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Ne kas - bet ką
Kovoti dėl dėmesio centro - tai stipri žmogiška silp

nybė. Ne visiems sekasi ją bent pridengti. Atvirkščiai - 
yra žmonių, pasimėgaujančių save kelti, kad būtų aiškiau 
matomi. Yra net ir tokių, kurie kitus niekindami bando 
saugoti savo orumą.

J
EI VISA tai vyksta šeimoje ar draugų rateliuose, 
nėra jau tokia didelė žala, bet kai garbėtroškos iš
eina į platesnius laukus, gali daug pakenkti. Organi
zuotumo reikalaujančioje veikloje vienam žmogui neįma

noma atlikti visų darbų, nėra jokios galimybės įvykdyti 
nustatytus uždavinius. Reikia daugiau galvų, daugiau 
rankų, net ir širdžių. Bendradarbiavimo telkinys betgi 
bus tik tada sėkmingas, kai visi, suėję tą patį darbą dirb
ti, pirmiausia žiūrės į rezultatus ir laikysis principo: ne 
tiek svarbu kas padarė, bet ką padarė. Savaime supran
tama - autorystė neišvengiama. Jos nė nereikėtų slėpti, 
nes tai rišama su atsakomybe. Bet pirmumas vis dėlto - 
pačiam atliktam darbui, kuriuo naudojasi kiti, jį aptaria, 
vertina, giria ar kritikuoja. Visuomeninėje veikloje pa
prastai niekas nė neklausinėja, kuris komiteto ar valdy
bos narys tą ir aną pasiūlė, sugalvojo. Jei darbas remti
nas, visi prisideda, talkina, aukoja. Žiūrėjimas į rezulta
tus, mažiau į asmenis, visuose bendradarbių telkiniuose 
sukuria natūralią darną, kurioje kiekvienas jaučiasi 
esąs reikalingas, žinantis už ką atsakingas, skatinamas 
pasitempti, ieškoti būdų ir priemonių geresniam pareigų 
atlikimui. O, žiūrėk, koks išsišokėlis garbėtroška, ne
svarbu kokį darbą būtų pasiėmęs dirbti, nesuvaldomu 
veržlumu ima ir pradeda viską maišyti. Užuot ramiai 
dirbęs kas jam priklauso, šokinėja iš vietos į vietą, kad 
tik būtų matomas ir atrodytų veiklus. Toks elgesys smuk
do bendradarbių nuotaiką, sukelia ginčus, eikvojančius 
brangų laiką, sveikatą ir lėšas. Ne paslaptis, kad panašūs 
reiškiniai ne vieną nuoširdų darbuotoją yra privedę 
prie apsisprendimo daugiau niekur nesimaišyti. Tai 
labai apgailėtina.

P
ASIPŪTUSIŲ garbės palesioti pasiruošusių povų, 
perduodant kai kurių jaunesniųjų nuomonę, pasi
taiko daug daugiau vyresnės kartos veikėjų tarpe.

Tačiau į tą silpnybę žvelgiant, vargu ar būtų tikslu gru
puoti žmones pagal amžių, gimimo vietą, net išsilavini
mą. Todėl aiškinimas, kad visi vyresnieji “pasipūtę gene
rolai” atbaido jaunimą jungtis į lietuvišką veiklą, yra 
klaidinantis. Tai greičiau plokščias pasiteisinimas, ko
dėl vienur ar kitur nenorima dalyvauti. Iš kitos pusės 
pasigirsta balsų, kad jaunieji iš viso stokoja pareigos 
jausmo, nesiskaito su lėšomis ir bet kokią veiklą supra- 
mogina, ieškodami sau naudos ir malonumo. Tai ir vėl 
neatsargi, visos tiesos neatskleidžiant! pastaba. Abiem 
atvejais - ir garbėtroškos, ir savanaudžiai neatstovauja 
visumai, nors labai matomi, nes agresyvūs ir savižiūriai. 
Netikslu būtų ant svarstyklių dėti garbę ir naudą, juos 
sverti, už juos pasisakyti. Tai skirtingi dalykai, kai ku
riais atvejais galintys vienas kitą papildyti, būti priedu 
įtvirtinti žmogų, diegti skatinimus veikti. Bet visa tai tu
rėtų neprarasti balanso. Dėmesio centras, dėl kurio 
dažnai eikvojama daug laiko, iš tikrųjų yra atlikti pozi
tyvūs darbai, kurie, jei didesni, išlieka ilgiau negu juos 
atlikęs žmogus. Rami ir teisinga įžvalga palengvina dar
bą ir apsaugo nuo žalingos trinties. Nėra lengva daug ką 
sau pasakyti, bet argi ne būtina? Č.S.

TRADICINĖ DEVINTINIŲ PROCESIJA Vilniuje prie Dailės muziejaus, šalia Šv. Kazimiero šventovės
Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuva svarstybų šviesoje
JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių veikėjai susitiko su Lietuvos vyriausybės atstovais 
• Sėkminga atviro žodžio konferencija • Laukiama nuotaikų palengvėjimo • Tarp laisvų 

sumanymų ir tikrovės varžtų • Pabrėžta lygybė lietuvių kilmės žmonėms • Aptarti 
būdai išeivijos ir Lietuvos santykių raidai gerinti

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

“Lituanica-3” skrenda į Lietuvą
Pakartojamas Stepono Dariaus - Stasio Girėno skrydis 

Niujorkas - Kaunas
JAV LB Niujorke apygardos 

valdybos pranešimu, liepos 
16 d., 10 v.v., iš Niujorko, ora- 
uosčio Republic Airport Fa- 
mingdale, pakils “Lituanica-3 
ir liepos 17 d., tarp 3 ir 5 v.p.p., 
nusileis Dariaus ir Girėno ora- 
uostyje Kauno Aleksote.

Ilgą laiką buvo svarstyta įvai
rių organizacijų ir pavienių 
asmenų, kaip geriausiai pami
nėti Dariaus ir Girėno 60 me
tų skrydžio sukaktį. Prieita 
išvados, kad minėjimas atro
dytų įspūdingesnis, jei būtų 
pakartotas skrydis iš Niujorko 
į Kauną. Bet susidurta su dide
lėmis išlaidomis. Padėtį išgel
bėjo lietuvis verslininkas, 
New York Globę Technologies 
savininkas, Simas Valonskis, 
entuziastiškai sutikęs tokį 
skrydį pats vienas finansuoti.

Birželio 22 d. Lietuvos res
publikos susisiekimo ministe- 
ris Jonas Biržiškis pranešė 
Simui Valonskiui, kad Lietu
vos vyriausybė pritaria siū
lymui pakartoti Dariaus ir Gi
rėno skrydį. Lietuvių bendruo
menės Niujorko apygardos 
pirm. Kęstutis Miklas su val
dyba ir “Laisvės žiburio” ra
dijo vedėjas Romas Kezys suti
ko prisidėti prie skrydžio or
ganizavimo.

Lėktuvas - Gulfstream G-4 
yra gautas iš COCA-COLA 
bendrovės. Juo skris S. Valons- 

kio sūnus Edvinas, Amerikos 
lakūnas profesionalas.

Iškilmingos lėktuvo išleis
tuvės įvyks liepos 16 d., 9 v.v. 
Ta proga žodį tars Lietuvos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų Anicetas Simutis, Lie
tuvos generalinis konsulas 
Niujorke Linas Kučinskas ir 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vytas Maciūnas.

Šiuo skrydžiu bus nuvež
tas paštas iš Niujorko į Kau
ną, o iš čia atvežtas į Niujorką.

Orauostis Famingdale, Rou
te 110, Long Islande yra leng
vai pasiekiamas automobiliu. 
Bus parūpinti specialūs auto
busai, kurie išvyks 7.30 v.v. nuo 
Shalins Funeral Home, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, NY.

Liepos 17 d. Kaune bus dide
lės iškilmės 60 metų sukakties 
skrydžiui paminėti: 10 v.r. - iš
kilmingas vėliavos pakėlimas 
iki pusės stiebo Kauno Vytau
to Didžiojo karo muziejaus so
delyje; 10.30 v.r. - Mišios Įgu
los šventovėje; 11.45 v.r. - ma
ratono Soldinas - Kaunas pa
baiga; 12 vai. - paminklo Ste
ponui Dariui ir Stasiui Girė
nui atidengimas Kauno ąžuoly
ne; 3-5 v.p.p. - aviacijos šven
tė ir iškilmingas “Lituanica-3” 
sutikimas, dalyvaujant prezi
dentui Algirdui Brazauskui, 
vyriausybės nariams ir miniai 
žmonių.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Politinė-visuomeninė konfe
rencija įvyko 1993 m. birželio 
19-20 d.d. Southfielde. Ją su
rengė JAV LB krašto valdyba ir 
globojo Mičigano LB apygarda, 
vadovaujama pirmininkės Liu
dos Rugienienės, talkinant 
Detroito LB apylinkei.

Ar Lietuva tokia?
Birželio 18 d. popiet išsiren

giau į kelionę, pasiekiau South- 
fieldo Holiday Inn viešbutį, 
kuriame jau linksminosi kon
ferencijos dalyviai, susipaži
nimo vakarą išnaudodami se
nų pažinčių atnaujinimui ir 
naujų užmezgimui. Šeštadie
nio rytą rinkomės į Dievo Ap
vaizdos parapijos salę. Tokiam 
renginiui suųku būtų rasti pa
togesnes ir rūpestingiau pa
ruoštas patalpas: didžiulė sa
lė su Lietuvos miestų herbais 
ir Vyčio ženklu papuošta sce
na, puiki mikrofonų ir oro vė
sinimo sistema, su patogiomis 
ir gražiomis su sale susijusio
mis patalpomis ir čia pat esan
čia šventove. Susėdome už bal
tomis staltiesėmis padengtų 
stalų, su gėlių puokštėmis ir 
šalto vandens ąsočiais. Buvo 
patogu laisvai sėdėti, užsiraši
nėti ir gaivintis salės šone sto
vinčia kava.

Tuoj po devintos valandos 
Liudos Rugienienės kvietimu 
sustojome iškilmingam atida
rymui. Tautiniais drabužiais 
pasipuošęs jaunimas įnešė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. 
Kun. Antanui Saulaičiui, SJ, 
sukalbėjus invokaciją, prašant 
Aukščiausiąjį sueikti drąsos 

kurti vienybę, Audra Ricci pa
deklamavo B. Brazdžionio eilė
raštį “Aš tikiu”. Tylos minute 
pagerbus žuvusius už laisvę, 
sugiedojome “Lietuva brangi”. 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Algimantas Gečys 
pasveikino susirinkusius, o JAV 
LB pirm. Vytas Maciūnas nusa
kė konferencijos tikslą klau
simu: “Ar Lietuva yra tokia, ko
kios tikėjosi Landsbergis? To
dėl ieškosime atsakymų ir 
sprendimų: Lietuva ir išeivija 
- bendrai ar atskirai?” Jis pa
brėžė, kad atvirumas yra būti
nas, bet jis turi būti manda
gus ir su pagarba kitai nuomo
nei.

Ovacijomis buvo sutikti iš 
Lietuvos atvykę svečiai: Lietu
vos respublikos ministeris pir
mininkas Adolfas Šleževičius, 
Lietuvos centro judėjimo pir
mininkas Romualdas Ozolas, 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos pirmininkas Aloyzas Sa
kalas, seimo narys ir Tėvynės 
sąjungos atstovas Saulius Šal
tenis. Liuda Rugienienė Miči
gano LB apygardos vardu pa
sveikino Lietuvos ambasado
rių Stasį Lozoraitį ir jo žmo
ną, padėkojo atvykusiems.

Kalti ir nekalti
Pirmųjų svarstybų tema bu

vo skirta išeivijos žvilgsniui j 
Lietuvą. Moderatorius Algi
mantas Gečys pristatė kalbė
tojus, nupasakodamas biogra 
fijas ir išryškindamas jų nuo
pelnus: dr. Valdą Adamkų, adv 
Rimą Domanskį, dr. Juozą Ka
zicką ir dr. Tomą Remeikį. Vi
si jie pasižymi ne vien savo 
aukštojo mokslo laimėjimais.

bet ir ilgamete veikla Lietu
vos naudai. Dr. V. Adamkus 
savo kalbą pradėjo mintimi, 
kad visi čia susirinko vedini 
rūpesčių. Atgavus nepriklau
somybę, Lietuvą visokeriopai 
rėmė išeivija, bet dabar pasta
roji jaučiasi realybės apgauta 
ir pradeda persvarstyti savo 
įsipareigojimo jausmus, grą- 
sindama nuo Lietuvos nusi
gręžti. Kodėl? Galutinis tiks
las - laisvė - jau pasiektas, bet 
po to - tuštuma. Turėjo prasi
dėti ramus kūrybinis laikotar
pis, bet oficialioji linija dėl 
visų Lietuvoje kilusių negero
vių apkaltino opoziciją, pri
dengdama negeroves savo tar
pe. Išeivija nusivylė, kairia
jam politiniam sparnui atėjus 
į valdžią. Kalbėtojas betgi 
tvirtai pasisakė už konstruk
tyvų santykiavimą su Lietuva. 
Išeivija neprivalo likti Lietu
vai abejinga, bet ir Lietuva pri
valo priimti pastabas ir kritiką, 
kaip geranoriškumo mostą, 
privalo išleisti geresnius įsta
tymus, sudaryti sąlygas plėstis 
prekybai, panaikinti korup
ciją ir sutvarkyti investicijos 
procesą. “Susilaikau nuo pilie
tybės klausimo-Vilnius išeivi
jai davė mirtiną smūgį”, - sakė 
dr. V. Adamkus. Skatino išeivi
ją prisidėti prie Lietuvos at
statymo darbo tokiose srityse, 
kaip kultūrinis švietimas, svei
katos aprūpinimas, religinis 
gyvenimas, socialiniai reika
lai. Ideologinės grupės turi 
ieškoti bendraminčių ir už
megzti patvarius santykius gal
vojant, kad mūsų visų tikslas 
yra laisva ir demokratiška Lie
tuva. (Nukelta į 2-rą psl.)

Rusai išnaudoja padėtį
ELTOS žiniomis, preziden

tas A. Brazauskas liepos 1 d. 
susitiko su Krikščionių demo
kratų partijos valdybos nariais 
ir patvirtino, kad santykiuo
se su Rusija bus laikomasi Lie
tuvos respublikos ankstyves
nės vadovybės pradėtos poli
tikos — visiškas Lietuvos vals
tybės suverenumas, ekonomi
nė nepriklausomybė, draugiš
ki kaimyniniai santykiai ir 
abiem pusėm naudingas bend
radarbiavimas.

Anksčiau krikščionys demo
kratai buvo įteikę preziden
tui memorandumą. Jame jie 
siūlė oficialiai reikalauti, 
kad Rusija atlygintų Sov. Są
jungos padarytą žalą Lietu
vai, atkreipė prezidento dė
mesį, kad būtų atsispirta Ru
sijos siekiams įtraukti Lietu
vą į savo įtakos sferą, kad bū
tų laikomasi lygiavertiškumo 
ekonominiuose santykiuose su 
Rusija. Memorandume paste
bėta, kad Lietuva prekiauja 
Rusijos primestomis nepalan
kiomis sąlygomis.

Prezidentas paaiškino, kad 
derybose dėl žalos atlygini
mo Lietuvos pozicija tebėra 
ta pati, išreikšta tautos 1991 
metų referendume. Jis panei
gė tvirtinimą, jog dabartinės 
Lietuvos valdžios veiksmai 
skatina jungtis į Rusijos eko
nomiją. Valdžia siekianti su
balansuotos ekonominės poli
tikos Rytų ir Vakarų požiū
riu. Tokios politikos norį ir 
Vakarai. Tačiau realybė esan
ti tokia, kad prekybinis ba
lansas nusvyra į Rytus, nes 
Vakarų kapitalas ir technolo
gija lėtai ateina į Lietuvą.

Prezidentas tačiau sutiko, 
kad Rusija išnaudoja savo mo
nopolinę padėtį, ypač strate
ginių žaliavų srityje. Esą rei
kia ieškoti pakaitalo.

Ministerio ataskaita
Liepos 1 d. užsienio reika

lų ministeris P. Gylys padarė 
pranešimą seime. Jis pabrėžė, 
kad užsienio reikalų ministeri
ja tęsia krašto nepriklausomy
bės įtvirtinimą. Ministerijai 
tenka ne tik formuoti užsienio 
politiką, bet spręsti ir orga
nizacinius, finansinius klau
simus.

Sumažėjusi įtampa santy
kiuose su Rytų kaimynais, pra
dėta konkrečiau bendradar
biauti su Latvija ir Estija. 
Ruošiamos valstybinės sutar
tys su Lenkija ir Vokietija. 
Baigdamas pranešimą pažymė
jo, kad “Lietuvos užsienio 
politika brandaus amžiaus 
dar nesulaukė”.

“Lietuvos rytas” ministe
rio kalbą pavadino “gražby
lystėmis”. Laikraštis paci
tavo seimo nario R. Dagio žo
džius: “Geros nuomonės apie 
save demonstravimas ministro 
nepuošia”. Pasak “Lietuvos 
aido”: “Ministras Gylys ne
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Pavykęs FIRE sąskrydis Lietuvoje 
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Iš Hedrich Smith knygos “Naujieji rusai” 
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Užvenčio Monika
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Kai žmogų sąskambiai pakelia nuo žemės 

Dar vienas Toronto lietuvių choro “Volungė” švystelėjimas

nori vienas atsakyti už Lie
tuvos užsienio politiką”. Šį 
teiginį dienraštis iliustruo
ja P. Gylio žodžiais, jog “vals
tybės užsienio politiką vyk
do ne tik Užsienio reikalų mi
nisterija, o seimo Užsienio 
reikalų komitetas darąs ypač 
slogų įspūdį”. Tuo tarpu “Tie
sa” rašo, kad “ministras gar
bingai atlaikė kvotą”.

Nepasiruošta naujiems 
uždaviniams

Sukaktuvinė “Santaros-Švie
sos” konferencija birželio 18- 
23 d.d. vyko Vilniuje ir Anykš
čiuose. Joje dalyvavo apie 30 
užsienio lietuvių ir beveik dvi
gubai daugiau vietinių tautie
čių.

A. Štromas, kaip rašoma 
“Lietuvos ryte” birželio 22 d., 
kalbėdamas apie LDDP rinki
minę pergalę, pažymėjo, jog po 
Maskvos perversmo Lietuvai 
iškilo naujo pobūdžio uždavi
niai, kuriems V. Landsbergio 
vadovaujamas Sąjūdis nebuvo 
pasiruošęs.

Ekonominiame gyvenime bu
vo remiamasi romantine pra
eities vizija. Nevykus žemės 
reforma kaip tik atskleidusi 
šios vizijos atitrūkimą nuo 
gyvenimo. Krašto ūkiniam gy
venimui trukdžiusi ir baimė, 
kad Vakarai neišpirktų viso 
turto. Lenktyniauta ne kaip 
pritraukti užsienio kapita
lą, bet kaip jo neįsileisti.

Buvusi didelė V. Lands
bergio klaida nekandidatuo
ti prezidentiniuose rinkimuo
se. Esą buvo viešai prisipa
žinta, kad opozicija neturi 
tinkamo kandidato politinei 
konkurencijai. '

A. Štromas pesimistiškai 
vertino dabartinę Lietuvos 
valdžios politiką. Lietuvoje 
dirba beveik vienpartinis par
lamentas, kuriame viešpatau
janti gerokai pasimetusi dar- 
biečių partija, o opozicija ne
pajėgianti pasiūlyti konstruk
tyvios alternatyvos.

Laikraščio “Amžius” redak
torius suabejojo, ar iš viso 
LDDP yra normali partija, pri
mindamas, kad Vokietijos na
cionalistams nebuvo leista 
persikrikštyti.

Išeivijos atstovui Z. Reka
šiui labiausiai nesuprantama, 
kaip galima viešai kalbėti, kad 
teismai paperkami, įstatymai 
beveik tokie, kokie buvo so
vietiniais laikais. Sunkiai 
suprantama, kodėl visuomenė 
nesipriešina mafijai?

Rusija tebegrasina
“The Globe and Mail” birže

lio 26 d. laidoje paskelbė, kad 
Rusija nutraukė Estijai dujų 
tiekimą. Dieną prieš šį veiks
mą prezidentas B. Jelcinas šią 
mažą Baltijos valstybę apkalti
no diskriminacinės politikos 
vykdymu prieš Estijoje gyve
nančius rusus.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Politiniai dabarties vingiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Tame pačiame dienraštyje 
birželio 19 d. laidoje rašoma, 
kad Rusijos užsienio reikalų 
ministeris A. Kozyrevas pa
reiškė, jog Estijai bus nu
trauktas ir naftos tiekimas, 
jei pastaroji neatsisakys “et
ninio valymo” prieš rusų ma
žumą.

Maskva stipriai kritikavo 
neseniai Estijoje išleistą 
įstatymą, kuriuo rusai per dve
jus metus turi paprašyti Es
tijos pilietybės arba leidi
mo nuolatiniam apsigyveni
mui. Priešingu atveju, tokie 
gyventojai turės palikti kraš
tą.

Estija paneigia Rusijos kal
tinimus, nes Estijos piliety
bės įstatymas esąs pats tole
rantiškiausias visame pasau
lyje. Estija norinti tik atsta
tyti valstybinę tapatybę po 
pusės šimtmečio sovietinio 
valdymo.

Padidėtų saugumas
Estijos užsienio reikalų mi

nisteris, būdamas Bonoje, pa
siūlė sudaryti Baltijos jūros 
valstybių saugumo zoną. Į ją 
turėtų įeiti Vokietija ir Ru
sija. Ypač tokios zonos suda
ryme esąs lemiamas Vokieti
jos dalyvavimas.

Estija, o taip pat ir kitos 
Baltijos valstybės, nesijaučia 
saugiai. Visų Baltijos jūros 
valstybių bendradarbiavimas 
padidintų saugumo garantiją.

Ministeris paklausė, ar ga
limas dalykas, kad Estija būtų 
atstumta nuo tarptautinės 
bendruomenės? Jis paprašė, 
kad Vakarai leistų Estijai su 
jais prekiauti. Taipogi išreiš
kė viltį, jog dar šiame šimtme
tyje Estija taps Europos bend
ruomenės nare.

Latvijos seimo rinkimai
BNS žiniomis, Latvijos vy

riausioji rinkimų komisija pa
skelbė, kad partija Latvijos 
kelias šimto narių parlamente 
gavo 36 vietas, Judėjimas už 
tautinę Latvijos nepriklauso
mybę — 15, Susitarimas — Lat
vijai, Atgimimas — liaudies 
ūkiui 13, Latvijos valstiečių 
sąjunga — 12, “Ravnopravija” 
judėjimas — 7, Susivienijimas 
tėvynė ir laisvė bei Latvijos 
krikščionys demokratai — po 
6 vietas, Demokratinio centro 
partija — 5.

Maždaug trečdalis naujojo 
parlamento narių buvo Aukš
čiausiosios tarybos nariai. 
Išrinktas buvęs Latvijos ko
munistų partijos vadovas A. 
Rubiks, kuris šiuo metu yra 
teisiamas už nusikaltimus 
Latvijos respublikai.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

“Viskas yra įslaptinta”
Tokiu pavadinimu “Nauja

sis dienovidis” birželio 18 d. 
laidoje išspausdino pokalbį su 
žymiu Švedijoje gyvenančiu 
architektu, Švedijos ambasa
dos patarėju Jonu Pajauju, 
buvusiu Štuthofo kaliniu, 1940- 
1944 m. pogrindžio veikėju.

Atsakydamas į įvairius klau
simus, J. Pajaujis pirmiausia 
nusistebi: kalbantis su Lietu
vos žmonėmis, atrodo, kad jie 
mąsto protingai ir visas nuo
smukio priežastis gerai su
pranta. Bet kai reikia veikti, 
tai jų valia būna suparalyžiuo
ta. Tokį dabartinį lietuvį iš
ugdžiusi sovietinė sistema.

Pasak architekto, savotiškai 
vyksta Lietuvoje uždaros var
žytinės (aukcionai). Nuo pre
zidento iki paprasto piliečio 
visi žino, kad mafija jėga ir 
šantažu priverčia pasitraukti 
konkurentus, ir valstybės tur
tą pasigrobia beveik dykai.

Generalinis prokuroras A. 
Paulauskas seniai jau kalba 
apie mafiją, bet nieko neda
ro. O surasti mafijos organi
zatorius kalbamu atveju netu
rėtų būti sunkumų, tik reiktų 
patikrinti, kas įsigijo nuo
savybę.

Valstybės pareigūnai pasi
rašo neaiškius sandėrius. Pvz. 
vyriausybės narys, nepranešęs 
nei savo vyriausybei, nei sei
mui sudaro 2.5 milijardo dole
rių kapitalui sutartį. Tarpi
ninkai už paslaugas pasiima 4 
nuošimčius viso kapitalo.

Iš viso valdžia skolinasi pi
nigus, o piliečiai, kuriems 
reikės skolas grąžinti, neži
no, kas su tomis paskolomis 
atsitiko.

Lietuvoje nuo Jurbarko iki 
Šventosios uosto yra naftos, 
kuri pagal sovietinį planą tu
rėjo būti pradėta siurbti 1995 
m. J. Pajaujis nesupranta, ko
dėl ši nafta taupoma?

Pagaliau buvo įsteigta akci
nė bendrovė, kuri su švedų 
bendrove pasirašė sutartį. 
Pusė gaunamos naftos bus par
duodama Lietuvai tarptautine 
kaina, o kita pusė eksportuo
jama, kur 30% pelno teks Lie
tuvos iždui, o likusį pelną da
linsis švedų ir lietuvių privati 
bendrovė.

Kas galėtų paaiškinti, klau
sia J. Pajaujis, kodėl “mes, už
uot patys apsirūpinę nafta, 
skubam ją eksportuoti?”

Esą Lietuvoje nedaug žmo
nių žino, kad Vilniuje yra len
kų universitetas, kuriame stu
dijuoja 200 studentų. Kam šie 
studentai ruošiami — Lietuvai 
ar Lenkijai?

Kalbėdamas apie dr. K. Bo
belį, architektas pažymėjo, 
kad šis asmuo, kaip ir jis pats, 
turi dvigubą pilietybę. Tai ne
są nieko blogo. Tačiau, jei K. 
Bobelis veržiasi į valdžią, tai 
turėtų atsakyti į klausimą, ku
riai valstybei jis atstovaus?

Keista esą, kad svarbiame 
Užsienio reikalų komitete pir
mininku yra K. Bobelis, atsto
vaujantis mažiausiai KDS par
tijai seime. Normaliai komi
tetų pirmininkais būna val
dančios partijos atstovai, o 
vicepirmininkais — opozicijos 
atstovai.

Demokratinėse valstybėse 
opozicijai yra skiriamas reikš
mingas vaidmuo, nes ji turi 
pasiruošti perimti valdymą. 
“Jei pozicija nenori susitarti 
su tikrąja opozicija, kaip yra 
Lietuvos seime, tai reiškia, 
kad tie vyrai aukštybėse ne
turi nei valstybės, nei demo
kratijos sampratos” — baigia 
architektas J. Pajaujis pokal
bį. J. Andr.

Lietuvos ministeris pirmininkas ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS tarp JAV LB krašto valdybos pirm. VYTAUTO 
MACIŪNO (kairėje) ir KLB krašto valdybos pirm. ALGIRDO VAIČIŪNO išeivijos veikėjų ir Lietuvos vyriau
sybės atstovų konferencijoje Detroite 1993 m. birželio 19-20 d.d.

Lietuva svarstyto ii šviesoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Dirbkime kartu
Teisės daktaras advokatas 

Rimas Domanskis, daugelį kar
tų lankęsis Lietuvoje, dalyva
vęs teisininkų kongrese, labai 
kritiškai žvelgė į kai kurių lie
tuvių elgesį, lygindamas lie
tuvišką išeiviją su žydais, ku
rių “išeivija yra labai uždara 
- žydai palaiko žydus, o pas 
mus atvirkščiai”. Čis jis išvar
dino skundus svetimiesiems: 
bandymą pakenkti Valdui 
Adamkui, skundą D. Britanijos 
parlamentarams, kad nebūtų 
priimtas prezidentas A. Bra
zauskas. “Būkime vieningi ir 
solidarūs” - pakėlė jis savo 
balsą. Kai didžioji spauda po 
rinkimų komentavo, kad Lietu
va grįžo į komunizmą, lietu
viams reikėjo reaguoti tvirti
nant, kad tai demokratiškų 
rinkimų rezultatas.

Kitas metodas padėti Lietu
vai ekonomiškai būtų pasko
los lakštų pardavinėjimas, 
kaip tai jau daugelį metų sėk
mingai atlieka žydai. Toks 
sėkmingas vajus Lietuvai rem
ti buvo pravestas po Pirmojo 
pasaulinio karo, nes lietuviai 
visais laikais padėjo Lietuvai. 
Pasaulio žydai turi įtakos į 
Izraelio gyvenimą, tai jaučia
me ir mes, todėl visų pirma 
Lietuvoje reikia keisti struk
tūrą pagal teisingumo princi
pus: turtingiausieji lietuviai 
nemoka mokesčių, užsienio fir
moms mokesčiai mažinami, o 
seimas išeivimas nepripažįsta 
pilietybės, nes bijo, kad išei
viai panorės atsiimti savo tur
tą. “Nešmeižkime vieni kitų - 
tarpusavio politinė kova tęsia 
komunistinius metodus”, - sa
kė jis. Be to, Lietuvos respub
lika kaip valstybė, yra teisinis 
vienetas. Užsienio lietuviai to 
statuso neturi, todėl niekas ne
turi teisės Lietuvoje kalbėti 
visos išeivijos vardu.

Tos teisės neturėjo ir Bobe
lis. Lietuvių Bendruomenė turi 
savo skyrių Lietuvoje. Naudo
kimės jos ryšiais, bet ir ji nega
li kalbėti visos išeivijos var
du. Lietuvoje pilietybė yra 
klaidingai siejama su nekilno
jamo turto nuosavybe. Būtų ge
ra, jei užsienio lietuviai, jiems 
pripažinus dvigubą pilietybę, 
grįžtų į tėvynę su savo santau
pomis ir pensijomis, tuo pa
keldami Lietuvos ekonomiką. 
Turto grąžinimas nebūtinas, 
nes iš ko Lietuva gali kompen
suoti? Jis nepritaria nuosa
vybės grąžinimui. Jis teigia, 
kad išeivija turi teisę įtakoti 
ambasadorių paskyrimą, nes ji 
geriau pažįsta savo gyvenamas 
šalis. “Dirbkime kartu su di
desniu pasitikėjimu”, - baigė 
advokatas R. Domanskis.

Romantika ir skaičiai
Dr. Juozas Kazickas, sėkmin

gas verslininkas ir ekonomi
nių mokslų daktaras, nagrinė
jo ekonominius santykius tarp 
išeivijos ir Lietuvos. “Turime 
dirbti kartu, kad išsaugotu
me dar silpną nepriklausomy
bę”. Kalbėtojas pateikė eilę 
statistinių duomenų apie ap
gailėtiną Lietuvos ekonomi
nę būklę: produkcijos mažė
jimą, atlyginimų ir išlaidų ne-
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3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
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proporcingumą, maistui ski
riant 64% atlyginimo, nes nuo 
1990 metų kainos pakilo 110 
kartų (ne nuošimčių), o butai 
šalti ir nėra karšto vandens. 
Ekonominių prošvaisčių taip 
pat esama: šiais metais pasėta 
33,000 ha daugiau vasarojaus 
ir 10,000 ha daugiau cukrinių 
runkelių. Lėtėja bedarbių skai
čiaus ir kainų kilimo tempas, 
o vyriausybė pradėjo tvarky
ti mokesčių išrinkimo sistemą. 
Ryšių sistemos įvedimą labai 
palankiai sutiko Brazauskas ir 
premjeras, ir jiedu yra labai 
palankūs užsienio investici
joms.

Kiek išeivija prisidėjo prie 
Lietuvos ekonomijos? Visais 
laikais ir įvairiais keliais iš
eiviai siuntė siuntinius į Lie
tuvą ir Sibiro tremtiniams, rė
mė “Lietuvos katalikų bažny
čios kronikos” leidimą, siun
tė pinigus partizanams. Vė
liau atidarė ir savo pinigines, 
įsteigė fondus, bet tiesioginiai 
mažai remia Lietuvą. Užregist
ruota 150 bendrų verslų, bet jie 
beveik be jokio kapitalo, nes 
išeivijos dauguma ne versli
ninkai, bet profesionalai. Lie
tuvių Bendruomenė galėtų su
daryti investuotojų grupę. “Lie
tuva ir išeivija - tai romanti
kos klausimas, bet reikia išvys
tyti konkrečius bendradarbia
vimo būdus”, - baigė dr. Ka
zickas.

Išliko nepasitikėjimas
Dr. Tomas Remeikis, redak

cinių kolegijų narys ir eilės 
knygų autorius, savo kalbą pra
dėjo klausimu: “Ar tikrai yra 
krizė tarp Lietuvos ir išeivi
jos?” Už Lietuvos ribų gyvena 
daugiau kaip milijonas lietu
vių. Tai ketvirtis mūsų tautos, 
bet aktyviais išliko tik apie 
100,000. Užsienio lietuviai tu
ri įtakos į savo gyvenamų kraš
tų vyriausybes, todėl Vakarų 
demokratijos nepripažino Bal
tijos šalių okupacijos. Anali
zuojant išeivių saitus su kraš
tu, pastebima, kad įtakos turė
ję karai ir kitos išvykimo iš 
krašto priežastys, todėl santy
kiai gali būti ir geri, ir blogi. 
Juos taip pat veikia atstumai 
ir gyvenmojo krašto skirtinga 
kultūrinė aplinka, todėl santy
kiai priklauso nuo tarpusavio 
traktavimo. Kalbant apie Lie
tuvos požiūrį į išeiviją, tenka 
pasakyti, kad išeivija buvo pa
likta “Dievo valiai” ir beveik 
visiškai izoliuota. Vėliau atsi
rado kultūrinis bendravimas, 
o sovietai išeivijoje įsteigė 
“penktą koloną”, į kurią įėjo 
labai mažai išeivių. Išeivijo
je išliko nepasitikėjimas bu
vusiais komunistais. “Burokė
liai ar ridikėliai?” - su šypse
na klausė kalbėtojas. “Lietu
va dar nenustatė santykių su 
išeivija ir rodo diskriminaci
ją jos atžvilgiu. Aš už tai, kad 
išnyktų ‘jūs ir mes’, o liktų tik 
vienas žodis LIETUVA”,-jaut
riai savo kalbą baigė dr. Re
meikis.

Pasibaigus svarstyboms, ke
liolika minučių buvo skirta 
klausimams, kurių įdomesnių 
nebuvo.

Reikia dvasinės paramos
Po pertraukos sekė antros 

svarstybos tema “Išeivijos 
ideologinė pagalba šių laikų 
Lietuvos žmogui”, moderato
rius Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirm. Paulius Mic
kus. Pirmuoju kalbėjo kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Savo kal
bą pradėjo humoru. Jam dar 
mažam vaikui esant, buvo nuo
latos kartojama “tu esi lietu
vis. Aš esu Amerikos lietuvis, 

kuris dar gerai kalba ir rašo 
lietuviškai be klaidų, bet mes 
nuo Lietuvos lietuvių skiria
mės daugiau negu dzūkai nuo 
žemaičių”. Sovietinės šaknys 
dar taip gilios, kad sunku pa
keisti švietimą. Svarbiausia 
yra turėti asmeninį ryšį - nuo 
jo priklauso, kiek dėmesio Lie
tuvai skiriame. Paminėjęs, 
kad Amerikos katalikų konfe
rencija skiria daug lėšų Lietu
vai, jis apgailestavo Lietuvo
je tebesantį įsitikinimą, jog 
“Vakarai supuvę” ir joje nesu
prantama “savanoriška tarny
ba”, nes ji ...neapmokama. Lie
tuvai labai reikia dvasinės pa
ramos, bet jau ir prieglaudos, 
ir vaikų namai pradėjo keisti 
savo veidą nuo sovietinio pavi
dalo - jau yra šiek tiek pagar
bos vaikui. Išeivijos jaunimas 
labai nori važiuoti į Lietuvą, 
bet neturi lėšų. “Nusistatyki- 
me paramos gaires!”

Kultūriniu požiūriu
Sekantis kalbėtojas dr. K. 

Ambrozaitis pareiškė, kad da
bar puikus laikas ryšių su
tvirtinimui: “Pasidalinkime
su Lietuva savo patirtimi!” 
Laisvės sąvoka - nepakeičia
ma vertybė. Jos troškimas ma
žino išeivijos nuovargį, joje 
klestėjo kūryba. Išeivija pa
sauliui skelbė tautos genoci
dą, trėmimus, reikalavo lais
vės. Laisvei tapus realybe, po 
rinkimų ryšys su Lietuva pasi
keitė. Buvo sakoma, kad ten, 
kur gyvena lietuvis, ten ir Lie
tuva, bet dabar Lietuva turi sa
vo teritoriją, todėl yra svarbus 
į ją kultūrinis, ne politinis po
žiūris. Abiejų okupacijų metu 
Lietuvoje buvo slaptai leidžia
mas laikraštis “Į laisvę”. Vė
liau “Lithuanian Research and 
Studies Center” iniciatyva 
įsteigtas “Į laisvę” fondas iš
leido daug vertingų leidinių, 
už kuriuos gautas pelnas buvo 
paskirtas Lietuvos našlai
čiams. Į Lietuvą buvo nusiųs
ti kompiuteriai, įsteigta Ame- 
rikos-Lietuvos akcinė bendro
vė, o Morkūno spaustuvė persi
kėlė į Kauną. Fondui paskel
bus rezistencinio romano kon
kursą, gauta 30 romanų iš visų 
pasaulio kraštų, jų keturi buvo 
premijuoti. Lietuviškų Studi
jų centro direktorius dr. Jonas 
Račkauskas pasiuntė į Lietu
vą septynis talpintuvus vertin
gų knygų. Kalbėtojas siūlė ne
siųsti originalų į Lietuvą, nes 
muziejuose viskas netvarkin
gai sukrauta drėgnuose sandė
liuose ir nėra kaip tuos rodi- 
nius išstatyti. Jis siūlė tobulin
ti savus muziejus, vietoj origi
nalų siųsti duplikatus, nes rei
kia užsienyje išlaikyti lietu
vybę. “Būkime atlaidūs ir dos
nūs”, - baigė dr. Ambrozaitis 
savo kalbą.

Švietimo rūpesčiai
Kalbėtoja Vaiva Vėbraitė- 

Gustienė, žinoma pedagogė - 
idealiste, APPLE steigėja ir 
direktorė, savo kalbą pradėjo 
nuo darbo sąvokos Lietuvoje 
sumenkinimo ir iškėlė švieti
mo reikšmę, kaip kiekvienos 
visuomenės pagrindą, o demo
kratiškų ir krikščioniškų ver
tybių įvedimas liečia kiekvie
ną jos narį. Jaunoji generaci
ja jau auga naujoje dvasioje, 
bet ji tebegyvena sovietinės 
dvasios aplinkoje. Švietimo 
ministerija jau rašo, kad mo
kyklų direktoriai būtų sava
rankiškesni, kad būtų teikia
mos mokytojams stipendijos, 
parūpinami kompiuteriai. AP
PLE narių dauguma yra moky
tojai, jų tarpe ir ne lietuviai 
amerikiečiai, kurių į tarybą 

įeina devyni, o septyni jau bu
vo Lietuvoje. Švietimo ministe
rija yra APPLE kursų šeimi
ninkė. Buvo išnagrinėta daug 
temų, ypatingai iškeliant mo
kinių individualumą. Lietuvo
je yra apie 50,000 bendro lavi
nimo mokytojų. Jų dauguma 
vargsta. Buvo pasistengta 850 
mokytojų padėti. Aukos plau
kia į APPLE sąskaitą, savano
riai vyksta savo lėšomis, bet 
išvykos susiduria su sunku
mais.

Niujorko konsulate užsime
tė pasai ir vizų gavimas už
truko, bet iš Vašingtono am
basados vizos atėjo po keleto 
dienų. Bendradarbių Lietuvo
je nestinga - joje yra “auksi
nės rankos”, tačiau girdisi kal
tinimai, kad APPLE savano
rius mokytojus Lietuvoje va
dina “profesoriais”, nes Lietu
voje mokytojai ne autoritetas. 
Jie tebegyvena sovietinės pe
dagoginės sistemos įtakoje, 
todėl reikia kelti jų prestižą. 
Anksčiau buvo skiepijamas ne
pasitikėjimas vienų kitais ir 
buvo vengiama savarankiško 
sprendimo. Dabar prašoma 
švietimo ministerijos paleng
vinti ryšius, kad administra
cinės įstaigos būtų prieina
mesnės. Konferencijos daly
viai kalbėtojai sukėlė ovaci
jas.

Skautų įnašas
Sigitas Miknaitis, Lietuvos 

skautų sąjungos tarybos pir
mininkas, kalbėjo apie Lietu
vos skautų įnašą į Lietuvos 
ideologiją. Skautų šūkis “Die
vui, tėvynei ir artimui” aiškiai 
nusako skauto pareigas, ir 
skautiškumas tęsiasi per visą 
gyvenimą. Lietuvos skautų są
jungą sudaro trys šakos: bro
lija, seserija ir skautai aka
demikai, pabrėžiant tą įdomų 
faktą, kad akademikų skautų 
šakos niekur kitur nėra. Lie
tuviškumas neatskiriamas nuo 
skautavimo, todėl svarbu ras
ti vadovus su vadovavimo ta
lentu ir moralinio pasitenki-

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ, 
“Tėviškės žiburių” bendradarbė, 
išeivijos veikėjų ir Lietuvos vy
riausybės atstovų politinėje-visuo- 
meninėje konferencijoje Detroite 
1993 m. birželio 19-20 d.d.

AfA 
STASIUI UMBRASUI

mirus Montrealyje,
sūnų ir dukrą su šeimomis giliai užjaučiame bei 
kartu liūdime -

Pranas, Irena Umbrasai
Sault Ste Marie, Ont.

PADĖKA
Suvargino dvasi? šešėliai mirties, 
Padangėj skraidyti sparnai nesities, 
O saulėtos dienos kuriom taip džiaugeis, 
Giedrais atminimais tik širdį sužeis.

V. Mykolas Putinas

AfA
PRANUI JUOZAIČIUI

po sunkios ligos mirus, 1993 m. gegužės 25 d., nuoširdžiai 
dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams: klebonui A. Sima
navičiui, OFM, P. Šarpnickui, OFM, už paskutinius patarna
vimus, atlaikytas Mišias, maldas laidotuvių koplyčioje, paly- 
dėjusiems į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapines, 
Mississaugoje, už gražius raminančius žodžius. Gili padėka 
D. Radtkei už vargonavimą, giesmes Mišių metu, A. Kusins- 
kiui už giedojimą, A. Stulgiui už jaudinančią smuiko muziką 
Mišiose ir kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, visiems drau
gams bei pažįstamiems, taip gausiai atsilankiusiems į laido
tuvių koplyčią Rožiniui, palydėjusiems įamžino poilsio vietą; 
už gražias gėles, kurios puošė velionies karstą, užprašiu
siems Mišias, pareiškusiems užuojautas žodžiu ir raštu. 
Taip pat dėkojame už gausias aukas “Tėviškės žiburiams”, 
Slaugos namams, J. Gurklienei už paruoštus puikius pietus 
ir visoms ponioms, kurios sunešė tiek daug skanių pyragų.

Pasiliekame Jums visiems dėkingi -
liūdesyje likę: žmona Magdalena, sūnus Rimvydas, 

dukros - Joana, Emilija, Vida ir jų šeimos

nimo ieškojimu. Naujų vadovų 
tarpe vyrauja asmenys su aukš
tuoju mokslu, leidžiami pe
riodiniai leidiniai. Šią vasarą 
Rako stovyklavietėje įvyks Ju
biliejinė stovykla, minint Lie
tuvos skautų įsteigimo 75 metų 
sukaktį. 1989 m. sausio mėne
sį Čikagoje susirinkusi taryba 
išrinko įgaliotinį ryšiams su 
Lietuva. Buvo pasiųsta uni
formų, skautiškos literatūros, 
ženklų. 1991 m. vasarą Lietu
voje buvo stovyklauta pakilio
je nuotaikoje, bet 1992 m. Pa
langos stovykoje skautų vado
vybė suskilo. Stovyklos vado
vai buvo pasišventę jaunuo
liai, bet atrodo, kad ideologi
nė pagalba yra surišta su iš
laidomis.

Ateitininkų neišardė
Kalbėtojas Juozas Polikaitis, 

LB tarybos narys ir buvęs Atei
tininkų federacijos vadas, žiū
ri į Lietuvą kaip į šeimą, ku
ri smagiai gyveno laisvoje Lie
tuvoje, bet buvo karo audros 
išsklaidyta, o dabar bando vėl 
sueiti. Okupantas naikino ka
talikišką judėjimą ir inteli
gentiją ir skiepijo melo ideo
logiją, sunaikino sąžinę, su
griovė tarpusavio pasitikėji
mą bei tėvynės, Dievo ir arti
mo sąvokas. Tuo tarpu išeivija 
gyveno ten, kur gerbiamas žmo
gus, tačiau sielojosi tėvynės 
okupacija, liko aktyvi, bet su
sidūrė su nutautimo pavojumi. 
Lietuvoje prasidėjus Sąjūdžio 
metams, ėmė atbusti jaunimo 
organizacijos. Į Vilniaus uni
versitetą atvykęs prof. Arvy
das Žygas, augęs ir brendęs iš
eivijos organizacijoje, daug 
prisidėjo prie ateitininkijos 
atkūrimo darbų ir tapo neišse
miamu jėgų šaltiniu.

Išeivijos ateitininkai sukru
to, ėmė padėti, siuntė prof. St. 
Šalkauskio ir Antano Maceinos 
raštus, dalyvavo seminaruose, 
diskusijose, stovyklose. Kalbė
tojas tvirtino, kad esą prasmin
giau nuvykti į Lietuvą, negu iš 
jos atsikviesti. Lietuvos ir iš
eivijos ateitininkija yra vie
nos idėjinės šeimos ir pasauli
nės organizacijos nariai ir 
sklandžiai bendradarbiauja. 
Judėjimui Lietuvoje prasidė
jus, komjaunimas bandė ateiti
ninkus infiltruoti ir juos su
griauti. 1989 m. pavasarį pa
skelbęs “jaunimo įstatymą”, 
įsteigė “katalikų studentų są
jungą”, kad suskaldytų ateiti
ninkus, bet jiems tai nepavyko. 
Lietuvoje yra 300 buvusio kom
jaunimo stovyklaviečių, kurias 
dabar perėmė privatūs asme
nys, iš to darydami “turistinį 
biznį”. Jos turi likti valdžios 
žinioje ir jaunimo organizaci
joms turi būti leidžiama jomis 
nemokamai naudotis. Ypatin
gai svarbu, kad nebūtų jokio 
“jaunimo organizacijų centro” 
ar vyriausybės koordinatorių. 
“Ryšiai su Lietuva būtini - jų 
sustiprinimas mūsų visų parei
ga”, - baigė Juozas Polikaitis.

(Bus daugiau)



FIRE sąskrydis Kaune užbaigiamas Mišiomis. Jas su kitais kunigais koncelebravo vysk. SIGITAS TAMKEVIČIUS

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Nesistebėti, nerūstauti, bet suprasti!

Žodis, turintis jėgą pakeisti gyvenimą
VINCAS KOLYČIUS

Tokia antraštė pasirodė laik
raštyje “Kauno diena”, birže
lio 1 d., aprašant Sekminių 
dieną įvykusį FIRE sąskrydį. 
Dienraštis yra nepriklauso
mas Kauno miesto laikraštis.

Apie FIRE “Tėviškės žibu
riuose” jau buvo rašyta anks
čiau. FIRE (ugnis) sudaryta iš 
keturių angliškų žodžių pir
mųjų raidžių: tikėjimas (faith), 
užtarimas (intercession), at
gaila (repentence), evangeli
zacija (evangelization). Į Lie
tuvą nuvyko žymūs JAV pa- 
mokslininkai-evangelistai su 
grupe pagalbininkų ir minėto
mis temomis kalbėjo tūkstan
čiams katalikų.

FIRE tikslas — atnešti į žmo
nių širdis Evangelijos ugnį, 
kad jie įsijungtų į gyvą tikė
jimo suvokimą, atgaivinti žmo
nes, kurie yra katalikai, bet 
nėra aktyvūs Katalikų Bendri
jos žmonės, arba visai nelanko 
šventovių, nors yra pakrikšty
ti. Taip pat norima padėti ir 
netikintiesiems, kurie ieško, 
bet neranda. Tos pagalbos 
ypač reikia jaunimui, kuris 
per okupacijos metus negalė
jo turėti ryšio su Kat. Bend
rija.

Pirmasis FIRE renginys įvy
ko Klaipėdoje. Nors mieste bu
vo autobusų streikas, bet į 
vasaros koncertų estradą su
sirinko apie 4.000 žmonių. Vi
si kalbėtojai kalbėjo su ver
tėjais, ir renginys buvo užbaig
tas Mišiomis, kurias toje pa
čioje salėje laikė vysk. A. Vai
čius kartu su 26 kunigais. Pa
sibaigus Mišioms, apie 2.000 
žmonių dar liko salėje ir rikia
vosi prie atskirų grupelių, pra
šydami maldų.

Žmonės ėjo, prašydami mal
dų už save, už artimuosius, 
tėvai už vaikus, vaikai už tė
vus, prašydami sveikatos, iš
laisvinimo iš alkoholizmo ir 
pan. Atėjo tie, kurie pajuto 
atsivertimą, pajuto Dievo mei
lę, Šv. Dvasios veikimą. Jie 
verkė ir dėkojo, kad staiga dva
siškai praregėjo. Įvyko net fizi
nių pagijimų, kurti pradėjo 
girdėti, pusiau akli pasidėjo 
akinius ir pradėjo aiškiai ma
tyti. Bet, nežiūrint įvairių

liepė į JAV katalikų pamoks
lininkų komandos FIRE kvieti
mą atvykti ir atnaujinti, pa
gilinti savo pasišventimą Jė
zui Kristui, Jo Evangelijai 
ir Bažnyčiai”.

Maldos su žmonėmis
Toliau “Kauno diena” tame 

pačiame numeryje rašo: “Ta
čiau pačios nuostabiausios 
buvo akimirkos, kuomet ir dva
sininkai ir svečiai, ir visi 
susirinkusieji meldėsi už žmo
nes, savo širdyse nešančius 
skausmo, nuodėmės kartelio, 
negalios naštą. Ir kai matei 
žilagalvio vyro, ar jaunutės 
mergaitės veide riedančią aša
rą, dvasininko laiminančią 
ranką ant įtikėjusio galvos, 
galėjai jausti — čia šioje 
įvairiausių emocijų ir aistrų 
patyrusioje halėje tvyro ne
paprasta Šventosios Dvasios 
šviesa”.

Vienas iš kalbėtojų Ralph 
Martin sako, kad jis ypatin
gai buvo nustebęs, kai matė 
šimtus žmonių, išpažįstančių 
Jėzų Kristų savo asmeniniu 
Išganytoju ir Viešpačiu, dau
gelį jų išsilaisvinusius iš al
koholizmo ir kitų šėtono pink
lių. Kun. Michael Scanlon ir 
Ralph Martin taip pat aplan
kė Kauno kunigų seminariją 
ir kalbėjo seminaristams.

Kita kalbėtoja iš FIRE gru
pės Ann Shields pasakoja, 
kad jos pačios gyvenimas pa
sikeitė ir tikėjimas sustiprė
jo po tų sąskrydžių Lietuvo
je, nes pamatė gyvą, realų 
Dievo veikimą žmonių širdyse.

Vysk. S. Tamkevičius savo 
žodyje Kaune visiems pabrė
žė, kad visame pasaulyje vyks
tantis Katalikų Bendrijos atsi
naujinimas pasiekė ir Lietuvą. 
Žmonėms reikia pakeisti savo 
širdis, atsigręžti į Dievą, 
kad prasidėtų nauja evange
lizacija, kad atsirastų nauji 
nesovietiniai žmonės — Dievo 
sūnūs ir dukterys.

“Gyvieji akmenys”
Visus šiuos renginius Lie

tuvoje padėjo organizuoti ka
talikų maldos grupė “Gyvieji 
akmenys”. O darbo jiems buvo 
tikrai daug. Tačiau po šitų

renginių darbo atsirado dar 
daugiau. Buvo įsteigtas evan
gelizacijos centras Kaune. 
To centro tikslas ruošti va
dovus įvairiuose miestuose, 
kad žmonės, priėmę Kristų, 
galėtų gauti literatūros ir 
įvairių mokymų savo dvasi
niam augimui. “Pjūtis didelė, 
o darbininkų maža”. Iki šiol 
nėra nė vieno žmogaus, kuris 
galėtų visą laiką tame centre 
dirbti. Visi dirba kur nors 
kitur, kad užsidirbtų pragy
venimą, o savo laisvalaikį ir 
nuo miego nutrauktas valan
das aukoja Lietuvos dvasiniam 
atgimimui.

Iš Kanados ir JAV geradarių 
aukų jie jau nusipirko mažą 
autobusiuką, kuriuo gali ap
lankyti įvairias vietoves. Bet 
dabar jiems trūksta visko: 
spausdinimo priemonių, kase
čių dauginimo mašinos ir kitų 
reikmenų. Vienam asmeniui, 
kuris pilną laiką galėtų dirb
ti centre, reikėtų apie $1500 
metams. Kun. V. Aliulis rašė, 
kad sielų atstatymas šiuo me
tu yra daug svarbesnis, negu 
mūrinių šventovių statymas. 
Tačiau daugelis kunigų dides
nę savo laiko dalį praleidžia 
mūrinių sienų atstatymui.

“Gyvieji akmenys” leidžia 
mėnesinį žurnalą “Gyveni
mas šviesoje”. Šiais metais 
dėl visų tų renginių ir kitų 
darbų leidimas laikinai susto
jo, bet jau ruošiamas sekan
tis numeris. Neseniai pasiro
dė jų išleistas, verstas iš ang
lų kalbos leidinys — knygutė 
“Ugnies įpūtimas”, apie Šv. 
Dvasios krikštą K. Bendrijoj.

Jeigu atsirastų geradarių, 
kurie dar galėtų ir norėtų jų 
taip svarbų darbą Lietuvos 
dvasiniam atgimimui paremti, 
prašoma siųsti aukas per Pri
sikėlimo parapiją Toronte, 
pažymint, kad skirta “Gyvie
siems akmenims”. Galima taip 
pat siųsti V. Kolyčiui, 86 Glen- 
holme Avė., Toronto, Ont. M6H 
3B1, Canada. Čikagoje aukas 
renka Raminta Marchertienė.

Tegu liepsnoja atgimimo 
ugnis mūsų tėvynėje Lietuvo
je! “Aš atėjau įžiebti ugnies 
žemėje ir taip norėčiau, kad 
ji jau liepsnotų” (Lk. 12,49).

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Birželio 11 d. vakare Jauni

mo centre JC moterų klubo su
ruoštoje vakaronėje kalbėjo 
dr. Arvydas Žygas, mokytojas 
Jonas Kavaliūnas ir Stasė Pe
tersonienė, Pedagoginio li
tuanistikos instituto direkto
rė. Jie visi po ilgesnio ar trum
pesnio buvimo Lietuvoje pasi
dalino su gausiai susirinku
siais svečiais savo įspūdžiais.

Dr. A. Žygas, atvykęs iš Ita
lijos į Čikagą dalyvauti savo 
tėvelio laidotuvėse, savo žo
dyje pabrėžė, kad išeivijos 
misija neužsibaigė nepriklau
somybės atstatymu. Ji dabar 
yra dar svarbesnė, nes dabar 
turime vertybes, gautas iš tė
vų, senelių, mokytojų, litua
nistinių mokyklų, pedagogi
nio instituto, stovyklų ir orga
nizacijų, perduoti Lietuvos 
jaunimui. Jis taip pat dėkojo 
J. Kavaliūnui ir St. Peterso
nienei, savo buvusiems moky
tojams, o ir kitiems mokyto
jams, kurie šį vakarą buvo at
vykę, už jų jam perteiktas ži
nias ir meilę Lietuvai, kur jis 
dabar skleidžia Lietuvoje. 
Lietuvoje yra gražaus jauni
mo, kuris dar nėra sugadin
tas. Dr. A. Žygas prašė skatin
ti jaunimą, kad važiuotų į Lie
tuvą ir ten dalintųsi Lietuvos 
meilės ir idealizmo dvasia su 
mūsų tautiečiais. Jis kviečia 
atvažiuoti į Lietuvą nors ir 
trumpam laikui, jei įsiparei
gojimai čia ten ilgiau pabūti 
neleidžia; kviečia dirbti jau
nimo stovyklose su skautais, 
ateitininkais, su “Caritas”. 
Lietuvos žmonės, kurie dirba 
su jaunimu, yra pervargę , to
dėl reikia jiems būtinai pa
dėti. Bet svarbu, kad žmonės 
važiuotų kaip broliai, sesės 
lietuviai, kurie myli Lietuvą 
ir nuoširdžiai nori Lietuvai 
padėti tokiai, kokia ji šian
dien yra.

Dr. A. Žygas dar trumpai pa
pasakojo apie prie “Caritas” 
įsteigtą Gyvosios dvasios cent
rą ir liepos 9-18 d.d. Marijam
polėje rengiamą Lietuvos ka
talikų jaunimo sąskrydį, kuris 
prasidės Žemaičių Kalvarijoje 
ir užsibaigs Marijampolėje 
palaimintojo arkiv. J. Matulai
čio garbei rengiamuose atlai
duose. Tikimasi, kad šiame są
skrydyje dalyvaus apie 2000- 
3000 kat. jaunimo. Po sąskrydžio 
jaunimas pasklis po Lietuvą 
evangelizuoti kaimo. Dr. Žygas 
ragina nepamiršti kat. jaunimo 
organizacijų ir neprarasti vil
ties, nes skautų, ateitininkų 
ir kitų katalikiškų jaunimo 
organizacijų puoselėjami ir 
skleidžiami idealai yra laidas 
ir Lietuvos dvasiniam atgimi
mui. Jis prašė nepamiršti pa
simelsti už Lietuvą ir para
pijos, ir savo kasdieninėse 
maldose.

Mokytojas Jonas Kavaliū
nas papasakojo savo įspūdžius 
iš Lietuvos, kur jis vienerius 
metus mokytojavo. Reikia žiū
rėti į tautą, kuri ilgus metus 
tūnojo sovietų priespaudos 
liūne pagal lotynišką posakį: 
nesistebėti, nerūstauti, bet 
suprasti! Krikščioniškos ver
tybės buvo draudžiamos ir bu
vo verčiama laikytis dialekti
nio materializmo. Per 50 m. iš
augo Lietuvoje sovietinis žmo
gus, žmogus be Dievo, be tėvy
nės, be artimo meilės, žmogus- 
materialistas. Dievo nebijota, 
nes jo nėra; nebėra nei Mask
vos baimės. Kodėl tat nevogti 
vario, aparatūros ar paminkli
nių lentų, nesirūpinti tik sa
vo gerove.

Praktikuojančių katalikų gal 
tik 15% suaugusiųjų, o jauni
mo dar mažiau. Ką daryti? Ne
sistebėkime, nepykime, bet su
praskime ir padėkime. Padėki
me jaunimui, jie — tautos at
eitis. Lietuvoje yra gražaus, 
darbštaus jaunimo. Atgyja
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Lietuvos ambasados Vašingtone surengtoje verslininkų bei ekonomistų 
konferencijoje 1993 m. birželio 10-11 d.d. kalba Lietuvos seimo narys, 
buvęs ministeris pirm. GEDIMINAS VAGNORIUS. Šalia konferencijos 
vertėja RAIMONDA MURMOKAITĖ Nuotr. P. Mickaus

GABIJA PETRAUSKIENĖ ir ambasadorius STASYS LOZORAITIS vien< 
sesijos metu Lietuvos ambasados Vašingtone surengtoje ekonomini 
reikalų konferencijoje 1993 m. birželio 10-11 d.d. Nuotr. P. Mickau

skautai, ateitininkai, pava
sarininkai, jaunalietuviai ir 
kt. organizacijos. Jaunimas 
atsigauna ir pradeda veikti. 
J. Kavaliūnas matė jaunimo 
pripildytas sales per Ateiti
ninkų federacijos konferenci
ją Kaune 1992 m. gruodžio 
mėn. ir per Vilties dieną 
Sporto halėje, Kaune, šį pa
vasarį.

Tiesa, ekonominės sąlygos 
sunkios. Lietuvoje vargas 
spaudžia ir studentiją, todėl 
jai paramos reikia dar dau
giau, negu nepriklausomybės 
metais. Ateitininkų federa
cija 1992 m. gruodžio mėn. 
įsteigė vargstantiems stu
dentams remti Prof. Pr. Do
vydaičio fondą. Buvo paskir
tos 37 vienkartinės pašalpos 
ir tikimasi, kad vėliau bus 
galima reguliariai remti stu
dijuojantį jaunimą. Lietuvai 
reikia nepriklausomos spau
dos, kuri informuotų ir rody
tų kelią Lietuvos tvarkymuisi. 
Ragino remti katalikų spaudą 
Lietuvoje, nes jai tikrai sun
ku.

J. Kavaliūnas pabrėžė, kad 
reikia ne tik remti Lietuvą, bet 
ir lankytis joje, išsikalbėti, 
nes tada bus, ir širdyje leng
viau ir prote šviesiau. Visų 
svarbiausia yra Lietuvai pa
dėti darbu. Vienas lietuvis A. 
Kavaliūnui pasakė: “Nesiųski
te mums žuvies, bet atsiųskite 
žmonių, kurie išmokytų mus 
kaip tą žuvį pagauti.. ”

Po metų pertraukos Stasė 
Petersonienė vėl lankėsi Lie
tuvoje kelias savaites. Ji sa
vo apžvalgą pradėjo prof. V. 
Landsbergio anksčiau Jauni
mo centre pasakytais žodžiais: 
“Jūs mylėjote Lietuvą, kaip 
pasakų karalaitę, išsvajotą, 
išsapnuotą. Ar pajėgsite my
lėti ją išprievartautą, suvar

gusią, girtą? ...” Šiuo metu 
ji rado tautą pasidalinusią į 
dvi dalis: kairiuosius ir de
šiniuosius, o viduryje — ne
daug kas. Yra daug nepasiten
kinimo žmonėse. Ypač slegia 
įvairios vagystės ir taip va
dinama “nesutvarkyta teisė
tvarka”. Ekonominis gyveni
mas ypač sunkus pensinin
kams, kurie neturi nei sodo, 
nei giminių kaime ar užjūry
je. Menka medicininė pagalba. 
Trūksta medicininės informa
cijos žmonėms apie kraujo 
spaudimą, cholesterolį, rie
bų maistą ir 1.1.

Yra bet ir tokių žmonių, 
kurie dejuoja tik, kad dejuo
tų. Žmonės pasidarę nekant
rūs. Bet tie, kurie daugiau
sia kentėjo (pvz. Sibire), yra 
ištvermingiausi ir sakosi iš- 
vargsią viską, kad tik Lietuva 
sustiprėtų. Lankydamasi Lie
tuvoje, paskaitininke sutiko 
ir pasišventusių žmonių, dir
bančių už mažą atlyginimą 
Mažvydo bibliotekoje, matė 
Šv. Jono šventovėje besimel
džiantį jaunimą, sutiko žmo
nes, renkančius parašus gi
nant ambasadorių Lozoraitį, 
matė kaip žmonės gėlių puokš
tėmis nuklojo visą didįjį ta
ką šventovėje, laidojant a.a. 
V. Landsbergį-Žemkalnį, lan
kė gražiai sutvarkytus ir pri
žiūrimus svarbiausius lietu
vių kultūrinius paminklus.

Jai gilų įspūdį paliko dr. 
Ambraso žodžiai: “Jūs, išei
viai, nepalikite mūsų vienų, 
neapleiskite mūsų. Mažiau
siai pusė mūsų yra tokie, ku
rie kitaip žiūri į Lietuvą. 
Stenkitės mus suprasti”.

Paskaitininkai dar atsaki
nėjo į eilę klausimų. Vaka
ronei vadovavo Jaunimo cent
ro valdybos pirm. Salomėja 
Endrijonienė.

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ VJCT”,.
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t-tĮjį?

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai,
Skambinti tel. 536-1 994. ft

fizinių pagijimų, didžiausias 
stebuklas — žmogaus dvasinis 
praregėjimas. O tokių buvo 
šimtai.

Šeštadienį, gegužės 29 d., są
skrydis vyko Vilniuje, Sporto 
rūmuose. Gaila, kad ten susi
rinko tik apie 1.500. Be arkiv. 
A. Bačkio nedalyvavo nė vie
nas vietinis kunigas. Daug kas 
kalbėjo, kad vietiniai kunigai 
ir klebonai net atkalbinėjo 
žmones, kad renginyje neda
lyvautų. Mišias laikė arkiv. 
A. Bačkis, o pamokslą sakė 
kun. Michael Scanlon, pran
ciškonų universiteto Steuben
ville, Ohio, prezidentas. Pa
mokslą vertė dijakonas Gin
taras Grušas, kuris koordinuo
ja popiežiaus vizitą Lietuvoje.

Sekminių dieną renginys 
vyko Kaune Sporto halėje, kur 
susirinko vėl apie 4.000 daly
vių. Salė buvo pilna. Štai ką 
rašo “Kauno diena” birželio 
1 d. laidoje: “Sekmadienį mū
sų senąją Sporto halę supo 
nepaprasta dvasingumo ir ge
rumo aureolė. Į Sekminių 
šventę rinkosi daug gražaus 
jaunimo, vaikų, įvairaus am
žiaus vyrų ir moterų. Tarp 
išlakių jaunuolių galėjai pa
matyti negalios iškamuotą 
žmogų, į halę atvykusį inva
lido vežimėliu. Visi jie atsi-

Nordland Express
1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8. Tel. (416)535-5000

Nordland dėžes galite 
nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje, 

tel. (416) 242-3648
2. Estų namuose, Rytų Toronte,

tel. (416) 461-1344
3. Hamiltone,

tel. (416) 523-5639
4. Kitchener-Cambridge,

tel. (519)650-1054
5. Collingwood-Wasaga,

tel. (705) 445-4248
6. Sault Ste. Marie,

tel. (705) 949-1198
7. Sudbury,

tel. (705) 522-3179
8. North York,

tel. 222-4021

Nordland dėžės:
1 ir 1’A kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės.............................. $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50
11/2 kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”)  $11.25
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ................. $ 1.50

Pristatymas į namus:
Pristatymas bet kokio skaičiaus siuntinių 
tuo pačiu adresu (bendras svoris ne
daugiau 50 kg) ................................... $15.00

JAV ir Kan. dolerių pervedimas ir pristatymas:
Bet koks kiekis JAV ir Kanados dolerių .....................................................4% + $15.00

Drauda: Kiekvienas siuntinys yra automatiškai apdraustas $100.00.
100.00 galima apdrausti papildomai .................................................................... 5%

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.

DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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I
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Tel:

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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ŽYDŲ MOKYKLA KAUNE

Trečiuosius mokslo metus 
baigė Kauno žydų sekmadieni
nė mokykla, kurioje keturios 
dešimtys įvairaus amžiaus vai
kų mokosi hebrajų kalbos, susi
pažįsta su žydų religijos pa
grindais, savo tautos papro
čiais, dainomis ir šokiais. Kar
tu su tėvais mokykla paminėjo 
pagrindines žydų šventes. Va
saros atostogų metu mokyklos 
vedėjas Motelis Rozenbergas 
lankys hebrajų kalbos mokytojų 
kursus Izraelyje.

“TĖVELIO GEGUŽINĖ”
Tėvo dieną vilniečiai šiemet 

paminėjo Kalnų parko estradoje 
surengtu koncertu “Tėvelio ge
gužinė”. Koncertą suorganizavo 
Lietuvos televizijos sveikinan
čių koncertų redaktorius ir me
no vadovas Ričardas Simonaitis. 
Programą atliko estradinės mu
zikos populiarios solistės Ja
nina Miščiukaitė ir Laima Lap- 
kauskaitė, Alfonso Peniko va
dovaujama Balio Dvariono mu
zikos mokyklos estradinė gru
pė. R. Simonaitis stebisi, kad 
pirmas tokio pobūdžio renginys 
atgimusioj Lietuvoj galėjo su
traukti tiek daug žiūrovų. Pro
gramai trūko tėvams skirtų dai
nų. Su šia problema jam teko su
sidurti ir rengiant Motinos die
noms skirtus koncertus. Ją pa
dėjo išspręsti aplankyti ir tal
kon pakviesti kompozitoriai, 
per trejus metus sukūrę apie 
150 Motinos dienai tinkančių 
dainų. Dabar muzikos, dainų, 
šokių bei žaidimų reikia ir at
gaivintai Tėvo dienai, kuri 
prieškarinėje Lietuvoje būdavo 
pirmąjį birželio sekmadienį. 
R. Simonaitis planuoja paskelb
ti Tėvo dienai skirtų naujų dai
nų konkursą.

LAUKIA RYGIŠKIŲ JONAS
1919 m. liepos 1 d. Marijam

polėje buvo suvalstybinta “Ži
burio” gimnazija. Jai suteiktas 
Rygiškių Jono vardas, minint 
kalbininko Jono Jablonskio še
šiasdešimtąjį gimtadienį 1920 
m. gruodžio 30 d. Sovietinės 
okupacijos metais Rygiškių Jo
no gimnazija buvo paversta vi
durine Jono Jablonskio mokyk
la. Rygiškių Jono vardas jai 
grąžintas tik pernai, kai buvo 
minimos gimnazijos įsteigimo 
125-tosios metinės. Dabar jau 
pradedamas Rygiškių Jono gim
nazijos atkūrimas. Rudenį de
vintokai galės įsijungti į dvi 
gimnazijos klases. Viena bus 
humanitarinio, kita — gamtos 
mokslų profilio. Marijampolė
je gimnazistų vėl laukia Rygiš
kių Jonas.

ANKSTYVA JONINIŲ MUGĖ
Tradicinė Joninių mugė vil

niečius Sporto rūmuose šiemet 
pradėjo linksminti birželio 4 
d. Ją surengė Sporto rūmai ir 
“Azolos” įmonė, sutelkę apie 
šimtą Lietuvos ir užsienio fir
mų, pardavinėjusių baldus, ava
lynę, drabužius, maisto gami
nius, gėrimus ir žaislus. Ket
virtą kartą surengtoj Joninių 
mugėj lankytojus viliojo alinė, 
turėjusi visokios rūšies alaus, 
rūkytos žuvies bei kitokios už
kandos. Kainos buvo prieinamos 
tik turintiems storas pinigines, 
bet sunkiai beįkandamos tiems, 
kurie talonais gaudavo algas ir

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ■ -

(Esu “Union Gas" /jĮk 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Pristato jūsų artimiesiems maisto produktų siuntas, sudarytas Lietu
voje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti nuo 5 iki 14 dienų.

SIUNTINYS nr. 2
Miltai ......................... ............. 10 kg Pupelių kava ..............
Cukrus ...................... ............. 10 kg Arbata........................ ........... 200 gr
Kumpis rūkytas ........ ............... 3 kg Šokoladas.................. ............ 500 gr
Dešra rūkyta ............. ............... 3 kg Majonezas ................. ..........  400 gr
Sviestas.................... ............... 1 kg Šprotai ....................... ............ 5dėž.
Sūris olandiškas ...... ............... 1 kg Aliejus saulėgrąžų .... ................. 2I
Manų kruopos.......... ............... 2 kg Kiaušiniai .............. ’.....
Lazdyno riešutai ...... ............... 1 kg
Apelsinai ................... ............... 2 kg Kaina......................... .......... $105.00

SIUNTINYS nr. 3
Miltai ......................... .......  10 kg Dešra......................... ........ 2 kg
Cukrus ...................... .......  10 kg Razinos ..................... ....... 2 kg
Ryžiai........................ .......  10 kg Džiovintos slyvos ...... ........  1 kg
Makaronai................. .........  5 kg Mielės .................. 100 gr
Kruopos ..................... ........... 3 kg Alyva saulėgrąžų ...... ............ 2I
Manai........................ .........  2 kq Kiaušiniai ...
Sūris lietuviškas....... ........... 2 kg Kaina.......................... .....  $92.00

Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės. Kainos gali 
keistis dėl Lietuvos rinkos kainų. ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

pensijas. Įėjimas mugėn kaina
vo 50 talonų. Nemokamai buvo 
galima pasidžiaugti Petrapilio 
(St. Peterburgo) cirko artistų 
ir kaimiškos kapelos atliekama 
programa. Mugėn nemokamai 
buvo įsileidžiami birželio mė
nesį turėję vardines lankyto
jai. Jie betgi savo vardą turė
jo įrodyti asmeniniu dokumen
tu. Ypatingo dėmesio birželio 
24 d. susilaukė Jonai ir Jonės. 
Mugėje jų laukė specialiai pa
ruošta linksma programa.

NAFTOS STOTIS BŪTINGĖJE
Spaudoje pranešama, kad 

ilgai laukta naftos stotis, vis 
dar vadinama angliškuoju ter
minalu, bus statoma Būtingėje. 
Statybai pasirinkta platformi
nė sistema su vamzdžiais jūros 
dugne. Nuo naftos stoties žada
ma nutiesti 94,5 km naftotiekį 
valstybinėn Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonėn, kuri dabar 
jau pavadinta “Nafta”. Metinis 
stoties pajėgumas — 12 milijo
nų tonų naftos ir 5,2 milijono 
tonų jos gaminių. Naftos stočiai 
pastatyti reikės apie 170 mili
jonų JAV dolerių. Vyriausybė 
nutarė platforminėn naftos sto- 
tin neįjungti mazuto ir naftos 
gaminių pervežimo, kuris būtų 
gerokai padidinęs statybos iš
laidas. Mat tada reikėtų sudė
tingų hidrotechnikos įrenginių, 
estakada vadinamo ilgo stati
nio su vamzdynų sistema ir net 
bangolaužiais. Dabartinėse są
lygose pigiau ir greičiau pasi
statyti platforminę naftos sto
tį su vamzdžiais jūros dugne. 
Ji sumažina ne tik kainą, bet 
aplinkai daromą žalą.

LENTA DVIEM BROLIAM
Prienų rajono Čiudiškių kai

me tebėra namas, kuriame gimė 
ir jaunystę praleido du broliai 
Matas ir Petras Šalčiai. Kelio
nėmis pasižymėjęs žurnalistas 
Matas Šalčius (1890-1940) mirė 
Bolivijoje, palikęs jau nepri
klausomoje Lietuvoje išleistą 
populiarią kelionių įspūdžių 
knygą “Svečiuose pas 40 tautų”. 
Ekonomikos dr. Petras Šalčius 
(1893-1958), palaidotas Kaune, 
yra laikomas kooperacijos pra
dininku Lietuvoje. Jo paliki
mą sudaro įsteigta pirmoji že
mės ūkio kooperatyvų sąjunga 
“Lietūkis”, palikti veikalai 
“Visuomenės ūktar teorijos” 
(1927), “Kooperatizmas” (1929), 
“Kooperacija” (1931), dviejų 
dalių “Ekonomika” (1931-32), 
“Ekonomikos pagrindai” (1933), 
“Ekonominės doktrinos” (1935), 
“Žemės ūkio organizacijos Lie
tuvoje iki 1915 m.” (1937). Ke
liaujančio žurnalisto Mato šim
tosios gimimo metinės Lietuvo
je buvo paminėtos 1990 m., o 
ekonomisto Petro — 1993 m. 
Prienų kraštotyrininkų inicia
tyva gegužės 30 d. abiem bro
liam prie jų gimtojo namo Čiu
diškių kaime atidengta pamink
linė atminimo lenta. Iškilmėje 
dalyvavo Mato Šalčiaus dukra 
Raminta Savickienė, Petro Šal
čiaus žmona Nijolė, žurnalis
tas sūnus Algimantas (Almus) 
Šalčius, Lietuvos vartotojų 
kooperatyvų sąjungos pirm. P. 
Šimanskas, Petro Šalčiaus ar
chyvo globėjas prof. M. Truk- 
činskas, Prienų kraštotyrinin
kai, kooperatininkai ir apylin
kės gyventojai. Iškilmė baigta 
Veiverių muzikos mokyklos an
samblio koncertu. V. Kst.

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).

Prof. Vytauto Landsbergio susitikimas su Delhi ir apylinkių lietuviais 
birželio 7 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje. Nuotraukoje iš kairės: svečio 
palydovai torontiškiai - dr. R. PETRAUSKAS, inž. E. ČUPLINSKAS, prof. 
VYT. LANDSBERGIS, J. LUKŠYS, A. RATAVIČIENĖ Nuotr. J. Vito

Per Sibirinių trėmimų minėjimą birželio 13 d. prie Lietuvos kankinių 
kryžiaus vainikus padeda Delhi apylinkės Lietuvių bendruomenės valdy
bos pirm. A. RATAVIČIENĖ (kairėje), M. MICKEVIČIENĖ, J. PARGAUS- 
KIENĖ, B. VITIENĖ, A. ALELIŪNIENĖ Nuotr J Vito

Winnipeg, Manitoba
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJI

MAS, KLB Winnipego apylinkės 
ir Baltiečių federacijos valdybų 
pastangomis surengtas birželio 
13, sekmadienį, Šv. Kazimiero 
šventovėje, dalyvaujant estams, 
latviams ir lietuviams su savo ir 
Kanados vėliavomis. Pamaldas su 
tai dienai pritaikytu pamokslu 
atnašavo prel. J. Bertašius. Bai
giant pamaldas sugiedoti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnai. Po 
pamaldų susibūrus visiems daly
viams šventovės salėje, Baltie
čių federacijos, Winnipego sky
riaus pirm. M. Timmermanas, pa
sveikinęs svečius, pakvietė su
giedoti Kanados himną. KLB Win
nipego apylinkės pirm. J. Grabys 
paprašė dalyvaujančius pagerbti 
tylos minute žuvusius tremtinius. 
Estų ir latvių atstovai pabrėžė, 
kad mes čia, kaip ir mūsų tėvynė
se, turime eiti bendradarbiavimo 
keliu, nes kitaip šis kelias bus 
daug sunkesnis. Dabar, kai mūsų 
kraštai yra laisvi ir nepriklauso
mi, mūsų ateitis bendrame kelyje 
bus šviesesnė. M. Timmermanas 
peržvelgė žiauriųjų trėmimų pa
darytą žalą mūsų tautoms, ragino 
visus baltiečius ir toliau skelb
ti pasauliui sovietų okupantų žiau
rumus ir Baltijos kraštams padary
tą žalą. Pasibaigus oficialiai mi
nėjimo daliai, visi baltiečiai vai
šinosi Baltiečių federacijos ir
lietuvių paruoštais užkandžiais, 
pyragais ir kava.

VISIEMS WINNIPEGO bei apy
linkių lietuviams pranešama, kad 
Šv. Kazimiero šventovėje pamal
dos sekmadieniais vyksta 11.15 v.r. 
(ne 11 v. kaip buvo anksčiau pra
nešta). Visi lietuviai yra ragi
nami kuo gausiau pamaldose daly
vauti. EKK

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arb; 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos' 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-t 
vežame autobusu keleivius į Mont
real! ir iš Montrealio.

PARŪPINAME salę Anapilyje. Pa
tarnaujame Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, pagamindami maistą 
laidotuvėms, sutvarkome gėrimų 
(baro) reikalus, parūpiname vyną 
ir leidimą. Skambinti Danutei, Ber
nardui Mačiams tel. 632-4558.

Hamilton, Ontario
HAMILTONO A. STULGINSKIO 

ateitininkų kuopa gegužės 30 d. 
užbaigė veiklos metus. Kun. J. 
Liauba, OFM, atlaikė Mišias, po 
kurių visi susitiko salėje bend
riems pusryčiams. Jaunučiams ir 
jauniams buvo įteiktos mažos do
vanėlės už jų dalyvavimą skaity
mo konkurse. Po skanių vaišių ir 
kavutės, palinkėdami vieni ki
tiems geros vasaros, visi išsiskirs
tė iki rugsėjo mėn. F.G.

Hamiltono ateitininkų A. Stulginskio kuopos metinės veiklos užbaigimas

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A p vr a LIETUVIŲ KREDITO 
JL ALKA kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ........... 3%
santaupas................................. 2.50
kasd.pal.taupymo s-ta............... 2%
90 dienų indėlius .................. 4.50%
1 m. term, indėlius ................ 5.50%
1 m. term.ind.mėn.pal...........5.00%
3 m. term.indėlius................5.75%
5 m. term, indėlius ................ 6.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) ............ 3%
RRSP ir RRIF 1 m....................5.50%
RRSP ind. 3 m......................... 5.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........6.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS SEIMO OPOZICIJOS 

VADOVAS PROF. VYTAUTAS 
LANDSBERGIS birželio 7 d. lan
kėsi Delhi-Tillsonburgo KLB apy
linkėje. Su garbingu svečiu su
pažindino J. Lukšys, o jį pa
sveikino apylinkės valdybos 
pirm. A. Ratavičienė. Įdomaus 
pranešimo pasiklausyti susirin
ko gausus būrys tautiečių. Pro
fesorius atsakinėjo ir į klausimus.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ sukaktis 
paminėta birželio 13 d. Iškilmės 
pradėtos Šv. Kazimierio švento
vėje Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. L. Kemėšis. Jose dalyvavo 
organizacijos su savo vėliavomis. 
Puikiai giedojo choras, vadovau
jamas D. McIntosh. Minėjimą ati
darė šaulių kuopos pirm. G. Ru
gienius. Paskaitą skaitė vicepirm. 
S. Beržinis. Prie Lietuvos kanki-
nių kryžiaus buvo padėti vainikai 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. Kor.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS SEIMO OPOZICIJOS 

vadovas Vytautas Landsbergis, 
tarpininkaujant A. Juozapavičiui, 
mus aplankė birželio 10 d. Jaut
riu patriotiniu žodžiu jį pasvei
kino klebonas kun. Kęstutis But
kus, OFM. Politines problemas 
liesdamas, kalbėjo ir buvęs ilga
metis Pavergtų tautų organizaci
jos pirm. S. Šetkus. Pareiškė, kad 
V. Landsbergio vadovaujama Tė
vynės sąjunga (Lietuvos konserva
toriai) galės atsverti bet kokią 
pataikavimo kryptį Maskvai, jei 
tokie ketinimai atsirastų. V. Lands
bergis susipažino su šio krašto 
lietuviais ir nušvietė dabartinės 
Lietuvos padėtį. Susirinkimui va
dovavo šios apylinkės bendruome
nės pirm. Virginija Žemaitienė. 
Paramos auką įteikė valdybos ižd. 
J. Dervaitis. Sugiedotas Tautos 
himnas.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ diena 
paminėta birželio 13 iškilmingų 
pamaldų metu. Jautrų pamokslą 
pasakė klebonas, giedojo solis
tai, padėta gėlių prie Laisvės 
paminklo. Kor.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - “TŽ” leidėjai

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........12.50%
nekiln. turto pask. 1 m........... 7.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.50%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Čikagos lietuviai ruošiasi Ste

po Dariaus ir Stasio Girėno sėk
mingo skrydžio per Atlantą ir jų 
tragiškos žūties šešiasdešimt
mečio minėjimams. Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus inicia
tyva rengėjų komitetą sudarė: 
pirm. Valentinas Ramonis, vice
pirm. Jonas Daraška, sekr. Liu
cija Krutulienė ir ižd. Valeri
ja Stanaitis (Stanaitienė ar Sta- 
naitytė?). Sudarytos ir specia
lios komisijos lietuvių ir ame
rikiečių spaudos, leidinio, lė
šų telkimo, parodos, sukaktuvi
nio medalio, pamaldų, parado, 
apeigų prie Dariaus ir Girėno 
paminklo Marquette Parke ir 
pokylio.

Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą ir tragiškos mir
ties šešiasdešimt metų sukak
tis sparčiai artėja, o Čikagoj 
sudaryto minėjimo rengėjų ko
miteto didžioji planų dalis te
bėra neįgyvendinta. Komiteto 
pirm. Valentinas Ramonis skun
džiasi, kad didžiausia kliūti
mi tapo lėšų stoka. Jų buvo ti
kėtasi sutelkti 15-20.000 dole
rių. Deja, buvo gauta tik 600 do
lerių iš Čikagos Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės, 250 dolerių 
iš Cicero jūros šaulių kuopos 
“Klaipėda” ir mažesnės sumos 
iš kelių kitų aukotojų. Todėl 
teko atsisakyti planuoto išleisti 
medalio ir sustabdyti filmo pa
ruošimą. Dokumentinis filmas 
būtų apėmęs abiejų lakūnų gy
venimą JAV bei jų pasiruošimą 
skrydžiui per Atlantą. Neaiš
kus likimas ir Čikagos Midway 
orauostyje planuotos pastaty
ti paminklinės atminimo len
tos. Atrodo, liks tik lietuvių 
bei jų organizacijų paradas bei 
vainikų padėjimas prie Dariaus 
ir Girėno paminklo Marquette 
Parke ir galbūt pietų surengi
mas salėje bei jų metu pasaky
tos kalbos. Turbūt bus įgyven
dintas ir žuvusiems lakūnams 
skirtos parodos surengimas Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje, sukaktuvinio leidinio iš
leidimas.

Negeresni minėjimo reikalai 
ir Niujorke, kur jais rūpinasi 
JAV LB Niujorko apygardos val
dyba. Buvo planuota apsilankyti 
Floydo Bennetto aerodrome, iš 
kurio Darius su Girėnu pradėjo 
istorinį skrydį į Kauną. Ant pa
kilimo ir nusileidimo tako buvo 
norėta padėti žuvusių lakūnų 
prisiminimą pagerbiančių gė
lių vainikų. Deja, tas aero
dromas jau nenaudojamas skry
džiams, apaugęs aukšta žole. 
Lieka tik Dariaus ir Girėno 
paminklas, pastatytas Bruklyne, 
Lituanica Square aikštelėje. 
Jis betgi apleistas, toliau iš
sikėlusių ir pasenusių lietuvių 
neprižiūrimas. Sunku dabar bus 
nuvalyti ant jo nutepliotą graf- 
fitinį paauglių “meną”. Kyla 
minčių, kad Dariaus ir Girėno 
paminklą reikėtų perkelti ge- 
resnėn vieton, kur gyvena dau
giau lietuvių. Pagrindinį minė
jimą JAV LB Niujorko apygar
dos valdyba nori surengti Kul
tūros židinyje rugsėjo 12 d., kai 
bus sumažėjusi vasaros kaitra.

A. a. Bronius Bajerčius, Lie

[□\/i ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

Skambinti Vytui tel. 200-8960 arba 236-9071, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. 

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik ........... $14.00
Pervedant JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas
Siunčiant virš $2,000.00 tik ................  3% plius pristatymas

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių

* 1 kūb. pėdos dėžė 50 centų, 
2,4 kūb. pėdos - $1.00

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų 

Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai .......... (416)632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ... (416)822-1827 
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ............  (519) 773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French................................ (416) 871-1799
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 

Tel. (416) 643-3334 FAX (416) 643-8980

tuvos kavalerijos majoras, 1993 
m. sausio 1 d. mirė vienoje se
nelių prieglaudoje Bostone. Ve
lionis buvo šakietis, gimęs 1896 
m. lapkričio 28 d., Lietuvos ka
ro mokyklos IV laidą baigęs 1921 
m. gruodžio 18 d. Tarnavo antra
jame kunigaikštienės Birutės 
ulonų pulke. Baigęs aukštuosius 
karininkų kursus 1926 m., buvo 
paskirtas antrojo eskadrono 
vadu. Pasitraukdamas iš Lietu
vos, ten paliko žmoną ir dvi duk
ras. Išeivijoje jam teko susipa
žinti su vieniša ir ilga senatve. 
Palaidotas sausio 5 d. Forest 
Hill kapinėse, Jamaica Plain, 
MA.

Australija
Gedulo ir vilties dieną, susietą 

su 1941 m. trėmimais į Sibirą, 
Sidnio lietuviai paminėjo kartu 
su latviais ir estais birželio 12- 
13 d.d. Šeštadienį baltiečiai su
sirinko Sidnio centre prie žuvu
siems Australijos kariams pa
statyto paminklo. Čia jie prisi
minė Sibiran ištremtus savo tau
tiečius. Estų, latvių ir lietuvių 
atsargos karių atstovai padėjo 
gėlių vainiką prie paminklo. 
Sekmadienį NSW jungtinis bal
tiečių komitetas pagrindinį mi
nėjimą su koncertine programa 
surengė Strathfielde, Latvių 
namų salėje. Minėjiman atvyko 
ir Australijos parlamentarų. 
Jį įvadiniu žodžiu pradėjo Jung
tinio baltiečių komiteto vice
pirm. A. Giniūnas. Pagrindinį 
žodį apie sibirinius trėmimus 
tarė estė Tiiu Kroll-Simmul. 
Koncertinę programos dalį at
liko latvės violončelistės, es
tės dainininkės, latvių mišrus 
choras. Lietuviams atstovavo 
“Dainos” choras, vadovaujamas 
Birutės Aleknaitės, ir pianis
tas dr. Ramutis Zakarevičius. 
Koncertas baigtas gyvuoju pa
veikslu, sugiedotais Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos himnais.

Britanija
A. a. Stepas Nenortas, inžinie

rius ir visuomenininkas, Lietu
vos Raudonojo kryžiaus atstovas 
Britanijoje, DBLS garbės narys, 
Lietuvių namų akcinės bendro
vės direktorius, mirė Londone 
birželio 2 d. Velionis gimė 1922 
m. sausio 10 d. Alytaus valsčiu
je. 1939 m. jis baigė Alytaus 
gimnaziją, studijavo mechaniką 
Vytauto Didžiojo universitete, 
bet studijas baigė tik 1946 m. 
atvykęs Londonan. Velionis pa
laidotas birželio 10 d. Londo
ne, Šv. Patriko kapinių lietu
viškame skyriuje, ten atlydėtas 
iš Šv. Kazimiero lietuvių šven
tovės. Gedulines Mišias atnaša
vo parapijos klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC, pamoks
le pabrėžęs, kad velionis buvo 
pirmas pokaryje Londonan atvy
kęs lietuvis. Apeigas kapinėse 
taip pat atliko kun. dr. J. Sa
kevičius, MIC. Atsisveikinimo 
žodį tarė DBLS centro valdybos 
narys Stasys Kasparas. Laidotu
vių dalyviai sugiedojo “Marija, 
Marija” ir Lietuvos himną. Ve- 
lionies laidotuvėse dalyvavo 
giminės iš Lietuvos, JAV ir Ka
nados, Lietuvos ambasados Lon
done patarėjas dr. Antanas Ne
savas.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:

t



Burlaivis “Laisvė” ir jos kapitonas IGNAS MINIOTAS Klaipėdos uoste, pasiruošę kelionei aplink pasaulį š.m. birželio 26 d.

Lietuvai atsipalaiduojant nuo Sovietų Sąjungos
Iš Hedrick Smith knygos “Naujieji rusai”

IGNAS MEDŽIUKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

V. Landsbergio charakteristika 
ir vaidmuo

Vytautas Landsbergis, atro
dė negalįs prilygti A. Brazaus
kui, juo labiau pasipriešinti 
Gorbačiovui. Landsbergis - kla
sikinis intelektualas, muzikos 
profesorius, šiek tiek palin
kęs, neišvaizdingas, su akiniais, 
paprastu kostiumu. Jis dėsto 
muzikologiją Vilniaus kon
servatorijoje. Landsbergio iš
vaizda nerodo, kad jis turėtų 
jėgą ir charizmą. Jis sudaro 
įspūdį ramaus, rimto akademi
ko, parašiusio 9 knygas, ir yra 
puikus pianistas. Jo kalbos, 
nors ir svarbiausia tema - Lie
tuvos nepriklausomybė, yra 
sausos, turiningos su dide
liais nukrypimais, užuot jaut
riai reiškiamos.

“Jis ne Ronald 
nėra gražuolis, 
sklandus, bet jis 
pingas, tvirtas savo įsitikini
muose ir dorovėje. Ir šiuo me-

Laurendau

Angers

MONTREALYJEB^jji^aReagan, jis 
nėra labai 
yra princi-

fMA SKAMBINKITE INFOR-
MACUOS IR APTARN-

VlV VVVU AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS DeLa Verendrye

tu mes neturime pasirinkimo 
pirmininko vietai, turinčio 
kartu visas savybes: apdova
notas sumanumu ir grožiu”, - 
taip Landsbergį apibūdino Ro
mualdas Ozolas.

Landsbergio teigiamos žy
mės - gilus ir tvirtas patrio
tizmas, viso gyvenimo įsipa
reigojimas Lietuvos reikalams, 
Lietuvos kultūros atgimimui ir 
didelis pasišventimas atgauti 
respublikos nepriklausomybę. 
Jis kilęs iš Lietuvos patriotų 
giminės. Jo senelis 19 šimtme
tyje kovojo su rusų prie
spaudą. Senelis iš motinos pu
sės kalbininkas Jonas Jablons
kis kovojo už lietuvių kalbą, 
kai ji buvo Rusijos caro už
drausta. Senelis iš tėvo pusės 
Gabrielius Landsbergis buvo 
žurnalistas ir dramaturgas. Jis 
sėdėjo caro kalėjime ir buvo iš
tremtas iš Lietuvos. Jo tėvas 
Vytautas Landsbergis, žymus 
architektas, veikė pogrindyje 
prieš nacius.

Sovietų okupacijos metu V. 
Landsbergis nebuvo viešas di- 

sideritas, bet, Ozolo žodžiais, 
jis niekad nepasidavė sovietų 
priespaudai. Jis priklausė lie
tuvių intelektualų, dažniausiai 
katalikų, grupei, nors pats yra 
protestantas, kurio užmojis bu
vo stiprinti lietuvių kultūrą, 
kuriai grėsė rusifikacija ir so
vietizacija. Jo rami išorinė iš
vaizda ir vidinė stiprybė sie
kiant tikslo - jis tiko sutaikin
ti visas grupes ir palenkti jas 
bendram siekimui. Kai kas jį 
vadina “gudri lapė”.

Kai autorius susitiko su V. 
Landsbergiu ir paklausė jį 
apie Lietuvos siekius, pasta
rasis atsakęs, kad Lietuva bus 
nepriklausoma valstybė, kaip 
kad buvo iki 1940 m. “Bet ar 
galima bus atsiskirti?” - žur
nalistas paklausė. “Mums ne
reikia atsiskirti. Mes nesame 
Sovietų Sąjungos dalis pagal 
tarptautinius įstatymus. Pri
jungimas 1940 m. neturi teisė
to pagrindo. Nors mes valdomi 
iš Maskvos, bet nesijaučiame 
esantys dalis Sovietų Sąjun

gos”, - toliau aiškino V. Lands
bergis.

V. Landsbergis ir Sąjūdis ar
gumentavo, kad Hitlerio-Sta- 
lino paktas padalino Rytų Eu
ropą ir Baltijos valstybes ati
davė Sovietų Sąjungai, kuri ne
legaliai užėmė Lietuvą karine 
jėga. “Dabar Lietuva yra tik 
kolonija ir negali tvarkyti sa
vo ekonomikos. Mes nežadame 
nutraukti prekybos ryšių su 
kaimynais, bet ieškosime ke
lių suartėti su Vakarais”, - 
kalbėjo žurnalistui V. Lands
bergis.

Landsbergis, paklaustas apie 
A. Brazauską, atsakė: “Aš ma
nau, kad jis yra geras žmogus 
ir jo intencijos geros. Mes ma
tome, kad jo požiūris ir poli
tinė linija keičiasi”.

A. Brazausko suverenumo 
samprata

Kai aš sutikau A. Brazaus
ką 1989 m. liepos mėn. netoli 
Lietuvos miesto Klaipėdos jo 
vasarvietėje, prisimena auto
rius, jis labai griežtai pasi
sakė dėl Sąjūdžio peticijos, 
kad būtų išvesta sovietų armi
ja. “Tai visai nerealu” - kal
bėjo jis. Dėl savo pinigų įve
dimo jis jau buvo pakeitęs nuo
monę, bet skirtingai galvojo, - 
Lietuva negalinti išlikti sava
rankiška. Tokia A. Brazausko 
nuomonė buvo prieš 8 mėne
sius, paskelbiant nepriklauso
mybės atstatymą. Jis stipriai 
priešinosi atsiskyrimui nuo 
Sov. Sąjungos, manė, kad So
vietų Sąjunga turinti būti lais
vų respublikų ar valstybių są
junga.

Knygos autorius paliečia 
problemą rusakalbių, kurie 
buvo nusistatę prieš Baltijos 
kraštų atsiskyrimą nuo Sovie
tų Sąjungos. Sumini Sniečkaus 
miestely, kuris esąs kaip rusų 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

Taisau ir įvedu visų rūšių
• Namų ir automobilių vėsinimo sistemas • Šaldytuvus, šaldymo sistemas
• Elektrines viryklas, indų plovimo mašinas • Skalbimo mašinas, 
džiovintuvus • Atlieku įvairius vandentiekio (plumbing) darbus.

Skambinti R. Jareckui
PAGE 370-3539 arba tel. 533-6310 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

sala labai gražioje Lietuvos 
vietovėje. Jis tą kraštą vadina 
Lietuvos Šveicarija. Rusai dir
ba Ignalinos atominėje elektri
nėje. Jie skundėsi, kad turi iš
mokti lietuvių kalbą.

Nuo Talino iki Vilniaus 
rankų grandinė

1989 m. rugpjūčio 23 d. įvy
ko didžiulės demonstracijos, 
nes sukako 50 metų nuo Hitle
rio ir Stalino pakto, kurį visą 
laiką slėpė Maskva. Nors polit- 
biuro narys Aleksandras Ja
kovlevas pripažino “Pravdoje” 
šį Europos padalinimo paktą, 
bet aiškino, kad Baltijos kraš
tai savo noru prisijungė prie 
Sovietų Sąjungos. Rugpjūčio 23 
d. daugiau kaip milijonas žmo
nių, susijungdami rankomis su
darė grandinę nuo Talino per 
Rygą iki Vilniaus. Sovietų ko
munistų partijos centro komi
tetas apkaltino Baltijos kraš
tų nacionalistus, kad jie, pa
sinaudodami demokratija ir 
atvirumu, sukurstė žmones at
siskirti nuo Sovietų Sąjungos. 
V. Landsbergis pasakė: “Mes 
jau seniai esame nusprendę 
kovoti už mūsų nepriklauso
mybę. Mes nesame ekstremis
tai, nevartojame smurto, bet 
mes pasiryžome”.

Komunistų partijai buvo 
priekaištaujama dėl priespau
dos ir deportacijų po Antro
jo pasaulinio karo, sovietų ka
riuomenės krašte buvimo, eko
nominių sunkumų ir Lietuvos 
kultūros trukdymo. A. Bra
zauskas buvo spaudžiamas iš 
abiejų pusių. Pagaliau jis tu
rėjo peržengti “raudoną lini
ją”. Gruodžio 20 d. negalėda
mas ilgiau laukti, nutraukė ry
šius su sovietų kompartija.

Pagaliau net pats Gorbačio
vas apsilankė Lietuvoje, tikė
damasis įtikinti Lietuvą ne
pasitraukti iš Sov. Sąjungos. 

Gorbačiovo misija nepavyko. 
Lietuviai neabejojo nepriklau
somybės atstatymu. Buvo tik 
klausimas kada?

Kai Lietuvoje įvyko rinki
mai 1990 m. vasario ir kovo 
mėn., Sąjūdis laimėjo 72 at
stovus iš 90 pirmame rinkimų 
rate. Kovo 19 d. Sąjūdis turė
jo 97 vietas iš 141. LKP, vado
vaujama A. Brazausko, laimė
jo 25 atstovus.
Nepriklausomybės atstatymas
Kovo 11 d. buvo pasirašytas 

Nepriklausomybės atstatymo 
aktas, kurį pasirašė ir A. Bra
zauskas. Renkant Aukščiausio
sios tarybos pirmininką, V. 
Landsbergis gavo 91 balsą, A. 
Brazauskas 38. Tuojau nuo par
lamento rūmų buvo pašalintas 
sovietų ženklas su kūju ir pjau
tuvu. Minia, kuri laukė prie 
parlamento rūmų, ėmė min
džioti sovietų emblemas.

Gorbačiovas pareikalavo, kad 
Lietuva atšauktų nepriklauso
mybės aktą. Sovietų tankai 
ėmė važinėti gatvėmis, malūn
sparniai ėmė mėtyti įspėjan
čius atsišaukimus. Prasidėjo 
sovietų blokada. Buvo sulaiky
tas dujų tiekimas. Vakariečiai 
neskubėjo su pagalba, todėl 
V. Landsbergis Lietuvos pa
dėtį prilygino Miuncheno 1938 
m. susitarimui.

Ministerė pirm. Kazimiera 
Prunskienė lankėsi užsieny

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeltame į naujas patalpas-prie Rūtos auksinio amžiaus 
klubo, 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta RUE LEGER gatvėje nebeveiks nuo 
gegužės 15 d. Paketų priėmimo NAUJOS VALANDOS bus nuo 9 v. ryto iki 7 vai. 
vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Paketų išsiuntimas ir toliau bus kiekvieną savaitę. 
Paketų “pick up service" paėmimas iš jūsų namų veikia nuo pirmadienio iki penk
tadienio.

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

Minimumas 2 kg, arba $10.00. 
Nauja kaina: $5.10 už kg

Drake

je. Jos populiarumas augo. 
Nors JAV prezidento G. Busho 
ji buvo priimta kaip privati 
pilietė, bet jos ilgai trukęs 
pokalbis su prezidentu reiš
kė JAV de facto Lietuvai pripa
žinimą. Ją priėmė D. Britanijos 
ministerė pirm. M. Thacher. 
Lankėsi ir kitur.

Gegužės mėn. Estija ir Latvi
ja paskelbė nepriklausomybių 
atstatymą, nors daug atsargiau, 
žadėdami derėtis su Sovietų 
Sąjunga. Gegužės 29 d. Rusi
jos parlamento pirmininku bu
vo išrinktas B. Jelcinas, kuris 
užtikrino remsiąs Baltijos tau
tų reikalavimus. Pagaliau tu
rėjo sutikti ir Gorbačiovas.

Atrodo, kad autorius atidžiai 
sekė įvykius Lietuvoje ir juos 
gana teisingai savo knygoje 
perduoda skaitytojui. Istori
nis netikslumas, kur jis rašo, 
kad 1321 m., esant didžiuoju 
kunigaikščiu Vytautui Gedi
minui, Lietuva užėmė visą Gu
diją ir pusę Ukrainos su Kije
vo miestu ir pasiekė Juodo
sios jūros krantus. Čia sutapa
tinamas Gediminas su Vytautu, 
lyg būtų tas pats asmuo. Ant
ras istorinis netikslumas, - 
Gedimino sūnus sujungė Lie
tuvą su Lenkija. Iš tikrųjų 
Jogaila buvo Algirdo sūnus, 
Gedimino vaikaitis (356-357 
psl.).

F1 jL j" Ii ■ į:-
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Dievo meilės ir žmonių tarnyboje
ANGELIKA SUNGAILIENĖ
Sunaikinusi visas civilizuo

to žmogaus gyvenimą ir tarpu
savio santykius reguliuojan
čias struktūras, jų tarpe ir 
krikščionišku žmoniškumu pa
grįstą savitarpinės pagalbos 
sistemą, sovietinė okupacija 
paliko Lietuvoje dvasinį ir 
ekonominį skurdą, ir pristū
mė kraštą prie visiško bank
roto briaunos.

Vilniaus arkikatedros kle
bonas prel. Kazimieras Vasi
liauskas, vedamas Toronte ve
lykines rekolekcijas, kalbėjo: 
“Dvasinis genocidas palietė 
visą tautą. Baisu buvo žiūrėti 
į išlaužytas, išplėštas ir iš
niekintas šventoves, bet dar 
baisiau buvo matyti žmogaus 
sielos griuvėsius: sunaikin
tą moralę, išplitusį savanau
diškumą ir visišką abejingu
mą savo artimo vargui”.

Gelbėti tautą nuo dvasinio 
ir fizinio sunaikinimo reikia 
pradėti ne nuo viršūnių, ne 

VALHALLA
Nį TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

VILNIŲ
ORO LINIJA 4^ 

Bilieto kaina asmeniui nuo $824
Skrydžiai nuo gegužės iki pabaigos rugsėjo 
Išskrendama kiekvieną penktadienį. Grįžtama kiekvieną šeštadienį. 
Skambinkite: Anita arba Birgit (41 6) 737-0300 

Tolimo nuotolio - 1 -800-265-0459

Ontario registracijos nr. 4131462

nuo politinių partijų įtvirti
nimo, bet nuo skurstančio žmo
gaus. Pats pirmasis atsiliepęs 
į žmonių vargą buvo “Caritas”, 
iškilęs iš pogrindžio į viešu
mą 1989 metais. Jo nariai — vy
rai ir moterys plečia savo veik
lą visame krašte be religijų ir 
tautybių skirtumo. Bendriems 
ir specialiems tikslams siekti 
“Caritas” yra pasiskirstęs į 
atskiras sekcijas, apie kurių 
veiklą, ypatingai medicininės 
pagalbos srityje, jau buvo ne
mažai spaudoje rašyta.

1993 m. “Caritas” darbo pro
gramoje didžiausias dėmesys 
skiriamas šeimai ir parapijų 
bendruomenėms. Tautos gy
dymas prasideda nuo šeimos. 
Kas dešimtyje parapijų sie
kiama įsteigti nors po vieną 
stipresnį šeimos centrą, ku
ris spręstų įvairias šeimos 
problemas, keltų šeimos gyve
nimo svarbą, atsakomybę už 
vaikų auklėjimą, padėtų dau
giavaikėms šeimoms, netekė

jusioms motinoms ir ugdytų 
motinystės šventumo suprati
mą. Šiuo metu tokie centrai 
įsteigti: 5 — Vilkaviškio, 3 
— Telšių, 2 — Kauno, 1 — Pa
nevėžio ir 1 — Kaišiadorių 
vyskupijose.

Parapijinis gyvenimas reiš
kiasi vaikų, jaunimo ir suau
gusiųjų organizacijomis, se
nelių, našlaičių ir vienišų žmo
nių globa. Yra būtina atkurti 
parapijų bendruomenes, jų 
krikščioniškas tradicijas, pa
pročius. O tai yra evangeliza
cija pačia plačiausia to žodžio 
prasme. Parapijos namai turi 
tapti visai apylinkei fizinės 
globos ir dvasinės atgaivos 
oaze. Didžiausia kliūtis yra 
parapijinių namų — patalpų 
neturėjimas, nes be jų toks 
žmones jungiantis veikimas 
beveik neįmanomas.

Vargo mažinimo sekcija 
stengiasi padėti gyvenimo ir 
visuomenės atstumtiesiems: 
seneliams, našlaičiams, ligo
niams, kaliniams. Dažnu atve
ju “Caritas” žmonės yra vie
nintelė jų viltis ir ryšys su 
normaliu pasauliu. “Caritas” 
planuoja steigti Petrašiūnuo
se nepagydomai ir chroniškai 
sergantiems ligoninę, kurioje 
jie galėtų užbaigti savo die
nas aprūpinti ir paguosti.

Šių metų pradžioje Kaune 
buvo atidaryta “Caritas” val
gykla, kasdien pamaitinanti 
per 200 asmenų. Panašios val
gyklos, jau veikiančios Mari
jampolėje ir Utenoje, turėtų 
būti įsteigtos kiekviename 
mieste, nes alkanų ir nepajė
giančių pasirūpinti savimi 
yra visur.

Visuose savo labdaros dar
buose “Caritas” stengiasi iš
kelti dvasinį požiūrį, vidinį 
turinį. Padėdami žmogui var
ge, drauge rodo pagarbą jo 
asmeniui kaip Dievo kūriniui. 
Stiprina pasitikėjimą savimi 
pačiu ir leidžia pajusti, kad 
jis, nors kitų atstumtas, “Ca
ritas” žmonių yra mylimas,

Aukštos pušys, aukšti kapinių kryžiai Lietuvoje Nuotr. D. Meliūno

kaip vertingas visuomenės 
narys. Toks priėjimas prie 
žmogaus ir yra tas gydantis 
ir vienijantis veiksnys, kuris 
leidžia ir skurdžiausiam pa
sijusti esančiu tautos dalimi.

Toronte įsisteigęs “Caritas” 
rėmėjų būrelis telkia lėšas kuk
liais kultūriniais renginiais 
ir dosnių žmonių aukomis. Per 
paskutinius dvejus metus bū
relis yra išsiuntęs $10,000 
bendrai “Caritas” šalpai ir 
spaudai paremti, $7,000 Jau

nimo centro įrengimui Kaune 
ir $7,000 Utenos parapijos na
mams atremontuoti. Pagalba 
reikalinga ir toliau, kad “Ca
ritas” pajėgtų vykdyti užsi
brėžtus darbus.

Aukas galima perduoti bet 
kuriai “Caritas” būrelio ar 
Katalikių moterų draugijos 
narei, palikti parapijų raš
tinėse ar įnešti į Toronto 
Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvo sąskaitą nr. 
1584010.

Doleriniai musų fondai
Dr. K. Bobelis - ir ALTos gar

bės pirmininkas, ir buvusio 
VLIKo pirmininkas, ir Tautos 
fondo garbės pirmininkas .. . 
Ir taip ištisus 20 metų.

Tik Lietuvių Bendruomenė 
jau prieš daugiau kaip 20 me
tų pastebėjo dr. K. Bobelio sie
kius ir neišrinko, neįsileido į 
L. Bendruomenės vadovybę. 
Pralaimėjęs L. Bendruomenė
je, jis nukreipė savo kombi
nacijas į ALTą, VLIKą, Tautos 
fondą, kur jo kombinacijoms 
kelias buvo platus ir atviras.

Dar neseniai Tautos fondo 
nariai gavome verkšlenantį 
laišką, kuriame Tautos fondo 
vadovybė skundžiasi, kad dr. 
K. Bobelis 1992 m. Tautos fon
do narių suvažiavime turėjo 
(per kombinacijas) 66% visų 
balsų ir vienas diktavo, kurie 
asmenys turėjo būti išrinkti į 
Tautos fondo vadovybę.

Keista, kodėl ta pati Tautos 
fondo opozicija tylėjo visus 
metus, o kai kurie opozicijos 
nariai net važinėjo su dr. Bobe
liu kartu po Lietuvą jam klus
niai tarnaudami?

Lietuvių išeivijai ir Lietu
vai būtų naudinga išgirsti iš 
ALTos veikėjų, buvusių VLIKo 
partijų vadovų, Tautos fondo 
vadovybės, kodėl taip ilgai dr. 
K. Bobeliui sekėsi juos suve
džioti?

Tuo pačiu noriu išreikšti ap
gailestavimą, kad Tautos fon
das klaidina lietuvių išeiviją 
ir Lietuvą su klaidingu angliš
ku vertimu. Juk Tautos fondas 
angliškai turėtų būti “Natio
nal Foundation Ine.”, bet ne 
“Lithuanian National Foun
dation, Ine.”, kuris sutapati
namas su Lietuvių fondu, ang
liškai - “Lithuanian Founda
tion, Ine.”.

Kadangi Tautos fondas (Li
thuanian National Foundation, 
Ine.) pergyvena didelę krizę, 
žmonės rašo ir skambina į Lie
tuvių fondo būstinę, klausda

mi, kas atsitiko su Lietuvių 
fondu.

Dar kartą noriu pabrėžti, 
kad Lietuvių fondas (Lithua
nian Foundation, Ine.) yra tvir
tas ir nieko bendro neturi su 
Tautos fondu (Lithuanian Na
tional Foundation, Ine.) krize.

Lietuvių fondas (Lithuanian 
Foundation, Ine.), turįs didelį 
pasitikėjimą lietuvių visuome
nėje, tvarkosi demokratiškai ir 
pagal Lietuvių fondo įstatus 
vienas narys negali turėti dau
giau negu 5% su įgaliojimais 
balsų Lietuvių fondo narių me
tiniame suvažiavime, todėl 
“diktatūrai” pasireikšti ne
įmanoma.

Be to, Lietuvių fondo įsta
tai neleidžia tiems patiems 
asmenims būti Lietuvių fon
do tarybos, valdybos ir svar
biųjų komisijų pirmininkais 
ilgiau kaip 3 metus.

Savarankiška LF revizija su 
CPA pagalba kasmet patikrina 
Lietuvių fondo knygas ir pri
stato duomenis Lietuvių fondo 
narių suvažiavimui.

Nenuostabu, kad sumanių 
darbuotojų tvarkomas, toks 
tvirtas Lietuvių fondas jau 
peržengė 6 milijonų pagrindi
nio kapitalo, iš jo pajamų lie
tuvybės darbams padalino per 
3.5 milijono ir Lietuvai pasky
ręs 1 milijoną dolerių iš LF 
pagrindinio kapitalo.

Lietuvių fondo iniciatorių 
ir vėliau įsijungusių organi
zatorių dėka LF įstatai buvo 
parašyti išmintingai, todėl Lie
tuvių fondas išliks atviras, de
mokratiškas ir tvirtas ateityje.

Nuoširdus prašymas Tautos 
fondo vadovybei: vartokite 
tikslų anglišką vertimą, bū
tent - National Foundation, 
Ine. - vietoj Lithuanian Na
tional Foundation, Ine., kuris 
klaidina kai kuriuos asmenis 
ir sutapatina su Lietuvių fon
du - Lithuanian Foundation, 
Ine. Dr. Antanas Razma,

Tautos fondo narys

Užvenčio Monika
Partizaninių kovų epizodai Žemaitijoje

ANTANINA GARMUTĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Laisvieji vanagai
Žemaičių apygardos štabui 

vadovavo Vladas Montvydas - 
“Žemaitis”, gimęs 1911 m. spa
lio mėn. Varnių valsčiaus Ga- 
tautiškių kaime. Į ginkluotą 
kovą prieš raudonuosius oku
pantus jis įsijungė 1944 metų 
rudenį, kai vokiečiai dar ne
buvo išvaryti iš Vakarų Žemai
tijos.

Gaurės apylinkėse pačioje 
okupacijos pradžioje veikė 
apie 500 ginkluotų vyrų, pasi
vadinusių “Vanagais”. Šiose 
vietose, gražiuose Tauragės 
šiluose ir sunkiai prieinamuo
se raistuose partizanai išsi
laikė net iki 1959 metų. Ištisus 
15 metų nuo antrosios sovietų 
okupacijos pradžios!

Pradžioje veikę atskirai nuo 
1946-jų metų kovotojų daliniai 
pradėjo jungtis. Šiaulių apy
linkėse veikusi Žebenkšties 
rinktinė suskilo, ir jos vadas 
- kapitonas Juozas Čeponis su 
partizanų daliniu persikėlė į 
Raseinių apskrities Girkalnio 
valsčių. Čia jis organizavo Vai
doto rinktinę, susisiekė su Tau
ragės apskrityje veikusiais 
Henriko Danilevičiaus - Erž
vilko gimnazijos direktoriaus- 
būriais. Buvo sudaryta Jungti
nė Kęstučio apygarda. Jos pir

Žemaičių partizanai - broliai KYBARTAI, kilę nuo Pakražančio

masis vadas buvo Juozas Kas
peravičius - “Visvydas”. Orga
nizacinio skyriąus viršinin
kas - Petras Bartkus. Žuvus 
Kasperavičiui '“Visvydui”, 
apygardai vadovauti pradėjo 
jo pavaduotojas Jonas Žemai
tis - “Vytautas”. 1948 m. liepos 
mėn. visos trys apygardos: Kęs
tučio, Žemaičių ir Prisikėlimo 
sujungiamos į vieną Vakarų 
Lietuvos sritį “Jūra”. Vadu iš
rinktas J. Žemaitis, kuris 1949 
m. vasario mėn. paskiriamas 
Lietuvos laisvės kovotojų są
jūdžio ginkluotųjų pajėgų va
du. 1951 metų gruodžio mėn. 
Žemaitis buvo sunkiai sužeis
tas, paralyžiuotas ir paimtas 
į nelaisvę. 1954 metais jį be 
teismo sušaudė. Vyriausiojo 
Lietuvos partizanų vado parei
gas perėmė Adolfas Rama
nauskas - “Vanagas”.

Iki apygardų susijungimo 
Žemaitijoje vienas paskutinių
jų Kęstučio apygardos vadų 
buvo Vytautas Gužas - “Min
daugas”. Vėliau jis tapo “Jū
ros” srities vadu. Kilęs iš Ro
kiškio. Žuvo 1949 m. birželio 
13 d. Užnemunėje.

Gėlės ant tėvo kapo
Išskirtinė asmenybė Žemai

tijos partizanų kovoje buvo 
Juozas Čeponis - “Tauragis”, 
nepriklausomos Lietuvos ka
pitonas. Tai buvo kariško su-

Žemaičių partizanė “ŽIBUTĖ” - 
mokytoja ELENA GENDROLYTĖ- 
JURKŪNIENĖ, d. Kazio, g. 1924, 
žuvusi kartu su vyru 1953.1.17

kirpimo žmogus, griežtas, reik
lus, bekompromisinis karinin
kas. Jo šeima pasitraukė į Va
karus, o jis Žebenkštis, vėliau 
Vaidoto rinktinės vadas kovo
jo Jurbarko, Šimkaičių, Šien- 
laukio, Žalpių apylinkėse. Kel
mės mokytojos Angelės Visoc- 
kienės duomenimis, J. Čeponis 
(g. 1914) vadovavo stambioms 
Virtukų kautynėms, kurios įvy
ko miške tarp Liolių ir Viduk
lės.

Kartu su kitu partizanu - Ru
džiu “Tauragis” - J. Čeponis 
kurį laiką slapstėsi Pagausan- 
čio kaime, prie Šimkaičių, pas 
pusseserę Rozaliją Ignatavi- 
čiūtę-Jakimavičienę. Kai apsu
po bunkerį, partizanai sudegi
no dokumentus ir susiprogdi- 
no granata. Žuvusiųjų kūnus 
niekino Raseiniuose prie stri
bų būstinės. Naktį J. Čeponio 
kariuomenės draugas jį slapta 
palaidojo Raseinių kapinėse. 
Atgimimo laikais čia iškilo 
kryžius. 1991 metų liepos pa
baigoje, tą dieną, kai Lietuva 
laidojo Medininkų aukas, vi
sos Lietuvos likę gyvi partiza
nai ir tremtiniai rinkosi Ario
galoje. O Raseinių kapinėse 
ant J. Čeponio kapo gėles pa
dėjo ir karštai pasimeldė iš 
Kanados atvykusios žmona 
Irena ir jauniausioji dukra 
mokslininkė >iš Toronto Gra
žina. Jos negalėjo be ašarų 
kalbėti nei apie Lietuvą, iš
kentusią 50 metų vergiją, nei 
apie partizanus, nei apie visų 
mūsų kančias. Kraujo šauks
mas per Atlantą šaukė ir šauks 
į Tėvynę visų kartų priversti
nius išeivius, bėgusius nuo 
raudonojo teroro.

Vienodos biografijos
Krakių, Grinkiškio, Šiluvos, 

Tytuvėnų apylinkėse veikė 

Maironio rinktinė. Jai vado
vavo “Rimantas” (pavardė ne
žinoma), vėliau Juozas Paliū- 
nas - “Rytas”. Sunkiomis bun
kerių sąlygomis 1948-49 m. 
rinktinėje mašinraščiu buvo 
išleista įspūdinga meniniu 
apipavidalinimu ir poetiniu 
brandumu poezijos antologi
ja “Kovos keliu žengiant”. Api
pavidalino dailininkas Laury
nas Mingilas (“Arūnas”, “Džiu
gas”), kuris mokėsi Radviliš
kio gimnazijoje. Vėliau įsto
jo į Plechavičiaus Vestinę rink
tinę, o iš ten pasitraukė į miš
ką. Iki 1953 metų Mingilas dir
bo Prisikėlimo apygardos šta
be; ši apygarda įsikūrė 1947 
metais Žaliosios ir Maironio 
rinktinės plotuose. 1953 metų 
kovo 14 d. Prisikėlimo apygar
dos štabo bunkeryje Kelmės 
rajono Aukštiškių kaime, An
tano Bekerio sodyboje apsup-

Keturių žuvusių partizanų motina 
ALEKSANDRA PAULAUSKIENĖ 
iš Telšių. Kovoje krito jos sūnūs 
- Steponas, Vytautas, Pranas ir duk
tė Genovaitė. Perėjusi kalėjimus 
ir lagerius, paralyžuota, Į tardy
mus nešta neštuvais, grįžo į Lie
tuvę ir apsigyveno Plungėje

tas enkavedistų ir iššaudęs vi
sas apkabas, narsus Lietuvos 
partizanas dailininkas Laury
nas Mingilas nusišovė.

Trumpos Lietuvos partiza
nų biografijos. Gimė. Žuvo. 
Kaip du vandens lašai vienas 
į kitą panašūs likimai. Visų 
ta pati meilė Tėvynei. Ir kiek
vieno skirtingas, savitas vidi
nis pasaulis, charakterio sa
vybės ar talento blyksniai. Vi
sus juos motinos gimdė. Lietu
va augino. Todėl mums turėtų 
būti brangūs visų jų vardai, 
tegul ir kuklios biografinės 
žinios.

Negalime pamiršti Aloyzo 
Stumbrio - “Keleivio”, gimu
sio 1929 m. Kelmėje. Suimtas 
iš šeštos klasės, kankintas ir 
paleistas, 1947 m. išėjo į miš

ką. Kovojo Liolių, Viduklės 
apylinkėse. Žuvo mūšyje, pri
dengdamas atsitraukiančius 
draugus 1952 metų gegužės 30 
d. Jo kūnas buvo niekinamas 
Viduklėje. Užkasimo vieta ne
žinoma.

Antanas Eglinskas - “Margi
ris” mokėsi Telšių kunigų se
minarijoje, o ją uždarius, bai
gė Klaipėdos mokytojų institu
tą. Aktyviai dirbo antikomu
nistiniame pogrindyje. Moky
tojavo Utenos apskrities Sal
dutiškio vidurinėje mokyklo
je. 1950 metų pavasarį įstojo 
į “Kėkšto” partizanų būrį, bu
vo būrio vadas. Apsupus parti
zanus Linkmenų apylinkės so
dyboje, vienintelis išliko gy
vas. Tačiau rudenį suimtas ir 
Vilniaus saugume sušaudytas.

Žemaičių partizanai išsilai
kė Lietuvoje ilgiausiai. Ypač 
aktyvus ir masiškas partiza
ninis judėjimas vyko Taura
gės, Raseinių, Kelmės, Kra
žių, Telšių apskrityse. Jam va
dovavo daugiausia buvę kadri
niai Lietuvos karininkai.

Paskutinio vado mirtis
Ėjo 1953-ji metai. Enkave

distai labai stengėsi likviduo
ti Žemaičių apygardos štabą, 
kurio paskutinysis vadas buvo 
Vladas Montvydas - “Žemai
tis”, jo adjutantas Bronius Alū- 
zas - “Bedalis”. Štabo buvei
nė buvo Pakalniškių kaime, už 
keleto kilometrų nuo Kaltinė
nų. Išaiškinę štabo bunkerį, 
kuris buvo įrengtas už šuns 
būdos, rado jame tik vokietį 
Nicmoną. Atėmę iš jo šifruo- 
tes, saugumiečiai reikalavo 
Monikos Alūzaitės jas iššif
ruoti.

— Mano galvą daužė į sieną, 
tąsė už plaukų, - pasakoja Mo
nika. Aš vistiek tas šifruotes 
sugadinau, užtušavau.

Enkavedistai toliau ėjo “Že
maičio” pėdsakais.

Buvęs Kaletinėnų stribas 
Teofilis Mikutavičius giriasi, 
kaip į jų rankas pateko “Žemai
čių žemės” kolchozo buhalte
rei adresuotas laiškas. Laišką 
parašė vado adjutantas “Be
dalis”. Buhalterė buvo parti
zanų ryšininkė. Stribo žodžiais 
tariant, “po atviro pokalbio, 
mergina sutiko pranešti, kada 
ateis “Žemaitis” su savo gau
ja”. Taigi sutiko išduoti. Ko
dėl? Ar ji kitaip suprato pa
reigą Tėvynei, negu kankina
ma Monika Alūzaitė? Ar gavo ji 
tuos trisdešimt Judo sidabri
nių ir kaip juos panaudojo sa
vo sąžinei nuraminti. Ir šian
dien vaikšto išdavikė tais pa
čiais takeliais kaip ir Monika. 
Į kitą gatvės pusę nepereina.

O išdavystės scenarijus tą
syk vystėsi taip.

Pavakarys. Stribai budi ko
lūkio raštinėje. Laukia. Prie 
lango šmėkšteli marga buhal
terės suknelė. Prieangyje, kaip 
buvo susitarta, ji padeda deg
tukų dėžutę. Joje palikti du nu
deginti degtukai. Tai reiškia, 
jog į kaimą atėjo du partizanai. 
Išdavikė dingsta. Stribas išlen
da iš raštinės ir pasiima dėžu
tę. Apsidžiaugia. Skambina į 
Kaltinėnus ir praneša. Stribų 
gaujos renkasi iš Karklėnų ir 
Janapolio. Kaltinėnų stribams 
vadovauja Vladas Lesickas. 
Buvo manyta, jog “Žemaitis” ir 
jo adjutantas “Bedalis” pa
reis Kūlgrindą tarp Paršeže
rio ir Lukšto ežero į Tverų miš
kus. (Bus daugiau)

“GINTARAS”, partizanavo nuo 1944 
m. Žuvo 1953 m. sausio 17 d.

Maloniai kviečiame naudotis 
naujos lietuviškos įstaigos

$7.00
$1.20

$4.50

GINTARAS EXPRESS 
paslaugomis

Padidėjus transporto išlaidoms naujos paslaugų kainos:
DĖŽĖS: 1,5 kubinės pėdos............................$1.00

3 kubinės pėdos..................................$2.00
Siuntiniai Į Lietuvą laivu: 
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse 
1 kubinė pėda ................................
arba 1 kg............... ........,..............

Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg ..................................... ............
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas įnamus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

kvitą su gavėjo parašu ...........  $14.00
JAV arba Kanados dolerių pasiuntimas su

pristatymu į.namus .......................... 4%+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos [rangos persiuntimas. 
Kelionės į Lietuvą nuo.............. $899.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge
Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422

Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (416) 522-9966 
Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751 

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163 

1968 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 3K9 
(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400,
FAX (416) 604-9748.
Atidaryta nuo pirmadienio iki
penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

GINTARAS

EXPRESS



Pasigendame dailininko Dociaus
A. KALNIUS

Dažnai mūsų spaudoje tenka 
skaityti apie mūsų žymūnus, 
iškeliavusius į amžinybės glū
dumas. Labiausiai mums rūpi 
prisiminti mūsų meno kūrė
jus: poetus, rašytojus, daili
ninkus, muzikus, teatralus, o 
gi ir kitus tautos geradarius, 
tėvynės gynėjus ir kitus gėrio 
bei grožio puoselėtojus.

Šiuo rašiniu norima prisi
minti dail. Alfonsą Docių, gi
musį 1916 m. lapkričio 12 d. 
Rudakių km., Pernaravos vals., 
Kėdainių apskr. Mirusį 1973 m. 
gegužės 29 d. Toronte. Moks
lus jis ėjo Kėdainių gimnazi
joje ir Vilniaus dailės akade
mijoje, kurią baigė 1943 m. ir 
tapo skulptorium. Reikia pasa
kyti, kad šią akademiją baigė 
ir jo žmona Elena, kuri taip 
pat tapo skulptore. Ji tebegy
vena Toronte.

Gal kai kam gali kilti klausi
mas, kodėl taip jau prisiminti
ni ir gerbtini tik dailininkai, 
poetai, muzikai bei kiti kūrė
jai. Aš atsakyčiau, kad daili
ninkas pats nepasidarė daili
ninku, muzikas nepasidarė 
muziku, poetas - poetu, lite
ratas - literatu. Jie visi tokiais 
gimė. Iš tikrųjų jie visi yra di
delė Dievo dovana tautoms ir 
žmonijai. Be jų pasaulis taptų 
skurdus, tarytum nublukęs 
Anykščių šilelis, kurį taip vaiz
džiai aprašė vyskupas poetas 
Antanas Baranauskas.

Taigi ir Alfonsas Docius gi
mė dailininku, o ne žemės ar
tojėliu. Jis, eidamas savo pa
šaukimo keliu, meniškom prie
monėm kūrė įvairaus gyveni
mo apraiškas, kurių be jo mes 
ir nepastebėtume. (Žinoma, 
nereiktų pasidaryti išvados, 
kad žemės artojėlis, mūsų kas
dieninės duonos gamintojas, 
yra negerbtinas. Jis, kaip ir 
kiekvienas padorus žmogus, 
yra vertas pagarbos).

Penki A. Dociaus kūrybos 
darbai kabo ir ant mano bu
veinės sienų. Viename iš jų 
atrodo miškais ir šalia esan
čiais vandenimis atūžianti 
audra. Juodas debesynas už
gožia ir atspindi vakaro sau
lės nuspalvintą vandens pa
viršių.

Gerokai skirtingas yra tre
čiasis paveikslas. Čia irgi vyks
ta audra. Du sunkūs debesys 
slenka vienas prieš kitą ir susi
dūrę sūkuriu kyla aukštyn, gi 
apačioje susidaro maža erdvė, 
kurioje lyg ir dunksojančiam 
miškelyje, matyti besikūrenan
ti ugnelė su besiveržiančiais 
į dangų dūmais. Ta ugnelė at
rodo lyg ir žiburėlis paklydu
siam žmogui.

Ketvirtas paveikslas yra ber
žynas, tankus ir sodrus. Mes 
žinome, kad beržas senesniais 
laikais lietuvių buvo mėgsta
mas medis. Berželio šakelėmis 
Sekminių metu jie išpuošdavo 
savo namus ir apkaišydavo 
Dievo motinos paveikslą. Ma
tyt šis medis paviliojo ir Al
fonsą, nes beržynas išreikš
tas sodriomis žaliomis ir bal
tomis spalvomis. Be to, jis taip 
pat yra vandens pakraštyje. At
rodo, kad autorius parinkdavo 
vandens pakrantes kūrinio įs
pūdžio padidinimui.

Iš šių kelių paveikslų būtų 
galima lyg ir matyti dailinin

>«»«j

“Atžalyno” vyriausio amžiaus tautinių šokių grupė, atlikusi meninę programą Toronto įvairių tautybių Karavane tuviai, prašom pritarki! lia„ sėkmės ateityje linki - tėvai, močiu- 
birželio 18-26 d.d. “Vilniaus” paviljone Prisikėlimo parapijos salėje ‘ Nuotr. B Tarvydo ^a” Salėje nuvilnijus juo- tė M. Karasiejienė bei visi giminės.

ką pergyvenus audringas gam
tos apraiškas, kurios dažnai 
primena ir žmogaus audringą 
gyvenimą. Juk žmogus savo 
asmeniškame gyvenime dažnai 
patiria nemaža vienokių ar 
kitokių viesulų, kuriuos jam 
tenka pergyventi, su jais ko
voti ir gal dažnokai jiems nu
silenkti.

Šie keturi paveikslai piešti 
1972 m. Tačiau penktąjį pasi
likau šio rašinio pabaigai. Jis 
pieštas 1970 m. ir yra gerokai 
mįslingas. Mat ištisame popie
riaus lape yra tik vienas ob
jektas, būtent akmeninė siena, 
kurią išreikšti meniškom prie
monėm, mano supratimu, yra 
sunkoka. Tiesa, joje yra įspraus
ta šiek tiek spalvotų akmenų, 
bet tai lyg ir ne viskas. Taigi 
reikia ieškoti kitų motyvų šiam 
kūriniui suprasti. Dažnai yra 
sakoma, kad žmogaus viltys ir 
užmojai atsimušė kaip į mūro 
sieną ir tapo neįvykdyti. At
rodo, kad ta siena išpranašavo 
ir paties dailininko likimą: 
po trejų nepilnų metų jis iš
keliavo į amžinuosius tolius, 
nespėjęs visų savo kūrybos 
užmojų įvykdyti.

Žinoma, čia turėta galvoje 
tik manieji jo paveikslai, o gi 
jis bus jų sukūręs dešimtimis 
daugiau.

A.a. dail. ALFONSAS DOCIUS

Amžino poilsio vieton velio
nis perkeltas į Lietuvą.

Reikėtų prisiminti bei pa
gerbti ir kitus mūsų meno kū
rėjus, gyvuosius. Vien tik To
ronte turime tris rašytojus - 
J. Kralikauską, V. Tamulaitį ir 
V. Kastytį, kuris reiškiasi po
ezijoje. Prisimintini ir mūsų 
tautinės kultūros puoselėto
jai — chorai ir tautinių šokių 
grupės.

Atsiųsta paminėti
ONA DOKALSKAITĖ. The Art of 

Ona • Dokalskaitė-Paškevičienė. 
•Edited by Algimantas Kezys. Pub
lished by “Galeria” (4317S. Wis
consin Ave., Stickney, IL 60402, 
USA) and “Ethnos ’91, Vilnius, Li
thuania), 1993, p. 187. Leidinys 
didžiojo formato, spalvotos re
produkcijos. Paaiškinamieji bei 
įvadiniai tekstai - lietuvių, ang
lų ir rusų kalbomis. Dailininkė 
yra kilusi iš Lietuvos, gyvenusi 
bei studijavusi Gudijoje.

Toronto lietuvių choras “Volungė”, vadovaujamas muz. DALIOS VISKONTIENĖS

Kai žmogų sąskambiai pakelia nuo žemės
Dar vienas Toronto lietuvių choro “Volungė” švystelėjimas

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Tarptautinis chorinės muzi
kos festivalis “The Joy of sin
ging” (Dainavimo džiaugsmas) 
buvo surengtas šį pavasarį To
ronte. Visą mėnesį miesto kon
certų salėse, šventovėse, aikš
tėse skambėjo chorinė muzika, 
kurios atlikimui buvo sukvies
ta daugiau kaip 4500 daininin
kų iš Kanados, Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Europos, Azi
jos, Afrikos ir Pietų Amerikos. 
Į šį nuostabų pavasarinį balsų 
skambesį įsijungė profesionalūs 
ir mėgėjiški, vaikų ir studen
tų chorai, pasaulinį pripažini
mą turintys dirigentai ir solis
tai. Nelabai šiltą ir linksmą 
pavasarinę nuotaiką Toronto 
visuomenė galėjo praskaidrin
ti įdomiais koncertais, kurių 
festivalio metu buvo net 70. 
Pradedant gegužės 29 d. atida
rymu ir baigiant pabaigos kon
certu birželio 26 d., klausyto
jai galėjo išgirsti po du, tris 
ar net keturis koncertus kas
dien.

Festivalio metu buvo atlie
kama įvairių šimtmečių, stilių, 
muzikinių formų choriniai kū
riniai, neužmirštant ir naujų 
Kanados kompozitorių kūri
nių. Besidomintiems ar studi
juojantiems chorinę muziką 
buvo sudaryta puiki galimybė 
pagilinti žinias stebint cho
rų repeticijas, klausantis pa
skaitų ar dalyvaujant prakti
niuose užsiėmimuose (work 
shop), kuriuos organizavo On
tario chorų federacija ir To
ronto universiteto muzikos fa
kultetas.

Mūsų atstovai
Visoje šioje renginių ir bal

sų daugybėje, muzikos įvairo
vėje mažą dalelę savo širdžių 
džiaugsmo ir skambesio įdėjo 
žinomas Toronte ir Kana
doje lietuvių choras “Volun
gė”. Pirmasis jų dalyvavimas 
masiniame 200 choristų gie
dojime buvo birželio 12 d. 
St. Paul anglikonų šventovė
je, kurioje choras atliko L. Che
rubini Requiem Mišias C-minor 
ir A. Vivaldi “Gloria”. Abiem 
kūriniam dirigavo svečias iš 
Švedijos, pasaulinio garso cho
rinės muzikos dirigentas E. 
Ericson. Prieš šį pasirodymą 
visiems dalyvavusiems chorams, 
kurių buvo 10, reikėjo išmok
ti chorines partitūras. Muz. D. 
Viskontienė ruošė du chorus 
“Volungę” ir “Jubilate” daini
ninkus iš North York.

Prieš koncertą dirigentas 
E. Ericson dirbo su visais ma-

Muz. DALIA VISKONTIENĖ

sinio choro dainininkais ir To
ronto simfoniniu orkestru dvi 
dienas, vidutiniškai po 8 valan
das, skiriant vien tik dainavi
mui. Retai kam tenka tokia ga
limybė kartu dirbti, muzikuo
ti su nusipelniusiu mokytoju, 
muziku, dirigentu, profesoriu
mi E Ericso’nu.

Tarp daugybės choristų, su
stojusių scenoje, tuoj pat pra
dėjau dairytis pažįstamų vei
dų ir, žinoma, ilgai nereikė
jo, mes patys aukščiausi bosai 
A. Nausėdas ir R. Paulionis bu
vo pastatyti viduryje, o šviesia
plaukės “Voluiigės” merginos 
skyrėsi iš visos,dainininkų mi
nios.

Pasigirdę žemi minoriniai 
orkestro garsai užpildė šven
tovės skliautą, nukeldami mū
sų mintis ir sielas muzikos pa
saulin, primindami mūsų bū
ties esmę, mūsų gyvenimą ir 
mirtį. Nežiūrint į specialiai 
pasirinktą REQUIEM (mirties 
ir gedulo maršą), kompozito
rius Cherubini savo muzikoje 
sugebėjo atskleisti šviesią ti
kėjimo viltį amžinuoju gyve
nimu. Visame kūrinyje daug 
chromatinių ženklų, keičian
čių minorinę tonaciją į mažo
rinius šviesius akordus, ku
rie visose septyniose Mi
šių dalyse sukuria skirtingas 
nuotaikas.

Po trumpos pertraukos girdė
jome A. Vivaldžio “Gloria” 
XVII š. kompozitoriaus A. Vi
valdi, paėmęs vieną Mišių da
lį. - Gloria, ją ištęsė padary
damas net 12 atskirų dalių, ku
rios skyrėsi charakteriu, tem
pu, tonacijomis. Galingi chori
niai akordai buvo keičiami me
lodingomis arijomis, homofo
ninė muzika - polofoninėmis 
variacijomis, dramatiškai iš
kilmingomis pabaigomis. Visų 
koncertų ir atliktų kūrinių 
aprašyti neįmanoma, nes jų 
buvo daug ir įvairių. Iš atski
rų kraštų atvykę atlikėjai ban
dė perduoti savo šalies dai
navimo tradicijas.

Su kanklėm ir skudučiais
Birželio 24 d. (The Centre at 

Trinity-St. Paul’s) šventovėje 
“Volungė” turėjo savo 40 minu
čių pasirodymą, kuris irgi bu
vo dalis šio festivalio. Tauti
niais drabužiais pasipuošę 
dainininkai atliko keturių da
lių programą. Pirmoje buvo 
prisiminta brangi tėvynė Lie
tuva, kurios ilgesys, perduo
tas tėvų ir senelių, ypač iš
ryškėjo dainoje “Tėviškės me
džiai”, komp. J. Štarka.

Antroji dalis buvo skirta pa
prastom ir smagiom mūsų liau
dies dainom. Jų pritarimui Da
lia panaudojo kankles, skudu
čius, kuriais grojo vien mer
ginos įskaitant ir pačią vado
vę. Atliekant dainą “Šėriau 
žirgelį”, Dalia pakvietė dainuo
ti ir publiką, pakomentuoda
ma: “Aš vis tiek žinau, kad be
veik visi esate lietuviai, todėl 
mokat šią dainą, o kurie ne lie

ko šurmuliui, nedrąsiai ban
dėm pritarti, nes tarp klausy
tojų nemaža dalis buvo ir sve
timtaučių.

Trečiąją dalį, pavadintą “Su
tartinės” piemenėlių raliavi
mu, pradėjo merginų trijulė: A. 
Skrinskaitė, V. Underytė ir I. 
Viskontaitė, birbyne pritariant 
T. Pabrėžai. Estafetę vėl per
ėmus volungiečiam, nuostabiai 
nuskambėjo dvi sutartinės 
“Aviža prašė”, harm. A. Mikuls
kio, ir “Uliai, bitele, uliai”, 
harm. E. Balsio, kurių lengvas 
atlikimas, piano ir forte “kont
rastai”, “stacatto” atliktos gai
dos sukūrė darbščios, žaismin
gos bitelės vaizdą.

Šventė nepaskutinė
“Volungės” pasirodymas su

tapo su Joninių diena, todėl 
paskutinioji dalis buvo links
ma, džiaugsminga. Pradedant 
daina “Tykus buvo vakarėlis”, 
harm. J. Švedo ir baigiant šėls
tančiu “Kupoliniu”,, harm. J. 
Juozapaičio, minčių ir muzikos 
garsų sukurta šventė viesulu 
sukdamasi užpildė visą erdvę. 
Puikus buvo prie fortepijono 
muz. Jonas Govėdas, kaip visa
da, o savo vardinių proga, pri
lygo visam orkestrui. Klausy
tojams “išprašius” dar vieną 
priedinę dainą, plojimais išly
dėjome volungiečius iš salės.

Beveik visi festivalio “The 
Joy of Singing” koncertai bu
vo užrašomi CBC radijo stoties. 
Kuriems neteko dalyvauti “Vo
lungės” ar kitų chorų koncer
tuose dar yra galimybė išgirs
ti jų įrašo transliaciją per 
CBC FM 94,1.

Praėjo graži chorinės muzi
kos šventė. Džiaugiamės, kad ir 
lietuvių vardas joje buvo pa
minėtas. Sekantis toks festiva
lis planuojamas po ketverių 
metų. “Volungės” dainininkai 
ir jų vadovai muzikai - Dalia 
Viskontienė ir Jonas Govėdas- 
jau dabar pradeda galvoti, kaip 
į sekantį renginį pasikviesti 
chorą iš Lietuvos. Festivalio 
organizatoriai turi daugybę 
pasiūlymų, nes norinčių labai 
daug. Jeigu ir neįvyktų tokia 
svajonė, tai nusiminti nėra ko: 
patys galime daugiau remti 
“Volungės” chorą, įsijungti į 
jų eiles, lankyti įdomius jų 
koncertus, ir esu tikra, lietu
viška daina dar ilgai skambės 
išeivijoje.

RIMA PATRICIJA ZAVYTĖ 
šią vasarą sėkmingai baigė Toronto 
universitetą (Social Work) magist
rės laipsniu (honours). Buvo gavusi 
stipendijas Ryerson politechnikos 
instituto ir Toronto universiteto 
Visą laiką buvo garbės sąrašuose 
kaip gabi studentė. Ji priklauso 
Toronto “Šatrijos” tunto jūrų skau
tėms, ilgus metus šoko “Gintaro” 
ansamblyje, baigė Toronto Mairo
nio mokyklą. Tolimesnėms studi
joms daktaro laipsniui yra pakvies
ta to paties universiteto (Social 
Work) srityje. Rimą sveikina ir jai
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C1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Aktorius Stasys Pilka, gimęs 

1898 m. gegužės 8 d. Petrapily
je, mirė Čikagoje 1976 m. vasa
rio 5 d. Pirmą kartą pas JAV lie
tuvius jis buvo atvykęs 1926-29 
m. padirbėti su saviveiklinėmis 
teatrų grupėmis. Tada grįžo il
giems darbo metams į profesinį 
Lietuvos dramos teatrą Kaune. 
Ten sukūrė daug įsidėmėtinų vaid
menų, įsteigė teatro muziejų, 
skaitė teatrinio kostiumo isto
rijos paskaitas būsimiems akto
riams vaidybos studijose. Teko 
matyti S. Pilkos atsisveikinimą 
su teatru 1944 m. vasarą, kai jis 
ieškojo nuo bombų saugios vietos 
aktoriaus ir rež. Konstantino 
Glinskio (1886-1938) frakui. Ant
rą kartą S. Pilka į JAV atvyko ir 
Čikagoj įsikūrė 1948 m. Šį kartą 
jam ten prasidėjo ilgas net beveik 
dvidešimt aštuonerių metų laiko
tarpis be profesinio lietuvių dra
mos teatro. Liko tik darbas su 
mėgėjais ir poezijos rečitaliai, 
su kuriais S. Pilka aplankė daug 
lietuvių kolonijų didžiuosiuose 
JAV ir Kanados miestuose. Iš ant
rosios viešnagės JAV Kaunan su
grįžo tik urna su a.a. Stasio Pil
kos palaikų pelenais. 1993 m. bir
želio 2 d. po gedulinių Mišių Vy
tauto Didžiojo šventovėje ją pri
glaudė kauniečių kapinės Petra
šiūnuose.

Los Angeles dramos sambūris 
savo repertuarą papildė š. m. va
sario 27-28 d.d. suvaidinta Jono 
Mackonio lyrine trijų veiksmų 
drama “Kalėdų senelis iš Los An
geles”. Jos autorius J. Mackonis 
yra dailininkas, Lietuvos dailės 
akademijos profesorius, šį savo 
kūrinį atsiuntęs Los Angeles dra
mos sambūrio konkursui, bet ne
laimėjęs premijos. Dramoje vaiz
duojamos Kalifornijoje gyvenan
čio lietuvio pastangos surasti 
karo maišaty Lietuvoj paliktą 
dukrelę. Jis ją randa eigulio 
sodyboje, Kūčių vakarą suvaidin
damas Kalėdų senelį ir tik Kalė
dų dieną prisipažindamas, kad 
yra jos tėvas. Šią su kalėdinėmis 
tradicijomis susietą dramą reži
savo Algimantas Žemaitaitis, vai
dino aktoriai Petras Sandanavi- 
čius, Ramunė Vitkienė, Amandas 
Ragauskas, Auksė Kalantaitė, 
Ema Dovydaitienė, Auris Jara- 
šūnas ir Viltis Jatulienė. Garsus 
ir muziką tvarkė scenovaizdžius 
paruošęs Paulius Jasiukonis.

Keturiasdešimtoji Europos lie
tuviškųjų studijų savaitė rug
pjūčio 1-8 d. d. įvyks Vokietijos 
Augsburge, vyskupijos akademi
joje Haus St. Ulrich, Kappel- 
berg 1. Registracijos mokestis 
— 100 DM, jaunimui — 50 DM, 
nakvynės vienviečiame kamba
ryje su maistu — 490 DM. Sa
vaitės rengėjai yra A. Grinienė 
ir inž. R. Hermanas Miunchene. 
Registruojamasi pas Aliną Gri
nienę šiuo adresu: Frau A. Gri
nius, Diamantstr. 7, 8000 Muen- 
chen 50. Tel. 089-1504471. Pro
gramos vadovai — dr. Kajetonas 
Čeginskas (Uppsala), Saulius Gir
nius (Muenchen) ir Vincas Natke
vičius (Viernheim). Papildomai 
pranešama, kad tradicinėn “Tė
vynės valandėlėn” rugpjūčio 6 d. 
įjungtas prof. Vytauto Landsber
gio žodis ir M. K. Čiurlionio 
fortepijoniniai kūriniai. Savai
tės kapelionu yra pakviestas kun. 
Jonas Jūraitis. Jos uždarymui skir
tas Mišias rugpjūčio 8, sekmadie
nį, atnašaus vysk. Antanas Deks- 
nys.

M. K. Čiurlionio galerija Jau
nimo centre Čikagos ir apylin
kių lietuvius balandžio 30 — ge
gužės 2 d.d. pakvietė keturių Pa
nevėžio dailininkų tapybos darbų 
parodon. Tie dailininkai — Euge
nijus Marcinkevičius (gimęs 1959 
m.), Osvaldas Juška (g. 1960), Ri
čardas Ničajus (g. 1954) ir Ro
mualdas Petrauskas (g. 1958). 
Pirmieji trys yra Šiaulių peda
goginio instituto auklėtiniai, o 
R. Petrauskas — savamokslis, su 
daile susipažinęs Panevėžio dra
mos teatre ir galerijose. Jis ža
visi renesanso klasika, neieško
damas savo braižo, kuria Lietuvos 
kunigaikščių ir vaikų portretus. 
Kartais žmogaus dvasinę būseną 
paryškina jam simboliškai uždė
ta žuvies ar kurio kito gyvūno 
galva. E. Marcinkevičiui paro
doje atstovavo penki peizažai ir 
septyni abstraktai, O. Juškai — 
Šv. Rašto temos, modernizmu 
dvelkiantys visuomeninių įvykių 
atspindžiai. Pas Sibire gimusį R. 
Nica jų, kompartijos persekiotą 
dėl priklausymo Krišnos sąjūdžiui, 
taip pat vyrauja religiniai siu
žetai su rytietiško tikėjimo ir 
net budizmo įtaka. Jo kūriniuose 
yra ir senosios lietuvių mitolo
gijos motyvų.

Pirmąjį “Studentiško pava
sario” festivalį Šiauliuose suren
gė Pedagoginis institutas. Tiki
masi, kad ateityje “Studentiškas 
pavasaris” taps tarptautiniu šiau
liečių renginiu. Šiemet jau buvo 
susilaukta svečių iš Estijos ir 
Suomijos. Festivalis gegužės 3 d. 
pradėtas studentiškų meno darbų 
parodos atidarymu ir chorinės 
muzikos vakaru. Visą savaitę Pe
dagoginiame institute skambėjo 
muzika ir dainos, buvo rengiami 
poezijos vakarai, diskotekos va
karonės.

Medicinos mokslų dr. Alfonsas 
Dirsė, Vilniaus universiteto pro
fesorius, kraujagyslių chirurgijos 
pradininkas Lietuvoje, mirė birže
lio 1 d. Velionis gimė 1915 m. ba
landžio 29 d. dabartiniame Aly
taus rajone, medicinos studijas 
Vytauto Didžiojo universitete 
baigė 1941 m. Kraujagyslių ope
racijose 1961 m. pradėjo vartoti 
savo konstrukcijos poliesterinio 
pluošto protezus arterijoms at
kurti. Buvo parašęs mokslinių 
darbų, susietų su Lietuvos chirur
gijos istorija, kraujagyslių chi
rurgija, traumatologija. Velio
nis buvo pašarvotas Vilniaus uni
versitetui priklausančioje Šv. Jo
no šventovėje ir iš jos palaidotas 
Antakalnio kapinėse birželio 4 d.

Dokumentinį filmą “Gėlė ant 
tako” sukūrė rež. Vytautas Dama- 
ševičius. Jis pradedamas pamink
lu Jekaterinai II (1729-1796), tei
gusiai, kad Lietuva tėra nuo senų 
laikų teisėta rusų žemė. Pilnamet
ražis filmas “Gėlė ant tako” yra 
skiriamas Lietuvai, mindomai atė
jūnų iš Rytų ir Vakarų, atgyjan
čiai naujais žiedais nepriklauso
mam gyvenimui. Jos kančias at
skleidžia Sibiro plotuose nufil
muotos kapinės, kuriose palaidoti 
lietuviai, ištremti iš tais laikais 
dar kaimais buvusių Baisogalos ir 
Šeduvos vietovių. Yra ir 1831 bei 
1863 metų sukilėlių išlikusių pa
likuonių. Deja, tie lietuvių vai
kai jau nekalba lietuviškai ir net
gi nesupranta taip kalbančių. Fil
mas primena, kad tokiam likimui 
buvo pasmerkta ir visa Lietuva. 
Rež. V. Damaševičius surinktomis 
graviūromis, archyvinėmis nuo
traukomis ir kino kronikos kad
rais filmo žiūrovams pateikia pa
starųjų dviejų šimtmečių Lietuvos 
istorijos atkarpą. “Gėlė ant ta
ko” baigiama Lietuvos aukščiau
siosios tarybos pirm. Vytauto 
Landsbergio Niujorke pasakyta 
kalba, kai Lietuva buvo priimta 
į Jungtines Tautas.

Lietuvos seimo rūmuose bir
želio 2 d. žurnalistai susipažino 
su ką tik pasirodžiusia nauja kny
ga “Dabar ir visados”. Jos turinį 
atskleidžia antrinė antraštė “Juo
zo Urbšio laikas ir asmenybė”. 
Knygą 5.000 egzempliorių tiražu 
išleido kultūros žurnalas “San
tara” ir “Spindulio” spaustuvė. 
Seimo rūmuose žurnalistus su šia 
knyga supažindino “Santaros” 
vyr. redaktorius P. Norkus. Pir- 
mojon dalin yra įjungti dvidešimt 
šešių su J. Urbšiu bendravusių 
lietuvių atsiminimai. Antrąją da
lį sudaro keturi paties J. Urbšio, 
prieškarinės Lietuvos užsienio 
reikalų ministerio, laiškai. Juos 
jis rašė giminėms, sugrįžęs Lie
tuvon po ilgos vergijos KGB ka
lėjimuose. Mirė sulaukęs garbaus 
amžiaus, bet save laikė jaunu, 
nes gimtadienius švęsdavo tik kas 
ketveri metai. Mat buvo gimęs 
1896 m. vasario 29 d. Ilguose sa
vo devyniasdešimt penkerių metų 
amžiaus žingsniuose J. Urbšys 
turėjo tik 24 gimtadienius.

JAV lietuvio Valdo Adamkaus 
šiemetinę 1.000 dolerių premi
ją ir diplomą laimėjo miškininkas 
Kęstutis Kaltenis už Skinderiškio 
dendrologinio parko sukūrimą 
Kėdainių rajone prie Šušvės. Prieš 
dvidešimt penkerius metus toje 
vietoje buvo tik arklių ganyklos 
intensyviam ūkininkavimui men
koje žemėje, kai eigulys K. Kal
tenis nutarė pasodinti parką. Jis 
jau anksčiau buvo pradėjęs rinkti 
augalų sėklas, su ekskursantais 
lankydamasis įvairių kraštų par
kuose, soduose. Retesnių augalų 
sėklų pats parsiveždavo ir gauda
vo paštu. Per tris dešimtmečius 
K. Kaltenis pasėjo 5.000 sėklų 
pavyzdžių. Skinderiškio parko 
projektą paruošė žymus dendro- 
logas L. Čibiras, krūmų ir medžių 
specialistas, su architekte O. 
Skaistgiryte. Ramaus poilsio uni
kalus Skinderiškio parkas 1985 m. 
buvo paskelbtas valstybės saugo
mu gamtos paminklu. Jis dabar 
užima 100 hektarų plotą, kuriame 
kasmet vidutiniškai pasodinama 
po tūkstantį medelių. 1989 m. ten 
pradėtas sodinti ir Lietuvai skir
tas Atgimimo ąžuolynas. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas 

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

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4R5. 
telefonas (416) 766-5367

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.50%

180-364 d. term, ind........... 4.50%
1 metų term, indėlius....... 4.75%
2 metų term, indėlius....... 5.00%
3 metų term, indėlius....... 5.25%
4 metų term, indėlius....... 5.75%
5 metų term, indėlius....... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.50%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.75%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 8.75%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 6.75%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 8.00%

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.

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839
ANTANAS GENYS

ALL THE

MASKELL INSURANCE vvorld-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

I NATIONAL REAL 
J ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

Lietuvos krepšinio lyga
“Tėviškės žiburiuose” buvo rašy

ta apie įsteigtą Lietuvoje krepši
nio draugiją, kurios tikslas yra pa
kelti Lietuvos krepšinio lygį iki 
tarptautinių profesionalinių ribų. 
Iniciatoriai nesnaudžia, ieško ke
lių organizacinei eigai, derina bū
simos veiklos požiūrius su Lietuvos 
krepšinio federacija ir net keičia 
vardą, draugiją (asociaciją) pava
dindami Lietuvos krepšinio lyga. 
Apie paskutinius įvykius šiuo klau
simu “Lietuvos aide” rašo Roma 
Griniūtė ir Linas Kunigėlis. Ištrau
kos spausdinamos šiame laikraščio 
skyriuje.

Šarūnas Marčiulionis, kuris yra 
išrinktas Lietuvos krepšinio drau
gijos prezidentu, pareiškė: “Ban
dysime įstatyti Lietuvos krepšinį 
į pasaulio krepšinio vėžes. Juk 
reikia kažką daryti, jei norime, 
kad Lietuva ir ateity galėtų pre
tenduoti į olimpinius medalius. 
Reikia padėti dabartiniams ir bū
simiems krepšininkams išjudinti 
potencialius žiūrovus. Nenormalu, 
kai net rinktinės pasižiūrėti besu- 
sirinka keli šimtai žmonių ...”

Paskutiniame naujosios draugi
jos (LKA) vykdomojo komiteto po
sėdyje, kuriame taip pat dalyvavo 
ir Šarūnas Marčiulionis, buvo sutar
ta, kad bus geriau ir skambiau, jei
gu LKA vadinsis Lietuvos krepšinio 
lyga - LKL. Buvo aptarti LKL įsta
tai, teisėjavimo problemos, kiti 
praktiniai klausimai, sutarties su 
Lietuvos krepšinio federacija ir bū
simų varžybų projektai. Sudaryta 
komisija - (A. Ližaitis, V. Dovida- 
vičius ir V. Klimas), kurie eis per 
LKF vadus ir bandys suraišioti sąly
čio mazgus.

LKL čempionatas turėtų prasidėti 
spalio mėnesį. Pirmame etape de
šimt lygos komandų rungtyniaus ke
turiais ratais, po du kartus susi
tiks savo , kitus du - varžovų aikš
tėje. Kiekvienas sužais po 36 rung
tynes, o iš viso bus 180 rungtynių. 
Į antrą etapą iškops aštuonios, dau
giausia pergalių laimėjusios ko
mandos ir čia žais “Play-Off” siste
ma iki dviejų pergalių. Kas įveiks ir 
šitą barjerą, rungsis dėl 1-2 ir 3-4 
vietų. Čia taip pat galios “Play-Off” 
sistema ir laimės tas, kas pirmas pa
sieks tris pergales. LKL čempiona
to pabaigtuvės numatytos 1994 m. 
gegužės mėnesį.

LKL pagal Lietuvos įstatymus dar 
neįregistruota. Įstatai parengti, 
bet registravimui reikia Kūno kultū
ros ir sporto departamento prita
rimo. Ne visi sveikina naujagimę. 
Baiminamasi, ką dabar reikės veik
ti žemesnio lygio komandoms? Ta
čiau baiminamasis be pagrindo. 
LKL nė nemano trukdyti Lietuvos 
krepšinio federacijai rengti pačias 
įvairiausias varžybas. LKL net pa
lengvina Lietuvos krepšinio fede
racijos darbą. Jai nereikės rūpin
tis 10 stipriausių komandų varžy
bomis, ji turės daugiau laiko stu
dentų bei moksleivių krepšiniui, 
kuris reikalingas didesnio dėme
sio. Šarūnas Marčiulionis garan
tuoja krepšinio federacijai glaudų 
bendradarbiavimą. Jis sako: “Tu
rime trečią pasaulyje rinktinę, o 
klubų krepšinis yra labai žemo ly
gio. Norime atgaivinti krepšinio 
religiją, kokia buvo Lietuvoje prieš 
kelerius metus. Neketiname konflik
tuoti su Lietuvos krepšinio fede
racija ir tikimės, kad visus klausi
mus (tarp jų ir lygos komandų daly
vavimą Europos taurėse) išspręsi
me tarpusavio sutartimi”. LKF ir 
LKL gali labai gerai sugyventi, tik
tai reikia, kad abi norėtų ir kiek
viena dirbtų savo darbą bendram 
krepšinio labui.

Kylantis ieties metėjas
1993 m. gegužės 31 d. Vankuvery

je vykusiose 11-se metinėse Harry 
Jerome International Track Classic 
varžybose, greta pasaulinio garso 
sportininkų, kaip Carl Lewis, Mike 
March ir kitų olimpinių aukso me- 
dalistų, dalyvavo Amerikos lietuvis, 
jau į tarptautinę areną kylantis ie
ties metėjas Tomas Pūkštys. Jis ietį 
nuskraidino 78.74 m ir laimėjo pir
mąją vietą. Oro sąlygos buvo labai 
nepalankios, be perstojimo lijo.

Birželio 2 d. Port Alberni vieto
vėje, 6-tose metinėse Times-Colo- 
nist International Track Classic 
varžybose Tomas Pūkštys pasiekė

84.58 m ribą. Tai labai arti Ameri
kos rekordo, kuris yra 85.38. Šiuo 
puikiu pasiekimu T. Pūkštys tapo 
antru geriausu atletu JAV-se ir 
taškais laimėjo pirmąją vietą kaip 
geriausias varžybų sportininkas. 
Devynerių metų ieties metimo var
žybose yra geriausi jo pasiekti re
zultatai.

Varžybose taip pat dalyvavo ir 
Rita Paulavičienė - lietuvaitė iš 
Lietuvos. Ji laimėjo 800 m bėgime 
pirmąją vietą (2:1.73).

Trumpos žinios
Europos ledo ritulio klubinių čem

pionų taurės turnyre pirmą kartą da
lyvaus Lietuvos meisteriai Elek
trėnų “Energijos” ledo ritulinin
kai. Pagal Ciuriche ištrauktus bur
tus, mūsiškiai pateko į D pogrupį 
kartu su Rygos “Pardaugava”, Kije
vo “Sokol-Eskalalatu” ir Cardiff© 
“Devils” (Anglija). Žaidimai vyks 
Rygoje 1993 m. spalio 8-10 d.d. Po
grupio nugalėtoja pateks į tolimes
nę varžybų eigą.

Lietuvis trečias ... Seniausiame 
Europoje Stockholmo maratone da
lyvavo 9,165 bėgikai iš 36 valstybių. 
Pirmas, 42 km 195 m atstumą įveikė 
D. Mbulis iš Pietų Afrikos (2,16:30), 
antrasis buvo anglas H. Jonesas 
(2,17:29) ir trečias - lietuvis Česlo
vas Kundrotas (2,17:38).

Per tarptautines plaukikų varžy
bas Monake Raimundas Mažuolis 
laisvo stiliaus plaukime pasiekė 
du laimėjimus. 50 m jis laimėjo nau
ją Lietuvos ir geriausią sezono re
zultatą pasaulyje - 22,24 sek. (bu
vo 22,26). Pralenkė jis Barcelonos 
olimpinį čempioną rusą A. Popovą 
(22,29) ir italą R.^Guspertį (22,92). 
100 m R. Mažuolis nuplaukė per 49,97 
sek (jo šių metų geriausia pasekmė 
buvo 49,80). Nuo jo atsiliko G. Bor- 
gesas - JAV (51,26) ir J. Muchinas 
-Rusija (51:38).

Lietuva - Airija 0:1. 1993 m. bir
želio 16 d. Vilniuje buvo sužaistos 
Europos atrankinės rungtynės į 1994 
m. Pasaulio futbolo čempionatą. Lie
tuva pralaimėjo Airijai 0:1. Liko 
žaisti prieš Daniją - Kopenhagoje, 
rugpjūčio 25 ir rugsėjo 8 d.d. ant
rosios rungtynės prieš Airiją - Dub
line. Šiuo metu Lietuva su 7 taškais 
stovi žemutinėje lentelės pusėje. 
Galimybių į Pasaulio čempionatą 
patekti jau nėra.

“Pitsburgas manęs nekenčia - 
Torontas taip pat...” - skundžiasi

Darius Kasparaitis
“The Philadelphia Inguirer” 1993 

m. gegužės 8 d. laidoje Ray Parrillo 
rašo apie lietuvį, žaidžiantį NHL 
lygoje. Pakartojamos įdomesnės 
straipsnio vietos.

Praeitų metų NHL čempionų Pits- 
burgo “Pinguins” žaidėjas Riek Toc- 
chi iš gydytojų kambario išėjo su 
sutvarstyta ranka. Tai pasekmė su
sidūrimo per vakardienos rungty
nes su “Islanders” gynėju Dariumi 
Kasparaičiu. Pirmas ir vieninte
lis lietuvis NHL lygoje, Darius Kas
paraitis, jau tampa vienu kertiniu 
akmeniu “Islanders” komandoje. 
Rašo apie jį visa NHL spauda ir 
daro išvadas, kad Kasparaitis yra 
pirmas iš naujokų, kuris nesilai
ko nerašytos NHL taisyklės, kad 
naujokas negali liesti žvaigždžių...

“Jeigu žaisdamas stengsies nepa
liesti lygos lyderių, jei leisi jiems 
žaisti jų žaidimą (pvz. Mario Le
mieux), jie darys ką tik nori. Aš sten
giuosi gintis taip, kad puolėjas visą 
laiką būtų priverstas galvoti apie

■

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

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382
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'( Greitas ir tikslus patarnavimas

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

verslo ir komercijos

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus
| Įtempta šachmatų 
VACKIS

kova. Iš kairės: EMILIS BARTMINAS, STASYS GLO- 
Nuotr. T. Stanulio

save, o ne apie mūsų komandos var
tus...”, - sako Darius Kasparaitis.

Per antras rungtynes su “Pin
guins” Kasparaitis, sėdėdamas ant 
suolo, pamatė, kaip svečių gynėjas 
pričiuožęs už nugaros parmetė ko
mandos draugą Vladimirą Malacho- 
vą, jis neiškentęs sušuko: “Paban
dyk su manim taip žaisti...! Dažnai 
Kasparaitis tampa pats tokių repli
kų taikiniu: “Varžovai nuo suole
lio rėkia ant manęs, kadangi aš su 
priešininkais kaunuosi nekreipda
mas dėmesio, ar jis žvaigždė ar ne. 
Jie to nemėgsta, tačiau ką padary
si, tai yra ledo ritulys ir mano dar
bas...”

Kasparaičio pavardė dažnai mato
ma už pabaudas pašalintų iš aikš
telės žaidėjų švieslentėje. Dažnai 
įpykę varžovai numetę pirštines 
puola Kasparaitį ir patys užsidir
ba dviejų ar daugiau minučių pa
baudas. “Randy McKay iš New Jer
sey ant manęs rėkė per visas rung
tynes. Pitsburgas manęs nekenčia, 
Torontas, manau, taip pat. Supran
tate, jie galvoja, kad aš esu mažas 
ir piktas šuva...”, - sako Kasparai
tis. “Islanders" vyriausias trene
ris Al Albour’as šias Dariaus savy
bes pastebėjo tuoj pat ir naujokų 
biržoje pasirinko jį penktu numeriu.

Kasparaičiui nereikėjo daug lai
ko priprasti Amerikoje. Iš tikro gal 
ir padėjo tai, kad kai Dariui buvo 
14 metų amžiaus, kai jis, palikęs 
Lietuvą, išvyko žaisti į Maskvą. Pui
kiai prisimena tuos laikus, kai Mask
voje verkdavo pasiilgęs artimųjų ir 
draugų. “Daugelį kartų skambinda
vau mamai ir pro ašaras aiškinda
vau, kad nebegaliu čia ilgiau bū
ti. Mama verkdavo kartu su manim, 
bet vis kartodavo, kad man turi pa
sisekti, ir ji buvo teisi. Rusijoje aš 
turėjau verstis vienui vienas, kaip 
ir čia, todėl dabar didelių proble
mų nejaučiu... Lietuvoje žmonės ap
sukresni, arčiau Vakarų Europos, 
o Rusijos žaidėjai čia atvykę turi 
daugybę kompleksų, kurių atsikraty
ti ne visiems lengvai sekasi.”

Su Kasparaičio pavarde marškinė
liai jau yra tapę vienu iš mėgsta
miausių “Islanders” sirgalių suve
nyrų. “Rusijoje apie mane niekas 
nežinojo. Čia sužaidžiau 20 rungty
nių, ir žmonės pradėjo pirkti mano 
marškinėlius, nuotraukas. Jie jau 
pažįsta mane ir mėgsta mano žaidi
mą. Galbūt tai mano žvaigždės lai
kas...?

Ateitininkų žinios
Popiežiaus Jono-Pauliaus II ap

silankymo proga rugpjūčio 10-15 d. 
d. Denver, Colorado, Toronto stu
dentai ateitininkai organizuoja 
jaunų žmonių (16-39 m.) išvyką 
dalyvauti Aštuntoje pasaulio jau
nimo šventėje (Eighth World Youth 
Day). Po popiežiaus apsilankymo 
yra numatytos religinio susikaupi
mo dienos (rugpjūčio 16-19 d.d.) ir 
įvairios ekskursijos lankant įdo
mesnes vietoves. Kaina - $800 kan. 
dol. (įskaitant kelionę, nakvynę ir 
maistą). Kelionė užtrukų nuo rug
pjūčio 8 iki 22 d. Kviečiame jau
nimą iš Toronto ir kitų vietovių 
prisijungti prie šios įdomios iš
vykos. Dėl platesnių informacijų 
skambinti: D. Geniui tel. (416) 536- 
6660 arba L. Ehlers tel. (416) 767- 
2781. Inf.

Skautų veikla
• Tėvų susirinkimas įvyko bir

želio 22 d. pas V. ir O. Narušius. 
Dalyvavo 20 tėvų, kurie buvo supa
žindinti su “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų būkle bei artėjančia 
“Romuvos” stovykla ir stovykla
vietės pataisymo darbais, kuriuos 
visi nutarė remti, o susidariu
sioms išlaidoms apmokėti rinkti 
aukas.

• “Romuvos” stovyklai reikalin
gi 2 šaldytuvai ir ledaunė. Taip 
pat reikalingi pjūklai, plaktukai, 
kirvukai, kastuvai. Kas turėtų to
kių įrankių ir galėtų juos dova
noti, skautai-tės būtų už tai labai 
dėkingi.

• Gegužės 24-25 d.d. B. Saplys 
“Romuvoj” sutaisė vandens iš
plautus tiltelius ir pagražino ke
lius.

• Liepos 1-4 d.d. Suvalkų krašto 
lietuvių išeivijos sambūris “Ro
muvos” stovyklavietėje iškylavo. 
Tėvų komiteto nario K. Pajaujo 
iniciatyva su talkininkais pakeis
ta vandens cisterna.

• Liepos 10 d. organizuojama 
iškyla į “Romuvą” peržiūrėti pa
lapines ir jas parvežti į Torontą. 
Jos bus vartojamos Jubiliejinėje 
stovykloje Rakė. Prašoma tėvelių 
pagalbos. M.

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

OFFORD 
^Jrealty LTD.

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 i

Angelę 
Šaivaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

iiii s 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

4.50% už 90 dienų term, indėlius
4.50% 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
5.75% už 4 m. term, indėlius
6.25% už 5 m. term, indėlius
5.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

5.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.00% 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.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.00% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda) .

3.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% 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)

6.75%
7.50%
8.00%

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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 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. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 

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

SOLD
W____________ H-----

COLDUieiX I
banker a I

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoesf

DAIVA DALINDA,bba.
Broker Tel. (416) 231 -5000

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ontario M8X 1B6 FAX (416) 233-2713

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai: 

.■atnaujinimas, remontas ir nauja statyba 
gyvenamųjų namų, parduotuvių, restoranų, 
įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai 
■ vidaus sienų įdėjimas ■dažymas ■ elektros

įvedimai ■ vandentiekio sistemos įvedimas ■ stogai ■įvairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■ prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■ medžių pjovimas ■ virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų įvedimas ■ plytelių
įdėjimas ■ pataisymai ir pritaikymai pagal invalidų ir senelių 
poreikius. ■ 16 metų patirtis
■ Nemokamas įkainavimas ■ Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Wasaga Beach/Stayner tel. (705) 428-6502,

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

Tel. 1-416-434-1847
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: 
iškvietimai, bilietai, drauda.

Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 
LIEPOS MĖNESĮ - $$99

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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

trečiadieniais 11-17 vai.



KANADOS ĮVYKIAI

Prisaikdinta naujoji vyriausybė
Naujoji Kanados konservato

rių ministerės pirm. Kim Cam
pbell vyriausybė buvo prisaik
dinta ir darbą pradėjo birželio 
26 d. Savotiška staigmena tapo 
jos tesėtas pažadas drastiš
kai sumažinti ministerių kabi
neto narių skaičių. Ministe- 
rė pirm. K. Campbell savo ka
binete turi tik 24 ministerius. 
Iš politikos pasitraukiantis 
ministeris pirm. Brian Mulro
ney jai buvo palikęs 34 minis
terių kabinetą. Tokio mažo mi
nisterių kabineto Kanada nėra 
turėjusi nuo 1963 m.

Vietos reformoms ministe- 
rei pirm. K. Campbell parūpi
no didžiųjų ministerių pasi
traukimas iš politikos kartu 
su buvusiu ministerių pirm. 
B. Mulroniu. Jai vis dėlto te
ko sujungti kai kurias minis
terijas ir netgi pakeisti nau
ju jų bendrą pavadinimą. Ka
nados valdžios ligšioliniai 32 
departamentai buvo sumažin
ti iki 23. Ministerė pirm. K. 
Campbell savo kabinetan įjun
gė septyniolika buvusių minis
terių ir septynis naujus.

Ministerijų paskirstyme bu
vo stengtasi beveik vienodą 
skaičių atiduoti Kvebeko, On
tario ir Vakarų Kanados atsto
vams. Ministerės pirm. K. 
Campbell pavaduotoju, ryši
ninku su Kvebeku, Kanados 
pramonės ir mokslo ministe- 
riu buvo paskelbtas kvebekie- 
tis Jean Charest, jos pagrindi
nis varžovas Kanados progre
syviųjų konservatorių naujo 
vado rinkimuose. Ta jo naujo
ji pramonės ir mokslo ministe
rija yra labai plačios apimties. 
Jai priklauso pramonė, moks
las ir technologija, vartotojų 
ir korporacinių bendrovių rei
kalai.

Svarbesniųjų ministerių są
raše minėtini: užsienio reika
lų - Perrin Beatty iš Ontario, 
krašto apsaugos - Tom Siddon 
iš Britų Kolumbijos, teisingu
mo - Pierre Blais iš Kvebeko, 
žemės ūkio - Charlie Mayer iš 
Manitobos, finansų - Gilles 
Loiselle iš Kvebeko, darbo — 
Bernard Valcourt iš New Brun- 
swicko, vidaus reikalų - Doug 
Lewis iš Ontario, valstybės 
sekretorė ryšiams ir kanadie
čių paveldui Monique Landry 
iš Kvebeko.

Opozicinės partijos naująjį 
ministerių kabinetą sutiko kri
tiškai. Liberalų vadas Jean 
Chretienas jį pavadino senų
jų politikų atnaujinimu tęsti 
pasitraukiančio B. Mulronio 
ligšiolinėms idėjoms, kurios 
yra nepriimtinos dabartiniam

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

15 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 
KANADOJE LIETUVIŠKAS 
PROFESIONALUS 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI 
KARTU!

KELIONĖS
Į BALTIJOS KRAŠTUS!

VILNIUS ...................... nuo S824
RYGA ...............................nuo S975
TALINAS ......................... nuo $895

Visoms kelionėms užsakymus priimame dabar. 
GARANTUOJAMOS GERIAUSIOS KAINOS.

Užsakydami keliones per mūsų biurą - 
remiate Baltijos kraštus.

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą. • Sveikatos ir ke
lionių draudimus. • Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms. • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais. • Keliones pramoginiais laivais. • Keliones į 
Floridą ir kitus šiltus kraštus. • Keliones į sveikatingumo sanatorijas.

VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:
Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

kanadiečiam. J. Chretienas 
betgi užmiršta, kad ir jis 
pats yra taip pat senas minis- 
terio pirm. P. E. Trudeau ka
bineto palikuonis. 1984 m. Ka
nados liberalų naujo vado rin
kimus pasitraukiančiam P. E. 
Trudeau pakeisti jis pralai
mėjo J. Turneriui. Vadu J. 
Chretienas buvo išrinktas tik 
tada, kai J. Turneris Kanados 
parlamento rinkimus du kar
tus skaudžiai pralaimėjo B. 
Mulronio vadovautiems kon
servatoriams.

Kanados NDP socialistų va
dovė Audrey McLaughlin mi
nisterės pirm. K. Campbell mi
nisterių kabinetą taip pat lai
ko tik kita veido puse atsuk
tų B. Mulronio palikuonių pa
radu. Panašios nuomonės yra 
ir naujosios Reformų parti
jos vadovas Preston Manning. 
Jam atrodo, kad ministerių ka
bineto pertvarkymas ministe
rės pirm. K. Campbell ir jos 
konservatorių neišgelbės nuo 
parlamento rinkimų pralaimė
jimo šį rudenį.

Pikčiausių priekaištų pažėrė 
Ontario NDP socialistų prem
jeras Bob Rae. Pasak jo, Kana
dos ministerė pirm. K. Camp
bell, sudarydama ministerių 
kabinetą, pasirūpino visomis 
provincijomis, bet užmiršo 
Ontario, didžiausią Kanados 
provinciją. Mat jos atstovams 
nebuvo paskirta nė viena di
desnė ministerija, nors buvu
sio ministerio pirm. B. Mulro
nio laikais ilgus metus finan
sų ministerių buvo M. Wilso- 
nas, o užsienio reikalų minis- 
tere pastaraisiais metais - Bar
bara McDougal. Pasak prem
jero Bob Rae, ministerė pirm. 
K. Campbell išaukštino Kvebe
ką, negailestingai nuskriaudu- 
si Ontario provinciją.

Ontario premjeras Bob Rae 
netgi atsisakė dalyvauti Kana
dos ministerės pirm. K. Camp
bell liepos 4 d. Vankuveryje 
surengtuose pietuose visiems 
provincijų premjerams. Nepa
dėjo net ir pakartotinis prem
jero Bob Rae kvietimas tele
fonu, pabrėžiantis jos norą 
pasitarti su premjerais eko
nominiais Kanados bei jos 
provincijų reikalais. Mat nau
joji Kanados ministerė pirm. 
K. Campbell liepos 7 d. Tokijo 
mieste dalyvaus septynių di
džiųjų valstybių vadų ekonomi
nėje konferencijoje.

Ministerės pirm. K. Camp
bell ryžtą taupyti valdžios lė
šas liudija jos padarytas spren
dimas liečiantis Kanados mi
nisterių pirmininkų oficialią 
rezidenciją Otavoje ir vasar
vietės vilą Kvebeko Gatineu 
kalvose prie Harringtono eže
ro. Šie du pastatai būdavo per
dažomi ir aprūpinami baldais 
naujiems ministeriams pirmi
ninkams pagal jų skonį. Minis
terė pirm. K. Campbell oficia- 
lion rezidencijon atsikeltų 
tik laimėjus Kanados parla
mento rinkimus.

Spaudoje nuskambėjo neti
kėtas pranešimas, kad tuose 

rezidenciniuose pastatuose 
bus palikti Milos Mulroney nu
pirkti baldai, kilimai, langų 
užuolaidos bei kiti reikmenys, 
pritaikyti tų pastatų vidaus 
spalvoms. Jie nuperkami mi
nėtiems pastatams už 150.000 
dolerių, pakviestų specialis
tų įkainoti apie 180.000 dole
rių. Nustebusiems kanadie
čiams buvo pranešta, kad to
kiu būdu valdžia sutaupys 250. 
000 dolerių. Mat pastatams 
tada nereikės vidinio jų atnau
jinimo, kainuojančio 400.000 
dolerių. Tokiai minčiai pri
taria naujoji ministerė pirm. 
K. Campbell. Jai atrodo tau
piau sumokėti 150.000 do
lerių už paliekamus baldus, 
kai su jais nereikės vidinio 
abiejų rezidencinių pastatų 
atnaujinimo, spalvų pritaiky
mo prie kitų baldų. V.Kst.

& SKAITYTOJAI PASISAKO
KLAIDINANTYS PAREIŠKIMAI

1993.V.6 “Lietuvos rytas” ir “Lie
tuvos aidas” paskelbė klaidingą 
žinią, parašytą ELTOS korespon
dentės Ritos Grumadaitės. Ten ra
šoma: “Penkiolika metinių stipen
dijų po pusantro šimto dolerių 
Vilniaus technikos universitetui 
paskyrė Venezueloje gyvenantis 
verslininkas Gediminas Orentas. 
Jis yra vienas rimčiausių šios 
aukštosios mokyklos fundatorių. 
Prieš tai doktorantams buvo iš
dalyta keturiolika jo stipendijų”.

Teisybė yra visai kita. Stipen
dijos buvo suaukotos ne Gedimino 
Orento, o daugelio Venezuelos 
lietuvių, kurie, Lietuvos ambasa
dos raginami, jas įteikė Gediminui 
Orentui, nors kai kas stipendijas 
siuntė atskirai. Kas iš pradžių 
atrodė sveika iniciatyva aukštąjį 
mokslą einančiam akademiniam 
jaunimui paremti, ilgainiui tapo 
vieno asmens nuopelnu. Ilgainiui 
jis net draudė betarpiškai siųsti 
aukas, nes tai esąs “jo” projektas. 
Jei universitetas tikisi tolimes
nės paramos, jis turi paskelbti 
pilnus aukotojų sąrašus, iš kurių 
paaiškės, su kokiu “fundatorium” 
technikos universitetas turi rei
kalą. Išspausdintas ir toks jo pa
reiškimas: “Lietuvą pakeis mokin
ti žmonės”. Atrodo, kad technikos 
srityje Lietuva yra laukinių kraš
tas. Venezuelos lietuviai laiko 
Lietuvos žmones kultūringais ir 
gerai išmokslintais. Tėvynė moky
tų žmonių turi ir jų turės. Lietu
vai betgi svarbus dvasinis atgi
mimas, kurio technika neduoda. 
Lietuva turi atsikratyti sovieti
nės sistemos ir ją ginančių asmenų.

Kad Gediminas Orentas yra vers- 
liningas - tai daugeliui Venezue
los lietuvių irgi naujiena. Pana
šūs neatsakingi pareiškimai buvo 
jo daromi ir anksčiau. “Tiesa” jį 
pristatė “kaip vieną aktyviausių” 
lietuvių P. Amerikos veikėjų, nors 
tokio veikėjo niekas nežinojo.

Klaidingų žinių perdavimas ken
kia ir universiteto geram vardui. 
ELTA turi, reikalą ištyrus, pa
skelbti atitaisymą. Priešingu at
veju nuo to nukentės Vilniaus 
technikos universiteto stipendijų 
programa, esmėje gera, bet jau ne
tinkamo elgesio suteršta. Vene
zuelos lietuviai jau yra pareiškę 
ambasadai protestą, prašydami 
reikalą išaiškinti, kad panašūs 
įvykiai nepasikartotų ateityje.

J. Vaisiūnas, Venezuela

NEIŠVENGTA KLAIDŲ
“Tėviškės žiburiuose” 1993 m. 

birželio 8 d. laidoje Sporto sky
riuje buvo įdėtas L. Adomavičiaus 
trumpas nekrologas - “Mirė Vla
das Skirgaila”. Nekrologe a.a. Vla
dą autorius vadina “po Pirmojo 
pasaulinio karo atsikuriančios 
Lietuvos vienu iš sporto entuzias
tų”. Taip pat rašo, jog velionis 
“gyveno Šančiuose, buvo Šančių 
sporto klubo ‘Kovas’ narys-rėmė- 
jas”. Čia prasilenkiama su tiesa, 
nes Kaune boksu buvo susidomė
ta jau nuo 1924 m., o pirmosios 
bokso pirmenybės įvyko 1925 m., 
gi pats velionis tik 1930 m. pasi
reiškė ir dalyvavo tų metų Lietu
vos bokso pirmenybėse.

Tvirtinimas, jog velionis 1927 m. 
su manim, Raila ir Valevičium 
įsijungė į Lietuvos dviratininkų 
sąjungos (LDS) klubo narius ir vi
si buvo K. Markevičiaus treniruo
jami neatitinka tikrovės, nes a.a. 
Vladas niekad nėra buvęs LDS na
riu, o atstovavo “Kovo” klubui (nuo 
1932 m. Šančių šaulių sporto klu
bas), nes juk visą laiką gyveno 
Šančiuose. Nei Railos, nei Vale
vičiaus LDS klube nebuvau matęs 
nei 1927 metais, nei vėliau iki pat 
1931 metų, kada boksą mečiau, 
nes rengiausi gimnazijos baigimo 
egzaminams.

Kita išspausdinta klaida, jog 
velionies Vlado žmona yra mirusi 
prieš dešimt metų. Jau seniai re
gistruoju artimų draugų ir pa
žįstamų mirimų datas. Sąraše tu
riu pažymėtą Paulinos Skirgai- 
lienės mirtes datą - 1988 m. vasa
rio 8 d. Paprasta aritmetika rodo 
tik penkerius metus, bet ne dešimt.

Velionis Vladas buvo už mane 
vyresnis tik 6 mėnesiais. Jo bok
so karjera taipogi klaidingai ap
rašyta knygoje “Lietuvos boksas”,

“Atžalyno” tautinių šokių vidurinioji grupė linksmai sukasi “Vilniaus” 
paviljone Toronto tautybių Karavane Nuotr. B. Tarvydo
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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

išleistoje dar sovietinėje Lietu
voje 1976 metais. Manau, kad vi
sas žinias apie nepriklausomos 
Lietuvos boksą šios knygos leidė
jams ir redaktoriams buvo sutei
kęs Kazys Merkis-Markevičius 
(1905.1.8-1980. VIII.21), tuo laiku 
gyvenęs Bostone, būdamas 70 me
tų amžiaus negalėjo tiksliai atsi
minti prieš beveik 50 metų buvu
sių bokso įvykių, pavardžių ir re
zultatų. Svarbiausioji klaida, jog 
Lietuvos bokso pirmenybės vyko ir 
1929 metais. Supainioti duome
nys. Pvz. tais metais plunksnos 
svorio Lietuvos čempionas buvo A. 
Gedminas (LDS), o faktiškai prieš 
jį esu laimėjęs to svorio varžy
bas, bet tik 1929 m. LDS pirmeny
bėse. Tais metais iš viso Lietu
vos pirmenybių nebuvo, nes jose 
tikrai būčiau dalyvavęs. Knygoj 
ir daugiau klaidų privelta.

Gyvendamas Daytona Beach vie
tovėje, Floridoje, susitikdavau 
su velioniu Skirgaila, kuris žie
mos mėnesiais atvykdavo iš Kana
dos ir gyvendavo pas savo dukrą 
dr. Sigitą Ramanauskienę. Kar
tais susitikdavome prie Atlanto 
vaikščiodami, o kartais užeidavo
me pas Ramanauskus arba a.a. 
Vladas užeidavo pas mus. Kartą 
Vladui buvau priminęs, jog knygo
je “Lietuvos boksas” buvo jam ne
teisingai suteiktas 1929 metų Lie
tuvos bokso čempiono titulas mu
sės svoryje, bet jis dėl to nesi
ginčijo. Iš to supratau, kad ir jis 
žinojo apie knygoje padarytą klai
dą. Daugiau to reikalo nekėliau, 
nes supratau, kad niekam nemalo
nu tokią klaidą kelti viešumon.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 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.

66 NflNUCO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS, 

TEL (416) 252-6741

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ 
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai.
Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
vokus, vizitines korteles); bekalkinio (carbon
less) popieriaus blankus: lankstinukus ir rekla
minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi
lietus ir programas.

Savininkas Jurgis Kuliešius Susitarus užsakymus paimame ir pristatome. 
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS Nemokamas namų 
įvertinimas.

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

T. Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
Š patarnauja lietuvių kalba.

RF/UBK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9

An independent member broker “hone: (416) 769-1616

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS inc
Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311
Mūsų agentai:

Qnlun^ DRESHER LM- 

Real Estate
If—T-! .finl JmI <*> 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.

Rainbow Printing 
73 Ontario Rd., Welland, 
Ont. L3P 5C2 
tel. (416) 732-2117

Anna Kusyj,
40 Facer St., St. Catharines, 
Ont. L2M 5H5
tel. (416) 937-1385

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą 
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBiCKAS, d.d.s.

Ir dabar man nemalonu apie tai 
rašyti, žmogui mirus .. .

Šia proga noriu pareikšti savo 
ir žmonos Onos užuojautą velio
nies dukterims - dr. Sigitai Rama
nauskienei ir Kanadoje gyvenan
čiai Gražinai su šeimomis.

Andrius R. Mironas

Dr. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth. 
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Kaip skambinti į Lietuvą
011 ------ 370--
MIESTO KODAS 
ASMENS NUMERIS

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922Lietuvos miestų kodai:
Alytus 35 Paladga 36
Anykščiai 51 Panevėžys 54
Birštonas 10 Pasvalys 71
Biržai 20 Plungė 18
Druskininkai 33 Prienai 49
Elektrėnai 37 Radviliškis 92
Gargždai 40 Raseiniai 28
Ignalina 29 . Rokiškis 78
Jonava 19 Skuodas 16
Joniškis 96 Sniečkus 66
Jurbarkas 48 Šakiai 47
Kaišiadorys 56 Šalčininkai 50
Kaunas 7 Šiauliai 14
Kelmė 97 Šilalė 69
Kėdainiai 57 Šilutė 41
Klaipėda 61 Širvintos 32
Kretinga 58 Švenčionys 17
Kupiškis 31 Tauragė 46
Lazdijai 68 Telšiai 94
Marijampolė 43 Trakai 38
Mažeikiai 93 Ukmergė 11
Molėtai’ 30 Utena 39
Naujoji Varėna 60
Akmenė 95 Vilnius 2
Nida 59 Vilkaviškis 42
Pakruojis 91 Zarasai 70

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

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

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.l.s. llb. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines, 
Ont. L2N 1C2
tel. (416) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton, 
Ont. L8L 7W2 
tel. (416) 549-4149

Panorama Travel Agency, 363 Vine St.,
St. Catharines, Ont. L2M 4T9

tel. (416) 646-9909

TA 17 C UTIT O INSURANCE UrVlLkjIllLIX BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Liepos 4, sekmadienį, vysk. 
P. Baltakis pašventino Wasagoje 
Gerojo Ganytojo koplyčią. Pamal
dų metu giedojo Wasagos misijos 
ir Anapilio parapijos chorai. Po 
pamaldų buvo lietuviška geguži
nė, kuriai vadovavo “Gintaro” 
kapela.

— Wasagoje, pradedant liepos 
11 d., sekmadieninės Mišios Wa
sagos Gerojo Ganytojo koplyčio
je bus laikomos 11 v.r. per visą 
vasaros laikotarpį.

— Su pamaldomis Anapilyje ir 
Wasagoje šią vasarą talkina at
vykęs iš Romos Šv. Kazimiero ko
legijos kun. Ričardas Birbilas.

— Iš Vasario šešioliktosios gim
nazijos yra atvykęs pas savo tė
vus atostogų kun. Edmundas Put
rimas.

— Liepos 2 d. palaidotas a.a. 
Stasys Minderis, 84 m. amžiaus.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje vedėja dr. Rasa Ma
žeikaitė ir visa vadovybė kvie
čia lietuvius aplankyti muziejuje 
vykstančią Dariaus ir Girėno skry
džiui per Atlantą paminėti sukak
tuvinę parodą. Jau ruošiama skau
tų ir ateitininkų stovyklų paro
da. Galintys tai parodai paskolin
ti nuotraukų bei kitokių ekspona
tų (ypač stovyklose sukurtų rank
darbių), prašomi paskambinti tel. 
566-8755 ir palikti įrašą. Muzie
jaus lankymo valandos: sekmadie
niais — nuo 10.15 v.r. iki 8 v.v.; 
pirmadieniais — nuo 1 v.p.p. 
iki 10 v.v.

— Mišios liepos 11, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Joną ir kun. Pet
rą Ažubalius, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Elzbietą 
Kaunienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 180 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Algirdas ir Laimutė 
Stepaičiai iš Arlington Heights, 
Ill., JAV; savanoriškosios krašto 
apsaugos Vilniaus rinktinės jaun. 
Įeit. Raimundas Sokolovas, sava
noris Vytautas Grinbergas. Sve
čius supažindino ir pranešimus 
padarė LN vedėjas T. Stanulis.

— LN poilsio stovyklos įvyks
tančios rugpjūčio 7-15 d.d. ko
mendantas J. V. Šimkus praneša, 
kad jau yra sudaryta kultūrinė 
ir meninė programa. Vilniaus uni
versiteto docentas dr. Juozas Za- 
gorskas praves paskaitas ir pasi
kalbėjimus šiomis temomis: “Lie
tuvos valstybiniai santykiai su 
kaimyninėmis šalimis ir ekonomi
ka”, “Lietuvos gyventojai ir tau
tybių tarpusavio santykiai”. Sol. 
Lilija Tarūtaitė palinksmins sto
vyklautojus ir svečius įvairia mu
zikine programa. Dėl platesnių in
formacijų prašome skambinti J. V. 
Šimkui tel. 231-9425.

— LN visuomeninės veiklos ko
mitetas ir kultūros komisija 
nuoširdžiai dėkoja už pagalbą 
rengiant vartotų drabužių ir daik
tų išpardavimą: LN moterų ir vy
rų būreliams, tautinių šokių gru
pei “Atžalynas”, administracijai 
ir visiems prisidėjusiems prie 
šio renginio pasisekimo. Daiktų 
išpardavime ir automobilių plo
vime buvo surinkta $1,040.

— Liepos 11, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. bus rodoma vaizdajuostės 
tęsinio užbaiga “Baigiamieji de
batai”.

Aukos slaugos namams
$20 — dr. G. E. Ginčauskas a.a. 

Stasio Tolvaišos atminimui. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, Ont. M6P 1A6. Iš viso 
statybos fonde yra $884,716.

KZR ROOFING
Dengiame ir taisome stogus. Skam
binti Kazimierui tel. 604-3992 Toronte

KELIAUJANTIEMS l LIETUVĄ 
galima apsistoti Kaune kelioms die
noms, savaitei ar mėnesiui - butas 
2 miegamųjų arba 1 miegamasis su 
salonu ir virtuvės naudojimu. Pri
einamos kainos. Adamonių šeima, 
tel. (514) 256-5355.

KAUNE GALIMA IŠSINUOMOTI 
vieno miegamojo butą su pilnai 
aprūpinta virtuve bei karštu van
deniu. Butas antrame aukšte, ty
lioje gatvėje, patogus miesto tras- 
portas. Kaina $30 JAV savaitei. Jei
gu pageidaujate, galime būti vado
vu po Kauną ar Lietuvą, išnuomoti 
automobilį. Kreiptis: Antanas, Pra
monės prospektas 49-92, Kaunas 
3036, tel. 370-7-77-66-21.

JŪS PAVARGOTE VIEŠĖDAMI 
pas gimines ir ieškote ramaus poil-
šio kampelio Lietuvoje? Siūlome at
skirą kambarį kaimo vienkiemyje 
(yra visi patogumai), netoli Klaipė
dos. Maitinam sveiku kaimo maistu 
(turime karvutę, gaminame dešras), 
vaikščiodami šalia esančio miško 
papievėmis, atsigausite ir pailsė
site. Paros kaina su maistu tik $10 
JAV. Už $40 JAV galime jus parsi
vežti tiesiai iš Vilniaus orauosčio, 
taip pat galime susitarti dėl išvykų 
į bet kokią vietovę Lietuvoje. Kreip
tis D. Bernotienė, Šilutės rąj. Bika
vėnai, tel. 370-41-45-659.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį prasi

dėjo parapijos tarybos jaunimo 
sekcijos vadovaujama vaikų sto
vykla “Kretingos” stovyklavie
tėje, Wasagoje ir baigsis liepos 
17 d. Stovyklos organizavimą at
liko Lina Kuliavienė ir jos padė
jėjos. Stovyklos atidaryme daly
vavo vysk. P. Baltakis, OFM, ku
ris praeitą savaitgalį lankėsi To
ronte ryšium su W’asagos Gerojo 
Ganytojo koplyčios šventinimo 
iškilmėm. Antroji stovykla lie
tuvių kilmės vaikams, kurie ne
kalba lietuviškai, vyks nuo lie
pos 18 iki liepos 31 d.

— Stovyklos adresas: 9 Endrus 
Rd., New Wasaga Beach, Ont. LOL 
2P0, tel. 705-429-2788.

— Ruošiasi tuoktis Richard 
Peter Arlauskas su Pamela Joan 
Nealon.

— Jaunų šeimų stovykloje, kuri 
prasidės liepos 31 d. ir baigsis 
rugpjūčio 7 d., dar yra vietos. Su
interesuoti prašomi skambinti 
Anitai tel. 251-2657 ar Birutei 
tel. 827-7941.

— Mišios liepos 11, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už Petraičių šeimos 
mirusius, 9.20 v.r. — už a.a. Ado
mą Kalukevičių, 10.15 v.r. — už 
Bendžių šeimos mirusius, už a.a. 
Joną Zuloną, 11.30 v.r. — už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” ato
stogauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Prieš atostogas 
paskutinis numeris išeis lie
pos 27 d., o poatostoginis nu
meris - rugpjūčio 17 d. Atosto
gų metu neveiks redakcija 
ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija, administracija ir spaus
tuvė po atostogų pradės dirbti 
rugpjūčio 10 d.

A.a. Jono Grinskio vienerių 
metų mirties prisiminimui J. J.- 
V.V. “Tėviškės žiburiams” au
kojo $30.

A.a. vyro P. Juozaičio atmi
nimui žmona Magdalena ir visa 
Juozaičių šeima “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

Laima ir Algirdas Stepaičiai 
iš Čikagos lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose”, domėjosi laikraš
čio leidyba, susimokėjo prenu
meratą ir paliko $65 auką.

Lietuvos religinei šalpai au
kojo: $50 — S. E. Markauskai.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $150 — P. J. Maliai; 
$100 — O. Urnavičienė, S. E. 
Markauskai, A. P. Kaziliai, J. 
N. Budriai, O. Ažubalienė, J. 
Staškevičius. Iš viso iki šiol 
surinkta $14,810.24.

A.a. Uršulės Kartavičienės 
atminimui, užjausdami vyrą 
Albiną, dukteris - Zitą, Birutę 
su šeimomis ir Valytę, seseris- 
Teresę Gražulienę su vyru, Al
biną su šeima, reikšdami gilią 
užuojautą Vytautas, Valerija ir 
Viktoras Krasauskai ir dakta
rai Marytė ir Jerry Noll “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

“The Toronto Star” liepos 1 d. 
laidoje paskelbė, kad Northern 
Telecom Ltd. bendrovė sukei
tė pareigomis šešis aukštus pa
reigūnus, kai nukrito bendro
vės akcijos-šėrai. Naujuoju 
prezidentu (switching net
works group) yra paskirtas lie
tuvis GEDAS SAKUS, Northern 
bendrovės operacijų Kanadoje 
vadovas (head), taipogi buvęs 
bendrovės svarbių tyrimų vy- 
riausas vadovas (chieD.

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.

AMBER BEECH Ine.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

“Atžalyno” jauniai, pasiruošę programai 1993 m. birželio mėn. Toronte “Vilniaus" paviljone Nuotr. B. Tarvydo

DAR GALIMA UŽSIREGISTRUOTI Į PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

ŠEIMŲ STOVYKLĄ, 
kuri įvyks nuo liepos 31, šeštadienio iki rugpjūčio 7, šeštadienio.

Dėl registracijos skambinkit Anitai tel. (416) 251-2657, Indrei tel. (416) 604-9261 arba Birutei tel. (416) 827-7941
Pabendraukite su kitom šeimom gražioje Kretingos stovyklavietėje, Wasagos gamtoje

Iškilmės Gerojo Ganytojo misijoje
Wasagos Gerojo Ganytojo 

koplyčios šventinimo iškilmės 
pradėtos misijos salėje liepos 
3 d., dalyvaujant vysk. P. Bal
takiui, OFM. Į naujai išdeko- 
ruotą salę susirinko apie 130 
svečių, jų tarpe Anapilio pa
rapijos klebonas kun. J. Staš- 
kus, Prisikėlimo parapijos kle
bonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, svečias iš Romos kun. R. 
Birbilas, kun. E. Putrimas, 
Anapilio korporacijos valdy
bos pirm. J. Andrulis ir žmona, 
Anapilio parapijos tarybos 
pirm. J. Karasiejus ir žmona, 
KLK moterų draugijos parapi
jos skyriaus valdybos pirm. A. 
Augaitienė ir jos vyras.

Iškilmes pradėjo misijos 
būrelio pirm. A. Vitkienė, ap
tardama koplyčios atnaujini
mo darbus. Kun. J. Staškus 
supažindino dalyvius su vys
kupu Pauliumi Baltakiu, OFM, 
kuris visų, ypač jaunimo, la
bai gerbiamas ir mėgstamas 
nuo senų laikų, kai jis Toron
te nenuilstamai globojo lie
tuvių jaunimą ir auklėjo jį 
sveikoje sportinėje dvasioje. 
Vyskupas iškėlė lietuviškų 
parapijų svarbą ir sunkėjan
čią jų veiklos padėtį išeivi
joje ir Lietuvoje.

Po invokacijos buvo pietūs, 
paruošti sumanių šeimininkių 
Kusinskienės, Venskevičienės 
ir Stanulienės. Meninę pro
gramą atliko Toronto “Ginta
ro” kaimo kapela, susidedan
ti iš smuikininkės, akordeo
nisto ir dviejų birbynininkų.

IEŠKAU asmens prižiūrėti vyres
nio amžiaus vyrą. Skambinti Lia
nai rytais arba vėlai vakare tel. 762- 
2122 Toronte.

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

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

ĮMOKĖJUS PINIGUS Į PASLAU
GOS “RŪTA" sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto. Ont. M6H 4B3. 

Jie gyvai pagrojo liaudies šo
kių ir dainų. Pabaigai vasa- 
giečiai Kusinskai, pritariami 
dalyvių, padainavo keletą dai
nų, jų tarpe Wasagoje visų mė
giamą “Žemėj Lietuvos, ąžuo
lai žaliuos”. Muzikantai, šei
mininkės ir būrelio pirminin
kė buvo apdovanoti gėlėmis, o 
vyriausioji šeimininkė I. Ku- 
sinskienė Wasagos lietuvių mo
terų būreliui paaukojo $500.

Sekmadienį, liepos 4, vysk. 
P. Baltakis, OFM, su klebonu 
kun. J. Staškumi ir kunigais 
E. Putrimu bei R. Birbilu at
našavo Mišias, pašventino at
naujintą koplyčią. Vyskupas 
padėkojo klebonui, misijos 
komitetui, remonto komisijai 
ir visiems, prisidėjusiems dar
bu bei aukomis. Jis pasidžiau
gė, kad, parapijoms užsida
rant ir skurstant, džiugu ma
tyti Wasagos tautiečių bend
radarbiavimą ir veiklą. Savo 
pamoksle vyskupas iškėlė rei
kalą padėti Lietuvos parapi
joms, katalikiškoms mokyk
loms, organizacijoms savo me
džiagine bei moraline parama 
ir malda. Jis kvietė visus steng
tis atstatyti tėvynėje gyvenan
čių žmonių dvasinių vertybių 
sampratą.

Mišių metu giedojo jungti
nis Anapilio ir Wasagos cho
ras, vadovaujamas J. Govėdo. 
Po Mišių misijos būrelio mo
terys pavaišino chorus kava 
ir pyragais, o parapijos salė
je ir lauke vyko vaišės bei ge
gužinė, nuotaikingai grojant 
“Gintaro” kaimo kapelai. E.K.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, elektros įvedimo, 
vandentiekio sistemos įvedimo 
(plumbing) darbus. Įrengiu pirtis 
(saunas). Skambinti Algiui tel. 
272-8323.

IŠNUOMOJAMI “Vilniaus” rūmuo
se vieno ir dviejų miegamųjų butai. 
Skambinti darbo valandomis tel. 
762-1777 Toronte.

J. K. METALS
Miegamieji • Prausyklos • Padidi
nimai iratnaujinimai • Gyvenamų
jų ar verslo patalpų pertvarkymai • 
Garantuotai geras darbo atlikimas. 
Jonas Kripas tel. ir faksas 698-2913.

VILNIUS
Pamėgink teikti pirmenybę mūsų vidurvasario 

pasiūloms ir TAUPYK! TAUPYK! 
Išskridimai: liepos 15, 22 ir rugpjūčio 5,19 
Grįžimai: liepos 21, rugpjūčio 4,11 ir rugsėjo 1, 8 

Sumažinta iki S899 plius mokesčiai 
Savaitiniai skrydžiai, ilgesnė trukmė, atviri bilietai ir 

vienos krypties kelionės galimos už 
pačias žemiausias kainas!

Šios kainos tik naujai užsisakiusiems bilietus
Prašom SKUBĖTI! Vietų skaičius yra ribotas

Daugiau informacijų teikia:

IeDERSEFM world tours
(416) 882-5470 arba 1-800-268-9049

Dėl užsakymų kreipkitės į savo kelionių biurus.

MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš Jūsų paprašysime $1 užstato, 
kur| paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvešime jums į namus 

MAGIC BOX paimsime jau paruoštą nemokamai.

—>. Jums reikės tik paskambinti

P0LIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 3615 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

PADĖKA
Ilgai sirgau astma, alergija, skau

dėjo sąnarius, kankino širdies ne
galavimai ir nervų sutrikimai. Ma
ne gydė įvairūs specialistai - dak
tarai penkerių metų laikotarpyje, 
bet nepadėjo ir vis blogėjau. Turė
jau nešioti specialią kaukę, per 
kurią kvėpavau ne tik namuose, 
bet ir gatvėje. Būdama tokioje 
būklėje kreipiausi į daktarę Danu
tę Turčinskienę, ND (MD Lith.), ku
ri suteikė pirmą pagalbą, jos dėka 
pradėjau geriau kvėpuoti ir net 
kalbėti. Gydymas prasidėjo 1990 
metais, ir dabar galiu narmaliai 
gyventi: lankyti šventovę, net eiti 
į pasilinksminimus.

Todėl esu nepaprastai dėkinga 
dr. DanuteiTurčinskienei,ND(MD 
Lith.) - Homeopatic nad Acupunc
ture Clinic (2300A Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6S 1P2, tel. (416) 
760-9445. Lai Dievas jai padeda vi
suose jos darbuose ir linkiu sėk
mės jos profesijoje.

Nuoširdus ačiū -
Marija Budrevičienė

Siūlo paslaugas
Prie Kauno marių naujame mo

derniškai įrengtame mūriniame 
name užsienio lietuviams turis
tams nuomojami kambariai su bal
dais, televizija, telefonu ir kitais 
viešbučio patogumais. Namo savi
ninkai, buvę politiniai kaliniai, 
svečius aptarnauja susisiekimo 
priemonėmis, paruošia maistą, su
pažindina su Lietuvos problemo
mis ir aplinka. Kainos žymiai pi
gesnės negu viešbučių. Informa
cijų reikalais skambinti tel. 535- 
329 Kaunas.

PARDUODU namo dalį (90 m kv) Ig
nalinoje. Yra sodas, suomiška pir
tis. Skambinti tel. 635-0783 Toronte.

GĖLĖS
PARUOŠIAME gėles įvairioms 
progoms: vestuvėms, laidotuvėms 
ir t.t. Skambinti Valei Siminke- 
vičienei tel. 761-9131.

PARDUODAMI Hamiltone visiškai 
atnaujinti butai (condominium). 2 
miegamųjų - $49,900, 3,5 miegamų
jų - $58,900. Mortgičius nuo 6 ’/«%. 
Skambinti Vincui tel. 389-7023 arba 
525-2049 Hamiltone.

A PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

Turime kultivatorių, traktorių nuo 
2 iki 6 cilindrų ir įvairių padargų. 
Skambinti Vytui ar Genei Kairiams 
ir atsiųsime jums duomenis ir nuo
traukas. Tel. 416-643-3334.

Joninių ir visų birželio vardi- 
nininkų minėjimas buvo sureng
tas birželio 27 d. A V parapijos 
salėje. Minėjimą rengė DLK Min
daugo šaulių kuopa, kurios pirm. 
Augustinas Mylė viskam ir vado
vavo . Jis trumpu žodžiu kelių or
ganizacijų vardu vardines švenčian
čius sveikino ir visiems prisegė po 
gražią gėlę. Taip pat sveikinimo 
žodį tarė ir klebonas kun. Juozas 
Aranauskas. Meninėje dalyje pa
sirodė penkių balsingų moterų 
chorelis “Aušra”, vadovaujamas 
Andrėjos Celtoriūtės, ir Montrea- 
lio vyrų oktetas (šiuo kartu buvo 
tik septyni), vadovaujamas Herol
do Celtoriaus. Abiems muzikos 
vienetams dirigavo ir akompana
vo muz. Aleksandras Stankevičius. 
Ir vieni, ir kiti padainavo po dvi 
dainas, o paskui visi bendrai - 
tris. Publikai pageidaujant, dar 
viena bendra daina buvo pakarto
ta. Kun. Stasiui Šileikai palaimi
nus čia susirinkusius ir valgius, 
buvo vaišinamasi Petro Paulausko 
paruoštu maistu. Vaišių metu 
buvo pravesta loterija.

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

Tel. 7-22-3545 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 2 milijonų. 

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.~ .. ...... 5.75% Taupymo-special............... . 2.25%
Certifikatus 2 m.....
Term indėlius*.

...... 6.25/o Taupymo - su gyv. dr.......... . 1.50%

1 metų .......... 0/ Taupymo - kasdienines.....
........ b.UU /o

. 1.75%

180 d. - 364 d. 4.50% Einamos sąsk...................... . 1.50%
120 d. - 179 d. ..... 4.50% RRIF-RRSP-1 m.term...... . 6.00%
60 d. - 119 d. ..... 4.50% RRIF-RRSP-2 m.term...... . 6.25%
30 d ‘ 59 d........ 3 00% RRIF — RRSP - taup...........

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7.25%, asmenines - nuo 7.00%

. 2.00%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10-2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

99

GALITE PRISISKINTI PATYS
ŽEMUOGIŲ
S ^SKINAMA

ŪKYJE
nuo pirmadienio iki penktadienio 6 v.r.-9 v.v., 

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

tel294-3275.

Supažindiname su nauja MAGIC BOX sąvoka.
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub pėdų dėžę MAGIC BOX, 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

TIK $611
Bet kokio skabaus siuntinių pristatymas t namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ............................................ $1 1 .

pristatymas.

AV parapijos choras, vadovau
jamas muz. A. Stankevičiaus ir ko
ordinatoriaus Antano Mickaus, 
birželio 27 d. užbaigė sezoną. Pa
rapijos klebonas ir choro vado
vybė po vasaros pertraukos labai 
kviečia įsijungti naujus asmenis 
į chorą, kuris kelia mūsų visų pa
sididžiavimą.

Br. Staškevičius, ką tik grįžęs 
po keturių savaičių viešnagės Lie
tuvoje, birželio 23 d. “Rūtos” klu
be pasidalino savo įspūdžiais.

Loretos Povilaitytės ir Robert 
Tombari dukrelė pakrikštyta Oli- 
via-Rose vardais. Krikšto tėvais 
buvo Vilija Povilaitytė ir jos vy
ras dr. N. Miyamoto iš Toronto.

A.a. Kazimieras Kilikevičius 
mirė po sunkios ligos. Palaido
tas iš Šv. Kazimiero šventovės. Li
ko giminės Lietuvoje ir Anglijoje.

A.a. Stasys Umbrasas, 73 m. am
žiaus, mirė birželio 11 d. Palaido
tas iš Šv. Kazimiero šventovės. 
Liūdi duktė ir sūnus. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI 
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976


