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Atostogos ir įspūdžiai
Šiame kontinente vasara yra poilsio ir atgaivos laikas. 

Tai proga atitrūkti nuo kasdienybės, nors keliom savaitėm 
įsijungti į skirtingą aplinką, kuri dažnam yra geras vaistas 
visapusiškam sustiprėjimui.

N
ORI ar nenori - kiekvienas pasitraukimas nuo savo 
gyvenvietės pavirsta ir naujų įspūdžių rinkimu. 
Atostogų įspūdžiai, jei neatsitinka kokių nors 
nelaimių, dažniausiai yra malonūs ir ilgai prisimenami. 

Matytos vietos, sutikti žmonės yra “perkeliami” į nuotrau
kas, vaizdajuostes, aprašomi asmeniniuose užrašuose ar 
spaudoje. Visam tam teikiamas išskirtinis dėmesys, nes 
tai vis dėlto kitokia gyvenimo iškarpa, lygiai taip pat nie
kada nebepasikartojanti. Nors iš namų pajudėjus įspū
džių srautas yra stiprus ir pagaunantis, kiekvienas dau
giau ar mažiau ima “organizuoti” įspūdžius pagal savo 
skonį ir pasirinkimą. Vieni turistai mėgsta lankyti meno 
galerijas, muziejus, teatrus, kiti gėrisi parkų gėlynais arba 
atvira natūralia gamta; vieni mėgsta atostogas praleisti 
didmiesčių viešbučiuose, lošimų salėse, įvairaus tipo užei
gose, kiti plaukioja baidarėmis nepaliestos gamtos prie
globstyje. Būdinga dar ir tai, kad žmonės, nors ir tose pa
čiose vietose praleidę atostogas, nevienodai pasakoja 
apie matytus daiktus ar patirtus pergyvenimus. Ta pati 
kelionė ar iškyla ne visus vienodai veikia. Kas vienam 
svarbu ar įdomu, kitam visa tai slysta pro šalį. Pagaliau 
daug kas priklauso ir nuo to, kaip kas sugeba ar nori savo 
įspūdžiais su kitais pasidalinti.

1
ANK0ME Lietuvą. Šalia dovanų bei prisiminimui skir
tų daiktelių, parsivežame ir daug įspūdžių. Kaip atro- 

do pats kraštas, rodos, visų jau seniai be didesnio 
skirtingumo išsakyta: geri keliai, graži gamta, senos ir “tik

ros” šventovės. Prie vienokių ar kitokių pasakojimų bei 
charakteristikų šiais metais ypatingai prisideda įspūdžiai 
apie atsistatančios tėvynės politinius ir ekonominius 
negalavimus, nesutarimus pačiose viršūnėse. Tie įspū
džiai taipgi labai nevienodi. Pvz. pirmą kartą Lietuvą 
lankę jaunesnio amžiaus žmonės nustatė, kad Vilnius 
esąs už Landsbergį, ko negalima būtų pasakyti apie Kauną. 
Jų giminės Vilniuje pakrypę į dešinę, kai giminės kau
niečiai - kairesni. Taigi tos rūšies įspūdžiai priklauso 
nuo to, su kuo buvo susitikta, kalbėta, kieno nuomonė 
išklausyta ir priimta. Parvežama pakankamai ir pesimis
tinių nuotaikų: viskas griūva, komunistai greitai paims 
valdžią, moralinis nuosmukis pasibaisėtinas, už kiek
vieno kampo laukia vagis, viešose prausyklose gali užsi
krėsti baisiomis ligomis, nuo išgerto vandens gurkšnio 
atostogos gali liūdnai baigtis. Kiti į visa tai žiūri kaip į 
pasitaikančius atvejus, toli gražu negalinčius apibūdinti 
bendros krašto padėties. Įspūdžių įvairovės kryžiuojasi. 
Dažnai jos ne tiek informuoja, kiek klaidina, mėgina 
keisti nusistovėjusią nuotaiką. Užtat kiekvieną iš lūpų 
į lūpas einantį pranešimą reikia priimti pakankamai 
kritiniu žvilgsniu. Tų įspūdžių antplūdžiuose reikia iš
mokti viską pačiam ramiai atsijoti, kad išlaikytume pažiū
rų ir nuotaikų bešališkumą, labai reikalingą bendravimui 
su kraštu. Taipgi nepamirština, kad dar nėra išnykę veiks
niai, kuriems rūpi ne tiek Lietuvos posvyris į dešinę ar į 
kairę, kiek - į Vakarus ar į Rytus. Atsimintina, kad ir apie 
tuos pačius valdžios žmones nevienodai pasisakoma, kaip 
ir apie lėktuvus, kuriais skrendame: vieniems jie geri ir 
patogūs, kitiems visai nepriimtini. Č.S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ontario socialistų problemos
Ontario NDP socialistai ir jų 

vadas Bob Rae šios provincijos 
parlamento rinkimus netikėtai 
laimėjo 1990 m. rugsėjo 6 d., 
kai daugelis laukė antrosios 
liberalų ir jų premjero D. Pe
tersono pergalės. Ją turėjo už
tikrinti didžiulė atstovų dau
guma Ontario parlamente, nor
maliais atvejais liudijanti vy
riausybės populiarumą. Nenu
matytame politinės nuotaikos 
pasikeitime 37,6% rinkėjų pa
sirinko Bob Rae ir jo Naujo
sios demokratų partijos socia
listus, liberalus su jų vadu D. 
Petersonu - 32,4%, M. Harrio 
vadovaujamus progresyviuo
sius konservatorius - tik 23,5%, 
nors šią provinciją jie buvo 
valdę beveik keturis dešimt
mečius be pralaimėjimo.

Tokiame balsų pasiskirsty
me atrodė, kad premjero Bob 
Rae NDP socialistų vyriausy
bė gali tikėtis tik menkos at
stovų daugumos parlamente. 
Antrąja staigmena tapo taip 
pat netikėta net aštuoniolikos 
atstovų dauguma. Mat NDP so
cialistai parlamentan grįžo 
su 74 atstovais, liberalai - su 
36, konservatoriai - su 20. At
stovų daugumą NDP socialis
tams atnešė daugelyje apylin
kių išsikovota pergalė labai 
nedideliu balsų skirtumu. Taip 
buvo sudaryta pirmoji istorinė 
NDP socialistų Ontario vyriau
sybė su atstovų daugumą turin
čiu premjeru Bob Rae.

Kitokius rinkimų rezultatus 
dabar pranašauja “Environics 
Research” grupės birželio mė
nesį pravesta apsisprendusių 
Ontario gyventojų apklausa. 
Tada jau 42% rinkėjų būtų bal
savę už liberalus, kuriems da
bar vadovauja D. Petersoną pa
keitusi Lyn McLeod. Savo bal
sus M. Harrio konservatoriams 
būtų atidavę 28% rinkėjų, prem
jero Bob Rae NDP socialistams 
- tik 25%, kitoms politinėms 
grupėms - 5%.

Įtakos tokiam dideliam prem
jero Bob Rae vyriausybės po
puliarumo kritimui per nepil
nus dvejus metus turėjo eko
nominio sulėtėjimo atneštas 
nedarbas, finansų ministerio 
F. Laughreno ekonomiškai ne
veiksmingi biudžetai su dide
liais deficitais. Nusivylimo 
atnešė ir du parlamentui pa
tvirtinti įteikti nepopuliarūs 
įstatymai, galintys padaryti 
daug žalos vietinėms įmonėms 
ir užsienio investacijoms On
tario provincijoje.

Didžiausios kritikos susilau
kė įstatymas, užtikrinantis ly
gias teises į darbą Kanados 
pirminių gyventojų palikuo
nims, moterims, fiziniams ir 
dvasiniams invalidams, rasi
nių mažumų nariams. Šio įsta
tymo vykdymą Ontario darbo
vietėse prižiūrės specialiai 
sudaryta Darbo lygybės komi-

(Nukelta į 9-tą psl.)

PLB SEIMO METU Lemonte buvo surengta įvairių kraštų lietuvių švietimo, kultūros ir bendruomenių veiklos 
paroda. Viršuje - dalis parodos ir jų aplankęs Lietuvos premjeras GEDIMINAS VAGNORIUS (viduryje), jo kai
rėje - GIEDRA PAULIONIENĖ, jo dešinėje - VITAS ČUPLINSKAS. Dešinėje - Toronto Maironio mokyklos 
nuotraukos. Žemiau - parodos lankytojai: KLB pirmininkė GABIJA PETRAUSKIENĖ, Lietuvos premjeras 
GEDIMINAS VAGNORIUS, VITAS ČUPLINSKAS, torontiškio “Gintaro” ansamblio nuotraukos

Istorinis išeivijos seimas
Aštuntasis Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas Lemonte 1992.VI.30 - 1992.VII.4

IRENA K. LUKOŠEVIČIENĖ

Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimai vyksta kas ket- 
veri metai. Pirmasis įvyko 1958 
m. Niujorke. Šio VIII seimo 
motto: “Praeitis — dabartis
— ateitis”.

Į seimą suplaukė rinkti at- 
, stovai iš 24 kraštų. Užsiregist
ravo ir seime dalyvavo 94 at
stovai.

Daugeliu požiūrių šis PLB 
seimas buvo istorinis: pirma
sis Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. Jame dalyvavo Lietu
vos ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, Kultū
ros ir švietimo min. Darius 
Kuolys ir ryšių su užsienio 
tautiečiais tarnybos virši
ninkas Audrys Antanaitis; pir
mą kartą dalyvavo devyni at
stovai iš buvusios Sovietų 
Sąjungos ir jos okupuotų kraš
tų — Estijos, Latvijos, Moldo
vos, Sibiro, St. Peterburgo, 
Maskvos, Ukrainos, Lenkijos 
ir Vengrijos.

Per keturias seimo dienas 
buvo daug pranešimų, disku
sijų, siūlymų, mąstymų ir uni
kalių išgyvenimų. Neįmanoma 
visa aprašyti. Todėl, vengdama 
kartotis ir pasimesti, mėgin
siu paliesti bendrus organi
zacinius reikalus, atskirų 
veiklos sričių klausimus, bū
dingesnes kraštų charakteris
tikas, santykį su Lietuva ir 
mesiu žvilgsnį į ateitį.

Organizaciniai žingsniai
Organizacinei ir techniki

nei seimo ruošai vadovavo “Pa
saulio lietuvio” redaktorius, 
nenuilstamas bendruomeni- 
ninkas Bronius Nainys su di
deliu skaičium pagalbininkų 
ir bendradarbių.

Sklandžiai vyko seimo re
gistracija (Baniutė Kronienė). 
Patalpų paruošimu ir nakvy
nėmis rūpinosi K. Laukaitis 
ir B. Kronienė, transportu — 
K. Laukaitis ir R. Rimkus, 
maistu — B. Nainienė, bendra 
svečių globa ir organizacija
— JAV LB Lemonto apylinkė — 
Kęstutis Sušinskas. Darbai 

prasidėdavo 8 v.r. ir baigda
vosi 22 v.

Jau birželio 30 d. vakare pra
sidėjo registracija. Taip pat 
buvo atidarytos parodos: švie
timo, tautodailės ir tautinių 
lėlių. Įspūdinga švietimo pa
roda, kurioje atskirų kraštų 
apylinkių šeštadieninės mo
kyklos ar kultūriniai viene
tai nuotraukom, piešiniais, 
išleistom knygom ir kitais dar
bais parodė savo gyvastingu
mą. Ypač kūrybingas buvo tau
tinių lėlių kambarys “Šokių 
sūkury”. O Lemonto muziejuje 
sukauptas lietuviškų Rūpinto
jėlių ir koplytėlių rinkinys 
buvo lyg ir atodūsių bei susi
kaupimų momentai mūsų ko
vojančios tautos.

Liepos 1 d. įvyko seimo pra
džia. Bronius Nainys pasvei
kino seimą organizacinio ko
miteto vardu. Jautėsi aiškus 
planas, tvarka ir rūpestis, kad 
viskas vyktų sklandžiai. PLB 
valdybos pirm. prof. dr. Vytau
tas Bieliauskas (seimo progra
mos pirm, su kitais valdybos 
ir atskirų komisijų nariais) 
pasveikino atstovus ir pakvie
tė į seimo pirmininkus: Vy
tautą Kamantą, Rasą Lukoše- 
vičiūtę-Kurienę ir Paulių Mic
kų. Sekretoriavo: Birutė Vin- 
dašienė, Nijolė Nausėdienė ir 
Eglė Stelmokaitė-Novak. Su
darytos komisijos - mandatų: 
pirm. dr. V. Majauskas, dr. J. 
Čuplinskienė, M. Trinskytė, 
Verbickas ir Migus; nominaci
jų: pirm. J. Polikaitis, G. Pau- 
lionienė, V. Čuplinskas, V. 
Narutis, Ir. Stankevičienė; 
nutarimų: pirm. dr. P. Luko
ševičius, A. Gečys, D. Viskon- 
tienė, A. Šmitas, V. Lenkaus- 
kaitė, P. Joga.

Evangelikų vysk. Dumpys su
kalbėjo invokaciją, o kun. L. 
Zaremba, SJ, atliko mirusiųjų 
prisiminimą. Buvo paminėti 
visi mirę PLB pirmininkai — 
V. Bačiūnas, Št. Barzdukas, 
J. Matulionis ir prieš porą 
mėnesių žuvęs valdybos vice- 
pirm. Raimundas Kudukis.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, prasidėjo darbotvar

kės priėmimas ir pranešimai. 
PLB valdybos pirmininko ir 
vicepirmininkų veiklos prane
šimuose daug vietos skirta Lie
tuvai ir Lietuvos laisvėjimo 
procesui. Šios valdybos kaden
cijos metu Lietuva atgavo ne
priklausomybę. Tai buvo vie
nas pagrindinių tikslų ir sie
kių, kuriems išeivija dirbo 
50 metų su kovojančia paverg
ta tauta.

Bendroji veikla
PLB valdybos pirm. prof. dr. 

V. Bieliauskas išsamiai ir kar
tu suglaustai kalbėjo apie šios 
valdybos pagrindinius darbus: 
dalyvavimą Lietuvos laisvėji
mo procese nuo pat Sąjūdžio 
steigiamojo seimo, nepriklau
somybės atstatyme, Lietuvos 
valstybės pripažinime. Iškėlė 
švietimo bei kultūros, visuo
meninius ir politinės veiklos 
darbus, PLJ kongresą. Tai są
moningų pastangų, darbų, vil
ties, tikėjimo ir rizikos ba
lansas, kurių liudininkais ir 
bendradarbiais buvome mes 
visi. Nuostabu, kad kiekvie
nos srities, kiekvieno krašto 
bendruomenė įdėjo savęs dalį 
į Pagalbos Lietuvai vajų, do
vanos Lietuvai telkimą, huma
nitarinės, profesinės ir eko
nominės pagalbos organizavi
mą. Kiekvieno krašto veiklos 
pranešimuose vingiavo Lietu
vos atkūrimo, lietuvybės iš
laikymo ir tautinio kūrybin
gumo rūpesčių ir darbų siūlas 
pagal kraštų sąlygas bei po
reikius. Pabrėžtina, kad pra
nešimai buvo paruošti, kon
densuoti ir neprašoko jiems 
skirto laiko.

Išryškėjo didelis susirūpi
nimas tautiniu ir kultūriniu 
išlikimu išeivijoje. Iškilo 
visa eilė gyvybinių klausimų: 
kalbos išlaikymas, tautinės 
sąmonės ugdymas, kultūrinio 
išlikimo elementai, mokytojų, 
organizacijų ir kultūrinių 
vienetų vadovų paruošimas, 
kunigų ir dvasinių institucijų 
stoka, dvasingumo skiepiji
mas, planingas lėšų telkimas 

(Nukelta į 6-tą psl.)

AT pareiškė nepasitikėjimą 
premjeru G. Vagnoriumi. Ap
svarsčiusi ministerio pirmi
ninko atsakymą į Tautos pa
žangos frakcijos paklausimą, 
remdamasi AT ekonomikos ir 
biudžeto komisijų bei gene
ralinės prokuratūros medžia
ga, AT pasiūlė nepasitikėji
mo rezoliuciją. Slaptu balsa
vimu jai pritarė 69 deputatai, 
6 balsavo prieš.

Paskirtas sausio 13-ją, po A. 
Šimėno (“kol atsiras”), jau
niausias iš premjerų valdžio
je išbuvo vienerius metus ir 
šešis mėnesius. Dar savaitę 
“laikinai eis” savo pareigas 
ir toliau.

Posėdžiui vadovavęs Č. Jur
šėnas po G. Vagnoriaus kalbos 
padėkojo premjerui už korek
tišką ir aiškią kalbą.

Ypatinga padėtis žemės ūkyje. 
Atsižvelgdama į sausrą (kai 
kur iškrito tik 5-10% kritulių), 
trunkančią daugiau kaip du 
mėnesius, AT Lietuvą paskel
bė stichinės nelaimės ištiktu 
kraštu, vyriausybę įpareigo
jo: 1. parengti neatidėliotinų 
priemonių programą, 2. įkurti 
valstybinį paramos fondą ir 
parengti fondo nuostatus.

Pagal optimistų prognozes 
tikimasi po 16-16,5 cnt. grūdų 
iš hektaro. Bendras javų der
lius sudarytų 1,8-1,9 mln. to
nų (pernai — 3,4 mln. tonų.) 
Žemės ūkio būklę labai pablo
gino kreditų negavimas. Rusi
ja, kai kurios NVS valstybės 
Lietuvos žemdirbiams už pie
ną ir mėsą prasiskolino apie 
3 milijardus rb. Nėra lėšų 
uogoms, vaisiams, daržovėms 
supirkti.

Sausros padariniams ap
skaičiuoti sudaryta valsty
binė komisija. Jai vadovau
ja vicepremjeras Algis Do- 
brovolskas.

Helsinkio konferencijoje. 
Baltijos valstybių vadovai — 
V. Landsbergis, A. Gorbuno
vas, A. Ruutelis — susitiko su 
JAV prezidentu G. Bush’u. V. 
Landsbergis susitiko ir su Len
kijos prezidentu L. Valensa. 
Buvo tartasi dėl kaimyninės 
valstybės galvos lankymosi 
Lietuvoje. Svečio vizito tiki
masi į vasaros pabaigą.

V. Landsbergis susitiko ir 
su Ukrainos prezidentu L. 
Kravčiuku. Bendra abiejų pu
sių nuomone, reikia kuo grei
čiau parengti Lietuvos-Ukrai- 
nos politinę sutartį. L. Krav- 
čiukas pabrėžė Ukrainos norą 
turėti gerus ir draugiškus 
santykius su Lietuva.

Aptardama Helsinkio bai
giamojo akto priėmimą, Lie
tuvos delegacija paskelbė pa
reiškimą. Jame pritariama 
baigiamajam aktui, ypač jo 
15 paragrafui (76 puslapių 
dokumente tai kelios eilutės), 
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IX Išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė Čikagoje
Taip Amerika atšventė nepriklausomybę 

Laivų parade Niujorke dalyvavo dvi Lietuvos jachtos 
“Lietuvos aidai“ radijo bangomis 

Iš Argentinos lietuvių veiklos
Pasaulinio garso teatre

Stratfordo 40-to festivalio įspūdžiai 
“Meškos maurojimo metai“ 

Kazimiero Barėno trilogijos užsklanda

“kuris sprendžia gyvybiškai 
svarbius” trijų Baltijos vals
tybių interesus. Išreiškiama 
viltinga nuomonė, kad valsty
bių — Helsinkio konferenci
jos dalyvių — dėmesys užsie
nio kariuomenės išvedimui iš 
Pabaltijo leidžia tikėtis, 
jog “tai nėra tik dviejų šalių 
problema, jos esmė — tarptau
tinės teisės pažeidimas ir del
simas jį pašalinti”.

Pareiškime toliau pabrė
žiama: tokia “padėtis nekyla 
iš niekur, už ją atsakinga vals
tybė, kurios teises ir pareigas 
perėmė Rusija”, todėl delsi
mas susitarti yra netoleruo
tinas, “suprantamas 51 daly
vaujančios šalies susirūpini
mas”.

Remdamasi Helsinkio reko
mendacijomis (79 paragrafu), 
Lietuva prašo konferencijos 
vykdomąjį sekretoriatą, kad 
į pareiškimą “būtų tinkamai 
atsižvelgta”.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos teisės departa
mento direktoriaus Oskaro 
Jusio teigimu, Helsinkyje su
sidorota su “didžiausiu dra
konu”, bet tik vienu. Ateityje, 
1993 m. sausio mėn., Lietuvai 
dar “reikės atsiskaityti už 
žmogaus teisių padėtį Jungti
nėms tautoms”.

“Šimtus metų čia kojos nekė
lė Lietuvos prezidentai” — taip 
Gervėčių lietuviai įvertino AT 
pirmininko apsilankymą šia
me Gudijai priklausančiame 
kaime, kuriame įvyko jo susi
tikimas su Gudijos AT pirmi
ninku S. Šuškevičium. Per su
sitikimą Kultūros namų aktų 
salėje, kuri buvo sausakimša, 
V. Landsbergis kalbėjo lietu
viškai (iš 3 tūkst. gyventojų 
lietuvių — 1300), o S. Šuškevi- 
čius — gudiškai.

Po susitikimo, aplankymo 
Gervėčių bažnyčios, kelių lie
tuviškų kaimų, Rimdžiūnuose 
statomo lietuvių kultūros cent
ro, kitos programos, viloje prie 
Naručio ežero įvyko abiejų va
dovų derybos. Pasibaigusios 
“paryčiu be komunikatų”, V. 
Landsbergio buvo įvertintos: 
“norime su Baltarusija turėti 
išsamią valstybinių santykių 
sutartį, kuri apimtų viską”. 
Į tą “viską” turėtų įeiti vals
tybinės sienos nustatymas, 
muitinių sistema, prekybinės 
sutartys, lietuviškų klasių 
steigimas, apskritai tautinių 
mažumų teisės bei pareigos.

“Kantriai kurti savo gyveni
mą” daug iškentėjusiai Lie
tuvai palinkėjo popiežius Jo- 
nas-Paulius II per ambasado
riaus prie Šventojo Sosto K. 
Lozoraičio įgaliojamųjų raštų 
įteikimą. Priėmimo metu po
piežius priėmė kvietimą ap
lankyti Lietuvą. Kelionė į mū-

(Nukelta j 3-čią psl.)
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Didėja domesys Lietuvai dariusalekt^
Lietuvos ambasados Prancūzijoje ekonominių reikalų patarėjo VYTAUTO NAUDAŽO 

pareiškimai “TŽ” bendradarbiui

Q RELIGINIAME GfflMME
Šv. Tėvo paraginimas, kad 

kiekvienai kartai reikalingi 
nauji apaštalai, buvo išgirstas 
ir atsistatančioje Lietuvoje or
ganizuotu būdu steigiant Atsi
naujinimo Šventojoje Dvasioje 
grupes. Viena tokių, bene pati 
didžiausia, jų žodžiais tariant, 
prisiėmė Viešpaties duotų var
dų “Gyvieji akmenys" (“Sakau 
jums, jei šitie tylės — akmenys 
šauks!” Lk 19,37-40).

Grupė veikia jau treti metai. 
Ji įsikūrusi Šv. Antano parapi
joje Kaune. Susirinkimuose da
lyvauja 150-200 žmonių. Šalia 
giesmių ir maldų pasidalinama 
asmeniniu Dievo veikimo paty
rimu. Leidžiamas žurnalas “Gy
venimas šviesoje”. Ryšius su 
grupe palaiko ir aukas veiklai 
priima V. Kolyčius, 86 Glen- 
holme Avė., Toronto, Ont. M6H 
3B1.

Šeštasis ir pirmasis po karo 
pranciškonų Trečiojo ordino 
(tretininkų) kongresas įvyko bir
želio 13-14 d.d. Kretingoje. Tal
kinami Kretingos pranciškonų 
ir parapijiečių kongresų suren
gė tretininkų ministeris br. Je
ronimas (Alvydas Remeza) ir 
dvasios vadas kun. Saulius By
tautas, OFM. Suvažiavo dalyvių 
iš visos Lietuvos. Susilaukta 
daug garbės svečių. Iš Italijos 
atvyko tretininkų gen. ministe- 
rė Emanuela de Nunzio ir dva
sios vadas kun. Carl Schaefer. 
Dalyvavo Telšių vysk. Ant. Vai
čius, AT deputatas kun. A. Sva
rinskas, prof. A. Žygas ir kai 
kurie ministerial. Kongrese bu
vo pabrėžta, kad laikas išmokti 
skaityti “laiko ženklus”, kad 
tretininkų judėjimas turi orien
tuotis į jaunimų. Procesija su 
žvakėmis aplankė mirusių pran
ciškonų kapus, iki vėlyvos nak
ties jaunimas giedojo ir meldė
si. Birželio 14 d. Mišiose pri
siminti Sibiro tremtiniai mal
domis ir S. Sondeckio diriguo
jamo kamerinio orkestro atlik
tu Pergolezi “Stabat Mater”.

Taikos Karalienės garbei per
galės ir padėkos kelionę į Fa- 
timų organizuoja Mėlynosios 
armijos vadovybė. Iš Niujorko 
470 maldininkų grupė 20 dienų 
kelionei išskris spalio 7 d. 
Spaudai skirtame pranešime 
nurodoma, kad nuo 1950 m. Mė
lynoji armija, vadovaujama 
John Haffert’o, parašė daugiau 
kaip 25 milijonus pažadų mels
tis už Rusijos atsivertimų. Dau
giau informacijų teikia Rosalie 
Turton, P. O. Box 151, Asbury, 
NJ 08802, tel. (908) 689-8792 arba 
479-6194.

Ar turime pagrindo teigti, kad 
šiuo metu pasaulyje atgyja reli
ginis gyvenimas, - klausia vokie
tis žurnalistas Hubert Seiwert 
“Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” dienraštyje paskelbta
me straipsnyje “Realaus ateiz
mo galas”. Šiuo metu padidėjęs 
domesys religiniams dalykams, 
ypač staigus religingumo su
klestėjimas iš komunizmo išsi
vadavusiuose kraštuose, sudaro 
įspūdį, kad religijos atgimsta. 
Tačiau čia reikia būti atsar
giems, nes religinių veiksnių 
įtaka visuomeniniam gyvenimui 
nėra vien pastarojo, vadinamo 
pokomunistinio laikotarpio reiš
kinys. Pagaliau, nė viename 
krašte religingumas nebuvo vi
siškai išnykęs, taigi vargu ar 
galima kalbėti apie “atgimimų” 
arba “atgijimų” tikrųja šių žo
džių prasme.

Kiekviena religija daro tam 
tikrų, nors ir sunkiai įvardina
mų, politinį poveikį. Religijos, 
didele dalimi apsprendžia vadi
namas žmogiškųsias vertybes, 
kurios nustato pavienių asme
nų ir visuomenės gyvenimo bū
dų. Religija ir kultūra - tai 
viena su kita glaudžiai susiju
sios tikrovės. Tačiau, - pastebi 
straipsnio autorius, - kai mėgi
nama nustatyti religijų poveikį 
konkretaus visuomeninio gyve
nimo aplinkybėms, tuoj pat susi
duriama su sunkumais. Aiškiai 
jaučiame, kad religijos turi įta
kos politiniams sprendimams, 
kad jos daro poveikį socialiniam 
žmonių sambūviui, bet šios įta
kos, šio poveikio nesugebame 
įvardinti.

Esame beveik prietaringai 
linkę teigti, kad religingumas 
yra kiekvieno žmogaus privatus 
reikalas, nors patirtis visiškai 
priešingai liudija. Šį prietarą 
mumyse nejučiomis išugdė mo
derniojo žmogaus mųstyseną 
smarkiai paveikęs istorinis ma
terializmas. Dar žymiai anks
čiau prieš Marksų buvo pradėta 
religingumų stumti iš visuome
nės gyvenimo ir užsklęsti jį vien 
žmogaus viduje. Dabar, kai mums 
regint griūna marksizmo politi
niai ir socialiniai teiginiai, 
drauge nyksta ir ideologizuotas 
požiūris į religijų reikšmę. Mes 
regime realaus ateizmo galų, ir 
tai patvirtina visuomeninis gy
venimas.

Taigi, - baigia savo straipsnį 
Hubert Seiwert, - dabar regimą 
religingumo suklestėjimą tiks
liau būtų vadinti ne religijų at
gimimu, bet kintančiu požiūriu į 
religijas ir jų vaidmenį.

Vienas svarbiausių politikos 
uždavinių Lietuvai — kuo pla
čiau įsijungti į Europos ūkio 
sistemą ir tokiu būdu kuo tvir
čiau prisirišti prie senos de
mokratijos šalių laivo. Valsty
bių ūkio bendradarbiavimas 
tai jų bendrovių ir verslinin
kų bendradarbiavimas. Kaip 
sekasi lietuvių verslininkams 
megzti ryšius su Prancūzijos 
kolegomis, papasakoti papra
šiau Lietuvos ambasados eko
nominių reikalų patarėją Pa
ryžiuje Vytautą Naudažą.

Kuo domisi prancūzai?
Pirmiausia pasiteiravau, kas 

labiausiai domina Lietuvoje 
Prancūzijos verslininkus.

“Suprantama, — sako V. 
.Naudažas,— technologijos pas 
mus yra gerokai atsilikusios, 
tačiau chemijos pramonės 
įmonių produkcija, cementas, 
durpės ir ypač mediena trau
kia Prancūzijos verslininkų 
akį. Lietuvoj perkamas ir me
talas, nes Lietuva jau tampa 
svarbia tranzitine šalimi per
vežant jį iš Rusijos ir Ukrai
nos j Vakarų Europą. Prancū
zijos verslininkus domina ir 
palyginti kvalifikuota bei Va
karų masteliais gana pigi dar
bo jėga. Planuojami “Via Bal-

Didžiausias šiandien trūku
mas esąs ne daiktų, ne gami
nių, ne laiko, o konstrukty
vaus ir pozityvaus mąstymo. 
Labiausiai esą trūksta pozi
tyvios filosofijos. “Pažiūrė
kite, kaip retai pas mus yra 
pasiūlomos kokios nors pozi
tyvios ir konstruktyvios pro
gramos”.

Šie pozityvaus mąstymo trū
kumai atsiskleidžia įvairio
pai. Juos būtų galima šiek tiek 
schematizuoti, sako V. Nauda
žas. — Pirmiausia viešojoje 
nuomonėje gana gyvas priešiš
kumas užsienio verslininkams. 
“Nereikia, sako, mums jokių 
tarpininkų”. Jei kas nors nori 
atidaryti konsultacinę firmą, 
užsienio verslininkai ir bend
rovės labai greitai ir mielai 
lyginami su Gariūnų speku
liantėliais.

Toliau — biurokratiniai sun
kumai. Tai irgi ano pozityvaus 
mąstymo trūkumo išraiška. 
Dažnai labai nerangiai dirba 
merijos, visa eilė ministerijų. 
Labai trukdo ir tai, kad tiesiog 
nemokama dirbti su vakarie
čiais, kurie viską daro labai 
greitai ir profesionaliai. Tik 
nieko nenorėdamas sugėdinti 
V. Naudažas neįvardijo dešim
čių atvejų, kai į ministerijoms

Daugelio rimtų bendrovių 
kelią į Lietuvą labai apsun
kina Lietuvos siūlomas norma
lių ekonominių sąlygų pus
fabrikatis — žemės nuoma vie
toje laisvo jos pirkimo. “Aš 
nesuprantu, kodėl taip yra,
— tvirtina mano pašnekovas,
— juk žemės iš Lietuvos nie
kas neišsiveš”. Vis dėlto rim
tai bendradarbiauti nusitei
kusios firmos įveikia visas 
minėtas kliūtis.

Tiesa, daugiausia bendrų 
įmonių sudaryta su Vokieti
jos, JAV ir Rusijos dalinin
kais. Prancūzija iki šiol smar
kiai atsiliko ir iki gegužės 1 
veikė tik 6 bendros Lietuvos- 
Prancūzijos įmonės. Reikalai 
ėmė taisytis po V. Landsber
gio atsilankymo Prancūzijoje 
ir Fr. Mitterrand’o — Lietu
voje, ypač po to, kai buvo su
darytos investicijų apsaugos 
sutartys. Per palyginti trum
pą po šių vizitų laikų į Lietu
vos ambasados ekonomikos 
reikalų patarėją V. Naudažą 
su vienokiais ar kitokiais pa
siūlymais kreipėsi per 100 
Prancūzijos firmų atstovų. 
Tai labai rimtas ir daug žadan
tis rodiklis.

Maskvinio perversmo dieną 1991.VIII.23 Vilniuje. Kanklininkas ANTA
NAS BUJOKAS: “Nors omonas mus dar muša, bet stiprėja mūs tauta, nes 
už laisvę jau kovoja visa mūsų Lietuva”

Ugr*-, MEDELIS CONSULTING
WL- 14Q7 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 STERLING AIRWAYS ir 
nTLJTU VOS AERO l.INI.JA 
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 — Viena — Vilnius
Torontas — Ci

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

richas — Vilnius 

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

tica” ir Vokietija — Ryga ke
lių projektai į Lietuvą trau
kia daugybę įvairaus aptarna
vimo firmų. Nemažai norinčių 
imtis ir turizmo verslo Lie-

ir įvairioms bendrovėms pa
teiktus pasiūlymus nebuvo 
gauta jokio atsakymo. Ir, kaip 
keista, privačios įmonės šiuo 
požiūriu dažnai pasirodė ne-

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
tuvoje. Pagaliau, po tam tikro 
žvalgymosi laikotarpio, į Lie
tuvą atkelti savo skyrius ke
tina ir rimti Prancūzijos ban
kai.”

V. Naudažas sako jau turėjęs 
labai svarbių pokalbių su pa
čiais didžiausiais vieno iš įta
kingiausių Prancūzijos bankų 
vadovais (banko pavadinimą 
nutylėjo tik taktiškumo sume
timais). Prancūzijoje vis ge
riau imama suvokti, kokia 
svarbi yra Lietuvos padėtis 
regiono ekonominės geografi
jos žemėlapyje. Pirmiausia 
Lietuva — tai beveik 4 milijo
nų pirkėjų rinka. Be to, Lie
tuvos įtakos zonoje yra dar 
per 10 milijonų — dalis Latvi
jos, Gudijos, Ukrainos ir Len
kijos gyventojų.

Kliudo sovietinė galvosena
Atrodo kad jokių problemų 

plėtojant ūkinį bendradarbia
vimą su tokia perspektyvia ša
limi kaip Lietuva neturėtų iš
kilti. Deja. Kas gi labiausiai 
trukdo lietuviams ir prancū
zams bendradarbiauti? — 
klausiu V. Naudažą.

“Trumpai ir gal kiek grubiai 
pasakius, labiausiai trukdo 
nuo sovietmečio užsilikęs am
žinas įšalas galvose. Sunkiau
si yra mąstymo trukdymai”.

daug kuo geresnės už valsty
bines.

Dar vienas labai didelis 
trukdymas — kalbų nemokėji
mas. Labai dažnai atsitinka, 
jog dvi įmonės — viena Lietu
voje, o kita, tarkim, Prancū
zijoje — neranda kalbos, kuria 
galėtų susišnekėti. Mokėti 
bent vieną Vakarų Europos 
kalbą verslininkui būtina.

Dar viena trukdymų rūšis 
— informacijos trūkumas. Kai 
Prancūzijos verslininkui rei
kia surasti dalininką Lietu
voje, tenka labai smarkiai pa
vargti. Gerai paieškojęs vie
noje knygoje rasi firmos pava
dinimą, kitoje — adresą, tre
čioje — faksą, ketvirtoje — 
gamybos apibūdinimą.

Ekonominės kliūtys
Yra ir specifinių iš ūkio si

tuacijos išplaukiančių truk
dymų. Pirmiausia labai truk
do normaliai veikiančių ban
kų trūkumas. Vakarų šalių 
banko skyriaus atidarymo 
svarbą V. Naudažas drįsta pri
lyginti užsienio valstybės am
basadai. Kai tik Lietuvoje įsi
kurs koks nors Prancūzijos 
bankas, iš karto galima laukti 
didelio ūkio ryšių su šia šalimi 
pagyvėjimo.

AfA
SOFIJAI MORKŪNIENEI

iškeliavus amžinybėn,
jos brolį STASĮ DABKŲ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame

M. ir S. Jokūbaičiai
S. ir J. Andruliai

AfA 
NIJOLEI ŠIURNIENEI

mirus,
vyrui ALGIUI, seserims - REGINAI, BIRUTEI su šeimo
mis, bei visiems artimuosiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą~ A. A. Kazanavičiai

PADĖKA
Mielam vyrui ir tėveliui

a.a. JONUI GUDELIUI
mirus, nuoširdi padėka abiejų parapijų kunigams ir 
kun. E. Putrimui už Mišias ir maldas koplyčioje.

Ačiū giminėms ir draugams už puikias gėles ir už 
gausias aukas Mišiom, labdarai ir spaudai.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, A. Sekoniui už 
atsisveikinimą kapinėse, J. Gurklienei už skanius pus
ryčius ir mieloms ponioms už pyragus.

Jūsų visų užjautimas giliai liks širdyje.

Nuliūdę - žmona, sūnus ir duktė su šeima

Graso Estijai
Reuterio agentūros praneši

mu, liepos 17 d. Rusijos parla
mentas pareikalavo imtis laiki
nų ekonominių sankcijų prieš 
Estiją, kuri vykdanti diskrimi
naciją prieš rusiškai kalban
čią mažumą. Mat buvęs išleis
tas pilietybės įstatymas, ku
riuo pilnas teises gauna pilie
čiai ir jų palikuonys, gyvenę 
Estijoje iki 1940 m. Šis įstaty
mas išskiriąs rusus iš kitų gy
ventojų tarpo.

Rusijos užsienio reikalų mi
nisterija taipogi įteikė Esti
jos vyriausybei prieštaraujan
čią notą, nes pastaroji kelianti 
nepriimtinus teritorinius rei
kalavimus. Iš tikrųjų Estija no
ri atgauti 150 km2 plotą, kurį 
Sov. Sąjunga 1940 m. prijungė 
prie Rusijos respublikos. Pas
kutiniu metu, pasak praneši
mo, Rusijos aršios linijos poli
tikai vis dažniau kalba apie ka
rinę jėgą, ginant rusų mažu
mas buvusiose sovietų respub
likose.

Rusija grasina sustabdyti 
1991 m. su Estija pasirašytą 
sutartį. Didėjanti įtampa ir dėl 
rusų kariuomenės. Esą gink
luota grupė apšaudžiusi rusų 
kariuomenės sunkvežimius ir 
pagrobusi tris rusų karinin
kus ir tris kareivius. Iš “gink
luotų banditų”, kaip skelbia 
rusų žinių agentūra TASS, ka
riškius išgelbėjo karinis ru
sų vienetas.

Rusų, kaip sakoma praneši
me, Latvijoje gyvena 48%, Es
tijoje 35% ir nežymi gyventojų 
frakcija Lietuvoje.

Didina įtampą
V. Landsbergis susitikime su 

žurnalistais pažymėjo, kad 
gaunamos žinios iš Rusijos 
parlamento, kuriame keliama 
vadinama žmogaus teisių pro
blema Baltijos valstybėse. 
Stiprėjančios reakcinės jėgos 
Rusijos parlamente.

Vienas pozityvus tame par
lamente pasisakymas, kad Bal
tijos kraštuose nesilaikoma 
aiškaus plano išvesti rusų ka
riuomenę. Pasak Lietuvos va
dovo, tokį aiškų planą (grafi
ką) turi Lietuva. Pagal jos de
rybų delegaciją, svetima ka
riuomenė gali būti išvesta per

Lietuvos parlamentas, pasak 
V. Landsbergio, taip pat svars
tyti žmogaus teisių problemas 
Rusijoje. Galima daugybę pa
stabų padaryti ir kitiems kraš
tams. Bet tai neketinama dary
ti. Visai kitaip suprantama 
užsienio politika.

Labai keistai atrodo, kai Ru
sijos tarprespublikinių san
tykių komiteto pirmininkas 
kviečia imtis kietų priemonių 
prieš kitas valstybes. Vienas 
deputatas pasiūlė atšaukti su 
kitomis valstybėmis sutartis. 
Tai būtų vedama į naują Rusi
jos izoliaciją, kai tuo tarpu 
jos prezidentas stengiasi vyk
dyti atvirą politiką, normali
zuoti santykius su aplinkiniu 
pasauliu.

Atsakydamas į klausimą, ar 
reakcingų jėgų stiprėjimas Ru
sijos parlamente neprives prie 
būklės, primenančios 1940 me
tus, V. Landsbergis atsakė - 
1940 m. politiką vykdė ne Rusi
ja, o Stalino Sov. Sąjunga. Ta
čiau reikia bijoti pasikeitimų 
Rusijos valdžioje, vedančių 
Imperinę reakcingą pusę. Tada 
nukentėtų ne tik kaimynai, bet 
ir pasaulio taika. Tačiau iš da
bartinės Rusijos agresijos 
veiksmų nelaukiama.

Nesitrauks iš politikos
Vyriausybės rūmuose G. 

Vagnorius, kaip rašoma “Res
publikoje” 1992.VI. 17, surengė 
spaudos konferenciją. Savo žo
džio pradžioje pažymėjo, kad 
vyriausybė atstatydinama ne 
dėl objektyvių priežasčių, o 
politiniais motyvais. Šį pro
cesą jis pavadino destruktyvia 
rinkimine opozicijos veikla. 
Esą ne visi deputatai yra lais
vi daryti savarankiškus spren
dimus, nėra pakankamai prin
cipingi bei ištvermingi. Rin
kimai į seimą, galima tikėtis, 
atves savimi pasitikinčius de
putatus.

Paklaustas korespondento, ar 
premjeras nesijaučiąs pada
ręs klaidų ir ką būtų daręs ki
taip, G. Vagnorius pažymėjo, 
kad klaidų nedaro tie, kurie 
nedirba. Pasak jo, reikėję ryž
tingiau veikti po praeitų me
tų rugpjūčio perversmo Mask
voje. Tuo laiku nebuvo sustip
rintas valdžios mechanizmas

ir nesubalansuoti valdžios 
svertai. Kalbant apie seimo 
rinkimus, G. Vagnorius neatsi
sako rinkimuose dalyvauti. At
sakydamas į kitą klausimą, 
pažymėjo, kad pažadėta išei
vių finansinė parama dešinio- 
sioms jėgoms. Tai nematąs nie
ko blogo, kai demokratiškai nu
siteikusi išeivija norinti pa
remti Lietuvos demokratines 
jėgas, siekiančias atkurti vals
tybę ir sustiprinti nepriklau
somybę. Jis dar užsiminė, kad 
turįs vilčių grįžti į ministerio 
pirmininko postą ir įgyvendin
ti tai, ko jam nepavyko atlik
ti. Paliekant ministerio pir
mininko pareigas, labiausiai 
rūpestį kelia, kad nusikalsta
mumas įgavo organizuotas for
mas, paliesdamas vyriausybės 
narius, Aukščiausiosios tary
bos sluoksnius, prokuratūros 
aukštus pareigūnus, jau nekal
bant apie savivaldybes ir ki
tas struktūras.

Vyriausybė turinti informa
ciją ir kontroliuojanti padė
tį. G. Vagnorius perspėjo to
kius, kurie bandys veržtis į 
valdžią.

Plės cukraus pramonę
Lietuvos vyriausybės po

tvarkiu, su Suomijos akcine 
bendrove “Kultor” sudaryta 
specialistų grupė parengti 
programą išplėsti cukraus pra
monę. Vyriausybė, siekdama 
užtikrinti, kad būtų tinkamai 
panaudoti Kanados eksporto 
korporacijos 10 mil. dol. kre
ditas įrengimams įsigyti, nu
tarė paskelbti konkursą. Jau 
paruošti nuostatai ir patvir
tinta vertinimo komisija. Kon
kurso dalyvių pasiūlymai bus 
viešai svarstomi. Konkursą lai
mės asmuo, pasiūlęs labiausiai 
veikiantį kredito panaudojimo 
planą.

Pritarė
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos prezidiumas pritarė vi
suomeninių organizacijų ini
ciatyvai š.m. rugpjūčio 16-23 
d.d. surengti konferenciją “Lie
tuva - išeivija: ryšiai ir neiš
naudotos galimybės”. Konfe
rencijos organizacinio komi
teto pirmininkas - AT deputa
tas Stasys Kropas. J.A.

keletą mėnesių. Yra apskai
čiuotos geležinkelio ir kitos 
transporto galimybės. Šio pla
no vykdymo nesulaukiama iš 
Rusijos pusės. Esą Rusijos par
lamentas galėtų tuo pasirū
pinti.

Gerai žinomi ir principiniai 
susitarimai - sako Landsber
gis. Pirmiausia turi būti išves
ta 107 divizija Vilniuje. Tokį iš
vedimą buvo sutarta pradėti 
š.m. vasario mėnesį.

Esą ir kitokių keistų momen
tų. Rusijos federacijos tarpres
publikinių santykių komitetas 
ėmė kištis į užsienio politikos 
sritį. Tai galima laikyti tam 
tikru nesupratimu ar darbų ne
pasidalinimu, ar tiesiog impe
rinio mąstymo liekana. Galėtų

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.
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Kokia vaiski kančios šviesa!
Rezistencinė JADVYGOS BIELIAUSKIENĖS veikla Lietuvoje: pogrindžio ateitininkai, 

folkloriniai koncertai kalėjimuose, slaptoji spauda, Gyvojo rožinio rateliai, 
moterų lageriai, Sausio tryliktosios brolija

Mes nepažįstame savo tė
vynės, kol neištiriame visų 
jos gelmių. O ji turtinga ir gra
ži, savo įsčiose išmaitinusi, 
išauklėjusi ir subrandinusi 
tokius nepalaužiamos dvasios 
galiūnus, kaip mūsų tautos 
dukra Jadvyga Bieliauskienė.

Kukli, bet nepaprasta, de
ganti, bet tikra ir rami, be 
galo kantri ir visiems atidi, 
susitelkusi giliose mintyse .. . 
Tokia ji pašaukta patiems kil- 
niausiams ir nelengviems dar
ban^. Ji ten, kur šiandieną 
labiausiai reikalinga, kur ve
riasi tautos negyjanti žaizda, 
kur mylinti jos širdis sušvel
nina skausmą, nušluosto tyrą 
nekaltojo ašarą. Su kiekvienu 
ji atskirai ir su visais drauge. 
Tautos ji ir viso pasaulio 
skausme. Jos gyvenimas — au
ka, atgaila už mūsų visų neat
gailautas nuodėmes ir silpnu
mą. Nieko sau ir neturi, tik 
laiką laiką, skaičiuojantį jos 
prasmingo gyvenimo minutes, 
ir gyvą mylinčią, degančią, 
kenčiančią širdį.

Laisvoje Lietuvoje gal būtų 
išsipildžiusi Jadvygos vaikys
tės svajonė tapti gydytoja. 
Nieko tauresnio ir prasmin- 
gesnio, kaip palengvinti žmo
nėms kančias, ji neįsivaizda
vo ir būdama maža mergytė. 
Bet pokario Lietuvą užtvindė 
raudonas maras, ir Jadvygą 
užvaldė pasipriešinimo dva
sia.

Žingsniai pogrindyje
1947 m. Palangos gimnazis

tai — trys mergaitės ir vienas 
berniukas — sudaro ateitinin
kų “B” klasės pogrindinę orga
nizaciją. Jie palaiko glau
džius ryšius su “A” klasės par
tizanais miške, vykdo konkre
čius nurodymus: visose įmano
mose vietose platina atsišau
kimus, karikatūras, liepsnin
gus eilėraščius, ragina tau
tiečius nepasiduoti pražūtin
gai užliūliuojamam melui. 
Jadvygos bendražygė nupiešia 
griūvantį Kremlių, o ji pati 
Stalino karikatūroje pavaiz
duoja po juodojo blogio geni
jaus kojomis į duobę sumes
tus žmones, badomus kareivių 
durtuvais. Po piešiniu gar
susis Stalino šūkis skelbia: 
“Grįžkite iš miškų, dovanosi
me laisvę!” Vasario 16-tą jie 
priima priesaiką, o birželio 
24-tą Jadvygos organizuotos 
grupės jaunuosius partizanus 
suima persekiotojai.

Nė akimirkai Jadvyga ne
susvyruoja dėl savo pasirinkto 
kelio. Priešingai, ji greitai 
perpranta, jog klastingas prie
šas, ant pavergtos Lietuvos už
dėjęs geležinę priespaudos 
leteną, nėra visagalis ir ne
įveikiamas, nes pagrindinis 
jo ginklas — totalinis melas. 
Užtenka bent krašteliu pra
skleisti raudoną šydą, ir melo 
kurstytojai bus demaskuoti. 
Jadvygos tikėjimas virsta dar 
didesne meile žmonėms ir 
šviesia pergalės viltimi.

Gimtajame Kvaraciejų kaime pastatytą kryžių žuvusiems už Lietuvos laisvę šven
tina Marcinkonių ir Kabelių parapijų klebonas kun. PETRAS PUSLYS (1990)

Koncertai kalėjimuose
Po teismo Klaipėdos kalė

jimo kameroje, kur sėdėjo 25 
moterys, per keturis mėnesius 
Jadvyga suorganizuoja keletą 
folklorinių-etnografinių kon
certų. Šį patyrimą perima ka
liniai etapiniame Leningrado 
sename Kryžių kalėjime. Vė
liau dvasios stiprybę išbando 
per antrą etapą Vologdoj su 
jaunomis banditėmis vienoje 
kameroje. Pagaliau patenka į 
Intos lagerį 25-riems metams, 
plius penkeri metai tremties 
ir penkeri metai — be teisių. 
Išvadavo Stalino mirtis. Taip 
ir nesuprato saugumiečiai, iš 
kur pas lietuvius (jie sudarė 
10% visų kalinių) toks vienin
gumas ir nepalaužiama valia? 
O lietuviai lageryje pirmieji 
pasisiuvo tautinius drabužius 
ir sudarė folklorinį ansamblį. 
Vėliau jais pasekė ukrainie
čiai.

Vėl Lietuvoje
1956 m. rugpjūčio 17 d. Jad

vyga sugrįžta politiškai dar la
biau subrendusi asmenybė. 
Tėvynę randa prislėgtą. Ne
laisvė kausto tautiečių valią, 
nuodija sąmonę, krikdo mora
lę ... O pačią Jadvygą varsto 
nepatiklūs, įbauginti artimų
jų, buvusių draugų, mylimų, 
brangių tautiečių žvilgsniai.

Eilė metų — didelio vargo, 
įsikūrimo laikotarpis. Tačiau 
Jadvyga negali taikytis su oku
pacine valdžia, nerimsta be 
aktyvios politinės veiklos. 
1970 m. jai pavyksta užmegzti 
ryšį su pogrindžiu. Išverčia 
Solženicino “Pirmąjį ratą”, 
vėliau jai tampa prieinami 
aktualiausi pogrindžio veika
lai. Dviem pirštais perspaus
dina “Aušrą”, “Alma Mater”.

Tik vėliau Jadvyga sužinojo, 
jog buvo persekiojama 4-5 sek
lių. Ji veikė atsargiai. Jos 
žinios buvo reguliariai per
duodamos “Kronikai”. Apie 
skaudulį visos Lietuvos ji 
rašė “Aušroje” ir kituose lei
diniuose. Nuo 1979 m. Jadvyga 
dalyvauja iškilmėse, maldi
ninkų eisenose Šiluvoje. “Kro
nika” įdeda jos humoristinį 
scenarijų apie tai, kaip gaudė 
maldininkus per vadinamą 
kiaulių marą. Šią medžiagą 
Saugumas laiko nusikaltimu.

Ateities žiedai
Labiausiai Jadvygai skau

da širdį dėl vaikų — augančios 
naujos lietuvių kartos. Ji mato 
— pražūtin nueis tauta, jeigu 
vaikuose neprikelsime, nepa
žadinsime to dvasinio grožio, 
kuriame ryškiausiai atsispin
di dieviškoji prigimtis. Aišku 
viena, kad vaikai — viskam at
viros sielos — greičiau atsi
ties. Vedant dvasiniu keliu, 
greičiau pavyks patraukti į 
atgailą, nes žmogus su savo 
dvasiniu pasauliu yra kur kas 
stipresnis. Vesti reikia labai 
atsargiai, kad vaikai sąmonin
gai išsivaduotų iš spaliukinių, 
pionierinių stereotipų rėmų.

Tik tokiu būdu jiems galima 
sukurti dvasinę tvirtovę.

Jos meilė žmonėms, tai mo
tinos meilė. O šitokios moti
nos jausmai negali sutilpti į 
meilę vien savo sūnui. Prie 
jos glaudžiasi, geria jos šilu
mą šviesos ir žinių ištroškę 
tikinčiųjų vaikai, ir ji 1979 m. 
Garliavoje užmezga draugystę 
su bažnytinio choro berniu
kais. Ji suburia naują judė
jimą Lietuvoje — Gyvojo ro
žinio ratelį. Didelę įtaką ra
telio nariams daro buvęs po
litinis kalinys kun. Petras 
Našlėnas. Jis žadina vaikuose 
patriotizmą, aiškina maldos 
reikšmę, kalba apie dvasinių 
ryšių kanalus ir moko atskirti 
baltą nuo juodo — gėrį nuo blo
gio, moko pasirinkti tikrąjį 
kėlią, nepaklysti klystkeliuo
se ir neišsigąsti pavojų. Dar 
ugningesnį pamokslą per šv. 
Mišias išgirsta vaikų tėvai. 
Gyvojo rožinio ratelyje vyks
ta istorinio pažinimo pamokos.

Pajutę savo galimybes, 1980- 
82 m. vaikai patys organizuoja 
sceninius pasirodymus, pa
naudoja Maironio, Bernardo 
Brazdžionio eiles ir giesmes, 
per jų kūrybą kviečia žmones 
prikelti ir išaukštinti Lietuvą.

Lietuvos skausmą, moralinį 
tautos pakrikimą jie išsako 
atvirais tekstais su giliomis 
potekstėmis. Į šią veiklą įsi
jungia Nijolė Sadūnaitė ir kiti 
nebojantys gresiančio susido
rojimo lietuviai patriotai. Gy
vojo rožinio veikla išsiplečia. 
Jadvygos globoje jau septyni 
būreliai.

1982 m. spalio 1 d., Jadvygai 
susirgus, pas ją ateina daryti 
kratos ir atranda A. Šapokos 
istoriją. Kad neišmestų kaip 
niekalo, ji pagarbiai sudeda į 
vyro kelionmaišį ir atiduoda. 
Suranda pas ją Maceinos, 
Brazdžionio knygas. Už rastą 
literatūrą ją kaltina kaip už 
popieriaus vogimą. Spalio 29 
d. suima.

Šį kartą Jadvygą įkalina Mor
dovijos moterų griežto režimo 
lageryje. Zonoje dešimt kali
nių ir viena provokatorė. Ka
linės perrinkimo į JAV prezi
dentus proga R. Reaganui pa
siunčia sveikinimą su linkė
jimais kovoti už viso pasau
lio tautų išsivadavimą. Jad
vyga Bieliauskienė tardoma 
kaip šio sveikinimo organiza
torė. Ji prisiima griežtą pas
ninką ir tylos įžadą. Jį vykdo 
visus metus iki paleidimo į 
laisvę. Lageryje merdėdama ji 
mato pomirtinį vaizdą: išsi
laisvinusi ji gali jau eiti į 
šviesos zoną, bet kažkoks bal
sas ją perspėja: ‘Tu esi laukia
ma, privalai grįžti į tėvynę, 
atverti akis giminėms ir drau
gams, nupūsti miglą nuo ‘asme
nybių’, bijančių viešumos, są
moningai slopinančių savo 
dvasingumą. Privalai gelbėti 
savo tautos vaikus, kad per 
genetinį paveldą netaptų dva
sios vergais. Privalai prašvie- 
sinti žmonių sąmonę, nuimti 
nuo akių vergo raiščius.”

Ji sugrįžta į tėvynę be svei
katos, be pinigų — vien dvasios 
jėga jai padeda atsitiesti.

Su meile ji žiūri tautiečiams 
į akis ir mato tikrą tragediją: 
žmonės nemoka nuolankiai 
priimti kančios be vidinio pro
testo, nepraradus ramybės.

Tai privalės padaryti ji: 
stengsis perteikti savo ramy
bę, teiks žmonėms dvasinių jė
gų, padės nugalėti vidinį są
myšį, parodys, kaip su džiaugs
mu priimta kančia atveria mei
lę ir jėgą. Tai dvasinio išga
nymo stebuklas!

Dvylika metų atsitraukusi 
nuo religijos Jadvyga sugrįžta 
prie Dievo, kai patiria su nie
kuo nepalyginamą giluminį vi
dinės kančios džiaugsmą. Ji 
pasiryžta savo tautiečius — 
brolius ir seseris — patraukti 
į atgailą.

Laisva ir laiminga ji be gai
lesčio degina save ant Lietu
vos aukuro. Kas ligi galo at
skleis jos dvasinį grožį ir ki
tus lobius?! Ši nepaprasta tau
tos dvasios karžygė į save pa
traukė tūkstančius žmonių. 
Visi jie vienijasi į jos sukurtą 
Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo sausio 13-sios broliją.

Jos gyvenimo tikslas sutam
pa su Brolijos tikslais. Tai ko
va prieš Lietuvos visuomenės 
skaldymą ir nepakantumą vie
nų žmonių grupių kitoms. Ji 
ir brolija skelbia, jog blogį 
galima nugalėti tik tautos vie-

GAILĖ KEMEKLIINĖ, 
Kaunas

nybe, dora, kilnumu ir artimo 
meile.

Būdama tolerantiška ir de
mokratiška, Jadvyga stengiasi 
įžvelgti kiekviename žmoguje 
tai, kas dora, šviesu ir kilnu. 
Savo asmeniniu pavyzdžiu ir 
gerumu stengiasi skatinti ki
tų žmonių gerus poelgius ir 
mintis. Drauge su kitais bro
lijos nariais ji stengiasi puo
selėti ir kelti bendravimo kul
tūrą, gerbia kitų nuomonę, 
ieško tiesos pagarboje, disku
tuoja, stengdamasi įrodyti ki
taminčiams ir klystantiems 
savo idėjų humaniškumą ir 
teisingumą, natūraliai priim
dama kito žmogaus teisę turėti 
savo nuomonę, nebūtinai su
tampančią su jos. Tokie svar
biausi ir brolijos įstatų bruo
žai.

Jadvyga gyvena ne dėl duo
nos kąsnio, ne su baime dėl 
rytdienos. Ji gyvena su atsa
komybe už viso pasaulio žmo
niją. Tokia jos, krikščionės 
demokratės širdies platuma. 
Po jos motiniška skraiste
glaudžiasi nuskriaustieji ir 
nukentėję nuo sausio 13-s įvy
kių. Ir ją, kaip motiną, klau
siame patarimo, kokį ji pasiū
lys mums ginklą? Ji mums pa
siūlo vienintelį ginklą — mei
lę. Ji moko mus nepasiduoti 
pykčiui, nes pyktis gimdo vien 
neapykantą ir kerštą. Ji moko 
sėkmės momentu nepulti į pa
sididžiavimą, netapti farizie- 
jiškais teisuoliais — po jais 
visada slepiasi neapykantos 
kančia, juoda griovėja. Ko ne
pajėgia padaryti pati, pasimel
dusi paveda Dievui ir nuo tos 
atsakomybės už kitus tampa 
laisva.

Laimingas, kuris sugeba pri
imti Kristaus iškentėtą kan
čią už savo tautą, už visą žmo
niją ir patiria šviesos džiaugs
mą.

— Kokia vaiski kančios švie
sa! — ištaria Jadvyga Bieliaus
kienė.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

sų valstybę, kaimynines dvi 
Baltijos šalis “galėtų įvykti 
jau kitų metų rugsėjo mėn.”.

“Leitenantas de Vesas Hena- 
fas” — Prancūzijos karinių 
jūrų pajėgų lengvoji fregata
— Klaipėdoje. Kapitono Ž. Liu 
Diuvalio vadovaujamą genera
linio štabo delegaciją priėmė 
AT pirmininkas V. Landsber
gis. Šilutėje jūreiviai aplan
kė buv. koncentracijos stovyk
lą, kur per Antrąjį pasaulinį 
karą kalėjo ir mirė taip pat 
prancūzai, svečiavosi Palan
goje, Kaune.

Bastilijos paėmimo dieną 
(liepos 14-ąją) — vieną iškil
mingiausių prancūzų švenčių, 
jūreiviai atšventė Prancūzi
jos ambasadoje Vilniuje. Į 
šventę, Lietuvoje minimą pir
mą kartą, be “draugų, bičiulių, 
oficialių asmenų”, buvo pa
kviestas taip pat ansamblis 
“Vydraga”, kad, anot ambasa
doriaus F. de Siurmeno, tryp
tume ne prancūziškus, o lie
tuviškus šokius, kad geriau 
susipažintume su Lietuvos tra
dicijomis.

Išplaukdami po penkių vieš
nagės dienų, jūreiviai dėkojo 
už labai nuoširdų priėmimą, 
linkėjo Lietuvai, “iki tol ne
žinomai”, šviesios ateities.

Komentarai nereikalingi. 
“Lituanikos” skrydis truko 
tik 37 vai. 11 min. Jų pakako 
Steponui Dariui ir Stasiui Gi
rėnui įeiti į pasaulio aviaci
jos istoriją. Šiemet 59-ri nuo 
jų skridimo ir žuvimo.

Spaudoje keliama mintis — 
ar pavyks įgyvendinti dar 
prieš karą skulptoriaus B. 
Pundziaus sukurtą projektą: 
pastatyti paminklą Kaune, 
Ąžuolyno centre? Po daugelių 
derinimų, parengiamųjų dar
bų, tarimosi, lėšų rinkimo, 
aiškėja: “Kauno miesto valdy
bos ūkio skyrius kategoriškas
— statyti tokį paminklą gali
ma tik po keliasdešimt metų, 
kai būsime ekonomiškai tvir
tesni. Arba statyti kitoje vie
toje”. (O kuomet būsime logiš
kai tvirtesni?).

SAMOGmA' Knygų rišykla 
teįdf “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Tradicinėje šventėje “Skamba skamba kankliai” girdėjosi ir religinė muzika. Nuotraukoje - Pelesos parapijos 
Pavalakės kaimo (Gudijoje) giedotojos Šv. Jono šventovėje Vilniuje 1992 m. gegužės 31 d. Nuotr. Alf. Laučkos

Sveika, tėviškėle! Ta ir nebe ta!
Nuo sostinės Vilniaus iki Žemaitijos kaimo

VYTAUTAS VAINUTIS

1992 m. pavasarį aplankiau 
kaimo ir miesto žmones Lietu
voje. Kiek ilgiau teko užtruk
ti Vilniuje, pabuvoti prie par
lamento šūkiais nurašinėtų 
sienų.

Piliečiai ir deputatai
Prie rūmų visada stovinėja 

būrelis žmonių, kurie seka AT 
darbą. Pastebėjau nusivylimą 
deputatais, nesilaikančiais 
rinkiminės programos. Jiems 
pasako piktesnes replikas, rei
kalauja atsistatydinti. Ren
ka parašus dėl priešlaikinio 
pasitraukimo iš parlamento. 
Kai kuriuos praeinančius de
putatus žmonės palydi ploji
mais.

Šeši tūkstančiai vizų, laida
vusių gyvenimą. Japonijos te
levizijos “Kazumo” bendrovė 
kuria dokumentinį filmą — 
“Vizos, išgelbėjusios gyve
nimus” apie konsulą Chiune 
Sugiharą, dirbusį Kaune prieš 
karą.

Matydamas prie konsulato 
daugybę bėglių iš Lenkijos, 
maldaujančių vizų, konsulas 
pasiuntė tris telegramas sa
vo užsienio reikalų ministe
rijai kuriose prašė leidimo 
joms išduoti. Atsakyta — “Ne”. 
Po to — pokalbis su žmona, vai
kais ... “Aš pasielgsiu prieš 
užsienio reikalų ministerijos 
reikalavimą: ar tu sutinki su 
manim?” “Mes nežinom, kas at
sitiks su mumis, tačiau pasi
elki taip”. Vyriausias, penke- 
rių metų sūnus: “Mes jiems pa
dėsim, ar ne?” Ir padėjo.

Po 52 metų į Lietuvą atvyko 
konsulo našlė Sahiko Sugihara 
ir marti Mihi. Viešnios aplan
kė Kauną, namą, kuriame buvo 
įskūrusi Japonijos diplomati
nė atstovybė, gyveno šeima. 
Viešnios lankėsi taip pat 
Aukščiausioje taryboje, kur 
jas priėmė pirmininkas V. 
Landsbergis.

Valstybiniame žydų muzie
jaus kiemelyje Sugiharai nu
matoma pastatyti skuptoriaus 
G. Kitagavos suprojektuotą 
paminklą.

“Lietuvoje sustos gyvenimas, 
kai mūsų krepšininkai žais Bar- 
celonoje” pasakė V. Lands
bergis, dar metų pradžioje, iš
lydėdamas sportininkus į Al- 
bervilio žiemos varžybas. O da
bar “Draugystės” viešbučio sa
lėje į palydėtuves susirinku
siems olimpiečiams palinkėjo 
nepamiršti, kad mūsų delega
cijos pasirodymas olimpinėse 
žaidynėse yra kartu ir visos 
Lietuvos valstybės pasirody
mas tarptautinėje arenoje”, 
palinkėjo “atsakomybės už 
Lietuvą jausmo”. (Visa Lietu
vos olimpinė delegacija Bar- 
celonoje susirinks liepos 
24 d.).

Palydėtuvėse į olimpiečius 
kreipęsis Australijos lietu
vių fizinio auklėjimo sąjun
gos pirmininkas Antanas Lau
kaitis kiekvienam sportinin
kui įteikė po dovanėlę.

Dariui Gerbutavičiui liepos 
14-ąją būtų suėję 19-ka, o jis, 
vienturtis, žuvo sausio 13-ąją.

G.G.

Gavus leidimą, teko valandė
lę pasėdėti ir pačiuose par
lamento rūmuose, pasiklausy
ti parlamentarų kalbų, jų re
torikos, dažnai persunktos so
cialistinio gyvenimo liekano
mis. Tuo metu buvo svarstoma 
Sąjūdžio siūlomi projektai. 
Stebėjau balsavimą rankų pa
kėlimu. Susidariau įspūdį, 
kad kairieji deputatai sėdi 
kairėje pusėje, ir vienas iš kai
rės pusės deputatų, eilės ga
le, nebalsavo nei už, nei prieš, 
nei rodė, kad susilaiko, tarsi 
jo nebūtų salėje, nors balsų 
skaičiuotojai šaukė: “Mindau
gai už ką?”

Įspūdingi pastatai
Lietuvos AT rūmai - viena

aukštis mūrinis pastatas, spe
cialiai statytas šiai paskirčiai 
vienoje iš gražiausių Vilniaus 
miesto dalyje Gedimino pros
pekte. Iš vakarų ir šiaurės pu
sių juos supa Neries upė su 
gražiai sutvarkytomis kranti
nėmis. Iš rytų pusės gražus 
daugiaaukštis, kaip tortas - 
fontanas.

Toliau - Respublikinės bib
liotekos rūmai, irgi naujas sta
tinys, kuris puošia Vilnių. Į pie
tų pusę didelė aikštė, kur ža
liuoja žalumynai, tęsiasi pės
čiųjų takai. Aikštė jungiasi 
su Gedimino prospektu, slepia 
požeminį kelią. Žvėryno pusėje 
riogso betono butai, pamati
niai blokai, akmenų krūvos, 
grioviai. Tai prieštankinės 
kliūtys, išlikusios nuo 1991 m. 
sausio mėn.

“Loreta, dovanok mums!”
Aplankiau vietas, paženk

lintas kryžiais, koplytstulpiais 
su žuvusiųjų vardais. Jų vieto
se nevysta gėlės. Lanko savi 
žmonės ir užsieniečiai. Ypač 
gražiai tvarkomi ir prižiūrimi 
žuvusiųjų kapai Antakalnio ka
pinėse.
Kalno papėdėje - išsirikia

vę žmonių kapeliai, žuvusiųjų 
ginant televizijos bokštą, už 
posūkio žuvę kariai Šalčinin
kų, Medininkų postuose. Ir aš 
rožių žiedais papuošiau jų 
amžino poilsio vietą. Man kri
to širdin prie televizijos bokš
to, ant Loretos Asanavičiūtės 
kryželio kabanti lentelė su 
užrašu rusų kalba: ‘Loreta, 
prasti nas” - “Loreta, dovanok 
mums”. Tai rodo, kad ir tarpe 
rusų yra žmonių, suprantančių 
lietuvių tautos išsivadavimo 
kovą ir atsiprašančių už te
rorą.

Architektūriniai paminklai
Nepamiršau aplankyti Vil

niaus architektūros ir meno 
šedevrų, Gedimino ir Trakų 
pilių, Aušros Vartų, Vilniaus 
arkikatedros, Trijų kryžių kal
no ir daugelio savo grožiu ir 
architektūra nepakartojamų 
šventovių, dabar remontuoja
mų. Negalima nepaminėti ir 
Vilniaus universiteto rūmų, 

kurie, kaip ir Šv. Mykolo šven
tovė, turi renesansui būdingos 
architektūros. Vilniaus uni
versiteto didelis miesto kvar
talas savo viduje supa daug 
kiemelių ir iš vieno iš jų lan
koma Šv. Jono šventovė, kuri 
šiandien yra Lietuvos karių ir 
Vilniaus studentų šventovė.

Viekšniuose
Jau kelios dienos Lietuvo

je. Pratinuos ir negaliu pri
prasti. Bet jausmas, kad esi 
vėl savo tėvynėje, kiekvieną 
rytą su pabudimu vėl apima 
visą.

Vykstame į tėviškę. Išvaži- 
nėjame Žemaitiją skersai ir iš
ilgai. Laukai, kuriuose ban
guoja karščio svilinamos pa
šarinės žolės, ganosi galvijų 
bandos, o javai nuo sausros 
suvargę.

Sustojame pas gimines Viekš
niuose. Tai senas Žemaitijos 
miestelis, prisiglaudęs prie 
Ventos upės, paskendęs žalu
mynuose, o šiemet švenčian
tis savo 200 metų sukaktį. Da
bar restauruojama čia įsteig
ta pirmoji Žemaitijoje vais
tinė (1860 m.). Veikia čia gy
venusio aviacijos pradinin
ko Lietuvoje Aleksandro Griš
kevičiaus (1809-1963) muzie
jus, kuriame vienas kambarys 
skirtas Viekšniuose gimusių 
ir augusių trijų brolių profe
sorių Biržiškų atminimui pa
gerbti.

Prie tėvų kapo
Apdovanoti didžiule pinavi- 

jų puokšte vėl leidžiamės ke
lionėn - prie tėvelių amžino 
poilsio vietos. Pasitinka ir pa
lydi dar iš vaikystės prisime
namas Tirkšlių šventovės rau- 
donmūris bokštas, kelias per 
pušų sakais padvelkiantį Tirkš
lių pušyną, kol pasirodo Žema
lės kapinių aukštieji topoliai, 
gobiantys mirusiųjų miesto 
amžiną ramybę. Juodai dažyti 
geležiniai varteliai, gelsvo 
smėlio takelis. . . Tėvų ka
pas . . . Brangiausių gyvenime 
vardai... Ir aš tikrai čia ... 
Po tiek metų, po daugelio ki
lometrų kelionės!... Aplan
kėme, pagerbėme kaip mokėjo
me. Ilsėkitės ramybėje, bran
gieji mūsų!

Tėviškėje
Iš kapinių sukame keliuku, 

vedančiu į tėviškę, bet dabar 
viskas nebeatpažįstamai pasi
keitę. Vienų sodybų išvis ne
bėra, kitos naujai pastatytos. 
Nematyti pakluonės uosių. 
Gimtoji pirkia tebestovi, nors 
ir prie jos verandos nebėra .. . 
Ir ji pati lyg sumažėjusi. Dar 
viena stogo pusė ta pati - len
telėmis dengta. Viduje persta
tymų nedaryta, kiekvienas 
kampelis tas pats. Iš devynių 
pastatų tik trys likę. Kur bu
vo javų laukai, dabar žolės, žo
lės, žolės...

Lik sveika, tėviškėle! Ta, ir 
nebe ta! Kokį turėsi šeiminin
ką? Kokia atrodysi, kai kitą 
kartą aplankysiu? Ar aplanky
siu?
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Vilniaus kuro aparatūros 
gamykla birželio mėnesį sustab
dė darbą penktadieniais, o jos 
liejyklos bei kitos svarbios li
nijos nedirba jau tris dienas 
per savaitę. Rusija bei kitos 
Nepriklausomų valstybių san
draugos narės Vilniaus kuro 
aparatūros gamyklai yra sko
lingos 620 milijonų rublių, o 
ji pati turi 140 milijonų rublių 
skolos žaliavų tiekėjams. Vil
niečių įmonė, negaudama rub
lių už savo gaminius, neturi jų 
įsigyti žaliavom.

SUKILIMO METINĖS
Birželio 23 d. Kaune ir Vil

niuje buvo prisimintos penkias
dešimt pirmosios 1941 m. lietu
vių tautos sukilimo metinės. 
Kauno parku tapusiose pagrin
dinėse kapinėse buvo palaidoti 
158 žuvusieji sukilimo dalyviai. 
Kapinės dabar perkeltos į Pet
rašiūnus. Parke stovi tik kry
žius su memorialinėje lentoje 
įrašytomis žuvusiųjų sukilėlių 
pavardėmis. Čia juos prisiminė, 
tylos minute ir patriotinėmis 
dainomis pagerbė susirinkęs 
būrelis kauniečių. Pagrindinės 
kovos dėl Vytauto Didžiojo til
to vyko Aleksoto šlaituose. Toj 
vietoj dabar yra pastatytas kry
žius, prie kurio susirinko kau
niečiai, sukilimo dalyviai, šau
liai ir Lietuvos kariai. Mišias 
laikė kun. Gustaitis, giedojo 
ir dainavo Kauno politinių ka
linių choras. Vyriausybės rū
muos Vilniuj jos sekr. K. Čilins- 
kas priėmė ir ministerio pirm. 
G. Vagnoriaus vardu pasveikino 
sukilimo dalyvius bei laikino
sios vyriausybės narius — dr. A. 
Damušį, P. Šilą, J. Kojelį, J. An
tanaitį, A. Bendinską ir M. Ba- 
nionį.

NUKABINTOS TRISPALVĖS
Birželio keturioliktoji, susie

ta su trėmimais į Sibirą, buvo 
pavadinta Gedulo ir Vilties die
na. Vyriausybė savo potvarkiu 
įsakė iškelti Lietuvos vėliavas 
su gedulo ženklais. Tą dieną re
ferendumu buvo sprendžiamas 
ir sovietų okupacinės kariuo
menės dalinių atitraukimo klau
simas. Kęstutis Graviškis “Tie
sos” birželio 17 d. laidoje in
formuoja skaitytojus apie daug 
kur nukabintas Lietuvos trispal
ves. Ypač daug vėliavų nuken
tėjo Vilniuje. Ne visada buvo 
pasitenkinama tik jų nukabini
mu. Didlaukio gatvėje nuimtoji 
vėliava buvo sutrypta, sulaužy
tas jos kotas. Vėliavos išnieki
nimu buvo įtarti ir suimti nie
kur nedirbantys penki dvide
šimtmečiai — T. Keldanovičius, 
S. Lukoševičius, G. Legota, A. 
Bachovas, O. Kryvsenka. Jiems 
gresia didesnė bausmė už Lietu
vos valstybinės vėliavos išnie
kinimą. Kiti tik vėliavas nuka
binę vilniečiai turėjo sumokėti 
1.100 rublių baudas. Pasvalyje 
viena vėliava buvo pavogta. Kė
dainių rajono policijos nuova- 
don buvo atvežtas girtas rusų 
kareivis, po uniforma turėjęs 
Lietuvos vėliavą. Referendumo 
išvakarėse Šiauliuose buvo pa
degtos vidurinės mokyklos du
rys, pro kurias turėjo eiti bal
suotojai. Tauragėje tada kažkas 
dažais ištepliojo savivaldybės 
pastatą, ant durų bei langų pri- 
piešdami kryžių ir žvaigždžių.

Taikli yra K. Graviškio pastaba: 
“Deja, mūsų Trispalvė kai ku
riuos Lietuvoje apsigyvenusius 
asmenis iki šiol erzina,, lyg rau
dona matadoro skraistė koridos 
bulių ...”

PRUNSKIENĖS BYLA
Buvusios ministerės pirm. 

Kazimieros Prunskienės bylą 
Lietuvos aukščiausiasis teis
mas pradėjo birželio 4 d. KGB 
veiklą tirianti komisija jau ko
vo 19 d. K. Prunskienę apkalti
no sąmoningu bendradarbiavi
mu su KGB atstovais. Komisija 
nori, kad šį kaltinimą patvir
tintų aukščiausiasis teismas. 
Bylon yra įjungta teisėja O. 
Dzedulionienė, prokurorė D. 
Kazokaitienė, KGB veiklos ty
rėjų atstovas I. Kaganas ir K. 
Prunskienės advokatas L. And- 
rikis. Pati K. Prunskienė atme
ta bet kokį savanorišką bend
radarbiavimą su KGB. Apie savo 
keliones užsienyje ji yra rašiusi 
pranešimus Vilniaus universi
tetui kaip archyvinę medžiagą 
istorijai. Teismas nėra gavęs 
K. Prunskienės pasirašyto įsi
pareigojimo bendradarbiauti 
su KGB atstovais ir jiems teikti 
reguliarius pranešimus. K. 
Prunskienės liudininku šioje 
byloje buvo pakviestas dvide
šimt šešerius metus KGB dirbęs 
X-jo skyriaus viršininkas A. 
Krinauskas, pasitraukęs Lietu
vai paskelbus nepriklausomy
bę. Teisme jis teigė, kad K. 
Prunskienė nebuvo įrašyta KGB 
agentų kartotekoje ir kad ne
bėra jos pasirašyto oficialaus 
įsipareigojimo. “Respublikoje” 
buvo paskelbtas tik falsifika
tas, neturintis net ir K. Pruns
kienę užverbavusio KGB atstovo 
parašo, kuris esąs būtinas to
kiems KGB dokumentams.

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos mokytojų profesinės 

sąjungos suvažiavimas gegužės 
16-17 d.d. įvyko Vilniuje. Tris 
tūkstančius narių turinčios są
jungos suvažiavimas buvo pra
dėtas Lietuvos ministerio pirm. 
G. Vagnoriaus atsiųstos sveiki
nimo telegramos perskaitymu. 
Pagarbos pamoka prisiminti 
Sausio tryliktosios ir Medinin
kų muitinės žuvusieji didvyriai, 
Lietuvos mokytojų profesinės 
sąjungos įsteigėjas dr. J. Basa
navičius. Kultūros ir švietimo 
ministeris D. Kuolys siūlė kon
struktyvias diskusijas, ragin
damas jų nepaversti mokyklos 
peštynių lauku. Dabartines Lie
tuvos mokyklų problemas ture-. 
tų išspręsti mokinių skaičiaus 
klasėse padidinimas iki 40. Len
kija dėl lėšų trūkumo jau įveda 
mokslapinigius ir steigia visuo
menines mokyklas. Lėšų trūksta 
ir Lietuvos mokykloms, bet len
kų pavyzdžio stengiamasi atsi
sakyti. Suvažiavimo dalyviai 
atsiribojo nuo streikuojančių 
mokytojų, pabrėždami, kad Lie
tuvos mokytojų profesinė są
junga niekada tokios akcijos 
neorganizavo. Sąjungos pirmi
ninke suvažiavimo dalyviai iš
rinko Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos atstovę R. Hofertienę, 
siūliusią esmine problema lai
kyti Lietuvos nepriklausomy
bės išsaugojimą. Netekus ne
priklausomybės, neliks ir Lie
tuvos mokytojų profesinės są
jungos. y. Kst.

VLIKo tarybos veiklos paskutiniame posėdyje, įvykusiame Čikagoje 1992 m. birželio 27 d., dalyvavę atstovai. Iš k.: 
I eilėje - Balys Račkauskas, dr. Jonas Valaitis, Joana Danilevičienė, Algis Regis - pirmininkas, Teodoras Blins- 
trubas - sekretorius, Aldona Kačinskienė, Grožvydas Lazauskas - reikalų vedėjas. II eilėje - Mečys Valiukėnas, 
Viktoras Naudžius, Ramūnas Buntinas, Petras Noreika, Apolinaras Bagdonas, Rimantas Žemaitaitis-Kunčas, 
Petras Dirda, Juozas Lekas, Vladas Šoliūnas, dr. Feliksas Palubinskas, Kasparas Radvila ir Vytautas Žukauskas

Nuotr. J. Tamulaičio

Laisvinimo 
veiklą baigus
VLIKo tarybos 
pareiškimas visuomenei

Vyriausio Lietuvos išlaisvini
mo komiteto taryba 1992 m. bir
želio 27 d. savo posėdyje Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus Kris
talų salėje, vykdydama VLIKo 
Seimo 1991 m. lapkričio 1-3 d. nu
tarimą, baigė savo politinę ir 
administracinę veiklą.

VLIKas, susikūręs 1943 m. lap
kričio 25 d. Lietuvos pogrindyje, 
ryžosi demokratines tautos pajė
gas jungti vieningai kovai Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mui. Komunistinei sovietų san
tvarkai grįžus, greit paaiškėjo, 
kad pakartotina sovietų okupa
cija nebus laikina. Klastingai 
prisidengusi demokratijos, lygy
bės ir socialinio teisingumo šū
kiais, ji aršiausiomis priemonė
mis vykdė lietuvių tautos geno
cidą. Kova už tautos egzisten
ciją buvo sunki ir ilga, pareika
lavusi viso pasaulio lietuvių 
pastangų.

VLIKo iškilmingojo posėdžio metu Vilniuje 1992.V.31 prisegama dalyvio 
kortelė tuometiniam Lietuvos premjerui GEDIMINUI VAGNORIUI

Nuotr. Alf. Laučkos
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Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

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

VLIKas, veikdamas tarptauti
nėje plotmėje, ypatingą dėmesį 
kreipė į politinius ryšius su JAV- 
mis Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir bolševikinės okupa
cijos nepripažinimo reikaluose. 
Sovietų komunistiniam imperia
lizmui pradėjus byrėti, Lietuva 
1990 m. kovo 11 d. deklaravo sa
vo nepriklausomybės atstatymą. 
Šiandien Lietuva sunkiai kyla 
iš komunizmo griuvėsių okupaci
jos naujam prisikėlimui. Rytų 
Lietuvos teritorija, įteisinta 
sutartimi su Lenino valdžios 
Sovietų Sąjunga, vis dar tebėra 
už Lietuvos valstybinių ribų. 
Mažoji Lietuva, kovomis už lais
vę per šimtmečius dengusi lie
tuvių tautą nuo pražūties, vis 
dar tebėra genocido stovyje.

VLIKo taryba dėkoja lietuvių 
išeivijai, rėmusiai VLIKo veiklą 
savo darbais, ištekliais ir konst- 

• ruktyvia kritika. VLIKo taryba, 
susirinkusi į savo veiklos baigi
mo posėdį, pagarbiai prisimena 
visas VLIKo valdybas, tarybas ir 
jų pirmininkus. Tautos fondas 
per savo atstovybes laisvajame 
pasaulyje, lietuvių išeivių pas
tangomis sutelkė daugiau kaip 5 
milijonus dolerių. Ši ekonominė 
parama įgalino VLIKo uždavi
nių vykdymą.

VLIKo taryba savo veiklos bai
giamajame posėdyje su broliška 
meile ir dėkingumu prisimena 
lietuvių visuomenę, Amerikoje 
ir kituose kraštuose rėmusią 
VLIKo Lietuvos laisvinimo pas
tangas. Lietuvos laisvės kelyje 
laisvo pasaulio lietuviai nepri
stigo ryžto ir tikėjimo tautos 
ateitimi. Ši mūsų dvasinė stip
rybė telydi mus ateityje.

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto taryba ir ją sudarančios 

politinės organizacijos

Hamilton, Ontario
PADĖKA

Nuoširdus ačiū visiems gimi
nėms ir draugavus, dalyvavusiems 
mūsų 50 metų - auksinės vedybi
nio gyvenimo sukakties šventėje.

Mes abu nuoširdžiai dėkojame 
kun. Alfonsui Ropolai, kuris atli
ko simbolinį vedybinį aktą šven
tovėje ir dalyvavo puikiame poky
lyje mūsų namuose. Visiems nuo
širdžiai dėkojame už pagalbą be
ruošiant šią puikią puotą ir už 
tokias puikias meniškas dovanas.

Ypatingas ačiū mūsų dukrai Ire
nai ir jos draugams už skambias 
vestuvines dainas, labiausiai už 
dainą, kurią visi svečiai kartu 
dainavo, “To be young at heart”. 
Ačiū, ačiū!

Janina ir Juozas Kažemėkai

Edmonton, Alberta
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems Ed- 
montono lietuviams už tokias links
mas ir malonias man surengtas iš
leistuves persikeliant gyventi į 
New Westminster, BC. Ačiū sesu
tėm už suorganizavimą, A. Dudara- 
vičiui už atsisveikinimo kalbą, 
kurioje jis pagerbė visą mano gim
tąją apylinkę; J. Popikaičiui už 
mano gyvenimo Edmontone api
būdinimą ir už brangią ir labai 
gražią dovaną.

Dar kartą dėkinga visiems -
Marijona Andrulevičienė

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

JA Valstybės
Tautininkų seime Floridoje 

gegužės 16-17 d.d. išrinktą nau
ją “Vilties” draugijos valdybą, 
birželio 5 d. pasiskirsčiusią pa
reigomis, sudarė: pirm. Vytau
tas Maurutis, I vicepirm. ir ižd. 
Mečys Aukštuolis, II vicepirmi
ninkė ir atstovė Čikagai Matilda 
Marcinkienė, sekr. Jonas Citu- 
lis, III vicepirmininkas ir ūki
nių “Dirvos” reikalų tvarkytojas 
Vladas Blinstrubas.

JAV LB Daytona Beach apylin
kei Floridoje vadovauja persi
tvarkiusi valdyba, kurią dabar 
sudaro: pirm. Juozas Paliulis, 
vicepirm. dr. Sigita Ramanaus
kienė ryšiams su amerikiečių 
spauda ir JAV kongreso nariais, 
sekretorius ir ryšininkas su lie
tuvių spauda Jurgis Janušaitis, 
ižd. Vanda Bagdonienė. Valdy
bą papildys vienas kultūriniams 
reikalams pakviestas narys. 
Valdybos posėdyje buvo svars
tytas sumanymas 1992 m. pavasa
rį Daytona Beach vietovėje su
rengti JAV LB Floridos apygar
dos atstovų suvažiavimą.

Floridos Sunny Hills lietuviai 
gegužės 31 d. paminėjo savo ka
peliono kun. Leonardo Mustei
kio amžiaus aštuoniasdešimt
metį. Minėjimas buvo pavėluo
tas. Šią savo sukaktį kun. L. 
Musteikis atšventė viešėdamas 
Lietuvoje. Pavėluotu minėjimu 
Floridos lietuviai norėjo pa
dėkoti kun. L. Musteikiui už jo 
darbą šioje kolonijoje. Mišias 
nedidelėje Šv. Teresės švento
vėje jis koncelebravo su kitais 
kunigais. Pamokslą lietuviškai 
sakė kun. Izidorius Gedvilą, 
angliškai — parapijos klebonas 
kun. Francis Szczkutowicz. Gie
dojo muz. Vinco Mamaičio vado
vaujamas “Antrosios jaunystės” 
choras. Sukaktuvinių vaišių 
patiekalus palaimino klebonas 
kun. F. Szczkutowicz, vadova
vęs sveikinimams anglų, lietu
vių ir lenkų kalbomis. Visiems 
minėjimo dalyviams padėkojo 
sukaktuvininkas kun. L. Mustei
kis.

Čikagos “Seklyčioj” surengtam 
pobūvy buvo paminėtas JAV lie
tuvių fondo dviejų žymiųjų or
ganizatorių bei veikėjų dr. An
tano Razmos ir dr. Gedimino Ba- 
luko amžiaus septyniasdešimt
metis. Jie abu gimė beveik tuo 
pačiu laiku — gimtadienius ski
ria tik penkios dienos. Dr. A. 
Razma gimė 1922 m. birželio 20 
d., dr. G. Balukas — 1922 m. bir
želio 25 d. Šeimyninio pobūdžio 
pobūvį, kurio dalyviai patys pa
dengė visas išlaidas, suorgani
zavo JAV lietuvių fondo rengi
nių vadovė Marija Remienė su 
jai talkinusia reikalų vedėja 
Ale Steponavičiene. Pobūvį įva
diniu žodžiu pradėjo M. Remie
nė, pakvietusi jo dalyvius abiem 
sukaktuvininkam sugiedoti “Il
giausių metų”. Pasivaišinus pra
sidėjo gausūs sveikinimai, baig
ti abiejų sukaktuvininkų padė
ka ir JAV lietuvių fondo pirmų
jų dienų veiklos prisiminimais.

Australija
Motinos dienos minėjimui 

Pertho lietuvių kolonijoje bu
vo pasirinkta pavėluota gegužės 
17 data. Motinoms skirtas Mišias 
atnašavo ir pamokslą sakė kun. 
dr. A. Savickis. Jis taipgi yra 
ir dabartinis ALB Pertho apylin
kės valdybos pirmininkas. Po 
pamaldų visi susirinko pietums 
ir Motinos dienos minėjimui 
Lietuvių namuose. Motinas pa
sveikino kun. dr. A. Savickis. 
Joms skirtą eilėraštį deklama
vo A. Malinauskas. B. Steckis 
leido pasiklausyti garsajuostėn 
įrašytos radijo valandėlės pro

gramos, susietos su Motinos die
nos minėjimu. Oficialioji dalis 
baigta Lietuvos pilietybės pra
šymo blankų išdalijimu ir visų 
sugiedotu Tautos himnu.

Britanija
A. a. inž. Juozas Vilčinskas, 

visuomenininkas, Lietuvos so
cialdemokratų veikėjas, jų už
sienio delegatūros nuolatinis 
sekretorius, mirė Londone bir
želio 9 d. Su velioniu Londono 
Lambeth krematoriumo koply
čioje atsisveikino M. Bajorinas, 
J. Alkis, K. Tamošiūnas. Pele
nai bus palaidoti Lietuvoje. 
Velionis gimė Vilniuje 1909 m. 
liepos 26 d. Augo I D. karo me
tais pasitraukiančių tėvų nu
vežtas Rusijon. 1916 m. ten mirė 
jį dar vaiku palikusi motina. 
Šeima gyveno Rusijoj prie Esti
jos sienos. Estijai atgavus ne
priklausomybę, greit galėjo 
grįžti Lietuvon. Tačiau ten dar 
siautė bermontininkai, Vilniaus 
krašte — lenkai. Mokytis velio
nis pradėjo gyvendamas Pale
mone, pradžios mokyklą baigė 
Neveronyse. Studijavo Vytauto 
Didžiojo universiteto techni
kos fakultete, dirbdamas Kau
no savivaldybėje. Statybos in
žinieriaus diplomą gavo tik 1942 
m. Iš Lietuvos pasitraukęs 1944 
m., gyveno Vienoje ir Milane. 
Anglijon atvyko 1946 m. ir įsi
kūrė Londone, pradžioj dirbda
mas fabrike, nuo 1959 m. — sta
tybos projektavimo biure. Di
džiausius lietuviškojo darbo 
pėdsakus paliko Lietuvos so
cialdemokratų užsienio delega- 
tūroje ir D. Britanijos lietuvių 
sąjungoje, apie 10 metų eidamas 
DBLS centro valdybos pirmi
ninko pareigas.

Vokietija
Hiutenfeldo katalikų Jėzaus 

Širdies nedidele šventove, tal
pinančia tik šimtą maldininkų, 
ilgus metus naudojosi Vasario 
16 gimnazija. Dabar ji nu
griauta ir bus pakeista nauja, 
turinčia dvigubai daugiau vie
tos. Parapija jau yra pastačiusi 
Tėvo Delpo centru pavadintą 
modernią salę, įsigijusi gerus 
varpus naujajai šventovei. Jos 
pamatų kertinį akmenį birželio 
12 d. pašventino Mainzo vysku
pijos kan. E. Priesš. Šioje iš
kilmėje dalyvavo Hiutenfeldo 
lietuviai ir daug Vasario 16 gim
nazijos moksleivių.

Vasario 16 gimnazija šiais 
mokslo metais gyveniman išlei
do tris abiturientus. Paskuti
niuosius brandos egzaminus 
birželio 11 d. išlaikė Astrida 
Krausaitė, Juris Roitas ir 
Gabrielė Žaidytė. Pastaroji tik 
1990 m. atvyko iš Vilniaus ir 
įsijungė XII-jon klasėn. Ji yra 
pirmoji iš Lietuvos atvykusi 
moksleivė, gavusi Vasario 16 
gimnazijos brandos atestatą. 
Per dvejus metus jai reikėjo 
pasiruošti abitūros egzaminams 
pagal Vokietijos programą, kuri 
gerokai skiriasi nuo Lietuvos. 
Ji dabar žada studijuoti meno 
istoriją ir teologiją Eichstaet- 
to katalikų universitete, o stu
dijas baigusi nori grįžti Lietu
von. A. Krausaitė mokslą Vasa
rio 16 gimnazijoje pradėjo V 
klasėje, J. Roitas — VI klasėje. 
Jiedu universitetinių studijų 
reikalu dar nėra padarę spren
dimo. Abiturientų išleistuvės 
buvo surengtos birželio 11 d., 
ką tik pasibaigus egzaminams. 
Mat kai kurie skubėjo išvažuoti 
namo. Su Vasario 16 gimnazijos 
auklėtiniais atsisveikino direk
torius Andrius Šmitas, kiekvie
nam įteikęs V. Natkevičiaus iš
leistą studiją “Jonas Grinius. 
Žydrojo romantizmo besiilgint”.

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
A y XX A j) LIETUVIŲ KREDITOI /V kooperatyvas

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

maksimumo nėra.
• Siuntiniuose gali būti naujų ir 

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

• Sudarom įvairius maisto ir 
medicininių reikmenų siuntas.

• Pristatom pinigus į rankas 
jūsų giminėm Lietuvoje.

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

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

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

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME 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 .........£.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%

IMAME UŽ:
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 “TaiKoje”

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami

WIEOERSEN world tours
savaitiniais skrydžiais iš TORONTO į 

VILNIŲ, LIETUVĄ- 
centriną Baltijos kraštų dal(, jungiančią. 
Taliną, Rygą, Lvovą/lvano-Frankovską.

Ypatinga pasiūla
Naujovė — B 757 tiesioginis skrydis 
Kaina nuo $1 1 49 + mokesčiai

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.



IX-tosios išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės atidarymo iškilmėse iš Lietuvos atvežtų juostų “Vėtrungės” 
šokėjai (teikia meno dalies vadovei Daliai Dzikienei Nuotr. O. Burzdžiaus

Taip Amerika atšventė nepriklausomybę
Daugybės valstybių laivų parade Niujorke dalyvavo 

ir dvi Lietuvos jachtos

Šokio sukury - Lietuva širdy!
IX Išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė Čikagoje

Jau devintą kartą išeivijos 
lietuviškas jaunimas suskrido 
iš įvairių kraštų į tautinių šo
kių šventę 1992 m. liepos 5 d. 
Čikagos priemiestyje “Rose
mont Horizon” salėje. Devin
toji šventė turėjo būti skirtin
ga, nes mūsų Tėvynė yra laisva, 
atsikračiusi sovietų okupaci
jos ir įsijungusi į laisvų Eu
ropos tautų eiles. Rengėjai 
skelbė, kad tai bus džiaugsmo 
šventė. Pradėdamas aštuntąją 
tautinių šokių šventę Hamil
tone prieš keletą metų, šven
tės rengėjų komiteto pirminin
kas dr. V. Kvedaras palinkėjo, 
kad sekančioje šventėje daly
vautų grupė iš laisvos Lietu
vos. Atrodo, tie jo žodžiai bu
vo pranašingi, nes šventei 
rengti komiteto, mecenatų ir 
Lietuvos respublikos vyriau
sybės pastangų dėka į devintą
ją šventę atskrido ir laisvos 
Lietuvos grupė “Vėtrungė” iš 
Klaipėdos.

“Vėtrungė” yra ansamblis, 
sudarytas iš Klaipėdos kon
servatorijos Choreografijos 
katedros studentų. Tai busi
mieji tautinių šokių ratelių 
vadovai ir mokytojai, kurie yra 
supažindinami su lietuvių 
liaudies meno pagrindais, dar
bo metodika bei choreografi
ja. Mokslas trunka 5 metus. 
“Vėtrungę” įsteigė choreogra
fas Juozas Gudavičius 1967 m. 
Jis ir dabar “Vėtrungei” va
dovauja.

Pramogos
2000 šokėjų suskrido į Čika

gą ketvirtadienį (liepos 2 d.), 
nes penktadienis ir šeštadie
nis buvo skirti repeticijoms. 
Kad šokėjai nenuobodžiautų ir 
būtų užimti, šventei rengti ko
mitetas, vadovaujamas dr. Pet
ro Kisieliaus, parūpino įvai
rių pramogų: penktadienį — 
gegužinę ir vakare laužą Le- 
monte, Pasaulio lietuvių cent
re; šeštadienį — mokytojų pa
gerbimą ir susipažinimo šo
kius jaunimui Jaunimo centro 
salėse Čikagoje.

Pamaldos
Sekmadienio rytą iškilmin

gas šv. Mišias atnašavo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
šventovėje. Lietuvių evange
likų pamaldos vyko liuteronų 
“Tėviškės” šventovėje. Kadan
gi šokėjai buvo apgyvendinti 
aplink orauostį esančiuose 
viešbučiuose, toli nuo Čika
gos, jiems šv. Mišias atnaša
vo kun. A. Saulaitis “Holiday 
Inn” didelėje salėje.

Garbės svečių priėmimas
“Rosemont Horizon” salėje 

kviestiniams svečiams buvo 
suruoštas priėmimas. Svečių 
tarpe matėsi Lietuvių bend
ruomenės atstovai, dvasiškiai, 
svečiai iš Lietuvos ir lietu
viams palankūs JAV valdžios 
pareigūnai. Visi buvo pavai
šinti vynu ir skoningai paruoš
tais užkandėliais. Po trumpo 
priėmimo garbės svečiai buvo 
nuvesti į jiems skirtas sėdė
jimui vietas, nes tuojau turė
jo prasidėti IX tautinių šokių 
šventė.

Paradas
“Rosemont Horizon” salė — 

arena yra žemesnė ir mažesnė 
grindų plotu už bet kada t. š. 
šventei rengti turėtas patal
pas. 2000 šokėjų sunku buvo su
tilpti arenos pakraščiuose, 
nors ir labai jie spaudėsi.

Garbės svečiams pasiekus 
jiems skirtas vietas, prasi
dėjo šokėjų paradas — įžygia- 
vimas arenon. Paskui vėliavas 
nešdami savo grupės plakatus, 
vieni po kitų žygiavo grupės 
šokių ansambliai ir mažesni 
šokių sambūriai. Visi stengėsi 
kuo gražiau ir puošniau prista
tyti savo vienetą. Grupes gra
žia lietuvių kalba pristatė 
Antanina Žmuidzinaitė ir Ed
vardas Tuskenis — šios šven
tės pranešėjai. Suėjus šokė
jams į salę, buvo sugiedoti 
JAV, Kanados ir Lietuvos him
nai.

Juosta iš Lietuvos
Paskutinė į aikštę įžygiavo 

“Vėtrungė”, nešdama juostą. 
Pasitikti jų išėjo vyr. meno 
vadovė Dalia Dzikienė. Jai 
buvo perduota ši juosta. Ta
čiau nei žiūrovui, nei šokė
jams nebuvo aišku, ką ta juos
ta reiškė ir kodėl ji buvo per
duota. Tik vėliau teko sužino
ti tos juostos paskirtį ir kilmę.

Kai Lietuvoje 1990 m. Vilniu
je, nežiūrint sovietų blokados, 
įvyko tryliktoji tautinių šo
kių šventė, tik Klivlando 
“Grandinėlei” pavyko gauti vi
zas ir dalyvauti šventėje, nors 
ir daugiau grupių buvo pasi
ruošusių vykti į Vilnių. Šven
tės metu rengėjai “Grandinė
lei” perdavė šią juostą, pra
šydami perduoti ją sekančios 
šventės rengėjams išeivijoje, 
kad ta juosta jungtų mus visus, 
nežiūrint kur mes bebūtume. 
Prašė šią juostą įteikti šiais 
žodžiais:
Užjūry marių būdami ir šokių 

šventes rengdami,
Jūs buvot tarsi Lietuvoje ...
O šventėje šioj mes būsime su jumis, 
Sujuosta šia, kurion įaudėme

dalelę Lietuvos ...

Kažkodėl šie žodžiai ar ki
toks paaiškinimas nebuvo iš
tartas, nors p.p. Sagiai, per
duodami šią juostą “Vėtrun
gei” įteikti šventės meno va
dovei, ją pakartotinai prašė, 
kad šventės pranešėjai per
duotų tekstą ir paaiškintų iš 
kur ta juosta atsirado ir ką ji 
reiškia.

Oficialioji dalis
Nuskambėjus paskutiniams 

maršo garsams, prasidėjo 
trumpa oficialioji dalis. 
Šventės šokėjus ir rengėjus 
sveikino Čikagos burmistras 
Richard M. Daley, Lietuvos 
ministeris pirmininkas Gedi
minas Vagnorius (jis dalyvavo 
PLB seime ir pasiliko tauti
nių šokių šventei). Šventei 
remti komiteto pirmininkas 

Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų choreografijos katedros ansamblis “Vėtrungė”, dalyvavęs IX- 
toje išeivijos tautinių šokių šventėje Čikagoje

dr. Petras Kisielius paskel
bė šventę pradėtą.

Šokio sūkuryje
Pirmosios išeivijos taut, 

šokių šventės buvo ieškojimas 
būdų, kaip gražiau ir patrauk
liau pristatyti žiūrovui masinį 
šokėjų pasirodymą, sujungiant 
iš įvairių vietovių atvykusius 
šokėjus į vieną žiūrovo akiai 
patrauklų derinį. Per keturias 
pirmąsias šventes buvo išdirb
tos taisyklės ir būdai kaip to 
pasiekti, ir dauguma vadovų tuo 
naudojosi. Kiekvienai šventei 
vadovauja vis skirtingas as
muo su skirtingu skoniu ir rei
kalavimais. Tad derinys — jo 
vaizduotės kūrinys daugiau ar 
mažiau yra skirtingas. Šven
tės repertuaras taip pat turi 
reikšmės. Jis keičiasi pagal 
vyriausios meno vadovės pla
nus ir reikalavimus.

Darbo šokiai
Šventės leidinyje rašoma, 

kad pirmoji programos dalis 
skirta darbo šokiams, nes tai 
“simbolizuoja 50 metų trukusį 
nenuilstamą darbą bei rūpes
tį, siekiant tėvynei Lietuvai 
laisvės”. Darbo šokiai tai 
trumpi, paprastučiai, seni šo
kiai, kurie vaizduoja įvairius 
kaimo žmonių darbo judesius. 
Šokiai turi dvi dalis: pirmoji 
vaizduoja darbą, o antroji, šiek 
tiek greitesnė, vaizduoja pasi
linksminimą po atlikto darbo. 
Pirmąją programos dalį pa
įvairino “Blezdingėlė” ir grei
tas “Malūnas”. Abu šokiai tin
ka masiniam pasirodymui, ir 
publika parodė savo pritari
mą. Gaila tik, kad pagal Čika
gos lietuvių skaičių, publikos 
buvo mažai.

Džiaugsmo sūkurys
“Antrosios programos da

lies šokiuose atsispindi už- 
baigtuvių džiaugsmas, pasi
linksminimų siautulio nerū
pestingumas” ... — rašoma 
šventės leidinyje. Antrąją pro
gramos dalį pradėjo vaikų gru
pės, pašokdamos tris šokius. 
Po jų sekė jau linksmesnių 
ir greitesnių šokių pynė. 
Paskutinis šokis Suktinis bu
vo šokamas visų šventės daly
vių kartu. Veteranai ir jauniai 
kartojo tik refreną salės šo
nuose, o studentų grupės salės 
viduryje šoko Suktinį. Dabar 
aiškiai matėsi, kad grindų plo
tas tokiam skaičiui šokėjų yra 
per mažas.

Baigmei šventės meno vado
vė Dalia Dzikienė pasirinko 
jos pačios sukurtą insceniza
vimą “Brangiausios spalvos”.

(Nukelta į 6-tą psl.)

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

1992 m. liepos 4 d. sukako 
216 metų nuo JAV nepriklauso
mybės paskelbimo. Kasmet toji 
šventė yra iškilmingai švenčia
ma ir pasižymi tuo, kad iškil
mių ir minėjimų programos yra 
pritaikytos visiems Amerikos 
piliečiams, kiekvienam am
žiui, kiekvienam skoniui. Tai 
šventė be ilgų ir nuobodžių 
prakalbų ar paskaitų, nes ne
norima užgauti piliečių, kad 
jie nežino savo istorijos. Net 
ir Amerikos prezidentas tą die
ną praleido Daytonos automo
bilių lenktynėse, trumpu žo
džiu pasveikinęs tautą. Tai 
džiaugsmo ir pergalės šventė, 
be liūdesio ir raudų, nes žu
vusioms pagerbti yra skirta 
speciali kapų puošimo diena 
gegužės mėnesį. Amerika pra
rado daug savo sūnų nepri
klausomybės kovose ir civili
niame kare. Daug jų žuvo sve
timose žemėse, todėl Europo
je yra per 20 Amerikos karių 
kapų. Du pasauliniai karai, 
Vietnamas, Korėja, Kuveito 
laisvinimas ir amerikiečių 
įkaitų grobimas juos išmokė 
branginti laisvę ir padėti ki
tiems ją atgauti. Nuo perse
kiojimo ir vergijos bėgančius 
sveikina Laisvės statula su de
gančiu žibintu rankoje. Ji pasi
tiko ir mus ...

Laivų paradas
Kristupo Kolumbo garbei 

šiais metais Niujorko uoste, 
Laisvės statulos papėdėje, įvy
ko grandiozinis 37 valstybių 
laivų paradas, jų tarpe ir dvi 
Lietuvos jachtos, nors televi
zijoje matėsi tik vienas bur
laivis su lietuviška trispalve. 
Parade dalyvavo brangiausias 
ir seniausias Amerikos karo 
laivas “USS Constitution”, pir
moji Amerikos karo laivyno 
fregata, kurią oficialiai jūron 
išleido prezidentas Vašingto
nas 1797 m. lapkričio 21 d. Tai 
daugelį mūšių laimėjęs laivas, 
sunaikinęs 42 priešų laivus.

Dėmesį traukė ypač milži
niškas burlaivis “CEDOB”. Tik 
sekančią dieną iš spaudos su
žinojau, kad tai Latvijos kro
vinis laivas “Sedov”, pastaty
tas Vokietijoje 1921 m. Įspū
dinga buvo Lenkijos fregata 
“Frederyk Chopin” ir didžiu
lis Ispanijos karo laivas. Apie 
svečių laivus sukaliojosi pa
krančių sargybos laivai, o pro
tarpiais praplaukdavo ir pa
vieniai drąsuoliai su savo ma
žais laiveliais. Ugniagesių ko
mandos laivai purškė įlankos 
vandenį baltais, mėlynais ir 
raudonais dažais. Aidėjo tri
mitai ir patrankų sveikinimo 
salvės.

Amerikos sostinėje
Vakarop JAV sostinėje ant 

Kapitoliaus vakarinės pievu
tės susirinkusi tūkstantinė mi
nia su ovacijomis pasitiko į 
specialiai pastatytą tribūną 
žygiuojančius marinų orkest
rą, chorą ir simfoninį orkestrą 
su jų dirigentais — Mstislavu 
Rostropovičiumi, Henry Man
cini ir James Gallway. Progra
mai vadovavo aktorius E. G. 
Marshall. Trumpai ir be pato
so pasveikinęs minią, jis pa
kvietė sustoti Amerikos him
nui, kurį su orkestro palyda 
sugiedojo medaliais uniformą 
papuošęs juodosios rasės ma
rinų seržantas, stiprus ir ma
lonaus tembro puikiai išlavin
tas tenoras. Margaspalvė mi
nia, apsirengusi patogiais va
sariškais ir sportiškais dra
bužiais, jau buvo prieš eilę 
valandų įsirengusi saulėtoje 
pievoje su kėdėmis, gėrimais 
ir užkandžiu.

Himną sekė pramoginė pro
grama su įvairiausio žanro 
muzika. Operos solistė Patti 
Luponi dainavo arijas iš Ros
sini operų ir Geršvino opere
čių. Operos solistė Julia Mc
Ginnis giedojo “spiritualą” ir 
sudainavo įspūdingą ariją iš 
Broadvėjaus muzikinės dra
mos “Evita”.

Toliau - džiazas, švelnus “ro
kas”, polka, itališkas šokis ir 
virtuoziškų fleitistų duetas su 
orkestro palyda. Iškilmės va
dovas sugebėjo minią paruošti 
kiekvienam programos nume
riui, bet tuščiai apie jį ne
plepėjo. Minia pasidavė pro
gramos nuotaikai, plojo į tak
tą, šoko polką, lingavo pagal 
“roką”. Ant tėvo pečių sėdi, 
rankytėmis ploja ir į taktą 
linguoja mažas berniukas, o 
jo motina bando šokti ribotoje 
vietoje. Jauni ir seni, vaikai 
ir paaugliai lingavo, šoko, plo
jo. Protarpiais publika orkest
rui ir solistams kėlė ovacijas.

Rimtoji muzika
Sekantis programos numeris 

buvo Aaron Coplando prieš 
50 metų sukurta “Fanfara ei
liniam žmogui”. Tai didingas 
veikalas, kurio muzikinės fra
zės vietomis suskamba kaip iš 
žemės ar sielos gelmių kylanti 
rauda, vėliau virsta į dvasios 
vidinę kovą, iš kurios ji išeina 
nugalėtoja.

Rimtai ir tyliai laikėsi minia, 
kai buvo atliekama Čaikovskio 
“1812 metų uvertiūra”, sukurta 
Napoleono pralaimėjimui prie 
Maskvos vartų įamžinti ir de
dikuota tiems, kurie brangina 
bei gina laisvę. Marinų choras 
su Nacionaliniu orkestru atli
ko tą ilgoką veikalą ir, kas buvo 
nuostabu, marinai dainavo ori
ginalia rusų kalba. Publika, pa
gauta programos rimties, klau
sėsi susikaupusi, nejudėdama. 
Uvertiūrai baigiantis, pasigir
do salvės iš patrankų, o publi
ka sustojo ir sukėlė audrin
giausias ovacijas.

“God bless America”
Sutemo, užsidegė žiburiai ir 

prožektorių šviesoje akinan
čiai baltavo Kapitelius, artė
jant programos pabaigai, iškil
mės vadovas pakvietė abi solis
tes. Jos su choru ir orkestru 
giedojo “God Bless America”, 
o šokusi, plojusi ir triukšma
vusi minia sustojo, giedojo kar
tu. Kai kurių akyse žvilga aša
ros. Giesmei pasibaigus, mari
nų orkestras groja nemirtingą 
Sousos maršą “Stars and Stri
pes forever”, o minia ploja į 
taktą, linguoja galvomis, mina 
kojomis, virš Baltųjų rūmų ir 
Kapitoliaus suliepsnoja spal
votos fejerverkų ugnys...

Taip tarp juoko ir rimties, 
tarp šokio ir susikaupimo, tarp 
klasikinės muzikos ir “roko” 
Amerika atšventė savo nepri
klausomybės šventę ir pager
bė Kristupą Kolumbą. Tai 
šventė, kurioje aktyviai daly
vauja kiekvienas amerikietis 
be išsilavinimo, skonio ar am
žiaus skirtumo. Jis nėra ver
čiamas klausytis ilgų prakal
bų ar istorijos paskaitų; jis 
nerauda, kai reikia džiaugtis, 
bet žino, kad jis yra svarbus ir 
reikalingas savo kraštui vis- 
vien, ar jis mėgsta džiazą, 
“roką”, operą, ar geria šam
paną,ar alų, ar “Coca-Colą”... 
Erdvėje skriejantys astronau
tai išvyniojo milžinišką Ameri
kos vėliavą ir per televiziją 
palinkėjo “Laimingo gimtadie
nio, Amerikai”.

Visoje Amerikoje Liepos 4- 
oji buvo švenčiama linksmai ir 
triukšmingai, su išvykomis į 
parkus, golfo ir sporto aikštes, 
su užkandžiais, muzika, žaidi
mu. Tai tautai skirta šventė 
pilna to žodžio prasme.

Regina (Gina)
’< Gregorian

Associate Broker
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Patarnauja lietuvių kalba.
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“ECOS DE LITUANIA” - Lietuvos aidai, radijo valandėlės vedėjas Argen
tinoje ZEFERINAS JUKNEVIČIUS - (Ceferino lujnevich) ir padėjėjas 
PRANAS-JUOZAS JUKNEVIČIUS (Francisco Jose lujnevich)

Iš Argentinos lietuvių veiklos

“Lietuvos aidai” radijo bangomis
ZEFERINAS JUKNEVIČIUS

Lietuvai paskelbus nepri- 
i klausomybės atstatymą ir atsi

radus jau daugiau entuziastų 
bei energingų veikėjų Tėvynės 
greitam atstatymui, anksčiau 
veikusiems veteranams tenka 
duoti žingsnį į šalį ir iš savo 
karšinčiaus gūžtos priminti da
bartinei kartai, o gal ir būsi
majai, kad dar ne taip tolimo
je praeityje tolimuose pasau
lio pietų užkampiuose buvo 
veikiama Lietuvos meilės išlai
kymo bei įskiepijimo bare ir 
Lietuvos laisvinimo srityje. 
Mat ši veikla plačiam lietuvių 
pasauliui beveik nežinoma, 
nors yra atlikusi tam tikrą vaid
menį Argentinos lietuvių isto
rijos puslapiuose. Vienas tų 
veiksnių yra “Ecos de Litua- 
nia” — Lietuvos aidai — radi
jo valandėlė.

Pirmosios kregždės
Argentinos lietuvių katali

kų federacija (ALKF), įsteigta 
1931 m., tautinių švenčių pro
ga (Vasario 16, Tautos diena) 
dar Nepriklausomybės laikais 
parengdavo valandos ilgumo 
specialias radijo programas 
per vietines radijo stotis. Bū
davo vartojama ispanų ir lietu
vių kalbos, nors vyraudavo lie
tuvių kalba. Meninė dalis tek
davo Šv. Cecilijos chorui ir jo 
solistams. Diriguodavo a.a. 
maestro Vaclovas Rymavičius, 
šio sambūrio steigėjas ir va
dovas. Pranešėjo ir kalbėtojo 
pareiga tekdavo ten gimusiam 
Zeferinui Juknevičiui (Cefe
rino lujnevich).

Daina ir laisvės žodis
Nebuvo pasitenkinta vien at

sitiktiniais pasirodymais ra
dijo bangomis. Choristų tarpe 
kilo mintis rengti reguliarias 
radijo programas, ypač tada, 
kai Tėvynė pateko sovietų oku
pacijom Tuo entuziaztingai rū
pinosi patsai choro dirigentas 
ir aktyvūs choristai - Juozas 
Aleksa ir Zeferinas Juknevi
čius. Jų siekiai rado lietuvių 
prekybininkų ir pramoninin
kų pritarimą paremti valan
dėlę savo skelbimais ir tuo 
būdu padengti radijo nuomos 
išlaidas.

Pakankamai susiorganizavus 
nuolatinėms laidoms, 1947 m. 
kovo pirmąjį sekmadienį, 8,30 
v.r., per radijo “Libertad” 
(Laisvė) stotį buvo paskleisti 
pirmieji lietuvių karių maršo 
akordai, pranešdami plačiajai 
Argentinai, kad prasidėjo 
“Ecos de Lituania” laidos. Tuo 
maršu buvo pradedama ir mū
sų programa per visą gyvavi
mo laiką - beveik 24 metus, 
t.y. iki 1971 m. vasario 3 d.

Dabartinis Argentinos lietu
vių jaunimas visai ignoruoja 
šios radijo valandėlės žodžius 
ir muziką, nors jų tėvai augo 
jos įtakoje - juos prižadinda
vo “Ecos de Lithuania” akor
dai sekmadienų rytais.

Komunistų skundai
Pačioje pradžioje beveik išti

sai buvo vartojama lietuvių 
kalba, išskyrus skelbimus šios 
šalies ispanų kalba. Gal nepra
ėjus nė metams, Argentinos vy
riausybė išleido potvarkį, lie
čiantį vartojimą oficialios kal
bos radijo ir televizijos pro
gramose. Tai išėjo į naudą, nes 
tuo būdu mūsų programa pasi
darė suprantama plačiajai vie
tinei visuomenei, kuri galėjo 
susipažinti su Lietuvos istori
ja, kultūra, papročiais, jos būk
le sovietų okupacijoje, žūtbū
tine kova už laisvę bei nepri
klausomybę.

Tuo metu lietuviai komunis
tai buvo gan įsigalėję ir iš kai
lio nėrėsi, stengdamiesi su
trukdyti radijo valandėlės pa
triotinę veiklą. Kol programa 
buvo tik lietuviams supranta
ma, komunistai nematė joje 
sau didelio pavojaus, bet kai 
prabilo ispaniškai visai Argen
tinos visuomenei, nepatiko, 
kad viešajai opinijai atsklei
džiama tikroji Tėvynės padė
tis sovietų okupacijoje ir aiš
kinami tikrieji sovietų impe
rialistiniai kėslai.

Kai dar tebebuvo kalbama 
lietuviškai, komunistai ap
skundė “Lietuvos aidus”, jie 
esą komunistinio pobūdžio. 
Radijo stoties vadovybė pra
nešė “LA” vadovams, kad nu
traukiamos transliacijos “rin
kiminės propagandos sumeti
mais”. Ir tik labai įsigilinus 
pavyko sužinoti, kad “iš vir
šaus” (Argentinos valdžios) 
įsakyta “LA” nutildyti dėl ko
munistinės akcijos. Ištisą mė
nesį teko aiškinti teisybę. Nors 
tuo pačiu maršu toliau skambė
jo “Ecos de Lituania”, jau is
paniškai savo sveikinimo kal
boje pranašavo: “Lietuva bus 
laisva anksčiau ar vėliau, bet 
neišvengiamai!” Ačiū Dievui, 
radijo valandėlė nustojo skam
bėjus anksčiau, bet jos vedė
jui teko sulaukti dar gyvam 
to teigiamo išsipildymo - Lie
tuva laisva ir nepriklausoma, 
neišvengiamai!

Tautinis pobūdis
“Ecos de Lituania” progra

mų pobūdis buvo tautinis, kul
tūrinis, krikščioniškas ir atvi
rai antikomunistinis. Maždaug 
du trečdaliu jo laiko (pusė va
landos) užimdavo lietuviška 
muzika ir daina, perduota iš 
plokštelių. Pradžioje vieną 
sykį per mėnesį Argentintos 
lietuvių Šv. Cecilijos mišrus 
choras atlikdavo savo koncer
tus, kurie palaipsniui retėjo. 
Koncertavo tik tam tikrom ypa
tingom progom, nes šį vienetą 
sudarė per 40 entuziastų dai
nos mėgėjų įvairaus užsiėmi
mo, kuriems pasidarė sunkoka 
susirinkti sekmadieniais ra
dijo stotyje 8 v.r. Todėl dažniau 
pasirodydavo choro solistai - 
Uršulė Povilonytė, Antonija 
Žekytė, Ona Savickienė, Anta
nas Slančiauskas ir pianistės- 
akompaniatorės - Regina Vir- 
gailytė ir Eleonora Martinė- 
naitė.

(Bus daugiau)

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



Šokio sukury - Lietuva širdy!
(Atkelta iš 5- to psl.)

Graži melodija ir žodžiai K. 
Vasiliausko, orkestracija — 
šventės orkestro ir choro di
rigento Dariaus Polikaičio.

Skambant dainai “Mums pa
vydėjo saulės, žalios lankų 
spalvos, bet negailėjo krau
jo žemelei Lietuvos. . dvi 
šokėjų grupės viduryje salės 
atliko judesius su geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos vė
liavėlėmis. Visi kiti šokėjai 
salės pakraščiuose dainavo 
kartu su choru.

Baigminį žodį tarė JAV Lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkas Vytautas Maciūnas. 
Sekdami išnešamas vėliavas, 
arenų paliko ir šokėjai, įra
šydami IX Tautinių šokių šven
tę lietuvių išeivių kultūrinės 
veiklos istorijon.

Bendros išvados
Vyriausiai meninės dalies 

vadovei D. Dzikienei pagal pa
sirinktą repertuarą pavyko iš
gauti iš šokėjų tai, ko ji no
rėjo. Šventės programa praėjo 
gražiai be jokių trukdymų. Šo
kėjų grupės paruoštos gerai. 
Veteranų, studentų, jaunių ir 
vaikų grupės, iš įvairių JAV 
vietovių, Kanados, Argentinos, 
Brazilijos, Vokietijos ir lais
vos Lietuvos, gražiai susijun
gė bendrame derinyje.

Labai malonu buvo stebėti 
veteranus, vedančius už ran
kų savo mažus vaikučius, ku
rie, pasipuošę tautiniais dra
bužiais, laukė eilės išeiti į 
areną ir parodyti savo sugebė
jimus. Tai mūsų švenčių tęsti
numas, mūsų ateitis. Vado
vams džiugu, kad veteranų ei
lės didėja. Reiškia, kad pri
klausydami grupei jie kažką 
gavo, nes prisiminimų vedini 
jie vis grįžta atgalios, o taip 
pat įtraukia ir savo vaikus.

Šventės orkestrą ir chorą, 
kuris buvo sudarytas iš įvairių 
Čikagoje veikiančių chorų, pa
ruošė ir dirigavo jaunas muzi
kas Darius Polikaitis. Choras 
gražiai papildo šokius ir paro
do, kad lietuvis ir dirbdamas, 
ir šokdamas dainuoja. Daina ir 
šokis — ar tai linksmi, ar liūd
ni — yra neatskiriama lietuvių 
folkloro dalis.

OFFORD
IREALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar ■ 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius. ■ 
ūkius, žemes Wasagos, ■ 
Staynerio ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tės i Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428
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Latvių įstaiga 
PATARNAVIMAI 
l BALTIJOS 
VALSTYBES

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

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

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

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

- klauskite mūsų kainų sąrašo.
KITI PATARNAVIMAI.

SIUNTINIAI LĖKTUVU
- greitas būdas padėti jūsų draugams ir giminėms.

Sekantys išsiuntimai: rugpjūčio 4 ir 18 d.d.
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STERLING LITHUANIAN AIR LINES

Kelionių suplanavimo specialistai - 
į Baltijos kraštus ir iš jų 

Geriausios galimos kainos 
įvairūs maršrutai

KALĖDOS LIETUVOJE ?
Specialios kelionės 

Skambinti: Mr. J. A. Jansons - 416-698-3563 
Bilietai - INTRA the Travel Source

LUFTHANSA AIR CANADA FINNAIR

Pokyliai
Lietuviai po sunkių darbų 

mėgsta pasidžiaugti baigtu 
darbu. Todėl ne tik senovėje, 
bet ir dabar ruošiamos pabaig
tuvės — baigto darbo puota. IX 
šventei ruošti komitetas labai 
gražiai suorganizavo suaugu
siųjų ir jaunimo pokylius dvie
jose puošniose “Hyatt Regen
cy” viešbučio salėse.

Pokylį pradėjo šio vakaro 
šeimininkė Marija Remienė, 
pakviesdama vysk. P. Baltakį 
sukalbėti maldą. Pokylio me
tu kalbėjo Lietuvos min. pir
mininkas Gediminas Vagno
rius, pasidžiaugdamas gražiai 
praėjusia švente. Prisistatė 
naujai išrinktas Pasaulio lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkas Bronius Nainys. V. 
Adamkus pranešė džiugią nau
jieną, kad Lietuvos krepšinio 
rinktinė dalyvaus olimpiadoje 
Barcelonoje. Taip pat jis pa
rodė Japonijos dovaną — nau
jas uniformas olimpiados da
lyviams lietuviams.

Kas dar turėjo jėgų ir noro 
galėjo šokti, grojant Stelmoko 
orkestrui.

Leidinys
Šio renginio kuklesnis ne

gu praėjusių švenčių. Ant vir
šelio — šventės ženklas, kuris 
pasikartoja pradedant naujus 
skyrius. Leidinyje yra du 
straipsniai: leidinio redakto
rės D. Bindokienės lietuvių 
kalba ir Silvijos Kučaitės-Fo- 
ti anglų kalba. Abiejuose 
straipsniuose apžvelgta trum
pai lietuvių tautinių šokių 
pradžia ir raida. Leidinio pra
džioje yra žymių ir svarbių as
menų sveikinimai, rengėjų ko
miteto narių nuotraukos, šven
tės programa, programos daly
vių nuotraukos, aprašymai ir 
reklaminiai sveikinimai, kurie 
gražiai meniškai apipavida
linti.
Lauksime sekančios šventės...

Jaunimo entuziazmas šven
tės metu, pakili nuotaika pa
rado metu aiškiai sako, kad 
šventės labai reikalingos. Jau
nuoliai, turėdami uždavinį ge
rai pasiruošti sekančiai šven
tei, dirba porą metų ir suva
žiuoja pabendrauti, pasirody
ti, pasidžiaugti, atgaivinti 
senas pažintis. Visi, pasipuošę 
naujomis darbo uniformomis, 
stengiasi savo grupę kuo ge
riau parodyti. Atsisveikinant 
su draugais dažnai girdisi: 
“Kaip gaila, kad vėl reikės 
ketverius metus laukti sekan
čios šventės”. Skirstėsi visi 
į tolimus namus, spėliodami 
kur bus sekanti šventė. Gal 
Los Angeles, gal Niujorke, o 

■ gal Vilniuje? ... Bet ar tai 
būtų išeivijos šventė? Su šiais 
spėliojimais ir mintimis visi 
sakė paskutinį “sudiev” ...

G.Br.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

(/)

>
0

PLB seime Lemonte 1992 m. liepos 3 d. Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius susitiko su Kanados lietuvių 
bendruomenės atstovais ir 30 min. trukusiame pokalbyje išreiškė ypatingą padėką Kanados lietuviams. Iš kai
rės: G. Paulionienė, J. Krištolaitis, G. Vagnorius, G. Petrauskienė, I. Ross, P. Lukoševičius; II eilėje: V. Čuplins- 
kas, I. Lukoševičienė, P. Kuras, J. Čuplinskienė, E. Čuplinskas, A. Karkienė, A. Rašymas, D. Viskontienė, V. 
Radžius, O. Stanevičiūtė

Istorinis išeivijos seimas
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

išeivijos veiklai. Buvo pasiū
lyta ir priimta visa eilė es
minių nutarimų, įpareigojan
čių PLB valdybą ir kraštų val
dybas.

Iš už geležinės uždangos
Naujas dalykas buvo atsto

vai iš buvusios Sovietų Sąjun
gos ir jos okupuotų kraštų. Jų 
buvo devyni: Estijos — Milda 
Trinskytė, Latvijos — dr. R. 
Ražukas (jis taip pat Latvijos 
“Sąjūdžio” pirmininkas), Mol
dovos — pirm. D. Skramtai, St. 
Peterburgo — pirm. V. Bačku
tė, Maskvos — pirm V. Viliū- 
nas, Sibiro — V. Bernatonis, 
Lenkijos — E. Petruškevičius, 
Ukrainos — R. Malikinaitė, 
Vengrijos — D. Balint. Esti
jos, Latvijos, Moldovos ir 
Vengrijos lietuvių bendruo
menės jau anksčiau buvo ofi
cialiai įsijungusios į PLB. 
Kitos dar pertvarko savo įsta
tus, kad atitiktų PLB nuosta
tus.

Šiame seime įsijungė Sibiro 
lietuvių bendruomenė, ap
imanti apie 60.000 narių, ku
rių dauguma yra apsisprendę 
gyventi ir dirbti Sibire. Visi 
minėti atstovai seime buvo su
tikti atsistojimu ir ilgom ova
cijom. Jų veikla, jų išgyveni
mai ryškiai paženklinti nuo
skaudom, priespauda, kančia, 
baime, skurdu ir nuolatine 
kova už būvį.

Klausai jų, bendrauji su jais 
ir jauti slogutį gerklėje, ap
maudą širdyje ir nejučiom su
sigūži iš gėdos, iš gailesčio, 
iš nejaukumo — kokie mes iš
lepę, nesuprantantys, reika
laujantys — neįvertinam savo 
perpildytų gyvenimų ir turi
mų sąlygų ir drįstame dejuo
ti! Ir tokia daugybė — nieko 
nedarom (net apie 50 leidusių 
save išrinkti atstovų, seime 
nepasirodė), bet kritikuojam 
ir matuojam kitų darbus, pa
siekimus ir sąžines! O mūsų 
broliams iš anapus ir malonus 
šypsnys, žodis, dėmesys atro
dė karališkas. Padėkoms nebu
vo galo. Ir nejauku, kai pre- 
tenduojam į dvasingumo, veik
los pavyzdžius, net į prezi
dento postus, o toj savo pra
bangioje realybėje darbais — 
labai smulkučiai!

Išlikimo rūpesčiai
Pietų Amerikos poreikiai 

labai realūs. Jie nuolat šaukia
si pagalbos išlikimui. Nuo pir
mojo jaunimo kongreso šis mil
žinas juda ir nepraranda vil
ties. JAV Lietuvių fondo, ke
leto nuolatinių rėmėjų ir Lie
tuvos mokytojų dėka, atrodo, 
susiformuos nuolatinė planin
ga tautinio išlikimo parama.

PLB struktūros, pareigų ir 
visuomeninių reikalų klausi
mai seime bent trim laikotar
piais užėmė apie 7 valandas 
laiko. Buvo iškelta pasiūlymų 
dėl vardo ir struktūros keiti
mo. Sekančiai valdybai pasiū
lyta sudaryti komisiją, kuri 
peržiūrėtų konstituciją ir pa
siūlytų reikalingus pakeiti
mus ar patobulinimus pagal 
pasikeitusias sąlygas. Daugu
ma buvo nuomonės, kad nerei
kia keisti vardo, reikia sąži
ningai vykdyti seimo nutari
mus. Reikia labai rimtai 
spręsti išeivijos veiklos fi
nansavimą, jei norime išlikti 
gyvi ir kūrybingi. Primygtinai 
buvo pabrėžiama Lietuvių 
chartos išmintis, prie kurios 
raginama nuolat sugrįžti ir 
apmąstyti jos prasmę mūsų šių 
dienų gyvenime. Buvo nutarta 
sudaryti ekonominių klausi
mų komisiją, kuri galėtų būti 
naudinga Lietuvos ekonomi
nio atstatymo procese.

Lietuvos kultūros ir švietimo minis- 
teris DARIUS KUOLYS kalba PLB 
seime Lemonte

Nuotr. P. Lukoševičiaus

Mokyklos
Švietimo klausimai parei

kalaus didelių pertvarkymų. 
Svarstybų metu, vadovaujant 
vicepirm. M. Lenkauskienei, 
pasisakė R. Kučienė, A. Šmi
tas, kun. A. Saulaitis, SJ, ir 
G. Paulionienė. Ypač gerai 
išmąstytas mintis pateikė G. 
Paulionienė, iškeldama pa
grindinius elementus sėkmin
gos švietimo sistemos. Ji kė
lė klausimus — kas gerai, kas 
blogai, kas pavėluota ir davė 
konkrečius pasiūlymus: 1. su
daryti tolimesnę ateitį pra
matančius planus; 2. planin
gai ir sąmoningai ruošti mo
kytojus, atsakančius į laiko 
sąlygas; peržiūrėti ir pertvar
kyti programas; 3. paruošti 
naujus vadovėlius ir pritaikyti 
jų turinį mūsų vaikų realybei 
(pvz. mūsų vaikai negrybauja, 
nepina vainikėlių ir pan.); 4. 
tobulinti metodiką, pripažįs
tant, kad lietuvių kalba dauge
liu atvejų dėstoma kaip sveti
ma kalba; 5. sudaryti skaitymo 
knygelių seriją, pradedant nuo 
lengvesnės kalbos ir siekiant 
praturtinti žodyną. Linkėtina, 
kad šie pranešimai būtų pa
skelbti spaudoje arba pa
skleisti visų mokyklų mokyto
jams per kraštų švietimo ko
misijas.

Kultūros klausimai
Šiose svarstybose tikslas 

buvo — pažvelgti į išeivijos 
kultūrinį stovį ir numatyti 
orientaciją ateičiai. Vicepirm. 
Irena Lukoševičienė pakvietė 
Ireną Ross šių svarstybų pir
mininke.

Rasa Kurienė plačiau gvil
deno mūsų išeivijos kultūri
nį gyvenimą, nevengdama kri
tiškų pastabų, bet laikydama
si principinėje plotmėje. Da
lia Viskontienė metė platesnį 
žvilgsnį į praktinę mūsų kul
tūrinio gyvenimo pusę, iškel
dama kultūrinių vienetų tel
kimą ir jų išlaikymą dabar, 
pasikeitus sąlygoms ryšium 
su Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu. Ji pažėrė visą eilę 
pastabų kultūrinės veiklos 
stiprinimui išeivijoje.

Elena Bradūnaitė kalbėjo 
apie lietuvių liaudies kūry
bą bei tautosaką, jos reikšmę 
praeityje ir dabartyje, patei
kė keletą sugestijų tautosa
kos panaudojimui išeivijos, 
gyvenime.

Danutė Bindokienė, “Atei
ties” ir “Draugo” redaktorė, 
daugelio knygų jaunimui auto
rė, dinamiškai ir vaizdžiai 
iškėlė lietuviško žodžio bei 
lietuviškos spaudos reikšmę 
ir svarbą.

Dr. Dalios Katiliūtės-Boyds- 
tun analizė, pateikta raštu, 
davė rėmus šioms svarsty- 
boms. Gaila, susidėjus aplin
kybėms, dr. S. Goštautas šiose 

svarstybose negalėjo dalyvau
ti, o jo tekstas pasiekė per 
vėlai ir nebuvo panaudotas.

Šių diskusijų išvados buvo 
konkrečiai suformuluotos ir 
pateiktos seimui kaip nutari
mai (bus paskelbti spaudoje).

Ministerio mintys
Ministeris D. Kuolys dalyva

vo švietimo ir kultūros klau
simų svarstybose. Jo pasisaky
mai buvo konkretūs ir realūs. 
Situacija ir Lietuvoje, ir išei
vijoje yra pasikeitusi: Lietu
voje jau nereikia kovoti rezis
tencijoj dėl išlikimo, bet Lie
tuvai reikia įsijungti į pasau
lio tautų šeimą. Lietuvos vizi
ja — tai 1988 m. skydas-egzis- 
tencinė branda ir galimybės 
bendrauti kaip lygus su lygiu. 
Ministeris išvardino visą eilę 
kultūrinių renginių, kurie yra 
tarptautinio lygio ir vyksta 
Lietuvoje. Jis taip pat sumi
nėjo daug institucijų ir gali
mybių Lietuvoje, kurios galė
tų būti labai naudingos išei
vijos praturtinimui ir krašto 
pažinimui, istorijai, menoty
rai, tautodailei, tautotyrai, 
mokytojų, vadovų paruošimui 
ir tt. Reikia išmokti bendrau
ti vieni kitus praturtinant ir 
giliau pažįstant. Prieita išva
da, kad būtinai reikia dirbti 
kartu, planuojant didesnius 
renginius ir numatyti konkre
čius planus, kur dirbtų kartu 
išeivijos ir Lietuvos kultūri
ninkai bei darbuotojai. Smagu 
paminėti, kad ministeris buvo 
maloniai nustebintas visų šių 
PLB seimo renginių profesio
nalumu.

PLB būstinė Lietuvoje
Ji buvo numatyta steigti bu

vusios PLB valdybos. Pagal 
AT ir Lietuvos vyriausybės 
pageidavimus buvo nutarta 
atidaryti ją šį rudenį Vil
niuje. Kraštų bendruomenės 
ir atskiri asmenys pasisakė 
už tokios institucijos pozi
tyvią naudą ir Lietuvai, ir iš
eivijai. PL jaunimo sąjungos 
ir jos valdybos narių, kraštų 
pirmininkų pasireiškimai sei
mo posėdžiuose tuo klausimu 
buvo labai ryškūs ir pozityvūs.

Su pasididžiavimu sekėm 
profesionaliai pirmininkau
jančius seimui, reiškiančius 
nuomones visiems svarbiais 
klausimais.

Šiame seime jaunimo atsto
vai ir iš viso jaunesnės kartos 
žmonės buvo labai sąmoninga 
ir potenciali seimo narių da
lis. Tuo galime pagrįstai di
džiuotis. Tai užtikrinimas mū
sų išlikimo.

Baigminės pastabos
Aplamai, seimas praėjo pla

ningai ir pozityviai. Atrodo, 
kad mūsų veiklos atstovai ir 
vadovai darosi daugiau su
brendę, moka reikšti nuomo
nes, analizuoti iškeltus klau
simus, skaitosi su laiko sąvo
ka, koncentruojasi į esminius 
dalykus. Šiame seime nebuvo 
daug išpuolių “dėl tvarkos”, 
nors dar vis netrūko norinčių 
iš klausimo padaryti visą pa
skaitą. Bet pirmininkų nuovo
ka ir bendras seimo narių nu
sistatymas visą eilę šenkorių 
atstatė į savo vietas.

Svarstybose dalyvavę buvo 
gerai pasiruošę, jiems skirtą 
laiką maksimaliai išnaudojo ir 
pateikė apgalvotos medžiagos 
svarstyboms. Dr. V. Bieliaus
ko analizė “Tapatybės beieš
kant naujoje laisvėje — Lie
tuvoje ir išeivijoje” buvo gi
liai išmąstyta ir teoriškai, ir 
praktiškai. Ši analizė galėtų 
būti programiniai rėmai mūsų 
ateities veiklai, kuriant ir 
ugdant lietuvišką sąmonę ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje.
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Visą gyvenimą grūmėsi...
Ilgas tautiečio kelias iki Sausio tryliktosios

Alfonsas Pošius gimė 1920 m. 
susipratusių, pasiturinčių lietu
vių ūkininkų šeimoje Zarasų 
apskrityje, Degučių kaime. Už
ėjus sovietams, Alfonsas buvo 
medicinos fakulteto studentas. 
Jis įsitraukė į pogrindžio veik
lą ir dar tais pačiais metais bu
vo suimtas, žiauriausiai tardy
tas: be sąmonės jį atnešdavo į 
kamerą iš tardymo kabinetų.

Alfonsas buvo nuteistas 8 me
tams kalėjimo. Atsėdėjęs baus
mę, buvo pasmerktas amžinai 
tremčiai, kur vėl už pasiprie
šinimo veiklą buvo suimtas ir 
nuteistas. Atsėdėjęs vėl tęsė 
tremtį ir tik prieš keliolika 
metų sugrįžo į Tėvynę, kuri jam 
už gyvastį brangesnė. Tai liu
dija ir jo dalyvavimas visose 
akcijose ginant Lietuvą, jo sun
kus, invalidu padaręs sužeidi
mas prie televizijos bokšto Vil
niuje.

Ir invalidu tapęs jis nepasi
darė abejingas Lietuvos likimui, 
toliau dalyvavo akcijose, sekė 
parlamento darbą, skausmingai 
sielojosi dėl kairiųjų ir jų
parankinių išdavystės, nesiskai
tymo su rinkėjų valia. Sujaudin-

miesiems Lietuvoje.
Sausio 13-osios brolija, Vilnius

bioiro lietuvių sąjungos a 
seime valdybos rinkimuose

BERNATONIS balsuoja PLB 
Nuotr. P. Lukoševičiaus

Dalyvavimas Lietuvos vy
riausybės premjero G. Vagno
riaus, Kultūros ir švietimo 
ministerio D. Kuolio ir parei
gūno išeivijos reikalams A. 
Antanaičio, jų nuolatiniai kon
taktai su seimo atstovais, da
lyvavimas svarstybose, susiti
kimuose davė progos vieni ki
tus pažinti, išryškinti vieni 
kitų potencialą, poreikius, 
galimybes. Aišku, bendras dar
bas nelengvas, o kelias duobė
tas, kaip teigė A. Antanaitis. 
Svarbu, nesirinkti kraštutinių 
sprendimų ir orientacijų. Nuo
lat buvo pabrėžta, kad išeivi
ja turi išlikti stipri ir sąmo
ninga. Nevertėtų skubėti grą
žinti Lietuvon išeivijoj su
kauptų vertybių ir kultūrinių 
lobių — reikia numatyti labai 
rimtus planus, kas kam svar
biau ir daugiau reikalinga. 
Buvo pabrėžta ir primygtinai 

FORTUNE 100 U.S. COMPANY 
ieško patyrusio telekomunikacijos vedėjo 

dirbti JAV-Lietuvos bendrovėje.
Pageidaujama, kad kandidatas turėtų nemažesnę 

kaip 10 metų patirtį telekomunikacijos pramonėje, tech
ninį supratimą infrastruktūrų sistemoje, kaip įvairūs 
perdavimai ir perjungimai įcentrinę įstaigą.

Reikalingas inžinerijos arba kitų techninių discip
linų diplomas, sugebėjimas tvarkyti technišką aplinką, 
atkreipiant ypatingą dėmesį kasdieninėms operacijoms 
ir planavimo priežiūrai.

Kandidatas turėtų persikelti į Lietuvą gyventi dviem 
metam. Tarnyba gali būti pratęsta ir ilgesniam laikui.

Trumpą savęs pristatymą (reziumė) ir algos pa
geidavimą siųsti:

Sheila Burns-Rapp 
Director of Human Resources 
9785 Maroon Circle, Ste. 210 

Englewood, CO 80112 
Fax 303-649-4621

tas, vietos nerasdamas atbėg
davo į mūsų laikiną koordina
cinį centrą pas Danutę Maldei- 
kienę išlieti savo sielvarto.

Jis labai išgyveno, kai pamatė, 
jog “Gimtajame krašte” išspaus
dintas atsiskyrusiosios nuo Sau
sio 13 brolijos devyniukės pa
reiškimas, neteisingai paskelb
tas visų sunkiai sužeistųjų ir 
visų žuvusiųjų šeimų vardu, kai 
tuo tarpu kiti nebuvo pritarę 
atsiskyrimui. Jis reikalavo, 
kad “Gimtasis kraštas” atšauktų, 
paaiškintų. Negavęs pritarimo, 
organizavosi rinkti parašus ne
pritarusiųjų. Ir štai nelaimin
ga, tragiška mirtis (1992. 06. 16) 
nusinešė nenuilstantį mūsų ko- 
votoją-brolį, bendražygį. Padi
dėjo karžygių-kankinių gretos 
pas Viešpatį, iš kur jie galinges
ni padėti mums, kai šaukiamės 
pagalbos.

Telieka šviesus jo atminimas 
artimųjų ir visų tėvynainių tar
pe. Giliausią, nuoširdžiausią 
užuojautą reiškiame Velionies 
seserims ir broliams, gyvenan-
tiems Kanadoje, visiems arti- 

kartota, kad Lietuvai išeivija 
labai reikalinga, ir Lietuva 
ja didžiuojasi. Išeivija yra 
kovojančios tautos dalis, o 
išeivijos istorija yra ir Lietu
vos istorija.

Šis istorinis seimas, o po jo 
Tautinių šokių šventė buvo 
ryškus Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pajėgumo įro
dymas.

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

Dėl konsultacijų skambinkite į 
makrobiotinj centrą “It’s a great life”. 
Tel. Toronte (416) 255-1049

(voice message)



Pasa’ulinio garso teatre
Stratfordo 40-to festivalio įspūdžiai
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Anksčiau rašiau apie du 
spektaklius (Romeo & Juliet 
bei Audros), matytus Festiva
lio teatre. Kitus du matėme pa
statytus Avon Teatre. Ir juos 
palydėsiu keliomis pastabo
mis.

“World of Wonders”
Pavadinimą palikau origina

lų, bet gal išsivertus reikėtų 
vadinti “Sensacijų pasaulis”, 
nes cirko bei magikos triukų 
stebuklais nepavadinsi. Šalia 
mano mašinėlės guli įmant
riai, intriguojančiai parašy
ta prozinė to paties vardo 316 
psl. knyga. Jos autorius — Ro
bertson Davies. Buvęs akto
rius, žurnalistas, laikraščių 
leidėjas, Toronto un-to profe
sorius, nuo 1981 m. “Master 
Emeritus”. Knygoje detaliai 
pasakojama cirkininko ir ma- 
giko Magnus Eisengrim bio
grafija.

Richard’o Rose režisuoja
mas veikalas labai turtingas. 
Sutelkta visa eilė didžiųjų 
teatro žvaigždžių, kaip Nicho
las Pennell, Douglas Chamber- 
lain, Pat Galloway, Denise 
Fergusson, Edward Atienza, 
Diego Matamoros ,,, Išradin
giausiai naudojami šviesų 
triukai (Kevin Fraser). Keli 
nuostabūs magijos triukai (pa
gal patarėją Thomas Baxter). 
Klaikūs garsai. Deformuotos 
figūros. Bet tai tik viršutinis 
spektaklio klodas, galbūt tai
komas “lengvų plaučių” žiūro
vams, ieškantiems pigios pra
mogos, bet pavadinimo apgau
tiems. Gilesniam klode maišo
si viena kita sekso scena. Pa
galiau, giliausiame klode, ne
maža vietos teikiama purito
niškai kalvinistų religijai, 
dažnai cituojant Bibliją, filo
sofuojant apie Dievą ir velnią.

Kyla klausimas, ar vertėjo 
tokį veikalą statyti kaip tik 
40-tame, sukaktuviniame se
zone? Veikiausiai norėta pa
rodyti, kad ir teatro scenoje 
dabar galima ir įmanoma vis
kas, kas galima ir įmanoma fil
mų pasaulyje. Nors World of 
Wonders spektakliai jau vyko 
visą mėnesį, man neteko skai
tyti nė vienos teatro kritikų 
recenzijos. Bet publikos nuo
monė, užbaigus pirmąją dalį 
su sugestyviom scenom, buvo 
akivaizdi — plojo tik nedide
lis nuošimtis. Po antros da
lies, jau daug švaresnės ir 
pasižymėjusios visokiom įdo
miom staigmenom, katutėmis 
“pabalsuota” kur kas gausiau.

“H.M.S. Pinafore”
Spektaklį išgyvenome 1992 

m. birželio 21 popietę. Šis Gil
berto ir Sullivano muzikinis 
scenos kūrinys su pasisekimu 
vaidintas Stratforde bene 
prieš tuziną metų, dargi be
rods ne vieną, o daugiau sezo
nų. Teko tuomet ir rašančiam 
matyti, gėrėtis. Kaip anuomet, 
taip ir dabar, sukaktuviniame 
sezone, operetę į sceną atve
dė tas pats genialus choreo
grafas ir režisierius Brian 
Macdonald. Jo artimieji talki

LIĘTUVIŲ SKYRIUS tarptautinėje parodoje Paryžiuje “Ateities žemė”. 
Skyriaus budėtoja - ISABELLA CH ANDAVOINE Nuotr. “Baltic House”

ninkai — pagalbinės muzikos 
kūrėjas Berthold Cariere, ap
rangos projektuotoja Susan 
Benson, šviesų tvarkytojas 
Michael J. Whitfield — pasi
rodė jo vertais bendradar
biais. Išskyrus A. Sullivano 
muziką ir W. Gilberto libre
tą, sukurtas naujas spektak
lis. Toks spektaklis, iš ku
rio nenorėjai nė pasibaigus 
išeiti! Neminėsiu jo drama
tinių aktorių, nei dainininkų, 
nei šokėjų pavardžių. Daugu
ma jų man nauji, nepažįsta
mi, o ir anksčiau matytų-gir- 
dėtų nedrįstu aptarti. Viskas, 
ką jie scenoje veikė, buvo to
bula. Chorų dainos, duetai, 
solo — viskas skambėjo pui
kiausiai. Šokiai nesudėtingi, 
bet ir didžiausio būrio, kar
tais netoli 30-ties, atliekami 
kaip vieno.

Gausias publikos katutes 
iššaukė vaizdas pirmajai sce
nai atsivėrus. Nuo grindų iki 
aukštų padangių, keliais 
sluoksniais, suposi gal tuzi
nas hamakų, kuriuose “sauli- 
nosi” jauni, spalvingais dra
bužiais aktoriai. Kartais “pra
plaukdavo” pilnos dainuojan
čių gondolos, gelbėjimosi val
tys, dar kokie fantastiški ve
žimai. Švysteldavo viena kitą 
vejančios, scenos erdvę skro
džiančios žuvys. Atsirasdavo 
burės ir tinklai, po kuriuos 
dainuodami karstėsi “matro
sai”. Tarp šokių ir dainų keli 
aktoriai pynė intrigas, kad 
spektaklio gale tuoktųsi trys 
laimingos poros.

Taip, tai operetinė tobuly
bė, kokių retai pasitaiko. Ma
niškė, nemėgstanti Šekspyro 
ir neradusi daug džiaugsmo 
tik ką aprašytame World of 
Wonders, džiaugėsi vien šį 
muzikinį kūrinį išgyvenusi.

Kadangi spektakliai vyksta 
nuo gegužės 12, garsas pasie
kė ne tik Torontą bei Detroitą, 
bet ir tolimesnes sritis. Mūsų 
lankymo dieną, sekmadienį, 
visi bilietai buvo išpirkti, 
ir būrys žmonių vestibiulyje 
laukė į kasą grąžinamų nepa
naudotų. Namo grįžęs sužino
jau, kad numatyta spektaklių 
užbaigimo data (spalio 18) pra
tęsiama dviem savaitėm, tad 
beveik iki paties sezono galo. 
Patarčiau visiems H.M.S. Pina
fore pamatyti. Spėju, kad ri
botas bilietų skaičius gali ras
tis šiokiadieniams.

Lietuva parodoje
Prancūzijos katalikų komi

tetas CCFD (Comite Catolique 
Contre la Faim et Pour le De- 
veloppement), kovojantis prieš 
badą žemėje ir už žmonijos 
pažangų vystymąsi, 1992 m. bir
želio 5-6-7 d.d. Paryžiuje su
rengė didžiulę tarptautinę 
parodą “Terre d’Avenir” (“At
eities žemė”). Parodą atidarė 
Prancūzijos min. pirm. Pierre 
Beregovoy. Ją aplankė 60.000 
žmonių, vietinių ir atvykusių 
iš kitų kraštų. Moksleiviai į 
ją buvo vežami organizuotai. 
Kadangi parodos laikas sutapo 
su Sekminių švente, trečiąją 
dieną vyko iškilmingos pamal-

Baigminė scena iš “H.M.S. Pinafore” veikalo, vaidinamo Stratfordo festivalyje 1992 m. sezone Nuotr. D. Cooper’io

“Meškos maurojimo metai”
Kazimiero Barėno trilogijos užsklanda

VYTAUTAS A. JONYNAS

Visiems žinomas neišpasa
kytas J. Gliaudos, įvairių 
“Draugo” konkursų laureato, 
produktyvumas, užtemdantis 
kitų išeivijos rašytojų triūsą 
puoselėti lietuvišką žodį “ne
palankiose tremties sąlygose”. 
Atidžiau pažvelgus tačiau ten
ka pastebėti, kad šalia jo bū
ta ir kitų tos pačios kartos 
prozininkų — J. Jankaus, K. 
Barėno, J. Kralikausko, nema
žiau aistriai, ambicingai ban
džiusių palikti savo brydę lie
tuvių literatūroje. Kiekvienas 
jų atidavė savo duoklę smul
kiajam ir stambiajam prozos 
žanrui. Kiekvieno jų kūryboje 
atsispindi užmojis užfiksuoti 
savo gyvenimišką patirtį krau
ju aptekusiame dvidešimtaja
me amžiuje.

Ypatingai ryškiai tas doku
mentinis, gyvo liudininko pra
das iškyla Kazimiero Barėno 
(g. 1907) romanų trilogijoj, 
jau savo pavadinimais pabrė
žiančioj gyvenimo tėkmės di
mensiją: Tūboto gaidžio
metai, Beragio ožio metai, 
Meškos maurojimo metai. Tas 
žodis metai išnyra kaip tako
skyros, istorijos periodizaci-

“Ateities žemė” 
dos, kuriose dalyvavo daug 
kunigų, vienuolių ir maldi
ninkų.

Parodos lankytojai didžiulė
se buvusio orauosčio “le Bour
get” patalpose turėjo progos 
ne tik pasidomėti gausiais vi
so pasaulio informaciniais 
rūdiniais, bet ir išklausyti 
gerų koncertų.

Europos kontinentui skir
tame plote Lietuvos atstovai 
buvo užėmę vieną iš centrinių 
vietų. Lietuviško skyriaus or
ganizatorė, žinoma Paryžiaus 
“Baltiečių namų” pirmininkė 
Jolanta Vaičaitytė surinkusi 
čia išstatė gana gausią infor
macinę medžiagą apie dabarti
nę Lietuvą, kurią reikšmingai 
— simboliškai pristatė Auš
ros Vartų Dievo Motinos at
vaizdas.

Pati Jolanta, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, priimi
nėjo lankytojus, atsakinėjo į 
klausimus ir vaišino lietuviš
kais šaltibarščiais, labai tiku
siais tomis karštomis dieno
mis. Pokalbiai vyko ir prie vai
šių stalo. Dauguma pašnekovų 
jau turi žinių apie Lietuvą, 
gerai apie ją atsiliepia, gir
dėję jos aukšto lygio chorus.

J. Vaičaitytei talkino “Bal
tiečių namų” dr-jos nariai: 
dail. Ž. K. Bessonnat, žurn. 
Isabelle Chandavoine, mokslo 
ministerijos administratorius 
Jean-Louis Robin, adv. Jean 
Courtot ir grupelė turistų iš 
Lietuvos, jų tarpe buvęs Lie
tuvos teniso meisteris A. Palta
rokas su žmona.

“Baltiečių namų” dr-ja vei
kia jau septyneri metai. Pirmi
ninkė J. Vaičaitytė palaiko 
glaudžius ryšius su Latvijos 
bei Estijos atstovais. Derin
dama užmojus su atsakingais 
CCFD k-to atstovais, projek
tuoja baltiečių kalbų ir kul
tūros mokyklos steigimą Pary
žiuje. Prašo atsiliepti, jei kas 
tuo reikalu turėtų kokių su
manymų ar pasiūlymų. Rašyti: 
Baltic House, 5 rue du Marche 
94500 Champigny sur-Marne, 
France. Irena Udrienė 

jos terminas, gal kiek dirbti
nai skaldantis į blokus buvu
sio samdinio Ignaco Kaušpėdo 
gyvenimo istoriją — jo gyve
nimo “sagą”, kaip nūn madin
ga sakyti.

Ankstyvesnėje dalyje vaiz
duojamas jo piemenavimas 
bei bernavimas kaime vokie
čių okupuotoje per I D. karą 
Lietuvoje. Antroje dalyje — 
Beragio ožio metai sutinka
me Ignacą, atsidūrusį mieste, 
vargingai besiveržiantį į moks
lą, įsidarbinusį gimnazijoje. 
Giedresnės dienos nušvinta 
jam, kai veda ligoninės tarnau
toją Moniką, susilaukia sū
naus. Bet jos trumpos. Bolše
vikmečio dienom jį persekioja 
enkavedistai, norėdami pri
verst jį išdavinėti žmones. 
Ignacui pavyksta išsislapsty
ti, bet praranda žmoną ir sū
nų, išgabentus Sibiran.

Trečioji ir paskutinė “metų” 
trilogijos dalis — Meškos mau
rojimo metai tęsia tą Ignaco 
Kaušpėdo, jo šeimos narių 
bei giminaičių gyvenimo kro
niką. Trumpai vaizduojamas 
vokietmetis. Romano herojui, 
užkliūvančiam visom val
džiom, tenka vėl visaip “vers
tis per galvą” dirbant mokyk
loj, knygyne ir ligoninėje. Nors 
tai nevaizduojama tragiškoje 
šviesoje, kaip kraugeriška ko
va, jam tenka gintis nuo jį ata
kuojančių moteriškaičių. Pas
kui atpasakojama jo odisėja 
po įvairias pabėgėlių stovyk
las, visokie mokytojavimai. 
Šiek tiek įvairumo įneša pa- 
sakojiman Ignaco brolio Ka
ziuko, tarnavusio pagalbiniuo
se “Wehrmachto” daliniuose, 
nuotykiai bei nelaimės.

Suartėję broliai kartu emi
gruoja Anglijon, kartu dirba 
kas sau fabrikuose, kartu per
ka namus. Ilgainiui atsiranda 
Amerikoje. Kaziukas yra ve
dęs kitatautę Slavą, tuo tarpu 
Ignacas ir toliau lieka ištiki
mas Sibiran išgabentai Moni
kai.

Likimas lemia šiai Sibiro 
kankinei grįžt į Lietuvą, bet 
jos sūnus Mindaugas, vedęs 
japoniukę, lieka dirbti gydy
toju Mongolijoje ir auginti 
gausų būrį dukrelių, pavadin
tų neįmanomais vardais. Lai
kas, žinoma, pamažėl užgydys 
širdies žaizdas, bet iš roma
no puslapių aiškiai jaučiama 
susvetimėjimo gaida. Kaziu
kas mirs Čikagoj, o romano 
herojus — irgi sočiuose už- 
jūriuos, neaplankęs Gulbinų.

Atseit turinio prasme Meš
kos maurojimo metuose staig
menų mažoka. Kiekvienas at
pažins, kad romano fabulą su
daro gerai pažįstama, tvirtai 
įsipilietinusi išeivijos rašti
joje vokietmečio negandos, 
nusidanginimo su “Bauhuette” 
Austrijon, vėliau UNRR’os 
stovyklų bei naujakurystės 
užjūriuos tematika. Nenuosta
bu, jei skaitytojui ima šmėkš
čioti atminty ištisi gabalai 
iš J. Jankaus, A. Škėmos, A. 
Landsbergio ir kitų knygų, pa
galiau net iš to paties K. Ba
rėno novelių rinkinių.

Visi tie palyginimai nebū
tinai išeina Meškos maurojimo 
metams į naudą. Atvirai kal
bant, K. Barėnas kur kas ge
riau išsitenka novelės ar trum
pos apybraižos rėmuose negu 
sudėtingesnės orkestracijos 
gabumų reikalaujančiame ro
mane. Jei K. Barėno novelės 

pasižymėjo pajėgumu suteikti 
banalokos kasdienybės frag
mentui bendražmogiško, uni
versalaus reiškinio dimensi
ją ir atskleisti ją įtaigiu gai
lumu, tai šiuokart jo pasiten
kinama sausu, be galo sąžinin
gu ir smulkmenišku išeiviškos 
buities registravimu. Tarytu
mei metraštininką būtų para- 
lyžavusi baimė nusikalst emo
cingumu, ironizavimu ar gro
tesku. Jei tradiciniame roma
ne operuojama būdingiausių 
ir kontrastingiausių scenų- 
scenelių santalka, kurios tar
pusavy cementuoja santrauki- 
nis atpasakojimas, tai Meškos 
maurojimo metuose perdėm 
vyrauja tiesmukinis, monoto
niškas, lėtos slenkties rapor- 
tavimas. Jokių čia kūlvartų, 
jokių pasakojimų keliais pla
nais, jokių “flashback” ar nu- 
dardėjimų į fantastiką (išsky
rus sapnų atpasakojimus). 
Netgi dialogai ir tie dažniau
siai pošnekio pobūdžio, giliau 
neatskleidžiantys personažų 
psichologijos ir nelabai pa- 
stumiantys veiksmą į priekį.

Žinia, storame 440 puslapių 
romane pasitaiko vienur kitur 
paveikiau sukurtų vinječių ar 
istorinio fono gabalų (įvaira- 
vimų esama ir stilistinėj ap
dailoj), bet apstu ir ištęstumų. 
Gausu trivialių dalykų — ger- 
tynių, krikštynų, varduvių ar 
vestuvinių puotų, stovyklinių 
renginių, choro pasirodymų 
bei visokių namų remonto dar
bų aprašymų.

Netgi žvelgiant į MMMkaip į 
dokumentinės, pažintinės ver
tės kūrinį, šis susismulkini- 
mas, vizijos į žmogiškąją bū
tį susiaurinimas vargu ar pa
teisinamas.

Kažin ar šis romanas būtų 
ką praradęs, jei jo pasakoto
jas būtų kalbėjęs pirmuoju as
meniu. Savaime suprantama, 
tikriausiai K. Barėnas būgš
tavo, kad jo Ignacas nebūtų 
palaikytas jo “alter ego” ir 
kad žmonėm nebūtų pagunda 
dairytis MMM puslapiuose 
įslaptintų istorinių asmenų- 
veikėjų ir niekadėjų. Faktiš
kai nėra pagrindo manyti, kad 
Barėno romanas yra grynai au
tobiografinis.

Užtat norisi manyti, kad pa
sakojimas pirmuoju asmeniu 
būtų suteikęs autoriui gali
mybę prabilt nostalgiškai apie 
vaizduojamus įvykius iš toli
mos laiko perspektyvos. At
seit, kai kada su neišsivadė- 
jusiu pasipiktinimu, kai kada 
su pašaipa, ironija ar liūde
sio gaida. Pasirinktoji nūnai 
reportažinė, “korespondenci- 
nė” apsakymo forma neteikia 
knygai tų papildomų spalvų. 
Savo monochromija Meškos 
maurojimo metai primena J. 
Blekaičio apdainuotus “senus, 
odinius senelių albumus”, o 
savo sukirpimu yra labai gimi
ningi nepretenzingai Vlado 
Kulboko autobiografinei kny
gai Laiko pagrėbstai (1991).

Kazimieras Barėnas, MEŠKOS 
MAUROJIMO METAI. Roma
nas. Ateities literatūros 
fondas. Literatūros serija 41 nr. 
Čikaga, 1990 m., 444 psl.

Atsiųsta paminėti
V. Natkevičius, JONAS GRI

NIUS. Žydrojo romantizmo besi
ilgint. Jaunimo bibliotekos rin
kinyje R.N. 39. Rinko ir spausdino 
saleziečių spaustuvė (Via Umber- 
tide, 11-00181 Roma). Tiražas — 
1000 egz. 1992 metai. 277 psl.

Daliai Ibelhauptaitei, savo 
iniciatyva Londonan nuvykusiai 
jaunai Lietuvos aktorei, duris 
režisūron atidarė netikėtas pa
siūlymas paruošti spektaklių Lon
dono karališkojo teatro studijoje 
bei kituose Londono teatruose. 
Kritikai į geriausių spektaklių 
Londone sąrašą jau įtraukė rež. 
D. Ibelhauptaitės “Gate” teatre 
pastatytą ruso V. Jerofejevo au
tobiografinę dramą “Valpurgijos 
naktis”, parašytą 1984 m. Mask
vos psichiatrinėje ligoninėje. 
Ten tada specialiais vaistais bu
vo kankinami politinio “perauklė
jimo” programon įjungti disiden
tai.

Krikščioniškos spaudos me
tinę premiją yra įsteigęs čikagie- 
tis mecenatas prel. dr. Juozas 
Prunskis. Tą premiją 1987 m. lai
mėjo dienraštis “Draugas”, 1988 
m. — savaitraštis “Tėviškės žibu
riai”, 1989 m. —žurnalas “Laiškai 
lietuviams”, 1990 m. — žurnalas 
“Aidai”. Dviejų tūkstančių dole
rių 1991 m. premija teko “Atei
ties” žurnalui, tais metais minė
jusiam aštuoniasdešimtmečio su
kaktį. Premiją paskyrė vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, Niujorke su
daryta komisija: pirm. kun. Leo
nardas Andriekus, OFM, sekr. 
Paulius Jurkus, nariai kun. Jonas 
Pakalniškis, Petras Ąžuolas ir 
Antanas Sabalis. “Ateities” red. 
Danutei Bindokienei premija 
įteikta liepos 4 d. Jaunimo cent
re Čikagoje įvykusiame Lietuvių 
sielovados tarybos suvažiavime.

Aleksandras Radžius, 1915 
m. lapkričio 10 d. Smolenske gi
męs mokytojas ir skautų veikėjas, 
turbūt yra vienintelis mūsų poe
tas išeivijoje, eilėraščius rašan
tis astronominėmis temomis. Jo 
ketvirtąjį tokios poezijos rinki
nį “Keliaujame abu, Mėnuli” su 
Pauliaus Jurkaus sukurtu viršeliu 
ir vinjetėmis, kainuojantį šešis 
JAV dolerius, išleido “Darbinin-* 
kas”, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207, USA. Šioje kelio
nėje A. Radžius prisimena jaunys
tės dienas, žvaigždynus, Lietu
voje, Vokietijoje ir JAV gyventas 
vietas. Trys ankstesni A. Radžiaus 
poezijos rinkiniai — “Paukščių 
takas” (1961), “Baltas mėnulio 
miestas” (1975), “Priimk mane, 
Mėnuli” (1980).

Šiemetinis “Dirvos” novelės 
konkursas yra jau trisdešimta
sis. Paskutinė data novelėms iš
siųsti — š. m. rugsėjo 1 d. (pašto 
antspaudas). Konkursinių novelių 
rankraščiai siunčiami šiuo adre
su: “Dirva”, novelės konkursas, 
P. O. Box 19191, Cleveland, Ohio 
44119-0191, U.S.A. Novelės te
mą, turinį ir pobūdį pasirenka 
patys konkurso dalyviai. Ji turi 
būti parašyta mašinėle su dvigu
bu tarpu tarp eilučių ir turėti 
nemažiau kaip 15 puslapių. Kon
kursui siunčiama novelė pasira
šoma slapyvardžiu. Autoriaus 
vardą, pavardę, adresą ir tele
fono numerį reikia įdėti užklijuo- 
tan vokelin, ant kurio taip pat 
užrašomas slapyvardis. Vertinto
jų komisija, paskyrusi premiją, 
atplėš tik laimėjusio autoriaus 
vokelį. Nepremijuotų novelių 
rankraščiai grąžinami autoriams 
paprašius ir atsiuntus savo ad
resą. Tradicinė 700 dolerių pre
mija bus paskirta iš jau mirusio 
ilgamečio mecenato Simo Kašelio- 
nio palikimo, kurį tvarko korpo
racija “Neo-Lituania”.

Australijos lietuvių bendruo
menės kultūros taryba, vadovau
jama Danos Baltutienės, Melbur
no lietuviams gegužės pabaigo
je surengė poeto Maironio 130 
metų gimimo ir 60 metų mirties 
sukakčių minėjimą. Jis buvo pra
dėtas ekrane parodytomis Mairo
nio gyventų vietovių skaidrėmis 
ir jo portretu. Su jo gyvenimu 
ir kūryba minėjimo dalyvius su
pažindino skaitovės Dana Baltu
tienė ir Alisa Baltrukonienė, su 
Juozo Mikuckio atsiminimų iš
trauka — Paulius Mičiulis. Ba
ladę “Dyvitis” deklamavo Dalia 
Antanaitienė. “Jaunosios Lietu
vos” ištraukas skaitė Loreta Či- 
žauskaitė-Tigani ir Kristina Di- 
delytė, “Pavasario balsų” eilėraš
čius — Vida Jokubaitytė, Arūnas 
Bruožis ir Laura Baltutytė, švel
nia kanklių muzika palydėti Da
lios Didžytės, Daniaus Aro, Alek
so Brovedanio. Sol. Jurgis Rū
bas programą papildė dainomis 
tapusiais Maironio eilėraščiais. 
Minėjimą tautine Maironio ir Juo
zo Naujalio giesme “Lietuva bran
gi” užbaigė Melburno sekmadieni
nės mokyklos mokiniai, paruošti 
Birutės Kymantienės. Programos 
atlikėjams ir visiems minėjimo 
dalyviams padėkojo ALB Melbur
no apylinkės valdybos pirm. Pau
lius Jokūbaitis.

Vilniaus tautodailės salone 
surengta paroda “Pro XX-jo am
žiaus langą” buvo skirta senosios 
tradicijos atspindžiams dabarti
niuose Lietuvos liaudies meistrų 
darbuose.

Kauno paveikslų galerijoje 
savo narių kūrinių parodą suren
gė dvi dailininkų grupės — “An
gis” ir “24”. Joms priklauso jau
nosios ir viduriniosios kartos Vil
niaus ir Kauno dailininkai, moder
niųjų meno krypčių šalininkai. 
Šiai parodai jie sutelkė apie 150 
tapybos kūrinių, piešinių, grafi
kos lakštų, skulptūrų ir keramikos 
darbų.

Napoleono žygio Rusijon 180 
metų sukaktis Kaune paminėta 
suvaidintu jo kariuomenės persi
kėlimu per Nemuną 1812 m. vasa
ros pradžioje. Napoleono karių 
vaidmenį atliko Rygos ir Maskvos 
karo istorijos klubų nariau Per
sikėlę per Nemuną, jie žygiavo 
Kauno gatvėmis, apsirengę spal
vingomis XIX šimtmečio unifor
momis, nešdamiesi senovinius 
ginklus. Viena grupė atstovavo 
Prancūzijos, kita Rusijos armijų 
kariams. Kauno pilies stadione 
buvo surengta to laikotarpio ka
rių stovykla. Napoleono žygio 
imitaciją suorganizavo Vytauto 
Didžiojo karo muziejus, talkina
mas Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos, Lietuvos šaulių są
jungos, Kauno sportinio jojimo 
mokyklos, Lietuvos-Prancūzijos 
draugijos bei kitų organizacijų.

Pirmasis Panevėžio vysk. Kazi
mieras Paltarokas gimė 1875 m. 
spalio 22 d. Gailioniuose, dabar
tiniame Pakruojo rajone, mirė 
Vilniuje 1958 m. sausio 3 d. Ve- 
lionies atminimas pagerbtas bir
želio 14, sekmadienį, per šv. An
tano atlaidus Pamūšyje, taip pat 
Pakruojo rajone, atidengtu pa
minklu. Velionis yra įsteigęs Pa
mūšio parapiją ir jai pastatydi
nęs šventovę. Žinių apie ilgai 
lauktas iškilmes birželio 18 d. 
laidoje pateikia jose dalyvavusi 
“Tiesos” korespondentė Vida 
Bielskytė. Šventoriuje pastaty
tą vysk. K. Paltaroko bronzinį 
paminklą sukūrė Vilniaus dailės 
akademijos skulptūros katedros 
vedėjas Vladas Vildžiūnas su ar
chitektu Rimu Dičiumi. Prieš dau
gelį metų busimasis skulptorius 
V. Vildžiūnas Dabužiuose iš vysk. 
K. Paltaroko buvo gavęs Sutvir
tinimo sakramentą ir jam visą gy
venimą jautė pagarbą. Paminklą 
pašventino dabartinis Panevėžio 
vysk. Juozas Preikšas, kurį ku
nigu prieš keturis dešimtmečius 
yra įšventinęs vysk. K. Paltaro
kas. Lėšas paminklui pastatyti 
iš JAV lietuvių, gimusių Šiaurės 
Lietuvoje, surinko specialus ko
mitetas, vadovaujamas Marylan- 
do ir Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetų prof. dr. Jono Ge
nio. Iškilmėje dalyvavo ir moky
toja Valerija Paltarokaitė, vie
nintelė Sibiran neišvežta ir už
sienin nepasitraukusi giminaitė, 
slaugiusi savo dėdę vysk. K. Pal
taroką jo paskutiniais gyvenimo 
metais. Dabar galvojama apie me
morialinį vysk. Kazimiero Pal
taroko kambarį Panevėžyje, jo 
žaliajame name Sodų gatvėje.

Gedulo ir Vilties dienai buvo 
skirta Panevėžio kraštotyros mu
ziejuje birželio viduryje sureng
ta paroda “Šiaurėje, už spygliuo
tos vielos”. Komis Viktoras Lož- 
kinas po Lietuvos miestus keliau
jančiai parodai atvežė iš Sibiro 
nuotraukų, dokumentų, buvusių 
politinių kalinių daiktų. Užpo- 
liarėje darbo stovyklos buvo pra
dėtos steigti Abezės kaime bei 
jo apylinkėse šio šimtmečio ket
virtajame dešimtmetyje. Jos lik
viduotos šeštojo dešimtmečio pa
baigoje. Gyvu atsiminimų žodžiu 
parodą papildė Vorkutoje kalin
tas politinis kalinys panevėžietis 
A. Šimėnas. Vorkutos sritis turėjo 
64 stovyklas. Dvi stovyklos buvo 
lietuviškos — IX-ji ir XXIX-ji. 
Ypač pagarsėjo šachta “Junšor”, 
kurioje sukilimo metu sušaudyta 
19 lietuvių, nuo žaizdų mirė 72. 
Parodoje buvo ten nužudyto rusų 
filosofo ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto dėstytojo L. Karsavino 
byla, medžiagos apie gen. J. Juo- 
dišių, prof. A. Žvironą bei kitus 
žymiuosius lietuvius. Parodos 
centre buvo padėta iš šiaurinių 
Sibiro stovyklų atvežtos ir Lie
tuvoje pašventintos žemės. Ji kar
tu su šia paroda keliauja po Lie
tuvos miestus, bus nuvežta Latvi
jon ir Estijon. Paminklą lietu
viams politiniams kaliniams Vor
kutoje yra sukūręs vilnietis skulp
torius Vladas Vildžiūnas. Septy
nių metrų aukščio granito, ketaus 
ir bronzos paminklas, primenantis 
koplytėlę, Vorkutoje bus atideng
tas šią vasarą. y jjst

j
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Darapuos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416)532-3400 ir532-3414

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.

Tilžės sporto klubas prieš futbolo rungtynes su Klaipėda 1929 m. lapkričio 9 d. TSC baltais marškinėliais

LIETUVIŲ 
_ _ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 5.00%
180-364 d. term, ind........... 5.00%
1 metų term, indėlius....... 5.00%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą   4.00% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.25%

IMA UŽ:

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................ 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 7.25%

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

TV.

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas I

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

Professional* Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Grifeli 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

/'X-SM CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

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

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

Gerai ir blogai...
“Novoje Ruskoje Slovo” birže

lio 30 d. laidoje rašo: “Lietuvos krep
šinio rinktinė sau pasiskyrė sun
kiai įvykdomą užduotį: nugalėti 
buv. Sov. Sąjungos komandą 51-no 
taško persvara — vienu tašku už 
kiekvienus okupacijos metus. Jeigu 
atrankos turnyras būtų pravestas 
pagal NBA taisykles (48-nių minučių 
rungytnės, 24 sekundės skirtos me
timui), tikslas gal ir būtų pasiek
tas. Lietuva laimėjo pasekme 116:79.

Tas pats laikraštis liepos 1 d. lai
doje rašo: “Italų laikraštis ‘Gazetta 
Dello Sport’ pirmadienio laidoje 
pranešė apie incidentą su lietuviais 
krepšininkais. Jie “stipriai” atšven
tė pergalę atrankos turnyre. Gin
taras Einikis prikibo prie vieno 
praeivio gana įkyriai, kad net turėjo 
įsikišti policija. Kadangi Einikis 
nekalba nei ispaniškai, nei jokia 
kita kalba, išskyrus gimtąja, į po
licijos nuovadą kartu su jais nuvyko 
ir Šarūnas Marčiulionis. Jam pavyko 
konfliktą išspręst.” J.B.

Pastaba. Džiaugiamės pergalėmis 
ir linkime sėkmės Barcelonoje mū
sų krepšininkams. Vengiame kalbėti 
apie pasitaikančias žmogiškąsias 
silpnybes, kurios garbės nepriduo
da ... Vis dėlto verta pasakyti, kas 
yra negerai. “Jei blogybių nekelsi
me, jbs kartosis . ..” — sakoj. B.

Niujorko LAK žinios
Niujorko lietuvių atletų klubo 

(LAK) biuletenyje 14 nr. 1992 m. 
birželio mėnesio laidoje rašoma 
apie naujuosius ateivius:

“Naujų emigrantų Amerikoje iš 
Lietuvos vis daugėja, ir mes lau
kiame, kada jie aktyviai įsijungs 
į mūsų organizacijų eiles. Jie rū
pinasi savo gerove ir neranda bend
ro intereso, laiko bei šilto priėmi
mo. Mūsų organizacijos į naujus at
eivius žiūri gana šaltai, ir lietuviški 
laikraščiai mažai rašo apie jų įsikū
rimo problemas. Yra kartojama bu
vusi klaida, kada 1945 m. ateiviai 
niekad aktyviai neįsijungė į vieti
nių lietuvių organizacijas, o kūrė 
naujas. Susiskaldymas nepadėjo 
bendrai veiklai.

LAK yra viena iš seniausių lie
tuviškų organizacijų pasaulyje, 
ir sekančiais metais švęs 90 metų 
jubiliejų. LAK sėkmingai asimi
liavo 1918 m. ir 1945-tųjų ateivius. 
Mūsų pareiga šiltai sveikinti įsi
jungusius į mūsų tarpą ir 1991 me
tų ateivius. Kviečiame naujuosius 
ateivius įsijungti į sportuojančių 
eiles ir mes, kiek galime, pasi
stengsime sudaryti sąlygas jiems 
sportuoti jų pasirinktoje sporto 
šakoje . .

Pastaba. Ateivių iš Lietuvos šiuo 
metu netrūksta ir Kanadoje. Šių 
dienų ateiviai skiriasi nuo 1918 ir 
1945 metų. Anie buvo legalūs imi
grantai, o šiandieniniai 90% suda
ro nelegaliai atvykusiųjų grupę, 
dėl geresnio gyvenimo norinčių 
pasilikti čia. Dauguma iš šių jau
nų žmonių per daug nesijaudina lie
tuviškais reikalais tėvynėje ir pa
galiau, čia. Nemanau, kad bet kuriai 
nelegaliai iniciatyvai nepritarian
tys turėtų būti peikiami...? Sig. K.

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).

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

ROMAS UBARTAS, pasaulinės kla
sės disko metėjas. Tikimasi, jis Lie
tuvai pelnys medalį...

Romas Ubartas spaudai yra pa
reiškęs: “Svarbiausia kiek nume
siu Barcelonoje . . .”

Vyras, kilęs iš Šilutės ir šiuo 
metu yra ryškiausia lengvosios at
letikos figūra Lietuvoje. Jis, — 1986 
metų Europos čempionas, o Seulo 
olimpiadoje, 1988 m. sidabro meda
lio laimėtojas disko metime. Ubarto 
geriausias metimas buvo pasiektas 
1989 m. Lietuvoje, 70.06 metrai. Šiais 
metais, Tomo Pukščio (Amerikos 
olimpinės rinktinės atstovo ieties 
metime) globojamas ir besitreni- 
ruodamas JAV-se, yra pasiekęs 69.50 
metrų ribą. Pasaulio rekordas bu
vo pasiektas Jurgeno Schulto 1986 
m. Noibrandenburge. Tai 74.08 met
rų riba. Kaip Romas Ubartas sako, 
šiam rekordui pasiekti daug įtakos 
turėjo oro sąlygos. Tuo metu po sta
dioną klaidžiojo vėjo šuorai, vie
nas toks ir buvo tartum oro pagalvė 
Jurgeno diskui.

ŠALFASS golfo žaidynės 1992
1992 m. ŠALFAŠ sąjungos 27-tos 

tarpmiestinės ir individualinės 
golfo varžybos įvyks 1992 m. rugsė
jo 5-6 d.d. Huron Golf Club — Radis
son on the Lake, Ypsilanti, Mi.

Žaidynės vyks jau mums įprastu 
būdu. Individualinės varžybos bus 
pravestos sekančiose klasėse: meis
terių — 0-7 Hcp., “A” —■ 8-14 Hcp., 
“B” — 15-20 Hcp., “C” — 20-26 Hcp., 
“D” — virš 27 Hcp, senjorų per 55 
metų ir moterų klasėse. Jei užsi
registruos nors 3 žaidėjai, galės 
būt pravestos jaunių ir jaunučių 
klasių varžybos. Tarpmiestinės 
varžybos: šeši geriausi dviejų die
nų rezultatai iš 9 žaidėjų ir ketu
ri geriausi iš 6 žaidėjų moterims.

Apsistojimo vieta — keturių 
žvaigždžių Radisson on the Lake 
viešbutis, 1275 Huron St., Ypsilanti, 
Mi., 48197. Tel. (313) 487-2000 arba 
(800) 333-3333, kuris yra viduryje 
golfo aikštės. Rezervacijas prašoma 
daryti Lithuanian Golf Tournament 
vardu. Kambarių kainos — $79.00 už 
naktį dviem. Ši kaina dar nėra galu
tinė ir gali šiek tiek sumažėti.

Golfo klubas, Huron Golf Club, 
tarp Detroito ir Ann Arbor, yra 
prie pat 1-94 ir išvažiavimo nr. 183 
į pietus, tel. (313) 487-2441. Re
gistracija ir susipažinimo vakaras 
įvyks penktadienį, rugsėjo 4, žai
dynės prasidės šeštadienį ir sek
madienį 8 v.r.

Šias 27-tas žaidynes rengia Det
roito sporto klubas “Kovas” ir dėl 
platesnės informacijos prašoma 
kreiptis pas Vytą Petrulį 30115 
Brookview, Livonia, Mi., 48152. 
Tel. (313) 525-0294 ar (313) 584-0466.

ŠĄLFASS golfo sekcijos vadovas
Vytautas Petrulis

preussenblatt” š. m. gegužės 23 d. 
plačiame straipsnyje “Sport in Ost- 
preussen" rašo, kad Tilžės sporto 
klubas šiemet pažymėjo 85 m. gyva
vimo sukaktį, o Tilžės SC (Sport 
Club) “Lituania” (mano pabrauk
ta) buvo įsteigtas 1907 m. Ilgą laiką 
pirmininko pareigas ėjo banko di- 
rekt. Lapp, vėliau vyriausybės ta
rėjas dr. Friedrich. 1929 m. SC Li
tuania ir Tilžės kūno kultūros (gim
nastikos) sąjunga susijungė, gauda
mos naują vardą Tilžės sporto 
klubas.

Pasirodo, kad SC Lituania 1911 m. 
iškovojo Rytprūsių futbolo meiste
rio vardą ir tais pačiais metais nu
galėjo SC Ostmark Danzig vienuoli
kę, laimėdamas Pabaltijo (Balten) 
meisterio vardą.

Tilžės sporto klubo futbolo ko
manda iki pat H D. karo Rytprū
siuose priklausė prie geriausių 
vienuolikių. Keturiasdešmtų metų 
pradžioje klubas laimėjo Karaliau
čiuje prieš vietos VfB net 4:1.

Didelį vaidmenį Rytprūsių spor
tiniame gyvenime atliko Tilžės 
sporto klubas ir vyrų gimnastikos 
klubas, turėdami didelį narių skai
čių. Sujungus Klaipėdą, Šilutę ir 
Kaukiemius, sąjunga buvo pavadin
ta “Memelgauverband” — Klaipėdos 
apygardos sąjunga. Sportininkų 
tarpe randamos lietuviškos pavar
dės: Lenuveit, Kurmis, Storosta, 
Kalvis, Urbat, Kalveit, Perkuhu, 
Namgalis, Kurpat ir kt. K.B.

LINA AUGAITYTĖ, 11 metų am
žiaus, Otavos Dr. V. Kudirkos šešta
dieninės mokyklos mokinė, Oiitario 
sporto varžybose Kingstone 1992.V.- 
2-3 geriausių gimnasčių grupėje 
laimėjusi II vietą ir sidabro medalį

Iš netolimos praeities ...
Visom priemonėm stengiasi vo

kiečiai paneigti Rytprūsių krašto 
gyventojų lietuvišką kilmę. Suvo
kietintos pavardės, vietovardžiai 
kalba priešingai. Neatsiliko ir 
sportinis gyvenimas. Štai Rytprū
sių vokiečių laikraštis “Das Ost-

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.00% už 6 mėnesių term, indėlius
5.00% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius
6.00% už 3 m. term, indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.50% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

5.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
4.50% UŽ OHOSP (variable rate)
4.00% už taupymo sąsk. (gyvytrts drauda)

3.75% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.25% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 7.50%
2 metų .................. 8.00%
3 metų .................. 8.75%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.25%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 95 milijonus dolerių

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

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:

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

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

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

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

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklavietėje 

liepos 11-12 d.d. buvo nemažai tal
kininkų. Aptvarkyta salė, virtuvė, 
nudažyti stalai, remontuoti name
liai, iškirsta medžių. Tokia pati 
darbo iškyla įvyks ir 24-26 d.d. Visi 
kviečiami prisidėti prie talkos ir 
užbaigti paruošimo darbus. Dau
giau informacijų teikia tunt. s. A. 
Senkus tel. 233-9092.

• Skautai-vyčiai, vyr. skautės, 
jų kandidatai ir prityrę skautai- 
tės birželio 29 d. atliko svečių ap
tarnavimą De Haviland orauosty- 
je, Downsview, Ont. surengtame 
tarnautojų susirinkime. Rengė
jai už pagalbą tuntams paskyrė 
$1000. Tie patys skautai-tės bir
želio 21 d. pagalbinę tarnybą at
liko Lietuvių namų gegužinėje.

• Kanados rajono skautų-čių 
stovykla “Romuvoje”, pavadinta 
“Esame Romuvos vaikai”, praside
da šeštadienį, rugpjūčio 1 d. Ati
darymas 12 v. Stovyklautojai pa
siima išeiginę ir darbo unformas 
bei visus kitus reikmenis, reika
lingus stovyklavimui. Iš anksto 
užsiregistravusių jau yra apie 
150. Nespėję galės registruotis 
prie vartų. Vidurinį savaitgalį 
rugpjūčio 8-9 d.d. bus paminėta 
“Romuvos” 30 m. sukaktis. Iškil
mėse dalyvaus LSS vadovybė. Ne
galintys stovyklauti vadovai-vės, 
skautininkai-kės bei visi tėve
liai, rėmėjai kviečiami tą savait
galį praleisti “Romuvoje”.

Stovyklos uždarymas rugpjūčio 
15 d., 12 vai. Atsiimti vaikus bus 
galima tik po uždarymo. Stovyklos 
adresas: Camp “Romuva”, Fox 
Lake, Huntsville, Ont. Tel. 1-705- 
789-5032. M.

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 uz svarą
vasaros

laikotarpiui

Atidaryta nuo pirmadienio iki

• 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.

• { kainą įeina ir persiuntimo 
išlaidos. (Gavėjas nieko neturi 
primokėti).

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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

“TŽ” leidėjai f

penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

sija su vadove pasirinkta Jua
nita Westmoreland - Traore. 
Parlamentui patvirtinus šį įsta
tymą, per metus laiko jis turės 
būti įgyvendintas Ontario val
džios institucijose, per pus
antrų metų - savivaldybėse, 
mokyklose, universitetuose bei 
kitose darbovietėse, turinčio
se daugiau kaip 500 tarnauto
jų. Dvejų metų laikotarpis yra 
numatytas 100-499 asmenų tu
rinčioms įmonėms, penkerių 
metų - toms, kurios turi 50-99. 
Nuo įstatymo atleidžiamos 
darbovietės, turinčios mažiau 
kaip 50 darbininkų ar tarnau
tojų.

Didžiausia opozicija kyla 
įstatymo paragrafams, reika
laujantiems metinius šio įsta
tymo vykdymo pranešimus siųs
ti Darbo lygybės komisijai ir 
leisti jos atstovams atlikti pa
tikrinimus darbovietėse. Įsta
tymo nesilaikantiems darbda
viams yra numatyta finansinė 
bauda iki $50.000. Be to, vy
riausybė žada sudaryti specia-

278A MAIN ST. 
STAYNER, Ontario 

Tel. 428-0779 
Lietuviai savininkai 

IRENA ir ALGIS VITKAI 
* pristatome valgius į namus

liūs tribunolus, kuriuose dar
bininkai ir tarnautojai galės 
kaltinti darbdavius, nevykdan
čius šio įstatymo.

Kitas kontroversinis įstaty
mas liečia darbdavių ir dirban
čiųjų santykius, yra susietas 
su streikais ir darbo unijomis. 
Oficialiai aiškinama, kad šiuo 
įstatymu norima sumažinti 
įtampę tarp darbdavių ir dar
bo unijų. Iš tikrųjų unijų va
dai tikėjosi susilaukti griež
tesnio įstatymo, dar labiau su
varžančio streiklaužių panau
dojimą ir tokiu būdu sustipri
nančio streiko smūgius darbo
vietėms. Premjero Bob Rae so
cialistinė vyriausybė, jausda
ma ją remiančių unijų vadų 
spaudimą, vis dėlto nedrįso vi
siškai sustabdyti darbo įmo
nėse, kai jų unijos paskelbia 
streikus.

Naujasis įstatymas palieka 
dabartinę teisę darbdaviams 
streikuojančius įmonės dar
bininkus pakeisti vadovaujan
čio vietinio personalo atsto
vais ir nestreikuojančiais ki
tos unijos nariais. Jiems bet
gi bus draudžiama pasisam
dyti kitus darbininkus ar juos 
atsivežti iš tos pačios įmonės 
kito skyriaus. Nuolaidų unijų 
vadams buvo padaryta paleng
vintu ir pagreitintu naujų uni
jų organizavimu darbovietėse.

Šie du darbdaviams nepalan
kūs įstatymai apsunkins On
tario įmonių kovą dėl rinkų sa
vo gaminiams kitose Kanados 
provincijose ir užsienio šaly
se. Remiantis firmos “Ernst 
and Young” apklausos duome
nimis, dėl šių įstatymų Onta
rio įmonės gali prarasti be
veik 300.000 darbų. V. Kst.

Grupė Kanados lietuvių bendruomenės atstovų PLB seime su Lietuvos kultūros ir švietimo ministeriu DARIU
MI KUOLIU (viduryje). Trečias iš dešinės - Kultūros ir švietimo ministerijos ryšių su užsienio lietuviais tarny
bos viršininkas AUDRYS ANTANAITIS Nuotr. P. Lukoševičiaus

TORONTO"1'

Future.I
REAL ESTATE LTD. REALTOR

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

. Patarnauja lietuvių kalba 
. Nemokamas namų Įvertinimas.

2254 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

s Aptarnaujame Lietuvą, Latviją Estiją, 
Ukrainą, Rusiją*, Moldaviją, Gudiją

EUROPARCEL

DABAR SIŪLOME
AIR CARGO

(LAIVU - $4.40 už kg)
Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra nei maksimumo, nei minimumo 
svorio. Neskaitome už C.O.D.

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ į VISAS VIETOVES
■ GARANTUOTAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
- PAIMAME SIUNTINIUS 
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KVIEČIAME 
naudotis 
mūsų 
vienintelio 
lietuviško 
kelionių biuro 
paslaugomis!

■Mėnesinis žurnalas “Caritas”, 
to vardo labdaros organizacijos 
žurnalas Lietuvoje, 1992 m. 1 nr. 
63 psl. įdėjo nuotrauką iš kata
likių moterų veiklos Toronte, pa
dėką už dvasinę ir materialinę 
paramą ir prijungė šias eilutes: 
“Žurnalo redakcijai ypač malo
nu ir džiugu, kad jūs laukiate 
ir skaitote mūsų Caritas. Jūsų 
darbai Lietuvai rodo, kad esa
me dvi to paties kamieno šakos: 
mes čia - tėvynėje, jūs - išeivi
joje. Telaimina Dievas mūsų vi
sų darbus ir dvasinį augimą. Ca
ritas Federacijos centro valdy
ba ir žurnalo redakcija”.

Kanados lietuvių bendruome
nės kultūros komisijos pirminin
kė ir “Volungės” choro vadovė 
muz. Dalia Viskontienė kartu su 
Toronto “Gintaro” ansamblio va
dove Rita Karasiejiene š.m. lie
pos 16 d. išvyko mėnesiui į Lietu
vą. Jų kelionių tikslas: 1) susipa
žinti su menininkais ir muzikais, 
kurie norėtų ir galėtų padėti mū
sų ansambliams, chorams, mo
kykloms, mokėtų sudominti, už
degti, kad mūsų jaunimas norė
tų lietuviškai groti, dainuoti, 
šokti, kalbėti; 2) aplankyti sto
vyklas, kuriomis mūsų jaunimas 
galėtų pasinaudoti - mokytis 
liaudies instrumentų, dainų, 
darbelių ir taip pažinti lietuviš
ką dvasią; 3) surasti, ieškoti nau
jų kūrinių, kurie būtų tinkami 
mūsų atlikėjams ir mūsų sąly
goms; 4) susipažinti su švietimo- 
kultūros ministerija ir užmegzti 
ryšius ateities bendradarbia
vimui. A.K.

Veronika Tatarūnienė iš Sao 
Paulo, Brazilijos, liepos 7 d. lan
kėsi “Tėviškės žiburiuose”, do
mėjosi laikraščio leidyba ir užsi
mokėjo prenumeratą už dvejus 
metus.

Kanados lietuviai, kaip šio 
krašto piliečiai, remdami Lietu
vos valdžios reikalavimą išvesti 
nedelsiant Rusijos kariuomenę 
iš Lietuvos, surengė Otavoje de
monstraciją Rusijos prezidentui 
B. Jelcinui lankantis ir suorgani
zavo atitinkamų laiškų rašymą 
Kanados ministeriui pirminin
kui, užsienio reikalų ministerei 
ir kitiems. Šiomis dienomis visi 
rašiusieji laiškus ir pateikę sa
vo adresus gavo atsakymus iš 
tarptautinės prekybos ministe- 
rio M. Wilson’o ir užsienio reika
lų ministerės B. McDougall. Abie
jų ministeriu atsakymai yra vie
nodo turinio. Juose pabrėžiamas 
Kanados vyriausybės • rūpestis 
iškeltu klausimu ir dėstomos 
jos pastangos jam išspręsti. Esą 
Kanados ambasada tuo reikalu

Dienraštis “Lietuvos rytas” 
1992. VII. 2 išspausdino Ramu
nės Lazauskaitės reportažą apie 
kanadiečių instruktorių grupę, 
kuri dėstė verslo pagrindus Lie
tuvoje. Korespondentė rašo:

“Grupės vadovė, daili žalia
akė ponia Irena Ross, tarp kitko, 
puikiai šnekanti lietuviškai, 
paaiškino, kad grupės nariai 
yra Kanados koledžų dėstytojai. 
Du iš jų — lietuviai. Jie mokė 
mūsų aukštesniųjų mokyklų dės
tytojus. Dvi savaites svečiai 
dirbo Vilniuje, dvi — Kauno 
aukštesniojoje technikos mo
kykloje. Ponia Irena angliškos 
biznio terminologijos mokė ang
lų kalbos dėstytojus, o kiti trys 
grupės nariai biznio pagrindus 
dėstė ekonomikos dėstytojams. 
Po to — kasdien kelios valan
dos užsiėmimų kompiuterių kla
sėje. Buvo surengtas žinių įver
tinimas — kiekvienas kursų 
klausytojas turėjo pateikti 
egzaminatoriams visą schemą, 
kaip organizuotų savo verslą, 
pradedant laiško bankui para
šymu ir baigiant apskaičiavi
mais, kiek reikia subsidijų”.

Toliau korespondentė patei
kia pozityvius kanadiečių įspū
džius, patirtus Lietuvoje ir pri
deda humoristinę pastabą apie 
grupės dalyvį Arūną Ališauską 
iš Kalgario, kuris “sugeba pa
mokyti, kaip organizuoti nami
nio alaus gamybą. Tad belieka 
viltis, jog gal netrukus susi
pažinsime su šių pamokų vaisiu
mi — lietuvišku alumi, pagamin
tu pagal kanadietišką receptą”. 
O ir reportažo antraštė humo- 
ristiška: “Lietuviškas alus su
grįš iš Kanados?”

Patikslinimas
Noriu patikslinti anksčiau 

skelbtą informaciją apie moky
mąsi Kauno technologijos uni
versitete. Išeivijos lietuviams, 
t.y. užsienio lietuvių vaikams bei 
vaikaičiams, kaip ir visiems Lie
tuvos Respublikos piliečiams, 
mokslas universitete yra nemo
kamas. Kiti užsieniečiai už moks
lą moka tik $3000 JAV per metus.

Prof. K. Kriščiūnas,
KTU rektorius

Įvairios žinios
Trisdešimt šeštoji lietuviškų 

studijų savaitė rengiama Lietu
vių fronto bičiulių, įvyks Dai
navoje, Michigano valstijoje, 
rugpjūčio 23-30 d.d. Savaitės 
programoje — paskaitininkai iš 
JAV, Kanados ir Lietuvos, įvai
rios diskusijos, vakarinės pro
gramos, poilsis prie Spyglio eže
riuko. Dar nevėlu registruotis 
ir užsisakyti kambarius šiuo ad
resu: Jonas Vasaris, 979 Proehl 
Dr., Barberton, OH 44203, tel. 
(216) 644-7411. Registracijos
mokestis — $15 JAV šeimai. 
Kviečiami svečiai ir bičiuliai.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Siūlome keliauti į LIETUVĄ 
bei kitas Rytų Europos šalis
patogiausiais, greičiausiais, pigiausiais keliais su:

— Austrian Airlines — Swissair
— Sterling Airways — Lufthansa

Kelionė iš Niujorko į Vilnių tik už $999 kan. 
brangaus vasaros sezono metu.

NAUDOKITĖS RETA PROGA - 
UŽSISAKYKITE KELIONĘ DABAR 

Išvykos datos: sekmadeniais ir ketvirtadieniais 
iki rugpjūčio 31 d.

*************************************************************
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! 

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

šeštadieniais - pagal išankstinį, susitarimą.
1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 

Tel. (416) 533-8443 FAX (416) 533-6279

Nori susirašinėti
Milda Barkutė, 13 m. amžiaus, 

aštuntos klasės mokinė, labai no
rėtų susirašinėti lietuvių ar ang
lų kalbomis su Kanadoje gyvenan
čiais lietuviukais. Adresas: Žaliųjų 
ežerų 5-28,2021 Vilnius, Lithuania.

GALITE PRISISKINTI PATYS
AVIEČIŲ

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

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

tel. 294-3275.
Taip pat galima gauti žirnių, pupelių, serbentų ir agrastų.

yra kreipusis į Rusijos užsienio 
reikalų ministeriją, o min. pir
mininkas apie tai kalbėjęs su B. 
Jelcinu, besilankančiu Otavoje. 
Užsienio reikalų ministerė B. 
McDougall savo atsakyme rašo: 
“Mūsų ambasados Stockholme ir 
Maskvoje ir toliau įdėmiai ste
bi situaciją. Galiu Jus užtikrin
ti, kad aš ir toliau pati domėsiuo
si tos problemos išsprendimu”.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario

LIETUVOS-KANADOS KOMERCINĖ-GAMYBINĖ

paslaugu įmone ((jg 

greičiausias siuntinių pristatymas i jūsų tėvynę 
RETA PROGA

Bendrauk tik su patikimu patarnavimu 
bendrovės, kuria galite pasitikėti.

Tik Toronte 'ly.

►Standartiniai maisto siuntiniai
► Nemokamas siuntinių paėmimas
► 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
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 
404 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&r interpostmir co.
1055 Broadway, 
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 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. ll.b.

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., llb.

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.

An independent member broker

RF/MBK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A9 | pl
Phone: (416) 769-1616

Qnlunc. DRESHER L,d 
fOi Rea| Estate1 I'HFi In dKal dh 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.

HDI7QIJI7D INSURANCE 
JLf ILIv 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 I DA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Liepos 19, sekmadienį, Ge
rojo Ganytojo misiją aplankė vysk. 
P. Baltakis. Ta proga jis konce- 
lebravo Mišias su kun. E. Putri
mu, o pamokslą pasakė dijak. V. 
Volertas.

— Wasagoje pravedamas Gerojo 
Ganytojo koplyčios remonto va
jus.

— Pakrikštyta Luisito ir Lore
tos (Artičkonytės) DeJuan duk
relė Kotryna-Anastazija.

— Mūsų parapijos šventė šiais 
metais bus švenčiama savaitę 
anksčiau — rugsėjo 20, sekma
dienį. Ta proga vysk. P. Baltakis 
teiks Sutvirtinimo sakramentą.

— Iš Lietuvos atvykusi ir Kana
doje pasilikimą jau gavusi šei
ma su dviem sūnumis 12 ir 14 m. 
amžiaus, ieško buto ir darbo. Jie 
labai norėtų apsigyventi pas se
nesnio amžiaus lietuvi, kuri mie
lai prižiūrėtų už nemokamai gau
namą butą. Skambinti į Wasagą 
tel. (705) 429-5358.

— Mišios, sekmadienį, liepos 26, 
9.30 v.r. už a.a Bronių Znotiną, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 10 v.r. 
už a.a. Oną Kanapkienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 125 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: A. Aputytė ir Aid. Apu- 
tienė iš Kauno. Svečius supažin
dino ir pranešimus padarė LN vi
cepirmininkė Kristina Dambarai- 
tė-Janovičienė.

— LN valdybos pirmininkui V. 
Kulniui išvykus atostogų į Lie
tuvą, jo pareigas perėmė LN vald. 
vicepirm. ir slaugos namų komi
teto pirm. J. V. Šimkus.

— LN vedėjas Teodoras Stanulis 
liepos 22 d. išvyko atostogų į Lie
tuvą. Jo pareigas perėmė LN ad
ministratorė Danutė Sysak-Simo- 
naitytė tel. 532-3311.

— Dar yra keletas vietų LN po
ilsio stovykloje Tėvų pranciško
nų stovyklavietėje “Kretinga" 
Wasagoje. Stovykla prasidės rug
pjūčio 8 d., 12 v., ir tęsis iki rug
pjūčio 16 d. 12 v. Dėl platesnių 
informacijų skambinti stovyklos 
komendantui A. Sukauskui tel. 
(416) 244-2790.

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

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — M. Vaškevičie
nė; $50 —A. Langas.

Šv. Kazimiero kolegijai Romo
je aukojo: $100 — M. Vaškevi
čienė.

Agronomo a.a. Juozo Rickaus 
25-rių metų mirties prisimini
mui, sūnus Juozas, dukros-Jani- 
na Narušienė ir Alina Žilvytie- 
nė su šeimomis “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba labai dėkoja 
Prisikėlimo parapijos choris
tams bei Toronto apylinkės lie
tuviams už $1,500 auką a.a. V. 
Verikaičio gaidų sutvarkymo iš
laidas padengti. M.

Kostas Pivorius, Lietuvos ra
dijo laidų vaikams ir jaunimui 
vyresnysis redaktorius, lydimas 
Ritos Karasiejienės, lankėsi 
“Tėviškės žiburių” patalpose, 
domėjosi laikraščio redakcijos, 
leidybos ir spaustuvės reikalais.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuvai atgavus nepriklauso

mybę, parapijos taryba svarstė, 
kokiu būdu parapija galėtų padė
ti ar prisidėti prie Lietuvos atsikū
rimo. Po daugelio diskusijų bu
vo nuspręsta, kad vietoj medžiagi
nės paramos kokiam nors projek
tui parapija finansuos dviejų mer
gaičių iš Kretingos katalikiškos 
kolegijos, kuriai vadovauja pran
ciškonai, aukštesnįjį mokslą užsie
nyje. Jos bus paruoštos daugelio 
metų darbui Bažnyčios tarnyboje. 
Tam įsteigtas Prisikėlimo para
pijos stipendijų fondas. Jei šį 
sprendimą ir fondą mūsų parapi
jiečiai dosniai parems, bus gali
ma ir daugiau mergaičių pasiųst į 
užsienį katalikiškam darbui pa
ruošti. Dvi mergaitės jau yra pė
davusios prašymus įstoti į Liuve
no universitetą Belgijoj. Jei bus 
priimtos, pradės mokslą šį rude
nį. Šiam fondui jau paaukojo $400 
asmenys, kurie prašė, kad jų pa
vardės nebūtų skelbiamos.

— Pakrikštytos: Vida-Stefanija, 
Danguolės (Remeikytės) ir Eriko 
Radtkės dukrelė: Amanda-Venes- 
sa-Ona, Nijolės (Svarinskaitės) 
ir William Taylor dukrelė.

— Liepos 15 palaidota a.a. Ada 
Barauskienė, 66 m.

— Lietuviškai kalbančių vaikų 
stovykla baigėsi praėjusį šeštadie
nį, dalyvaujant J.E. vysk. P. Balta
kiui, OFM, nes šiais metais stovyk
lavietė mini 10 metų sukaktį nuo 
to laiko, kai ji buvo pavadinta 
“Kretinga" ir naujai pertvarkyta. 
Stovyklavietei jau yra 36 metai. 
Vysk. P. Baltakis buvo vienas iš 
pirmųjų jos steigėjų. Praėjusį sek
madienį prasidėjo lietuviškai ne
kalbančių lietuvių kilmės vaikų 
stovykla ir baigsis rugpjūčio 1 d.

— Mišios liepos 26, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. O. ir Jz. Žemai
čius, 9.20 v.r. - už a.a. Joseph ir 
Maria, 10.15 v.r. - už Mačiulskių 
šeimos mirusius, 11.30 v.r. - už pa
rapiją.

A. a. Sofija Morkūnienė laido
jama trečiadienį, liepos 22, iš 
Prisikėlimo šventovės Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugo- 
je. Gedulinės Mišios —10 v.r.

“Parama” lietuvių kredito ko
operatyvas praneša, kad yra įves
tas naujas patarnavimas — pa
rūpinama nariams nekilnoja
mo turto (mortgage) drauda. 
(Cumis & The Co-operators).

Vilniaus radijas užsienio lie
tuviams, po keliolikos dienų per
traukos, vėl girdimas kasdien 
Toronto laiku 9 v.v. 15485 Khz 
dažniu 19 metrų banga. Kitomis 
bangomis Toronte negirdimas. 
Kodėl šis radijas buvo nutilęs, 
kol kas nėra tikrų žinių. Jo pus
valandžio programa tokia pat, 
kaip ir anksčiau. Vietoje pasi
traukusių pranešėjų reiškiasi 
kiti.

Skautų-čių stovyklavietė “Ro
muva”, įkurta bendromis To
ronto, Hamiltono, St. Catharines, 
Delhi ir kitų vietovių skautų va- 
dovų-vių bei tėvų-rėmėjų pa
stangomis, rugpjūčio 8-9 d.d. Ka
nados rajono stovyklos metu pa
minės savo gyvavimo trisdešimt
metį. Visi kviečiami į šį minė
jimą atsilankyti. Sekmadienį, 
rugpjūčio 9 d. svečių patogumui 
bus pritaikytos pamaldos. S.

Tarptautiniame Toronto karavane pagrindiniai 1992 metų “Vilniaus” paviljono vadovai. Iš kairės: A. RAŠYMAS, 
I. POŠKUTĖ, pirm. V. TASECKAS ir J. VINGELIENĖ Nuotr. St. Dabkaus

GALERIJA “NEMUNAS” | 
švenčia penktuosius metus, j

Ta proga yra atvykę iš Kauno 5 meistrai-menininkai. £ 
Galerija bu$ atidaryta šių metų rugpjūčio 1,2 ir 3 d.d. <| 
Atvykę pamatysite skulptorius dirbančius kryžius ir kitokias $ 

skulptūras. Galėsite įsigyti įvairių meno darbų.

Vykstant nuo Toronto 401 greitkeliu, išvažiuoti 647 ir važiuoti į 1000 salų Parkway. Iš Montrealio į 
važiuojant 401 greitkeliu, išvažiuoti 648 pasukti į kairę ir antruoju keliu važiuoti į 1000 salų Parkway. w 
Į rytus nuo Gananoque apie 2 km važiuojant Chisamore Rd. ant upės kranto rasite, “Nemuno" (w 
galeriją. Aiškiai bus pažymėta. Tel. 613-382-4366. Galerija “Nemunas” įįt

H MONTREAL
Kun. Kazimieras Ambrasas, Vati

kano lietuviškos valandėlės vedė
jas, netikėtai lankėsi Montrealy- 
je. Jis norėjo susipažinti su lie
tuviškomis parapijomis, seselių 
veikla, spauda ir organizacijo
mis. Pabuvęs keletą dienų, išvyko 
į Čikagą.

Kun. Gediminas Kijauskas, Kliv- 
lando Nuolatinės Pagalbos Mari
jos parapijos klebonas, vykda
mas į Lietuvą, trumpam buvo su
stojęs Montrealyje.

Kun. Izidorius Sadauskas, ilges
nį laiką pabuvojęs Lietuvoje ir 
Lenkijoje, grįžo į Montrealį. Par
sivežė daug įspūdžių ir vaizda
juosčių. Žada visa tai parodyti.

LK Mindaugo šaulių kuopa lie
pos 12 d. S. G. Rimeikių vasarvie
tėje surengė sėkmingą gegužinę. 
Vyko vėliavos pakėlimas, kun. J. 
Lipski Mišios, vaišės, loterija ir 
pasiklausyta daug muzikos.

Pasaulinės jaunių ir lengvo svo
rio irklavimo varžybos vyks prie 
Montrealio esančioje Notre Dame 
saloje. Varžybas rengia Tarptau

tinė irklavimo federacija (FISA) 
savo gyvavimo 100 metų ir Mont
realio miesto 350 metų sukakčių 
proga. Varžybos bus rugpjūčio 11- 
16 d.d. Treniruotės prasidės rug
pjūčio 5 d. Į šias varžybas iš 
Lietuvos atvyksta šeši irkluoto
jai ir vienas teisėjas. Lietuviai 
dalyvaus vienviečių ir dviviečių 
klasėse. Rengėjai lietuviams duo
da dvi valtis nemokamai (šiaip 
kainuotų maždaug po $1000). Kre
ditų unijų Desjardins federacija, 
kuriai priklauso ir mūsų “Litas”, 
padovanos po porą marškinėlių su 
įrašu “Litas”.

Montrealio miesto sukakties 
minėjimo komitetas yra kreipęsis 
į Montrealio lituanistinės mokyk
los vedėją Joaną Adamonytę, kad 
sudarytų lietuviukų grupę. Visų 
tautinių grupių vaikai bus atitin
kamai paruošti dokumentiniam 
filmui, liečiančiam Montrealio 
miesto 350 metų sukaktį.

Rjma (Jurkutė) ir Rimas Piečai- 
čiai susilaukė sūnaus. Plati gimi
nė džiaugiasi naujagimiu. B.S.

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 MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

LN verbavimo komitetas

NORDLAND EXPRESS
Pagalbos siuntos į Lietuvą 
jūsų giminėms ir draugams. 
$1.50 už kg ar $7.50 už kubinę pėdą. 
$15 už siuntinių pristatymą į namus.

Keele Street Indian Road

Free Public 
Parking 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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis lie
pos 28 d., o poatostoginis nu
meris — rugpjūčio 18 d. Atosto
gų metu neveiks redakcija 
ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija, administracija ir spaus
tuvė po atostogų pradės dirbti 
rugpjūčio 12 d.

Maldininkų kelionė į Kanados 
kankinių šventovę Midlande, ku
rią organizuoja KL katalikų cent
ras, įvyks š. m. rugpjūčio 2, sek
madienį. Mišios — 3 v.p.p., prieš 
Mišias bus kalbamas Rožinis. Lie
tuvoje artinasi nauji parlamen
to rinkimai, nuo kurių priklau
sys ir tolimesnis mūsų krašto 
likimas. Visi, kas tik galime, 
dalyvaukime šiose pamaldose, 
kur prašysime Viešpatį, kad su
vienytų mūsų tautą, atsiųstų jai 
dvasinį atgimimą, uždegtų jų šir
dyse meilę vieni kitiems ir kad 
visi drauge darbuotųsi tėvynės 
labui. Yra užsakytas autobusas, 
kuris išvyks nuo Prisikėlimo pa
rapijos 12 vai. ir grįš apie 7 v.v. 
Kelionės kaina - $15. Norintys 
juo pasinaudoti, prašome skam
binti į parapiją tel. 533-0621. Inf.

Jaunas tautietis, pabėgėlis iš 
Lietuvos, 21 metų amžiaus, ka
talikas, laikinai apsistojęs Šve
dijoje, prašo pagalbos - padėt 
jam imigruoti Kanadon. Kana
dos ambasadoje Stockholme jis 
yra užpildęs atitinkamas anke
tas, bet Kanadoje neturi nei gi
minių, nei pažįstamų. Jam reika
lingas rėmėjas - sponsorius. Be 
jo jis negali gauti leidimo imi
gruoti Kanadon. Jo profesija - 
meninio stiklo apipavidalinto
jas. Ją įgijo aukštesniojoje me
no mokykloje Kaune. Jei kas ga
lėtų tam tautiečiui prašomu bū
du padėti, tesikreipia į “TŽ” re
dakciją tel. 275-4672.

PADĖKA
Po sėkmingos savaitės uždarius 

šių metų karavano “Vilniaus” pa
viljoną, noriu pirmiausia padėko
ti savo komiteto nariams - L. Nak- 
rošienei, A. Geniui, I. Poškutei, 
o ypatingai J. Vingelienei, kuri 
nepaprastai daug pasidarbavo ka
ravano metu ir A. Rašymui, įdėju
siam daug darbo puošiant karava
no patalpas. Nuoširdus ačiū Tau
todailės instituto Toronto sky
riui už puikią parodą ir jos prie
žiūrą bei įvairius demonstravi
mus; Toronto “Gintaro” ansamb
liui ir jo vadovams R. ir J. Kara- 
siejams už I-ą premiją laimėju
sią programą, Hamiltono “Gyvata- 
rui” už muziką ir puikią progra
mą pirmąjį šeštadienį; KLK mo
terų dr-jos Prisikėlimo parapijos 
skyriui, “Atžalynui”, Prisikėli
mo parapijos chorui. Išganytojo 
parapijos moterims, Lietuvių na
mų moterims, “Gintarui”, Anapilio 
moterų būreliui, Toronto skau
tėms ir KLK moterų dr-jos Lietu
vos kankinių parapijos skyriui už 
skanius ir puošnius tortus, jų par
davinėjimą ir pagalbą prie stalų; 
B. Stanulienei už vadovavimą ir 
suorganizavimą talkos lietuviškų 
valgių paruošime; D. Geniui, A. 
Krasauskui, A. Levišauskienei, D. 
ir A. Nausėdams už nuolatinę tal
ką ir visiems žemiau išvardintiems, 
kurie bet kuo prisidėjo prie kara-

Tel. 766-5827; 766-5830
J/I/IEUT A ULE visus skautininkus-kes 

71 T nestovyklaujančiusskautus-tes,
tėvus, rėmėjus, kitų organizacijų narius, tautiečius iš 
visų miestų ir apylinkių į

“Romuvos” 30 metu sukakties iškilmes
V

1992 metų rugpjūčio 8-9 d.d.
Pamaldos • įvairūs skautiški pasirodymai
• Laužai • Vakaronės

“Šatrijos” ir “Ra m by no" tuntai, 
Kanados rajono vadi ja, “Romuvos" valdyba 

Niekada skautų stovyklavietėj nebuvusiems pridedamas

vano pasisekimo: Z. Bilevičiūtei, 
V. Birštonui, D. Bonner, A. Bubu- 
lienei, V. Černauskaitei, A. Gai- 
delienei, V. Gaputienei, B. Gen- 
čiui, R. Grigonienei, D. Gudely
tei, A. Karkienei, G. Kuchalskie- 
nei, A. Kynui, B. Laučiui, V. Lėve- 
rienei, A. Lukošienei, B. Mackevi
čiui, H. Matus, D. Mulyk, P. Mulyk, 
J. Nešukaičiui, B. Norkienei, V. 
Petrauskienei, K. Povilonienei, 
B. Prakapienei, D. Puzerienei, R. 
Radžiūnaitei, B. Romeikienei, K. 
Rukšienei, L. Rusinaitei, I. Saka
lauskienei, E. Simonavičienei, M. 
Skrinskienei, H. Stepaičiui, Z. 
Stravinskienei, G. Strimaitienei, 
L. Štuikienei, O. Taseckienei, A. 
Totoraitienei, L. Underienei, R. 
Underiui, A. Vekterytei, I. Vibrie- 
nei ir I. Žemaitienei.

Nuoširdi padėka priklauso ir mū
sų virtuvės šeimininkėms - B. Grei- 
čiūnenei ir E. Račickienei už ska
nų maistą. Nors jos ir buvo atlygi
namos, bet šiais metais turėjo tik
rai sunkiai dirbti ir nemokamai 
talkino lietuviškų valgių ruošime. 
Dar kartą nuoširdus ačiū visiems 
ir labai atsiprašau, jei ką nors pra
leidau.

Vytautas Taseckas, 
renginio komiteto pirmininkas

IŠNUOMOJAMAS pigia kaina na
mas - vienas arba du butai. Skam
binti tel. 654-9052 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 1500 kv 
pėdų, 1579 Bloor St. W. arti LN, 
7 kambariai per du aukštus, atski
ras, 6 automobiliams vieta. Ideali 
vieta daktaro, advokato ar verslo 
raštinėms. Skambinti Danutei Sy- 
sak-Simonaitytei tel. 532-3311 arba 
tiesiog kreiptis į LN raštinę.

IŠNUOMOJU tris butus: vieno mie
gamojo butą rūsyje, dviejų miega
mųjų butą pirmame aukšte ir trijų 
miegamųjų antrame ir trečiame 
aukšte. Skambinti Tadui Freimanui 
tel. 766-8146 Toronte.

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.

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......... .... 3’/4%

1 metų ............... ..... 6'/4% Taupymo-kasdienines.... .... 3’/2%
180 d.-364 d.......... 6 % Einamos sąsk..................... .... 2 %
120 d. - 179 d..........  51/2% 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 81/4%, asmenines - nuo 9’/2%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Nemokamas 
siuntinių paėmimas 

iš jūsų namų

POLIMEX 
PREKYBA • KELIONĖS • 
SIUNTINIAI į 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

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

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.

už svarą*
141 Roncesvalles Avė., 

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

‘Plius pristatymas į namus.

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

KZR ROOFING
Dengiu ir taisau stogus. 
Skambinti tel. 604-3992.

NAUJAS LIETUVIŠKAI-ANGLIŠ- 
KAS ŽODYNAS “ŽODŽIAI-ŽODŽIAI” 
(su paaiškinimais, ištarimais, links
niuotėm, asmenuotėm, kirčiavi
mais, sinonimais, išsireiškimais). 
Paruošė E. ir B. Masiokai (po to, kai 
išėjo į pensiją). Išleido prof. S. Ko
lupailos vardo fondas. Dedikuotas 
autorių tėvams. Žodyne 1339 psl., 
kuriuose 18.163 lietuviškų ir 20.- 
687 angliškų žodžių ir išsireiškimų. 
Jau galima įsigyti Anapilio knygyne.

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.

“LEDAS” 
REFRIGERATION 

įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.


