apie Baltijon sumes
tas nuodingų dujų statines. 
Mirties versmės tūno pririš
tos ant plauko Baltijos jūroje. 
Milžiniška Pandoros dėžė gali 
prasiverti bet kada!...

Kas buvo Pandoros dėžė, yra 
žinoma tiems, kas studijavo 
pasaulio civilizacijas. Tiems 
aiškinimo čia neskiriu, paaiš
kinsiu dabartinių dėžių - stati
nių “istoriją”.

Pergalėmis ir kitu kuo ap
svaigę sovietai po II D. karo 
suvertė į Baltijos jūrą milži
niškus kiekius baisiai nuodin
gų dujų, paliktų vokiečių ka
riuomenės. Kariniai moksli-

Jaunimo planai ir darbai
Kanados lietuvių jaunimo sąjun

gos valdybą sudaro: pirm. O. Sta
nevičiūtė, vicepirm. R. Laurina
vičius, ižd. D. Baršauskaitė, sekr. 
V. Ross, nariai - A. Paulionytė ir 
V. Čuplinskas; tarybos rinkimų 
k-ja: J. Šukytė, L. Celtoriūtė.

Ši valdyba pateikė 1992-1994 
m. veiklos planą. Numatyta pa
ruošti informaciją apie stipen
dijų galimybes Kanadoje, bendra
darbiauti su Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministerija, organi
zuoti jaunimui savaitgalius sto
vyklavietėse, metinius suvažia
vimus Otavoje bei ruoštis VII-ta- 
jam kongresui. Sutarta įvairiais 
renginiais ir kitais būdais ju
dinti veiklą ir į ją pritraukti dau
giau jaunimo.

Valdybos iniciatyva birželio 11 
d. parlamentarams j Otavą išsiųs
ta daugiau kaip 800 laiškų rusų ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos 
reikalu. Darbą atliko: A. Paulio
nytė, D. Baršauskaitė, R. Laurina
vičius, O. Stanevičiūtė, I. Pivo- 
riūtė, K. Baršauskaitė, A. Karkai- 
tė, D. Gurklytė.

Į valdybos pirm. O. Stanevičiū
tės laišką, rašytą gegužės 11 d., 
atsiliepė Kanados prekybos ir pra
monės min. M. Wilson’as, pareikš
damas, kad Lietuvos ir Latvijos 
derybos su Rusija yra tęsiamos, 
padėkojo už rūpestį dėl svetimos 
kariuomenės buvimo Lietuvoje.

KLJS-gos valdybos pirmininkės 
adresas: O. Stanevičiūtė, 1324 
2nd Consession Rd. W., Lynden, 
Ont. LOR 1T0. O.S. 

AMBER

GLOBUS

Latvių įstaiga 
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VALSTYBES

Head office: 2300 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1P2. 
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Branch: 1880 Queen St.E., (prie Woodbine), Toronto, Ont. M4L1H2. 
Tel. (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

ninkai sako, kad tos statinės 
yra 90 metrų gilumoje, ir van
dens spaudimas juos ten laiko, 
bet nieko nesako, kai tos sta
tinės prakiurs, kas tada bus?! 
Civiliniai mokslininkai sako, 
kad yra didelis pavojus Balti
jos jūrai. Vakarų sąjunginin
kai sumetė chemikalų į Bal
tijos jūrą tarp 200,000 ir 350,- 
000 tonų.

Vakarų ir rusų šaltiniai pri
duria, kad dar be to buvo su
mesta 50,000 tonų cheminių 
ginklų, priklausančių Rytų Vo
kietijai ir sovietams.

Turint savo kiemo pašonėje 
tokį pavojų, kyla daug klausi
mų, ar yra koks pasiruošimas 
tam pavojui atremti? Pavyz
džiui: su žvejų tinklu ištrau
kus tokią statinę, kur ją dėti? 
Kaip pasielgti su apnuodytais 
žvejais! Kas daryti, jei didelė 
dujų versmė kiltų iš jūros apa
čios! Ar yra įsteigtas Baltijos 
jūros vandens tikrinimo punk
tas? Mano nuomone, turėtų bū
ti mokslingesne akimi pažvelg
ta į visa tai!

Jonas Neverdauskas

PANDORA - graikų mitologijos mo
teris, dievų apdovanota specialia 
dėže, kurioje buvo uždarytos ligos, 
nelaimės, vargai. Atgabenta žemėn, 
ji iš smalsumo atidarė tą paslaptin
gą dėžę ir išleido visas nelaimes, 
kurios išsisklaidė visame pasauly
je. Šioje iliustracijoje - legendinė 
Pandora, atidariusi žmonijos ne
laimių dėžę

Partizaniniu kovų aidai

Sustok prie akmens
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Žuvo vienuolika
1947 m. balandžio 4, Didįjį 

penktadienį, “Mindaugo” bū
rys užėjo pas gyventoją. Vieti
nis rusas M. pranešė Saugu
mui. Apsupti prie Papartinės 
miško, partizanai atkakliai gy
nėsi. Prasiveržė tik vienas va
das “Mindaugas” - Vytautas 
Gužas. Pasibaigus šoviniams, 
žuvo 11 partizanų: trys broliai 
Žukauskai, Parnarauskas, Juš- 
kys, Čekaitis, Urbonas, Valai
tis, Nausėda, Mejeris ir Ste
ponas Tališauskas. Jų kūnai 
buvo niekinami Eržvilko tur
gaus aikštėje, o vėliau užkas
ti už kapinių tvoros, “sirat- 
kapiuose”.

— Juos visus mūsų mama my
lėjo kaip savo vaikus, - prisi
mena Stasė. - Neišleisdavo ne
pavalgydinus ir neperžegno
jus. Ir niekada neliepdavo le
galizuotis ar suklastoti doku
mentus. Tik kai žuvo paskutinis 
sūnus, mamai buvo neapsako
mai sunku.

Stasė nesakė motinai. Abi su 
Slušinskaite jos nubėgo į žuvi
mo vietą, pas Masalskienę. Šei
mininkė jau buvo suimta ir 
daužoma iki suluošinimo. Tuš
ti, išvarpytom sienom namai 
plūdo krauju. Žukauską Stepu
ko nuplėšta pusė galvos . ..

Stasė pakėlė nuo žemės pa
mestą brolio šalikėlį. Susi- 
lankstė, pasiėmė. Užbėgo pas 
ryšininką “Jaunutį”. “Ar ži
nai?” “Jau žinau ...” Kaip pa

sakyt mamai? Kaip? Bėga Sta
sė per mišką namą link. Jai ro
dosi, kad ir eglės, ir pušys krūp
čioja iš skausmo ir baimės. Gi
liai nudiegia širdį: tai aidi gi
rioje mirtinai sužeistos moti
nos šauksmas:

— Paskutinį sūnelį nušovė! 
Negyvensiu ir aš! Dieve, Dievu
li!... Stasė pasitiko alpstan
čią Mamą. Apsikabino, parve
dė pas kaimynus. O ji vis kar
tojo: “Nenoriu gyventi. Ne
noriu. Paskutinio sūnaus ne
tekau” ...

Išdavė Juškys
Stasė saugojo Mamą, kad 

rankos prieš save nepakeltą. 
Kol aprimo, šiek tiek atsigavo. 
Jos vėl sugrįžo į namus. (Po 
kiekvieno brolio žuvimo vis 
bėgdavo, vis slėpdavosi nuo 
stribą persekiojimą).

Sesuo Zosė buvo suimta, pa
teko į sovietinius kalėjimus 
ir lagerius kaip politinė “ban
dite”. Ją išdavė įsiskverbęs į 
partizanų gretas provokato
rius Juškys, kurį už juodus dar
bus partizanai nubaudė mirti
mi. Vedžiojo Juškys stribus ir 
rodė į kiekvieną pirštu: “Va, 
tas ryšininkas, anas - bandi
tas”. Pirštu bakstelėjo ir į ne
turtingą jauną kaimo siuvėją 
Zosę Bendžiūtę. Tuo metu stri
bai išsivijo iš miško partizaną 
Gintarą Jonelį. Sužeidė. Vaiki
nas sprogdinosi, bet ilgai buvo 
gyvas. Įverstas į vežimą pra
šėsi pribaigiamas. Stribai ty
čiodamiesi ant jo užsodino su
imtos Stasės seserį ir draugę. 
Kai merginos stengėsi pasikel

ti, kad nedidintų vaikino kan
čių, stribai varė arklius zova
da. Jis mirė gulėdamas Eržvil
ko turgaus aikštėje.

Kęstučio apygardos Paupio parti
zanų būrio vadas BRONIUS TALI- 
ŠAUSKAS-GRIGAS (1916-1946)

Stasės grumtynės
Stasė slaugė, globojo moti

ną, ir visas namų ūkis buvo ant 
jos pečių. Pati arė, akėjo ir sė
jo. Tebebuvo partizanų ryši
ninkė. Atėjo kovotojas Anta
nas Slušinskas: “Sužinok, ar 
daug saugumiečių yra Eržvil
ke”.

— Anksti rytą, - prisimena ji, 
- nuvykusi Eržvilkan užeinu į 
kooperatyvą. Pasakiau slapta
žodį. Vedėjos kabinete gaunu 
rūpimą atsakymą, užrašytą 
slaptaraščiu ant popieriuko. 
Jį paslėpiau ant krūtinės. Ati
darau duris ir patenku į dvie
jų stribų nasrus: “Einam į vals
čių!” “Vedėja, - sakau, - pa
imkit mano indą žibalui!”Tegu 
ji mato, kad aš įkliuvau ir orien
tuojasi, ką kalbėt. Koopera

tyve buvę ryšininkai nustėro 
iš siaubo. Jie mato, kad aš įkliu
vau, negalėdama sunaikinti 
laiško. Kas bus?

Vakare valsčiuje tardo, pla
ka. “Kur tą laišką gavai?” “Ra
dau pamestą!” “Kur?” “Eržvil
ke! Aš jo neskaičiau, nespė
jau!” “Tai tu eini gatve ir ran
kioji visokius bjaurius popier
galius?” “Gražių nepasitaiko”, 
- apsimečiau kvailute. Mušė 
mane pasimainydami trise: 
stambus rusas Kazinas, lietu
viškai nemokantis, plakė bi
zūnu rusas Sergiejus ir plie
niniu strypu - lietuvis čekis
tas Gudeika. Iš bliuskutės li
ko vieni skutai.

Jūs manot, man buvo sunku? 
Staselė įterpia klausimą į sa
vo pasakojimą. Jos akyse, ku
riose blizga slepiamos ašaros, 
įsižieba kiti - atkaklūs žibu
riukai. Pažįstu žemaitišką 
charakterį.

— Žinot, kas man padėjo? - 
moteris aiškina. - Ogi kampe 
sudėtos visų vienuolikos nužu
dytų partizanų kepurės! Mane 
muša — aš žiūriu į jas: muškit, 
užmuškit! Netenku sąmonės, ir 
nieko ... Atgaivina, vėl muša. 
Kepures matau: muškit! Ir taip 
visą naktį daužė.

Pabėgimas
Ryte nepaėjau, visa sutinu

si. Įmetė į kitą kambarį. Sar- 
gybon pastatė tokį storą stribą 
Rybakovą. O pas mano bude
lius, girdžiu, ateina komunis
tas fotografas Ignatavičius. Jis 
kalbina Rybakovą. Sako: “Kad 
tik vyrams pasisektų, bandi
tai sviesto neatimtų!” Jie pri
veria duris, kalbasi tyliai. Nu
siaunu basutes. Prašau leisti 
pavaikščiot, pramankštinti su
tinusias kojas. Leidžia. Atsika
binu duris. Antros durys užkal

tos. Išjudinu ir jas. Kitame 
kambaryje trečios durys jau tik 
užkabintos. Atidariau ir nėriau 
į Šaltuonos pakrantę. Iš tiesų, 
šaltas jos vanduo. Atsigavo ko
jos. Patraukiau laukais, to
liau nuo kelių. O stribai basi, 
vienmarškiniai jau lėkė pas 
mano mamą. Stumdė ir mušė: 
“Kur duktė?” “Taigi jūs išsi
vedėti”

— Nušaukim šitą 6 banditų 
motiną, - plyšojo visa gerkle.

— Nebijau. Šaukit, vyrai! Aš 
ten savo vaikus sutiksiu. Aš 
savo sūnelių pasiilgau ... Vi
sai gyvent nenoriu. Šaukit!

Stribai išdundėjo. O Stasė 
užėjo pas Gudavičius, papra
šė, kad Mamai žinią duotų. Pas
kui atėjo partizanas Švelnys - 
“Putinas”. Nusivedė Stasę į 
Tauragės miškus. Vakare ji iš
ėjo su dviem partizanais į kai
mą parsinešti duonos. Išgirdo 
mašinų ūžimą. Važiavo stribai 
su enkavedistais. Jis priglu
do už griovio krūmų. “Mirt ne
bijau, — prisimena Stasė, - vy
rus prašiau: tik neatiduokit 
jiems manęs gyvos! Neatiduo
kit gryvos ...” Nelaimė pra
slinko pro šalį. Vos grįžo į sto
vyklą, atbėgo ryšininkas.

— Šupa mišką! - pranešė.
Apsupti jie išbuvo ištisą sa

vaitę. Gilyn į mišką priešas ne- 
siskverbė. Tačiau partizanai 
kentėjo atkirsti nuo maisto ir 
vandens. “Čiulpėm lašinių bry
zelius, užsigėrėm pelkės van
deniu, kurį irgi reikėjo tau
pyti”. Miegojo ant samanų ir 
eglių šakų patalo.

Ryšininkas pranešė: pasalos 
nėra. Namuose tuščia, viskas 
išplėšta. “Dirbti dirbti” — vie
na mintis Stasės galvoje. Siun
tinių prašo sesuo iš Uralo la- 
Ser’4’ (Bus daugiau)

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

- klauskite mūsų kainų sąrašo.
KITI PATARNAVIMAI.

SIUNTINIAI LĖKTUVU
- greitas būdas padėti jūsų draugams ir giminėms.

Sekantys išsiuntimai: liepos 4 ir 18 d. d.
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Oskaro Milašiaus pranašysčių narpliava
VYTAUTAS A. JONYNAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

DIDŽIOJI ANGELŲ 
RŪSTYBĖS TAURĖ
Slibino paveikslas

Stambiausią Pr. Mikalausko 
straipsnio dalį sudaro dialogo 
forma parašytas Milašiaus san- 
kirčio su Lietuvos pasiuntiny
bės personalu aprašymas, pa
vadintas “Didžioji angelų rūs
tybės taurė”.

“Tą dieną Oskaras Milašius 
atėjo į Lietuvos pasiuntinybės 
saloną”. Nustebusiems žiūro
vams, kurių tarpe buvęs ir Pet
ras Klimas, visais šonais suki
nėdamas Amerikos žemėlapį 
atlase, bandęs įtikinti, kad JAV 
kontūrai — tai slibino paveiks
las. “Štai Apokalipsės žvėris”. 
Ten buvę žmonės vieni kraipė 
galvas, kiti šypsojosi. Milašius 
aiškinęs, kad 1939 m. karo įvy
kius buvęs jau seniai paskel
bęs. “Vokietija bus išdrasky
ta”. Vokiečiai daug kartų tyčio
jęsi, kad mes neturime sostinės 
Vilniaus. Tas pats jiems atsi
tiksią su Berlynu. “Nebeliks 
nė Lietuvos, Baltojo Žirgo kraš
to”.

Į ten buvusių moterų klausi
mą, kodėl tokia liūdna ateitis, 
Milašius atsakęs, kad lietuviai 
per daug mylėję žemiškąją tė
viškę. JAV valdžia meluosian
ti, kad ji esanti pavergtų tautų 
išvaduotoja, kad “mes nesame 
antikristai”. Tai akiplėšiškas 
Apokalipsės slibino melas. 
“Pasaulio pabaigos ženklai 
kaip tik iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų”. Esą be reikalo daug 
kas gėrisi JAV tariama pažan
ga. Materialistai “pakerta bet 
kokį idealistinį nusiteikimą”. 
Jam nesuprantama, kodėl “ka
talikai žavisi šia piktojo šali
mi. Tai Evangelijos dvasiai 
prieštaringiausiais kraštas”... 
Amerikiečiai šlovina laisvę ir 
“sukčiausiais būdais rauna 
krikščionybės dvasią”. Per sku
bėjimą niekas ten negaunąs 
nė akimirkos pamąstyti apie 
gyvenimo prasmę. Viskas pa
jungta PINIGUI. Milijardieriai 
apkurtina, apsvaigina mulki
namas mases, “nuskandina są
moningai palaikomame sekso 
kulte”.

Į P. Klimo paklausimą, ar jis 
iš esmės smerkiąs JAV, Mila
šius atsakęs, kad amerikoniz- 
mas esąs “ryškiausioji Anti
kristo įsiviešpatavimo išraiš
ka”.

Revoliucija
Toliau Milašius vaizdžiai 

apibūdino kilsiančią baisią 
gangsterių revoliuciją Ameri
koje. Gangsteriai į rankas gau
sią baisų, viską naikinantį 
ginklą - “miestai virs pelenais, 
žlugs valstybės, žemynai, gele
žis tirps į vašką, akmenys lieps
nos, sakytum popierius” .. . 
Antrasis pasaulio pabaigos 
ženklas būsiąs Anglija. “Įvyks 
visuotinis šios salos sunaikini
mas. Tai pelnyta bausmė. Ang
lai per ištisus šimtmečius išgė
rė daug kraujo, ašarų, svetimo 
prakaito ... Po visiškai pelny
to Anglijos žlugimo vandenyje 
bei ugnyje turėtų būti mato
mas Izraelio sugrįžimas krikš- 
čionybėn”.

P. Klimas pasiteiravo apie 
Lietuvos ateitį. “Lietuva kurį 
laiką bus galingesnė už sutriuš
kintą Lenkiją ir atsiims praras
tas žemes su sostine Vilniumi”. 
Sustiprėjusi Lenkija nebus pa
simokiusi iš praeities klaidų, 
persekios lietuvius, bet Vil
niaus nebeatgaus. Dėl fanatiz
mo, kitų tautų neapykantos 
Lenkija turėsianti kentėti, ir 
ją taika labiau išvargins negu 
karas. “Lietuviams jokiu būdu 
nepakeliui su lenkais”. Lenki
ja kartosianti amžinąją klai
dą”, besistengdama atnaujinti 
lenkišką katalikybę”.. .

Mėnulio atplaiša
Būsiąs pajudintas ir Mėnulis. 

Jo trečdalis nukrisiąs ant Juo
dosios jūros. Nelaimė galinti 
paliesti ir Lietuvą, jei būsią įsi
galėję šėtoniški nusikaltimai 
(...) “kai kuriose šeimose šu
nys laikomi vietoje vaikų (. ..) 
pasklis homoseksualizmas ne 
tik tarp artistų ir karininkų. 
Tauta žudys negimusius kūdi
kius (...) Jeigu tauta laiku ne
darys atgailos, čia tyvuliuos 
Mėnulio jūra . . .” Nė viena tau
ta neliksianti gyva, jei “nusi
kals šiomis baisiomis nuodė
mėmis”. Iš griuvėsių išdygsiąs 
švarus tautų augalas. Airija 
esanti arčiausiai katalikybės, 
ji Lietuvai parodysianti Švč. 
Mergelės paveikslą, “kai ku

riems lietuviams bus siaubin
ga atsiminti, kad prisidėjo prie 
žydų žudymo”. Gerų pavienių 
katalikų esama visur. Tai pa
saulio druska.

Šv. Pranciškaus dvasia
Kilo klausimas, kas yra ge

ras katalikas? Milašiaus nuo
mone, tai budintis žmogus. Iš
ganytojas nupiešęs jo paveiks
lą: žiburys rankoje, apsiaus
tas rankose. “Prisiminkite šv. 
Pranciškų Asyžietį (...) Pri
siminkite Izidorių artoją”. Apie 
pastarąjį jis čia kiek plačiau 
papasakojo.

P. Klimas teiravosi, kokie Mi
lašiaus linkėjimai Lietuvai?” 
“Tegu lietuviai nieko nesimo
ko iš lenkų ir tegu neugdo tau
tinės katalikų bažnyčios (...) 
Tautiškumas negali nustelbti 
krikščioniško visuotinumo ...” 
Tobula katalikybė - tai lietu
vių saleziečių darbai Afriko
je. “Tegu Lietuvoje įsigali šv. 
Pranciškaus dvasia. Jau šian
dien reikėtų kalbėti apie Ma
hatma Gandį, Vydūną, Rabin- 
dranatą Tagorę”. Kilnumo ke
lias Lietuvai būtinas. Mila
šius atskleidęs Jėzaus Kris
taus pergalę, kai “bažnyčios 
įsakymai bus užlaikomi draus
mingai”, kai “tuštybė, apvaly
ta nuo šiandieninio materia
listinio barbariškumo, bus ati
duota ko greičiausiai morali
nei disciplinai”. Atgimusį pa
saulį mato jis susibūrusį “ap
link naują būsimą Švč. Merge
lės Motinos bažnyčią”.

Kyla abejonės
Dramatiškas Milašiaus - pra

našo pasirodymas pasiuntiny
bės salone skatina patikrinti 
skelbto teksto autentiškumą.

Pr. Mikalauskas nenurodo 
datos, kada tasai susitikimas 
pasiuntinybėje įvyko. Iš P. Kli
mo pasakojimų ir dienoraščio 
sužinome, kad jis su Milašiu
mi dažnai pasimatydavęs, nes 
gyvenęs tame pačiame pasta
te. Įdomu, kad Klimo dienoraš
tyje nėra nė mažiausios užuo
minos apie tokį įvykį pasiun
tinybėje. Milašius Klimui nei 
fanatikas, nei moralistas. Kli
mas matęs jį senstantį, su savi
mi pačiu kalbantį, užjausda- 
vęs matydamas traukulių tą
somą.

PETRO KLIMO UŽRAŠAI
Apokalipsės poveikyje

Čia pateikiami P. Klimo už
rašėliai, rašyti prieš 60 metų. 
Bet ir vėlesniuose pasakoji
muose Klimas apie Milašių ki
taip nekalbėjęs.

Ž. Mikšys straipsnyje - “O. 
Milašius Petro Klimo dienoraš
tyje” (“Metmenys”, 34 nr. 1977 
m.); 1933 metai. Ašarodamas ir 
labai susijaudinęs Milašius 
atnešęs naujų regėjimų iš Apo
kalipsės. Lietuva pergyven
sianti baisių dalykų, bet po 
to “išeis garbinga, garsi, didi”. 
Milašius vėl palaiminęs Lietu
vą “ant mano galvos”. Ašaros 
spindėjusios jo akyse. Jis pa
sisakęs, kad jo vizijos jį ir ste
bina, ir baugina, ir džiugina, 
“verčia į nusižeminimą ir mal
dą”. Savotiškai aiškinęs savo 
“Credo”: Jei net Dievo nebūtų, 
tai jis jį sukurtų, nes Dievas 
yra jo paties affirmation (pa
tvirtinimas).

Jis puolęs ant kelių ir dėko
jęs Dievui už suteiktą malonę 
skelbti pranašystes iš Apoka
lipsės. Nerimas dieną ir naktį 
kankinęs, “darydamas pamiši

Stasė Šimoliūnienė, ŠOKIO SŪKURYJE. Paveikslas sukurtas iš šiaudinu
kų, suklijuotų ant drobės, ir parengtas Detroito meno instituto restau
ratoriaus Kenneth Katz’o Nuotr. VI. Staškaus

mo įspūdį”. Amerika - velnio 
agentas. Nori suglemžti seną 
Angliją, kurią Dievas pirmiau
sia nubaus. “Visa Rusija bus 
elektrifikuota, suamerikonin- 
ta ir pataps turtinga ir galin
ga. Tai bus reikalinga Angli
jai sutriuškinti”.

Pasaulinė federacija
Milašius pranašavęs apie il

gą taikos laikotarpį - 1000 me
tų. Pasaulis turėsiąs vieną še
fą. Tai nebūsiąs popiežius. 
“Lietuva tuo būdu bus didžiai 
garbinga, rekompensuota už vi
sas savo skriaudas”. Papasa
kojęs ir savo būties tragedi
ją: tėvas Varšuvoje pamatęs 
gražią žydę, nusivežęs ją į Če- 
rėją, kur gimęs Milašius; ir 
kai jau buvęs 17 metų Paryžiu
je, dalyvavęs savo tėvo ir mo
tinos vestuvėse. Jis jų neken
tęs, nors motiną vistiek mylė
jęs. Buvęs nelaimingiausias 
žmogus. Dėl to ir žudęsis. Jo 
likimas buvęs - suprasti Apo
kalipsės paslaptis.

Milašius labai toli nuėjęs 
savo Apokalipsės aiškinimuo
se. Amerika - tai Velnias šio
je žemėje. “44 - tai reiškia 1944 
metai, kai Kristus ateis žemėn 
viešpatauti 1000 - čiui metų”. 
Būsianti pasaulinė Federaci
ja, vadovaujama Kat. Bendri
jos, bet ne popiežiaus. Federa
cijos šefu būsiąs pats Milašius, 
nes parašyta: Silom - Miloš. O 
Klimas būsiąs Lietuvos kara
liumi, Maskil - Klimas. Po to
kių pranašysčių Milašius nebe
galėjęs - nei miegoti, nei valgy
ti. Klimui pavykę jį apraminti.

(Bus daugiau)

“Smėlio klavyrų” besiklausant DMITRIJUS KANOVIČIUS

Jono Jurašo režisuotas spektaklis Toronto scenoje
Nutilo Jono Jurašo “Smėlio 

klavyrų” muzika, ketvertą die
nų skambėjusi Toronto “Har
bourfort Theatre”, tačiau šir
dyje dar tebeaidi archeologų 
choro balsai, persipynę su ne
gailestingu, monotonišku smė
lio lietaus lašų ritmu.

Žinia apie Kauno dramos 
teatro gastroles Kanadoje ne
sukėlė didesnio susidomėji
mo dėl daugelio priežasčių: 
maištis Lietuvoje, nesibai
giantis aršių svečių iš Lietu
vos karavanas, paženklintas 
nenuslepiamu materialinio 
alkio atspalviu, įkyriai vieno
das lietuviško patriotizmo 
čempionatas, užgožęs realias 
problemas ir tampantis profe
sija, negrįžtamas Lietuvos li
teratūros ir meno komerciali- 
zacijos procesas, nepagrįstai 
ankstyvos lygiavimosi su Vaka
rais ambicijos, šių eilučių au
toriaus meninio Lietuvos gyve
nimo patyrimas ir jo išdavoje 
susiformavusi skeptiška lietu
viško teatro vertinimo nuomo
nė ir 1.1.

Pažintis ir nuolatinis bend
ravimas su Vakarų pasaulio 
teatro dramaturgija, režisū
riniais bei aktoriniais darbais 
- kiek sėkmingais, tiek mažiau 
pavykusiais, bet visados pa
grįstais vidine asmenybės ir 
kūrybinės improvizacijos lais
ve, - atvėrė šiuolaikino teat
ro duris. Jo meninis lygis su
kūrė savotišką teatro modelį, 
kuris tapo pavyzdžiu, į kurį ly
giuojasi profesionali teatrinė 
pasaulio bendruomenė.

Visa tai nevertė skubėti į 
“Smėlio klavyrus”, nuskambė
jusius subtiliai ir prasmingai.

t

Didelio išeivijos veikėjo kunigo ANTANO MILUKO paminklas prie Ruda
minos šventovės. Aukštai iškeltas angelas primena velionį, pakilusį iš 
Lietuvos ir nutūpusį Amerikoje, kur skleidė savo tautiečiams krikščio
nišką ir lietuvišką šviesą Nuotr. Alf. Laučkos
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Jonas Jurašas, pasitelkęs ne
įprastą, bet išraiškingą reži
sūrinių priemonių arsenalą, 
dvi valandas nuosekliai tapė į 
nebūtį nugrimzdusio pasaulio 
paveikslą, kurį pamažu atran
da Profesorius ir Kompozito
rius, žvelgiantys pro apdūlėju- 
sį laiko stiklą į užmaršties smė
lio apneštas žmogaus dvasios 
kertes: kūryba ir tikslas, mei
lė ir išdavystę, sielvartas ir 
džiaugsimas, pareiga ir pašau
kimas. Toks spektaklio leitmo
tyvas. Taip prasideda kelionė 
laiko geležinkeliu į praeitį, 
kurioje dega asmenybių (Done
laitis, Poška) kūrybos žibin
tas, nušviečiantis tautos kan
čią ir viltį, bet sunaikinantis 
kūrėją.

Laikas keičiasi ir personažai 
transformuojasi iš vienos bū
senos į kitą, tačiau nesikeičia 
jų tikslai, siekiai ir pašauki
mas kurti. Niūri, dvispalvė, 
liūdnų melodijų pripildyta 
lietuviško kaimo aplinka dar 
labiau išryškina pagrindinių 
personažų veržimąsi į šviesą, 
jų egoistišką kūrybos prad
menį. Nejučiomis lygini šią 
aplinką su Tarkovskio “Andrie
jumi Rubliovu” ir slogia, be
viltiška totorių jungo atmos
fera. Būtent tokioje kančios, 
smurto ir beviltiškumo aplin
koje gimsta, vystosi ir pražys
ta tikrieji talentai.

Girgžda archeologų purena
mas smėlis, jo grūdeliai pama
žu byra, lyg nuo kopos, nuo tos 
žiūrovų auditorijos dalies, ku
riai priklauso šių eilučių auto
rius. Riba, skirianti sceną nuo 
salės, atrodo, ištirpsta ir pasi
junti lyg vienas iš tik ką atras
tų archeologinių radinių: imi 
atrasti savo, savo šaknis, savo 
netolimą, bet vis sunkiau atpa
žįstamą praeitį, suvokdamas 
negailestingą laiko metrono
mą. Pro Toronto “Downtown” 
dangoraižių, bankų, biržų, 
raštinių voratinklį pamažu 
ima ryškėti Tilžės ir Bitėnų 
kontūrai, artimi, bet nebepa
siekiami.

Jurašo režisūra ir aktorių 
meistriškumas įgalino bema
tant užmegzti ryšį su nelietu
viškąja žiūrovų auditorijos 
dalimi. Tapyba nereikalauja 
vertėjo pagalbos, todėl pa
veikslas, nutapytas spektak
lio grupės, prikaustė žiūrovų 
dėmesį savaime. Didelę reikš
mę tam turėjo ir veiksmo geo
grafija, kuri, nors ir būdama 
provinciali arba specifiškai 
lietuviška, nesumenkino iškel
tų temų, o atvirkščiai - iškėlė 
jų universalią reikšmę, trans
formuodama jas į bendražmo- 
giškos egzistencijos filosofi
nę plotmę.

Nežiūrint temos universa
lumo, dramaturginė jos inter
pretacija buvo kiek netikėta, 

tiek ir sudėtinga bei nepatogi 
lakesnės vaizduotės ir inte
lektualinio išprusimo neturė
jusiai žiūrovų daliai. Jiems 
negelbėjo nei spektaklio pro
grama - jie nesuprato “apie 
ką kalbama/judama scenoje”. 
“Smėlio klavyrus” reikėjo pa
justi ir išgirsti, nebūtinai pa
žodžiui suvokiant turinį.

Aktorių vaidyba prilygo re
žisūrai. Didžiulis fizinis krūvis 
(keturių dienų eigoje penki 
spektakliai) ir nepaprastai 
aukšta emocinė vaidmenų įtam
pa nesutrukdė atskleisti reži
sūrinį ir dramaturginį suma
nymą. Trupės meistriškumas 
ryškiai suspindėjo vedybų epi
zode, kuriame lietuviškas Do
nelaičio poemos motyvas atra
do netikėtai dinamišką, žais
mingą ir režisūriškai meist
rišką interpretaciją. Įsiminė 
L. Laucevičiaus monologai, J. 
Onaitytės plastika, P. Venslo- 
vo ir V. Valašino duetas, D. 
Kazragytės smuklininke ir R. 
Staliliūnaitės auklė.

Kaip ir reikėjo laukti, ne
apsieita be patriotinės temos 
eksploatacijos. Laimei, meniš
kumas ir spektaklio idėja ne
pasidavė šios temos besaikiam 
plėtojimui ir apsiribojo tak
tišku, atseikėtu jos traktavi
mu. Dramaturginės spektaklio 
medžiagos tam tikrą neišbaig
tumą sėkmingai kompensuoda
vo režisierius ir aktoriai, nors 
kartais to išvengti nepavykda
vo (Neumann’o banda). Apskri
tai, kalbant apie pjesės siu
žetą, pasigedau ryškesnių dra
maturginių akcentų bei veiks
mo sintezės. Mano nuomone, 
“Smėlio klavyrų” režisūros 
ir aktorių lygio iš vienos ir 
dramaturgijos iš kitos pusės ly
gio kontrastiškas neatitikimas 
dažnai išryškėdavo spektaklio 
metu.

Scenoje ryškiai buvo paste
bimas dvasinis aktorių nuo
vargis. Rodos, nereikėjo vai
dinti - užteko būti pačiu sa
vimi. Būtent čia, mano nuomo
ne, glūdi viena iš spektaklio 
sėkmės priežasčių. O apie Ju
rašo režisūrą reikia rašyti 
profesionaliai, ilgai ir atski
rai. “Smėlio klavyrai” - pir
mas režisieriaus spektaklis, 
kurį teko matyti ir įsitikinti, 
kad tai sąžiningas, doras ir ta
lentingas menininkas. Norėtų
si dar daug kartų susitikti su 
jo kūryba.

“Smėlio klavyrai” nutilo. 
Smėlis, trumpam atskleidęs sa
vo paslaptis, vėl paslėpė po 
savo uždangalu Klavyrą ir Ge
ležinkelį, Gaidį ir Povą, Done
laitį ir Anną Reginą. Pažvelkit 
į save ir, gerai apsižiūrėję, iš
vysite to paties smėlio grūde
lius ant savo kūno. Smėlis pa
mažu apgaubia jus. Prasideda 
kelionė laiko geležinkeliu . ..

Toronto, 1992 m. birželis
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Ugnės Karvelytės knygą “Ry

toj traukinių nebebus” prancūzų 
kalba išleido leidykla “Editions 
de la difference” Paryžiuje. Ši 
prancūziškai parašyta lietuvai
tės vertėjos ir rašytojos U. Kar
velytės knyga apie mažą mergaitę, 
II D. karo sūkuriuose netekusią 
tėvynės, susipažinusią su sveti
mų kraštų rupia duona, jau verčia
ma lietuvių kalbon. U. Karvelytės 
knygos “Rytoj traukinių nebebus” 
prancūziškosios laidos sutiktu
ves vasario 26 d. Paryžiuje suren
gė kultūrinių ryšių agentūra “AD 

<HOC”.

Vilnietį vargonų virtuozą Ge
diminą Kviklį keliems koncer
tams JAV pakvietė dr. Albinos 
Prunskienės sudarytas organiza
cinis komitetas. Svečias, gimęs 
1946 m. Vilniuje, fortepijono stu
dijas Lietuvos konservatorijoje 
baigė 1969 m., pagrindus gavęs 
M. K. Čiurlionio meno mokyklo
je. Tik tada jis pradėjo studi
juoti vargonus pas žymųjį virtuo
zą Leopoldą Digrį. Pirmąjį var
gonų rečitalį, dar neturėdamas 
diplomo, surengė 1974 m. sausio 
14 d. dar paveikslų galerija pa
verstoje Vilniaus arkikatedroje. 
Jis taipgi yra ir kvalifikuotas 
klavesinistas, studijas gilinęs 
Prahos muzikos akademijoje. Či
kagos lietuviams skirtas vargo
nų virtuozo G. Kviklio koncertas 
gegužės 17 d. įvyko Švč. M. Ma
rijos gimimo parapijos šventovė
je Marquette Parke. Programon 
jis buvo įtraukęs J. S. Bacho, 
M. K. Čiurlionio, B. Kutavičiaus, 
J. Naujalio, M. Regerio kūrinius. 
Koncertan įsijungė dvi čikagietės
— smuikininkė Linda Veleckytė- 
Kerpienė ir sopranas Dana Stan
kaity tė.

Šešioliktąsias “Poezijos die
nas” Čikagos lietuviams šiemet 
surengė Jaunimo centro moterų 
klubas. Programą paruošė ir di
džiąją jos dalį atliko iniciatorių 
poetą Kazį Bradūną pakeitusi ak
torė Nijolė Martinaitytė. Šiam 
renginiui, gegužės 22-23 d.d. įvy
kusiam M. K. Čiurlionio galeri
joje, buvo pasirinktas pavadini
mas “Nuo ‘Literatūros lankų’ iki 
Lietuvos ir M. K. Čiurlionio”. 
Gegužės 22 d. vakaras buvo skir
tas Lietuvos poetams ir M. K. 
Čiurlioniui, o gegužės 23 d. — iš
eivijoje leisto “Literatūros lan
kų” žurnalo keturiasdešimtme
čiui. Pirmojo vakaro dalyvius ren
gėjų vardu pasveikino Juoze Iva- 
šauskienė. Aktorė Nijolė Marti
naitytė buvo pasirinkusi keturis 
Lietuvos poetus ir jų kūrinius. 
Juditai Vaičiūnaitei atstovavo 
jos istorinė poema “Kanonas Bar
borai Radvilaitei”, Sigitui Gedai
— su kun. A. Strazdeliu susieta 
poema “Strazdas”, Marcelijui 
Martinaičiui — poemos “Seve- 
riutės rauda”, “Vakaras Palend- 
rėse” ir “Tėvynei”, 1990 m. vasa
rio 8 d. mirusiai Janinai Deguty
tei — jos eilėraščiai “Prisikėli
mas”, “Mažoji nakties baladė”, 
“Žydi obelis”, “Laimei”, “Giria”, 
“Mūsų motinų kalba”, “Anapus 
vilties” ir “Antigonė”. Jaunieji 
pianistai Sonata ir Rokas Zubovai 
vakaro programą papildė penkiom 
M. K. Čiurlionio harmonizuotom 
lietuvių liaudies dainom ir jo 
“Styginiu kvartetu”, pritaikytu 
atlikti keturiomis rankomis vie
nu fortepijonu.

Antrąjį “Poezijos dienų” vaka
rą buvo prisiminta neperiodinio 
žurnalo “Literatūros lankai” ke
turiasdešimt metų sukaktis. Apie 
ją kalbėjo Nijolė Martinaitytė. 
“Literatūros lankai” pratęsė 1951 
m. pasirodžiusios antologijos “Že
mė” pradėtą darbą, sutelkdami 
jaunuosius mūsų išeivijos poetus 
ir rašytojus. Neperiodinis “Li
teratūros lankų” žurnalas buvo 
leidžiamas 1952-59 m. Argenti
nos sostinėje Buenos Aires. Re
dakcinę kolegiją sudarė Kazys 
Bradūnas, Juozas Girnius, Juo
zas Kėkštas, Henrikas Nagys ir 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Spaus
dinimo reikalus tvarkė tada Ar
gentinoje gyvenęs Juozas Kėkš
tas, o medžiagos surinkimu ir 
žurnalo platinimu rūpinosi čika- 
gietis Kazys Bradūnas. Neperio
dinių “Literatūros lankų” buvo 
išleisti aštuoni numeriai. N. 
Martinaitytė antrojo vakaro da
lyvius supažindino su šio žurna
lo redakcinės kolegijos nariais 
bei kitais bendradarbiais ir jų 
kūryba. Poetų Jono Aisčio, Hen
riko Radausko, Alfonso Nykos- 
Niliūno, Henriko Nagio, Jono Me
ko, Liūnės Sutemos, Vytauto Ma
černio, Leonardo Andriekaus ir 
Kazio Bradūno kūrinius skaitė 
Čikagos amerikiečių teatruose 
dirbanti aktorė Gintarė Kižytė, 
prie “lankininkų” pridėjusi ir 
kelis Julijos Švabaitės eilėraščius.

Lietuvos operos ir baleto teat
re balandžio 10 d. vilniečiai 
džiaugėsi baleto sol. Jono Kata
kino kūrybiniu vakaru ir “Car
men” baleto premjera. Jam pa
naudota G. Bizet operos ir R. 
Ščedrino muzika. Libreto auto
rius ir spektaklio choreografas 
bei režisierius yra Egidijus Do
meika. Chose vaidmenį atliko J. 
Katakinas, Carmen — Eglė Šapo- 
kaitė, Eskamilijo — Aurelijus 
Daraškevičius.

Biržų pilies “Šėlos” muziejus 
surengė šio krašto audėjos Bronės 
Stapulionienės audinių parodą, 
užėmusią dvi muziejaus sales. Pa
roda buvo apžvalginė, apimanti 
trijų dešimtmečių darbą. Sukak
tuvininkė yra išaudusi daug vie
nas už kitą dailesnių rankšluos
čių, kilimų, lovatiesių. Daugelį 
skaitytojų turbūt stebins negir
dėtas “Šėlos” muziejaus pavadini
mas Biržų pilyje. Šėla buvo vadi
nama istorinė baltų žemė tarp Ne
munėlio, Lėvens, Šventosios 
aukštupių ir Dauguvos su ten gy
venusiais sėliais.

Vilniaus kraštotyros būstinė
je buvo atnaujinta tautodailinin
kės Elenos Krušinskaitės darbų 
paroda. Ją papildė piliakalnių, 
gamtos paminklais tapusių ąžuolų 
paveikslai, varpininkų bei aušri
ninkų, Lietuvos atgimimo žadinto
jų tautodailininko Jurgio Dovy
daičio, mitologo Norberto Vė
liaus, poeto Justino Marcinkevi
čiaus portretai. Antrojon savo 
darbų parodon E. Krušinskaitė 
yra įjungusi ir nutapytus Lietu
vos kunigaikščius. Visą savo kū
rinių rinkinį šią vasarą ji žada 
išstatyti “Tėviškės” muziejuje 
Rumšiškėse.

Poetas Kristijonas Donelaitis 
gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdy
nėliuose, mirė Tolminkiemyje 
1780 m. vasario 18 d. Jo gimtuo
siuose Lazdynėliuose prie Gusevu 
pavadintos Gumbinės š. m. gegu
žės 30 d. buvo atidengtas pamink
linis akmuo. Minint K. Donelaičio 
du šimtai septyniasdešimt pen- 
kerių metų gimimo sukaktį, ten 
buvo pasodinti 275 ąžuoliukai. 
Būsimos giraitės properšoje da
bar pastatytas architekto Napa
lio Kitkausko paruoštas pamink
linis akmuo, įamžinantis didžio
jo būrų dainiaus gimimą šioje vie
tovėje. Paminklinio akmens ati
dengime kalbėjo Lietuvos premi
jos laureatas Napalys Kitkauskas, 
kuris yra ne tik akmeninio pamink
lo autorius, bet ir dabartinis Kris
tijono Donelaičio draugijos pir
mininkas, susipažinęs su Sibiro 
tremtimi. Paminklinį akmenį su 
liaudies meistro R. Orvydo iškaltu 
įrašu pašventino Lietuvos evange
likų liuteronų kunigai Mečys Be- 
keris, Jonas Okas, Kurtas Moras 
ir Darius Petkūnas. Su kitais sve
čiais šventėn įsijungė Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministeris 
Darius Kuolys ir staigmena tapęs 
K. Donelaičio brolio vaikaitis 
Kristijonas Donalys (Christian 
Donalies), Vokietijoje gyvenan
tis psichiatras. Tą dieną nebuvo 
užmirštas ir Tolminkiemis (Čistyje 
Prudy). Talkininkai iš Lietuvos 
ten sutvarkė K. Donelaičio memo
rialinio muziejaus aplinką, nu
šienavo pievelę.

Valdo Adamkaus įsteigta eko
loginė premija už svarbius teori
nius ir praktinius darbus šioje sri
tyje kasmet bus paskiriama kon
kurso būdu ir įteikiama Vilniuje 
birželio 5 d. Ji yra laikoma Pasau
linės aplinkos apsaugos diena. 
Vertintojų komisija šiemetinę 
premiją paskyrė Sauliui Griciui, 
organizavusiam pirmąjį ekologijos 
žygį Lietuvoje, badavusiam, kad . 
Kaune būtų pradėti statyti van
dens valymo įrenginiai, kelis mė
nesius dirbusiam Kauno burmist
ru. Deja, tūkstančio dolerių pre
mija buvo jau pomirtinė. V. 
Adamkus ją įteikė velionies naš
lei Angelei. “Lietuvos ryto” at
stovas Tomas Juknevičius, primi
nęs Sauliaus Griciaus gležną svei
katą bei jo paliktą raštelį, kad 
neužteko nervų ir fizinių jėgų, 
cituoja žmogaus dvasinei ekolo
gijai skirtus V. Adamkaus žo
džius: “Su baime žvelgčiau į XXI 
šimtmetį, jeigu mes neturėtume 
žmonių, kurie gyvena meile arti
mui ir kurių gyvenimas skirtas 
žmonijos gerbūvui. Tikiu, kad 
įprasminsime Sauliaus Griciaus 
idealus, rūpindamiesi mūsų gim
tojo krašto apsauga, jo turtais, 
o dirbsime vadovaudamiesi sąži
ne, etika ir pagarba vienas kitam”. 
Konkurse II vieta teko universi
teto docento Pauliaus Kavaliausko 
darbui “Lietuvos saugojamų teri
torijų sistemos sukūrimas ir įgy
vendinimas”, III vieta — prof. Ka
zio Šešelgio darbams Lietuvos 
kraštotvarkoje. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas 

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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.iki...2.50%

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortgičlus Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

1 East Mall Crescent
Etobicoke, Ontario M9B 6G8

Prof...lon.l. Inc. Res: 231-2839
An Independent Member Broker___________

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ 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)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

XVa, CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION
{ Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA.
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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.

Panevėžio “Lietkabelis”, dalyvavęs ŠALFASS-gos 1992 metinėse žaidynėse. 
Iš kairės klūpo: I. Aukštikalnis, A. Gineika, G. Leonavičius; stovi: D. Pieta, 
D. Rubštavičius, V. Simanavičius, R. Petronis, V. Paškauskas (treneris), 
A. Girdvainis, A. Šeiningas Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

Krepšininkai iš Panevėžio
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 

auklėjimo ir sporto sąjungos meti
nės - 42-sios sporto žaidynės jau pra
eityje ... Kalbame apie pasiekimus 
ir patirtas nuotaikas jose, kiekvie
nas kitaip įžvelgdamas. Žinoma, jos 
buvo gausios dalyviais (net 600 spor
tininkų), neblogai suorganizuotos, 
daug praleista laiko susipažinimo 
pobūviuose, tačiau kai kuriems svar
biems reikalams aptarti, kaip dar
buotojų pasitarimai, laiko nebūta. 
Tradiciniai laimėtojų pagerbimai, 
įteikiant jiems dovanas, nepraves- 
ti. Daug kitų smulkmenų nepralei- 
dus, būtų buvę daug geresni atgar
siai apie renginio pasisekimą ...

Apie buvusią žaidynių varžybinę 
dalį nemažai buvo rašyta. Šį kartą, 
daugiau dėmesio skirtina svečiams 
iš Lietuvos, kurie varžėsi greta iš
eivijos sportininkų. Tai Panevėžio 
“Lietkabelio” krepšinio komanda, 
ŠALFASS-gos c. valdybos kvietimu 
atvykusi su 9 krepšininkais, jų tre
neriu V. Paškausku ir 8 palydovais, 
ir žaidusi keletą draugiškų rung
tynių, vėliau dalyvavusi svečio tei
sėmis pačiose žaidynėse.

“Lietkabelio” grupei priimti To
ronte buvo sudarytas specialus ko
mitetas, kuriam, ŠALFASS-gos c. 
valdybos kviestas, vadovavo Pr. Ber- 
neckas. Daug rūpesčių pakėlė taip 
pat ir E. Stravinskas, A. Morkūnas, 
Duliūnų šeima, R. Miečius, ŠALFASS 
c.v. pirm. A. Šileika ir kt. Svečių 
viešnagei buvo sudaryta jų globos 
programa, taipgi ir draugiški susiti
kimai su Hamiltono “Kovo”, Toron
to “Estonia” ir “Vyčio” krepšinio 
komandomis. Gegužės 2 Hamiltone 
svečiai pralaimėjo “Kovui” 101:93. 
Gegužės 5 Toronte arti 40-ties taš
kų skirtumu jiems atskaitė klubo 
“Estonia” aukštosios lygos koman
da, o sekančią dieną, gegužės 6, sve
čiai laimėjo prieš Toronto "Vytį”. 
Reikia pastebėti, “Vyčio” krepši
ninkai buvo nedrausmingi. Visa ei
lė techniškų baudų už nesportišką 
elgesį laimėjimą nulėmė svečiams.

Žaidynėse “Lietkabelis” (apie tai 
jau rašėme), pasiekęs laimėjimus 
prieš Toronto “Aušrą” ir Čikagos 
“Nerį”, trečiose pralaimėjęs 77:76 
Čikagos “Lituanicai”, iš tolesnių 
varžybų buvo išjungtas. Su svečiais 
gegužės 13 buvo atsisveikinta iš
leistuvių pobūvyje, R. ir A. Šileikų 
namuose. Gegužės 14 “Lietkabelis” 
išskrido atgal į Lietuvą.

1992 m. sezono Lietuvos aukščiau
sios lygos varžybose “Lietkabelis” 
užėmė IV-tą vietą. I-ji vieta iškovo
ta Kauno “Žalgirio”, II v. Vilniaus 
“Statybos”, III v. Kauno “Atleto”, IV 
v. Panevėžio “Lietkabelio” ir t.t. 
Norisi priminti, 1989 m. viešnagės 
metu Lietuvoje “Vėjas” po permai
ningos kovos ištempė dviejų taškų 
skirtumu laimėjimą prieš “Lietkabe
lį”. Sentimento vedini, ŠALFASS- 
gos darbuotojai, kurie tada su “Vė
ju” “pūtė” Lietuvoje (R. Miečius, A. 
Šileika, Sig. Krašauskas, A. Morkū
nas ir E. Stravinskas), nutarė į 42- 
sias ŠALFASS-gos žaidynes kviestis 
“Lietkabelį”.

Apie Panevėžio krepšininkus bū
tina priminti dalykus, kurie yra ne
beišdildomi . . . Yra sakoma, kad Pa
nevėžio indėlis į Lietuvos krepšinį 
labai didelis. Tai “Lietuvos krepši
nio kalvė ...” Pokaryje 1951 m. Ode

Panevėžio “Lietkabelio” išleistuvės ŠALFASS-gos pirm. Audriaus Šileikos 
namuose. Iš kairės: Gintaras Leonavičius - kapitonas, Arūnas Čygas, tarp
tautinės klasės krepšinio teisėjas, atvykęs su “Lietkabeliu” ir nutaręs
pratęsti viešnagę Kanadoje, ir Toronto “Vyčio” pirm. Rimas Sonda

Nuotr. Sig. Krašausko

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

soje, šalies “Spartako” varžybose, 
panevėžiečiai, Viliaus Variakojo, 
buvusio valstybinio masto sporti
ninko ir pedagogo auklėtiniai, lai
mėję 7 susitikimus, tapo SSSR čem
pionais. Tie jaunuoliai buvo gim
nazijos abiturientai: S. Atraškevi- 
čius, A. Butkūnas, A. Juknevičius, 
A. Matačiūnas, R. Petrauskas, R. 
Sargūnas (dabar žinomas Lietuvoje 
kaip olimpinės rinktinės treneris), 
V. Stasilionis, J. Žičkus, E. Zuraus- 
kas. Jau sekantį sezoną į reprezen
tacinę respublikos komandą buvo 
pakviestas A. Matačiūnas, kurioje 
jis sėkmingai žaidė ištisą dešimt
metį. Taip pat J. Žičkus bei R. Sar
gūnas įsijungė į meistrų komandas.

Panevėžys reguliariai teikė žai
dėjus reprezentacinėms respubli
kos komandoms. Puikiu “driblingo” 
meistru visiems atmintyje išliko 
Kauno “Žalgirio” žaidėjas V. Ma
salskis. Ilgą laiką gražiu žaidimu 
krepšinio mėgėjus džiugino buvęs 
Vilniaus “Statybos” kapitonas, da
bartinis šios ekipos treneris V. 
Andriūnas bei komandos draugas 
J. Kazlauskas. Pastaruoju metu 
sėkmingai meistrų komandose rung
tyniauja R. Civilis, V. Dambraus
kas bei jaunas ir labai perspekty
vus gynėjas G. Bačianskas. Visi šie 
sportininkai gimė, užaugo ir krep
šinio pradmenų išmoko Panevėžyje.

Kaip “Lietkabelis” komanda žino
ma nuo 1964-jų. Jau antras dešimt
metis, kai “Lietkabelį” treniruo
ja sporto entuziastas, naujų talen
tų ieškotojas ir atradėjas Vidman
tas Paškauskas. Jo darbas neleng
vas; geriausi pastoviai kviečiami 
į meistrų komandas. Mieste nėra 
aukštųjų mokyklų, dalis gabaus jau
nimo išvyksta studijuoti į kitus mies
tus. Jis pradeda vėl iš naujo prie
auglio išvedimą į “aukštąjį” krep
šinį.

“Lietkabelis” 1978 m. žaidė TSRS 
pirmosios lygos pirmenybėse. 1985 
m. laimėjo Lietuvos aukščiausioje 
lygoje čempionatą. Dalyvavo ir pa
siekė laimėjimų daugelyje respub
likos turnyrų. Nusipelnusiam trene
riui V. Paškauskui ir jo komandai 
ramiai darbuotis sąlygas sudarė jau 

50 metų egzistuojanti kabelių ga
mykla - “Lietkabelis”. Panevėžyje 
veikusioje sporto mokykloje - in
ternate sėkmingai ruošė pamainas 
meistrų komandoms nusipelnęs 
treneris R. Sargūnas. Jis nemažai 
krepšinio paslapčių atskleidė A. 
Saboniui, R. Brazdauskiui, G. Eini
kiu!, G. Markevičiui, Š. Marčiulio- 
niui, kurie mokėsi ir treniravosi 
šioje mokykloje. Yra vilčių, kad ir 
ateityje Panevėžys - “respublikos 
krepšininkų kalvė” - išugdys puikių 
meistrų, kurie išlaikys Lietuvos 
krepšinį aukštame lygyje. Sig. K.

Lietuva laimėjo Ibizos turnyre
Birželio 14-15 d.d. Ibizos saloje, 

Ispanijoje, įvykusiame priešolim- 
piniame krepšinio turnyre Lietuvos 
rinktinė tapo nugalėtoja. (Turnyre 
dalyvavo Ispanijos, Bulgarijos, Ang
lijos ir Lietuvos olimpinės krepši
nio rinktinės). Pirmame rate Lie
tuva, pasiekus pergalę prieš Bulga
riją rezultatu 117:64, pateko į baig
mę. Čia susitiko su Ispanijos rink
tine, kuri buvo laimėjusi rungtynes 
prieš Angliją. Lietuvių-ispanų kova 
buvo arši, tačiau Lietuvos krepši-

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775 

ninkai išplėšė pergalę 107:97 ir tuo 
pačiu tapo šio keturių valstybių 
draugiško turnyro laimėtojais. Taš
kus pelnė prieš Bulgariją: Marčiu
lionis 22, Sabonis 20, Karnišovas 
16, o prieš Ispaniją geriausias meti
kas buvo Kurtinaitis su 24 taškais.

PATIKSLINIMAS. Sporto skyriuje, 
“TŽ” 1992.VI.2 laidoje, rašinyje apie 
tinklinio varžybas Toronte gegužės 
8-10 d.d. ŠALFASS-gos metinėse žai
dynėse, įsivėlė klaidų pateikiant 
rezultatus.

Klivlando “Žaibas” I v. (moterys), 
pradinio varžybų rato laimėtojos, 
patekę į baigminį ratą, laimėjo 
prieš Bostono “Grandį” 15-4 (ne kaip 
“TŽ” parašyta: 15-11, 14-16, 15-19, - 
(korektūros klaida) - 15-9), baigmėje 
nugalėję Čikagos “Neries" tinklinin- 
kes 15-11, 14-16, 15-9, pelnę čempio
natą.

Čikagos “Neris” - (vyrai), baigmi- v 
niame rate laimėjo prieš Bostono 
“Grandį” 15-5,15-13 (ne kaip “TŽ” pa
rašyta: 15-2, 15-8), o baigmėje šiuo 
rezultatu: 15-2, 15-8 laimėjo prieš 
“Bangą ir tapo čempionais.

Žinoma, taip pat turėjo būti bent 
pirmųjų vietų laimėtojų suminėtos 
pavardės. Atsiprašome. (Red.)

PADĖKA. Nuo š.m. balandžio29 iki 
gegužės 14 Toronte viešėjo ir daly
vavo 42-se ŠALFASS-gos metinėse 
žaidynėse Panevėžio “Lietkabelio” 
krepšinio komanda ir jos mecena
tai. Priėmimui ir globai buvo su
darytas komitetas, (tik gaila, kad 
jis sudarytas savaitę prieš svečiams 
atvykstant, aiškinta, kad nebuvo 
žinoma tiksli jų atvykimo data). Rei
kia pripažinti, kad buvo sunku suor
ganizuoti jiems tinkamą priėmimą, 
tačiau atsirado eilė žmonių, kurie 
užmiršę rūpesčius, negailėdami iš
laidų bei laiko, sutiko svečius glo
boti. Nuoširdžiai dėkoju: kun. Au
gustinui Simanavičiui, OFM, Stasiui 
ir Vandai Vaitkams, Kazimierui ir 
Danilai Duliūnams, Eduardui ir 
Ramunei Stravinskams, Juozui ir 
Irenai Morkūnams, Juozui ir Zuza
nai Stravinskams, Mamertui Duliū- 
nui, Audronei Danaitytei, Juozui 
Balsiui, dr. G. Skrinskui, dr. M. Va- 
ladkai, Baliui Savickui, Kazimie
rui Šapočkinui, Mečiui Empakeriui.

Taip pat didelė padėka visiems 
su aukomis prisidėjusiems sporti
ninkų globą paremti: Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvui - 
$300, Martynui Račiui, Henrikui Sa
kalauskui, Andriui Borkertui ir An
tanui Masiuliui - aukojusiems po 
$100, Julijai Račytei - $50, Pranui 
Žibūnui, Pranui Čečiui, Bruno Lau
ciui - po $20 ir Vaclovui Dubinc- 
kui-$10.

Priėmimo ir globos komiteto vardu 
priimkite nuoširdžiausią ačiū.

Pranas Berneckas
Aukos olimpiniam 

Lietuvos fondui
Torontas: $500 - dr. J. Uleckas 

ir dr. M. Uleckienė; $200 - I. Luo- 
monienė; $123 - St. Dargis; $100 - 
S. Remeikaitė; $50 - Br. Saplys.

Montrealis: $100 - V. Kerbelis; 
$50 - B. Staškevičius; $20 - K. And- 
ruškevičius, J. Gražys, J. R. Piečai- 
tis; $5-J. Žurkevičius.

Hamiltonas: V. Venskevičiaus 
atminimui $60 - Prunskus; $50 - 
A. Grajauskas; $30 - Doug T. Ken
nedy; $10 - Venckevičienė.

Londonas: $100 - R. Mitalas; $50 
-J. Butkus, P. Judickas, V. Navic
kas; $35 - D. Andrulionis; $25 - J. 
Butkus, J. Narkevičius, S. Navic
kas; $20 - J. Brazlauskas, D. Chai- 
nauskas, Z. Didžbalis, A. Dragūne- 
vičius, E. ir N. Gocentai, J. Jakai
tis, kun. K. Kaknevičius, Ad. Kal
nėnas, S. Keras, A. Kudirka, A. Pet- 
rašiūnas, E. Petrauskas, Pr. Ru- 
šinskas, V. Staškūnas, R. Vilen- 
brechtas; $10 - J. Aušrotas, J. 
Bendoraitis, E. Daniliūnas, P. Gen- 
čius, P. Kuzmienė, A. Šefeldas, I. 
Valaitienė, B. Zabulionis; $5 - J. 
Švilpa; $2 - V. Gudelis.

Niagara Falls: $100 - S. Ulbinas.
Lietuvos olimpiečių vardu vi

siems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. J.G.

Skautų veikla
• Kanados rajono stovyklai ar

tėjant, kiekvieną savaitgalį “Ro
muvos” komiteto nariai, pasida
linę darbais, važiuoja jų atlikti. 
K. Asevičius ir V. Paškus jau su
tvarkė vandens sistemą, o kitus 
darbus paruošė darbo komiteto 
pirm. inž. L. Garbaliauskas ir 
vald. pirm, archit. N. Liačienė. 
Norima sutvarkyti stovyklą ge
rai, kad 30 metų “Romuvos” su
kaktį galėtume švęsti atnaujintoj 
stovyklavietėj. Stovykla šiemet bus 
gausi stovyklautojais-jomis, ir joje 
vadovaus daug prityrusių instruk
torių bei vadovų-vių ne tik iš To
ronto, bet ir iš kitų vietovių. Ne
delsiant jau reikia registruotis 
pas draugininkus-kes arba pas sto
vyklos registratorę: v.s. D. Ker
šienę, 487 Windermere Ave., To
ronto, Ont. tel. 762-5521.

• “Romuvos” stovykla rugpjū
čio 1-15 d.d., o rugpjūčio 15-22 d. 
d. “Romuvoj” vyks “Gintaro” ir 
“Ąžuolo” vadovų-vių lavinimo kur
sai, vadovaujami v.s. fil. K. Mato- 
nio ir v.s. fil. G. Matonienės. M.

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).

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 . (variable rate) 

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

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

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 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

BALTIC CONSTRUCTION
\ Namų įrengimai ir pataisymai:

L* staliaus darbai ‘vidaus sienų įdėjimas (drywall) 
/ * dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 

J įvedimas (plumbing) "įvairūs cemento darbai (masonary) 
t* kiemų sutvarkymas (landscaping)

* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis. 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte 

Wasaga Beach tel. (705) 428-6502

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

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

DRAUGIŠKAI __. _
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

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

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

1.27 už svarą 
vasaros 
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Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadieni nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

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.

Kredito kortelė

• 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 kainą 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



Toronto ateitininkai-jaunučiai atlieka priesaiką. Iš kairės: Tomas Bašins
kas, Jonas Didžbalis, Vaidotas Jonuška. Priesaiką priima dvasios vadas 
kun. Jonas Staškus. Dešinėje dr. O. Gustainienė Nuotr. R. Jonaitienės

Veiklos sezono baigiamasis susirinkimas Toronto vaikų namuose. Kalba 
veiklos koordinatorė dr. O. Gustainienė Nuotr. R. Jonaitienės

Ateitininkų žinios
Toronto Stasio Šalkauskio kuo

pos ateitininkai užbaigė veiklos 
metus Mišiomis ir iškilmėmis bir
želio 6 d. Vaikų namuose. Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas kun. 
J. Staškus laikė Mišias, kuriose 
dalyvavo apie 40 jaunų ir vyres
nių ateitininkų. Jis pritaikė pa
mokslą vaikams, minėdamas atei
tininkų pareigas ir artėjančių Sek
minių reikšmę. Po Mišių jis pri
ėmė trijų jaunučių įžodį. Tomas 
Bušinskas, Jonas Didžbalis ir Vai
dotas Jonuška, sėkmingai išlaikę 
egzaminus, gavo ženkliukus iš To
ronto veiklos koordinatorės dr. O. 
Gustainienės.

Sugiedojus ateitininkų himną, 
buvo pristatomi veiklos praneši
mai. R. Sakalaitė-Jonaitienė pa
pasakojo apie jąunių/jaunučių 
veiklą. Susirinkimai vykę maž
daug kas antrą savaitę. Nors ru
denį užsiregistravo 20, dėl įvai
rių priežasčių narių skaičius me
tų eigoje sumažėjęs. Pavyzdingiau
siai susirinkimus lankė-Aura Ry- 
gelytė ir Emilija, Tomas ir Pau-

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
od© apylinkėse kreipki- 
tės t . .Angelę
Šaivaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

liūs Bušinskai. Globėja dėkojo sa
vo geroms ir energingoms talkinin
kėms - Rūtai Rygelienei, Jūrai Bu- 
šinskienei ir Danelei Didžbalie- 
nei. Buvę keletą išvykų, kalėdi
nis pyragaičių kepimas ir parda
vimas, maždaug 12 eilinių susirin
kimų. Taip pat jauniai ir jaunu
čiai atliko pasirodymą ateitinin
kų Kūčiose.

Moksleivių globėja Indrė Čup- 
linskaitė padarė trumpą prane
šimą apie gimnazijos amžiaus 
ateitininkų veiklą. Narių buvę 
aštuoni, kurie buvo susirinkę pen
kis kartus ir dalyvavo ateitinin
kų Kūčiose.

Studentų ateitininkų veikloje 
dalyvavo mažas skaičius, prane
šė pirmininkas Leonas Ehlers. 
Iškyla į Algonquin Park su kun. 
Ant. Saulaičių buvo labai sėkmin
ga ir sukėlė mintį daugiau jau
nimo pritraukti tokiu būdu bend
raujant ir mėginti atnaujinti or
ganizacijos dvasią.

Dr. O. Gustainienė sveikino nau
jausius jaunučius ir visus susirin
kusius, pasidžiaugė jaunų šeimų 
pastangomis, išreikšdama viltį, 
kad su šia karta vėl sustiprės atei
tininkų veikla. Trūksta vadovų iš 
vidurinės kartos, kurie padėtų 
atgaivinti ypač moksleivių veiklą.

Meninę programą atliko jauniai 
ir jaunučiai. Pianinu labai gra
žiai skambino Vilija Petrauskai
tė, Emilija ir Paulius Bušinskai 
ir Lidija Puterytė. Rima Putery- 
tė dailiai paskaitė eilėraštį “La
bas vasaros saulutei”. Užbaigiant 
programą, Emilija Bušinskaitė 
gražiai padėkojo ir įteikė dova
nas globėjoms - Ramūnei ir Rūtai. 
Visiems jauniams ir jaunučiams 
buvo išdalintas laikraštėlis, ku
riame sutelkti jų rašinėliai apie 
juos pačiusirapiemėgstamiausius 
šių metų susirinkimus.

Visi dar pabendravo, pasivai
šindami kava bei pyragais, ir iš
siskirstė vasaros atostogų. RSJ

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

1605 Bloor St. I/I4, 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 i 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

Naujoji Kasablanka
Apie atviras duris — nepri

klausomybę atgavusias Baltijos 
valstybes — rašo “The New York 
Times” korespondentas W. 
Schmidt “The Globe and Mail” 
birželio 24 d. laidoje.

Įvairiausiomis priemonėmis 
keliaujančių į Baltijos kraštus 
antplūdis labai didelis. Keliau
ja verslininkai, verslo agentai, 
spekuliantai, įvairūs perėjūnai 
ir turistai. Jie veržiasi į mažai 
žinomą naują pasaulį, atsiradu
sį ant buvusios Sovietų Sąjun
gos briaunos. Tai naujoji Kasa
blanka, kurioje įmanoma viskas 
už pinigus.

Vietiniai pareigūnai skundžia
si, kad tūkstančiai rusų karei
vių pardavinėja šautuvus ir bet 
kokius karinius daiktus, ku
riems yra paklausa. JAV dole
riai ir Vokietijos markės yra 
užplūdę visur. Tyrimų duomeni
mis, kriminaliniai nusikaltimai 
Lietuvoje yra pašokę 23% per 
pirmą šių metų ketvirtį lyginant 
tai su pereitais metais. Narko
tikai ateina iš Rusijos, ir yra 
didelė problema, nes “neužten
ka žmonių sienų apsaugai”, — 
pasakė A. Plavins, Latvijos kraš
to apsaugos ministerijos parei
gūnas.

Lietuvos valstybės prokuroras 
neseniai skundęsis, kad uostai 
yra tapę neteisėtų imigrantų 
taikiniais. Daugelis jų iš Af
rikos ar Azijos, Maskvoje stu
dijuojantys studentai, bando 
laimę prasmukti į Vakarų Eu
ropą. Esą labai sunku sukont
roliuoti ir per Baltijos kraš
tus plūstančius į Rusiją JAV 
turistus.

Vasario mėn. Taline buvo su
laikyta 15.000 automatinių šau
tuvų siunta, kurios paskirtis 
buvusi ginklų supirkėjui Ang
lijoje. Buvusi ten taipgi sulai
kyta šautuvų ir prieštankinių 
ginklų siunta, paskirta Armėni
jai. S.

Įvairios žinios
Lankantys Čikagą yra kvie

čiami pasidomėti Balzeko mu
ziejuje vykstančiomis įdomio
mis parodomis — “Kintančios 
Lietuvos sienos — 800 metų kar
tografinė apžvalga” ir “Ameri
kos lietuvių patriotiniai pla
katai XX š. pradžioje”. Abi pa
rodos atidarytos birželio 26 d. 
ir tęsis iki rugpjūčio 2 d. Mu
ziejaus adresas: 6500 So. Pulaski 
Rd., Chicago, IL, 60629,USA.

Lietuvių katalikų religinė 
šalpa iš Niujorko praneša, kad 
vaistai į Lietuvą ir toliau ke
liauja per Religinę šalpą, pa
naudojant JAV valdžios per
siuntimui skirtas lėšas. “Ca
tholic Medical Mission Board” 
paaukota vaistų siunta birže
lio 24 d. pasiekė Lietuvę. Siun
tą atsiėmė Lietuvos “Caritas” 
federacijos atstovai. Vaistai 
diabetikams ir vėžio gydymui 
bus paskirstyti vaistinėms ir 
ligoninėms. Jų vertė siekia 
$350.000.

Nuo 1990-jų metų vasaros, 
kai buvo pradėta “Gyvybė Lie
tuvai” programa, JAV valdžios 
lėšomis buvo iš viso persiųsta 
27 kroviniai (konteineriai) ir 
10 siuntų lėktuvais. Projekto 
“Hope” pareigūnų pranešimu, 
valdžios tam reikalui paskir
tos lėšos jau yra pasibaigusios. 
Persiuntimo išlaidos šiuo metu 
turės būti apmokamos iš Religi
nei šalpai surinktų aukų. Tiki
masi lietuvių visuomenės para
mos. (LKRŠ)

Kaišiadorių vyskupijos “Cari
tas” skyrius, dėkodamas gerada
riams, praneša, kad siunta juos 
pasiekusi gegužės 16 d., sėkmin
gai išdalinta adresatams. Vysku
pijos “Caritui” skirtą siuntę nu
tarta paskirti Želvos parapijai, 
kurioje bus atidaryti senelių ir 
vaikų globos namai. “Caritas” 
skyriaus reikalų vedėja M. Bag
donienė laiške pažymi, kad Kai
šiadorių katedroje bus aukoja
mos padėkos Mišios prašant 
“Dievo malonės mieliems gera
dariams tautiečiams”. (LKRŠ)

Naujas žodynas. Leidėjų pra
nešimu, po aštuonerių metų 
darbo išspausdintas “naujo
viškos sąrangos” lietuvių-ang
lų kalbos žodynas, didelio 
formato, 1339 psl. Jis yra tuo 
įdomus, kad lietuviškų žodžių 
tarimas yra paaiškinamas fo
netinėmis raidėmis, pvz. žodis 
palaima (pahli’mah), palaižyti 
(pahlizheeh’tee). Žodynas gali 
padėti besimokantiems lietuvių 
kalbos angliškai kalbantiems 
žmonėms. Jį išleido B. ir E. Ma- 
siokai, 13902 E. Marina Dr., Apt. 
404, Aurora, Co. 80014-3756, 
USA. Kaina — $25, persiuntimas 
$4. Čekius rašyti B. Masiokas 
vardu. Čikagoje tuos žodynus 
platina LB švietimo tarybos 
pirm. R. Kučienė, tel. 778-0358.

AfA 
JUOZUI PAULAIČIUI

mirus, 
žmoną NIJOLĘ, sūnus - REMIGIJŲ, LINĄ, gimines ir 
artimuosius skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame-

KLB Sudburio apylinkės valdyba
ir visi tautiečiai

Lietuvos rūpesčiai Kanados parlamente
Kad Kanados parlamento de

batuose būtų iškeltas Rusijos 
kariuomenės iš Lietuvos išvedi
mo klausimas, žymia dalimi pri
sidėjo KLB krašto valdybos 
Otavos raštinės vedėjas Vyt. 
Čuplinskas ir Otavoje gyvenan
tis KLB visuopieninių reikalų 
k-jos pirm. Alg. Eimantas.

Gerb. Lloyd Axworthy birže
lio 18 d. parlamente pasakė kal
bą, nurodydamas, kad birželio 
14 d. Lietuvos gyventojai 90% 
dauguma pasisakė už neatidė
liotiną Rusijos kariuomenės 
išvedimą. Šiuo metu Baltijos 
valstybėse yra daugiau kaip 
200.000 Rusijos karių. Kalbė
tojas klausė: “Ar tas klausimas 
bus iškeltas prezidentui B. Jel
cinui, kai jis čia rytoj lankysis?” 
Klausė, ar vyriausybė pasinau
dosianti rekomendacija teikti 
Rusijai tiesioginę paramą, kuri 
palengvintų butų ir darbų pro
blemos išsprendimą ir pagrei
tintų kariuomenės grįžimą.

Kanados parlamento narys 
Lloyd Axworthy, opozicinės 
liberalų partijos kritikas už
sienio politikos reikalams, 
birželio 22 d. atsakydamas į 
Baltiečių federacijos Kanadoje 
pirmininko Viesturs Zarins laiš
ką, pranešė, kad jam buvo susi
dariusi galimybė iškelti tą la
bai svarbų klausimą, birželio 
19 d. susitikus su Rusijos pre
zidentu Otavoje.

Posėdyje B. Jelcinas užtik
rino, kad jis darysiąs viską, kas 
nuo jo priklauso, tvarkingai ir 
greitai Rusijos dalinius sugrą
žinti į tėvynę; tam reikalui baigti 
bus sudarytas aiškus tvarkaraš
tis bendradarbiaujant su Balti
jos šalių pareigūnais.

Iškeliant didžiulę kliūtį — 
butų ir darbų trūkumą Rusijo
je — J. Chretien atkreipė B. 
Jelcino dėmesį, sakydamas, kad 
liberalų parūga tęs toliau 
spaudimą Kanados vyriausybei 
sudaryti specialią ekonominę 
ir techninę paramą butų ir dar
bų problemai palengvinti ir tuo 
būdu leisti kariuomenės dali
niams greičiau grįžti.

Latvių tautinės federacijos 
Kanadoje (LNAK) žiniaraštis 
birželio 22 d. laidoje B. Jelci
nui siūlo 4 konkrečius žingsnius, 
kurie nieko bendro neturi su 
pakartotinai aiškinama butų ir 
darbo problema Rusijoje. Štai 
jie: Rusija turėtų sustabdyti 
naujokų siuntimą į Estiją, Lat
viją ir Lietuvą; Rusija turėtų 
bendradarbiauti su vietiniais 
muitinių ar imigracijos parei
gūnais, nes rusų bazės Baltijos 
kraštuose yra panaudojamos ne
teisėtam prekių išvežimui ir 
įvežimui; Rusija turėtų iškel
dinti iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos sunkiuosius karinius gink
lus kaip tankus, artileriją, šar
vuočius; Rusija turėtų leisti Bal
tijos valstybių ar tarptautiniams 
stebėtojams apžiūrėti karines 
bazes. Balandžio mėn. buvo pa
stebėtas Libijos povandeninis 
laivas, kuris buvo remontuoja
mas netoli Rygos, nesiskaitant 
su Jungtinių tautų sankcijomis. S.

Paieškojimai
Vytautas Andriejauskas ieško 

mirusio mamos brolio Edvardo Le- 
nausko, gyvenusio 44 Beaconfield 
Ave., Toronto, Ont., vaikų. Pus
brolis Vytautas jau miręs. Žmonos 
Lidijos Lenauskienės adresas: 2213 
Felina Court, Mississauga, Ont. Pus
brolis Edvardas gyvena taip pat 
Mississaugoje. Pusbrolio Algio 
adresas nežinomas. Prašoma atsi
liepti pusbrolius Edvardą ir Algį 
šiuo adresu: D. Baltrimavičienė, 
4328 Kauno raj., Ežerėlis, Kauno 
g-vė 72, Lithuania.

Kuncaitienė Ramutė (Daminai- 
tytė) ieško Valiukevičiūtės Zitos, 
Konstanto, išvykusios iš Marijam
polės rajono, Gudinęs kaimo 1957- 
58 metais. Paskutiniu laiku gyve
no Kanadoje. Rašyti adresu: R. 
Kuncaitienė, Šakių rajonas, Sin
tautų apylinkė, Užsienių kaimas, 
Lithuania arba Joana Zubrickie- 
nė, 113 Highland Ave., St. Catha
rines, Ont. L2R 4J3.

Valerija Ežerskienė ir duktė 
Eugenija ieško Stasio Ežerskio. 
Žinantieji apie jį prašomi rašyti: 
Ričardas Piekautas, Augzeliai, 1684 
Skuodo raj. Lithuania.

JAUNI VADOVAI, pakelti 1992 m. gegužės 31 d. Klivlande į paskautininkių 
laipsnį. Iš kairės: AIDA BUBLYTĖ, ANDRIUS BELZINSKAS

Nuotr. V. Bacevičiaus

LIETUVOS-KANADOS KOMERCINĖ-GAMYBINĖ

PASLAUGU ĮMONE

GREIČIAUSIAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS Į JŪSŲ TĖVYNĘ
~ . ————— RETA PROGA
Bendrauk tik su patikimu patarnavimu 

bendrovės, kuria galite pasitikėti.

- Standartiniai maisto siuntiniai
►Nemokamas siuntinių paėmimas *Tik^ronte

► Pinigų pervedimas
►Nauji siuntinių draudos blankai
► Siuntiniai paruošiami klientų (lėktuvais ar laivais)

► Sveikatos drauda lankytojams (tik Kanadoje)
Sezoninė nuolaida 12% visiems gaminiams, parodytiems “Torvil” 92 kataloge.

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210

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

KANADOJE Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami 

LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA 
RUSIJA

Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416) 798-3321
[Branch 
TORVIL PARCELS

1404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416) 533-4910

JAV

Head Office
2136 West Chicago Ave- 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5258 
FAX: (312) 278-0875

R&IUNTERPOSTMIR CO.
1055 Broadway, 
Bu«alo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880
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Dantų gydytoja 
Gintarė SungaiUenė, d.s.,d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

Advokatas
VICTOR E. R U DINS KAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) 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.

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

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. RF/MKK West Realty Inc.
__  1678 Bloor Street West 

-Toronto. Ontario M6P 1A9
An independent member broker Phone: (416) 769-1616

DRESHER Ltd.
Real Estate 
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.

HDI7CIJI7D insurance OIvTLOTl IL Iv brokers

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

DRA IDA ----IXSLRAXCE
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

— Nuo ateinančio sekmadienio 
iki rugpjūčio pabaigos Mišios Wa- 
sagos Gerojo Ganytojo misijoje 
bus laikomos sekmadieniais 10 v.r.

— Pakrikštytos: William ir Rūtos 
(Pilipavičiūtės) Downey dukrelė 
Jesika-Janina; Raimundo ir Simone 
(Manteuffel) Petronių dukrelė Leo- 
na-Jonė.

— Anapilio knygyne gauta naujų 
lietuvių-anglų kalbų žodynų “Words- 
Words”. Jie yra paruošti E. Kolu- 
pailaitės ir Br. Masioko. Taip pat 
knygyne galima įsigyti įvairių lie
tuviškų vaizdajuosčių.

— Anapilis turi atliekamų me
dinių kėdžių su metaliniais rėmais. 
Nutarta jas parduoti lietuviams 
po $3 už kėdę. Kas norite jų įsigyti, 
prašome atvažiuoti, pasižiūrėti ir 
nusipirkti.

— Mišios liepos 5, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Morkūną, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 10 v.r. 
už a.a. Stasį Čepą.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 150 asmenų. Svečių knygoje pa
sirašė: S. Rulevičius, I. Norvaišai
tė, G. Rakštelytė, F. Vosyliūtė iš 
Vilniaus, S. Balsevičiai iš Otavos. 
Svečius supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos sekretorė dr. Gi
na Ginčauskaitė.

— LN vyrų būrelio ir tautinių šo
kių ansamblio “Atžalynas” gegužinė 
praėjo sėkmingai. Pasitaikė gražus 
oras, dalyvavo 200 asmenų. Nuošir
džiai dėkojam: Janinai Vitkūnie- 
nei ir Danutei Bonner už skanaus 
maisto pagaminimą ir malonų aptar
navimą. Broniui Mackevičiui už 
maisto bilietėlių pardavinėjimą, 
mieloms ponioms už loterijos bi
lietėlių išplatinimą, A. Sukauskui 
už loterijos pravedimą ir B. Lau
čiui už stovyklos paruošimą. Tiki
mės kitais metais įvesti daugiau 
sporto žaidimų jaunimui.

— LN ligonių lankytojai renkasi 
pasitarimui liepos 15, trečiadienį,
7.30 v.v. Galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo arba žinantieji apie 
pagalbos reikalingus tautiečius 
prašomi dalyvauti šiame posėdyje, 
arba pranešti Rimui Juodžiui tel. 
239-4445.

— Šešioliktoji LN poilsio stovyk
la, rengiama LN vyrų būrelio, įvyks 
Tėvų pranciškonų stovyklavietėje 
“Kretinga", Wasagoje rugpjūčio 8- 
16 d.d. Suinteresuoti visais reika
lais prašomi kreiptis į stovyklos 
komendantą Augustą Sukauską tel. 
244-2790.

— Dar yra likę geros kokybės sta
lų ir kėdžių. Stalai - po $10 ir kėdės 
$3-5. Suinteresuoti prašomi skam
binti LN vedėjui Teodorui Stanu- 
liui tel. 532-3311.

Aukos slaugos namams
Petros Jankaitienės seseriai a.a. 

Alfanijai Lietuvoje mirus, vietoj 
užuojautos slaugos namams aukojo 
$60 - S. B. Yokubynai, Nina Pečiuly
tė ir V.V. Kasiuliai. Iš viso statybos 
fonde yra $805,608. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose, arba siųsti tiesiog šiuo 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

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

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

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

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

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

Free Public 
Parking

subway -Sr

N f
Road

Nordland
Express

1650 Bloor Street West 
(Entrance from Indian Road)

Bloor Street West

Nordland 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 per visas 

Mišias pamokslus sakė kun. B. Danis.
— Šis penktadienis - mėnesio pir

masis. Ligoniai ir seneliai lankomi 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Pirmojo penktadienio 
Mišios ir Šv. valanda - 7 v.v. Išpa
žinčių klausoma prieš Mišias.

Šis šeštadienis - mėnesio pirma
sis. Gyvojo rožinio draugija renka
si Rožiniui 10.30 v.r. Mišios - 11 v.r. 
“Vilnius” rūmuose Mišios - 5 v.p.p.

— Susituokė: Rasa Slapšytė su Ri
mantu Kalinausku.

— Birželio 24 d. palaidotas a.a. Je
ronimas Sabaliauskas, 68 m.

— Tretininkų kongregacijos susi
rinkime išrinkta valdyba: pirm. Jus
tinas Žakas (534-5654), vicepirm. An
gelė Kairienė, sekr. Liuda Jurėnie- 
nė, ižd. Zuzana Žebrauskienė. Lie
pos mėnesio Mišios ir susirinkimas - 
liepos 9 d., 10 v.r.

— Karavane lietuvių paviljonas 
“Vilnius” dalyvavo su dideliu pasi
sekimu. Paviljoną suorganizavo 
specialus komitetas, kuriam pirmi
ninkavo V. Taseckas. Paviljonas fi
nansiškai praėjo su nemažesniu pel
nu, kaip ir pernai.

— Stovyklavietės “Kretinga” adre
sas; Camp Kretinga, 9 Endrus Rd., 
New Wasaga Beach, Ont. LOL 2P0. 
Tel. (705) 429-2788.

— Mišios liepos 5, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Gaidamavičių mi
rusius, 9.20 v.r. - už a.a. Prancisco, 
10.15 v.r. - už a.a. Joną Zuloną, Emi- 
lį Veimeikį, Eleną Gipienę, 11.30 v.r. 
-už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
— Kun. P. Dilys laikys pamaldas 

liepos 5 d., 9.30 v.r. Tuo laiku pamal
dos bus laikomos iki 1993 m. lie
pos 1 d.

— Pamaldų šventovėje liepos 12 d. 
nebus. Tą sekmadienį 11 v.r. jos 
bus laikomos Boyd Conservation 
Parke iškyloje Islington Ave, 5 km į 
šiaurę nuo Woodbridge. Kviečiami 
visi su vaikais ir vaikaičiais.

— Lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos išeivijoje padeda atsta
tyti liuteronų šventoves Lietuvoje. 
Šiaurės Amerikos ir Europos centras 
yra: Tamara Schmidt, AM Bloher 
Forst 26 2903, Badzwischenahn, 
Ofen, Germany. Jeigu kas nori pa
aukoti tam reikalui, daugiau infor
macijų gali gauti skambinant W. Dre- 
šeriui tel. 233-3334.

Šalpai Lietuvoje aukojo: $400 
— O. Mickienė (a.a. Juozo Mic
kaus atminimui).

“Vaiko tėviškės namams” au
kojo: $100 — A. Katelienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $1,000 — O. Mickienė 
(a.a. Juozo Mickaus atminimui), 
$100 — A. Trečiokienė; $50 — M. 
Statulevičienė.

Dr. Valdas Samonis, ekono
mistas, Toronto universiteto 
mokslinis bendradarbis, lankosi 
Lietuvoje kaip ekonominių rei
kalų patarėjas. Būdamas Vilniu
je, kalbėjo per radijo progra
mą, transliuojamą užsienio lie
tuviams.

Patikslinimas. Mirus a.a. Elenai 
Bilevičienei, vyro Vytauto ir vaikų 
padėkoje “TŽ” 26 nr. įsibrovė ne
tikslumas. Padėka reiškiama ne 
slaugos namams, bet “Home Care” 
firmai ir “Paramedic” personalui.

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUS-ARCHYVAS, vadovaujamas dr. Rasos Mažeikaitės, paruošė parodą tema “Lie
tuvių mokyklos Lietuvoje ir Kanadoje”. Paroda vyks Toronto “Board of Education” muziejuje, 155 College St., 
pirmame aukšte. Jos atidarymas - liepos 8 d., 6-8 v.v. Visi kviečiami dalyvauti. Paroda tęsis iki rugpjūčio 28 d. 
Lankymo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30 v.r. - 4.30 v.p.p. Įėjimas laisvas. Kauno pedagoginio mu
ziejaus nuotraukoje vaikučiai pratinami dirbti

Kanados 125-tasis gimtadienis 
įvairiais renginiais bei iškil
mėmis plačiai paminėtas. To
ronte prie Ontario parlamento 
rūmų liepos 1 d., 11 v.r., tautinių 
grupių pasirodymų pynėje daly
vauja ir tautinių šokių ansamb
lis “Atžalynas”. Šiuo renginiu 
pabrėžtas daugiakultūris įnašas 
Kanados ateičiai, pristatant ir 
pačius jauniausius 5-7 m. am
žiaus pasirodymo dalyvius. Lie
tuviams atstovauja 10-11 m. šo- 
kėjai-atžalyniečiai.

Ekonomikos savaitraštis “Li
tas”, leidžiamas Vilniuje, at
siuntė “TŽ” redakcijai vieną 
numerį su pageidavimu infor
muoti išeiviją apie tą laikraš
tį. Metinė prenumerata — 56 
JAV dol., pusmetinė — $28, oro 
paštu. Adresas: “Litas”, Kau
no g. 3/26, Vilnius, Lithuania. 
Redaktorius — Jurgis Paskoči- 
nas, leidėjas — akcinė bendro
vė “Permainos”.

Klaidinantis ženklas. Toron
to tarptautiniame karavane bir
želio 19-27 d.d. lenkams atsto
vavo “Krokuvos” paviljonas, 
įrengtas lenkų karių veteranų 
dr-jos centre, 206 Beverley St. 
Paviljono ženklas su miestų her
bais — daugiau imperialistinių 
svajonių padarinys, sukėlęs 
ukrainiečių ir lietuvių pasipik
tinimą, nes Ukrainos Lviv (Lvo
vas), net pačiame priekyje, ir 
mūsų Vilnius įjungti į Lenkijos 
miestų ratą.

Ukrainietis Roman Darewych 
plačiai paskleidė protesto laiš
ką, kuriame nurodomas prasi
lenkimas su tiesa ir tyčinis 
negražus noras įjungti politiką 
tokiuose renginiuose, kurių tiks
las yra artinti tautas kultūriniu 
bendravimu.

Pranešame, kad

dantų gydytoja dr. A. GRIKIS 
persikėlė iš St. Petersburg©, Floridos ir 
priima naujus ir buvusius pacientus pas 

dr. Arūną Dailydę,
345 Lakeshore Road East, Suite 302, Oakville, Ont. L6J 1J5
Valandos pagal susitarimą. Tel. 844-4445.

ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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.

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

“LEDAS”
REFRIGERATION

(vedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

Susituokė dar viena lietuviška 
pora - tai Rimantas Kalinauskas 
ir Rasa Slapšytė, abu Toronte už
augę ir mokslus baigę, nei drau
gų, nei organizacijų pasirinkimu 
nuo lietuvių neatsitolinę, dau
geliui pažįstami kaip gamtos ir 
sporto mėgėjai. Jų sutuoktuvės 
įvyko birželio 27 d. Tėvų pran
ciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga”, Wasagoje po saulėtu atvi
ru dangumi. Mišių metu jaunuo
sius palaimino ir stipriais mei
lės ryšiais surišto gyvenimo jiems 
palinkėjo Prisikėlimo parapi
jos klebonas kun. A. Simanavi
čius, OFM. Duetus giedojo D. 
Viskontienė ir L. Dambrauskai
tė, vargonėliais palydint muz. J. 
Govėdui.

Vaišės vyko žalumynais išpuoš
toje stovyklavietės valgykloje 
ir šalia pastatytoje didžiulėje 
palapinėje. Gausių svečių tar
pe vyravo margas jaunimėlis. 
Nuotaika buvo pakili ir drau
giška. Nebuvo jokio įprasto iš
kilmingumo, ilgų sveikinimų ar 
kokios pridėtinės programos. 
Kun. A. Simanavičiui sukalbė
jus maldą, visi sotinosi paties 
jaunojo ir jo talkininkų paga
mintais kepsniais. Skambėjo 
atskirų stalų ir bendros dainos. 
Po trumpų sveikinimų, tėvo M. 
Slapšio humoristinių papasako
jimų, po “Ilgiaudų metų”, P. Sap- 
lienė ir L. Sendįikienė abu jau
nuosius apjuosė pastarosios aus
ta juosta, kad laikytųsi tvirtai 
drauge ir nepamirštų skautų, ku
rių eilėse jie užaugo. Jaunave
džiai draugų turėjo visur. Nie
kas nesistebėjo, kad muzikantai 
iš Čikagos. Jie laikė šokančius 
iki po vidurnakčio. Pokylui nuo
taikingai vadovavo Mykoliukas 
Slapšys, jn. S.

IEŠKAU moters, kuri galėtų gyven
ti kartu ir atlikti visus namų ruošos 
darbus. Geros sąlygos. Skambinti 
tel. 731-2451.

PER PASLAUGŲ ĮSTAIGĄ “ŽE
MAITIJA” jūs galite: labai greitai 
(per 3 dienas) pasiųsti dolerius į 
Lietuvą; perduoti faksu Lietuvon 
skubią žinią, laišką, dokumentą; už
sisakyti bet kurį Lietuvoje leidžia
mą laikraštį; skubiai pasiųsti užuo
jautą į laikraštį Lietuvoje, mirus 
giminaičiui. Kreiptis į R. Mačiuką 
tel. (416) 385-3453 Hamiltone bet 
kuriuo laiku.

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

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.

Konsulato pranešimas
Lietuvos generalinis konsu

latas Kanadoje praneša, kad 
Lietuvos vyriausybės potvar
kiu yra atstatomi buvę Kaune, 
Vytauto prospekte, Nepriklau
somybės kovų karių ir 1941 me
tų partizanų kapai. Tautiečiai, 
turintys tų kapų arba jų dalies 
nuotraukas, prašome jas atsiųsti 
adresu: Consulate General of 
Lithuania, 235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, Ont. 
M2J 4Y8.

Rusijos prezidentui B. Jelci
nui lankantis Otavoje, Kanados 
baltiečiai ne tik demonstravo 
Otavoje, reikalaudami išvesti 
rusų kariuomenę iš Baltijos 
valstybių, bet ir rašė laiškus 
Kanados vyriausybei. “TŽ” re
dakcijoje gautas tarptautinės 
prekybos ministerio M. H. Wil- 
son’o atsakymas į vieno tautie
čio laišką. Jame rašoma: “Kana
dos vyriausybė yra susirūpinusi 
rusų kariuomenės buvimu Balti
jos valstybėse. Mūsų ambasada 
Maskvoje kėlė kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos klausimą 
Rusijos užsienio reikalų minis
terijoje, skatindama geranoriš
kas derybas ir jau padarytų įsi
pareigojimų tesėjimą. Atlanto 
sąjungos tarybos posėdyje š. m. 
birželio 5 d. užsienio reikalų 
ministerė Barbara McDougall 
skatino daryti pažangą tuo klau
simu. Kanada pilnai remia At
lanto bendradarbiavimo sąjun
gos deklaraciją, sakančią, kad 
karinės pajėgos gali būti lai
komos svetimos valstybės teri
torijoje tiktai su tos valstybės 
sutikimu, ir pripažįsta nedel
siamo kariuomenės atitraukimo 
svarbą. Kanada taip pat remia 
bet kokį Rusijos ir Baltijos 
valstybių susitarimą panaudoti 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos mecha
nizmus minėtai problemai iš
spręsti. Tikiuosi, kad dabarti
niai pasitarimai tarp Rusijos 
ir Lietuvos prives prie abiem 
priimtino kariuomenės atitrau
kimo tvarkaraščio. Prezidentas 
Jelcinas išreiškė savo įsipa
reigojimą minėto tvarkaraščio 
sudarymui pasimatyme su pir
mininku Landsbergiu. Mūsų am
basados Stockholme ir Maskvoje 
įdėmiai seka ir toliau esamą 
padėtį”.

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis Wa
sagoje - 2 miegamieji ir didelis kam
barys. Yra šaltas-karštas vanduo, te
levizorius. Skambinti Toronte tel. 
766-1356, Wasagoje tel. 429-4602.

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.

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 sovietų 
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.

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)

“Geležinio vilko” skautų tunto 
sueiga įvyko birželio 14 d. AV para
pijos salėje. Dalyvavo kapelionas 
kun. Juozas Aranauskas ir Kana
dos rajono atstovas s. Romas Otto. 
Sueigos metu žalius kaklaraiščius 
gavo ps. Gintaras Brikis, dabar 
gyvenąs Otavoje, ir ps. Paulius Mu
rauskas. Gintaras Nagys pakeltas 
į skautininkus; ps. Rimas Piečai- 
tis apdovanotas “Už nuopelnus” 
ordinu ir v.sl. Jonas Valiulis “Vė
liavos” žymeniu.

Šios vasaros jaunimo stovykla 
vyks nuo rugpjūčio 1 d. iki 7 d. “Bal
tijos” stovyklavietėje. Dalis skau
tų vienai savaitei važiuos į “Romu
vos” sukaktuvinę stovyklą.

Skautų tėvų susirinkime iškilo 
“Baltijos” stovyklavietės įsigiji
mo klausimas. Iki šiol stovykla
vietė buvo nuomojama iš Kvebeko 
miškų departamento. Dabar tą že
mės sklypą, kiek sumažintą, gali
ma įsigyti kaip nuosavybę. Tam 
reikalui aptarti nutarta šaukti 
platesnį organizacijų atstovų su
sirinkimą.

Lankantis B. Jelcinui Otavoje, 
birželio 19 d. įvyko baltiečių de
monstracija, reikalaujanti išvesti 
buvusią Sovietų S-gos kariuomenę 
iš Baltijos valstybių. Demonstra
cijoje daugiausia dalyvavo lietu
vių - iš Toronto, Mississaugos,

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% Taupymo-special.............. .... 33/4%
Certifikatus 2 m..........
Term, indėlius;

.... 71/z% Taupymo - su gyv. dr.............. 31/4%

1 metų ............... ....  6'/4% Taupymo-kasdienines.... .... 31/2%
180 d. -364 d...... .... 6 % Einamos sąsk........................... 2 %
120 d. - 179 d...... ....  5’/2% RRIF-RRSP-1 m.term. ... ... 7 %
60 d. - 119 d...... ....  5’/4% RRIF-RRSP-2 m.term. ... ... 71/2%
30 d.- 59 d...... ....4 % RRIF — RRSP - taup........... ... 33/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/*%, asmenines - nuo 91/z%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

Nemokamas 
siuntinių paėmimas 

iš jūsų namų

P0LIMEX
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 į namus.

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

Montrealio ir Otavos. Kiek mažiau 
buvo latvių, o mažiausia - estų. 
Spaudos žmonės “suskaičiavo” 150 
asmenų. Demonstracija atrodė ga
na įspūdingai - daug vėliavų ir 
plakatų. B. Jelcinas šią demonst
raciją pastebėjo ir spaudos kon
ferencijoje teisinosi, kad neturįs 
kur apgyvendinti 100.000 karių.

Kanados ledo ritulio (NHL) ko
mandos birželio 29 d. Montrealio 
Forume išsirinko 264 naujus žai
dėjus. Kandidatų tarpe buvo ir 
lietuvis, iki šiol žaidęs Maskvos 
“Dynamo” ir dalyvavęs Žiemos 
olimpiadoje NSV komandoje. Tai 
Darius Kasparaitis, 19 m. amžiaus, 
gimęs Elektrėnuose. Jo tėvai gy
vena Lietuvoje, o jis jau penkeri 
metai siekė ledo ritulio žaidimo 
viršūnių Maskvoje. Jį, vieną iš pir
mųjų, išsirinko “New York Islan
ders” komanda.

A.a. Petras Žukauskas, 65 m. am
žiaus, parvežęs savo tėvo pele
nus, birželio 19 d. mirė Nidoje. 
Palaidotas Lietuvoje. Liūdi žmo
na, du sūnūs ir duktė su šeimomis. 
Velionis visą laiką priklausė AV 
parapijos chorui ir yra dainavęs 
Montrealio vyrų oktete.

A.a. Diana Venskutė-Parkins, 
52 m. amžiaus, mirė Toronte. Bir
želio 22 d. iš AV šventovės palai
dota Montrealyje. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

PARDUODAMAS butas Vilniaus 
miesto centre III-me aukšte. Du 
kambariai 35 m2, virtuvė 12 m2. Ap
šildomas mūrinis garažas. Didelis 
sodas su namu užmiestyje. Skam
binti tel. 398-3788.


