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Klaidos ar nusikaltimai?
Viskas turi pradžią. “Mums reikalinga karinė agentų 

organizacija” — su šiais Lenino žodžiais ir pradėjo driek
tis įvairiais pavadinimais pažįstamas revoliucinių planų 
voratinklis. Dabar šiaip taip jau pradraskomas, kad pa
saulis pagaliau pamatytų, koks mechanizmas buvo sukur
tas žmogaus pavergimui, prievartavimui, išnaudojimui 
ir naikinimui.

S
ALIA tos gerai organizuotos komandos komunistų 
partija sėkmės užsitikrinimui skyrė idėjai patiki
mus darbuotojus visose valdymo žinybose. Tuo būdu 
partijos bilietas ir visiškas savęs pajungimas diktatūrai 

reiškė daug daugiau negu profesinis pasiruošimas, išsi
lavinimas, net talentas. Skaičiuojama, kad Sovietų Są
junga “gerais laikais” globojo apie 750.000 privilegijuotų 
aukštesnio rango tarnautojų. Pridėjus jų šeimų narius, 
susidarė maždaug trijų milijonų žmonių grupė, nepaju
dinamas valstybės elitas, iš tikrųjų plačiosios tėvynės 
parazitai. Toji nomenklatūra parodė savo galybę, 1965 m. 
Chruščiovui bandant mažinti valdymo aparatą. Ji per eilę 
metų taip įsigalėjo, kad, net kompartijai praradus teises 
subyrėjus imperijai, kuriantis naujoms valstybėms, ne
nori pasiduoti. Ji taip įsitvirtinusi administravimo dar
buotėse, kad daugelyje vietovių jaučiasi esą nepamaino
mi tų sričių žinovai, su kuriais teks dar ilgesnį laiką skai
tytis. Savaime suprantama, daugumas jų yra ir reformų 
priešininkai, ypač tokių, kurios turės paliesti jų asmeni
nį nusistovėjimą. Kas sugeba ar prieina, naudojasi esama 
padėtimi, kol dar galima.

T
OS DAR dabar nepajudinamos grupės žmonės, bu
vę komunistų vadai ir vadukai, Lietuvos valstybės 
atkūrimo procese atvirai pripažįsta, kad per pen
kiasdešimt okupacijos ir sovietinimo metų padaryta ne

mažai klaidų. Tie jų pripažinimai turi savo prasmę, bet tu
rėtų turėti ir aiškią savo vietą, kad nepradėtume maišyti, 
kas visai nemaišoma. Kas buvo klaidos, istorija nesunkiai 
atrinks. Būtų tik neteisinga ir visiškai nepriimtina, kad 
su tomis klaidomis praslystų padaryti nusikaltimai. Mes 
manome, jog valstybės teisėsauga sugebės padaryti, kad 
tai neįvyktų. I. Vlasovo teigimu, nuo raudonojo teroro 
yra kritę daugiau kaip 50 milijonų žmonių. Negi visa ta 
šiurpioji statistika galėtų būti pavadinta politinio sukly
dimo, neapsižiūrėjimo ir stokos patyrimo vardu? Kiek 
per penkiasdešimt metų, komunistams tarpininkaujant 
ar ir patiems aktyviai veikiant, buvo nužudyta žmonių 
Lietuvoje, jokie skaitmenys dar nerodo. Kai kurie iš Lie
tuvos atvykę kairiųjų pažiūrų parlamentarai savo prane
šimuose skleidžia užmiršimo ir susitaikymo mintį ir tuoj 
pat, lyg išsigandę, prideda: žmonių žudikai turėtų būti 
nubausti. Pirmuoju žvilgtelėjimu atrodo, kad viskas aiš
ku ir teisinga. Tačiau ar tuo nepridengiamos viršūnės, kai 
dar liko neatsakytas klausimas, kas yra žudikas — savo 
ranka žudęs ar įsakęs žudyti? Niurnbergo teismas nubau
dė pastaruosius. Mūsų atžvilgiu yra daug duomenų teigti, 
kad lietuviškieji socialistinio gyvenimo statytojai, eidami 
koja kojon su besikeičiančiais Maskvos diktatoriais, ne
stovėjo nuošaly, kai reikėjo savuosius suiminėti, tardyti, 
tremti ir pasirašinėti nuosprendžius. Teisinėje valstybė
je nei pamiršimas, nei atlaidumas padaryto nusikaltimo 
nepanaikina be atitinkamos procedūros. Č. S.

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

KANADOS ĮVYKIAI

Paštininkų unijos staigmena
Netikėta staigmena kanadie

čiams tapo Kanados paštinin
kų unijos pasirašyta naujoji 
darbo sutartis šešeriems me
tams. Rugpjūčio 1 d. įsigalio
jusi sutartis apima ilgą laiko
tarpį nuo 1989 m. rugpjūčio iki 
1995 m. sausio. Ją atnešė uni
jos vadų pasikeitimas, kai va
saros pradžioje pasitraukė ka
ringasis J. C. Parrotas, išrink
tas antruoju Kanados darbo 
kongreso vicepirmininku. Kan
didatu šioms pareigoms jam te
ko būti ir kituose Kanados dar
bo kongreso atstovų suvažiavi
muose, bet visos ligšiolinės 
pastangos pereiti į platesnius 
dirvonus būdavo nesėkmingos. 
Darbo kongreso pirmininku šį 
kartą buvo išrinktas taip pat 
labai karingas Kanados auto
mobilių gamintojų unijos va
das Bob White, o su juo val
džion atėjo ir paštininkų J. C. 
Parrotas. Jie dabar tvarkys 
unijas jungiančio Kanados 
darbo kongreso reikalus.

Beveik 50.000 narių turin
čios paštininkų unijos vado
vybę perėmė Darrell Tingley. 
Jam, matyt, nepatiko J. C. Par- 
roto palikti treji darbo metai, 
nepadengti jokia sutartimi. 
Jau tradicija buvo tapę J. C. 
Parroto kas treji metai prade
dami paštininkų streikai dėl 
uždelstos pasirašyti darbo su
tarties. Jie atnešdavo didelių 
nuostolių valdinei Kanados 
pašto bendrovei ir daug vargo 
paštininkų paslaugas praradu- 
siems kanadiečiams. Kanados 

pašto bendrovė, pernai susi
laukusi $128 milijonų defici
to, dabar vėl nori pabrangin
ti vienu centu ženklus vieti
niams ir į JAV siunčiamiems 
laiškams, užjūrin keliaujan
tiems - dviem centais. Šios 
paslaugos ir dabar nėra pigios: 
vietiniam laiškam reikia 42 
centų pašto ženklo, laiškam 
į JAV - 48, užjūrin - 84. Tei
singos buvo pastabos spaudo
je, kad pernykštį deficitą Ka
nados pašto bendrovei atnešė 
J. C. Parroto paskutinį kartą 
paskelbtas paštininkų streikas.

Ši nemaloni patirtis turėjo 
įtakos naujo unijos vado D. 
Tinglio nutarimui šešerių me
tų sutartimi atsikratyti strei
kus nešusio J. C. Parroto pali
kimo ir ateityje siekti kitų su
tarčių normaliomis derybomis. 
Naujoji sutartis, apėmusi šeše
rius metus, atnešė metinį atly
ginimų padidinimą 3,2%. Vidu
tinis paštininkų atlyginimas 
už darbo valandą nuo $14,24 
padidės iki $17,06. Sutartis 
taipgi sustiprina ir darbo sau
gumą, kuris yra svarbus ekono
minių problemų spaudžiamoje 
Kanadoje. Unijos vadas D. 
Tingley džiaugiasi, kad ši su
tartis buvo pasiekta taikiose 
derybose, kurias J. C. Parro
tas užbaigdavo streikais po tre
jų metų. Esą dabar buvo įrody
ta, kad sutartį galima pasi
rašyti ir be streikų.

Kitokios nuomonės, atrodo, 
yra J. C. Parroto taktikos ša-

(Nukelta į 9-tą psl.)

VAIZDAI IŠ SOVIETINIŲ ŽUDYNIŲ VIETOS ČERVENĖJE, kur 1941 m. buvo sušaudyta šimtai lietuvių, gudų ir lenkų. 
Iš viršaus žemyn: 1. Červenės kalėjimas, paverstas psichiatrine ligonine; 2. lietuvių ekspedicijos procesija į Červenę 
(užrašas “Červen”); 3. gudų delegacija su plakatu, kuriame (rašyta: “Kuropaty-Igumen - kelias Į mirtį” (vietinių pava
dinimai); 4. Panevėžio šaulių choras, sudarytas iš politiniu kalinių ir tremtinių; 5. lietuvių delegacija žygiuoja į su
šaudymo vietų Červenėje; 6. kalba politinių kalinių tarybos narys, vienas iš pagrindinių ekspedicijos organizatorių 
Kęstutis Lakickas. (Aprašymas - 3 psl.) Nuotr. K. Banionio

Lenkų politikai nepažįsta lietuvių
Įtakingo lenkų išeivijos žurnalo “Kultūra” redaktoriaus JERZY GIEDROJO 

pareiškimai pokalbyje su prancūzų dienraščio bendradarbėmis Paryžiuje
Prancūzijos dienraštis “Le 

Figaro” 1992.VII.17 išspausdi
no pokalbį su lietuvių kilmės 
redaktoriumi Jerzy Giedroje, 
kuris kultūriniame bei visuo
meniniame lenkų gyvenime 
laikomas iškilia figūra.

Prieš keletą metų su juo tu
rėjo pokalbį ir “Tėviškės žibu
riai”. Jau anuomet jis reiškė 
drąsias mintis, palankias lie
tuviams, ypač Vilniaus klausi
mu. To minčių drąsumo bei ori
ginalumo jam netrūksta ir da
bar. Jis jau yra 85 metų am
žiaus, bet tebėra aktyvus spau
dos darbuotojas, uoliai sekan
tis įvykius Rytų Europoje ir 
juos vertinantis.

Redaktorius
J. Giedroje savo idėjas, drau

ge su artimais bendradarbiais, 
skleidžia per savo įsteigtą mėn
raštį “Kultūra”. Jį pradėjo leis
ti Romoje 1946 m. ir po viene- 
rių metų perkėlė jį Paryžiun, 
kur ir dabar ten gyvena bei dar- 
buojasi. “Le Figaro” bendra
darbėms Laure Mandeville ir 
Izabelei Chruslinskai jis pa
reiškė: “Aš supratau (anuo
met), kad mintis ir žodis bu
vo vieninteliai ginklai mums 
prieinami kovoje prieš komu
nizmą Rytuose”. Be savaran
kiškos politinės minties esą 
nebūtų atsiradęs nė sąjūdis 
“Solidarnosč”. O be jo Dievas 
žino kas būtų įvykę Lenkijoje.

Kunigaikštis
Jau 46 metai J. Giedroje gy

vena Prancūzijoje kaip politi
nis išeivis, tačiau prancūzų vi
suomenei jis tebėra nežinomas, 
nes gyvena ramioje vietovėje 
Maison-Laffitte ir prancūzų 
visuomenės gyvenime nedaly
vauja. Lenkai jį vadina kuni
gaikščiu, o “Le Figaro” jį pa
vadino lietuvių kilmės lenkų 
kunigaikščiu.

II D. karo metu jis tarnavo 
sąjungininkų kariuomenės gre
tose, kurios kovojo su vokie
čių karinėmis pajėgomis. Nuo 
1939 m. jis gyvena už Lenkijos 
ribų, bet nuolat seka jos gyve
nimą, sekdamas ypač spaudą 

įvairiomis kalbomis. Tuo bū
du savo tremtį jis labai pras
mingai panaudojo laisvės ko
vai ne tik Lenkijos, bet ir kitų 
sovietų pavergtų tautų.

Atsako į klausimus
Pirmas “Le Figaro” klausi

mas žurnalo “Kultūra” redak
toriui:

— Jūs gerai pažinojote ano 
meto prieškarinės Europos na
cionalizmus. Ar tai ta pati Eu
ropa, kuri dabar atgimsta ir ar 
reikia jos bijoti ?

— Vakarai nesupranta nacio
nalizmo problemos nei Jugos
lavijoje, nei Moldovoje, nei 
Čekoslovakijoje. Nacionaliz
mas gali destabilizuoti poli
tinį gyvenimą, bet tai neišven
giamas etapas tautos gyveni
me. Panašiai kaip pirmieji 
dantys vaiko gyvenime. Reikia 
laukti krizės galo, kol ji pra
eis, siekiant ramios raidos. 
Mažų tautų, kaip pvz. lietuvių, 
nacionalizmas yra labai stip
rus. Bet jis yra pateisinamas, 
nes Lietuvos valstybės egzis
tencija yra labiau grasoma nei 
Lenkijos. Neužmirškime, kad 
rusų spaudimas joje yra labai 
didelis, kad ekssovietinė ka
riuomenė nėra pasitraukusi, 
kad priklausomybė nuo rusų 
energijos išteklių srityje yra 
begalinė. Mes turime priimti 
lietuvių nacionalizmą.

— Ar gali jį priimti lenkai? 
Juk santykiai su lietuviais yra 
labai įtempti?

— Lietuviai visuomet žiūri į 
lenkus kaip įsibrovėlius, ku
rie per šimtmečius lenkino vie
tinių administracijų elitą. Jie 
ir toliau bijo Lenkijos agresy
vumo. Lenkai yra labai prisiri
šę prie Vilniaus, o lietuviai bi
jo, kad šis jausminis ryšys ne
pradėtų vyrauti. Bet to, jų bai
mė nėra pagrįsta. Lenkiškos 
Lietuvos ilgesys Lenkijoje bū
dingas tik mažumai.

— Lenkija vis dėlto nepri
pažino Lietuvos nepriklauso
mybės tuoj pat. Tai laikysena, 
kurią Jūs kritikavote.

— Lenkijos užsienio politi
ka, deja, yra labai primityvi, 
per daug įtakojama Amerikos 
politikos ir per daug aptem
dyta Rusijos ir Vokietijos bai
mės. Iš to kyla jos abejonės 
ir diplomatinės spragos. Da
bartiniai lenkų politikai - Wa- 
lensa ir Skubiszewski visai ne
pažįsta lietuvių problemos. 
Jie padarė nepriimtinų aki
brokštų Vilniaus vadovams.

— Pa vyzdžiui kokių ?
— Lietuvos prezidentas ke

liavo keletą kartų per Varšuvą, 
bet Lech Walensa atsisakė su 
juo pasimatyti.

— Taigi kalta lenkiškoji 
pusė?

— Lietuva yra maža šalis. Jos 
nepriklausomybė tebėra labai 
silpna. Lenkija gyvuoja jau 
tūkstantis metų. Tad jai derė
tų parodyti kelią į bendradar
biavimą.

— Ta pati klaida Baltijos 
valstybių atžvilgiu padaryta ir 
vakariečių.

— Vakarai labiau vertina 
esamą padėtį - status quo, pa
stovumą. Jie nepasitiki bet ko
kiu vyksmu, siekiančiu suar
dyti esamą pusiausvyrą, nors ir 
labai trapią. JAV-bės nesi
džiaugė Lenkijos mostu - grei
tu Ukrainos nepriklausomybės 
pripažinimu. Jos tame žings
nyje įžiūrėjo smūgį Gorbačio
vo prestižui.

— O ar lenkai gali be mirksė
jimo priimti Ukrainos nepri
klausomybę?

— Ukrainos ir Lenkijos san
tykiai buvo aptaškyti krauju 
per ilgą eilę istorinių susidū
rimų, pradedant nuo Bogdano 
Chmelnickio vadovaujamo ka
zokų sukilimo iki II D. karo. 
Santykiai tebėra įtempti su va
karine Ukraina ir Lvovu. Ten 
ukrainiečių nacionalizmas yra 
stiprus, ir Rytų apeigų kata
likai nepasitiki Romos katali
kybe bei Vatikanu. Jiems Ro
mos katalikybė yra Lenkija.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Kariuomenė nebus išvesta
“Lietuvos rytas” liepos 20 d. 

laidoje išspausdino pasikal
bėjimą su žinomu buvusiu Sov. 
Sąjungos aukščiausiosios ta
rybos deputatu Viktoru Alks
niu, kurio šeima tebegyvena 
Rygoje. Žmona — rusė. Augina 
sūnų ir dukterį. Rygoje lan
kosi kas dvi savaitės. Rygos 
gatvėse esą vieni jį keiksno
ja, o kiti net gėlių įteikia. 
Bet su tokia būkle apsipratęs. 
Sakosi neturėjęs jokio ryšio 
su Maskvoje vykusiu pervers
mu.

V. Alksnis galvoja, kad Ru
sija pavartos ekonominio šan
tažo priemones ir iš Baltijos 
kraštų kariuomenės neišves. 
Už naftos tiekimus Maskva 
pareikalausianti uostų, ora- 
uosčių išnuomojimo. Dėl akių 
vyksią dalinių išvedimas. 
Šiaip rusų kariuomenė bus 
pergrupuojama: kai kurie da
liniai išvyksią, kai kas slap
ta būsią atsiųsta. Kariuome
nės daliniai sumažėsią, tačiau 
“Rusijos koja” visai nebus iš
kelta.

Labai daug lemsianti padė
tis pačioje Rusijoje. Jei didės 
vidaus įtampa, tai vakariečiai 
nesiryš per daug spausti Mask
vos išvesti kariuomenę iš Balti
jos valstybių:

“Rusija ypač panaudos žmo
gaus teisių kortą” — kalbėję 
Alksnis. Ji būsianti pavartota, 
,baltiečiams patinka ar ne. Pa
starieji, sako Alksnis, negali 
įsisąmoninti, ką reiškia, kai 
Rusijos televizija 24 valandas 
per parą skelbs, kaip persekio
jami rusiškai kalbantys gyven
tojai. Tai atsilieps tarptauti
niuose forumuose ir vakarie
čiai nusileis kariuomenės iš
vedimo klausimu.

Klaida
V. Alksnis įsitikinęs, kad 

blogėjančios ekonominės sąly
gos Rusijoje privers žmones 
atsikvošėti, kad suardymas 
Sov. Sąjungos ir įsteigimas 
Nepriklausomų valstybių san
draugos buvo padarytos bai
sios klaidos, nors paskutiniu 
laiku niekas negalėjo sustab
dyti irimo proceso.

“Dabar tiesiog reikia sėdėti 
kaip jūros pakrantėje ir ra
miai laukti potvynio”, — sakė 
Alksnis. O potvynis įvyksiąs. 
Žmonių pasipiktinimas dabar
tine būkle į Rusijos valdžią 
atvesiąs “patriotines jėgas”, 
kurios imsis vieningos vals
tybės atstatymo darbo.

Geopolitiniai interesai
Rusija kariuomenės išvedi

mą iš Baltijos kraštų, pasak 
Alksnio, vilkina ne dėl buiti
nių, bet geopolitinių intere
sų. Ir Jelcinas gerai supran
tąs, kad išvedimas kariuome
nės iš Baltijos šalių uždaro 
į Europą langą, kurį pravėrė 
Petras Pirmasis. Kol Rusijos 
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laivai yra Baltijos valstybių 
uostuose, tol jie kontroliuo
ja Baltijos jūrą.

Rusijos-Vokietijos sąjunga
V. Alksnis neseniai lankę

sis Vokietijoje ir kalbėjęsis 
su aukštais šio krašto kariuo
menės karininkais. Jie jį tiki
nę, kad Rusija ir Vokietija tu
rėtų sujungti savo jėgas, kad 
galėtų lemti politinį klimatą 
Europoje, taipogi pasidalintų 
įtakos zonomis. Bet vokiečių 
sąlyga — Rusija turi grąžinti 
Vokietijai Rytprūsius. Lenkai 
po kelerių metų būsią privers
ti atiduoti buvusias Vokieti-

Pasak Alksnio, Vokietija po 
kelerių metų išstumsianti Ru
siją iš Rytprūsių. Tada iškil
sianti Memelio problema. Kai 
Vakarų Vokietija suvirškins 
Rytų Vokietiją, tada prasidė
siąs žygis į Rytus. Kancleris 
Kohl’is suvienijo Vokietiją, o 
kitas kancleris mėgins atsta
tyti Vokietiją 1939 m. sieno
se. Tokioje būklėje pati Lie
tuva ieškosianti pagalbos 
Maskvoje.

Karalienės vizitas
Neseniai Lietuvoje viešėjo 

Danijos karalienė Margrethe 
II su oficialia palyda. Liepos 
31 d. Svečių namuose Vilniuje 
jos garbei buvo surengti pie
tūs. AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, sveikindafnas ka
ralienę, pažymėjo, kad jos ša
lis atliko žymų vaidmenį išsi- 
kovojant Lietuvai nepriklau
somybę. Karalienė sveikino 
laisvą Lietuvą, primindama 
jos žmonių heroišką kovą ir 
Lietuvos valstybės grįžimą į 
laisvų tautų šeimą.

Danijos karalienė aplankė 
Kalvarijų turgų, susipažino 
su Vilniaus senamiesčiu, da
lyvavo danų buities parodos 
atidaryme “Arkos” galerijoje, 
aplankė buvusią žydų geto vie
tą.

Vilniaus arkikatedroje ka
ralienę sutiko arkiv. A. J. Bač- 
kis ir kiti dvasiškiai. Ji buvo
jo Trakų pilyje, kur susitiko 
su žurnalistais. Lankėsi Tra
kų rajone ūkininkų Antano ir 
Janinos Juknevičių ūkyje.

Grįžo iš Barcelonos
Rugpjūčio 10 d. iš olimpi

nių žaidynių grįžo Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
su žmona. Jie viešėjo Ispa
nijoje karaliaus Juan Carlos 
kvietimu. Stebėjo olimpinių 
žaidynių varžybas, išgyveno 
kartu su Lietuvos krepšinin
kais paskutinę pergalę prieš 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos krepšinio komandą, 
laimint bronzos medalį, daly
vavo uždarymo iškilmėse. Vil
niaus orauostyje žurnalistams

(Nukelta į 2-rą psl.)

r
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Lenkinimo grėsmė Seinijoje
Nauji potvarkiai atnaujino senas žaizdas. Suvalkų trikampis priskirtas naujai vyskupijai, kuriai teko 
rūpestis tvarkyti lietuvių sielovadą, susijusią su opiais klausimais. Be to, prisideda Lenkijos valdžios 

užmojis apgyvendinti Punske karinį pasienio apsaugos dalinį su karių šeimomis

Arkiv. Audrys J. Bačkis vado
vavo birželio 3 d. Vilniaus arki
vyskupijos kunigų susitikimui. 
Įžanginiame žodyje arkivysku
pas pabrėžė, kad katekizacija 
yra labai svarbi kunigų pareiga. 
Ragino juos daugiau bendradar
biauti su katechetais, vyresnio 
amžiaus moksleiviais, siūlė 
įvesti mokinių pamaldas. Kate- 
kizacijos tikslas - ugdyti tikė
jimą, dėstyti ne sausą doktriną, 
bet supažindinti su Kristumi.

Kunigai aptarė įvairias kate- 
kizacijos problemas. Neužmirš
ta ir sektantų problema. Pasta
rieji skverbiasi ir į mokyklas. 
Numatyta surengti katechetams 
kursus.

Vilniaus arkivyskupijos įvai
rių parapijų jaunimo atstovai 
birželio 6 d. dalyvavo pamaldo
se Šv. Jono šventovėje. Mišias 
atnašavo arkiv. A. Bačkis, lie
tuvių ir lenkų kunigai. Parapi
jų jaunimas, ateitininkai, skau
tai, jaunieji karitiečiai nešė 
prie altoriaus aukas.

Po Mišių buvo aptartas Šv. Tė
vo laiškas jaunimui. Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto prof. 
A. Žygas papasakojo savo įspū
džius iš Vl-sios Pasaulio jauni
mo dienos Čenstakavoje. Po to 
diskusijoje pasidalinta jauni
mo rūpesčiais parapijose. Už
baigus diskusijas, arkivysku
pas pakvietė visus pietų. Vil
niaus universiteto kiemely jau
nimas pasistiprino, padainavo 
ir pašoko. Visus linksmino an
samblis “Ratilio”. Vakarop jau
nimas giedodamas patraukė į 
Vilniaus arkikatedrą aplanky
ti Šv. Kazimiero karstą. Šv. Ka
zimiero koplyčioje arkivysku
pas palaimino jaunimą ir pa
siuntė darbuotis į parapijas.

“Opus Del” stovykla vyko Aukš
tadvaryje (Trakų rajonas) 16-17 
metų vaikams dviejose grupėse 
po 45 vaikus grupėje. Pirmoji 
grupė stovyklavo gegužės 25- 
birželio 4 d.d., kita - birželio 
8-17 d.d. Užsiėmimams vadovavo 
organizacijos “Opus Dei” pa
rinkti studentai iš įvairių Ame
rikos universitetų. Pagrindinė 
užduotis - mokytis anglų kalbos.

Lietuvos vyskupų konferenci
jos delegacija, kurią sudarė Vil
niaus arkivyskupas A. J. Bačkis, 
Kauno vyskupas pagalbininkas 
S. Tamkevičius ir Telšių kunigų 
seminarijos vicerektorius kun. 
J. Kauneckas, lankėsi Vokieti
joje, kur Kelne susitiko su kar
dinolu J. Meisneriu, santykių su 
Vidurio ir Rytų Europos vysku
pų konferencijos pertvarkymo 
pakomisijos pirmininku, ir 
mons. H. Wilschowitz’u, Austri
jos ir Vokietijos vyskupų kon
ferencijos Europos pagalbos 
fondo vadovu.

Kardinolas J. Meisner’is pažy
mėjo, kad paskutiniu laiku labai 
pagausėjo pagalbos prašymų Vo
kietijos vyskupų konferencijai. 
Vokietijos Katalikų Bendrija ir 
toliau pasiryžusi galimybių ri
bose teikti paramą. Todėl Vokie
tijos vyskupų konferencija kvie
čianti Rytų ir Vidurio Europos 
kraštų vyskupų konferencijas 
pasitarti, kokia pagalba la
biausiai reikalinga.

Lietuvos respublikos įstaty
mai suteikia kiekvienam jos 
nuolatiniam gyventojui, taip 
pat ir dvasiškiams, teisę gau
ti socialinę pensiją, kuri šiuo 
metu yra 1430 rublių mėnesiui. 
Taip pat priimtas įstatymas, ku
riuo asmenys atskirai ar perjuos 
jungiančias organizacijas gali 
draustis valstybinėmis draudo- 
mis. Šios draudos pensijos yra 
didesnės negu socialinės pen
sijos.

Lietuvos katalikių moterų kul
tūros draugijos (Švč. Jėzaus šir
dies seserų kongregacija) narės, 
nepaisydamos persekiojimų ir 
kratų, stipriai talkino spausdi
nant ir dauginant religinę lite
ratūrą bei pogrindžio spaudą. Ar

tėjant Lietuvos pasiaukojimo 
Švč. Jėzaus Širdžiai 50 metų 
(1934-1984) sukakčiai, buvo pa
rengtas specialus leidinys “Atei
kite pas mane visi”. Keli šimtai 
šio leidinio egzempliorių buvo 
išplatinta tarp tikinčiųjų.

Seserys pasižymėjo savo veik
la ir katalikų viešajame gyveni
me. Tvarkydavo procesijas, gie
dodavo parapijiniuose choruo
se, puošdavo altorius, vargoni
ninkaudavo, dirbdavo kleboni
jose, bibliotekose, kunigų semi
narijoje. Nepamiršo ir misiji- 
nių kelionių: reguliariai buvo 
lankomas Pavolgys, Moldavą, Ar
mėnija ir kitos vietovės. Čia se
serys rengdavo vaikus ir suaugu
sius sakramentų priėmimui.

Kauno akušerinių ginekologi
nių klinikų patalpose apie 60 
asmenų iš visos Lietuvos išlaikė 
egzaminus, kuriais buvo užbaig
ti savaitę trukę natūralaus šei
mos planavimo kursai. Paskaitas 
skaitė Birmingeno (Anglija) uni
versiteto prof. dr. Anna M. Flyn, 
mokytoja N. Colen ir gydytoja 
Alina Lichtarovič.

Kursus organizavo ir finansavo 
Kauno Šeimos centras. Juose 
dalyvavo gydytojai, ginekologai, 
pediatrai, psichologai, mokyto
jai, inžinieriai. Jiems suteikta 
teisė mokyti šeimas šio metodo.

Kun. dr. A. Fugelis, Šveicari
jos katalikiško savaitraščio re
daktorius, viešėjo Kaune. Jo pa
stangomis Šveicarijoje buvo su
rinkta didelė labdaros siunta 
Lietuvai. Jį čia lydėjo keturi 
savaitraščio skaitytojai ir H. 
R. Neukomm, atstovaujantis lab
daros klubui “Felix”. Viena da
lis siuntos (daugiausia drabu
žiai ir avalynė) teko “Caritas” 
organizacijai, kita - kunigų se
minarijai. Svečią redaktorių pri
ėmė AT pirmininkas V. Lands
bergis. Kalbėtasi politiniais 
reikalais.

Katalikų bendruomenės “Gy
vieji akmenys” Kauno nariai A. 
Jonauskis, R. Šalaševičienė, S. 
Tarasevičius, D. Šmerauskaitė 
ir katalikų charizmatų maldos 
grupės Vilniuje vadovas V. Rei- 
vytis svečiavosi Prancūzijoje, 
kur susipažino su katalikų bend
ruomenės “Emmanuel” gyveni
mu bei veikla. Šios bendruome
nės misija - gyventi pasaulyje, 
liudyti jame Kristų, tarnauti 
Katalikų Bendrijai, prisidėti 
prie jos stiprinimo bei atnau
jinimo. Bendruomenės dvasinio 
gyvenimo pagrindą sudaro Dievo 
garbinimas, gailestingoji mei
lė ir evangelizacija. Ji jungia 
įvairių pašaukimų žmones: vie
nuolius, kunigus, pasauliečius.

Žymūs JAV katalikų evange
listai - Steubenville pranciško
nų universiteto prezidentas kun. 
M. Scalon, OFM, vicepreziden
tas N. Healy ir jo žmona Jane 
bei pasulietis teologas R. Martin 
dalyvavo Kauno Vytauto Didžio
jo universitete įvykusioje evan
gelizacijos dienoje. Svečiai 
įspėjo, kad neužtenka progra
mų gelbėtis iš ekonominio skur
do. Reikia ir dvasinės galios.

Tik Kristus išlaisvina iš ver
govės, ir per sakramentus Baž
nyčia suteikia naują gyvybę. 
Evangelistai ragino liudyti Kris
tų savo šeimose, mokyklose, dar
bovietėse, Lietuvoje ir visame 
pasaulyje. Jie sakė: “Po tiek 
metų kančios atverkite širdis 
Dievui ir leiskite Dievui jas 
gydyti”.

Pasaulinės gydytojų federa
cijos “Už žmogaus gyvybę” pir
mininkas Karel Gunning su žmo
na Betty birželio mėn. pradžio
je lankėsi Lietuvoje. Konferen
cijoje “Mūsų vaikas” jis skaitė 
paskaitą ir vadovavo diskusi
joms tema “Negimusios gyvybės 
apsauga”. Jis taipogi Kaune su
sitiko su “Caritas” vadovybe ir 
Kauno Šeimos centro darbuoto
jais.

Vatikano savaitraštis “L’Os- 
servatore Romano” (angliškoji 
laida) 1992.IV.1 paskelbė pla
čią informaciją apie vyskupi
jų pertvarkymą Lenkijoje. Pa
gal Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
mintį, kad vyskupai yra apaš
talų įpėdiniai ir apie juos turi 
telktis tikinčiųjų sielovada, 
Lenkijoje įsteigta trylika nau
jų vyskupijų, pertvarkant ir 
daugelio buvusių vyskupijų 
ribas.

Suvalkų trikampis, iki šiol 
priklausęs Lomžos vyskupijai, 
priskirtas naujai Elko vysku
pijai. Jos ordinariniu vyskupu 
paskirtas Wojciech Ziemba, 
ligšiolinis Varmijos vyskupi
jos pagalbininkas, o jo pagal
bininku — Edward Samsel, bu
vęs Lomžos vyskupo pagalbi
ninkas.

Praeities žaizdos
Punsko-Seinų lietuviai ka

talikai, sužinoję tokią pertvar
ką, susirūpino, nes ant jų gal
vų vėl pakibo lenkinimo grės
mės kardas. Jie dar nėra užmir
šę 30 metų trukusios kovos dėl 
lietuviškų pamaldų Seinų ka
tedroje. Jie gerai prisimena 
Lomžos vyskupo Sosinovskio 
pastangas lenkinti lietuvius 
per katalikybę, jo priešinimą
si lietuviškom pamaldom Sei
nų katedroje, jo siūlymą lietu
viams pasitenkinti buvusia ma
žyte liuteronų šventove, jo už
mojį steigti naują parapiją Vi
dugiriuose, silpninant Punsko 
ir Seinų parapijų lietuviš
kumą.

Politiniai dabarties vingiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pasakė: “Olimpinės žaidynės 
irgi politika, bet graži, švari, 
draugiška; duok Dieve, kad vi
sa politika būtų tokia”.

Iškilo bokštai
Po 50 metų pertraukos bai

giama atstatyti Jurbarko ka
talikų šventovė. Rugpjūčio 11 
d. buvo iškelti į viršų jos bokš
tai.

Pirmoji Jurbarko medinė 
šventovė buvo pastatyta 1430 
m. Vėliau buvo ne kartą atnau
jinama.

Klebono kun. K. Marcinkevi
čiaus rūpesčiu 1907 m. buvo 
baigta statyti didelė mūrinė 
neogotinio stiliaus šventovė 
su dviem aukštais bokštais. 
Viename jų buvo Amerikos lie
tuvių dovanotas varpas. Šven
tovė taipogi garsėjo savo var
gonais bei vargonininkais. 
1940 m. mieste kilęs gaisras 
pasiekė ir šventovę — sudegė 
medinis stogas, mediniai bokš
tų karkasai, altoriai, klausyk
los, suolai ir vargonai. Buvo 
sudarytas komitetas, kuris rū
pinosi šventovės atstatymu. 
Daug kas buvo padaryta, bet 
nesuspėta atstatyti bokšto. 
Pokarinė sovietų valdžia bokš
tų į viršų kelti nebeleido.

Klebono kun. A. Slavinsko 
rūpesčiu, architektas K. Do- 
mauskas sukūrė bokštų pro
jektus. 20 metrų aukščio bokš
tai, padaryti iš medinių kar
kasų, apdengti skarda.

Šv. Roko atlaidus šiais me
tais Jurbarko šventovė sutiko 
su dviem aukštai iškilusiais 
bokštais.

Kretingoje yra įsikūrusios 
keturios motinos Teresės sese
rys (dvi iš Indijos ir po vieną iš 
Vokietijos bei Lenkijos). Jos lan
ko šeimas, katekizuoja vaikus, 
bendrauja su senais bei vieni
šais žmonėmis, padeda jiems 
tvarkyti namus, nuperka maisto.

Lietuvos vyriausybės potvar
kiu, š.m. gegužės 27 d. įregist
ruotos šios religinės bendruo
menės (sektos): Kretingos mies
to religinė bendruomenė “Mei
lės žodis”; Vilniaus miesto bal
tų tikėjimo bendruomenė “Ro
muva”; Vilniaus miesto religi
nė bendruomenė, išpažįstanti 
Budos mokymą; Vilkaviškio ra
jono Šiaurės Reino-Vestfali
jos krašto Naujosios apaštalų 
bažnyčios religinė bendruome
nė; Plungės miesto religinė 
bendruomenė “Meilės žodis”; 
Trakų rajono religinė bendruo
menė, išpažįstanti Budos mo
kymą; Kauno miesto baptistų 
religinė bendruomenė “Geroji 
naujiena”; Kauno miesto religi
nė bendruomenė “Romuva”.

(Iš informacinio žiniaraščio “Ka
talikų Bažnyčia Lietuvoje”).

Ilgoji kova dėl lietuviškų pa
maldų Seinų katedroje baigėsi, 
kai, mirus Lomžos vyskupui So- 
sinovskiui, Šv. Tėvas Jonas- 
Paulius II nauju Lomžos vysku
pu paskyrė tolerantiškąjį Paetz. 
Pastarojo potvarkiu lietuviš
kos pamaldos Seinuose buvo 
leistos, ir tuo būdu grįžo taika 
bei ramus gyvenimas lietuviš
kose srityse.

Nauja parapija
Dabar, ryšium su minėtais 

vyskupijų pertvarkymais, vėl 
iškyla senosios problemos, vėl 
grįžta Seinijos lietuviams ne
priimtinas Vidugirių parapi
jos steigimas.

Per pastaruosius metus, 
Lomžos vyskupo Paetz pave
dimu, Punsko kunigai rūpino
si naujos lietuvių šventovės 
statyba Vidugiriuose. Jos sie
nos jau išmūrytos ir stogas už
dengtas, bet vidus neįrengtas 
ir aplinka dar nesutvarkyta.

Punsko klebono prel. I. Dzer- 
meikos nuomone, tai turėjo 
būti pagalbinė Punsko para
pijos šventovė — filija, aptar
naujama Punsko par. kunigų. 
Dabar paaiškėjo, kad naujo 
vyskupo plane Vidugiriuose 
steigiama parapija, kurios kle
bonu paskirtas kun. Zenonas 
Parakevičius, ligšiolinis Sei
nų vikaras, laikęs lietuviškas 
pamaldas Seinų katedroje. Ka
dangi Seinuose nėra kito lietu
viškai mokančio kunigo, susi
darė išvada, kad Seinų kated
roje lietuviškų pamaldų nebe-

Atstatoma šventovė
Klaipėdoje bus atstatyta 

Šv. Jokūbo liuteronų šiame 
mieste seniausia šventovė. Ši 
evangelikų šventovė, vadinta 
“Litauische Kirche in Memel”, 
buvo pastatyta 1535 m. netoli 
Danės upės. 1686 m. pastatyta 
nauja mūrinė šventovė. Po ku
rio laiko prie jos pristatyta 
parapijinė mokykla.

Ruošiantis atstatyti švento
vę, atlikti žemės kasinėjimai. 
Rasta lenta, kurioje surašyti 
Pirmajame pasauliniame kare 
žuvę parapijiečiai.

Įvairios žinios
— Rugpjūčio 13 d. Vilniaus 

orauostyje nusileido Anglijos 
karališkųjų karinio laivyno pa
jėgų lėktuvai, tarp jų ir naikin
tuvas “Mustango”, dalyvavęs 
Antrame pasauliniame kare.

— Kauno technologijos uni
versiteto studentų dainų ir 
šokių ansamblis “Nemunas” 
visą mėnesį koncertuos Va- 
lencijos provincijos miestuo
se ir kaimuose Ispanijoje. 
Rugsėjo 6 d. bus Sevilijoje, 
kur dalyvaus Lietuvos tauti
nės dienos Pasaulinėje Expo 
92 renginiuose.

— Lietuvos vyriausybės biu
ro pranešimu, rugpjūčio 17-19 
d.d. Lietuvos ministeris pir
mininkas A. Abišala su žmo
na lankėsi Danijoje. Jį pakvie
tė Danijos ministeris pirmi
ninkas P. Schloefer. Lietuvos 
premjeras dalyvavo ir Šiau
rės, ir Baltijos kraštų minis- 
terių pirmininkų susitikime.

— Rugpjūčio 13 d. Lietuvos 
vyriausybės delegacija, vado
vaujama užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojo R. Ber
noto, išvyko į Kiniją. Bus ap
tarti dvišaliai santykiai, pa
galbos Lietuvai klausimai, pa
sirašyta sutartis tarp Lietu
vos respublikos ir Kinijos 
liaudies respublikos.

— Lietuvos vyriausybė nu
mato kraštą suskirstyti į 
valsčius ir apskritis. Galimi 
du variantai: 10 apskričių su 
84 valsčiais ar 16 apskričių 
su 123 valsčiais.

— Nuo rugpjūčio 10 d. Lietu
vos piliečiams, turintiems ga
liojančius pervažiuoti Lietu
vos sieną pasus, įvažiuoti į 
Lenkiją nebereikia vizų. Jie 
galės išbūti Lenkijoje 90 die
nų. J.A.

SAMOCmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

bus, pamaldų, dėl kurių sei- 
niečiai kovojo 30 metų.

Subruzdo lietuviai
Lietuvių nepasitenkinimą 

nauju patvarkymu, atrodo, su
žinojo ir Elko vyskupijos va
dovybė arba norėjo patirti lie
tuvių reakciją. Į Punską atvy
ko š.m. birželio pabaigoje El
ko vyskupas pagalbininkas E. 
Samsel.

Kadangi tai buvo parapijos 
šventė — šv. Petro ir Povilo at
laidai, pamaldose dalyvavo 
daug parapijiečių, pasiruošu
sių sutikti vyskupą. Prieš jo 
atvykimą punskiečiai paruo
šė gerai motyvuotą raštą Elko 
vyskupui, sukvietė susirinki
mą, perskaitė tą raštą, kurį pa
sirašė ten gausiai dalyvavusie
ji. Be to, jie paruošė didelę pla- 
katinę juostą su įrašu lietuviš
kai ir lenkiškai: “Punsko-Sei
nų lietuvių parapijos nedalo
mos” ir jį iškabino šventovės 
priekyje.

Vyskupo aiškinimai
Vyskupas E. Samsel, lydimas 

būrio kunigų, atėjo šventovėn, 
kur parapijos klebonas prel. I. 
Dzermeika padarė pranešimą. 
Vyskupas kalbėjo lenkiškai 
per vertėją. Po pamaldų įvy
ko susitikimas su visuomene 
prie šventovės. Čia punskie
čių bei seiniečių vardu viešai 
lenkų kalba buvo perskaitytas 
raštas Elko vyskupui. Jame iš
dėstyti motyvai, kodėl Punsko 
ir Seinų parapijos negali būti 
skaldomos steigiant naują pa
rapiją Vidugiriuose.

Vyskupas labai ramiu tonu 
aiškino susidariusią būklę. 
Esą naujoji Elko vyskupija, 
vykdydama tikinčiųjų sielova
dos uždavinius, visame plote 
steigia visą eilę naujų parapi
jų, kad tikinčiųjų ryšiai su 
Kristumi būtų glaudesni ir 
kad kunigai būtų visiems leng
viau prieinami.

Ryšium su tuo planu esąs 
sprendžiamas ir lietuvių sie
lovados klausimas. Lietuvių 
sielovadą norima išplėsti. Dėl 
to jos vadovu — vyskupo įgalio
tiniu paskirtas prel. L Dzer
meika. Lietuviškos pamaldos 
kartą per mėnesį būsiančios 
laikomos Suvalkuose. Jas lai
kysiąs kun. Jan Macko. Lietu
viškos pamaldos ir toliau bus 
Smalėnuose. Vidugiriuose 
esanti statoma nauja švento
vė, skirta palaimintojo Jurgio 
Matulaičio-Matulevičiaus gar
bei. Jos klebonu skiriamas Sei
nų vikaras Z. Parakevičius. Vi
sa tai esą daroma siekiant ge
resnio tikinčiųjų aptarnavimo.

Vyskupas, kantriai išklausęs 
punskiečių-seiniečių nusi
skundimus dėl tokio patvar
kymo, pažadėjo juos perduoti 
Elko vyskupui ordinarui.

Kryžminėje ugnyje
Susidariusią būklę bandė 

aiškinti lietuvių kalba prel. 
I. Dzermeika, bet klausytojai 
pradėjo replikuoti, reikšti sa
vo nepasitenkinimą jo užimta 
linija, netgi priekaištauti. Jie 
kritikavo hierarchijos potvar
kį steigti naują parapiją ne
atsiklausus žmonių Vidugi
riuose. Esą tuo būdu Kristus 
tolinamas nuo daugelio puns
kiečių-seiniečių, nes jiems į 
Vidugirius daug toliau negu 
į Seinus ir Punską.

Iš to ginčo su parapijiečiais 
buvo matyti, kad klebonas prel. 
L Dzermeika yra atsidūręs 
kryžminėje ugnyje: kaip vys
kupo įgaliotinis lietuvių sielo
vadai jaučia pareigą palaiky
ti vyskupo poziciją, kurą labai 
nepatenkinti parapijiečiai. Jie 
laiko naują patvarkymą žalin
gu lietuvybei, drumsčiančiu 
lietuvių-lenkų santykius. Juo 
silpninamos kultūrinės lietu
vių bazės Punske ir Seinuose, 
stiprinama vis didėjanti lenkų 
įtaka prisidengiant sielovadi
niais motyvais, griaunamas 
sunkiai nusistovėjęs sugyve
nimas su lenkais religinėje 
srityje po ilgų kovų dėl pamal
dų Seinuose.

Prie tokio vietos lietuvių 
būkštavimo prisidėjo civilinės 
Lenkijos valdžios užmojis ap
gyvendinti Punske karinį dali
nį, saugojantį valstybės sieną 
tame plote. Atvykę kariai su 
šeimomis gerokai padidintų 
lenkų skaičių. Tai labai atsi
lieptų į vietos lietuvių gyveni
mą ir sudarytų naują grėsmę 
lietuvybei. Kol kas minėtas 
užmojis tebėra svarstomas. Kor.

Lenką išeivijos žurnalo “Kultūra” redaktorius JERZY GIEDROJC Paryžiuje

Lenkų politikai nepažįsta lietuvių
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Tiesą sakant, Lenkijos Kata
likų Bendrija yra labai paken
kusi lenkų - ukrainiečių san
tykiams.

— Ar Lenkijos Katalikų Bend
rija nėra per daug politiškai 
nusiteikusi?

— Katalikų Bendrijos veik
la Rytuose yra pavojinga. Jos 
katalikiškoji veikla Rusijoje, 
vadovaujama Vatikano, man 
rodosi, yra per daug konflik
tinė. Ji kelia didelę įtampą su 
rusų Ortodoksų Bendrija. Len
kijos Katalikų Bendrijos po
litika, gana stipriai remiama 
popiežiaus, taipgi yra labai 
nacionalistinė. Gudijoje Len
kijos Katalikų Bendrija yra la
bai veikli ir ten rūpinasi gy
ventojų lenkinimu per religiją.

— Ką reikėtų daryti siekiant 
stabilizacijos Rytų Europoje?

— Aš nesitikiu stabilizacijos 
tose žemėse iš Š. Atlanto są
jungos. Daug daugiau žadantis 
dalykas - karinė prancūzų-vo- 
kiečių grupuotė. Sekdami šiuo 
pavyzdžiu, mes turėtume suda
ryti bendras karines pajėgas 
iš Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos ir gal Ukrainos da
linių. Karinėje srityje Pran
cūzijai, be abejonės, tenka irgi 
tam tikras vaidmuo. Prisimin
kime tiktai pirmuosius Lenki
jos nepriklausomybės metus, 
kai prancūzai išugdė ištisą 
lenkų karininkų kartą ir įta
kojo karinę doktriną. Tą pro
cesą reikia pakartoti ir dabar, 
jei norime perauklėti karinin
kus, išugdytus pagal sovietinį 
modelį.

— Kodėl tad Prancūzija ?
— Kas žino, ar Vokietija ry

toj nepasiduos pagundai vėl žy
giuoti į rytus? Pažvelkite į vo
kiečių iniciatyvą formuojant 
Lietuvos kariuomenę.

— Ar Vokietija galėtų vėl su
daryti pavojų Lenkijai ir Eu
ropai?

— Aš manau - taip. Štai ko
dėl Lenkija turi eiti drauge su 
Prancūzija. Aš nesižaviu Pran
cūzijos diplomatija, bet mes 
neturime pasirinkimo.

— Ar ne dėl Prancūzijos po
litikos nebuvimo Rytuose taip 
manote?

— Iš tikrųjų Prancūzija ne
turi Rytų politikos, neskaitant 
jos susižavėjimo Gorbačiovu ir 
jo neapykanta Jelcinui. Vyrau
ja arogancija ir takto stoka, 
lygiai kaip 1920 metais, kai 
Prancūzija pasiuntė savo kari
nius dalinius Odeson padėti 
baltiesiems kovoje su bolše
vikais, paskui pažiūrėjo į visą 
tą reikalą lengvapėdiškai ir 
pasijuto nebepajėgi paremti 
admirolą Kolčaką.

— Dažnai sakoma Vakaruo

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

se, kad Rusija esanti pasmerk
ta būti ekspansine galybe. Ar 
gali tas polinkis pasikartoti?

— Tokia rizika yra. Aš esu įsi
tikinęs, kad Rusija labai sun
kiai pergyvens netektį Ukrai
nos ir Baltijos uostų. Tie du 
elementai gali paskatinti jos 
grįžimą į teritorinę ekspan
siją. Dėl tos rizikos itin reikš
minga Lenkijos-Ukrainos ašis. 
Ji gali sulaikyti rusų plėtrą.

— Bet rusai labai bijo suby
rėjimo.

— Dėl to, kad rusų naciona
lizmas yra susijęs su imperia
lizmu. Tai betgi nekliudo ru
sams suprasti kitą naciona
lizmą. Imkite Solženiciną, ku
ris yra laikomas rusų patrio
tu, bet jis pajėgia pripažin
ti Ukrainos nepriklausomybę. 
Jis kenčia dėl Ukrainos nete
kimo, bet ją priima.

— Jūs, kaip ir Solženicinas, 
atsisakote grįžti savo tėvynėn?

— Mano motyvai yra skirtin
gi - grynai politiniai. Aš neat
pažįstu demokratinės Lenki
jos, apie kurią svajojau. No
rėčiau, kad Lenkija atrastų 
valstybingumo prasmę ir atsa
komybę. Dabartinis lenkų poli
tikų elitas, deja, yra visiškai 
nesubrendęs ir nekompeten
tingas. Reikia laukti jo pasi
traukimo nuo scenos. Mano vil
tis - jaunimas, labai skirtin
gas nuo komunistintų kartų, žy
miai laisvesnis. Antras pozi
tyvus veiksnys - plėtojimas ma
žų privačių draugijų, supran
tančių iniciatyvos reikšmę. Jų 
dėka vyksta socialinė pertvar
ka, o per ją ir tai, kas yra es
minga.

— Ar manote, kad koalici
nė Lenkijos vyriausybė, sutelk
ta ponios' Hanna Suchockos, 
bus ilgalaikė, nepaisant sprog
dinančių skirtumų?

— Jokiu būdu. Baigsis seimo 
paleidimu ir naujais rinki
mais. Tiktai rinkimų įstaty
mo pakeitimas gali sudaryti 
sąlygas paveikesniam parla
mentui, mažiau susiskaldžiu
siam.

— Politinis Prancūzijos mo
delis atrodo tiktų dabartinei 
Lenkijai ?

— Prezidentinis Prancūzijos 
modelis yra gera formulė. Ma
žai kas žino, kad 1935 metų 
Lenkijos konstitucija įkvėpė 
DeGaulle’į ir 1958 m. Prancūzi
jos konstituciją. Generolas 
buvo didelis gerbėjas politi
nės maršalo Pilsudskio vizi
jos. Problema yra ta, kad len
kai bijo per didelės preziden
tūros galios dėl prezidento 
Walensos. Jie vengia jam duoti 
per dideles teises, bet užmirš
ta, kad reikia sustiprinti vals
tybę ir prezidento galią, o ne 
Walensos. G.
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Sodyba Utenos rajono Vigelių kaime, kur užeidavo Lietuvos partizanai 
gauti informacijos ir maisto Nuotr. H. Paulausko

Užkastų paslapčių ieškant
Lietuvos valstybės muziejaus ir Savanoriškos krašto 

apsaugos tarnybos ekspedicijos

Vatikano dienraštis apie Lietuvą
Išspausdino popiežiaus kalbą Lietuvos ambasadoriui, cituoja 

nuncijaus ir Vilniaus arkivyskupo pareiškimus

Lietuvos valstybės muziejus, 
kaupiantis ir tyrinėjantis nau
jausią Lietuvos valstybės me
džiagą (nuo 1918 metų iki šių 
dienų), be parodinio darbo 
vykdo taip pat mokslines pa
ieškas, organizuoja ekspedi
cijas. Jau nuo 1991 m. pavasa
rio, kai kūrėsi gausūs Sava
noriškos krašto apsaugos tar
nybos būriai, muziejininkai ir 
kariai pradėjo bendradar
biauti — saugyklose esantys 
ginklai tapo puikia susipaži
nimo ir mokymosi priemone. 
Kada tik muziejui prireikda
vo stiprių ir darbščių rankų, 
visados Lietuvos savanoriai 
būdavo paslaugūs ir, vadovau
jami vyr. leitenanto Vilniaus 
rinktinės štabo viršininko pa
vaduotojo Adomo Zarembos, 
ateidavo į pagalbą.

Sluškų rūmai
Istorikams ir kraštotyrinin

kams visados įdomūs nauji ob
jektai, ypač jei iki šių dienų 
jie buvo neprieinami paieš
koms. Tokie buvo pačiame Vil
niaus centre, prie Neries upės, 
stūksantys Sluškų rūmai. 1690- 
1694 m. juos pastatė Polocko 
vaivada Domininkas Sluška. 
Statybai aikštė buvo supilta 
nukasant kalvę ir tiesiant gat
vę į Antakalnį. Rūmai buvo la
bai puošnūs. 1705 m. čia apsi
stojo caras Petras I, kaip ka
raliaus Augusto II sąjunginin
kas prieš švedus. Karo metu 
apleistus rūmus 1756 m. įsigijo 
vienuoliai pijorai, o po dešim
ties metų jie atiteko Mykolui- 
Kazimierui Oginskiui. 1794 m. 
sukilimo dienomis Sluškų rū
muose buvo jų štabas, veikė 
artilerijos sviedinių liejykla. 
1833 m. rūmai buvo paversti 
karine citadele ir kalėjimu. 
Čia buvo tardomi 1831-jų ir 
vėlesnių sukilimų prieš rusų 
carizmą dalyviai. Ne vienam 
jų šioje vietoje buvo įvykdy
ta ir mirties bausmė. Kalėji
mu šie rūmų pastatai tarnavo 
iki 1957 
pacijos 
džiulis 
mas”, į 
smerktuosius iš visos Lietu
vos, formuodavo grupes ir eše
lonais siųsdavo į Sibirą ar 
Vidurio Aziją.

Kai apie 1963-sius m. Sluš
kų rūmuose įvykdė kapitalinį 
remontą ir juose įsteigė prof- 
techninę mokyklą, centriniai 
rūsiai buvo užpilti žemėmis 
ir užmūryti. NKVD, o vėliau 
KGB — sovietinis saugumas, 
kuo griežčiausiai uždraudė 
rūsius atidarinėti.

m. Bolševikinės oku- 
metais čia veikė di- 
“persiuntimo kalėji- 
kurį suveždavo pa-

SKAT’o ir Lietuvos valstybės muziejaus vyrai, pasiruošę partizaninių relikvijų paieškoms. Iš kairės: itn. RAI
MONDAS SAKALAS, muziejaus bendradarbis RYTIS NARVYDAS, Itn. ALGIMANTAS LEDENAUSKAS ir 
SKAT’o Vilniaus rinktinės štabo viršininko pavaduotojas vyr. Itn. ADOMAS ZAREMBA Nuotr. H. Paulausko

1992 m. gegužės mėn. Lie
tuvos valstybės muziejus, ga
vęs Vilniaus miesto paveldo 
inspekcijos ir paminklų ap
saugos tarnybų leidimą pradė
jo tyrinėti Sluškų rūmus. Mu
ziejaus mokslinis bendradar
bis Rytis Narvydas ir SKAT-o 
vyr. leitenantas Adomas Za
remba, konsultuojant archeo
logams Napoleonui Kitkaus
kui ir Vytautui Urbonavičiui, 
atidarė užmūrytus įėjimus į 
rūsius.

Deja, išgriovus įėjimą den
gusį mūrą, susidūrėme su griu
venomis, kuriomis pripildy
tas visas skliautuotas pože
mis. Naujai įrengti centrinio 
šildymo įrengimai taip pat blo
kuoja įėjimą į požemių labirin
tą, kuris yra ne vien rūmuose, 
bet ir kieme. Pagrindinį pasta
tą supa lanku erdvūs antrieji 
rūmai, kurių rūsiai apsemti 
vandens. Taigi Sluškų rūmų 
požemiai labai painūs ir jų 
paslaptis atskleisti labai sun
ku. Juo labiau, kad kiemo pa
viršius 2,5-3 metrus pakeltas, 
lyginant su pirminiu žemės 
lygiu. Apklausus buvusius po
litkalinius, kurie čia kalėjo, 
surinkus daugiau rašytinių 
žinių, Sluškų rūmų tyrinėji
mai bus tęsiami.

Partizanų dokumentas
Sekanti bendra SKAT’o ir 

Lietuvos valstybės muziejaus 
bendra ekspedicija buvo skir
ta “Algimanto” — partizanų 
apygardos Rytų Aukštaitijoje 
paieškoms. Likęs gyvas parti
zanų ryšininkas Petras Ke
meklis, ilgus metus kalėjęs 
sovietų lageriuose, iš savo 
draugų sužinojo, kad jo bro
lis partizanas Juozas Kemek
lis ir jo kovos draugas Balys 
Žukauskas (slapyvardis “Žai
bas”), 1948 m. Utenos rajono 
Vigelių kaime, visai arti Ro
kiškio rajono, užkasė į žemę 
du metalinius bidonus su “Al
gimanto” partizanų apygardos 
štabo dokumentais. Pavyko 
tiksliai nustatyti 180 x 100 kv. m 
plotą, kur šie svarbūs doku
mentai yra užkasti. Deja, net 
dvi ekspedicijos naudojantis 
sovietų gamybos minų ieško- 
tuvais, teigiamų rezultatų 
nedavė. Anksčiau ten buvo 
pamiškė, dabar — jau dirba
ma žemė. O sovietiniai minų 
ieškikliai fiksuoja vos 25-30 
cm. žemėje esančius metali
nius daiktus. Be to, ima daug 
energijos ir per valandą nu
silpsta baterijos.

Tobulesnės, vakarietiškos 
technologijos metalo paieškų

“L’Osservatore Romano”, la
bai daug dėmesio skyrė 1992 m. 
liepos 11-tą Vatikane įvyku
siam popiežiaus Jono-Pauliaus 
II susitikimui su Lietuvos am
basadoriumi prie Šventojo 
Sosto Kaziu Lozoraičiu. Lie
pos 12-ąją dienraštis ištisai 
išspausdino Šv. Tėvo kalbą, 
kurioje buvo oficialiai praneš
ta apie būsimą jo kelionę į Lie
tuvą 1993 m. rugsėjo mėnesį, 
kalbos vertimą į italų kalbą, 
iliustruotą pranešimą apie pa
čią audiencijos eigą.

“L’Osservatore Romano” prie 
šio įvykio sugrįžo dar kartą. 
To sekmadienio priede buvo iš
spausdintas straipsnis antraš
te: “Lietuva - bandymo ir kan
čios kelias”. Straipsnio auto
rius Giuseppe Fiorentino dar 
kartą apžvelgė ambasadoriui 
pasakytos popiežiaus kalbos 
turinį, skaitytojams priminė 
Lietuvos tikinčiųjų dar neto
limoje praeityje patirtus var
gus. Daugiausia dėmesio sky
rė seniai lauktam Šv. Tėvo vi
zitui Lietuvoje kitų metų ru
denį.

Kurti iš naujo
Italų žinių agentūra ANSA 

1992. VII.23 paskelbė platų pra
nešimą apie Lietuvos visuome
ninį ir religinį gyvenimą, žmo
nių nuotaikas, ypač susirūpini
mą dėl respublikos teritorijo
je pasilikusių buvusių sovieti
nių dalinių. Citavo nuncijaus 
Baltijos kraštuose arkivysku
po Justo-Mullor Garcia pasisa
kymus. Šiame krašte beveik 
viską reikia kurti iš naujo, - 
pareiškė nuncijus, - sovietinis 
komunizmas čia paliko antro
pologinės katastrofos nuotai
kas. Žmonėms trūksta pasiti
kėjimo, noro dirbti, yra iš
kreipta pati darbo samprata. 
Žinoma, žmonių nuotaikos ir 
visas gyvenimas atsigaus, bet 
tam reikia laiko, pastangų, tin-

PETRAS KEMEKLIS, Lietuvos par
tizanų ryšininkas, ilgus metus kalė
jęs sovietų lageriuose. Du jo broliai 
žuvo Lietuvos partizanų gretose

Nuotr. H. Paulausko

žemėje priemonės labai reika
lingos SKAT-ui, valstybės mu
ziejui, archeologams. Jeigu 
kas iš užsienio lietuvių mums 
padovanotų tokius prietaisus, 
būtume labai dėkingi ir daug 
prarastų vertybių Lietuvai 
sugrąžintume. Manau, kad sve
čiams taip pat būtų įdomu da
lyvauti tokiose ekspedicijo
se, ypač jaunimui. Maloniai 
kviečiame ir laukiame.

Henrikas Paulauskas,
Lietuvos valstybės 

muziejaus direktorius 
SKAT — savanoriška 
apsaugos tarnyba, Lie- 
kariuomenės daliniai, 

P.S.
krašto
tuvos
sudaryti organizuojant par
lamento gynybą.

kamo auklėjimo ir gero pavyz
džio. Be to, daug kas bijo, kad 
įvykių tėkmė gali pasisukti at
galios. Visiškai ir galutinai 
atmesti senosios valdžios grį
žimą būtų per daug naivu.

Arkivyskupas Audrys Bač- 
kis, kalbėdamas su ANSA agen
tūros korespondentu, palietė 
dvi, jo įsitikinimu, opiausias 
problemas: pasaulio solidaru
mą Lietuvai ir jaunimo klausi
mą. Esą daug kas Lietuvoje nu
sivylęs per silpnai parodytu 
užsienio solidarumu, jo sena
sis apratas dar gana tvirtas. 
Pvz. jau seniai paskelbtas res
titucijos aktas, mėginant at
gauti Bažnyčios nuosavybę, 
vis dar susiduriama su biuro
kratinėmis ir net tyčia daro
momis kliūtimis. Kita proble
ma - jaunimas, dažnai viskam 
abejingas. Tiesa, mokyklose 
yra tikybos arba etikos valan
da, bet kunigai nesuranda 
bendros kalbos su vaikais. Ši 
jaunimo karta dažnai net nebu
vo girdėjusi apie tikėjimą, dėl 
to ir Bažnyčia, per penkiasde
šimt metų uždaryta zakristijo
se, jaunimui nebeįdomi. Tuo 
tarpu iš Vakarų atėjusios dau
gelį suvilioja patraukliomis 
išorinėmis apeigomis, stipen
dijomis vykti į užsienį.

Iš kitos pusės, Lietuvos jau
nimas sugeba mobilizuotis 
net iki heroizmo. Apie tai by
loja nepriklausomybės kovos 
laikotarpis, kai jauni žmonės 
savo drąsą paliudijo net gy
vybės aukomis.

Lietuvą tauta, - pranešimo 
pabaigoje cituojami nuncijaus 
žodžiai, - tai tauta kankinė, 
tai nuostabi tauta, dėl tikėji
mo patyrusi neapsakomas kan
čias. Popiežiaus vizitas bus 
geriausias jos drąsos ir kan
čių įvertinimas, bet drauge 
bus ir iššūkis stoti akistaton 
su sunkia laisve.

Su poetu Nagiu
Liepos 22 d. Vatikano radi

jas transliavo pokalbį su Ka
nadoje gyvenančiu poetu Hen
riku Nagiu, apie lietuvių reli
ginės poezijos rūpesčius. Reli
ginė tematika dar negarantuo
ja poezijos vertės. Atvirkš
čiai - prasta poezija religinę 
problematiką tik sulėkština ir 
atgraso skaitytoją - teigė H. 
Nagys. Sekančios dienos po
kalbyje buvo gvildenamas poe
zijos santykis su Dievo ieško
jimu. Asmeninio poreikio at
rasti Dievą kaip savo gyveni
mo prasmę reiškia ir sudaro 
tikros religinės poezijos esmę. 
Poezija yra religiška ne tiek, 
kiek joje kartojamas Dievo ar 
šventenybių vardas, bet tiek, 
kiek įtaigiai išsako dvasinį 
susirūpinimą, kurį nuraminti 
gali tik visų daiktų kūrėjas 
Dievas. Kor.

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti

Sifts International Jnc.
------ W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS & V. JURAS)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 2592 FAX 081-318-7643

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusišku ekonominiu 
bendradarbiavimu su Lietuva.

Iš Anglijos siunčiame: dabar geriausius pasaulyje gaminamus 
vaistus, angliškas ir kitų kraštų medžiagas, avalynę, drabužius, 
elektronines prekes, rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Specialus 1992 siuntinys nr. 1
Vyriška arba moteriška striukė, išeiginiai marškiniai arba 
palaidinė, sportinis moteriškas arba vyriškas kostiumas, 
moteriškas arba vyriškas nertinis, vyriški arba moteriški
sportiniai arba normalūs batai.
Siuntinio kaina (oro paštu) .................................................. $510(kan.)

Nr. 2
Be konkurencijos - maisto siuntinys tik už ..........................  $133.00
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 2 sv ryžių, 4 sv makaronų, 
100 gr tirpstančios kavos, 4 sv cukraus, 2 dėž. šprotų, 2 sv dešros, 
2 sv sūrio, 2 sv pupelių kavos, 1 butelis valgomos alyvos, 1 dėž. 
saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.
PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybes, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 
Už investacijas mokame 9% metinių palūkanų (bruto).

Patariame ir tarpininkaujame perkant Vakarų bendrovių 
akcijas, Investment Trust akcijas, Unit Trusts

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU!

ČERVENĖJE SUŠAUDYTIEMS LIETUVIAMS pagerbti 1991 m. pastatytas paminklas - koplytstulpis. Viršuje
- kryžius, žemiau - Sopulingoji Dievo Motina Marija ir sušaudymo data - 1941.VI.26-27 Nuotr. K. Banionio

Aplankėm žudynių vietą gudų žemėje [kėstutis BANIONIS, Vilnius

Červenėje prieš 51-nerius metus sovietai sušaudė daug lietuvių. Ekspedicija iš Lietuvos pagerbė 
juos savo apsilankymu, malda, giesme, prakalbomis, eilėraščiais

Tragedijos Červenėje meti
nės 1992 m. birželio 27 d. poli
tiniai kaliniai suruošė ekspe
diciją į Červenę pagerbti ten 
tragiškai žuvusius tautiečius. 
Šiemet sukanka nuo lemtingų 
1941 m. jau 51-neri. Sušaudy
mo vietoje pernai buvo ši vieta 
įamžinta ir pastatytas, pašven
tintas koplytstulpis.

Pakelyje ekspedicija sustojo 
Medininkuose. Prie kryžiaus, 
pastatyto pernai nužudytiems 
pasieniečiams atminti, buvo 
padėta gėlių, pasimelsta už 
vėles. Visų nuotaiką nuošir
džiai išreiškė Nijolė Sadū- 
naitė.

Vėliau, aplankius gudų sosti
nę Minską ir Kuropetus, kur 
buvo sušaudyta didelė politi
nių kalinių gudų ir lenkų kolo
na, mūsų ekspedicija pasiekė 
Červenę (Igumenę). Čia ji buvo 
sutikta senosios atributikos 
- statulos ir gudų atstovų (nuo
trauka nr. 1). Truputį buvo keis
ta, kad tebestovi deminas, nuo 
kurio tokio akių badymo jau 
esame atpratę, ir neįprastai at
rodė gudų trispalvė - (balta, 
raudona, balta), kurios raudo
name fone plaikstosi labai pa
našus Vytis (tik su pakelta 
uodega). Na, bet čia istorinis 
paveldas (mūsų kunigaikštys
tės).

Pirmoje eilėje gudų ir mūsų 
susijungusios kolonos aplan
kėme Červenės kalėjimą (nuo
trauka nr. 2 ir nr. 3), kuris jau 
paverstas psichiatrine ligo
nine. Čia lankantis sutikti li
goniai gana klaikiai atrodė 
ir savotiškai slogiai vertė pri
siminti senuosius laikus.

N. ir J. VAZNELIŲ J

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

Po to kolonos patraukė kru
vinuoju keliu į tragedijos vie
tą (nuotrauka nr. 4). Gudų kolo
na nešė juodą vėliavą su krau
piu įrašu: “Kuzopatai, Igume- 
na — mirties kelias”. Pakelė
je kolonos stabtelėjo prie kry
žiaus, pastatyto gudų ir lenkų 
sušaudymo vietoje. Čia buvo 
padėta gėlių, uždegtos žvaku
tės. Čia kalbas pasakė gudų 
evangelikų pastorius E. N. 
Gubdilla, jų Liaudies fronto 
vicepirmininkas J. V. Chady- 
ka, istorijos prof. G. P. Štykov 
ir kiti. Buvo papasakota, kad 

šioje vietoje sušaudyta keli 
šimtai gudų, lenkų, žydų ir kitų 
tautybių politinių kalinių, ku
rių jau toliau nebevarė (jie bu
vo varomi iš Minsko kalėjimo).
Kalbose buvo užsimenama ir 
apie gudų nepriklausomybę, 
bet su jaučiamu netikrumu ir 
baime. Rodos, kalba, o dairosi 
į šalis, ar kas svetimas negir
di. Tai natūralu, nes savo lais
ve jie dar netikri.

Toliau kolona patraukė į lie
tuvių sušaudymo vietą. Šalia 
koplytstulpio, kuris žymi nužu
dymo vietą, buvo įrengtas alto
rėlis, kur pasakytos kalbos, 
deklamuotos eilės.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1 -416-434-1847 FAX 1-416-728-5745
• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvieti
mai, bilietai, drauda. • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiš
kiams per trumpiausiai įmanomų laikų. • Iš mūsų valiutinės sųs- 
kaitos Vilniuje išmokam paramų 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 AIRWA.YS ir 
EIE'TUVOS A bJRO LINIJA 
DĖMESIO, VAKARŲ KANADA!

Nauji tiesioginiai skrydžiai penktadieniais 
iš Vankuverio ir Kalgario per Kopenhagą į Vilnių.

Vancouver ..........................- nuo $1368 + mokesčiai ir drauda
Kelowna .....................................................- + $150

Calgary .................................- nuo $1268 + mokesčiai ir drauda
Edmonton...................................................-+ $100
Regina, Saskatoon, Winnipeg - +$150

Pagal pageidavimą paruoštam keliones ir sekančiomis trasomis:
Torontas — Varšuva — Vilnius 
Torontas — Frankfurtas — Vilnius 
Torontas — Viena — Vilnius 
Torontas — Ciurichas — Vilnius

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Plačiai išdėstė praeities 
įvykį ir šių dienų dar nesibai
giančią tragišką padėtį buvęs 
politinis kalinys, vienas iš or
ganizatorių, politinių kalinių 
tarybos vicepirmininkas - Kęs
tutis Labickas. Kalbėjo išlikęs 
gyvas ir to sušaudymo liudinin
kas Steponas Limantas. Jo pa
sakojimas visus grąžino į tą 
siaubo laikotarpį. Visi giliai 
pergyveno ir ne vienas nubrau
kė ištryškusią ašarą. Taipgi 
kalbas pasakė čia žuvusio ka
rininko A. Šovos sūnus Drąsu- 
tis ir čikagietis J. Žebrauskas, 
kurio brolis čia žuvo.

Karštai kalbėjo dar keletas 
ekspedicijos dalyvių, šeimi
ninkų atstovai. Savo eilėraš
čius deklamavo buvę politiniai 
kaliniai - Kęstutis Banionis 
ir Nelė Šalčiuvienė.

Po visų pasisakymų buvo lai
komos šv. Mišios, dalyviai pri
ėmė Komuniją. Visi nuošir
džiai pasimeldė, pagiedo
jo “Angelas Dievo”, “Marija, 
Marija” ir Lietuvos himną. 
Taip buvo pagerbti čia žuvę 
tautiečiai.

Prie šios vietos niekada ne
užžels takas ir nenuvys gyvos 
gėlės - lietuviams tai neuž
mirštama vieta.
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® LAISVOJE I WfflJI @ LIETUVIAI PASAULYJE
KATALIKIŠKAS “VARPELIS”
Pakruojyje atidarytas kata

likiškas vaikų darželis, pava
dintas “Varpeliu”, juos žada 
auklėti Marijos Montessori sis
temos metodais. Mažieji auklėti
niai bus mokomi anglų kalbos, 
dailės ir muzikos. Prie įėjimo 
“Varpelin” yra pastatytas kry
žius su įrašu: “Dieve, saugok 
mūsų vaikus”, o kitoje pusėje — 
medinė skulptūrėlė “Rūpintojė
lis”. Darželio įrengimų finan
savo Pakruojo rajono valdyba, 
tikinčiųjų komitetas ir kai ku
rios gamyklos. “Varpeliui” va
dovauja Laima Dragūnienė, bai
gusi prie Kauno kunigų semina
rijos veikiančius teologijos 
kursus, Vilniuje studijavusi 
Marijos Montessori sistemų.

MAŽOJI BAZILIKA
Palaimintuoju paskelbtas ar- 

kiv. Jurgis Matulaitis, MIC, šių 
vasarų Marijampolėje buvo pri
simintas visų savaitę trukusiais 
atlaidais Šv. Mykolo Arkangelo 
šventovėje. Pagrindinis dėme
sys teko palaimintojo garbei 
skirtoms iškilmingoms sekma
dienio Mišioms liepos 12 d. Jas 
atnašavo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, pamokslų sakė 
vysk. Juozas Preikšas. Šventėn 
įsijungė kiti Lietuvos vyskupai 
ir du Marijampolėn atvykę Len
kijos vyskupai. Prieš Mišias 
Vilkaviškio vysk. Juozas Žemai
tis perskaitė iš Romos gautų 
pranešimų, kad Šv. Mykolo Ark
angelo šventovei, turinčiai plm. 
J. Matulaičio karstų, suteikia
mas mažosios bazilikos pavadi
nimas. Per Mišias buvo praneš
ta, kad popiežius Jonas Paulius 
II Lietuvon ruošiasi atvykti 1993 
m. rudenį. Į Mišias buvo atvykęs 
ir Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirm. Vytautas Landsber
gis, atlaidų metu dalyvavęs baig
miniame katalikiško jaunimo 
sųskrydžio posėdyje. Jis pabrė
žė, kad Lietuvos viltis yra jos 
jaunimas, kuriam reikia grųžinti 
dorų, sųžiningumų, pasitikėji
mų savimi.

KAIP MINDAUGO LAIKAIS?
Liepos šeštoji tapo valstybine 

švente, primenančia Mindaugo 
karūnavimų ir jo prieš septynis 
šimtus trisdešimt devynerius 
metus sujungtų Lietuvos vals
tybę. Žurnalistas Gintaras Vi
sockas ta proga “Lietuvos aide” 
paskelbė pasikalbėjimų su poe
tu Justinu Marcinkevičiumi, pa
vergtų Lietuvų išjudinusios 
“Mindaugo” dramos autoriumi. 
Paklaustas, kokios mintys jį da
bar yra apėmusios Mindaugo ka
rūnavimo dienų, J. Marcinkevi
čius pasakojo: “Kaip beatrody
tų paradokslu, bet šių dienų 
Lietuva tikrai primena Mindau
go laikų Lietuvų: susiskaldžiu
si, susipriešinusi, sunkiai, 
skausmingai kurianti save. Pyk
tis, neapykanta, pavydas, kerš
tas, garbėtroška, godumas iš
trūko iš mūsų rankų, siaučia 
mūsų širdyse, niokoja, degina, 
nusiaubia ir pavergia jas — kaip 
kokie kryžiuočių ar kalavijuo
čių būriai. Tie, kurie pasėjo šių 
sėklų, nemylėjo Lietuvos ir jos 
žmonių. Taigi, būdami laisvi, pa
tys pavergiame save. Santarvės 
idėja Lietuvai amžinai aktuali. 
Politinis ir socialinis egoizmas 
šiandien kaip niekada destruk
tyvus. Peržengti jį, reikia bū
tinai jį peržengti. Leiskime žmo

Advokatas
AUDRIUS A. STONKUS

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

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

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

maksimumo nėra.
• Siuntiniuose gali būti naujų ir 

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

• Sudarom įvairius maisto ir 
medicininių reikmenų siuntas.

• Pristatom pinigus į rankas 
jūsų giminėm Lietuvoje.

Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.;
pristatyti -10 v.r.- 6 v.v.;
šeštadieniais -10 v.r.- 3 v.p.p.
Iš anksto susitarus priimsime visada.
Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

nėms mylėti Lietuvų visų, su jos 
žaizdom ir skauduliais. Vieny
bė. Ne maurais užželiančio, už
sitraukiančio tvenkinio, o te
kančios upės vienybė. Jos pro
tinga santarvė su krantais. Su
prantu, kaip tai sunku. Bet argi 
Mindaugui buvo lengviau? Tur
būt jis galvojo ir apie mus, kada 
svarstė: O gal Tėvynę reikia visų 
laikų / Lipdyt ir kurti, kurti ir lip
dyt? / Nes jei sustoji tik —jinai 
ir miršta. / Taip, kurti visų laikų. 
Visų laikų! / Lipdyt ir kurti...”

MURMANSKO LIETUVIAI
Lietuvius ten jungia įsteig

tas Lietuvos kultūrinės bend
rijos skyrius, kurio valdybai 
vadovauja širvintiškis Aleksas 
Masiukas, dirbęs Baku mieste, 
Kamčiatkoje ir dabar atsikėlęs 
Murmanskan. Lietuvos kultūri
nės bendrijos Murmansko sky
rius turi apie 30 narių — jūri
ninkų, karininkų, liktinių ka
rių, įskaitant ir jų žmonas, 
kurios visos, išskyrus vienų, 
yra nelietuvės. Jos betgi lanko 
Geležinkelininkų rūmuose pirm. 
A. Masiuko suorganzuotus lietu
vių kalbos kursus. Kalėdoms, 
Velykoms ir Motinos dienai pri
siminti susirenkama Mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo institu
te. Dabar jau minima ir Lietu
vos nepriklausomybės šventė. 
Institute tada skamba lietuviš
kos dainos. Murmansko lietu
vius pradžiugino Kauno audi
nių fabriko “Liteksas” atstovų 
apsilankymas.

PAMINKLAS DIPLOMATUI
Japonijos konsulas Lietuvai 

Tiunė Sugihara 1939-40 m. Kau
ne išgelbėjo 6.000 iš Lenkijos 
atbėgusių žydų, jiems be savo 
vyriausybės sutikimo išdavęs 
įvažiavimo vizas Japonijon. Tų 
vizų dėka jie galėjo išvykti iš 
Lietuvos ir rasti globų laisva
jame pasaulyje. Liepos pradžio
je Lietuvoj viešėjo konsulo T. 
Sugiharos našlė Sachiko Sugi
hara ir marti Michi Sugihara. 
Jos Kaune aplankė namų, kuria
me prieš karų buvo įsikūrusi 
Japonijos diplomatinė atstovy
bė ir kuriame gyveno žydus gel- 
bėjusio konsulo šeima. Su vieš
niomis iš Japonijos susitiko 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos pirm. V. Landsbergis. Jos 
lankėsi ir Vilniuje įsteigtame 
Lietuvos žydų muziejuje. Liepos 
28 d. jo kieme buvo atidengtas 
paminklas buvusiam Japonijos 
konsului Tiunei Sugiharai. Pa
minklų Vilniuje sukūrė japo
nas skulptorius Goichi Kitaga
wa, talkinamas vilniečio skulp
toriaus Vlado Vildžiūno. Gra
nite simboliškai vaizduojama 
sunki našta, slegianti žmogaus 
pečius, galvų ir rankas. Pamink
lo atidengime dalyvavo Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pirm. 
V. Landsbergis. Iškilmės daly
viams buvo perskaityta konsulo 
našlės Sachiko Sugiharos padė
ka Lietuvos žydų muziejui už 
jos vyro atminimo įamžinimų. 
Netikėtos įtampos atnešė vė
liau gautas kažkieno perspėji
mas, kad toje vietoje prieš 
20 metų buvo pastebėta išliku
si II D. karo bomba, kurių ten 
gali būti ir daugiau. Pakviesti 
Lietuvos krašto apsaugos kariai, 
pašalinę gelžgalius ir nukasę 
šiukšles, kieme rado vienų gal
vutės neturintį 82 mm minosvai
džio sviedinį. y jjst

Kanados lietuvių bendruomenės atstovų PLB seime Lemonte RASOS ir PAULIAUS KURU atžalynas su Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministeriu DARIUMI KUOLIU Nuotr. P. Lukoševičiaus

Klaipėdą išvaduojant
Kiek žuvo prancūzų Lietuvai išlaisvinant Klaipėdą?

Nepriklausomos Lietuvos sava
noriams 1923 m. sausio 15 d. iš
laisvinant Klaipėda ir Klaipė
dos kraštų, buvo žuvusių. “Lie
tuvių enciklopedija” (XII, 43, 
Boston, 1957 m.) J. Budrio straips
nyje: “Sukilimo metu žuvo 20 
sukilėlių-savanorių, 2 prancū
zai ir 1 policininkas”. Kur nors 
reikėtų paskelbti žuvusių lietu
vių savanorių vardus, pavardes, 
kitokius duomenis apie tuos nar
suolius.

Hamilton, Ontario
PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS organizacija jau gavo pa
dėkos laiškus už išsiųstus drabu
žius, žaislus, avalynę ir vaistus. 
Visi labai dėkingi už gautų pa
ramų.

Rugsėjo pradžioje vėl ruošiame 
išsiųsti konteinerį su minėtais 
daiktais į Lietuvų. Vėl kreipia
mės į mielus hamiltoniečius pa
aukoti gerus vartotus vaikiškus 
drabužius bei avalynę. Prašome 
pristatyti sekmadieniais į Jauni
mo centrų arba narėms.

Didelį labdaros darbų atliko 
Jūratė Venčkevičiūtė (Smith). 
Ji parūpino iš Kingston© įvairių 
ligoninės aparatų, lovų ir t.t. Su
sidarė 1,5 konteinerio daiktų, ku
rie buvo išsiųsti humanitarinės 
pagalbos Lietuvai iniciatyva.

Pagalba Lietuvos vaikams 
komitetas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
Delhi-Tillsonburgo apylinkės lie
tuviams, kurie prisidėjo prie man 
ir Algiui suruošto “merg-bern” 
vakaro.

Ypatingai dėkojame I. Luko
šienei už didelį darbų ir už gra
žų suėjimo pravedimų, A. Rata- 
vičienei už gražius žodžius, bend
rų organizavimų bei rūpestį.

Nuoširdus ačiū ponioms E. Ru- 
gienienei, M. Mickevičienei, A. 
Vieraitienei, E. Rimkienei, N. 
Evans ir visoms kitoms prisidė
jusioms prie šio renginio, ku
ris atėmė nemažai jūsų brangaus 
laiko.

Dėkojame savo sesutėms Audrai 
Senkuvienei ir Jūrai Šeškutei už 
pareikštus šiltus prisiminimus, 
o visiems už tokių brangių do
vanų, kuri yra mums labai nau
dinga pradedant naujų gyvenimų.

Laima ir Algis Šeškai

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

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

(voice message)

Kaune leidžiamas Lietuvos 
šaulių sąjungos žurnalas “Tri
mitas” 7 nr., 1992 m., išspausdi
no pasikalbėjimą su buvusiu 
Klaipėdos atvadavimo 1923 m. 
savanoriu Kazimieru Skebėra. 
Parengė Albinas Čaplikas. Kau
tynių pabaigą taip nušviečia:

“Kada įžengėm į Klaipėda, jie 
(prancūzai) užsibarikadavo pre
fektūroje, - ten buvo jų štabas. 
Trijų aukštų mūrinis namas. Tai 
jie per langus iš kulkosvaidžių. 
Mes, užsimaskuodami, pribėgom 
arčiau, ir mėtom granatas. Bet, 
pasirodė, kad jos tik triukšmą 
kelia, daugiau nieko. Užtikom 
prancūziškų granatų - kiaušinio 
formos. Šitos granatos viską ir 
nulėmė. Greitai prancūzai iška
bino vėliavas.

Pas prancūzus nuėjau kartu 
su Darium Bulota, mat abu mo
kėjom prancūzų kalbą. Kada 
įžengėm į jų štabą, tai net ir 
šiandien nenoriu prisiminti to 
vaizdo .. . Ant sienų prilipę kru
vini žmogaus kūno gabalai... 
Ten mes jų užmušėm 47 žmones, 
ir visus karininkus. Apačioj bu
vo moterys, verkė. Tai mane, pri
simenu, kad toks pyktis paėmė, - 
už ką, kodėl jie, tie žmonės, ka
riavę su vokiečiais, praėję Ver- 
deną, žuvo čia, svetimoje žemė
je, už ką? Klaipėdoje prancū
zams vadovavo generolas Petis- 
ne. Tai buvo Verdeno ir Marnos 
didvyris. Nesuprantu, kaip jis 
galėjo leisti žudyti savo žmones!”

Tai kiek žuvo prancūzų Klai
pėdoje 1923 m. sausio 15 d.? Ko
kius duomenis turi Prancūzi
jos karinė vadovybė? Kur yra 
pilnas lietuvių savanorių są
rašas, dalyvavusių Klaipėdos 
išlaisvinime 1923 m.? Užsieny
je ir Lietuvoje dar yra to gar
bingo sukilimo dalyvių.

Algirdas Gustaitis

R. STEPULAITIS prie savo kūrinių Barrie miesto metiniame festivalyje

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
A T IT A V lietuvių kredito 

1/VJLlVZV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% asmenines paskolas...... 12.5%
santaupas................................3% nekiln. turto pask. 1 m......... 7%
kasd.pal.taupymo s-ta .... 2.5% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.75%
90 dienų indėlius ............. 4.5% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius .............. 5% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal..........4.5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius............. 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos).... 3% dydi iki $2.000 ir
RRSPirRRIFI m.....................5% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m.....................6.25% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

Rūpintojėlis Barrie miesto meti
niame festivalyje 1992.VIII.3-4. Jo 
autorius - R. Stepulaitis. Ši nuo
trauka buvo įdėta vietos laikraštyje 
“The Examiner” 1992.VIII.3 laidoje

Barrie, Ontario
METINĖ ŠVENTĖ. Rugpjūčio 

1-3 d.d. buvo didelė metinė šven
tė - festivalis. Čia visada daly
vauja daug įvairių meno šakų mė
gėjų ir specialistų. Programose 
taip pat - plaukimas per ežerą, 
laivelių lenktynės, muzikos ir dai
nų pasirodymai bei kitokios teat
rinės įvairybės.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet dalyvavo R. Stepulaitis 
su savo medžio drožiniais ir skulp
tūromis. Jis ir vėl gavo geriausią 
įvertinimą “Best in Show” ir $200 
piniginę premiją.'.R. Stępulaitis, 
visada ir visur panaudodamas vie
šo pasirodymo progas, stengiasi 
kelti Lietuvos ir lietuvių vardą. 
Čia jis turėjo išstatęs savo dary
tą Vytį, Gedimino biustą ir Rū
pintojėlį. Kiti jo kūriniai taip 
pat pasižymėjo originalumu, min
timi ir detaliu išbaigimu. G.B.

JA Valstybės
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

Detroito skyriaus naują valdy
bą 1992 metams sudarė: pirm. 
Saulius Šimoliūnas, sekr. Stasys 
Sližys, ižd. Kazimieras Kizis ir 
narys Vytautas Kutkus. Revizi
jos komisijon buvo išrinkti An
tanas Sukauskas ir Algis Zapa- 
rackas.

Šv. Kazimiero parapijos Los 
Angeles mieste dabartinis kle
bonas kun. dr. Algirdas Olšaus
kas, šiose pareigose pakeitęs 
pensijon išėjusį parapijos įstei
gėją prel. Joną Kučingį, atšven
tė dvigubą sukaktį — amžiaus 
šešiasdešimtpenkmetį ir kuni
gystės keturiasdešimtmetį. Šia 
proga jis popiežiaus Jono Pau
liaus II buvo pakeltas į prela
tus. Gegužės 10 d. įvesdinimą 
atliko parapijoje apsilankęs 
kardinolas Roger Mahony. Iškil
mingas Mišias su naujuoju prel. 
dr. A. Olšausku koncelebravo 
prel. dr. Vincas Bartuška, kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM, ir 
kun. Petras Cibulskis, MIC. Pa
mokslą sakė kardinolas R. Ma
hony. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. V. Ralio, ir 
sol. V. Vilkienė. Prelatu tapusį 
kleboną dr. A. Olšauską sveiki
no Šv. Kazimiero parapijos tary
bos pirm. J. Pupius ir Lietuvos 
garbės konsulas inž. V. Čeka
nauskas.

Argentina
Kun. Juozas Margis, MIC, ato

stogas šiais metais praleidžia 
Europoje, ten išvykęs birželio 
10 d. Jis jau aplankė Vasario 
16 gimnaziją. Didžiąją atostogų 
dalį šią vasarą praleis Lietu
voje, lankydamas Marijos šven
toves ir marijonus.

Lietuvių bendruomenei Ro
sario mieste vadovauja gegužės 
31 d. išrinkta nauja valdyba. Ją 
sudarė pirm. Elvira Mikolūnai- 
tė-Canete, vicepirm. Klaudija 
Makauskaitė, ižd. Malvina Ple- 
pytė ir kontrolės komisijos pir
mininku išrinktas Jonas Papeč- 
kys.

Australija
Penkiasdešimt pirmąsias sibi- 

rinių trėmimų metines Sidnyje 
gyvenantys baltiečiai paminėjo 
birželio 14 d. Bendrą minėjimą 
Latvių namuose surengė Jungti
nis baltiečių komitetas. Įvadi
niu žodžiu jį pradėjo komitetui 
vadovaujanti estė T. Kroll-Sim- 
mui. Latvių vardu kalbėjo A. Bir
žulis. Abu kalbėtojai prisipaži
no, kad didžiausią rūpestį suda
ro nepriklausomybę atgavusių 
Baltijos valstybių teritorijose 
pasilikę okupaciniai sovietinės 
kariuomenės daliniai. Šiandien 
sunku pasakyti, kas iš tikrųjų 
tuos dalinius tvarko — Rusija 
ar Sovietų Sąjungą praradusieji 
generolai. Tylos minute pager
bus už laisvę žuvusius baltie
čių kovotojus ir tremtinius, pra
sidėjo meninė programos dalis. 
Ją atliko latvių vyrų choras su 
vadove Daina Jaunberinš, latvė 
violončeliste Inga Aizstrauts. 
Keliomis dainomis programon 
įsijungė Sidnio lietuvių mišrus 
“Dainos” choras, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės ir Justino 
Ankaus.

Australijos lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” valdyba 
“Mūsų pastogės” savaitraštyje 
praneša su Lietuva užmegztus 
tiesioginius finansinius ryšius 
telegrafiniu būdu. Juos užtik
rino speciali sutartis, kurią bir
želio 12 d. pasirašė “Talkos” 
pirm. V. J. Alekna ir komerci
nio “Vilniaus” banko pirm. J. 

Susipažinkime iš arčiau su Baltijos šalimis 
pasinaudodami

tours inc.

savaitiniais skrydžiais iš TORONTO l 
VILNIŲ, LIETUVĄ- 

centriną Baltijos kraštų dalį, jungiančią 
Taliną, Rygą. 

Ypatinga pasiūla 
Kaina $799 + mokesčiai 

Išskrendame iš Toronto pirmadieniais, 
1992 m. rugpjūčio 31 d., 

sugrįžtame 1992 m. rugsėjo 16 d. arba 23 d. 
į šią kainą įeina vienos nakties nakvynė bei pusryčiai 

Kopenhagoje ir nemokamas įėjimas į pasaulinio garso TIVOLį 

STERLING AIRWAYS / LITHUANIAN AIRLINES 
Informacijų reikalu skambinti 

tel. (416) 882-5470. 
Dėl rezervacijų kreipkitės į savo kelionių agentūras.

Niedvaras Lietuvoje. Pinigų 
pervedimo paslaugomis galės 
pasinaudoti “Talkos” nariai ir 
“Vilniaus” banko klientai. Pra
nešime rašoma: “Talkos’ nariai 
gali bet kokią sumą pinigų per
vesti savo giminėms, ‘Vilniaus 
banko’ klientams, užpildydami 
pinigų pervedimo pareiškimą 
‘Talkoje’. Ši informacija tele
grafiniu būdu persiunčiama 
‘Vilniaus bankui’, o jau sekan
čią dieną adresato sąskaita yra 
kredituojama nurodyta suma 
Australijos doleriais. Tai būtų 
saugiausias ir greičiausias pi
nigų pervedimo būdas į Lietuvą. 
Pervedimo mokestis 15 dolerių, 
nežiūrint į pervedamą sumą!...” 
Australijos lietuviai, vykdami 
atostogų į Lietuvą, per “Talką” 
telegrafu galės pasiųsti “Vil
niaus” bankan norimą dolerių 
sumą. Ją ten galės atsiimti Aus
tralijos, JAV doleriais, Vokieti
jos markėmis arba rubliais pa
gal oficialiai nustatytą dienos 
kursą. Už šią operaciją “Vil
niaus” bankas ims 1,5% kopiisą. 
Panašiai žadama tvarkyti ir or
ganizacijų pinigų pervedimus 
Lietuvon.

Britanija
Viktoras Milvydas, Londono 

lietuvis, balandžio 20 d. grįžo 
Lietuvon, paskutines savo gyve
nimo dienas nutaręs praleisti 
pas seserį Vilniuje. Anglijon 
jis buvo atvykęs 1946 m. Gydy
tojai 1991 m. vasarą nustatė, 
kad V. Milvydas serga nepagy
doma liga. Kelionėje į Lietuvą 
jį lydėjo Z. Juras, o jos išlaidas 
apmokėjo Šv. Juozapo slaugos 
namai.

Italija
A. a. mens. Vincas Mincevi

čius, pedagogas, visuomeninin
kas ir žurnalistas, mirė savo va
sarnamyje Aostoje š. m. gegužės 
31 d. Velionis gimė Vokietijoje 
1915 m. spalio 20 d. Augo Suval
kijos Liudvinave ir, įstojęs sale
ziečių vienuolijon, išvyko Itali
jon. Mokėsi saleziečių institute 
Torine. Velionis taipgi yra 1946 
m. įsteigtos Šv. Kazimiero kole
gijos auklėtinis, teologiją stu
dijavęs Gregopanumo universi
tete, kunigu įšventintas 1949 m. 
gruodžio 17 d. Lietuvai yra daug 
nusipelnęs savo straipsniais 
italų spaudoje, itališkai leistu 
VLIKo biuleteniu “ELTA- 
Press”. Nuo 1954 m. iki mirties 
jam teko būti Italijos LB valdy
bos pirmininku, rūpintis tauti
niais lietuvių reikalais bei jiem 
skirtais renginiais. Velionis 
turėjo artimus ryšius su Lietu
vai ir lietuviams labai palan
kiu kardinolu A. Samore. Palai
dotas Campo Verano kapinių Šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje, 
laidotuvėse dalyvaujant vysk. 
A. Deksniui, kolegijos vadovy
bei, jos auklėtiniams ir dauge
liui Romoj gyvenančių lietuvių.

Vokietija
A. a. evangelikų kun. Martynas 

Bambulis, gimęs 1907 m. vasario 
13 d. Smeltėje prie Klaipėdos, 
po sunkios ligos mirė Hatters- 
heime š. m. kovo 6 d. Palaido
tas vietinėse kapinėse, apeigas 
atlikus ev. kun. Plessingui. Ve
lionis, baigęs gimnaziją Klai
pėdoje, teologiją studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete. Iki 
repatriacijos 1941 m. dirbo ku
nigu Vištyčio parapijoje. 1944 
m. buvo įjungtas į Vokietijos 
Wehrmachto dalinius. Sunkiai 
sužeistas ilgai gulėjo ligoninė
je. Pasveikęs beveik iki pensi
jos dirbo paliegėlių karo inva
lidų ligoninėje ir buhalteriu 
bei vertėju amerikiečiams.



Vaiko tėviškės namais besirūpinant...

“Vaiko tėviškės namai”
Pirmieji namai prie Marijampolės-pašventintas kertinis 

akmuo • “Namai reikalingi ne tam, kad turėtum kur 
pasikabinti kepurę”

Pasaulis jau žino, sukluso 
ir pritaria iš Italijos sugrįžu
sio monsinjoro Vytauto Kaz
lausko idėjai Lietuvos našlai
čiams pastatyti tėviškės na
mus.

Ligi šiam žmogui atvykstant 
Lietuvos našlaičių problema 
mūsų visuomenei tarsi nerū
pėjo. Atidžiau niekas nepasi
gilino į našlaičių problemas, 
nepažvelgė į šias valstybines 
įstaigas nelyg į tautos veidro
dį.

Seniai nuūžė kurtinantys II 
D. karo aidai, o našlaičių mū
suose vis daugėja.

Ir pasaulio kultūros konteks
te save gerbianti valstybė ne
nori mirgėti juodame sąraše.

Lietuva pakils humanizme. 
Tik padėję vaikams — užgydę 
jų skaudžiausias žaizdas, t. 
y. suteikę jiems tėviškės na
mus, davę šeimą su pasiauko
jančia, mylinčia motina, tė
višką globą, užtikrinę jiems 
saugumą normaliam asmeny
bės vystymuisi, užtikrinsime 
Lietuvos ateitį.

“Kiekvienas vaikas turi tei
sę į tėviškės namus” — sakoma 
prieš trejus metus Jungtinių 
tautų organizacijos paskelb
toje Vaiko teisių chartijoje.

Kai gimsta idėjos, o ne sva
jonės, ateinančios iš sapnų 
karalystės, jos ir įtvirtinamos 
svariais bei konkrečiais dar
bais.

Dar neseniai laikraščiai 
skelbė apie SOS vaikų kaimų 
Lietuvoje organizacijos už
mojus, planus ir pirmuosius 
žingsnius, o štai 1992 m. lie
pos 11 d., Lietuvos globėjo pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
šventės išvakarėse, Vilkaviš
kio vyskupas Juozas Žemaitis 
Avikilų kaime (prie Marijam
polės) pašventino pirmųjų tri
jų našlaičių kaimo namų pa
matus.

Apie tą įvykį byloja ir gau
siai susirinkę kaimo gyvento
jai, respublikos svečiai bei 
užsieniečiai su filmavimo ka
meromis.

Šventinės iškilmės metu 
skambėjo daug žadantys pras
mingi ir gražūs žodžiai, Lie
tuvos statybos ir urbanistikos 
ministeris Algimantas Nasvy- 
tis našlaičių kaimą pavadino 
meilės namais.

Gražiam užmojui pritarė ir 
pažadėjo visokeriopą pagalbą 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministeris Darius Kuolys. Jis 
išreiškė viltį, kad kilnūs dar
bai pažadins mūsų visuomenę 
gėrio kūrimui.

— Namai reikalingi ne tam, 
kad — kaip žmonės sako — tu
rėtum kur pasikabinti kepurę 
ar pasislėpti nuo lietaus. — 
Tokiais žodžiais kreipėsi pa
galbos fondo “Vaiko tėviškės 
namai” pirmininkas Vytauto 
Didžiojo universiteto ir Kau
no tarpdiecezinės kunigų se
minarijos profesorius prel. 
Vytautas Kazlauskas. — Nuo 
lietaus galima pasislėpti ir 
po tiltu. Modernusis pedago
ginis mokslas reikalauja vai
kų ir jaunimo auklėjimui su
kurti tėviškės namų aplinką. 
Tėviškės namų ilgesio pilna 
visų laikų literatūra nuo Ho
mero, Chateaubbriand’o iki 
Adomo Mickevičiaus, Mairo
nio ir Brazdžionio.

Marijampolės valstybinės 
statybos įmonės generalinis 
direktorius Valdas Zigman
tas iškilmingai į kertinį akme
nį įmūrijo sąrašą žmonių, ku
rie aukomis prisidėjo prie naš

laičių kaimo statybos. Aukoto
jų pageidavimu, jų lėšomis 
statomas namas bus pavadin
tas pačių ar tremtyje žuvusių 
giminių vardu.

Neatsitiktinai pirmieji Lie
tuvos vaikų kaimų pamatai iš
kilo Avikiluose. Šio kaimo gy
ventoja, buvusi pavasarininkų 
kuopos pirmininkė, Ona Ma- 
čiunskienė susirinkusiems pa
pasakojo, kaip sovietinės val
džios persekiojamas iš tėvynės 
pasitraukė jaunas kunigas Vy
tautas Kazlauskas.

Tokį jį pažinojo, toks ir su
grįžo — taurus, kilniaširdis, 
mylintis ir mylimas žmogus. 
Savo namus jis padovanojo 
našlaičiams. Juose jau gyvena 
keturių vaikų šeima.

Vytauto Kazlausko gimtaja
me kieme, skambant vadovės 
Laimos Lapkauskaitės Mari
jampolės ansamblio “Sūdu- 
vietis” širdį glostančioms 
lietuviškoms dainoms,“Cari
tas” moterys dosniai vaišino 
visus susirinkusius savo ga
mybos kepiniais ir sumušti
niais.

— Čia tai dalykas! — links
mai sušuko Amerikos lietuvis 
kunigas Antanas Bukauskas ir, 
laikydamas dar šiltą bandelę, 
nuskubėjo prie kibiro su gai
vinančiu gėrimu.

Gailė Kemeklienė
P. Lukšio 37-49, 3042 Kaunas

P.S. Pagalbos fondas “Vaiko 
tėviškės namai” susilaukė vi
suotinio Lietuvos žmonių pri
tarimo. Atsiliepė nemažas pa
vienių žmonių ir įmonių, pasi
ryžusių prisidėti aukomis ir 
naudingais patarimais. Jie 
prašo paskelbti einamąją sąr 
skaitą, idant atsilieptų dau
giau žmonių.

Pagalbos fondo “Vaiko tėviš
kės namai” adresas: Druski
ninkų 4-1, 3000 Kaunas. Tel. 
22-82-24. Einamoji sąskaita 
nr. 6700095 Lietuvos banko 
Kauno skyriuje. Kodas — 
260101568.

P.P.S. Pagalbos fondo “Vaiko 
tėviškės namai” rūpesčiu, re
miant JAV, Kanados, Austra
lijos, Italijos ir kitų kraštų 
lietuviams, projektuojami naš
laičių kaimai Marijampolėje 
ir Kaune. 1992 m. liepos 11 d. 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis kaime prie Marijam
polės pašventino pirmųjų tri
jų našlaičių kaimo namų pa
matus. Projektuoja Marijam
polės UAB “Niša”, architektai 
L. Masilionis ir D. Kalvaity
tė, vadovaujami M. Ražinsko. 
Statybos darbų vykdytojas yra 
VSĮ, vadovaujama V. Zigman- 
tos. Statybos vadovas yra pa
žadėjęs, kad pirmuosiuose tri
juose namuose našlaičių šei
mos jau galės švęsti šių metų 
Kalėdas. Visas kaimas turėtų 
būti pastatytas iki 1993 m. pa
baigos. Jame bus 15 namų naš
laičių šeimoms, vaikų darže
lis, susirinkimų salė, adminis
tracijos pastatas, direktoriaus 
namas, tetų ir tarnautojų na
mai, koplyčia. Visus darbus re
mia Marijampolės miesto ir ra
jono valdžia.

Kauno našlaičių gyvenvietė 
bus statoma Aukštuosiuose 
Kaniūkuose. Ten miesto val
dyba jau yra paskyrusi 3 ha 
sklypą. Čia numatoma pasta
tyti 12 namų našlaičių šei
moms. Siūloma kartu globoti 
ir senelius — ten pat pastatyti 
jiems namus, kuriuose galėtų 
gyventi 20-30 senelių. Inf.

augiau už ambasadorių 
Monsinjoras VINCAS MINCEVIČIUS, gyvendamas Italijoje, tapo plataus masto veikėju, 
kovojusiu už Lietuvos valstybinę ir tikybinę laisvę • Palaidotas Romos Verano kapinėse, 

bet jo darbai tebėra gyvi ir kalba apie jį

Lietuvos okupacijos laiko
tarpyje (1940-1990) vyko nuo
latinė kova už tautos laisvę. 
Kovojo ne tiktai partizanai, ne 
tiktai disidentai, ne tiktai po
grindininkai, bet ir daugelis 
tautiečių išeivijoje. Vienas 
tokių kovūnų yra monsinjoras 
Vincas Mincevičius, kurio ko
vos frontas buvo Italija su sa
vo religiniais ir politiniais 
centrais. Nušvito jo veidas, 
kai Lietuva 1990 m. atgavo sa
vo nepriklausomybę, kai jo pa
stangos tapo regimai įprasmin
tos. Dar daug jis būtų pasitar
navęs Lietuvai, jeigu ne stai
giai užklupusi mirtis 1992 m. 
gegužės 31 d. savame vasar
namyje Alpių kalnuose Aostos 
vietovėje. Mirė eidamas 77- 
sius amžiaus metus, palikęs 
daugybę atliktų darbų, kurių 
nė oficialūs ambasadoriai ne
būtų galėję padaryti.

Nuo mažens Italijoje
Vinco tėviškė — Liudvinavas 

Lietuvoje, tačiau jis išvydo pa
saulį 1915. X. 31 Vokietijoje, 
Breslavo aps., Laubano mies
telyje. Sakoma, tėvai ten nusi- 
kraustę I D. karo metu, vengda
mi carinės mobilizacijos ar 
bėgdami nuo karo pavojų.

Po karo šeima grįžo Lietu
von. Vincukui rūpėjo mokslas. 
Kai saleziečių vienuolijos 
atstovai iš Italijos pradėjo 
lankytis Lietuvoje, dairyda
miesi jaunų kandidatų, užsi
registravo ir Vincukas.

Nukeliavęs Italijon, viduri
nį ir aukštąjį mokslą baigė 
saleziečių institucijose. II D. 
karo metu buvo internuotas Si
cilijoje ir mokytojavo salezie
čių mokyklose. 1945-6 m. studi
javo Pizos universitete kartu 
su kitais lietuviais, buvusiais 
kariais ir patekusiais Italijon. 
Kai 1946 m. Romoje buvo 
įsteigta lietuvių Šv. Kazimie
ro kolegija, V. Mincevičius 
paliko saleziečius, įsijungė 
į kolegijos gyvenimą ir pradė
jo teologijos studijas Grego- 
riniame universitete. 1949. 
XII. 17 buvo įšventintas ku
nigu, inkardinuotu Vilkaviš
kio vyskupijom Norėdamas 
gauti daugiau akademinio iš
prusimo, tęsė studijas ir jas 
vainikavo teologijos licencia
to laipsniu 1951 m.

Italams apie Lietuvą
Po studijų atėjo laikas dar

bams. Reikėjo pasirinkti sritis 
pagal savo polinkius ir ano me
to reikalavimus. Grįžti Lietu
von, kaip anksčiau svajota, ne
buvo įmanoma, nes bolševikų 
okupuota, pavergta. Ryžtasi 
savo jėgas skirti jos laisvini
mui.

Bene vienas pirmųjų bei di
džiųjų jo darbų — straipsniai 
italų spaudoje. Rašė jis apie 
Lietuvos pavergimą, religijos 
persekiojimą, partizanų kovas, 
pogrindžio veiklą ir t.t. Tais 
klausimais parašė net keletą 
studijų.

Nuo 1954 m. pradėjo reda
guoti VLIKo remiamą žinia
raštį “ELTA Press” italų kal
ba, pateikdamas naujausias 
žinias apie Lietuvą italų 
žiniasklaidai. Tą leidinį 
kas mėnesį gaudavo italų laik
raščiai, radijas, televizija. 
Jį skaitė žurnalistai, politi
kai, visuomenės veikėjai, ku
nigai, vyskupai ir net popie
žius. Kun. V. Mincevičiaus dė
ka Italija per daugelį metų bu
vo gerai informuota apie Lie
tuvą.
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Vilniuje ant Lenino paminklo griuvėsių sustoję naujai įsteigtos kanadiečių-lietuvių bendrovės “Lithcan Neris 
Investments Ine.” darbuotojai su jos pirmininku A. J. Dudaravičiumi
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Maironio, Krėvės,
Vaičiulaičio, Braz-

Kūrybinė Lietuva
Nesitenkino kun. V. Mince

vičius vien žurnalistiniu dar
bu. Jam rūpėjo supažindinti 
italus ir su lietuvių literatūra, 
menu, mokslu. Išvertė italų 
kalbon visą eilę ištraukų iš kū
rybos šių rašytojų: Kudirkos, 
Biliūno, Vaičaičio, Lazdynų 
Pelėdos, 
Putino, 
džionio ir kitų.

Nevengė ir stambesnių kūri
nių: išvertė Šatrijos Raganos 
“Sename dvare”, prof. A. Ma
ceinos veikalą “Socialinis tei
singumas”, arkiv. J. Matulai
čio dienoraštį, Sibiro lietu
vaičių maldaknygę, išleisdino 
poetinės lietuvių kūrybos rin
kinį.

Surengė jis ne vieną lietu
vių religinio meno parodą Ro
moje ir kitose vietovėse. Kar
dinolo Samorės gimtinėje pa
statydino menišką lietuviško 
stiliaus kryžių.

A. a. monsinjoras VINCAS MINCE
VIČIUS su Šv. Tėvu Jonu-Pauliumi 
II Romoje

komitetui Ro- 
teko rūpintis 
labdara. Nuo 
Italijos lietu-

Dinamiška veikla
Velionis buvo dinamiškas ir 

visuomeninėje veikloje. Joje 
reiškėsi dviem frontais — lie
tuvių ir italų*. Nuo 1952 m. va
dovavo lietuvių 
moję, kuriam 
ypač tautiečių 
1954 m., tapęs 
vių bendruomenės pirminin
ku, rūpinosi visais organiza
ciniais reikalais. Ypač rūpes
tingai rengdavo Vasario 16 mi
nėjimus. Jo supratimu, tai bu
vo valstybės šventė, teikianti 
progą išeiti iš lietuviškojo kie
mo į plačiąją visuomenę. Dėl 
to jis sukviesdavo kiek galint 
daugiau italų žymūnų — politi
nių veikėjų ir hierarchų.

Be to, velionis, turėdamas 
plačias pažintis Italijos aukš
tuomenėje, galėjo daug padėti 
Lietuvai svarbiais momentais, 
kai pvz. grėsė pavojus Lietu
vos pasiuntinybei Vatikane, 
spaudžiant Maskvai, kai buvo 
rengiamos Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kakties iškilmės, kai buvo ren- 
giamoas krikščionybės 600 m. 
sukakties minėjimas.

Būdamas VLIKo ir krikščio
nių demokratų įgaliotiniu, da
lyvaudavo įvairiuose tarptau
tiniuose kongresuose, kalbė
davo įvairiose Italijos vieto
vėse apie Lietuvą bei jos lais
vės kovas. Tokia veikla skatino 
jį domėtis Lietuvos praeitimi 
- rinko istorinius žemėlapius 
ir paliko vertingą jų rinkinį, 
kuris turėtų atitekti Lietuvos 
institucijoms.

Pomirtinė tyla
Būdamas spaudos žmogus, 

velionis daug rašė apie kitus 
italų spaudoje, “ELTA-Press” 

žiniaraštyje, Italijos LB krašto 
valdybos informacijose. Bet 
apie jį mažai kas terašo. Kai 
sulaukė 75 m. amžiaus, niekas 
ta jo sukaktimi nesidomėjo. 
Skundėsi jis tada laiške “TŽ”, 
bet kai “TŽ” redakcija paprašė 
velionį atsiliepti į pokalbiui 
paruoštus klausimus, kukliai 
teisinosi negalįs to padaryti 
dėl susilpnėjusios sveikatos ir 
užimtumo. Mat pastaraisiais 
metais Romoje atsirado daug 
pabėgėlių iš Lietuvos, kuriems 
velionis stengėsi įvairiais bū
dais padėti.

Tokie ryškieji velionies bruo
žai, atskleidžiantys tiktai dalį 
jo gyvenimo, paaukoto tikinčia
jai Lietuvai. Tauta tokių pasi
ryžėlių niekad neturėtų už
miršti, nes tai tokie ambasa
doriai, kurių darbai išlieka 
tautos atmintyje. Pr. G.

Kviečia Lietuvos kurortai

Kada reikia vykti į kurortą?
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Lietuva turtinga gamtiniais 
gydomaisiais veiksniais. Drą
siai galima teigti, kad visa mū
sų respublika yra vienas gra
žus kurortas. Visur puikūs, 
įvairūs gamtovaizdžiai, daug 
upių ir ežerų, stiprinančiai 
ir grūdinančiai veikiantis kli
matas, įvairūs pagal druskų 
kiekį ir sudėtį bei fizines savy
bes mineraliniai vandenys, gy
domosios durpės.

Nors pagrindinės įvairių lė
tinių vidaus, nervų sistemos 
ir kitų organų ligų bei neuro- 
reguliacinių sutrikimų gydymo 
priemonės daugeliu atvejų yra 
vaistai, šiandien vis dažniau 
yra naudojama ir kurortinė pa
galba. Tai kurortinė profilak
tika (kova su gresiančios ligos 
veiksniais - viršsvoriu, padi
dinta intelektine bei emocine 
įtampa, arterine hipertensija, 
sutrikusiais bioritmais, nera
cionaliu gyvenimo būdu), prieš- 
recidyvinis kurortinis gydymas 
ir medicininis reabilitavimas 
(priešinvaliduminė profilakti
ka). Mat, kurortiniai veiksniai, 
veikdami visų pirma savo ener
gija, skatina natūralius orga
nizmo sveikimo mechanizmus, 
treniruoja įvairias fiziologi
nes sistemas, padidina orga
nizmo prisitaikymo galimybes 
prie besikeičiančios aplinkos, 
dirgiklių, padidina jo atsparu
mą peršalimui, mikrobų inva
zijai ir kt.

Be to, kurortinė pagalba visa
da yra derinama su teisingu 
veiklos ir poilsio ritmu, racio
nalia bei tinkama mityba, ak
tyviu poilsiu (ekskursijomis, 
sportiniais žaidimais, poilsio 
vakarais), įvairiomis klimati
nėmis procedūromis. Tai dar 
labiau sustiprina kurortinių 
veiksnių poveikį organizmui.

Tačiau visa tai nereiškia, 
jog kurortinę pagalbą, ypač 
priešrecidyvinį kurortinį gy
dymą, galima taikyti sergant 
bet kuria liga. Tuo gamtiniai 
gydomieji veiksniai ir skiriasi 
nuo farmakoterapinių vaistų, 
kurie dažniausiai ir naudoja
mi įvairiausioms ligoms gydy
ti. Nuo gamtinių gydomųjų 
veiksnių eilė ligų (pvz. pikty
biniai augliai, kraujo ligos,. 
aktyvi tuberkuliozė, psichikos 
sutrikimai, toli pažengusi hi
pertoninė liga, visos ligos 
ūmioje stadijoje ir kt.) galėtų 
baigtis katastrofiškai. Be to, 
galėtų pasunkėti net ir tokios 
ligos, kurioms gydyti kurorti
niai veiksniai yra taikomi. Tai 
priklauso nuo konkrečios ligos 
formos, stadijos, organizmo 
rezervinio-kompensacinio pa
jėgumo neatitikimo kurorti
niam gydymui.
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Kauno evangelikų liuteronų šventovėje, minint JAV-se mirusį kompozito
rių Vladų Jakubėnų. Solistas - A. Malikėnas, prie vargonų - V. Daugir
dienė 1992.V.27

Lietuvos kurortologijos moks
linio tyrimo laboratorijos at
liktų specialių klinikinių, bio
cheminių ir neurofiziologinių 
tyrimų duomenys parodė, jog 
kurortinio priešrecidyvinio 
gydymo nereikia skirti nei per 
anksti, nei per vėlai. Ūminėje 
ligos stadijoje, kada organiz
mas ir taip yra didžiausio įtem
pimo — kovos su liga būklėje, 
papildomas sveikimo mecha
nizmų skatinimas būtų tik ža
lingas, nes tai pertemptų fi
ziologines organizmo apsigy
nimo jėgas.

Jokios didesnės naudos ku
rortinis gydymas neteikia ir 
tada, kai yra išsivystę gilūs, 
negrįžtami pakitimai, invali
dumas. Kurortinis gydymas ge- , 
riausiai padeda tada, kai ūmi
nė ligos stadija yra praėjusi, 
bet organizmas, nors jo rezer
vinės jėgos yra ir pakankamos, ] 
pilnai nugalėti ligos nesugeba. 
Todėl gydytis į kurortą reikė
tų vykti tada, kai liga dar ne
spėjo įsisenėti. Antra vertus, 
plečiantis invalidumui, kuror
tiniai veiksniai, fizioterapi
jos, kinezioterapijos ir psicho
terapijos procedūros taip pat 
padeda.

Beveik visose Lietuvos sana
torijose veikia medicininio 
ligonių reabilitavimo skyriai,

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).

VIIBI’B

GIOBLS 

Latvių [staiga 
PATARNAVIMAI 
[ 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 - MŪSŲ SUKAKTIES PROGA 
rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais $6.50 už kubinę pėdą

• Persiuntimo kaina nepriklauso nuo siuntinio svorio.
• Pagal susitarimą paimame iš namų ir pristatome.
• Siuntos (container) išplaukia rugpjūčio 26 d. ir rugsėjo 23 d.
PINIGŲ PERVEDIMAS naujuoju valiutos kursu - garantuota 

JAV ir Kanados doleriais.
NAUJOS MAISTO SIUNTINŲ KAINOS - pradedant $45.

Reikalaukite naujausio kainoraščio.
Nuolatiniams klientams specialios nuolaidos.

SIUNTINIAI LĖKTUVU
- greitas būdas padėti jūsų draugams ir giminėms.

Sekantys išsiuntimai: rugsėjo 1, 15, ir 29 d.d.

STERLING LITHUANIAN AIR LINES

Kelionių suplanavimo specialistai - 
l 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

kurių tikslas — sustabdyti besi
vystantį invalidumą, o jam 
esant — treniruoti organizmo 
kompensacinius pajėgumus, 
kad pacientas nebūtų našta 
sau, savo šeimai ir visuomenei.

Prieš vykstant į kurortą, rei
kia nuodugniai išsitirti: pasi
tarti su savo gydytoju, atlikti 
kai kurias kraujo ir kitas ana
lizes, krūtinės ląstos ir skran
džio rentgenoskopiją, užrašyti 
elektrogramą. Žinoma, visa tai 
galima atlikti ir kurorte, tačiau 
daug geriau — tiek fizine, tiek 
ir psichologine prasme — at
vykti į kurortą pilnai išsityrus.

Lietuvos kurortuose (Biršto
ne, Druskininkuose, Palango
je ir Likėnuose) gydomos įvai
riausios virškinimo, širdies ir 
kraujagyslių, centrinės bei 
periferinės nervų, kvėpavimo 
sistemos, o taip pat sąnarių, 
raumenų, ginekologinės ir en
dokrinologinės ligos. Supran
tama, kiekvienas kurortas turi 
savo specifiką. Tai šių eilučių 
autorius ir paminės, aprašyda
mas “TŽ” Lietuvos kurortus.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard
šeimos ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario
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Amerika pirks Sibirą?
Boris Jelcinas pasiūlė Amerikai parduoti dalį Sibiro

Lietuva - pasaulinė scena
Tarptautinis teatrų festivalis Vilniuje 1993 metais

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Neseniai Vokietijoje susi
tiko didžiosios pasaulio valsty
bės ekonominėje konferenci
joje, kuri buvo pavadinta G-7. 
Šios konferencijos eigoje Bo
ris Jelcinas padarė staigme
ną. Norėdamas desperatiškai 
stabilizuoti savo krašto eko
nomiją, pasiūlė parduoti da
lį Sibiro su naftos laukais, fab
rikais ir turtinga mineralais 
žeme.

Šis pardavimas padėtą jo 
valstybei padengti dalį 70 bi
lijonų dolerių užsienio skolų. 
Prez. Busho reakcija į šį jo pa
siūlymą buvo ne entuziastiška, 
bet tik simpatiška.

Jeigu šiandien būtų gyvas 
Amerikos prezidentas Thomas 
Jefferson’as, tuoj pat pirktų 
ir didžiuotųsi galėdamas iš
plėsti Ameriką.

1803 m. Jefferson’ą pasiekė 
žinios, kad Napoleonas buvo 
patekęs į finansinius ir poli
tinius sunkumus. Anuomet jis 
nupirko iš Prancūzijos Loui- 
sian’ą. Napoleonas už tai gavo 
dalį grynais pinigais bei kito
mis gėrybėmis ir tuo būdu pa
dengė savo skolas.

Buvusi R. Vokietija per V. 
Vokietiją gauna 1 trilijoną do
lerių vakariečių lėšų perėji
mui iš komunizmo į kapitaliz
mą. Rusijos federacija reika
linga žymiai daugiau lėšų, ku
rių Vakarų valstybės negali 
duoti kaip paskolą. Tačiau yra 
kitas būdas pelningai investi
cijai, būtent Sibiro dalies pir
kimas. Amerika yra pajėgi tai 
padaryti.

Sibirą galima palyginti su 
Amerikos vakarais. Jų pakran
tės yra reikšmingos pasaulinei 
prekybai. Svarbiausias daly
kas yra Sibiro gamtos turtai: 
nafta, brangieji akmenys, miš
kai, auksas ir kita.

Dabartiniai užsienio inves
tuotojai rūpinasi Sibire įreng
ti kasyklas ir pravesti naujus 
kelius. Praeis daug metų, kol 
šie investavimai pradės duoti 
pelną.

Kitas klausimas, kokia val
dymo forma bus Rusijoje už 10 
ar 20 metų. Rusijos valdžia ga
lėtų nusavinti užsieniečių nuo
savybes arba uždėti didelius 
mokesčius. Tuo atveju inves

PARTIZANINIŲ KOVŲ AIDAI

Ąžuolai subrandina giles
ANTANINA GARMUTĖ

Nėra nė vieno žuvusio už laisvę kapo, 
ant kurio nesubręsty laisvės sėkla, 
duodanti gyvenimą naujam daigui.

VOLTAS VITMENAS

Nuo tų laikų, kai vyko kovos 
dėl aukurų ir židinių, lietuvis 
atsiremia į ąžuolą. Negeria 
ąžuolos sulos, nelaužo šakų ir 
neplėšo medžio lapų. Mūsų se
noliai sakydavo: kai skauda 
sužeistą širdį, kai slysta žemė 
iš po kojų, ateik, prisiglausk 
prie ąžuolo, ir medis suteiks 
stiprybės.

Ką šiandien papasakotų šimt
mečiai ąžuolai - laisvės me
džiai? Raudonojo viesulo siau
biami jie girdėjo žudomų, tre
miamų lietuvių raudą, jie re
gėjo žudančius, naikinančius, 
išduodančius.

Šiandien žinome savo pikta
darius: kas važiavo Tėvynei 
“Stalino saulės” parvežti, kas 
trėmė ir žudė, kas stūmė į dva
sinės tautžudystės duobę. Ži
nome ir tai, kas gelbėjo žmo
gų pačiose beviltiškiausiose 
situacijose. Vienintelė insti
tucija Lietuvoje, kuri nesi
lankstė ir nepataikavo žiau
riam pavergėjui, buvo Lietuvos 
Bažnyčia. Tik šventovėje Aukš
čiausiajam pasiguosdavo pa
vergtas lietuvis. Pažemintas 
žmogus čia atgaudavo dvasinį 
orumą. Čia jo širdyje įsižieb
davo vilties žiburys.

Klastingai mus užgrobusi 
Sovietų Sąjunga, paskelbusi 
valstybine religija ateizmą, 
siekė atimti iš žmogaus jo mo
ralinį turtą: šventus jausmus, 
dorovę, kilnų pareigos, tau
tiškumo supratimą. Pasiekė 
apogėjų iš carizmo laikų per
imtas menkystės šlovinimas. 
Atsirado nauji “amžini ir ne- 
klystantys” dievai: “Atėjo Le

tuotojai nedaug ką galėtų pa
daryti.

Kita išeitis: investuotojai 
iš Amerikos, Europos, Japoni
jos ir kitur galėtų ieškoti auk
so. Amerika parduotų jiems 
miško medžiagą, naftos gamy
bos teisę, mineralus ir kitus 
gamtos turtus. Dalis šios pre
kybos galėtų būti vedama gry
nais pinigais, kita dalis kre
dito forma. Sakysime, už pusę 
kainos Rusija galėtų pirkti pre
kių iš Amerikos. Dvidešimt me
tų laikotarpyje būtų galima 
eksportuoti prekių į Rusiją 
už 75 bilijonus dolerių. Atsi
rastų vienas milijonas naujų 
darbų Amerikoje. Pastaroji 
taptų didžiausia pasaulio naf
tos valstybe. Reikėtų atsisvei
kinti su OPEC. Išnyktų valsty
binis deficitas, pakiltų ekono
mija, biudžetas būtų subalan
suotas. Šis pirkinys padvigu
bintų Amerikos teritoriją. At
sirastų naujas pasienis su Ki
nija, Korėja ir Japonija.

Bet ar iš tikrųjų Rusija par
duos Sibirą? Kai Japonija ne
seniai prašė Gorbačiovą grą
žinti jiems Sovietų Sąjungos 
užimtas keturias mažas salas, 
Gorbačiovas atsakė, kad Rusi
ja neturi laisvos teritorijos. 
Žinoma, Gorbačiovas tada ne
įsivaizdavo, kokioje sunkioje 
padėtyje yra Rusijos valstybė. 
Joje šiuo metu - daugiau ne
gu depresija. Dauguma gyven
tojų prarado savo gyvenimo 
santaupas. Dešimt milijonų 
gyventojų yra be darbo. Kuro 
kainos kyla. Darbininko už
darbis mažiausias pasaulyje.

Jeigu Rusija parduotų dalį 
Sibiro, už gautus pinigus pa
dengtų skolas užsieniui, atnau
jintų pramonę, parengtų spe
cialistus, stabilizuotų savo pi
niginį vienetą ir dar pakak
tų pinigų išdalinti tūkstančius 
dolerių šeimoms, kurių mėne
sinis atlyginimas yra mažiau 
20 dolerių.

Sakysite, kad visa tai nerea
lu? Bet jau Amerika praeityje 
nupirko iš rusų Alaską!

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

“TŽ” leidėjai

ninas visiems laikams!” - pra
našavo V. Montvila. Apie Sta
liną - tai ir vardas jo “plieni
nis, ir protas plieninis, o 
žvilgsnis maloniai smagus”. 
(S. Nėris).

Neįtikėtinai iškraipant mū
sų tautos praeitį, haliucinaci
jomis buvo nuodijama jaunoji 
karta: “Ačiū Stalinui už laimę, 
Vade mylimas brangus” kelia
klupsčiavo J. Šimkus. Barba
rai niekino šventoves: jose 
įrengė sandėlius, suomiškas 
pirtis, kino teatrus, griovė Vil
niaus Kalvarijas. Ko tapo ver
ta begėdiškai falsifikuojama 
istorija - gyvenimo mokykla 
(historia ėst magistrą vitae)? 
Tremiami, žudomi žmonės, luo
šinama gyvųjų dvasia. Apnuo
dyti kankintojai komunizmo 
narkotikais mano esą “dori 
komunistai”: direktoriai, ra
šytojai. Ir darbininkai, kurių 
vardu buvo daromos niekšy
bės, o jie patys begėdiškiau
siai išnaudojami.

Ateistinis “tikėjimas”
Neturėdamas jokio ryšio su 

mokslu, ateistinis “tikėjimas” 
dedasi moksliniu, mistifikuo
ja ir sakralizuoja marksizmo 
pranašų dogmas, atitrūkusias 
nuo realybės ir sveiko proto. 
Diskutuoti, interpretuoti ar 
abejoti - draudžiama. “Liau
dies priešai” priverčiami “per- 
siauklėti” arba sunaikinami. 
Kuriamos bolševikų religijos 
“šventos” vietos: stabų pamink
lai, biustai, tribūnos, memo
rialai. Prie jų atliekami liaup
sių ritualai, maršai, himnai.

Tačiau nei tie paminklai, nei 
jokia melo ekstazė neišgelbės 
bolševizmo prestižo. Anais 
laikais Vilniuje žiauraus ti
rono Muravjovo-Koriko pa
minklą uždaryto universite
to studentai ištepdavo vilko 
taukais, ir viso miesto šunys

PIRMAS IŠEIVIJOS KOMPOZITORIŲ KONCERTAS LIETUVOJE, įvyko 1992 m. pavasarį Klaipėdoje. Buvo atlikti 
K. V. BANAIČIO, B. BUDRIŪNO, G. GUDAUSKIENĖS, O METRIKIENĖS, J. STROLIOS, J. STANKŪNO ir J. ŽILEVI
ČIAUS kūriniai. Koncerto atlikėjai: sol. Vida Grigalavičiūtė, sol. Vitalija Kirstukaitė, sol. Vytautas Kurnickas bei klar
netistas Pr. Narušis. Akompanavo Daiva Jonušaitė ir Violeta Pečiulienė. Koncertui vadovavo Šarūnas Juškevičius, orga
nizavo sol. Vytautas Kurnickas. Nuotraukoje iš kairės: D. Jonušaitė, V. Pečiulienė, V. Kirstukaitė, Z. Žokelis, N. Grigala
vičiūtė, V. Kurnickas Nuotr. D. Martinkutės

<&SKAITYTOJAI PASISAKO
“MIŠKO BROLIAI?”

1992 m. liepos 9 d. “Dirvoje” ra
šoma, esą paskirta parama 15.000 
dol. partizanų - miško brolių, 
tremtinių organizacijų ir t.t. Tau
tinių namų remontui. Nesupranta
ma, kokia ta “miško brolių” orga
nizacija? Vokiečių laikais buvo 
bolševikinės diversantų grupės, su
sitvėrusios Lietuvoje. Jos buvo 
sulipdytos iš rusų, mongolų, ka
zokų, lenkų, žydų ir parsidavėlių 
lietuvių, kurie kariavo už Stalino 
idėjas. Tokios grupės vadinosi 
“miško broliais”.

Antrą kartą sugrįžus bolševi
kams į Lietuvą, lietuviai stojo į 
mirtiną kovą su raudonuoju oku
pantu. Kūrėsi būriai, rinktinės, 
apygardos, pasivadinusios LLA 
- Lietuvos laisvės armija. 1949 m. 
vasario 19 d. netoli Radviliškio 
įvyko partizanų vadų suvažiavi
mas. Jis įsteigė centrinę vadovy
bę, atsisakė seno pavadinimo ir 
priėmė naują LLKS - Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdis. Padarė spren
dimų dėl bendros taktikos prie
šintis okupantui.

Man būnant dalyviu LLKS nuo 
1944 m. iki 1952 m. rudens, niekur 
neteko sutikti nei įsakymuose, 
nei raportuose, nei pranešimuo
se ir net bolševikinio tardymo me
tu pavadinimo “miško broliai”, 
kuris išeivijos spaudoje kartoja
mas.

Tauro apygardos partizanų kape
lionas - Grafas kun. JUSTINAS LE
LEŠIUS, žuvęs slėptuvėje 1947 m. 
netoli Veiverių

naktimis klaikiai staugdavo. 
O mūsų laikais “genijaus” Le
nino paminklą kitame Lietu
vos mieste (Panevėžyje) moks
leiviai naktimis aplaistydavo 
valerijonais, o rytais prie jo 
voliodavosi viso miesto girtos 
katės.

Tauta nesuklupo
Pagarba ir prievarta, lais

vė ir vergovė, melas ir tiesa - 
nesuderinami dalykai. Jų dirb
tinai dar niekam nepavyko su
taikyti.

Mūsų tauta nesuklupo prieš 
fizinę mirtį, lietuviai atsisakė 
dvasinės mirties. Visos mūsų 
praeities ištakos: kultūra, švie
timas, dorovinis auklėjimas re
miasi religija. Teisus buvo ru
sų grafas rašytojas Levas Tols
tojus, sakydamas: “Tikėjimas 
žmogui - tas pats, kas paukš
čiui sparnai”. Su Kristaus vė
liava ėjo į sukilimus lietuviai 
1831 ir 1863 metais, žengė klum
pėti Lietuvos savanoriai gin
ti Tėvynės 1918-aisiais. Su Die
vo ir Tėvynės vardu lūpose žu
vo, lagerių pragarus perėjo po
kario rezistentai, kartu su 
jais - ir Lietuvos šviesuoliai 
kunigai.

Didžioji dauguma Lietuvos 
kunigų visada ėjo su savo tau
ta. Tarnaudami Dievui, jie nie
kada nepamiršo, kad yra Lie
tuvos sūnūs.

1992 m. balandžio mėn. Radviliš
kio mieste likusių gyvų partizanų 
ir ryšininkų suvažiavime buvo 
aiškiai pasakyta Aukščiausios 
tarybos pirmininko V. Landsber
gio ir Krašto apsaugos ministerio 
A. Butkevičiaus kalbose: mes žen
gėm į nepriklausomybę pramintu 
Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio ke
liu, kol atgavom pilną nepriklau
somybę. Minėtą kalbą girdėjo 
VLIKo ir kiti užsienio atstovai, 
bet paramą skyrė iškraipant po
kario pasipriešinimo kovų isto
riją.

Povilas Pečiulaitis-Lakštingala

UŽSIENIO LIETUVIAMS
“Žingsnis po žingsnio” taktika 

nebūtų atnešusi Lietuvai laisvės. 
Maskva būtų užgesinus mūsų no
rus ir, perdažiusi fasadą, grąži
nusi Lietuvą į atnaujintą impe
riją. Neobolševikai ir dabar ne
atsisako imperinių užmačių.

Mes, kurie išstovėjome nesu
skaitomuose mitinguose, Baltijos 
kelyje, kurie sausyje ir rugpjū
tyje nuogi ir alkani stovėjome 
prieš sovietų tankus ir desanti
ninkus, — jau esąme pavargę nuo 
dabartinės demagogijos. Mums 
reikalinga jūsų, užsienio lietu
viai, moralinė ir finansinė pa
rama. Mums reikia jūsų laisva
jame pasaulyje įgytos patirties. 
Bent šimtinė jūsų turėtų prieš 
naujuosius rinkimus į seimą at

Kunigas Lelešius
Tyliai gaudžia vargonai pa

sakiškai jaukioje Nidos šven
tovėje, kyla siela į dangų. Si
dabriniais varpeliais skamba 
vaikučių balsai. Jauni pran
ciškonai kunigai - įkvėpti vei
dai ir romios širdys - teikia 
dvasinius patarnavimus. Aukš
tybių Viešpats taip arti. Jis 
mato mus-laisvėjančius, tobu
lėjančius.

O aš mąstau apie Jus, kuni
ge Justinai. Šioje tolimoje 
šventovėje, kur išnyksta dide
li atstumai ir sušyla siela, man 
ima skaudėti širdį. Aš regiu Jū
sų veidą - gerą ir besišypsan
tį. Matau Jus, mokantį religi
jos tiesų vaikučius gimtosios 
Suvalkijos šventovėse - Sasna
voje, Plutiškėse, Igliškėliuo
se, Lankeliškėse, Vištytyje. 
Prisimenu Jus - Tauro apygar
dos karo kapelioną - apspjau
dytą, paniekintą, išgamų try
piamą Veiveriuose ant grindi
nio.

Daugelio kunigų kraują, pra
lietą raudonųjų sadistų, su
gėrė Lietuvos žemė. Tačiau nė 
vieno iš jų atminimas nebuvo 
taip beatodairiškai juodina
mas, kaip kunigo Justino Lele
šiaus - Grafo. Perfrazuojant 
žinomą posakį, kad dideliam 
laivui - didelė jūra, galima 
pasakyti: juo didesnė asmeny
bė, juo didesni ir šmeižtai. 
Ant tokio bolševikų ateistinio 
priekalo kalė savo karjeras 
ir gerovę aničai, laurinaičiai 
ir kiti raudonųjų tarnai. Pa
gal specialius užsakymus fan
tastiškus prasimanymus apie 
kunigą Lelešių tebeskleidžia 
personalinės stribės.

Melo kojos trumpos. Kai fak
tai laužiami iš piršto, iš melo 
liūno išplaukia teisybė. Jos 
nenužudysi, neužliesi krauju, 
nepaslėpsi po raudona marška. 
Ji gyva - gyvųjų širdyse.

Kelio ieškant
Justinas Lelešius gimė 1919 

m. dorų ir darbščių Suvalkijos 
ūkininkų šeimoje netoli Mari
jampolės, Sasnavos valsčiuje, 
Navasdų kaime. Religingų tė- 

vykti į Lietuvą ir padėti mums, 
kurie siekiame, kad Lietuvos vals
tybės vairas patektų į tikrai Lie
tuvos laisvės idealui ištikimų 
žmonių rankas. Mes laukiame 
jūsų.

Jurgis Bielinis, Lietuva

DĖKOJU
Kaip epizodinis “Tėviškės ži

burių” bendradarbis, paskelbęs 
juose apie 50 straipsnių (įskai
tant jų tęsinius), ir kaip buvęs 
Lietuvos pogrindžio spaudos vei
kėjas bei politinis kalinys, aš 
nuo 1988 metų iki dabar gaunu do
vanai puikų savaitraštį “Tėviš
kės žiburius”. Šią dovaną aš bran
ginu ir išsaugojau.

Dabar, pasinaudodamas TRANS- 
PAK firmos prezidento p. Romo 
Pukščio malone, visus savo su
rinktus išeivijos spaudos bei 
knygų rinkinius išsiunčiu Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
besikuriančiai bibliotekai Vil
niuje, kur jie taps išeivijos įvai
riapusio gyvenimo studijų ob
jektu.

Nuoširdus ačiū “Tėviškės žibu
rių” redakcijai už man siunčia
mą šį savaitraštį. Taip pat per 
“Tėviškės žiburius” dėkoju ir po
nui Romui Pukščiui, kuris visą 
mano išeivijoje surinktą kultū
rinį turtą sutiko be atlyginimo 
išsiųsti LKM akademijai Vilniuje.

Su dėkingumu ir pagarba —
Vytautas Skuodis 

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

Kun. ZIGMAS NECIUNSKAS - ELY
TĖ, Lietuvos partizaną vado VANA
GO— ADOLFO RAMANAUSKO ry
šininkas. Kalėjo Sibiro lageriuose, 
mirė grįžęs Lietuvon

vų auklėjami, keturi sūnūs au
go krikščionybės idealų švieso
je. Justinas buvo gyvas, judrus, 
žvalus berniukas. Tokį jį prisi
mena vaikystės ir gimnazijos 
draugai (Juozas Bartuška ir 
kt.). Vaikinas daug skaitė. Ne
apsiribojo mokykliniais vado
vėliais, gilinosi į antikos filo
sofų veikalus, studijavo Macei
nos raštus. Buvo imlaus proto. 
Suprato, kad visa mūsų tautos 
praeitis, istorija, kultūra ir 
švietimas yra paženklinti reli
gijos ženklu.

Du tikslai nulėmė Justino gy
venimo kelio pasirinkimą: di
dysis jo gyvenimo kompasas - 
meilė Dievui ir troškimas bū
ti kuo naudingesnių Tėvynei. 
Artėjo pasaulinio gaisro - ka
ro metai, o gerų kunigų Lietu
voje dar vis trūko. Berniuko 
sieloje brendo dvasinis pa
šaukimas. Polinkis bendrau
ti su žmonėmis išryškino jo 
pedagoginius sugebėjimus, ku
rie labai pravertė katekizuo- 
jant vaikus.

1938 .m. Justinas Lelešius 
įstojo į Vilkaviškio kunigų se
minariją. Jaunasis klierikas 
daug bendravo su apylinkių 
kunigais. Ypač didelis jo drau
gas buvo Antanas Mieldažys.

(Bus daugiau)

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Vilnius yra vadinamas “Ry
tų Europos Atėnais”, o ir gele
žinio vilko legenda pasitvirti
na, kad pasaulis girdės Vil
niaus balsą, tik ne vilko stau
gimu, ne karo skelbimu, bet 
kultūros aidais. 1993 m. gegu
žės mėnesį Vilniuje įvyks dvie
jų savaičių tarptautinis teatrų 
festivalis, pirmas toks tarp
tautinis renginys išsilaisvinu
sioje Lietuvoje. Festivalio ren
gimu Lietuvoje bendromis jė
gomis rūpinasi Kultūros ir švie
timo ministerija, Užsienio rei
kalų ministerija, Vilniaus 
miesto savivaldybė ir Teatrų 
sąjunga. Iš prityrusių profe
sionalų ir talkininkų Čikago
je sudarytas patariamasis fes
tivalio komitetas. Jo pagrin
dinis patarėjas Bernard Sahlins 
jau kelis kartus lankėsi Lietu
voje. Jis yra teatro žinovas, 
televizijos ir filmų skriptų au
torius ir muziejų patarėjas. Jis 
su dideliu entuziazmu įsitrau
kė į festivalio darbus.

Šis festivalis - tai kilnoja
ma kultūrinė šventė, savo tra
dicija panaši į tarptautinę 
sporto olimpiadą, kuri kas ket- 
veri metai rengiama skirtingo
se valstybėse. Teatrų festiva
lį iki šiol globojo dvi dešim
tys vasltybių. Jugoslavija bu
vo vienintelė tą garbę turėju
si Rytų Europos valstybė. To
dėl tai yra nepaprastas įvykis 
Lietuvos gyvenime, nes jame 
dalyvaus teatrų grupės iš Ame
rikos, Afrikos, Tolimųjų Ry
tų, vakarinės ir šiaurinės Eu
ropos. Keturiuose Vilniaus teat
ruose bus suvaidinta keturio
lika scenos veikalų.

Festivalio metu vyks semi
narai, paskaitos ir kiti rengi
niai, kurie svečiams sudarys 
progą susipažinti su daugelį 
dešimtmečių nuo laisvojo pa
saulio atskirtais kolegomis 
lietuviais. Vietiniams meni
ninkams bus didelis džiaugs
mas ir nauda susitikti su skir
tingų kultūrų kolegomis, už
megzti su jais pažintis ir drau
gystes. Lietuvos meno viene
tai jau pilnu tempu ruošia fes
tivaliui specialiai programas, 
o rengėjai planuoja atidarymo 
iškilmes. Reikia tikėtis, kad 
rengėjai ims pavyzdį iš Vaka
rų pasaulio, neužtęsdami iš
kilmių ilgomis, nereikalin
gomis prakalbomis, kaip tai 
įprasta daryti išeivijoje, var
ginant ir žiūrovus, ir dalyvius. 
Šių metų tarptautinę sporto 
olimpiadą Barcelonoje Ispa
nijos karalius Juan Carlos ati
darė vienu trumpu sakiniu, tuo 
pagerbdamas iškilmių esminį 
elementą - su savo valstybių 
vėliavomis žygiuojančių spor
tininkų gretas.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 
rektorius praneša,

kad visi iš išeivijos stojantieji studijuoti Kauno technologijos 
universitete atleidžiami nuo bet kokio mokesčio (anksčiau 
buvo nustatyta $3,000 JAV metams). Daugiau informacijų 
rasite “Tėviškės žiburių” 25 numeryje 1992.VI.18, psl. 3.

Rašyti: KTU užsienio ryšių skyrius, Donelaičio 73, 
Kaunas 3006, Lithuania. Tel. 20-29-24, FAX 20-26-40. (JFD)

V

Trisdešimt devintojo “Santaros-Sviesos” 
suvažiavimo 1992 m. rugsėjo 10-13 d.d.

Pasaulio lietuvių centre,
511 East 127th Street, Lemont, IL 60439, USA 

Programa
Rugsėjo 10, ketvirtadienį, 2 v.p.p. Vytautas Kavolis - “Kultūrinis 

liberalizmas”. Pokalbis su Janina Žėkaite - “Nuo Šatrijos Ra
ganos iki Jurgio Savickio".

8 v.v. Liūtas Mockūnas - “Karas dėl knygų: prisiminimai apie nu
skendusį laiką ”.

Rugsėjo 11, penktadienį, 9.30 v.r. Rimvydas Glinskis - “Ar rasime 
vietos socrealizmui Lietuvos istorijoje?”. Zita Čepaitė, Zenonas 
Rekašius, Romas Sakadolskis- “Spaudos problemos Lietuvoje”.

2 v.p.p. Rimvydas Šilbajoris - “Dideli žodžiai mažose knygelėse”. 
Leonas Sabaliūnas, Saulius Sužiedėlis, Aleksandras Štromas - 
“Desovietizacija: kaltės ir atsakomybės svarstymai”.

“Santaros-Šviesos”, Algimanto Mackaus knygų fondo, “Metmenų”, 
A M & M Fundacijos ir Multidisciplinarinią studijų instituto 
posėdžiai.

8 v.v. Aidas Marčėnas - “Jaunesnieji Lietuvos poetai". Daiva Mer- 
kelytė, Antanas Šileika, Ilona Gražytė-Maziliauskienė - “Kū
ryba ir pokalbiai”.

Rugsėjo 12, šeštadienį, 9.30 v.r. Zita Čepaitė - “Galvojimai apie mo
teris ir moterų galvojimas atgimstančioje Lietuvoje". Marius 
Šaulauskas - “Demokratizacijos procesai Lietuvoje".

2 v.p.p. Ilona Gražytė-Maziliauskienė - “Atminties variantai nau
jojoje lietuvių prozoje”. Alfred E. Senn ir Valdas Adamkus - 
“Lietuvos politinė situacija, demokratizacijos problemos ir 
išeivijos alternatyvos”.

8 v.v. Literatūros vakaras - Zita Čepaitė, Aidas Marčėnas, Liūne 
Sutema, Artūras Tereškinas. Naujų knygų sutiktuvės.

Rugsėjo 13, sekmadienį, 10 v.r. Artūras Tereškinas - “Karalius kaip 
veidrodis XVIII amžiaus Lietuvos-Lenkijos memuarinėje ir 
dienoraštinėję literatūroje”.

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki rugsėjo 5 d. užsiregistruoti 
pas Marijų Paškevičienę, 306 55th Place, Downers Grove, IL 60516, USA.

Vilniuje veiks festivalio 
centras, ir bus paruoštos ki
tos patalpos, kuriose svečiai 
galės susitikti su vietiniais 
menininkais. Taip pat bus 
įrengtas spaudos centras, nes 
tikimasi sulaukti didelio bū
rio užsienio žurnalistų ir ra
dijo bei televizijos korespon
dentų. Visame pasaulyje bus 
reklamuojamos ekskursijos į 
festivalį, todėl tikimasi ir gra
žaus turistų skaičiaus. Rengė
jai tikisi, kad užsienio lietu
viai savo gausiu dalyvavimu šį 
festivalį parems.

Nepaprastai džiugi žinia pa
siekė rengėjus, kad tarptauti
nė UNESCO organizacija festi
valiui paremti paskyrė 25,000 
dolerių. Tikimasi, kad tuo pa
vyzdžiu paseks ir kitos orga
nizacijos, nes tokio festiva
lio rengimas pareikalaus per 
250,000 dolerių.

Lietuvos Jaunimo teatro di
rektorė ir festivalio pirminin
kė Rūta Vanagaitė (Wiman) 
lankėsi Čikagoje, kur ji buvo 
pagerbta Čikagos kultūrinių 
reikalų komisijos. Prancūzi
joje jai pavyko užmegzti ryšius 
su viena bendrove, kuri įsipa
reigojo iš Prancūzijos vyriau
sybės išgauti festivaliui finan
sinę paramą. Lėšų telkimo tiks
lu taip pat gauti kvietimai iš 
Belgijos ir Olandijos, jei jos 
bus pakviestos dalyvauti fes
tivalyje.

Lietuva tapo Rytų langu į 
Vakarus. Festivalis turės ir 
didelę politinę reikšmę, pri
sidės ir prie Lietuvos ekono
mikos kėlimo, suplaukus užsie
niečiams, kurie savo viešnagę 
apmokės “kieta valiuta”. Lietu
va pasaulyje pagarsės ne vien 
kaip iš sovietijos griuvėsių 
prisikelianti, varginga vals
tybė, bet ir kaip sena, garbin
ga tauta, puoselėjanti meno 
tradicijas ir tvirtai žengian
ti į kultūringų laisvų tautų 
gretas, per penkis vergijos de
šimtmečius nepraradusi mei
lės grožiui ir menui. Lietuvos 
vardas populiarės juo labiau, 
nes pasaulis dabar labai do
misi laisvę atgavusiomis vals
tybėmis, buvusiomis subyrė
jusios sovietinės imperijos 
vergėmis.

Festivalio lėšų telkimu rū
pinai Lietuvos ir Čikagos komi
tetai. Norintieji auka festiva
lį paremti tesikreipia į šiuos 
asmenis: Rūta Vanagaitė, Tarp
tautinio teatrų festivalo ko
miteto pirmininkė, Jovaro g. 6, 
Vilnius 2009, Lithuania. Čika
goje: Alė Kėželis, 1 East Schil
ler, Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. 312-751-0040; FAX 312- 
751-9792.



Marijampolės ir Kazlų Rūdos tautiečių vakaronė Mokytojų namų kieme Vilniuje Nuotr. Alf. Laučkos

VLADAS ŠALTMIRAS

Diplominis darbas apie Lietuvą
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□ KIILTQEWEJE VEIKLOJE

P’utinas vokiškai
Alfredas Franckaitis (Alfred 

Franzkeit), gyvenantis Vokie
tijoje, išvertė į vokiečių kal
bą ir išleido Mykolaičio-Puti
no lyrikos rinktinę. Knygos vir
šelis - tautinė trispalvė, ar ne 
dvejus metus kone kasdieną 
regėta Vakarų pasaulio televi
zijos programose bei spaudo
je, Lietuvai siekiant laisvės.

Įvado vietoje (“Anstelle el
nes Vorworts”) A. Franckaitis 
pateikia mums savo paties pa
rašytą eilėraštį - Putino kūry
bos ir asmens charakteristiką. 
Reikšminga, kad eilėraščio pa
rašymo data yra vasario 16 die
na (1991 metais). Ir trispalvis 
knygos viršelis, ir įvado data 
rodo, kad Franckaičio užsian
gažavimas yra daugiau nei tik 
literatūrinis; jis yra ir sąmo
ningai politinis, o, jei nori, 
tautinis, reiškiantis lojalumą, 
prisirišimą, meilę Lietuvai.

Apie Alfredą Franckaitį jau 
buvo “Tėviškės žiburiuose” ra
šyta 1991.11.26. Tame straips- 
nyje išvardytos trys Franckab 
ČiO* Į vokiečių kalbą išverstos 
knygos, būtent S. Sužiedėlio 
“Šventasis Kazimieras”, Anta
no Baranausko “Anykščių šile
lis” ir Maironio lyrikos leidi
nys.

Taigi Franckaitis yra pa
šventęs nemaža laiko ir savojo 
talento supažindinti litera
tūra besidominčią vokiečių vi
suomenę su buvusios Vokieti
jos kaimynais - lietuviais.

Į daugiau kaip šimto pusla
pių knygą Franckaitis sutal
pino 59 Putino eilėraščių ver
timus. Tituliniame puslapyje 
vertėjas savo triūsą pavadina 
“Nachdichtung”, vokiečių kal
boje poetiškai skambančiu žo
džiu. O lietuviškai jis artimiau
siai atitinka laisvojo vertimo 
prasmę. Laisvas vertimas, pri
reikus, leidžia daugiau dėme
sio skirti potekstinei reikšmei, 
atsisakant ar tai pažodinės 
prasmės, ar metro tapatumo. 
Tai betgi nesako, kad Franc
kaitis nebandytų, kiek įma
noma, laikytis visų originalaus 
eilėraščio savybių, tik kad kal
binių skirtybių užtvaros kar
tais to padaryti neleidžia. Pa
galiau ne kiekvienas eilėraštis 
iš viso įmanomas išversti.

Be jokių tikrų paaiškinimų 
ar bent išlygų visa medžiaga 
suskirstoma į penkis apylygius 
skyrius, nesilaikant kokios aiš
kios klasifikacijos. Tie skyriai 
(išvertus iš vokiečių kalbos): 
“Beržas, mielas beržas”, “Lai-
mink mane”, “Iš auksinių apva
dų”, “Saulėlydis” ir “Šviesos iš
blėso”. Galima būtų teigti, kad 
kiekvieno skyriaus eilėraščius 
jungia emocinė ar poetinė min
tis, ar vaizdinis pasaulis. Toks 
skirstymas lyg ir pusiau ap
čiuopiamas, bet nevisai.

Putinas - vienas didžiųjų lie
tuvių poetų, laiko tėkmėje įvai
riai poeziją interpretavęs ir 
perteikęs. Šalia lietuviškosios, 
dažnai naudojo pilnai įsisa
vintą ir pasaulinę tematiką. 
Jame esama ir romantiškojo 
laikotarpio, ir simbolizmo, ir 
tai, ką šiandieną vadintume 
neornamentuota poezija. Jis 
aprėpia platų lietuvių litera
tūros kitimo tarpsnį, nuolat 
siekęs sąlyčio su Europos Va
karais ir sąmoningai bandęs 
Vakarų kultūros bruožų įskie
pyti ir lietuviškajai. Jis para
šė pirmąjį (modernų) romaną 
lietuvių literatūrai. Jis taip
gi parašė pirmąją plačiai var-

Poetas ALFREDAS FRANCKAITIS

totą vakarietiška metodika bei 
metodologija paremtą lietu
vių literatūros konspekcinę 
knygą. O ką bekalbėti apie jo 
nenuilstamą rūpestį literatū
ros plėtote, jo pedagoginį darbą.

Pažįstąs Putino šakotumą, 
Franckaitis savąja knyga nė 
nepretenduoja į Putino poe
zijos perteikimo pilnatvę. 
Atvirkščiai, paskutiniame kny
gos puslapyje jis aiškiai pa
brėžia sąmoningai apsiribojęs; 
esą pateiktas rinkinys - gry
nai vertėjo asmenine nuovoka 
atrinktas, kad pradžiungintų 
skaitytoją, įdiegtų jam norą 
ir plačiau Putinu susidomėti 
(... zum “Anschmecken”, zum 
“Kennenlernen”, zum: weiter 
nach ihm fragen!).

Franckaičio knygos pasiro
dymas susilaukė Lietuvoje šil
to atgarsio. Jis pats lankėsi 
Lietuvoje ir buvo mūsų kultū
rininkų iškilmingai sutiktas, 
priimtas nariu į Lietuvos rašy
tojų sąjungą. Literatūrologė 
ir dailėtyrininkė (1986 metų 
T. L. enciklopedijos žiniomis) 
Irena Kostkevičiūtė įtikinamai 
aprašė (šių metų “Lit. ir mene”, 
5 nr.) vertimų reikšmę lietuvių 
kultūrai aplamai bei A. Franc
kaičio pastangą specifiškai.

Kokio lygmens yra Franckai
čio vertimai? Į šį klausimą ge
riausiai galėtų atsakyti ger
manistas ir poetas. Poezijos 
mylėtojui vertimo tekstas su
kelia malonų įspūdį. Tiesa, 
vietomis lyg ir neperduotas 
Putino subtilumas, bet neišga
lint spręsti visų vokiečių kal
bos išsisakymo galimybių (ne-
kalbant apie semantines - kul
tūrines abiejų kalbų skirtybes) 
neįmanoma teigti, kad, štai, 
vienoje ar kitoje vietoje būtų 
buvę įmanoma ir tiksliau per
teikti originalą.

Paimkime “Rūpintojėlio” 
(kiekvienam mūsų jau iš vai
kystės žinomą eilėraštį), pir
mojo posmo ketvirtąją eilutę, 
vokiškai verstą:

So herzbewegend glaenzen, lie
ber Heiland.

“Heiland”, lietuviškai - Iš
ganytojas. Bet pas Putiną ši ei
lutė kitaip surašyta. Ji siekia 
(kaip sakytų I. Kostkevičiūtė) į 
“lietuvių poetinės tradicijos 
archetipą”:

Taip spindi, net graudu, Dievuli 
mano.

Kitaip tariant, šioje eilutėje 
atsišaukia, sakykime, ir Bara
nauskas, ir Vienažindys, ir 
liaudies dainų motyvai.

Ši viena eilutė - tik pavyz
dys.

O pirmoji eilėraščio eilutė 
(Dievuli mano, kas per šviesios 
naktys) vokiškai:

Du lieber Gott, wie heli sind die- 
se Naechte.

Lietuviškajam Dievuliui vo
kiečių kalboje nėra mažybinio 
(ir būdingo, tikro, semantinio) 
atitikmens. A. Franckaitis pa
naudoja geriausią galimybę. 
Štai su kokiais sunkumais ver
tėjas kartais priverstas galy
nėtis.

Įtikinamai išverstas ir uni
kalus Putino eilėraštis, retas 
savo giedrumu, žaviu skambu
mu, “Tegu tave dievai”.
Laukuos šalna. Šarmotasai ryts 
Jau tuoj ir mano taką švilpdams 

nubarstys
Geltonu gintaru ir baltu sidabru... 
Kad būt širdy ramu, o akyse skaidru...

Verčia Franckaitis:
Und draussen friert’s. Der 

weissbereifte Ost
Hat bald auch meinen Weg so pfiffig- 

fein bemoosl
Mit gelbem Bernstein und mit 

weissem Silber...
So wird's den Augen hell und tief 

im Herzen stiller ...

Gerų, įtikinamų vertimų 
knygoje apstu, o apie mažiau 
vykusius vertėjas tikriausiai 
ir pats žino.

Įdomu ar Alfredas Franzkai- 
tis ketina sudaryti dabartinės 
lietuvių poezijos antologiją, 
kad ir po eilėraštį kiekvieno 
autoriaus? Tokiam darbui jis 
nešiojasi savyje visus duome
nis. Vykusi atranka galėtų su
dominti vokiečių poezijos my
lėtojus (mėgėjus ir profesiona
lus) savo plačia įvairove, sod
riu bendražmogišku turiniu, 
dramatiniu lietuviško likimo 
įspaudu bei aukštu poetiniu 
lygmeniu.

Alfred Franzkeit, AUS DER LY- 
RIK DES LITAUISCHEN DICH- 
TERS VINCAS MYKOLAITIS 
PUTINAS. Herausgeber: Al
fred Franzkeit, In den Wiese 3. 
D-2839 Wehrbleck. Druck: Ger
hard Rautenberg, 1991.
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IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ TAU

TINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ. Ninth 
Lithuanian Folk Dance Festival. 
Celebration of Freedom 1992. 
Rosemont, Illinois. 180 psi. Lei
dinys didžiojo formato su daugy
be nuotraukų. Redaktorė — Danu
tė Bindokienė, dailininkas— Pet
ras Aleksa, techninis redaktorius 
— Jonas Kuprys. Leidėjas — JAV 
ir Kanados lietuvių bendruome
nės. “Draugo” spaustuvė.

Šokėjai iš Kanados pasiruošę jungtis į milžinišką tautinių šokių sūkurį IX-toje Išeivijos tautinių šokių šventėje 
Čikagoje Nuotr. J. Tamulaičio

KAZYS BARONAS, Vokietija

Narsi mūsų tautos laisvės 
kova (Lietuva — laisvės žibu
rio nešėja Europoje!) rado at
garsį ne tik plačioje žiniasklai- 
doje, politiniame pasaulio fo
rume, bet ir jaunuomenės tar
pe, ypač studentijoje. Tai ro
dė didelis vokiškos “ELTA- 
Pressedienst” pareikalavimas 
— prašymas ne tik iš įtakingų 
Vokietijos politinių asmenų, 
bet ir aukštųjų mokyklų biblio
tekų.

Siuntinėjau ELTĄ Miunche
no un-to bibliotekai bei gra
žiam studentų būriui, jų tarpe 
1960 m. Bavarijoje gimusiai 
Mariannai Bačh. Baigusi gim
naziją ji studijavo vieninte
liame Vokietijos katalikų 
Eichstaetto un-te, kur 1983 m. 
gavo tikybos mokytojos diplo
mą. Nepasitenkino bavarietė 
vienu diplomu — panūdo siek
ti magistrės laipsnio Miun
cheno un-to politinių ir socia
linių mokslų fakultete. Jį bai
gė sėkmingai, parašydama 143 
psl. diplominį darbą “Lietu
vos laisvės kova — sovietinės 
Lietuvos respublikos laisvės 
siekiai istorinės revoliucijos 
fone į demokratinį socializ
mą”.

Autorė savo darbą suskirstė 
į tris dalis. Pradžioje ji trum
pai apžvelgė Lietuvos istoriją, 
valstybės įsteigimą, didžiąją 
kunigaikštystę, Lietuvos-Len
kijos sąjungą ir valstybės žlu
gimą, jos atstatymą po I D. ka
ro. Neužmiršo ji Lietuvos vi
daus politikos, Klaipėdos 
krašto bei Vilniaus klausimų. 
Jiems autorė paskyrę 17 psl. 
Seka Stalino-Hitlerio sutar
tis, laisvės netekimas, sovie
tizacija, masiniai trėmimai. 
Nepaisant komunistinės prie
spaudos, pasigirsta “laisvę 
Lietuvai” balsai, susidegini
mas Romo Kalantos. Sunku 
buvo Maskvai išlaikyti lietu
vių tautą pančiuose: keliasi 
lietuvių tauta, organizuojasi 
“Sąjūdis”, V. Landsbergio ko
va už laisvą Lietuvą, susikir
timas su K. Prunskiene. Visa 
tai aprašo antroje dalyje, pri
skiria prie jos Lietuvos kom
partiją, Algirdą Brazauską, 
konfrontaciją su “Sąjūdžiu” 
bei M. Gorbačiovo viešnagę 
Vilniuje (įdėtas jo dialogas

Mirė lietuviu bičiulis
1992 m. liepos 12 d. Miunche

ne mirė baltiečių bičiulis, bal- 
tiečių dr-jos Vokietijoje gar
bės narys prof. dr. Manfred 
Hellmann. Velionis yra dauge
lio lietuvių, latvių, estų klau
simais parašytų leidinių auto
rius, nuolatinis vokiškos “Elta- 
Pressedienst” bendradarbis.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKA. Dešimtas to
mas. Pogrindžio leidinys: nr. 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 1988-1989. Išleido 
Lietuvos Kronikos sąjunga. (6825 
South Talman Ave., Chicago, IL 
60629, USA). Viršelis ir iliustra
cijos — seselės Mercedes. Spau
dai paruošė Aleksandras Pakal
niškis, jn. Tiražas — 3.000. Čika
ga, 1992 m., 325 psl. Kaina — 10 
dol. (kietais viršeliais). Šiuo to
mu užbaigiamas “LKB kronikos” 
rinkinys, apimantis septynioli
kos metų religijos persekiojimo 
laikotarpį. Leidinio pradžioje — 
Lietuvos kardinolo V. Sladkevi
čiaus padėkos žodis leidėjams 
su kun. Kazimieru Kuzminsku 
priešakyje ir “LKB kronikos” 
redaktoriaus vysk. Sigito Tam- 
kevičiaus įvadas — “Žingsniai 
į laisvę”. 

su darbininku, reikalaujan
čiu nepriklausomybės Lietu
vai), M. Gorbačiovo mažumų 
politiką. Toliau M. Bach chro
nologine tvarka aprašo toli
mesnius Lietuvos įvykius: Lie- 
tuvos-Maskvos nervų karas, 
ūkinė blokada, žudynės, Vaka
rų pasaulio pažiūra į Lietu
vos laisvės siekius bei galu
tinis laimėjimas — pripažini
mas Lietuvos nepriklausoma 
valstybe.

Vokietė savo darbui panau
dojo gan plačią literatūrą — 
“Acta Baltica”, Graw Ansgar 
knygą (nelabai kruopščiai pa
rašyta!), J. Grotzky, prof. M. 
Hellmann’o trumpą Lietuvos 
istoriją, J. Ehretą, Sudūvį, L. 
Klemens ir kt. leidinius. La
bai stropiai surinktos spau
dos ištraukos apie Lietuvą, jų 
tarpe ir “ELTA-Pressedienst” 
informacijos.

Įvade autorė panaudoja 
Maironio eilėraštį, verstą A. 
Franzkeit, o 141 psl. eilėraš
tį “Antai pažvelki tai Vilniaus 
mūrai"...

Diplominis darbas baigia
mas šaltinių nuorodom, iš “EL
TA-Pressedienst” paimta pa
sirašyta sutartimi tarp Rusi
jos ir Lietuvos (pasirašė V. 
Landsbergis ir B. Jelcinas). 
Pridėti trys žemėlapiai iš 
prof dr. M. Hellmann’o “Grund- 
zuege der Geschichte Litau
ens, (Darmstadt, 1990) ir dviem 
iš “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” dienraščio, (1991, 
VIII. 28,1991. IX. 7).

Vokietė MARIANNA BACH, para
šiusi diplominį darbą apie Lietuvą 
Miuncheno universitete

Paskutinis jo laiškas pasie
kė mane 1991 m., kai prašiau 
parašyti vedamąjį Lietuvos ne
priklausomybės klausimu. De
ja, atsakymas buvo neigiamas. 
M. Hellmann jau tuo metu žino
jo nepagydomos ligos pasek
mes, stipriai ją pergyveno, pra
leisdamas pensininko dienas 
prie savo turtingos namų bib
liotekos.

M. Hellmann buvo labai ge
rai susipažinęs su Lietuvos 
istorija ir mūsų valstybės ne
priklausomybės gyvenimu. Jis 
parašė “Grundzuege der Ge
schichte Litauens” (Darmstadt, 
1966 m.). Daug leidinių skyrė 
savo gimtajai Latvijai, jos san
tykiams su vokiečių ordinu ir kt.

Prof. dr. Manfred Hellmann 
gimė 1912 m. Rygoje. Nuo 1952 
m. - Freiburgo un-to docentas. 
1938 m. Karaliaučiaus un-te už 
darbą “Die preussische Herr- 
schaft Tauroggen in Litauen 
(1690-Į793)” gavo daktaro laips
nį. Be to, išspausdino “Die 
Deutschen in Litauen, “Die li- 
tauische Nationalbewegung 19 
und 20 Jahrn ir kt. (LE VIII t., 
182 psl.). K. B.

Lietuvių dailės muziejus Le- 
monte prie Čikagos surengė bir
želio 6 d. atidarytą parodą “Lan
gai”, jai panaudodamas dviejų 
menininkų kūrinius. Vilnietei 
dail. Viktorijai Daniliauskaitei 
atstovavo Lietuvos šventovių vit
ražų popieriuje sukurti miniatiū
riniai reljefai, fotografui Algi
mantui Keziui — meniškai atliktos 
JAV pastatų langų nuotraukos. 
Atidarymo dalyvius su kita muzie
juje veikiančia paroda supažindi
no Arvydo Reneckio vaizdajuostė 
“Vilniaus grafika ir akvarelė”.

Lietuvių tautos praeities kan
čias atskleidė šią vasarą čikagie- 
čiams Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus fotogalerijoje sureng
ta Raimundo Urbakavičiaus nuo
traukų paroda “Ekspedicija Igar- 
kon”. Su kitais jos dalyviais jis 
ten lankėsi 1988 m., kai Igarkos 
stovykloje buvo likę barakų griu
vėsiai, lietuvių Sibiro tremtinių 
kapinės su išvartytais kryžiais. 
Jų tik dalelę nufotografavo R. 
Urbakavičius. Šioje stovykloje 
Stalino laikais kentėjo tūkstan
čiai tremtinių iš Lietuvos. Jų 
daug yra senosiose kapinėse, o 
keli tebegyvena lietuvių mieste
liu pavadintose stovyklos lieka
nose.

Tautodailininkas Povilas Ta- 
mulionis, svečias iš Lietuvos, 
kovo mėnesį medžio drožinių bei 
skulptūrų parodas surengęs Čika
gos ir Lemonto lietuviams, gegu
žės 23-25 d.d. įsijungė į tarptau
tinį liaudies festivalį “Folklife 
Festival” Vašingtono valstybės 
Seattle mieste. Ten jį pakvietė 
Jūratė Mažeikaitė-Harrison su ki
tais vietiniais lietuviais. Diev- 
dirbiu vadinamą liaudies skulpto
rių P. Tamulionį savo paviljone 
priglaudė skandinavų kilmės ame
rikiečių institucija “Nordic Heri
tage Museum”. Parodoms Čikago
je jis buvo atsivežęs pusantro 
šimto skulptūrėlių ir didesnių 
skulptūrų, o festivalin nusivežė 
tik 15 čikagiečiams jau rodytų 
kūrinių ir kelis nebaigtus darbus. 
Viešai atliktas tų darbų užbaigi
mas festivalio lankytojus supa
žindino su medžio drožyba. Ilges
niam laikui Čikagon atvykusį P. 
Tamulionį globoja Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro pirm. dr. 
Jonas Račkauskas.

Sol. Sofijos Pusdešrytės-Ado- 
maitienės, Kauno ir Vilniaus ope
rose dainavusio mezzo-soprano, 
amžiaus aštuoniasdešimtmetis ge
gužės 17 d. buvo paminėtas gimi
nių ir bičiulių pobūvyje Tautiniuo
se lietuvių namuose Čikagoje. Su
kaktuvininkė, 1936 m. baigusi Vy
tauto Didžiojo universiteto tei
sių fakultetą, dainavimo studijas 
Kauno konservatorijoje baigė tik 
1941 m. Tais metais ji debiutavo 
Amneris vaidmeniu G. Verdžio 
operoje “Aida”. Jos trumpą kelią 
Lietuvos operoje nutraukė išvyki
mas iš Lietuvos 1944 m. Pobūvyje 
dalyvavo sol. Arnoldas Voketai- 
tis. Atsiminimais dalijosi Miun
cheno konservatoriją 1948 m. bai
gusi sol. Prudencija Navickaitė- 
Bičkienė, lyrinis sopranas. Pobū
vio dalyviams buvo pagrotas su
kaktuvininkės įdainavimų įrašas 
su vienu jos ir P. Bičkienės at
liktu duetu.

Kultūros židinyje Bruklyne 
birželio 13 d. sušauktame Niu
jorke gyvenančių buvusių sediš
kių susirinkime prisiminta 1921 
m. darbą pradėjusi Sedos viduri
nė mokykla. 1961 m. ji buvo per
kelta į naują keturių aukštų pa
statą šiame Mažeikių rajono mies
telyje ir dabar yra tapusi pilną 
gimnazijos kursą apimančia vidu
rine mokykla. Niujorke tebegy
vena mokslą Sedos senojoj vidu
rinėj mokykloj 1921 m. pradėjusi 
Aleksandra Žukienė. Mokyklos 
lankymo nuotraukų buvusių se
diškių susirinkiman atsinešė 
Jadvyga Butkevičiūtė-Vebeliū- 
nienė. Tada paaiškėjo, kad Se
dos vidurinę mokyklą yra baigęs 
karo liepsnose 1944 m. spalio 7 
d. tragiškai žuvęs poetas Vytau
tas Mačernis. Jos auklėtiniai iš
eivijoje yra poetas kun. Leonar
das Andriekus, OFM, susirinkimo 
dalyviams skaitęs tris eilėraš
čius iš savo naujausio poezijos 
rinkinio, dail. Paulius Augius 
(1909-1960), rašytojas ir žurna
listas Paulius Jurkus. Lietuvoje 
Sedos vidurinės mokyklos septy
niasdešimtmetis buvo paminėtas 
pernai. Vienerius metus pavėlavę 
niujorkiškiai savo susirinkime 
nutarė išleisti Sedos vidurinei 
mokyklai skirtą almanachinio 
pobūdžio prisiminimų knygą. Me
džiagą surinks ir leidinį paruoš 
P. Jurkus su kun. L. Andriekumi, 
OFM.

Naujoji Šiaulių dailės gale
rija darbą pradėjo tarptautine 
jaunųjų dailininkų ir fotografų 
tapybos, skulptūros, meninių nuo
traukų paroda “Menas be sienų”. 
Bendra paroda buvo surengta da
nų iniciatyva, jon įsijungus vo
kiečiams, Lietuvos atstovams Sau
liui Kruopiui, Vytautui Mikšoniui 
ir Sauliui Mažyliui. Danijai atsto
vavo Karsten Juncher, Vokietijai 
— Barbara Schober. Šiauliuose ši 
paroda veikė iki gegužės pabai
gos, o iš ten buvo perkelta Pa
nevėžin ir Vilniun.

Steponą Kairį, Lietuvos nepri
klausomybės akto signatarą, žy
mųjį lietuvių socialdemokratų 
veikėją, pirmąjį VLIKo valdybos 
pirmininką, specialiu stogastul
piu pagerbė užunvėžiečiai, kurk
liečiai ir anykštėnai, š. m. gegu
žės 31 d. susirinkę į Marijos Tai
kos karalienės atlaidus mažoje 
Užunvėžių kaimo šventovėje. Mat 
jis yra jų krašto sūnus, gimęs 
1879 m. sausio 3 d. Užunvėžiuo- 
se, dabartiniame Anykščių rajo
ne, miręs Niujorke 1964 m. gruo
džio 16 d. Anykštėno tautodaili
ninko Jono Tvardausko išdrožtas 
ąžuolinis stogastulpis buvo pa
statytas ir atidengtas buvusioje 
Kairių sodyboje. Apie išeivijoje 
mirusį Lietuvos politiką, Vytau
to Didžiojo universiteto profe
sorių kalbėjo muziejininkas Vy
tautas Balčiūnas ir istorikas An
tanas Verbickas. Buvo prisimin
tos išeivijoje išleistos jo atsi
minimų knygos “Lietuva budo” 
(1957), “Tau, Lietuva” (1964), 
skaitomos jų ištraukos apie gim
tąjį Užunvėžių kaimą. Istorijos 
mokytojas Saulius Nefas jau 1989 
m. vasario 16 d. savo rašiniu 
“Anykštėnas — Lietuvos tarybos 
narys” priminė žymųjį šio krašto 
politiką, kovojusį . už Lietuvos 
laisvę. Jo atminimas dabar įam
žintas stogastulpiu vėl nepriklau
somybę atgavusioje Lietuvoje.

Žemaičio Simono Daukanto, 
Lietuvos istoriko ir lietuvių 
tautos švietėjo, gimimo 200 metų 
sukaktis bus paminėta 1993 m. 
spalio 28 d. Visais minėjimo ren
giniais rūpinasi kultūros ir švie
timo ministerijos sudaryta komi
sija. Žemaičių draugija dar šie
met Varniuose surengs pirmąją S. 
Daukanto atminimo konferenciją. 
1993 m. Vilniuje įvyks konferen
cija “Daukantas ir Vilniaus univer
sitetas”, gimimo sukakčiai skirta 
konferencija ir jubiliejinis va
karas. Bus pradėti leisti akade
miniai S. Daukanto raštai, į pir
mąjį tomą įjungus “Didįjį lenkų- 
lietuvių kalbų žodyną”. Numatyta 
išleisti ir S. Daukanto rinktinę 
vaikams, jam skirtų straipsnių 
ir studijų rinkinį. Atskirai minė
tinas dviejų Lietuvos istorikų — 
Simono Daukanto (1793-1864) ir 
Teodoro Narbuto (1784-1864) 
epistolarinio (laiškų formos) pa
likimo išleidimas. Paminklas S. 
Daukantui bus pastatytas Lenki
muose prie jo gimtojo Kalvių kai
mo, o jo gyventos vietos Vilniu
je, Rygoje, Petrapilyje (dabar
tiniame St. Peterburge) bus pažy
mėtos memorialinėmis lentomis.

Nuolatinę dail. Prano Dom- 
šaičio (1880-1965) kūrinių parodą 
surengė Klaipėdos paveikslų ga
lerija. Jis gimė Mažojoje Lietu
voje, mirė Pietų Afrikos respub
likoje. Velionis buvo baigęs Ka
raliaučiaus dailės akademiją, pa
sižymėjęs ekspresionistiniais ta
pybos darbais. Juos pasmerkė ir 
tokių dailininkų kūrinius 1935 m. 
iš Vokietijos meno galerijų paša
lino naciai. Dail. P. Domšaitis 
save laikė lietuviu. 1920 m. buvo 
gavęs Lietuvos pilietybę, turėjo 
jos užsienio pasą lietuviška pa
varde. Savo kūrinius iki 1938 m. 
pasirašydavo vokiška versija — 
Franz Domscheit, vėliau — lietu
višku vardu ir pavarde. Kelis kar
tus lankėsi nepriklausomoje Lie
tuvoje, domėjosi jos liaudies me
nu. Nuo 1949 m. gyveno P. Afriko
je, kur jo olandų kilmės daininin
kė žmona buvo gavusi dėstytojos 
darbą Cape Town konservatorijo
je. Iš našlės A. Domšaitienės, 
jau persikėlusios į Havajus, JAV 
lietuvių fondas nupirko apie 750 
dail. P. Domšaičio kūrinių Lietu
vių dailiojo meno institutui Či
kagoje. Tas institutas su M. K. 
Čiurlionio meno galerija ir Lie
tuvių tautodailės instituto Čika
gos skyriumi yra įsteigęs Lietu
vių dailės muziejų Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Nuolatinei 
dail. Prano Domšaičio parodai 
Klaipėdos paveikslų galerijoje 
iš Lemonto buvo gauta apie 180 
Lietuvai padovanotų kūrinių — 
tapybos darbų, pastelių ir pieši- 
ni4- V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas 

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.75%

180-364 d. term, ind........... 4.75%
1 metų term, indėlius....... 4.75%
2 metų term, indėlius....... 5.00%
3 metų term. Indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. Ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.00%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo ............... 8.75%

Sutarties paskolas 
nuo ............... 8.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 7.00%
2 metų ............... 7.50%
3 metų ............... 8.25%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 6.75%

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

Lietuvos olimpiečiai krepšininkai džiaugiasi laimėjimu prieš buvusius oku
pantus. Juos paklupdžius 82:78, buvo laimėtas Lietuvai bronzos medalis. 
Pasitenkinimui nebuvo ribų. Jie mėto j orą savo vyr. trenerį Vladą Garastą

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

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

tis. Šitaip žaidžiant, nieko nega
lima tikėtis geresnio...! Buvo pa
moka, kuri Lietuvai kainavo sidab
ro medalį.

Paskutines pogrupio rungtynes 
Lietuva laimėjo prieš Australiją 
98:87 ir lentelėje su rusais atsisto
jo 8 taškų lygiosiomis (jie paskuti
nes rungtynes pralaimėjo Puerto Ri- 
kui). Galutinis teisėjų nuospren
dis Lietuvai buvo į antrosios vie
tos poziciją. Ketvirtfinalių ir me
dalių siekiančiose varžybose Lietu
va atsidūrė blogoje padėtyje. Lai
mėjus prieš Braziliją 114:96, sekan
čias rungtynęs, jau pusfinaliuose 
turėjo žaisti prieš JAV-bes. Šias 
rungtynes pralaimėję atsidūrė bron
zos medalio varžybose su NVS žai
dėjais (jie pusiaufinaliuose pra
laimėjo Kroatijai 75:74). Taip ir 
oliminpės medalių varžybos baigė
si: JAV - Kroatija 117:85, Lietuva 
- Rusija 82:78. Amerika - auksas, 
Kroatija - sidabras ir Lietuva - 
bronza.

Aukso medalis •
Romas Ubartas Barcelonoje, nu

sviedęs diską 65.12 m, Lietuvai lai
mėjo aukso medalį. 1988 m. Seule jis 
buvo antrasis ir iš ten grįžo su si
dabro medaliu. Geriausia jo pasek
mė - 70 m 6 cm buvo pasiekta Lietu
voje 1989 m. 1991 m. jis buvo tarptau
tinių lengvosios atletikos varžybų - 
Grand Prix serijos laimėtojas.

LIETUVIŲ 
_ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
4.75% už 90 dienų term, indėlius
4.75% už 6 mėnesių term. Indėlius
4.75% už 1 m. term. Indėlius
5.00% už 2 m. term, indėlius
5.25% už 3 m. term. Indėlius
4.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 3 m. GIC Invest, pažym.
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% UŽ RRSP if RRIF ind. (variable rate) 

5.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk. (gyvybė. draudė)

3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

7.00%
7.50%
8.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 6.75%
(variable rate)

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

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

1 East MaH Crescent
Etobicoke, Ontario M9B 6G8

Profenlonali Inc. Res: 231-2839
An Independent Member Broker ANTANAS GENYS

Kelias (olimpiadą...
Po ilgos okupacijos, kurios metu 

gimė, augo ir, nerasdami kito kelio, 
sėmęsi sovietinės “kultūros” Lie
tuvos sportininkai 1992 m. dalyva
vo Žiemos olimpiadoje Albertvi- 
lyje ir pastaruoju metu XXV-se va
saros olimpinėse žaidynėse Barce- 
lonoje jau kaip nepriklausomos 
Lietuvos atstovai. Trumpas pasi
ruošimui laikas ir kiti organizaci
niai, finansiniai reikalai kėlė rū
pestį. Jie buvo nugalėti, ir pirmie
ji krepšininkai pradėjo kelią j olim
pines žaidynes.

Anksčiau buvo rašyta apie Tarp
tautinio olimpinio komiteto (IOC) 
nustatytas taisykles, kiek valsty
bių bus priimama į Barcelonę, kiek 
iš kiekvieno kontinento ir t.t. La
bai griežtas buvo IOC sprendimas 
Lietuvai, kuri norėjo į olimpinę 
rinktinę įtraukti užsienio lietuvius: 
R. Šimkų, Č. Aleksiną ir G. Rautin- 
šą. Nepaisant, kad Lietuva šiems
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Šią nuotrauką įsidėjo JAV dienraš
tis “The Boston Globe” 1992.VII.31, 
plačiai aprašęs Lietuvos krepšinio 
komandą, grėsmingą JAV koman
dai Barcelonos olimpiadoje. Nuo
traukoje - Arvydas Sabonis kovoje 
su Venezuelos krepšinio komanda

krepšininkams buvo suteikusi pilie
tybę, pagal IOC jie turėjo būti iš
gyvenę krašte paskutinius dvejus 
metus. Taip jų prijungti nepavyko 
prie Lietuvos rinktinės.

Pareiškusių norą dalyvauti olim
piados krepšinyje iš Europos bu
vo 26 valstybės. Tik keturioms duo
ta teisė. 1992 m. birželio 22 d. pra
sidėjo Europos valstybių atrankos 
turnyras net keturiose grupėse. 
Lietuvai nebuvo sunkumų savo gru
pėje laimėti pirmą vietą. Ji nuga
lėjo Angliją 87:71, Olandiją 100:75, 
Vengriją 120:57, Estiją 100:70, Ru- 
siją-NVS 116:79. Vėliau pirmųjų 
dviejų vietų laimėtojai buvo per
kelti į kitą (8 komandų) turnyrą, 
kuriame pirmosios keturių vietų 
laimėtojos buvo pripažintos Euro
pos leidžiamam kontinentui. Čia 
Lietuva vėl laimėjo prieš visus 
priešininkus: Kroatiją 99:89, Iz
raelį 95:85, Vokietiją 100:84, Čekos
lovakiją 80:73, Slovėniją 90:73 ir 
Italiją 100:87, o su NVS komanda, 
po anos triuškinančios pergalės, 
nebereikėjo žaisti. Lietuva, neofi
cialus Europos meisteris, išvyko į 
Barceloną kaip pirmoji kontinen
to komanda. Greta su ja išsikovojo 
teisę Kroatija, NVS ir Vokietija.

Amerikos zonų keturias leistinas 
vietas į olimpiadą išsikovojo JAV, 
Venezuela, Brazilija ir Puerto Riko. 
Okeanijos zonai atstovavo Austra
lija; Azijos - Kinija ir Afrikos - An
gola. Ispanija, šeimininkė, teisę 
gavo išimtinai. Taip buvo priimta 
12 pasaulio rinktinių.

Burtai Barcelonoje Lietuvai lėmė 
žaisti B grupėje: Lietuva, Kinija, 
Venezuela, Puerto Riko, Australija 
ir NVS. A grupę sudarė: JAV, Ango
la, Kroatija, Brazilija, Vokietija 
ir Ispanija.

Lietuva pirmas tris rungtynes 
sužaidė be priekaištų, laimėdama 
prieš Kiniją 112:75, Venezuelą 87:79 
ir Puerto Riko 104:91. Ketvirtosios 
prieš NVS baigėsi pralaimėjimu 
92:80 ..., ir be reikalo. Vienu me
tu žaidimas vestas net 19 taškų per
svara . .., nebeišlaikyta ir rungty
nės “prakištos”. Kodėl taip atsiti
ko? Galima įvairiai komentuoti. Di
džiausia bėda, neturėta tinkamo ly
gio pakaitų. Marčiulioniui ir Sabo
niui žaisti 40 min. nepakeistiems 
buvo per sunku . . . Kita, buvo per 
daug pasitikėta pranašumu prieš 
rusus, o pats blogiausias dalykas 
- tai pasimetimas, panika ir pyk-

Olimpinės ugnies nešėjas
Vilniaus “S. Nėries” antrosios vi

durinės mokyklos dešimtokas, ketu
riolikmetis Vytautas Kaikaris, 
bendraamžių tarpe laimėjęs konkur
są ir “Coca Cola” finansuojamą ke
lionę į Ispaniją, dalyvavo olimpi
nės ugnies nešime. Jis tarp Valja- 
dolido ir Segovijos miestų 500 m 
distanciją nešė olimpinį deglą, ku
rio estafetę Ispanijos keliais bir
želio mėnesį pradėjo IOC preziden
tas markizas J. A. Samaranchas. V. 
Kaikariui buvo įteiktas LTOK me
dalis. Sig. K.

VYTAUTAS KAIKARIS, kuriam lai
mė švystelėjo būti vienam iš olim
pinės ugnies nešėjų, apdovanotas 
LTOK medaliu

Šaudytojų žinios
ŠALFASS-gos “Trap” šaudymo 

pirmenybių, pravestų 1992 m. gegu
žės 23 d. Hamiltono lietuvių medžio
tojų ir žūklautojų klubo Giedraitis 
šaudykloje, varžybinės pasekmės: 16 
yd. klasė A-A. Šimkevičius, 98x100- 
I vietą, A. Svilas, 93 - II v., J. Mačio- 
nis, 91 - III v. 16 yd. klasė B - G. Mar
tišius, 76-1 v., P. Armonas, 69 - II 
v., P. Zubas, 59 - III v. Išlyginami: A. 
Šimkevičius, 44x50 - I v., J. Stankus, 
44-11 v., B. Savickas, 40 - III v. Dvi
gubi: A. Šimkevičius, 39-25x2 -1 v., J. 
Mačionis, 32 - II v., A. Svilas, 31 - III 
v. 1992 m. čempionas - A. Šimkevi
čius, 181x200, A. Svilas - 159 ir J. Ma
čionis -159.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 95 milijonus dolerių

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

LEDAS REFRIGERA TION 
Nelikit karštyje šią vasarą!

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

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

Lina Kuliavienė

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

\ /i ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

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

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

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

Regina (Gina) 
Gregorian
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

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

Roseland Realty Ltd., Realtor 
Independently Owned and Operated

Ateitininkų žinios
Ateitininkų studijų dienos įvyks 

1992 m. rugsėjo 4-7 d.d. Dainavoje, 
Michigan. Studijų dienose vyks 
įvairi dienos ir vakaro programa. 
Pagrindinis programos dėmesys 
bus skiriamas dvasinio atgimi
mo Lietuvoje klausimui. Kviečia
me registruotis pas Lidiją Rin- 
gienę, 50 Carriage Trail, Palos 
Heights, IL 60463, USA. Tel. (708) 
361-2557.

Skautų veikla
• Užsibaigė sėkminga dviejų 

savaičių skautų-čių stovykla “Ro
muvoje”, ir jos dalyviai išsiskirstė 
į namus. Pirmą savaitę “Mes esam 
‘Romuvos’ vaikai” palapinėse ir 
nameliuose gyveno 164, o antrą 
savaitę - 152 skautai-tės. Iš viso 
registratorė v.s. D. Keršienė už
registravo 228 asmenis. Virtuvėje 
pirmą savaitę dirbo 7, o antrą - 6 
šeimininkės. Maistas buvo skanus. 
Laužai liepsnojo kiekvieną vaka
rą, aidėjo dainos ir šūkiai. Lau- 
žavedės pareigas atliko vyr. skau
tė Inga Pivoriūtė. Stovykloje be 
plačios programos buvo skautų vy
čių, vyr. skaučių, jūros budžių 
ir skautų įžodžiai. Prityrę skau
tai buvo išvykę trijų dienų išky
lai į Algonquin parką, o jūros 
skautai buriavo “Lapės” ežere. Bu
vo paminėtas ir “Romuvos” 30-me- 
tis, į kurį buvo suvažiavę daug 
skautininkų ir svečių iš Toron
to, keletas net iš Lietuvos. Šį mi
nėjimą aplankė ir LSS-gos Pirmi- 
jos pirm. v.s. S. Miknaitis ir Sese
rijos V.S. v.s. B. Banaitienė. Jie 
padarė pranešimus iš viešnagės 
Lietuvoje. Mišias atnašavo Prisi
kėlimo parp. klebonas kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM. Nors 
dažnokai lijo tačiau stovyklauto
jų geros nuotaikos nepakeitė. M.

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

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)

Eli PARCEL SERVICE 
614 The Queensway 

Etobicoke, Ontario M8Y1K2 
Tel. (416) 503-1601

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON

vasaros
1.27 uz svarą

laikotarpiui
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The Queensway

TheQEW

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

• Garantuojamos žemiausios 
kainos siuntinius pristatant 
į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

• Nei minimumu, nei maksimu
mu siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas. .

• Greitas 3 savaičių 
siuntinių pristatymas lėktuvu.

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



Nauja telefonų sistema

Toronto jūrų skautai “Romuvos” prieplaukoje ruošiasi Jūros dienos iškil
mei “Mes ‘Romuvos’ vaikai” sukaktuvinėje stovykloje. Dešinėje jų vadovas 
ps. S. Namikas Nuotr. M. Pranevičiaus

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

lininkai. Paštininkų unijos na
riai naujo vado D. Tinglio pri
imtą sutartį visoje Kanadoje 
patvirtino 82,2%. Didžiausios 
opozicijos buvo susilaukta To
ronte, kur sutarčiai pritarė 
tik 67% balsavusių unijos na
rių. Vietiniams Toronto pašti
ninkų unijos vadams netgi pa
vyko opoziciją sutarčiai savo 
pastangų dėka sustiprinti Lon
done, Otavoje ir Vankuveryje. 
Unijos vadas D. Tingley paly
ginti tvirto sutarties priėmi
mo susilaukė tik nuosaikesnių 
unijos narių dėka kitose Kana
dos vietovėse.

Vietinei metropolinio Toron
to paštininkų unijai vadovau
ja Andre Kolompar, atkakliai 
kovojęs už naujosios sutarties 
atmetimą. Pasak jo, naujo va
do D. Tinglio priimta sutartis 
yra strateginė klaida, nieko 
naujo negaunanti po pernykš
čio dviejų savaičių streiko.

A. Kolomparui ypač nepatiko 
sutarties apimtis iki 1995 m. 
sausio mėnesio. Kurstydamas 
sutarties atmetimą, jis viešai 
aiškino, kad unijai būtų ge
riau sutartį priimti tik ketve- 
riems metams. Esą 1993 m. par
lamento rinkimus pralaimės 
ministeris pirm. B. Mulorney 
su savo konservatoriais. A. 
Kolomparo nuomone, tada Ka
nados paštininkų unija turės 
didesnį svorį, valdžion atėjus 
naujai vyriausybei.

A. Kolomparo pastangos su
kliudyti sutarties priėmimą 
buvo nesėkmingos - jas atme
tė 82,2% visoje Kanadoje bal
savusių paštininkų unijos na
rių. Pralaimėjęs kovą, jis da
bar žada laikytis daugumos nu
tarimo, bet nesutinka pakeisti 
savo nuomonės. Jam pagrindi
nis unijos priešas tebėra darb
davys. Metropolinio Toronto 
paštininkų unija su savo vado
vu A. Kolomparu turi tik 8.000 
narių. V.Kst.

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.VV., Toronto, Ontario M6S 1N6

Pirkite namus geresnei savo ateičiai

EUROPARCEL

Rugpjūčio 6 d. Kaune pradėjo 
veikti nauja tarptautinė tele
fonų stotis, kurią pastatė “Lie
tuvos telekomo” ir JAV “US 
West International Networks” 
bendrovės. Nauja sistema įga
lins Lietuvą automatiškai te
lefonu susisiekti su JAV, Bri
tanija, Olandija, Prancūzija, 
Vokietija, Švedija, Austrija, 
Belgija, Kanada, Danija, Suo
mija, Italija, o vėliau ir su 
kitais kraštais.

Atidarant stotį, pirmasis kal
bėjo Lietuvos ministeris pir
mininkas A. Abišala su JAV pre
kybos sekretoriaus pavaduotoju 
R. A. Schnabel’iu. Pasikalbėji
me dalyvavo ir JAV ambasado
rius Lietuvoje D. Johnson.

“Lietuvos telekomo” genera
linis direktorius V. Viskontas 
pažymėjo, kad nauja telefono 
sistema Lietuvoje praplės atski
rų asmenų ir bendrovių kontak
tus su užsienio kraštais, taipogi 
pakels ir ekonominę krašto ge
rovę. “US West International 
Networks” prezidentas W. Ro
bins pasidžiaugė, kad buvo at
statyti ryšiai tarp Lietuvos ir 
tarptautinių susižinojimo or
ganizacijų.

Nauja Kauno stotis palydovo 
EUTELSAT pagalba veiks per 
Daniją. Šiai šaliai buvo skirtas 
pagrindinis tarpininko vaid
muo jungti Lietuvą su kitais 
kraštais.

Kauno telefonų stotis turės 
120 tarptautinio ryšio kanalų 
ir galės aptarnauti neribotą abo
nentų skaičių. Per Maskvą buvo 
tik 14 kanalų. 1991 m. Lietuvoje 
100 žmonių buvo 24 telefonai. 
“Lietuvos telekomo” tikslas — 
2000 metais 100 žmonių — 40 
telefonų.

Lietuva jau turi ir savo tarp
tautinį telekomunikacijos kodą. 
Tarptautinė elektros ryšių są
junga Lietuvai paskyrė kodą 370. 
Šiuo metu Lietuva jo dar negali 
vartoti. Rytų Vokietija tebevar
toja savo kodą 37. Bet dar šiais 
metais bus pereita prie Vakarų 
Vokietijos kodo 49. Šu nauja sis
tema Lietuva atsiskirs nuo 
Maskvos.

Naujos sistemos kokybė žy
miai geresnė negu buvusios sis
temos. Bet žymiai aukštesnės ir 
kainos. Pvz. viena pokalbio mi
nutė su Šiaurės Amerika kai
nuos 240 rublių (buvo 60 rublių), 
su Europos valstybėmis — 150 
rublių (buvo 30 rublių).

Taip pat Vilniuje veiks kita 
automatinių telefonų tarpmies

tinė stotis. Ji statoma Lietuvos 
ir JAV bendrovės “Litcom”. Tai
pogi rengiamas ir tarptautinis 
ryšys.

Skambinant į Lietuvą, reikia 
vartoti tarptautinį, krašto, mies
to kodus ir vietos telefono nu
merį. Pvz. skambinant iš JAV į 
Kauną reikia vartoti šiuos nu
merius: 011 plius 7012 (dar vei
kiantis Lietuvos kodas) plius 7 
(Kauno kodas) plius vietos tele
fono numerį. Skambinant iš Lie
tuvos į Čikagą: 8-10-1-312 plius 
vietos telefono numerį. Inf.

TORONTO
“Senosios tėvynės sirenos šau

kia”— tokia antrašte 1992. VIII. 1 
“The Globe a. Mail”, dienraštis 
išspausdino ilgą straipsnį, ku
rio autorius — buvęs korespon
dentas Maskvoje Jeff Sallot. 
Jis aptaria dabartinę būklę bu
vusiuose sovietiniuose kraštuo
se. Esą iš tų kraštų kilę kana
diečiai kviečiami grįžti į savo 
kilmės kraštus ir prisidėti prie 
jų ekonominio atkutimo. Tokių 
žmonių Kanadoje esą du milijo
nai. Jie gali pasilaikyti Kana
dos pilietybę, gauti ar atnau
jinti savo kilmės krašto pilie
tybę, naudotis Kanados pensijo
mis. Tokių savanorių iš jauno
sios kartos mažai teatsiranda, 
bet vyresniųjų eilėse jų skai
čius didėja. Kaip pavyzdį au
torius mini estų šeimą Matis ir 
Liis Klaar iš Vankuverio. Jis — 
Šveicarijos draudos bendrovės 
agentas — parduoda savo namą 
ir kraustosi į Taliną. Į savo 
kilmės kraštus pernai jau grįžo 
200 vengrų (iš 200,000 Kanado
je), 700 lenkų šeimų (iš 600,000). 
Autorius cituoja gen. Lietūvos 
konsulo H. Lapo pareiškimą, esą 
sunku pavilioti Kanadoje gimu
sius ir pradėjusius profesinę 
karjerą. Jaunosios kartos pro
fesionalai, pasak straipsnio 
autoriaus, mielai vyksta į savo 
tėvų kilmės kraštus laikinio po
būdžio darbui, jeigu moka ati
tinkamą kalbą. Autorius sako 
aplankęs “Sąjūdžio” spaudos 
skyrių Vilniuje ir ten radęs 
dirbančius jaunus amerikie
čius.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms šei

mininkėms, rengėjoms ir vieš
nioms už tokį gražų man suruoštą 
mergvakarį. Ypatingai dėkoju 
vyriausioms rengėjoms — prave- 
dėjoms Jūratei Šeškutei ir Aud
rai Senkuvienei už visą rūpestį,

ROMAS GIEDRA, baigęs Kalifor
nijos valstijos universitetą North
ridge, kur mokėsi kompiuterių bei 
filosofijos ir gavo filosofijos baka
lauro laipsnį. Buvęs politinis kali
nys 1979 m. atvyko j JAV. Buvo vie
nas iš pirmųjų Lietuvoje, 1961 m. 
bandęs su grupe draugų pabėgti lėk
tuvu į Švediją. Bandymas nepavyko, 
už tai buvo kalinamas Mordovijos 
lageriuose. Vėliau dalyvavo pasi
priešinimo judėjime ir buvo per
sekiojamas KGB. Atvažiavęs į JAV- 
bes dalyvavo lietuviškoje veiklo
je, palaikė ryšį su Lietuvos patrio
tais. Šiuo metu dirba Los Angeles 
miesto mokesčių skyriuje

bendrą ruošą ir gražius žodžius. 
Nuoširdus ačiū J. Vingelienei, 
G. Tarvydienei, N. Simonavičie- 
nei, G. Baltaduonienei, G. Ignai- 
tytei, M. Kušlikienei ir kitoms 
rengėjoms už visokeriopas pastan
gas ir darbą beruošiant šią ma
lonią popietę. Visoms prisidėju
sioms ypatinga padėka už tokias 
gražias dovanas, kurios man ir 
Algiui bus naudingos ir visuomet 
primins tą linksmą suėjimą.

Laima Beržinytė-Šeškuvienė
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame gerbia
mai p. Marcelei Liegienei, gyve
nančiai Wasaga Beach, Ont. Cana
da, paaukojusiai Vilniaus politi
nių kalinių ir tremtinių bendrijai 
320 (kan.) dolerių tremtiniam šelp
ti ir 700 dolerių Sibiro kankinės 
Elžbietos Totoraitienės-Bosytės 
paminklui restauruoti bei kitų To
toraičių atminimui pažymėti.

S. Žukas, 
Bendrijos pirmininkas

Paieškojimai
Jadvyga Butzienė, Beržų 1-8, Vil

nius, ieško Stefanijos ir Juozapo 
Kevezų, gyvenusių 11 Delaware, 
Toronte.

Paieškomas Povilas Rubliauskas, 
sūnus Balio, iš Dusetų Retiškių 
km., anksčiau dirbęs Kanados ka
syklose. Ieško sesuo Angelė. Gal jo 
likimą žino Jonas Vasiliauskas, 
gyv. Toronto, Ont. Prašau rašyti: E. 
Sparkienė, 4358 So. Campbell Avė., 
Chicago, IL 60632.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Advokatas
VICTOR E. 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., ll.b.

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited

DABAR SIŪLOME
AIR CARGO

Aptarnaujame Lietuvą, Latvija Estiją,
Ukrainą, Rusija^*, Moldaviją, Gudiją

. PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

■ (VISAS VIETOVES
- QARANTUOTAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
■ PAIMAME SIUNTINIUS

IŠ NAMU JEI 
PAGEF“ ..............

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

DAUJAMA

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.
AAA4 SKAMBINKITE INFOR- 
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278A MAIN ST. 
STAYNER, Ontario 

Tel. 428-0779 
Lietuviai savininkai

IRENA ir ALGIS VITKAI 
* pristatome valgius į namus

OFFORD 
REALTY LTD.

KVIEČIAME 
naudotis 
mūsų 
vienintelio 
lietuviško 
kelionių biuro 
paslaugomis /

Member Broker, 38 HurontarioSt., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

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

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
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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

“Vilniaus” paviljono burmistras ANTANAS RAŠYMAS ir karalaitė IRENA 
POŠKUTĖ premijuotame tautodailės skyriuje 1992 m. Toronto tarptau
tinio karavano metu. Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. St. Dabkaus

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

R V I L”
Lietuvių-kanadiečių verslo ir 

patarnavimo bendrovė

“TO
Kviečia jus dalyvauti

“Bridge of Goodwill”
(Geros valios ryšiuose) 

Skambinkite dabar!!! 
Toronto (416) 798-3320
JAV (312) 278-5258
Buffalo (716) 894-9880

GERIAUSIAS KOKS GALI BŪTI PATARNAVIMAS.

JŪSŲ SIUNTINIAI BUVO, YRA IR BUS PRISTATOMI

GARANTUOTAI

1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

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

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas. RF/MBK West Realty Inc. | 

I 1678 Bloor Street West i
Xy . Toronto, Ontario M6P 1A9 I M I
An independent member broker Phone: (416) 769-1616

Qnhjnc- DRESHERL,d-
f*jf| Real Estate

TtT nTJmI 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.

HD17Q1JI7D INSURANCE O IvILįjJnLIL Iv BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

DRA IDA — 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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IS TORO N T MONTREAL
Anapilio žinios

— Rugpjūčio 16, sekmadienį, 
mūsų šventovėje pamokslus sakė 
svečias iš Montrealio kun. Izido
rius Sadauskas, SDB, Wasagos 
Gerojo Ganytojo misijoje pamal
das laikė ir pamokslų sakė kun. 
Eugenijus Jurgutis, OFM.

— Ateinančius du sekmadie
nius Gerojo Ganytojo misijoje 
Mišias laikys kun. Liudas Januš
ka, OFM.

— Wasagoje toliau pravedamas 
Gerojo Ganytojo koplyčios remon
to vajus.

— Pakrikštyta Paul ir Irenos 
(Batarlaitės) Lombardi dukre
lė Alisa-Danielė.

— Susituokė Paulius Pačėsa 
su Renata Pajdak.

— Tuoktis ruošiasi Lisa Kai- 
zerytė su Robert Campbell.

— Mišios rugpjūčio 23, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Jurgį Demen- 
tavičių, 11 v.r. už parapiją; Wasa
goje 10 v.r. už a.a. Joną Valantiejų.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje rug

pjūčio 2 d., dalyvavo 112 svečių, 
knygoje pasirašė: B. Radzevičie
nė iš Marijampolės, J. Trilikaus- 
kienė ir R. Stanišauskaitė iš Klai
pėdos. Rugpjūčio 9 d. svečių kny
goje pasirašė: I. Biknerienė iš 
Tauragės, M. Bulcienė iš Vokieti
jos, L. Kavoliūnaitė iš Panevėžio, 
R. L. Aleksandravičiai iš Kauno, 
J.R. O’Brien iš Thornhill. Iš viso 
šio sekmadienio popietėje dalyva
vo 115 svečių. Rugpjūčio 16 d. sve
čių knygoje pasirašė D. Šutienė, 
J. Kuzmickaitė iš Vilniaus; G. Si- 
bitienė iš Montrealio, V. Šileikai- 
tė, A. Jackevičius iš Kauno; A.M. 
Taylor iš Toronto; H.J.J.E. Obsev 
iš Hofgeismario, Vokietijos, M. 
Noll iš Hildesheimo, Vokietijos.
J. M. Noll iš Volpsiehauseno, Vo
kietijos, D. Agurkytė iš Lenkijos,
K. B.A.Z. Čeponiai iš Čikagos. Po
pietėje dalyvavo 256 svečiai. Sve
čius supažindino ir pranešimus 
padarė šie LN valdybos nariai: 
rugpjūčio 2d. —J. V. Šimkus; rug
pjūčio 9 d. — B. Savickas; rugpjū
čio 16 d. — K. Raudys.

— LN vedėjas T. Stanulis grįžta 
iš atostogų Lietuvoje rugpjū
čio 19 d.

— LN bibliotekos pareigas sava
noriškai atlieka F. Julevičius. 
Biblioteka bus atidaryta trečia
dieniais ir ketvirtadieniais 4-7 
v.v. Primenama, kad bibliotekoje 
galima paskaityti laikraščių iš 
Lietuvos: “Lithuanian Weekly”, 
“Lietuvos aidas”, “Respublika" 
ir kitų.

— LN valdybos posėdis — rug
pjūčio 27 d., 7.30 v.v.

Aukos slaugos namams
A. a. Zigmo Jackaus atiminimu! 

aukojo: $500 — B. Jackus; $50 — 
O. Delkus; $40 — V. ir A. Genčiai; 
$30 — A. Paškevičius; $25 — V. 
Paulionis; $20 — J. V. Šimkus, A. 
Langas, R. Hirsch. Iš viso statybos 
fonde yra $809,182.79. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

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

Free Public
Parking

%
.£■ ■

Road

Nord/and
/J Express

1650 Bloor Street West

Bloor Street West

Nord land EExptcss bendrovė
įsikūrusi 1650 Bloor St. W., Toronte, šalia Keele 

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

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

TELEFONAS: 535-5000

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė diakonas 
Vytautas Volertas, kuris pralei
džia šią vasarą, mūsų parapijoj 
atlikdamas pastoracinę praktiką. 
Jis bus įšventintas kunigu at
einantį pavasarį Romoje.

— Ruošiasi tuoktis Bronius De
gutis ir Birutė Kalinauskaitė.

— Liepos 31 buvo palaidota a.a. 
Marta Petraitis, 76 m.

— Praėjusį sekmadienį su 11 v.r. 
Mišiomis “Kretingoje” baigėsi 
Lietuvių namų poilsio stovykla. 
Dar vieną savaitę vyks krepšinio 
stovykla, kurią rengia “Vyčio” 
sporto klubas lietuviams ir kita
taučiams. Daugiau stovyklavietė
je Mišių nebus.

— Mirė a.a. Jonas Kazlauskas, 
88 metų. Pašarvotas Turner ir Por
ter laidotuvių namuose, Ronces- 
valles gatvėje. Rožinis kalbamas 
prie karsto antradienį ir trečia
dienį 8 v.v. Laidojamas ketvirta
dienį, rugpjūčio 20, iš Prisikėli
mo šventovės Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje.

— Mišios rugpjūčio 23, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Kačinaus- 
kų šeimos mirusius, 9.20 v.r. — už 
mirusius, 10.15 v.r. — už a.a. Jn. 
Lietuvininką, Kaz. Lembertą, 
11.30 v.r. — už parapiją.

A. a. Zigmo Jackaus atmini
mui Zuzana ir Stasys Dzikai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

Adomo Jakšto spaustuvei Lie
tuvoje aukojo: $100 — J. Staške
vičius.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — S. Krašauskas 
(giminių vardu); $100 — B. Jac
kus; $50 — V. Anysienė.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja Juozui 
Jakubauskui už$100 auką.

Gerojo Ganytojo koplyčios Wa
sagoje remonto vajui aukojo; 
$750 — M. V. Vaitkai; $500 — M. 
Gudelienė, D. G. Sakai; $400 — 
B. S. Ignatavičiai, A. B. Vitkai, 
F. B. Kasperavičiai, V. E. Krikš
čiūnai; $300 — E. Z. Boguslaus- 
kai; $250 — O. V. Vašiai; $200 
T. A. Sekoniai, Z. K. Beržanskiai, 
M. Laurinavičienė, D. J. Kaunai- 
tės, E. J. Gudai; $100 — I. P. Ši- 
monėliai, N. Šalkauskienė, A. 
Masioniai, M. A. Riaubos, E. Tri- 
binevičienė, P. Norušienė, V. V. 
Paškai, A. R. Šileikos, P. Rad- 
zevičiūtė-Klimienė, J. B. Mažei
kos, A. Marcius, J. Vitartienė; 
$50 — B. Abromaitienė, A. Abro
maitytė, I. A. Pakarnos, V. Opa- 
navičienė, J. Gipas; $30 — E. Hei- 
kis; $25 — W. A. Dauneckai, V. 
Pačkauskas; $20 — E. A. Kiškiai, 
A. Trinkūnas, P. Pakalkos, V. 
Vaidotas, G. J. Petkevičiai, E. 
A. Žemaičiai, J. Babrauskas, A. 
Aperavičienė; $10 — J. Rinkū- 
nienė. E. Valantiejienė aukojo 
statybos medžiagą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sofijai ir 

Antanui Juozapavičiams, gyvenan
tiems Sudbury, Ont, už brangias 
dovanas, nupirktas Lietuvoje, ir 
viešnagę Kanadoje.

Giminės iš Lietuvos -
Ieva, Aldona, Jonas Juozapaičiai

Vilkiukų draugovė “Romuvos” trisdešimtmečio stovykloje rugpjūčio 8 d. su savo vadovais - s.v. v.sl. A. Simona- 
vičiumi (kairėje) ir ps. M. Rusinu. Šone “Romuvos” sukakties ženklas Nuotr. M. Pranevičiaus

Pranešimas. KLB tarybos rin
kimai įvyks spalio 4 d. Sudaryta 
apylinkės rinkimų komisija: 
Olga Kovalskienė, tel. 766-3138, 
Teofilė Kobelskienė, tel. 760- 
4734, Kęstutis Budrevičius, tel. 
769-2192. Rinkiminės komisijos 
adresas: 1700 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 4C3. Kandidatų 
siūlytojai įteikia Rinkimų k-jai 
kandidatų sąrašus dviejuose 
egzemplioriuose su kandidatų 
sutikimais kandidatuoti iki rug
sėjo 10 d. Rinkimų k-ja patikrins 
kandidato tinkamumą (turi būti 
sumokėjęs solidarumo mokestį 
už 1992 m.), sudarys kandidatų 
sąrašą, kuris bus skelbiamas 
spaudoje bei parapijų biule
teniuose.

KLB Toronto apylinkės valdyba

A. a. Morta Petraitytė-Peters, 
76 m. amžiaus, mirė 1992 m. lie
pos pabaigoje (diena nežinoma) 
— policija rado ją negyvą jos 
namuose. Gyveno vieniša, lie
tuvių gyvenime nedalyvavo, su 
jais ryšių nepalaikė, išskyrus 
vieną kitą šeimą. Kanadon atvy
ko iš Anglijos drauge su kitais 
išvietintais tautiečiais ir ap
sigyveno Toronte. Taupiai gy
vendama, pirkdama bei parduo
dama namus, sukaupė nemažą 
turtą, kurį testamentu, para
šytu 1963 m., paliko savo duk
terėčiai Lietuvoje Leonidai 
Greičiūtei. Visas jos palikimas 
yra milijoninės vertės. Velio
nė kilusi nuo Jurbarko. Lietu
voje buvo baigusi universite
tą, bet Kanadoje į mokslus nesi
veržė. Apie jos mirtį pranešė 
radijas ir televizija, rodė at
vykusią policiją prie jos namų, 
kaimynų pareiškimus, girian
čius ją kaip labdaringą, gera
širdę moterį. Laidotuvių pamal
dos buvo atlaikytos liepos 31 d. 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je. Po jų velionė buvo sudegin
ta krematoriume, ir pelenus 
dukterėčia galės nugabenti į 
Lietuvą palaidoti. Laidotuvė
mis rūpinosi adv. A. Pacevičius 
ir St. Vaštokas.

Policijos tarnautojų grupė, 
iškviesta tvarkyti dviejų brolių 
peštynių Delroy gatvėje, vieną 
jų nušovę. Tai padaręs Peter Ze- 
meckas, 18-tus metus tarnaujan
tis policijoje. Pasak liudinin
kų, nušautasis Dominic Sabati
no, psichinis ligonis, grasinęs 
policininkams beisbolo mušik- 
liu, daužęs jų automobilį ir ne
klausęs policijos reikalavimo 
mesti iš rankų mušiklį. Įvykis 
tiriamas.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviš
kės namai” Lietuvoje $500 auko
jo Pranas ir Elena Bernotai. Ši 
dosni auka, pridėta prie visų ki
tų Kanados lietuvių aukų “Vaiko 
tėviškės namams” įgalins pa
keisti dabartines beviltiškas, 
ateities neturinčias vaikų prie
glaudas į krikščioniško auklėji
mo bei globos namus. Aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja šio fon
do globėja Kanadoje -

KLK moterų draugija

MYLITE VAIKUS? Ieškome auklės 
3 metų ir 8 mėnesių vaikučiams 5 
dienas savaitėje nuo 8 v.r. iki 5 
v.p.p. mūsų namuose. Skambinti tel. 
259-9940 po 5 v.p.p. Toronte.

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

PRISTATOME JŪSIŠKIAMS Lie
tuvoje Kanados bei JAV dolerius že
miausiomis kainomis. Teiraukitės 
apie automobilių pristatymą, atga
vimą G.S.T. ir P.S.T. siunčiant nau
jas prekes-mašinerijas. Skambinti 
Genei Kairienei tel. (416) 643-3334. 
(Žiūr. skelbimą 4-tame puslapyje).

“LEDAS”
REFRIGERATION

įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte.

Muz. Dalia Viskontienė, “Vo
lungės” choro vadovė, ir Rita 
Karasiejienė, “Gintaro” ansamb
lio vadovė visą mėnesį praleido 
Lietuvoje. Ten lankėsi Nemenči
nės ir Raseinių stovyklose. Buvo 
aprodytos aikštės, kur 1994 m. 
vyks dainų šventė. Susitiko su 
Kultūros ir švietimo ministeriu 
D. Kuoliu, muzikais, kompozito
riais. Užmegzti su jais glaudūs 
ryšiai ateičiai muzikos bei šokių 
reikalais. K.

Lietuvių skautų sąjungos Eu
ropos rajonas ir šią vasarą su
rengė tradicinę stovyklą Lietu
vių sodyboje. Visi jos dalyviai 
pasirašė sveikinimus lietuvių iš
eivijos laikraščių redakcijoms, 
jų tarpe ir “Tėviškės žiburių”: 
“Sveikiname ir siunčiame šir
dingiausius skautiškus linkėji
mus”. Tai rodo, kad Europos 
skautai vertina lietuviškąją 
spaudą ir ja domisi.

Tradicinė lietuvių maldininkų 
kelionė į Kanados kankinių 
šventovę Midlande buvo sureng
ta rugpjūčio 2, sekmadienį. Ro
žinio maldoms vadovavo dijako- 
nas Vytautas Volertas, Mišias 
koncelebravo kunigai — E. Jur
gutis, OFM, J. Liauba, OFM, J. 
Staškus ir E. Putrimas. Pasta
rasis pasakė ir pamokslą. Po 
Mišių maldininkai susirinko 
prie lietuvių kryžiaus ir su
giedojo giesmę “Marija, Marija”

“Lietuvos rytas”, dienraštis 
Vilniuje, savo spaudos apžval
goje 1992. VII. 25, cituodamas 
įvairius laikraščius, mini ir 
“TŽ”, jų vedamąjį “Lietuva — 
ne lobių sala”, kuriame reiškia
mos pastabos dėl politinių peš
tynių Lietuvos viršūnėse: “Skau
du, kad nepriklausomybę atga
vusi tėvynė taip greitai ėmė ir 
įklimpo nesantaikos liūne. Dar 
skaudžiau, kai iš šalies pasišai
poma, kad patys lietuviai nesu
geba tvarkytis, nes tai baudžiau
ninkų tauta”.

66 MMICO AVĖ.
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3,

TEL (416) 252-6741

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ 
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai. 
Spausdiname: - raštinės reikmenis 

(laiškus, vokus, vizitines korteles)
- bekalkinio (carbonless) popieriaus 

blankus
- lankstinukus ir reklaminius 

lapelius (flyers)
- knygas, kalendorius
- vestuvinius ir kitus kvietimus
- koncertams bilietus ir programas 
Greitas ir tikslus patarnavimas. 
Susitarus užsakymus paimame ir 
pristatome. Prieinamos kainos. 
Lietuviams nuolaida.
Nemokama autoaikštė prie įstaigos.

IMIGRACIJOS PATARNAVIMAI
Jei jums reikia pagalbos imigracijos reikaluose, gauti įsidarbinimo 
leidimus, vizas studentams, įsigyti naujojo ateivio teisinę padėtį, 
gauti pabėgėlio teises, verslininko imigranto statusą - Kreipkitės į 
autorių knygos “How to immigrate to Canada”per World Wide Immigration 
Services, P.O. Box 58528 Corctown Postal Outlet, Hamilton, Ontario, 
Canada L8N 4G6. Tel. 1 (416)527-8227, FAX 1 (416)546-1715
ROC R. David, direktorius-vedėjas. Skyrius lietuviams - kreiptis į

dr. Nataliją Kazakevičienę tel. 1(416)524-1122

ĮVAIRIŲ DIRBINIŲ įdomus irgau- 
sus gintaro kioskas: didelis pasi
rinkimas gintarinių Marijos pa
veikslų, senų pašto ženklų - Darius 
ir Girėnas, Maironis, Nepriklauso
mybės paskelbimo akto skaitymas ir 
kiti svarbūs istoriniai įvykiai. Kios
ko nr. 52. Adresas: 4823 St. Lauren
ce, Montreal, Que. Atidarytas: ket
virtadieniais ir penktadieniais 11.30 
v.r.- 9 v.v.; šeštadieniais ir sekma
dieniais 11.30 v.r.- 6 v.v.

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.

PASLAUGŲ BIURAS “ŽEMAITI
JA” lapkričio mėnesio antroje pu
sėje nuveš į Lietuvą jūsų giminėms 
tiesiai į namus bet kokius nedide
lius daiktus - vaistus, laiškus, pini
gus, kalėdines dovanas. Galite užsa
kyti ir didesnes dovanas - automo
bilius, baldus, šaldytuvus, televizi
jos aparatus ir kt. Gera proga pasvei
kinti su šv. Kalėdom savo artimuo
sius laisvoje Tėvynėje! Kreiptis į R. 
Mačiuką iki lapkričio 16 d. tel. (416) 
385-3453 Hamiltone.

“Romuvos” trisdešimtmečio 
sukaktuvinė stovykla rugpjūčio 
1-15 d.d. sutraukė per 200 sto
vyklautojų, daugiausia torontie- 
čių. Mažesnėmis grupelėmis at
važiavo ir į stovyklinį gyveni
mą įsijungė skautai-tės iš Ha
miltono, Ročesterio, Montrea
lio, Detroito, Čikagos ir kitų 
vietovių.

Atnaujintoje bei sukaktuvi
niais ženklais papuoštoje sto
vyklavietėje vyko įvairi skau
tiškų ir lituanistinių užsiėmi
mų programa. Kai kuriomis die
nomis draugovės savanoriškai 
gaminosi savo pačių maistą pa
sistatytose lauko virtuvėse. Vi
są stovyklą sujudinusi gražiai 
praėjo sporto diena. Vyr. skau
čių įžodį davusios Ingos Pivo- 
riūtės vadovaujami laužai buvo 
kūrybingi — išmokta daug nau
jų dainų. Įspūdinga buvo ps. To
mo A. Senkevičiaus vadovauja
ma sk.-vyčių ir jų kandidatų pa- 
stovyklė su virvėmis rištomis 
skautiškomis įrangomis. Naujas 
dalykas buvo stovyklos radijo 
valandėlė, kurią tvarkė Kanadą 
lankantis Vilniaus radijo žurn. 
Kostas Pivorius. Laikraštėlis 
“Saulėtekis” keturiais nume
riais, humoro nevengiant, at
skleidė stovyklos nuotaikas.

Trisdešimtmetis paminėtas 
rugp. 8-9 d.d. Iškilmėse dalyva
vo LSS tarybos pirmijos pirm, 
v.s. fil. S. Miknaitis iš Čikagos, 
seserijos vyr. skautininke v.s. 
B. Banaitienė iš Bostono ir ga
na daug skautininkų-kių iš įvai
rių vietovių.

Stovyklai vadovavo Kanados 
rajono vadė v.s. A. Baltakienė, 
seserijai s. fil. T. Meiluvienė, 
brolijai s. A. Senkus. Pastara
sis ir jo žmona ps. Vida, “Šatri
jos” tuntininkė, ypatingai daug 
darbo ir širdies įdėjo ruošiant 
šią sukaktuvinę stovyklą. Ji taip
gi antrąją savaitę vadovavo se
serijos pastovyklei. g.

IEŠKAU MALONIOS moters prižiū
rėti 9 mėnesių vaiką dienos metu. 
Skambinti tel. 767-9066 Toronte.

IEŠKAU rusiškai kalbančios, ne
rūkančios 2 vaikams auklės, kuri 
galėtų gyventi kartu ir atlikti namų 
ruošos darbus. Skambinti tel. 660- 
7000 iki 7 v.v. ir tel. 736-1419 po 7 v.v.

IEŠKAU nerūkančios moters, kuri 
galėtų gyventi kartu ir atlikti namų 
ruošos darbus bei prižiūrėti vaikus. 
Būtų gerai, jei galėtų vairuoti auto
mobilį. Skambinti tel. 416-887-1392 
Markham rajone.

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.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų i 
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.

Montrealio skautų stovykla įvy
ko rugpjūčio 1-7 d.d. “Baltijos” 
stovyklavietėje. Vadovavo Pau
lius Murauskas, Gilles ir Rytis 
Bulotai, bostoniškis Jonas Valiu
lis, Kristina Čičinskaitė ir otaviš- 
kė Rasa Jurkutė. Puikiai šeimi
ninkavo Juozas Radžius iš Otavos. 
Jam išvažiavus, tas pareigas per
ėmė Vilija Bulotienė. Stovykla 
praėjo labai gražiai. Per uždary
mą labai puikiai pasirodė tauti
nių instrumentų orkestrėlis, su
organizuotas Zigmo Lapino. Reikia 
tikėtis, kad šis orkestrėlis išliks 
ilgesnį laiką. Rugpjūčio 9 d. dalis 
stovyklautojų išvyko į “Romuvos” 
stovyklą.

Kun. Izidorius Sadauskas išvyko 
į saleziečių rekolekcijas Niagara 
Falls, Ont.

Seselės išvyko metinėms reko
lekcijoms į Putnamą. Ten išbus be
veik visą šį mėnesį.

Kun. Stanislovas Anužis, Skuodo 
klebonas, pravažiuodamas į Ameri
ką, liepos 2 d. AV šventovėje at
našavo Mišias ir pasakė pamoks
lą. Grįždamas po mėnesio į Lie
tuvą, žada vėl čia sustoti.

Kun. Petras Baniulis, Truskavos 
klebonas, atvyko ilgesniam lai
kui ir apsistojo AV klebonijoje.

A.a. Kostas Toliušis, 79 m. am
žiaus, mirė liepos 23 d. Iš AV šven
tovės liepos 27 d. palaidotas Not
re Dame dės Neiges kapinėse. Li
ko brolis ir kiti giminės Lietuvo
je. Montrealio lietuvių bendruo

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

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

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

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

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-......  4J/4%%
Certifikatus 2 m................ 53/4%
Term, indėlius:

1 metų ..................... 41/2%
180 d. -364 d.......... 4’/4%
120 d.-179 d..........4 %
60 d.-119d..........4 %
30 d. - 59 d..........23/4%

Nekiln. turto nuo 61/z%, asmenines - nuo 7’/z% 
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve

Pirmadieniais 9.00- 3.00
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00

Nemokamas 
siuntinių paėmimas 

iš jūsų namų

P0LIMEX
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

$1.34 už svarą*
Head office: 141 Roncesvalles Ave., 

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

Branch: 3615 Dixie Rd., Unit 11 
Mississauga, Ontario L4Y 4H4 
Tel. (416) 238-6683

*Plius pristatymas į namus.

JAUNA MERGINA iš Lietuvos ieš
ko darbo. Skambinti tel. 767-7159. 

menė neteko kruopštaus ir parei
gingo darbuotojo. Atlikęs sutar
tį ir atvykęs į Montreal), pasinė
rė į lietuvišką veiklą. Daugiausia 
jį prisiminsim ilgus metus dirbu
sį KLB Montrealio apylinkės val
dybos iždininku. Kiti renginiai, 
surišti su bendruomenės veikla, 
jį pririšdavo prie aukų rinkimo 
arba bilietų pardavinėjimo sta
liukų. Taip pat jis dirbo ir šau
liams, žvejotojams, “Nepriklau
somai Lietuvai”, “Rūtos” klubui 
ir, tiesą pasakius, visiems, kurie 
tik jo pagalbos prašydavo. 1941 m. 
komunistų jis buvo suimtas ir kali
namas. Vokiečiai jį išlaisvino. To
dėl tik prieš porą metų drįso ap
lankyti Lietuvą, kurios ilgėjos visą 
laiką. Šį ankstyvą rudenį ruošėsi 
dar kartą vykti į Lietuvą, bet ne
pagydoma liga suardė visus jo pla
nus. B.S.

Dienraštis “Lietuvos rytas” 1992. 
VII. 17 išspausdino informaciją 
su nuotrauka apie montrealietę 
Denisę Kudirkaitę, medicinos 
seserį, besidarbuojančią Lietu
voje. Jos tėvas — lietuvis, moti
na — prancūzė. Yra baigusi Mont
realio universitetą ir savo spe
cialybėje dirbusi indėnų rezer
vate Šiaurės Kanadoje, Šveicari
joje. Dešimt mėnesių mokėsi lie
tuvių kalbos Vasario 16 gimnazi
joje. Dabar darbuojasi Respubli
kiniame onkologijos centre che
moterapijos skyriuje. Atrodo, 
ten darbuosis ištisus metus. Kor.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special..................2J/4%
Taupymo - su gyv. dr............. 2 %
Taupymo-kasdienines....... 21/z%
Einamos sąsk.........................  11/s%
RRIF-RRSP -1 m.term......... 5 %
RRIF-RRSP - 2 m.term.........  6 %
RRIF-RRSP-taup...............23/4%
UŽ:

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vaiką. Skambinti Aldonai Siminke- 
vičienei tel. 769-0726 Toronte.


