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Testamentas visiems
Švedų kilmės amerikietis Charles Augustus Lindbergh 

- pirmas lakūnas, perskridęs Atlanto vandenyną: 1927 m. 
gegužės 20 d. pakilęs Niujorke, po 33 valandų nusileido 
Paryžiuje. Tuo jis ne tik pagarsėjo visame pasaulyje, bet 
ir uždirbo 25.000 dolerių, kuriuos buvo pasiūlęs vienas 
Amerikos turtuolis. Atrodo, kad ši pasiūla daugiausia ir 
nulėmė Lindbergh’o pasiryžimą.

M
INIME Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 60 
metų sukaktį, kuri tarp visų politinių nesutarimų, 
ekonominių sunkumų, painių reformų ir begalės 
kitų problemų tautoje sužiba visus patraukiančia kitokia 

spalva, primenančia, kad didieji žygdarbiai nepriklauso 
nei partijai, nei valdžiai. Ir didvyriai nėra renkami prie 
balsavimo urnų. Liepos 17-toji Dariaus ir Girėno tragiško 
žuvimo diena. Taip jau jiems buvo skirta - nepasiekus tė
vynės, kelionę teko baigti Soldino pušyne. Tačiau toji tra
gedija nesumenkino jų žygdarbio. Anaiptol - prie jo tik pri
dėjo tautos graudulį, stiprinantį didvyrių ryžto motyvaci
ją, išreikštą skrydžio testamente: “Tau, jaunoji Lietuva 
(...) Lituanikos laimėjimas tegu stiprina jaunųjų Lietu
vos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams”. Šian
dien jau esame liudininkai, kad tų žygių netrūko per 50 oku
pacijos metų, toji testamentinė dvasia vertė ne vieną parti
zaną geriau mirti negu priešui pasiduoti, toji dvasia buvo 
išskaitoma ir “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” pus
lapiuose. Žygiai dar nebaigti. Jie niekada negalės pasi
baigti, jei mylime tėvynę, jei kuriame laisvą naują gyve
nimą, laimingesnį rytojų, burdamiesi apie amžinai išlie
kančius pavyzdžius, kurie švyti virš savo gyvenamojo lai
kotarpio ir tautą blaškančios kasdienybės.

D
ARIAUS IR GIRĖNO skrydžio sukaktį švenčiant, iš
kilmių vėliavoms nusileidus, orkestrų garsams nu
tilus - ir vėl gera proga aplamai pagalvoti apie prie
žastis, skatinančias dirbti tėvynei. Savaime suprantama, 

jos įvairios, kaip yra įvairūs žmonės. Rezultatai betgi daž
nai būna panašūs, nepriklausomi nuo to, kokie paskati
nimai vertė imtis darbo ar ruoštis žygiui. Ir vis dėlto gali 
kilti klausimas, ką turėtume labiau vertinti - priežastį, 
skatinančią atlikti darbą, ar tik rezultatą, neieškant prie
žasčių? Praktiškai be vieno nebus kito. Mūsų atveju, gal
vojant apie ryžtą bendriems tautos darbams, priežastingu
mo svarba yra reikšminga. Priežastis, išjudinusi vyksmą, 
atskleidžia ir įvairius pavidalus, kurių rezultatai nerodo. 
Visi trys - Lindbergh’as, Darius ir Girėnas - perskrido 
Atlantą, bet šito jų ryžto priežastis nebuvo ta pati. Tik dėl 
skrydžio priežasties, kaip testamente parašyta “Tėvynės 
Lietuvos garbei” šiandien Darius ir Girėnas pakelti į tautos 
atliktų žygių aukštumas, reiškiamas akivaizdžiais ženk
lais: gatvių, mokyklų, organizacinių grupių pavadinimais, 
sukurtomis dainomis, muziejinėmis relikvijomis ir pa
minklais. O svarbiausia iš lietuvio sąmonės niekada nebe- 
išnykstantis vardas: Darius ir Girėnas. Tačiau kokias su
kaktis beminėtume - laikas nesustoja. Žiūrėdami ateitin, 
dairomės ir šio, ir ano. Visko stokojame, visko reikia. Bet 
tautos egzistencija, jos vertybių sąranga, normaliai pul
suojanti, reikalauja ir žygdarbių, kurie į žmonių sąmonę 
vis įlieja pasididžiavimo lašų, padedančių neužmiršti 
kas esame, kad tikrai lietuviais gimę “lietuviais norime 
ir būt”. Č.S.

EDVINAS VELONSKIS, “Lituanica-3" pilotas su dovana Lietuvai - JAV 
Laisvės statulos replika. Jo kairėje - KESTUTIS MIKLAS. JAV LB Niujorko 
apygardos pirmininkas, dešinėje - Edvino tėvas SIMAS VELONSKIS

"ljfiianica-3"pilotas Edvinas Velonskis

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

Ryšium su “Lituanica-3" skry
džiu į Lietuvą JAV LB Niujor
ko apygardos pirmininkas Kęs
tutis Miklas pasikalbėjo su pi
lotu Edvinu Velonskiu. Pokal
byje paaiškėjo, kad Edvinas 
Velonskis yra 22 metų pasku
tinio kurso verslo administra
cijos ir ekonomikos mokslų 
Queen’s kolegijos studentas, 
šiuo metu priklausantis Niu
jorko šaulių kuopai, baigęs 
Maironio lietuvių mokyklą 
Bruklyne, kauniečių Simo ir 
Irenos (Dilytės) sūnus.

Prie paskatinimo skristi per 
Atlantą prisidėjęs ir Petro 
Jurgėlos knygos “Sparnuoti 
lietuviai” perskaitymas. Skrai
dymu domėjęsis nuo pat ma
žens ir būdamas 17 m. amžiaus 
gavęs piloto leidimą. Skrydžiui 
paruoštas Gulfstream-4 reakty
vinis lėktuvas, galįs išvystyti 

600 mylių greitį per valandą; 
jo kaina 29 milijonai dolerių. 
Iš Niujorko į Kauną be nusilei
dimo turėtų nuskristi per 9 va
landas.

Kadangi lėktuvas yra nuomo
jamas, jo savininkė bendrovė, 
norėdama apsaugoti savo tur
tą, kartu su Edvinu siunčia ir 
du savo lakūnus, gerai pažįs
tančius šį lėktuvą. Į Lietuvą 
Edvinas Velonskis veža dova
ną — JAV Laisvės statulos rep
liką, kuri numatoma padėti 
Lietuvos seimo rūmuose.

Edvino Velonskio skrydžio 
šūkis - “Mano gimtinei laisva
jai Lietuvai”. Paaiškinęs, kad 
gimė Lietuvoje ir į Ameriką at
vežtas 7 mėnesių. Dėkoja savo 
tėvui, kuris pritarė jo suma
nymui ir skrydį finansavo. Dė
kingas ir Niujorko lietuvių 
bendruomenei už visokeriopą 
paramą. Inf.

JAV LB surengtose svarstybose, įvykusiose Detroite, MI. 1993 m. birželio 19-20 d.d.. dalyvavę Lietuvos seimo nariai. Iš 
kairės: SAULIUS ŠALTENIS, ALOYZAS SAKALAS ir ROMUALDAS OZOLAS Nuotr. A. M. Balašaitienės

Lietuvos ambasadorius Vašingtone STASYS LOZORAITIS ir jo žmona DANIELĖ tarp torontieėių visuomeninės- 
politinės konferencijos metu Detroite 1993 m. biržeIiO'ltf-20 d.d. Kairėje - kun. A. ŽILINSKAS ir A. VAIČIŪ
NIENĖ; dešinėje R. ŽILINSKIENĖ ir A. VAIČIŪNAS

Lietuva s varstyto y 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

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ideologijos nepakeitė
Po keleto klausimų buvo il

goka pertrauka, kurios metu 
konferencijos dalyviai pasi
stiprino skaniais priešpiečiais, 
po kurių, moderuojant Algiui 
Rugieniui, klausėmės įdomios 
dr. Vytauto Bieliausko paskai
tos tema: “Kliūtys santykiuo
se tarp išeivijos ir Lietuvos: 
užtvaros, tarpekliai ar prara
ja?” Dr. Bieliauskas savo kal
bą pradėjo sakydamas, kad 
Lietuvos laisvės atgavimas 
vienijo visus lietuvius nežiū
rint kur jie gyvena. Lietuva 
davė pradžią sovietinės impe
rijos byrėjimui. Net ir Gorba
čiovas išsireiškė, kad Lietuva 
negali būti laisva, nes tada So
vietų Sąjunga sugrius. Okupa
cijos metais Lietuvą lankę iš
eivijos veikėjai buvo apšaukti 
komunistų kolaborantais, o di
džiausias triukšmadarys buvo 
dr. Bobelis. Lietuva laisva, 
bet per tą trumpą laisvės lai
kotarpį įvyko kažkas, ko nesi
tikėta. Į Lietuvą keliaujama 
mažiau, nes joje žmonės pikti, 
ir grįžtama su mintimi “mes ir 
jūs”. Ką reiškia ateičiai kaltės 
jausmas? Klysti yra žmogiška, 
o klaidos išdava yra kaltės, 
kartais net ir baimės jausmas, 
tapdamas neurozės priežasti
mi, kurią pašalina tik psicho
terapija. Individualios kaltės 
jausmo sąvoka tinka ir grupei - 
tautai, visuomenei. Tą jausmą 
galima represuoti ir paneigti, 
bet taip pat galima prisipažin
ti ir apgailėti. Sovietai rado 
kolaborantų, kurie tapo parti
jos elitu su geromis tarnybo
mis ir privilegijomis.

Kai Lietuvoje pradėjo pūsti 
kiti vėjai, LKP vadai padarė 
du gudrius sprendimus: atsi
skyrė nuo Kremliaus ir pakei
tė vardą į LDDP, tik nepakei
tė ideologijos, o dabartiniai 
LDDP nariai tvirtina, kad “ne
turime nieko bendro su nusi
kaltimais Lietuvos žmonėms”. 

Jie neatsiprašo, nejaučia kal
tės už padarytą žalą tautai; 
jie perėmė komunistų partijos 
turtą, neatsisakė turėtų privi
legijų ir sako, kad komunistai 
buvę Lietuvos patriotai, net su 
pasididžiavimu kalbėdami apie 
savo sovietinę praeitį. Toks 
kaltės užmaskavimas negali 
likti be blogų rezultatų. Sta
tomos užtvaros, kad save ap
saugotų nuo kritikos. Bet kaip 
įrodys savo nekaltumą daugu
mą mandatų gavusieji, kai rei
kia daryti sprendimus tarp da
barties ir praeities? Iš parti
jos pavadinimo reikia išmesti 
raidę “D” - tai sovietinio žar
gono likutis, kaip kadaise bu
vo “Demokratinė Rytų Vokieti
jos Respublika”, tebėra “demo
kratinė” Kuba ar Kinija. Jie 
turėtų prašyti tautos atleidimo, 
kurį turbūt gaus, nes amnesti
ja yra maloni ir tiems, kurie 
ją gauna, ir tiems, kurię ją su
teikia. Jei klysti yra žmogiška, 
tai atleisti yra dieviška. Komu
nistų siekis sunaikinti mora
lines vertybes nebuvo pilnai pa
siektas, bet ir neliko be pasek
mių. Jie sugriovė dešimtį Dievo 
įsakymų, juos pakeitę partijos 
dėsniais. Dabar reikia ieškoti 
būdų moraliniams principams 
mokyti. Anot anglų ekonomisto 
Adam Smith, moralinis jausmas 
yra labai svarbus ir prekyboje.

Moralinio sentimento reikš
mė labai svarbi rinkos ekono
mikoje — yra teisinga uždirb
ti daugiau, negu kainuoja pro
dukto gaminiams, bet ne 5,000 
nuošimčių, kaip tai vyksta Lie
tuvoje. Tai ekonomika be mo
ralės, kaip ir sovietai nepripa
žino moraliniais principais pa
grįstos ekonomikos. Sąjūdžiui 
perėmus valdžią, įsigalėjo ko
rupcija. Dabar pradedama ją ri
boti. Landsbergis turėjo išeivi
jos pasitikėjimą. 1990 m. laimė
jus daugumos mandatą, Sąjū
džio tikslas buvo atstatyti vals
tybę ir jos valdymą pavesti de
mokratiškai išrinktai vyriausy
bei, bet jis nepajėgė stiprėti. 
Liko tik viena stipri partija, ku

ri su savo nauju vardu laimėjo 
rinkimus. Išeivija priėmė tau
tos sprendimą, bet nusivylė ir 
juo nepasitiki. Net ir vizų iš
davimas į Lietuvą yra keblus, 
o išeiviams Lietuvoje yra tai
komos skirtingos kainos, tai 
Lietuva jau tampa nebe namais. 
Todėl išeivija pasimetė ir joje 
dingo visus lietuvius jungęs 
laisvės sentimentas. Buvo ieš
koma privačios iniciatyvos ir 
ryšių su Lietuva, bet kai kurie 
tai darė pasipelnijimo tikslu, 
ir ten rasdami “panašaus plau
ko” žmonių. Lietuva susidarė 
neaiškų išeivijos veidą. Vyksta 
pedagogai, medikai, verslinin
kai, bet ar visi išeivijos veiks
mai yra taurūs?

Tauta pergyveno baisią oku
pacijos ligą, kurią reikia gydy
ti. Stinga ryšių, vieni kitų ne
suprantame, ir dar nėra kuo pa
keisti senosios sistemos, bet 
kai bandome ką nors daryti, vie
tiniai sako, kad mes nieko ne
žinome ir nesuprantame. Reikia 
daugiau bendrauti su giliu nuo
širdumu. Lietuvos lietuviams 
laikas baigti keliones apsipir
kimo tikslais, o išeiviams už
tenka švaistytis Lietuvoje do
leriais. Kaip pataisyti santy
kių krizę? Palikim Lietuvą Lie
tuvai, išeiviją išeivijai. Lietu
va pati pergyveno kančias, pati 
gali ir atsistatyti, bet tragiš
kiausia yra “jūs ir mes”, nes tuo 
Lietuva praras ketvirtį savo 
tautiečių, praras išeivijos pa
ramą, o išeivija atsisakys Lie
tuvos ir įsilies į savo gyvena
muosius kraštus. To neturi bū
ti. Kaip pašalinti užtvaras? Vi
sų pirma, Lietuvos vadai pri
valo atsisakyti komunizmo. Jei 
tai galėjo padaryti Jelcinas, 
tą patį gali padaryti ir Bra
zauskas bei kiti. Jie sakosi ne
priklausą LDDP, bet ar jie atsi
sako komunizmo ideologijos? 
Prisipažinus, kad buvo klys
ta, tauta gali atleisti, bet korup
cija turi būti sustabdyta, pa
šalintos buvusios nomenklatū
ros privilegijos, kuo greičiau-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lietuvoje viešėjo (antrą kar
tą) Jungtinių Tautų organiza
cijos visuotinio susirinkimo 
prezidentas S. Ganevas. Pag
rindinis tikslas - išsiaiškin
ti, kaip vykdoma JTO rezoliu
cija dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Pabaltijo, susipa
žinti su žmogaus ir mažumų 
teisių padėtimi jo šalyse. (Į 
Lietuvą jis atvyko iš Latvijos, 
iš mūsų vyks į Estiją.) Tauti
nių mažumų padėtį Lietuvoje 
vertino palankiai, dėl Rusi
jos armijos išvedimo pareiš
kė nuomonę, jog pasirašytų 
susitarimų pakanka, kad Rusi
jos armija būtų išvesta iš Lie
tuvos.

Lietuvos ir Rusijos protoko
las dėl tolesnio ekonominio 
bendradarbiavimo. Susitikę 
Kaliningrado srityje jį pasi
rašė premjeras A. Šleževičius 
ir Rusijos vicepremjeras S. 
Šachrajus. Susitarimai dėl 
prekybos tvarkos, taip pat ku
ro bei energetikos, skolų klau
simai turėtų būti suderinti 
vyriausybių atstovų derybose 
liepos vidury.

Dešimt dienų, kai “Lentrans- 
gaz” koncernas neduoda dujų. 
Valstybinės įmonės “Lietuvos 
dujos” pranešimu. Lietuva kon
cernui skolinga 43,5 mln. JAV 
dolerių; liepos 3 d. įmonė “su
krapštė” 10 mln. skolos. Varto
tojai - 300 įmonių - “Lietuvos 
dujoms” skolingi 19 milijardų 
talonų. Būtiniausiems atve
jams dujos kol kas imamos iš 
atsargų. Kiek laiko jų užteks - 
valstybinė paslaptis.

Lietuvai skolingos - Kali
ningrado sritis už elektros 
energiją 4 milijardus rb., Gudi
ja taip pat apie tiek.

Lietuvos užsienio reikalų ini- 
nisteris P. Gylys susitiko su 
Karaliaučiaus srities lietuvių 
kultūros bendruomenės ir ka
talikų parapijų atstovais. Vie
tos lietuviai savo rūpesčius 
išdėstė laišku, prašė pagrei
tinti Lietuvos konsulato Ka
raliaučiuje steigimą. P. Gylys 
pažadėjo padėti; konsulatas 
turėtų būti įsteigtas per du 
mėnesius.

Pirmą kartą su darbo vizitu 
į Vilnių atvyko Ukrainos mi- 
nisteris pirmininkas Leonidas 
Kučma. Pasirašyta kelios su
tartys: dėl bendradarbiavimo 
ir ryšių plėtojimo, transpor
to, keleivių ir krovinių veži
mo, oro susisiekimo, pašto ir 
ryšių srityse; dėl teisinės pa
galbos nustatymo. Numatyta 
įsteigti prekybos atstovybes 
Lietuvoje ir Ukrainoje; mėne
sio pabaigoje Kijeve pasira
šyti laisvos prekybos sutartį; 
aptarta ambasadų įkurdinimo 
Vilniuje bei Kijeve, paramos 
lietuvių bendruomenei klau
simai. Prekyba su Ukraina 
Lietuvos eksporto ir impor
to apyvartoje kol kas tesuda
ro 7%

Šiame numeryje:
Testamentas visiems

Iš lietuvio sąmonės niekad neišnyks vardas: Darius ir Girėnas 
Lietuva svarstybų šviesoje 

Sėkminga atviro žodžio konferencija 
Lietuva kitataučių spaudoje 

Lenkijos-Lietuvos karinis susitarimas 
Palydėjome patriarchą Martyną Jankų 

Bitėnų kapinaitėse perlaidotas Mažosios Lietuvos veikėjas 
Lietuvių fondo spaudos konferencija 

“TŽ” korespondentės pranešimas iš Čikagos 
Užvenčio Monika 

Partizaninių kovų epizodai Žemaitijoje 
“Tai jums kalbėjau” 

Prel. Lado Tulabos pamokslų rinkinys 
Sportas žmogaus gyvenime 

Sportą praktikavo ir senovės tautos

Dienraščio tiražų kaita: bir
želio 30 d., liepos 1 d. - “Vals
tiečių laikraštis” ( du kartus 
per savaitę) 122,000 - 104,000; 
“Lietuvos rytas” - 126,600 - 96, 
000; “Lietuvos Aidas” 70,500 - 
53,600; “Respublika” 70,000 - 
46,000; “Tiesa” 49,000 - 35,500.

Valstybės diena -Mindau
go karūnavimo (740 metinių) 
diena. Jai skirti renginiai Me
dininkuose (kur tebestovi XIII 
a. pilies sienos) - prie pamink
linio akmens karaliui Mindau
gui sąšauka “Piliakalnių lieps
na”; Vilniuje - iškilmingas 
valstybės dienos minėjimas 
(kalbėjo seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas, prof. Z. Zinkevi
čius, Mindaugas (!) Maksimai- 
tis, su švente sveikino S. Ga
nevas - Jungtinių Tautų pa
reigūnas, katedroje Mišios, 
eisena su vėliavomis iš Nepri
klausomybės į Katedros aikš
tę; Kaune - Vytautinės vėlia
vos pakėlimas Karo muziejaus 
bokšte, rotušėje miesto her
bo įteisinimo apeigos (daly
vavo A. Brazauskas), minėji
mas ir koncertas Vytauto Di
džiojo universitete; Alytuje - 
ta proga aptvarkyti miesto se
nieji kapai, piliakalnis, įvyko 
vaikų piešinių ant asfalto kon
kursas, Anykščiuose - rengi
niai prie Vorutos piliakalnio 
(čia stovėjusi Mindaugo pilis); 
Krekenavoje - (Panevėžio raj.)
- pašventintas paminklas, pa
statytas iš girnų, valsčiaus 
nepriklausomybės kovų sava
noriams; Mantviliškio kaime 
(Kėdainių raj.) - 1863 m. suki
limo memorialas; Kaišiadory
se - Mišios katedroje, miesto 
kapinėse pašventintas pamink
las partizanams atminti, mies
to salėje apygardos partizanų 
suėjimas; Šiauliuose - rengi
nių pradžia Saulės mūšio vie
toje, vėliau - karių rikiuotė, 
Lietuvos karo aviacijos pasi
rodymas.

“Baltica 93” Vilniuje. VI tarp
tautinio folkloro festivalis pra
sidėjo baltų (lietuvių-latvių) 
vakaru Žemutinėje pilyje. Ki
tą dieną katedroje šeiminin
kai ir svečiai - škotai, indai, 
airiai, latviai, estai, rusai, len
kai, švedai, prancūzai, suomiai
- garbino Dievą savąja giesme. 
Tokios “viso pasaulio” pamal
dos - folkloro festivaliams ki
tur - įprastos, o Vilniuje - pir
mą kartą.

Lietuvos seimo priimtas įsta
tymas dėl Dariaus ir Girėno 
medalio įsteigimo. Juo bus ap
dovanojami Lietuvos, ir ne Lie
tuvos, piliečiai už ypač didelius 
nuopelnus mūsų aviacijai. 
Kaune Dariaus-Girėno pa
minklo paskutinį granito luitą 
(23 m aukštyje) papuošė ąžuolo 
lapų vainikas, Lietuvos ir JAV 
valstybinės vėliavos, kurias iš
kėlė vienas šios statybos fun
datorių, čikagietis Edmundas 
Jasiūnas. G. Gustaitė
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Lietuva s varstyto ų šviesoje

Su Šv. TĖVU JONU-PAULIUMI Romoje 1993 m. vasario mėnesį. Viduryje 
- arkiv. AUDRYS BAČKIS, dešinėje - vysk. PAULIUS BALTAKIS, OFM

9 lll l KiilIAMI GYVENIME
Šv. Tėvo laukia ne tik Lietuva, 

bet ir kaimyninė Latvija. K. Lu- 
kėnas, lankydamasis Rygoje, kal
bėjosi su arkivyskupu Janiu Pu- 
jats’u ir Rygos kunigų semina
rijos rektoriumi A. M. Jeruma- 
niu. Arkivyskupas pareiškė no
rą, kad “katalikai sutiktų popie
žių Dievo malonėje, priėmę sak
ramentus”. Latgaloje prieš karą 
buvę daug kryžių pakelėse. Ragi
nama, kad dabar jie būtų atsta
tyti. Marijos šventovėje Agluo
noje vyksta atstatymo darbai, 
kuriems vadovauja kun. Andrie- 
jis Agluonietis. Esą kiek susi
rūpinimo dėl maldininkų ant
plūdžio. Per Žolinės atlaidus 
čia susirinkdavę apie 100.000 
žmonių. Popiežiaus lankymosi 
metu tikimasi sulaukti svečių 
iš Lietuvos, Gudijos ir Lenki
jos. Mišios bus aukojamos dai
nų švenčių estradoje. Ekume
ninės pamaldos numatomos liu
teronų katedroje. Dalyvaus liu
teronai, katalikai, stačiatikiai, 
baptistai.

Latvijoje 1991 m. pakrikštyta 
10.661 katalikas ir 10.666 liute
ronai. Sekmadienio pamaldas 
katalikai lanko uoliau. Religi
nės TV programos rodomos du 
kartus per savaitę ir jos tinka 
visų konfesijų tikintiesiems.

“Naujasis dienovidis” 1993 m. 
birželio 18 d. laidoje išspausdi
no platų pokalbį su Vilniaus ar
kivyskupu metropolitu Audriu 
Juozu Bačkiu. Straipsnio pava
dinimas “Esam išėję iš tunelio” 
tiksliai apibendrina arkivysku
po atsakymus. Kai kurie atskirai 
paminėtini.

Jam labai įstrigę pirmtako ar
kivyskupo Pal. Jurgio Matulaičio 
žodžiai “Mano partija - tai Kris
tus. Mano darbas - Dievo kara
lystė”. Šiandieninė K. Bendrija 
turėtų pasimokyti iš šių žodžių. 
Arkivyskupą Julijoną Stepona
vičių pašnekovas gerbiąs dėl jo 
principingumo. Minėtinas ir ar
kivyskupas Mečislovas Reinys, 
nors gal ir jausdamas kankinio 
mirtį, ėjęs tiesiu keliu.

Kalbant apie šių dienų kuni
gus ir žvelgiant ateitin, arkivys
kupas A. J. Bačkis pareiškė, kad 
“turime pasaulyje surasti savo 
vietą”. Labiausiai buvę sukaus
tyti kunigai. Dabar kunigo veik
la turinti apimti visą gyvenimą. 
Neužtenka krikštyti vaikus ir 
teikti sakramentus. Reikia, kad 
visi suprastų jų prasmę, jauna
vedžiai “santuokos sakramento 
svarbą ir grožį”. Per mažai esą 
pažįstami Vatikano II dokumen
tai, jų idėjos, nauji sąjūdžiai 
(tokie kaip Lietuvoje viešėjusi 
FIRE grupė). Sektos patrauklios, 
iš jų galima būtų “pasimokyti 
džiaugsmingai reiškiamo tikė
jimo”.

Arkivyskupas pastebėjęs, kad 
Lietuvos jaunimas nemėgstąs 
ideologinių organizacijų, nes 
jos atliepia nesena praeitimi. 
Jis remiąs ateitininkus, bet jie 
savo veiklą “turi pradėti ant ki
tų pagrindų. Jaunimas nebesąs 
susiformavęs katalikiškose šei
mose. Net į kunigų seminarijas 
ateina jaunuoliai su menkomis 

tikėjimo žiniomis. “Kunigas nė
ra profesija. Jeigu jis nėra Die
vo pašauktas, tai visi jo darbai 
statomi ant smėlio”. Trūksta ži
nojimo apie šiuolaikinį sužalo
tą žmogų. Pasauliečiai galėtų 
padėti, nes jie prieina ten, kur 
kunigai negali. Reikia surasti 
charizmatinių žmonių, kurie 
patrauktų kitus.

Paklaustas apie Šv. Tėvo vizi
to reikšmę Lietuvai, pareiškė, 
kad esą svarbiau dvasiškai pasi
ruošti jo sutikimui, negu gin
čytis dėl sutikihio programų. 
“Su jo atvažiavimu aš sieju daug 
vilčių, laukiu jo padrąsinančio 
žodžio”. Gal popiežius padėsiąs 
išsilaisvinti iš individualizmo, 
“eiti kartu su gyvenimu. Finan
sinis klausimas per daug išpu
čiamas. “Šventasis Tėvas pas 
mus ateina su dvasine misija, o 
ją galima atlikti ir rūmuose, ir 
lūšnoje”. Dvasinis pasiruoši
mas nesąs propaganda, tai nusi
teikimas “sutikti Šv. Tėvą, kuris 
pas mus ateina kaip žmogus ir 
kaip tautų teisių bei laisvės gy
nėjas, meilės gynėjas”.

“The Catholic Register” 1993 
m. liepos 3 d. laidoje paskelbė 
Lietuvos Kryžių kalno nuotrau
ka iliustruotą straipsnį, pava
dintą “Atsistatymas po rusų oku
pacijos”, kuriame ryšium su Šv. 
Tėvo šių metų vizitu Baltijos 
kraštuose apžvelgta lietuvių, 
latvių ir estų katalikų būklė, 
okupacijos padaryta žala ir atsi
statymo sunkumai. Skaičiais pa
teikti visų trijų kraštų palygi
nimai ir hierarchijų pareiškimai 
apie laikyseną politinių parti
jų atžvilgiu. Rygos arkivyskupo 
Janis Pujats pranešimu, Latvi
joje šiuo metu šimtas kunigų ap
tarnauja 190 parapijų. Vysk. S. 
Tamkevičius primena dabarti
nės Lietuvos valdžios trukdy
mą turėti opozicijai TV pro
gramą. S.

Nedaryti nereikalingų nuo
laidų laiko dvasiai paragino po
piežius Jonas Paulius II JAV 
vyskupus. Prisitaikymas netu
rėtų skatinti “klaidingų ir pa
viršutiniškų” pamokslų bei 
praktikų. Taipgi neleistinos 
“amoralios praktikos” katalikų 
ligoninėse.

(“Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”).

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.

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
šiai turi būti sutvarkomos pi
lietybės teisės, įjungiant ir bet 
kur gyvenantį jaunimą. Reikia 
grįžti į Vakarų civilizaciją. Iš
eivija savo ateitį kūrė laisvė
je, o Lietuva buvo stabų šešė
lyje.

Po paskaitos buvo klausimų, 
daugiausia liečiančių turto 
grąžinimą iš Sibiro grįžusioms 
tremtiniams. Atrodo, kad tai 
labai sudėtingas ir sunkiai įgy
vendinamas vyksmas, bet baisu 
išgirdus, kai, į savo namus grį
žę, tremtiniai juose randa gy
venančius savo išvežėjus...

Kad išliktų gyvas
Trečią svarstybų dalį tema 

“Išeivijos vaidmuo atsikurian
čios Lietuvos gyvenime” mode- 
ravo Stasys Baras. Jis taip pat 
pripažino, kad tarp Lietuvos ir 
išeivijos yra spraga. Nieko 
apie išeiviją nežinojo ir Lands
bergis, o Lietuvoje išeiviai bu
vo laikomi “fašistais”. Išeivi
ja privalo Lietuvai padėti, bet 
pirmieji “reprezentantai” la
bai prastai pasirodė. Išeivijos 
vaidmuo Lietuvos gyvenime tu
ri keistis.

Stasys Baras klausytojams 
pristatė Lietuvos centro ju
dėjimo pirmininką Romualdą 
Ozolą, kuris savo kalbą pra
dėjo Lietuvos darbo sąvokos 
analize: kas per penkis de
šimtmečius Lietuvoje vertė 
dirbti? O gi koncentracijos 
lageriai ir Sibiras. Panaši prie
varta galinti tęstis iki konver
tuojamo lito. Darbininkas tu
ri iš to kelio išeiti ir pakrypti 
laimėjimo keliu. Didieji pasi
keitimai nuo konclagerių iki 
lito yra labai dramatiški, bet 
pagrinde vyrauja chaosas. Pla
nuojamos reformos, bet realy
bė yra apgailėtina, tačiau “ji 
yra mano”. Dar nėra jungties 
su ateitimi, kurią kuria žmo
nės. Gimęs paskutiniaisiais 
laisvės metais, jis išgyveno 
partizanų ir stribų laikotar
pį, “poilsiavo” raudona žvaigž
de papuoštuose “kultūros na
muose”. Nors vaikystėje ir jau
nystėje nebuvo pionieriumi, 
bet būdamas 39 metų, įstojo į 
komunistų partija, nes norėjo 
išlikti gyvas. “Turėjau apsi
mesti lavonu”, kaip tai buvo 
daroma Sibire, kad lavonu ap- 
simetusio tremtinio nebekan
kintų. Jis nesigaili, kad buvęs 
įstojęs į partiją, bet joje bū
damas, jaučiasi, nepakanka
mai padaręs, nepakankamai 
išgyvenęs.

Toliau jis atvirai sakė: “Ne
galiu prašyti, kad man atleis
tų žmogus su vardu ir pavarde, 
nes žmogus nepraranda to, kas 
jam leidžia jaustis žmogumi; 
kiekviename žmoguje ir kiek
vienoje grupėje yra garbės su
pratimas”. Toliau jis išsakė 
tris savo filosifijos mintis: “1) 
Tauta miršta manyje-ji yra ar
ba jos nėra. 2) Tauta yra ne tik 
tie, kurie gyvena teritorijoje, 
bet visi tos tautybės žmonės vi
same pasaulyje. 3) Idėjinė kon
frontacija nepriimtina. Lie
tuvos okupacijos nepripažini
mas buvo vilčių pagrindu, o da
bar toji politika tampa nepri
pažinimo politika po to, kai vi
sas pasaulis Lietuvą pripažino. 
Galim rasti būdą tą atitaisyti”. 
Sakoma, kad 90% Lietuvos gy
ventojų yra okupacijos pažeis
ti, kai raudonasis maskolius 
ant Lietuvos užleido kolchozi- 
ninkų ženklą.

Išeivija gali paveikti valsty
bės institucijas, bet ir pati vals
tybė yra reikalinga. Įvedus de
sovietizacijos įstatymą, bus nu
statyta kategorija žmonių, ku
rie bus traukiami atsakomybėn 
už žmogaus teisių pažeidimą ir 
kitus nusikaltimus. Jis prita
ria, kad išeivija turi išsilaiky
ti visuose pasaulio kraštuose, 
kurioje lietuviškumas egzis
tuotų kaip esminis pradas, ir 
pritaria pilietybės klausimo 

persvarstymui, kad ją galėtų 
turėti bet kurioje pasaulio ša
lyje gyvenantis lietuvis. Rusi
ja stebinti Lietuvą dvigubos 
pilietybės klausimą spren
džiant, nes susidaro daug poli
tinių aspektų. Svarbiausia - 
išlaikyti lietuviškumą.

Ką atsvers laimėjimai?
Po jo kalbėjo fizikos-mate

matikos mokslų daktaras Aloy
zas Sakalas, Lietuvos socialde
mokratų partijos pirmininkas. 
Pradėjo išeivijos aptarimu. Tai 
tauta, ilgus metus gyvenanti 
išeivijoje, surišta bendra reli
gija ir tautos politine doktri
na su viltimi grįžti į “pažadėtą
ją žemę”, grįžti į aukščiausią 
tautos gyvenimo formą-valsty
bę. Visi už Lietuvos ribų gyve
nantys lietuviai yra neatskiria
ma Lietuvos politinės visuome
nės dalis, todėl mūsų visų už
daviniai yra bendri, ir juos tu
rime kartu spręsti. Modernios 
valstybės kūrime didelį vaid
menį vaidina rinkos ekonomi
ka. Išeivija įsigijo daug žino
vų, kai Lietuva buvo Sovietų 
Sąjungos dalimi. Bet dabar jau 
norima į Vakarus eksportuoti 
ne mažiau 50% gaminių. Išeivi
ja rėmė Lietuvą technologija, 
šelpė aukomis, bet svarbiau 
esą programos ekonomikos sri
tyje. Kažkur yra doleriai, bet 
kalbėtojas nežino, kur jie . ..

Jis skatino išeiviją padėti 
Lietuvos studentams studijuo
ti Vakaruose, padėti anglų kal
bos mokymesi. Rusų kariuome
nei pasitraukus, Lietuva ir to
liau ekonomiškai priklausys 
nuo Rusijos, todėl ypatingai 
yra svarbi kultūrinė parama, 
nes “esame viena tauta”, rei
kalingos moralinės vertybės 
su artimo meile. “Esame skir
tingo mentaliteto ir įpročių, 
bet “nebūkime vieni kitų teisė
jais, atmeskime užtvarų princi
pus, panaikinkime įstatymines 
ir psichologines kliūtis. Mes, 
socialdemokratai, esame už 
politinę santarvę ir tikime, 
kad valdžia turi būti padaly
ta tarp partijų. Lozoraičio kan
didatūros atmetimas yra išda
va įtikinimo, kad jis nesąs ‘ne
priklausomas kandidatas’, bet 
mes nepritariąme jo atšauki
mui”. Čia konferencijos daly
viai kalbėtojui sukėlė ovaci
jas.

Plojimams nutilus, Aloyzas 
Sakalas tiesiog kreipėsi į prie
kyje sėdintį ministerį pirmi
ninką Šleževičių, kad neapgal
votas sprendimas būtų pakeis
tas. Kalbėtojas apgailestavo, 
kad Lietuvoje siaučia griau
nančios jėgos; joms “kuo blo
giau, tuo geriau”. Būtina va
dovautis politinės santarvės 
idėja, evoliucijos kelius pero
rientuoti į Vakarų demokrati
ją, nes plati koalicija išves 
Lietuvą iš blogos padėties. Ar 
didžiausio genocidininko An
tano Sniečkaus niekšingus dar
bus atsvers bet koks ūkinis lai
mėjimas, ar atsvers nors vie
ną kraujo lašą? Ideologai, per
bėgę į kitą pusę, turėtų atsipra
šyti ...

Stribas džiaugiasi
Tėvynės sąjungos atstovas 

ir seimo narys Saulius Šaltenis 
savo kalbą pradėjo humoru: 
“Atsiprašymas per prievartą 
nepatinka, nes tai kaip meilė 
per jėgą”. Kalbėdamas toliau 
su lengva ironija, jis sakė, kad 
nepatiko jam ir išeivijos vei
das, nes žinojo, kad išeiviai 
labai blogi žmonės, nenorėjo 
matyti ‘žavios pažangos’, ne
pripažino pačios Lietuvos. Tai 
nacionalistai, javų kenkėjai, 
idiotai. Rinkimų metu rėkia 
moteris: “Nereikia mums ame
rikonų! Komunizmas mirė”. 
Bet kur jo lavonas? Tuo tarpu 
pasieniuose problemos, ban
kuose netvarka, savo fabrikais 
nepralenkiame kitų. Visa tai il
gesingai primena nerūpestin
gus laikus, kai “prie ruso bu
vo geriau”. Rusai kariai nori 
likti; pranašaujami neramu
mai, streikai, elementų siau
tėjimas, todėl reikia įvesti tvar
ką. “Nebuvome geri Gorbačio
vui”, sarkastiškai tęsė kalbė
tojas.

Ko norim iš išeivijos, kuri 
mus visada rėmė? “Gal nesuge
bame padėkoti už tokią ‘dova
ną’ kaip Bobelis? Tauta ne 
kvailesnė už kitas, tik la
biau iškankinta, tačiau idio
tiška yra tai, kad Lietuvoje 
likęs sovietinės armijos karei
vis, veikęs prieš Lietuvę, tam
pa Lietuvos piliečiu; tačiau 
tos privilegijos negauna išei
viai. Jie privalo būti laikomi 
savais, turi būti sugrąžinta pi
lietybė ir jiems, ir jų vaikams, 

sugrąžintas jų turtas. Tuo tar
pu buvęs stribas džiaugiasi nuo 
užmušto gimnazisto nuautais 
batais”.

Valstybė negali būti be tei
singumo, o kaltinamas prezi- 
dentas-muzikantas dėl žemės 
reformos. 1949 metų žemės 
ūkio krizė aiškinama kaip gy
vulių dvėsimo metai, bet ne 
kiaulės ir karvės dvėsė, o į Si
birą buvo tremiami ūkininkai. 
“Gal ir gerai, nes jie Sibire iš
liko gyvi”, ironiškai tęsė Sau
lius Šaltenis, nes “Lietuvoje 
būtų ‘banditų’ nušauti. Lietu
va yra visiems jos vaikams, bet 
norima matyti konstruktyvią 
vyriausybę. Jis sentimentaliai 
prisiminė savo pirmą viešna
gę Amerikoje, 1988 m., kai bu
vo atvykęs į Čikagą su Jaunimo 
teatru. “Tai jautriausias mano 
gyvenimo įspūdis: tautiška 
giesmė scenoje kartu su publi
ka salėje - nugara perbėgo 
šiurpas”.

Sunki painiava
Po pertraukos advokatė Re

gina Narušienė supažindino 
klausytojus su sekančiu kal
bėtoju, Lietuvos ministeriu 
pirmininku Adolfu Šleževičiu
mi. Jis gimė 1945 m. vasario 2 
d., baigęs mokslus įsigijo me
chaniko specialybę, 1982 m. 
apgynė ekonomikos mokslų di
sertaciją, parašė tris moksli
nes monografijas, paskelbė 30 
mokslinių straipsnių ir nuo 
1993 m. balandžio 17 d. eina 
Lietuvos respublikos minis- 
terio pirmininko pareigas. Jo 
paskaitos tema “Šiandieninė 
Lietuva kelyje į politinę ir 
ekonominę nepriklausomybę”.

Adolfas Šleževičius, kaip 
ir kiti svečiai iš Lietuvos, 
kalbėjo atvirai. Jis turėjęs 
dėdę Čikagoje, bet nepalaikęs 
ryšių, kad nepakenktų Lietu
voje gyvenančiai šeimai. Siek
damas geros tarnybos ir norė
damas būti naudingu savo šei
mai, jis įstojo į komunistų par
tiją ir nuo 1970 m. dalyvavo vy
riausybės darbe, bet buvo at
leistas iš žemės ūkio ministe- 
rio pavaduotojo pareigų dėl sa
vo “pozicijos”. Tai buvęs gyve
nimas sistemoje su tragiško
mis pasekmėmis. Šeima buvusi 
slapti katalikai, vaikai krikš
tyti, bet reikėjo gyventi dvi
gubą gyvenimą, kuris uždėjo 
savo antspaudą. Todėl šian
dien kyla klausimas: ar iš tik
ro LDDP priklauo tik buvę ko
munistai? Kodėl buvome vie
ningi Vingio parke ir Baltijos 
kely? Kodėl blogiausiais bol
ševikiniais laikais buvo igno
ruojama kitaip manančio nuo
monė? “Kodėl, kaip buvęs ko
munistas, esu blogesnis už ki
tus?” klausė jis, “ar kitų par
tijų nariai geresni?” Tie klau
simai privedė prie konstitu
cijos referendumo.

Į partijas traukia politinė 
platforma ir sugebėjimas spręs
ti problemas, bet po rinkimų 
neįmanoma pravesti reformų 
dėl stiprios žmonių reakcijos 
prieš griaunančias reformas, 
ypatingai žemės ūkio srityje. 
Reikia pasišvęsti kuriamam 
darbui. Ministeriu kabinete 
yra tik keturi LDDP nariai. 
Kai einama prie ekonominio 
chaoso ribos, reikia pasikel
ti virš atskirų grupių intere
sų. Kovo 31 dieną prisaikdinta 
šeštoji vyriausybė rūpinasi, 
kad būtų atstatytas griūvan
tis Lietuvos ūkis. Nesimato pa
sirinkimo laisvos rinkos for
mavime, nes tai labai sunku. 
Bet pasisako už atsistatymo 
įstatymą, už demokratinio 
proceso įtvirtinimą, už priva
tizacijos spartinimą - tai ker
tiniai akmenys. Jų svarbiau
sias yra žemės ūkio atstatymas. 
Prievarta įvesta kolektyvinė 
sistema ir ūkininkų ištrėmi
mas į Sibirą sugriovė Lietu
vos ūkį. Buvo 1,100 kolchozų, 
kuriuose įvesti nauji meliora
cijos ir sėjomainos viską griau
nantys principai. Persiformuo
jant į šeimyninį ūkį, susidu
riama su baisia problema: pir
ma reikia išformuoti kolcho
zus, o paskui duoti mažą sody
bą. Apie 90,000 ūkininkų gavo 
maždaug 7,5 ha žemės, bet 
jiems gresia bankrotas.

Reikia kaip galima greičiau 
atiduoti buvusiems žemės sa
vininkams nuosavybės doku
mentus, kad jie galėtų tą že
mę išnuomoti, parduoti arba 
gauti “restituciją” (turbūt turė
ta minty “kompensaciją”? 
AMB). Dirbamos žemės plotas 
mažėja, nes tiesiami keliai, 
statomos įmonės, todėl šiais 
metais žymiai sumažėjo že
mės ūkio produktų eksportas.

AfA
VLADO ANIOL,

tragiškai žuvusio 1959 m. liepos 24 d., 
atminimui Mišios bus atnašaujamos Sud
bury, Ontario, 1993 m. liepos 24 d. Church 
of Christ the King šventovėje.

Velionies žmona Julija jo prisiminimui “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $500.

AfA 
URŠULEI KARTAVIČIENEI

staiga mirus,
liūdesyje likusius vyrą ALBINĄ, dukras - VALYTĘ, 
ZITĄ ir BIRUTĘ su šeimomis bei visus artimuosius, 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame -

Jurgis ir Rimas Juodikiai

AfA 
EUGENIJĄ FEDARIENĘ

Aukščiausiajam pašaukus amžinybėn,

vyrui EVARISTUI FEDARUI, dukrai VIOLETAI ir jos 
šeimai, sūnui EDVARDUI, broliui JUOZUI GRABIUI 
ir žmonai BRENDAI reiškiame gilią užuojautą kartu 
liūdėdami-

Teklė, Jonas Timmerman 
Aldona, Alfonsas Balčiūnai 

ir šeimos

AfA 
PRANUI PAREŠČIUI

mirus,
Hamiltono lietuvių pensininkų klubo valdybos vyr. 
šeimininkę ir valdybos narę - dukrą ALDONĄ su vyru 
ALEKSANDRU MIKALAUSKU - klubo valdybos vice
pirmininku, dukrą ELENĄ NAVICKIENĘ, sūnų ALEKSĄ 
su žmona BRONE, visų šeimas ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Klubo valdyba ir dainos vienetas su vadove

AfA 
PRANUI PAREŠČIUI

mirus,
jo sūnų ALEKSĄ su šeima, dukras - ALDONĄ 
MIKALAUSKIENĘ ir ELENĄ NAVICKIENĘ su 

šeimomis nuoširdžiai užjaučiame-

A. Agurkle nė
A. St. Aleksos
E. J. Bajoraičiai
J. Juozaitienė
D. A. Jankūnai
E. L. Klevai
A. Mačiulaitienė

Trys nuošimčiai buvusių že
mės savininkų gavo dokumen
tus, bet tokiai reformai pra
vesti reikėtų keturių dešimt
mečių. Liūdna statistika rodo, 
kad 1989 m. buvo prarasta dau
giau negu 1949 m.

Gyvybiškai reikšmingą ener
getikos klausimą svarstė mi- 
nisteris pirmininkas, sakyda
mas, kad Lietuvai yra labai 
svarbi ekonominė nepriklau
somybė nuo Rusijos. Nors naf
tos perdirbimo stočiai (termi
nalui) jau parinkta vieta, bet 
dar neišbaigtas projektas, ku
riam reikia apie 70 milijonų 
dolerių. Tą projektą reikia 
įgyvendinti iki sekančių me
tų pabaigos. Kylančios ener
getikos kainos yra smūgis pra
monei ir įtakoja maisto pro
duktų kainų kilimą, kurios iš
augo 850 kartų, tapdamos bai
sia našta ir įmonėms, ir gy
ventojams.

Realus pragyvenimo lygis 
yra nepaprastai žemas; la
biausiai kenčia pensininkai 
ir invalidai, o dirbančio as
mens vidutinis atlyginimas yra 
apie 28 dolerius. Elektros ener
gijos eksportavimas į Vakarų 
Europą yra svarbus. Rūpina
masi Ignalinos atominio reak
toriaus saugumu ir pramonės

K. Mikšys
A. Mikšienė
A. F. Matulicz
P. Navickas
R. B. Pakalniškiai
A. Žemaitienė
V. Blauzdys

pertvarkymu, nes Lietuva tapo 
priklausoma nuo Rytų ekono
mikos, bet ieško Vakarų rin
kos. Ekonominio bendradar
biavimo klausimas su Rusija 
yra sunkus, ypatingai dėl ka
rinių elektronikos ir remon
to įmonių Lietuvoje. Ieškomi 
partneriai, kurie dalyvautų 
įsijungime į Lietuvos pramo
nės struktūrą. Skatinamos irų 
vesticijos, radikalus mokes
čių, importo ir eksporto siste
mų pertvarkymas ir valiutos 
stabilizavimas pagal tarptau
tinį valiutos fondą. Svarbu 
numatyti investicijų garan
tijų ir griežtą mokesčių išrin
kimo sistemą. Kalbėdamas 
apie save, ministeris pirmi
ninkas prisipažino, kad jis 
dirba 14-16 valandų per die
ną ir gauna 40,000 talonų at
lyginimą. (Bus daugiau)

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais



Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Susitikimas su prezidentu

ELTOS pranešimu, liepos 7 
d. prezidentas A. Brazauskas 
susitiko su opozicinio judė
jimo — PiliečiŲ chartijos va
dovais.

Chartija turi 42 piliečių klu
bus, kuriuose yra daugiau kaip 
tūkstantis narių. Seimo rinki
muose buvo išrinkta 10 atsto
vų, kurie seime sudaro atskirą 
frakciją.

Po seimo ir prezidento rin
kimų, pabrėžė chartijos atsto
vai, padažnėjo Lietuvos kons
titucijos pažeidimai. Konsti
tucijai prieštarauja kai kurie 
seimo priimti dokumentai, vy
riausybės nutarimai ir potvar
kiai. Neteisėtų veiksmų, ribo
jančių piliečių laisves, paste
bima beveik visose valdžios 
struktūrose. Didelį rūpestį 
kelia valdininkų tarpe įsiga
lėjusi korupcija ir krašte pa
didėję nusikaltimai. Chartijos 
atstovams nesuprantama, kad 
aktyvūs sovietinio genocido 
vykdytojai tebėra laisvėje.

Chartijos nuomone, pradėta 
riboti informacija. Opozici
jai praktiškai neleidžiama 
naudotis televizija, kai kurios 
laidos jau cenzūruojamos. Bu
vo kritikuota susitikime sei
mo priimta žemės ūkio refor
mos kryptis, kuria pažeidžia
ma konstitucinė nuosavybės 
teisė.

Prezidentas A. Brazauskas 
informavo atstovus, kad pa
ruoštas teisinės reformos pro
jektas, kuris bus svarstomas 
seime. Teksią priimti naujus 
įstatymus, kuriais ir būsią va
dovaujamasi, o ne kokiais tai 
jausmais. Pasak prezidento, 
kiekvienas nusikaltimas prieš , 
Lietuvą ir jos žmones turės 
būti atsakytas prieš įstatymą. 
Prezidentas paneigė, kad sten
giamasi apriboti informacijos 
ir žodžio laisvę. Televizijos 
darbą tvarkanti jos valdyba, 
ir prezidentas bei vyriausy
bė į tai nesikiša. Žemės refor
ma iš pat pradžių, pasak pre
zidento, buvusi nukreipta ne
teisingu keliu. Iš esmės dėl to 
buvusios jėgos valdžioje pra
laimėjusios rinkimus. Dabar 
taisomos klaidos, bet tam rei
kėsią nemažai laiko. Konstitu
cinė nuosavybės teisė neati
mama, kalba einanti, kaip nuo
savybę panaudoti bendram 
valstybės labui.

Apie įtampą visuomenėje
Liepos 8 d. seimo posėdyje 

opozicijos vadovas V. Lands
bergis Tėvynės sąjungos poli
tinės tarybos vardu perskaitė 
pareiškimą “Dėl įtampos vi
suomenėje didinimo, artėjant 
Rusijos kariuomenės išvedi
mui”.

Vilniuje pradėti platinti 
lapeliai, plūstantys LDDP ir 
prezidentą A. Brazauską, gra
sindami “atpildo valanda”, 
reikalaujantys, kad kartu su 
Rusijos kariuomene pasi
trauktų dabartinė teisėta 
Lietuvos valdžia. Tai daro
ma tuo metu, pažymima pa
reiškime, kai LDDP dauguma 
seime siūlo priimti primity
vius represinius įstatymus 
dėl susirinkimų ir demons
tracijų, dėl nepaprastosios 
padėties.

Pareiškime pabrėžiama, kad 
įtampos didinimas turi paleng
vinti skubotą įstatymų priėmi
mą, jei provokatoriai pradėtų 
smurto veiksmus. Mes kviečia
me valdžią atskleisti provoka
cinių veiksmų autorius ir pa

sipriešinti jų tikslams — sa
koma pareiškime.

Atlyginimai Lietuvoje
Pramonės įmonių darbuoto

jų atlyginimai, ELTOS žinio
mis, svyruoja nuo 120 iki 413 
litų per mėnesį. Per metus jų 
darbo atlyginimas padidėjo 
7.1%, tačiau dėl padidėjusių 
kainų realus užmokestis suma
žėjo.

Didžiausi atlyginimai yra 
elektros energijos pramonė
je — 413 litų. Maisto pramo
nės darbuotojai gauna nuo 220 
iki 240 litų. Mažiausiai uždir
ba metalo pramonės darbinin
kai (155 litus) ir medicinos 
prietaisų pramonės (120 litų.).

Darbininkų atlyginimai maž
daug pusantro karto didesni 
už kultūros, mokslo ir švieti
mo darbuotojų atlyginimus. 
Vidutinės pensijos — 60-70 li
tų.

Neoficialiais duomenimis, 
už butą ir maistą vienam 
žmogui reikia mokėti 140-150 
litų. Apie pusę Lietuvos žmo
nių gyvena už skurdo ribos.

Jaunimo sąskrydis
Liepos 9 d. Žemaičių Kalva

rijoje prasidėjo Lietuvos jau
nimo sąskrydis. Jį rengė Lie
tuvos ateitininkų federacija. 
Dešimt dienų sąskrydžio daly
viai keliaus po Lietuvą, lan
kys šventas vietas, kartu mel
sis, bendraus su vyskupais ir 
kunigais, vyresniais ateitinin
kais ir studentais. Sąskrydžio 
tikslas — padėti jaunimui dva
siškai pasirengti Šv. Tėvo su
tikimui.

Liepos 15 d. sąskrydis per
sikels į Marijampolę. Čia įvyks 
eucharistinis vaikų kongresas, 
Mišios vaikams ir jaunimui, 
giesmių valandos, sporto var
žybos. Iš Marijampolės jauni
mas eis į Lūginės kaimą, ku
riame 1871 m. gimė arkiv. Jur
gis Matulaitis, neperseniau
siai paskelbtas palaimintuoju.

Estijos mažumų įstatymas
Estijos parlamente svars

tomas mažumų įstatymas. Pa
žymima, kad sena Estijos tra
dicija yra pasirūpinti mažu
mų teisėmis. Parlamentui bu
vo pasiūlyta priimti kultūri
nę mažumų autonomiją.

Estijos konstitucija aiškiai 
ir neatšaukiamai garantuoja 
visiems asmenims lygybę 
prieš įstatymus, apsaugo kiek
vieno atskiro žmogaus ir pi
lietines teises. Kai kurios tei
sės pabrėžiamos specialiuose 
įstatymuose.

Pagal pasiūlytą parlamentui 
įstatymą, mažumos turi teisę 
praktikuoti savo etnines tra
dicijas, religiją, papročius, 
palaikyti savo kalbą, steigti 
religines, kultūrines ir švie
timo organizacijas bei insti
tucijas. Mažumos gali steigti 
ir savo mokyklas, sudaryti fon
dus šelpti savas institucijas. 
Tai gali daryti visos mažumos, 
turinčios ne mažiau kaip 1500 
narių.

1925 m. Estijos respublika 
išleido plačiai įvertintą kul
tūrinės autonomijos įstatymą. 
Jau tais laikais Estijos mažu
mos gavo valdžios paramą savo 
mokykloms ir organizacijoms, 
kurios plėtojo etninę kultū
rą. Tuo laiku Estijoje gyve
no 80,000 rusų, 16,000 vokie
čių, 8,000 švedų ir 4,000 žydų.

Birželio 17 d. Estijos parla
mente priimtas įstatymas, ku
riuo reikalaujama, kad estų 
kalba būtų dėstoma visose 
valstybinėse gimnazijose. Nuo

Naujieji Lietuvos litai, nuo 1993 m. birželio 25 d. pakeitę laikinuosius atsi
skaitymo talonus

2000 metų visose gimnazijose 
dalykai turi būti mokomi estų 
kalba.

Latvija įsivedė latą
Nuo birželio 28 d. Latvijoje 

prekės įkainuojamos tik latais, 
o visi patarnavimai taipogi 
įvertinami latais. Latvijos rub
lis palaipsniui buvo keičiamas 
latu. Rublis dar kurį laiką pa
siliks apyvartoje. Visos bankų 
sąskaitos bus skaičiuojamos 
latais, santykiu: 200 rubliai 
— 1 latas. Lyginant su litu 6.6 
latai už 1 litą.

NATO pareigūnai Latvijoje
BNS pranešimu, NATO poli

tinio komiteto pirm. J. Kriend- 
ler Rygoje pareiškė, kad Rusi
jos kariuomenė turi būti be są
lygų išvesta iš Baltijos valsty
bių. Išvedimas negali būti sie
jamas su jokiomis praktiško
mis, socialinėmis ar ekonomi
nėmis problemomis. Abejos 
pusės turi konstruktyviai iš
spręsti kariuomenės išvedimo 
reikalus.

Kariuomenės išvedimas 
esąs svarbus ne tik Baltijos 
kraštams, bet ir visai Europos 
saugumo sistemai.

NATO valstybės birželio 
10 d. Atėnuose patvirtino 
dokumentą, nurodantį meto
dus, kaip iš krašto išvesti 
svetimą kariuomenę.

Kriendler taipogi priminė, 
kad 1991 m. gruodžio 20 d. bu
vo sudaryta Šiaurės Atlanto 
bendradarbiavimo taryba pa
laikyti taiką ir saugumą Eu
ropoje.

NATO politinio komiteto 
delegacija Rygoje susitiko 
su Latvijos parlamento pir
mininko padėjėju A. Krastins, 
užsienio komiteto parlamente 
pirm. I. Berzins ir gynybos 
komiteto nariais P. Simpsons 
ir M. Stepichev.

Tiltas tarp praeities ir ateities
Lietuvos piliečių charti

jos suvažiavimo dalyviai viešu 
laišku kreipėsi į užsienio lie
tuvius. Jame rašoma, kad di
džiausi Lietuvos priešai iš Ry
tų ir jų ištikimi tarnai sten
gėsi visokiais būdais patrio
tines jėgas sukiršinti, su
gniuždyti pasipriešinimo dva
sią, palaužti tikėjimą Lietu
vos nepriklausomybės gali
mybe.

“Kremliaus mokytojai ir 
vietiniai kolaborantai mums 
nuolat diegė lietuvių tau
tos mažumo, nepilnavertiš
kumo kompleksą, nepasitikė
jimą tautos jėgomis, buvo men
kinama ir falsifikuojama is
torija, menas, kultūra” — ra
šoma kreipimesi.

Tačiau Lietuva vėl atgavo 
valstybingumą. Neseniai pasi
keitus Lietuvoje valdžiai, 
Lietuva viso pasaulio nuste
bimui, atsidūrusi kryžkelėje. 
Lietuvos patriotams, ypač in
teligentijai, didžiulį nerimą 
kelia nusivylimo nuotaikos. 
Lietuva apšaukiama nesu
brendusią laisvei, praradu
sia tautinę savimonę, mora
lę, tikėjimą.

Ne visa tokia Lietuva esan
ti. Ne tokią Lietuvą paliko ir 
išeiviai. Per okupaciją Lietu
va neteko trečio ketvirto žmo
gaus. Todėl suprantama, kad 
už visišką atsiskyrimą nuo 
netolimos praeities balsavo 
tik 40 nuošimčių.

Dabar Lietuva esanti pana
ši į neramiame vandenyne plū
duriuojantį be vairo, krypties 
ir žemėlapių laivą.

Tiesiog kreipiamasi į išei
vijos tautiečius: “Mes niekad 
neabejojome, kad Jūs ir Jūsų 
palikuonys esate Lietuvos pi
liečiai. Jūsų šventa valia ir 
teisė, kada ir kaip sugrįžti į 
Lietuvą ar likti svetur. Tačiau, 
kai dvigubos pilietybės va
riantą mėginama vienodai tai
kyti ir Lietuvos kolonistams, 
tempti Trojos arklį į mūsų tra
pios tvirtovės vidų, problema 
įgyja visai kitą aspektą ir 
kelia prieštaravimų ...

Mus jaudina Jūsų kilnumas, 
noras dalytis su Lietuva per 
visą gyvenimą sukaupta patir
tim ir išmintim, ir nelengvai 
uždirbtom santaupom ...

Mes džiaugiamės kiekvienu 
Jūsų atvykimu, kai sugrįžta
te į Lietuvą ar atvykstate 
jai padėti, tačiau keleriopai 
skaudu ... kai nesurandate 
bendros kalbos ir pasijunta
te nereikalingi.

Ir mes, ir jūs vienos moti
nos vaikai, nepraradę istori-

Gedulo ir Vilties dieną, 1993 m. birželio 14-tąją, Lietuvos Naujojoje Vilnioje 
ant geležinkelio bėgių buvo dedami vainikai, gėlės, degamos žvakutės . ..

Lietuva kitataučių spaudoj e
Lietuvos-Lenkijos karinis 

susitarimas
Toronto lenkų laikraštis 

“Gazeta” š. m. birželio 16-17 
d.d. laidoje rašo:

“Pirmadienį (birželio 14 d.), 
pirmą savo oficialaus Vilniu
je vizito dieną, Lenkijos res
publikos krašto apsaugos mi- 
nisteris Janusz Onyszkiewicz 
kalbėjosi su Lietuvos krašto 
apsaugos ministeriu Aud
rium Butkevičium. Antradie
nį priešpiet ministerial pasi
rašė abiejų gynybos žinybų 
bendradarbiavimo susitarimą. 
Kalbėdamas per (Vilniaus) 
radiją “Znad Wilii”, Janusz 
Onyszkiewicz pabrėžė, kad 
tai nebus joks karinis paktas, 
bet Lenkijos ir Lietuvos kraš
to ministerijų geros kaimynys
tės bendradarbiavimo sutar
tis. (. . .).

Pasirašytas susitarimas tarp 
kitko liečia: štabų ir kariuo
menių mokymą, profesinių ka
riškių auklėjimą ir tobulini
mą bei karo techniką. Susita
rimas numato tarpusavio ry
šius, kaip abipusiškus kariš
kių vizitus, pasitarimus, teo
retines studijas ir praktiką 
aukštesnėse ir karo mokyklo
se ir taip pat bendras kariš
kių sportines varžybas”.

Tai ne pirmas susitarimas, 
kurį Lietuvos ir Lenkijos de
rybininkai paSirašė. 1920 m. 
spalio 7 d. Suvalkuose abie
jų kraštų atstovai pasirašė 
sutartį, pagal kurią buvo nu
statyta demarkacinė linija, 
paliekanti Vilnių Lietuvos 
pusėje. Pilsudskio įsakytas 
lenkų generolas Želigovskis 
šią sutartį sulaužė ir spa
lio 9 d. užėmė Lietuvos sos
tinę. Pasitarimuose su Len
kija Lietuvos atstovai pagei
dauja, kad lenkai pasmerktų 
šį Želigovskio žygį, tačiau 
Lenkijos ministerė pirminin
kė H. Suchocka spaudai pa
reiškė, kad jos vyriausybė ši
to nepadarys.

Toje pačioje laidoje “Ga
zeta” rašo apie Pilsudskinin- 
kų sąjungos pareiškimą, ku
riame sakoma, kad “maršalo 
Juzefo Pilsudskio padaryti 
žygiai atgauti dėl būtinų ka
rinių operacijų (lenkų) 1920 
m. paliktą Vilnių nebuvo jo
kiu pasmerkimo reikalingu 
veiksmu, o kaip tik atvirkš
čiai — pasiaukojanti kova dėl 
Žeczpospolitos sienų gali bū
ti ateities kartų pasididžia
vimo objektu”.

Terorizuojamos privačios 
Įmonės

Maskvos dienraštis “Izves
tia” š. m. birželio 18 d. laido
je rašo:

nės atminties, tebetikintys 
tais pačiais idealais, už ku
riuos mūsų artimieji atidavė 
gyvybę .. . Kas kitas, jei ne 
mes turime būti tiltas tarp 
praeities ir ateities? Mes ne
turime kitų namų ir kito ke
lio, mes turime išlikti, su
telkti visas jėgas demokrati
nei Lietuvai”. J. Andr.

“Stiprus sprogimas sukrėtė 
Biržų pieno bendrovės pasta
tą pačiame miesto centre. Di
delio prekybos komplekso, 
pieno parduotuvės, kavinės 
ir kitų patalpų vietoje sku
biai į įvykio vietą atvykusi 
policija rado griuvėsius. Au
kų, laimei, nebuvo. Sprogimas 
įvyko naktį. (...).

Bendrovės pirmininkas V. 
Songaila pareiškė, kad jo va
dovaujama pieninė buvo pir
moji valstybinė įmonė, tapusi 
privačia akcine bendrove. Iš 
1700 akcininkų 200 buvo ko
lektyvo nariai, likusieji — 
daugiausia Biržų ir aplinki
nių rajonų gyventojai.

Pagal pirmininką nemalo
numai prasidėjo po to, kai 
Biržų pienininkai pakėlė apy
linkių gyventojams kainą už 
pristatytą pieną, kuri buvo 
aukštesnė už valstybinio Šiau
lių pieno kombinato kainą 
(...) ir prasidėjo. Šantažistai 
ėmė reikalauti iš ūkininkų, 
kurie vežė į Biržus pieną, 
duoklės. Kita grupė pradėjo 
terorizuoti įmonės tarnauto
jus. Kelis kartus jie lankėsi 
pas V. Songailą, bandė jį įti
kinti gražiuoju ir mandagiai, 
nieko nereikalavo, dargi do
mėjosi, ar jam nėra reikalin
ga kokia nors pagalba, tačiau 
pirmininkas buvo kietas rie
šutas”.

Pagal “Izvestijas” Lietuvoje 
tokie sprogimai vyksta dažnai. 
Šiais metais jų buvo 20. Laik
raštis mano, kad šiais sprogi
mais yra bandoma sustabdyti 
privatizaciją, parodant, kad 
Lietuvoje privačiam verslui 
nėra saugu. Lietuvos polici
ja esanti bejėgė ir ligi šiol 
sprogdintojams nebuvo iškel
tos bylos.

Sprogimas Biržuose savo 
jėga prilygo Šiaulių restora
no susprogdinimui ir jo tyri
mo kontrolę perėmė ne kas ki
tas, o pats Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

“Izvestijos” šį straipsnį už
vardino: “Lietuvoje su kon
kurentais nesivaržoma, juos 
likviduoja”.

Riteriškas pareiškimas
“The Baltic Independent” 

š. m. birželio 4-10 d. laidoje 
išspausdino “Knights of Li
thuania” Columbia MD, JAV, 
skyriaus pirmininko V. B. Bo
ris laišką apie St. Lozoraičio 
pašalinimą iš Lietuvos amba
sadoriaus Vašingtone pareigų:

“Sugestija, kad jis (Lozorai
tis) nebuvo efektyvus ir jam 
nevyko išvystyti ryšį su Ame
rikos lietuviais ir su plačia 
visų amerikiečių bendrija yra 
melo skleidimas. Tai ne tik 
nėra tiesa, bet taip pat yra 
įžeidimas mūsų visų, kurie jį 
labai gerbė kaip dorą žmogų 
ir tobulą profesionalą. Mums 
skaudu yra matyti, kad su žmo
gumi, kuris savo gyvenimą blo
giausiose sąlygose ir kritiš
kiausiuose laikotarpiuose pa
šventė savo krašto tarnybai, 
taip niekšiškai buvo pasielg
ta.” J.B.

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8
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Ateitininkų kongresas Lietuvoje
Brangūs idėjos sesės ir broliai,
Esame ateitininkijos didžiųjų 

įvykių išvakarėse. Jų įgyvendi
nimas ir pasisekimas priklausys 
nuo mūsų visų, tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje gyvenančių atei
tininkų. Pradedame istoriškai 
reikšmingus kongresinius metus.

Prieš aštuoniasdešimt trejus 
metus ateitininkijos sąjūdis su
siformavo lietuvių tautai kritiš
kuoju laiku, kuomet to laiko in
teligentija turėjo apsispręsti už 
krikščionybę ar ateizmą. Ateiti
ninkai ryžosi idėjiškai brandinti 
tautą ir stiprinti gilesnį dieviš
kosios tiesos pažinimą. Per visą 
savo egzistencijos laikotarpį at- 
eitininkija sielojosi ir aukojosi 
tautos ir valstybės kilnesniam 
dvasiniam ir tautiniam gyveni
mui. Ir šiuo metu ateitininkija, 
tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje, 
aktyviai jungiasi prie Lietuvos 
tautinio ir dvasinio atgimimo.

Ateistinis režimas per penkias
dešimt metų griovė moralės ir ar
timo meilės pagrindus, žlugdė 
Katalikų Bendriją, skiepijo ne
apykantą ir kerštą artimui, nei
gė Kristų ir Jo mokslą.

Lietuvos ateitininkų federa
cija intensyviai ir sėkmingai 
rūpinasi Lietuvos jaunimo krikš
čionišku auklėjimu. Jis moko juos 
eiti tikrojo krikščioniško gyve
nimo keliu ir siekti kilnesnio 
gyvenimo. Jie atsiliepė į Jo Emi
nencijos kardinolo V. Sladkevi
čiaus kvietimą, atkuriamosios 
konferencijos metu, vadovauti 
lietuvių tautos dvasiniam atgi
mimui.

Auklėjamąjį darbą vykdyti, ša
lia pasišventimo ir meilės, yra 
reikalingos ir medžiaginės prie
monės ir tinkamos veiklai sąly
gos. Sąlygojami buitinių sunku
mų Lietuvos ateitininkai nepa
jėgs atgavę, atremontuoti ir iš
laikyti stovyklaviečių, ateiti
ninkų rūmų Kaune, ar bent įsigyti 
veiklai reikalingų priemonių.

Ateitininkų federacijos fondo 
valdyba jau šių metų sausio 14 d. 
pasitarime, kuriame dalyvavo 
Federacijos vadas ir Lietuvos 
ateitininkų federacijos pirm. dr. 
A. Žygas, buvo prašyta ir sutiko 
pravesti plačios apimties vajų, 
skirtą Lietuvos ateitininkams. 
Sveikiname ir dėkojame Ateiti
ninkų federacijos fondo valdy
bai už šio vajaus realizavimą. 
Tai nėra vien tiktai fondo valdy
bos reikalas, o mūsų visų. Ska
tiname visus ateitininkus bei 
visas Ateitininkų federacijos 
sąjungas aktyviai jungtis į šį vajų. 
Kiekvienoje vietovėje, kiekvie
noje sąjungoje turėtų būti suda
ryti pagalbiniai komitetai, ku
rie savo aplinkoje aktyviai tal
kintų fondo valdybai. Tiktai mū
sų visų darnus, Dievo, tėvynės 
ir artimo meile pagrįstas darbas 
užtikrins šviesesnį Lietuvos ry
tojų.

Daugiau kaip metai yra svarsto
mos galimybės ir reikalingumas, 
kad pati Ateitininkų federacijos

institucija vėl sugrįžtų į Lie
tuvą. Ateitininkija yra viena, ne
daloma ir vientisa. Jos vyriausia 
būstinė vėl turėtų būti mūsų tė
vynėje Lietuvoje. Todėl ateinan
čiais metais Lietuvoje, tuojau 
po dainų ir šokių šventės, įvyks 
viso pasaulio ateitininkų kon
gresas. Tai bus iškilmingas, vi
so pasaulio ateitininkų susibū
rimas, kuriame bus išreikšta šio 
krikščioniškojo sąjūdžio vieny
bė, bus patvirtintas teigimas, kad 
ateitininkija yra viena ir ta pati 
visame pasaulyje. Jame išryškinti 
pasiryžimai ir numatytos tolimes
nės veiklos gairės šviesesnei Lie
tuvos ateičiai.

Šių pasikeitimų įgyvendinimas 
nereiškia, kad yra nebereikalin
ga aktyvi išeivijos ateitininkija. 
Anaiptol, kaip tik yra reikalinga 
stipri, aktyvi ir užsiangažavusi 
ateitininkija išeivijoje. Ji liko 
viena iš gyvastingiausių organiza
cijų, vedanti lietuvišką jaunimą 
tautinio sąmoningumo, pasiauko
jimo ir Dievo bei artimo meilės 
keliu. Todėl kongresui pasiruošti 
iš išeivijos pusės šių metų vasa
ros gale, rugsėjo 3, 4 ir 5 d.d. 
(Darbo dienos savaitgalį) yra 
kviečiama išeivijos ateitininkų 
konferencija. Tai bus savaitgalis 
darbo, svarstybų ir pasiruošimo 
įvairioms permainoms. Tai bus 
kongresinių metų pradžia. Kon
ferencija vyks Čikagos-Lemonto 
apylinkėje. Šalia pasiruošimo 
1994 m. kongresui, šios konfe
rencijos pagrindinis tikslas bus 
pažvelgti į išeivijos ateitininkų 
veiklą, besikeičiančius jos užda
vinius ir ateities perspektyvas. 
Šioje konferencijoje yra kviečia
mi ir raginami dalyvauti visi iš
eivijos ateitininkai nuo jauniau
sio iki vyriausio, nes joje bus 
nagrinėjami ir sprendžiami esmi
niai išeivijos ir visos ateitinin
kijos rūpesčiai. Yra numatyta tu
rininga programa, stiprūs pa
skaitininkai, kun. St. Ylos 10 me
tų mirties paminėjimo akademija, 
jaunimui susipažinimo vakaras ir 
kt. Detalės ir smulkesnė progra
ma bus skelbiama spaudoje. Pra
šome ją sekti. Dėkojame Edmon
dui Salikliui už sutikimą būti 
šios konferencijos rengimo komi
teto pirmininku.

Per visą penkiasdešimtmetį, 
ateitininkai išeivijoje kūrė, 
planavo ir svajojo apie šiuos, 
stebuklingų įvykių, laikus. Ta
čiau ar išeivijos ateitininkai 
yra pasiryžę visu uolumu įsijungti 
į vykdomą piniginį vajų? Ar išei
vijos ateitininkai yra užtektinai 
susirūpinę tolimesnės veiklos 
kryptimi ir dalyvaus konferen
cijoje rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis? 
Ar išeivijos ateitininkai liks iš
tikimi savo idealams ir įsijungs 
į Lietuvių tautos dvasinio atgi
mimo judėjimą? Atsakymus duo
sime mes visi savo aktyviu daly
vavimu. Užtikrinkime, kad šis 
kvietimas neliktų tiktai tyruose 
šaukiančiojo balsas!

Garbė Kristui!
Ateitininkų federacijos valdyba

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliame 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.

MONTREALYJEM^Wl

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

AAAfi SKAMBINKITE INFOR- 
KU>V VtSUS MACUOS IR APTARN- 
VIV AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. KADA - 7 DIENAS

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

ERSEIM world tours

Daugiau informacijų teikia:

(41 6) 882-5470 arba 1 -800-268-9049
Dėl užsakymų kreipkitės į savo kelionių biurus.
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& LAISVOJE TĖVfflEJE
DARIAUS MUZIEJUS

Įmonės “Gargždų statyba” 
darbininkai atnaujino Stepono 
Dariaus gimtąją sodybą, kuri 
yra Klaipėdos rajono dabar jo 
vardu pavadintame buvusiame 
Rubiškio kaime prie Judrėnų. 
Ant senų pamatų iškilo auten
tiška troba ir žemaitiškai nu- 
male vadinama klėtelė. Kieme 
išsišakojo Dariaus ir Girėno 
medžiu vadinamas ąžuolas, ku
rį 1933 m. pasodino Rubiškio 
pavasarininkai. Prie jo išliko 
supiltas pilkapis ir 1969 m. pa
statytas paminklinis akmuo. So
dybos atnaujinimo pabaigtuves 
surengė Gargždų statybininkai, 
darbą atlikę pagal Vilniaus pa
minklų atnaujinimo bei projek
tavimo instituto architektės 
A. Lainauskaitės planus, ku
riems ji panaudojo sutelktą is
torinę medžiagą. Lietuvos tech
nikos muziejaus vyr. mokslinio 
bendradarbio M. Raštikio pra
nešimu, pagrindiniame trobos 
kambaryje bus išstatytos atkur
tos nuotraukos, vaizduojančios 
Stp. Dariaus gyvenimą nuo vai
kystės dienų iki istorinio skry
džio per Atlantą. Kitame įsteig
to muziejaus kambaryje stovės 
baldai, kuriais Stp. Darius nau
dojosi gyvendamas Kaune.

SOLDINAS IR “LITUANICA”
Minint Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno skrydžio per At
lantą penkiasdešimtmetį, Lietu
voje skraidė jų “Lituanica”. Miš
ke prie Soldino 1933 m. liepos 
17 d. sudužusios “Lituanicos” 
tikslią kopiją atkūrė ir lėktuvą 
su Panevėžio aviacijos sporto 
klubu pagamino lakūnas kon
struktorius Vladas Kensgaila. 
Skraidanti JAV “Bellancos CH 
300” modelio “Lituanica” buvo 
panaudota Lietuvos kino studi
jai rež. Raimondo Vabalo su
kurtame vaidybiniame filme 
“Skrydis per Atlantą”. Šieme
tiniame šešiasdešimtmečio su
kakties minėjime atkurtąja “Li
tuanica” iš Aleksoto Soldinan 
atskris du lakūnai — konstruk
torius Vladas Kensgaila ir či- 
kagietis inž. Edmundas Jasiū- 
nas. Jie simboliškai užbaigs 
mirties Soldine nutrauktą Da
riaus ir Girėno paskutinę 700 
km skrydžio dalį. Jų žuvimo vie
ta dabar yra Lenkijai atiduo
tame Gožovo vaivadijos Pščel- 
niko kaime. Soldinas jau iš
brauktas iš tos vietovės žemė
lapių.

SEZONO PRADŽIA PALANGOJ
Kurortinio sezono atidary

mo šventė Palangoje įvyko birže
lio 18-20 d.d. Palangiškiams ir 
jų svečiams Lietuvos dvarų kul
tūros, grafų Tiškevičių šeimos 
portretų, pajūrio nuotraukų, že
maitiškų audinių, buities rakan
dų parodas surengė Gintaro ir 
Dr. Jono Šliūpo (1861-1944) mu
ziejai. Mugėn pagrindinėse Pa
langos gatvėse su savo gaminiais 
įsijungė Vilniaus, Kauno, Pane
vėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Pa
langos verslininkai ir tautodai
lininkai. Jos dalyvius sveikino 
Palangos Juzė, linksmino kon
certinės grupės. Stadione su
rengtą parą trukusį bėgimą lai
mėjo kretingiškis Petras Silki
nas, nubėgęs 238 kilometrus ir 
400 metrų. Futbolo rungtynes 
Klaipėdos “Sirijus” 0:3 rezul
tatu pralaimėjo Rygos “Skonto”

komandai. Šventinius koncer
tus vasaros salėje ir centrinė
se kurortinio miesto aikštėse 
surengė “Dinamikos” grupė, Ar
vydas ir Jūratė Vilčinskai, et
nografinis “Bočių” ansamblis, 
Kretingos kultūros namų kape
la, Užpalių kanklininkų an
samblis “Pasagėlė”. Vaikams 
buvo skirtos įvairios pramo
gos, speciali programa “Kroko
dilo aštrūs dantys”.

GIMNAZIJOS SUKAKTIS
Klaipėdoje paminėta ten 

prieš 70 metų įkurtos pirmosios 
lietuvių gimnazijos sukaktis. 
1930 m. ji buvo pavadinta Vytau
to Didžiojo gimnazija, 1955 m. 
— Kristijono Donelaičio viduri
ne mokykla. Tris dienas truku
siame septyniasdešimtmečio mi
nėjime atidarytas mokyklos mu
ziejus, mokinių ir mokytojų dai
lės darbų paroda. Mokykloje 
susitiko jos visų laikų auklė
tiniai. Mišiomis Taikos Kara
lienės šventovėje ir apsilanky
mu Klaipėdos kapinėse prisi
minti ir pagerbti šios istorinės 
mokyklos mirusieji pedagogai ir 
auklėtiniai.

50.000 TALONŲ
Lietuvos laisvės varpininkų 

draugijos respublikinės tarybos 
pirm. Vytautas Vaineikis, pasi
piktinęs 50.000 talonų kapavie
tės kaina, birželio 23 d. “Tieso
je” rašo: “Už vietą kapui — 
50.000 talonų”? Abejones dėl 
tokio Rozalimo apylinkės depu
tatų sprendimo perskaičiau Pa
kruojo rajono laikraštyje ‘Auk
sinė varpa’. Pritariu tiems, ku
rie piktinasi šiuo pritrenkian
čiu ketinimu pasipelnyti iš žmo
gaus nelaimės. Pasakykit, ar tai 
ne pasityčiojimas iš tų, kurie 
žiauraus likimo, Sibire trem
ties, pokario skriaudų po margą 
pasaulį išblaškyti gal ir tebe- 
puoselėja vienintelę viltį — nors 
po mirties atgulti amžinojo po
ilsio po gimtinės dangum ...”

PELNOSI IR IŠ MIRUSIŲJŲ
Kėdainietis Jonas Vainaus

kas “Tiesos” gegužės 13 d. laidoj 
skundžiasi redakcijai: “Kėdai
niuose yra laidojimo rūmai. Ta
čiau žmonės dabar dažnai pasi
tenkina be šios įstaigos paslau
gų, nes jos labai brangios. Bet 
be mašinos vis tiek neišsiversi. 
Todėl katafalką nori nenori turi 
imti, nes mirusį į kapus nuvežti 
reikia. Juo labiau, kad dabar ne 
visos įmonės ir organizacijos 
transportu gali padėti. O laido
jimo rūmai tuo ir naudojasi. Už
sisakęs mašiną (vadinamąjį ka
tafalką), iš laidojimo rūmų dar
buotojo kainos nesužinosi, jis 
tik užrašo, kelintai valandai 
nuvykti. Kainą pasako vairuoto
jas, kai nuveža į kapines. Už 
mirusiojo nuvežimą du kilomet
rus — 4.000 talonų! Žmonės mo
ka — kur dėsies, mirusį juk rei
kia palaidoti. Tačiau ką daryti 
nedirbantiems, pensininkams 
ar vienišiems žmonėms, kuriems 
net valgiui neužtenka? Labiau
siai piktina, kad tas vairuoto
jas lupikautojas ar laidojimo 
rūmai neduoda jokio kvito. Ne
teko girdėti, kad už mirusiojo 
nuvežimą vieną metrą imtų po 
du talonus! Gal kituose šalies 
rajonuose nuvežti mirusį į ka
pines pigiau nei Kėdainiuose?” 
Redakcija, paskelbusi J. Vai
nausko laišką, į šį klausimą ne
atsako. y. Kst.

Hamilton, Ontario
LAIMĖJO TAURĘ. Hamiltono 

ledo ritulio komanda š.m. balan
džio 4 d. Detroite laimėjo 1993 me
tų taurę. Tai šeštas toks laimėji
mas per paskutiniuosius dešimt 
metų. Pirmųjų žaidynių rezultatai: 
Detroitas - 4, Torontas - 3; antrų
jų: Hamiltonas - 5, Torontas - 2; 
taurės žaidynėse: Hamiltonas - 10, 
Detroitas - 1. Ritulį įmušė: V. Ur- 
bas-4, J. Svazas-2, A. Choromans- 
kis - 2, L. Duroscher - 1, S. Gurec- 
kas- 1. A.C.

A.a. PRANO PAREŠČIO atmini
mui, pagerbdami artimuosius Pa
galbai Lietuvos vaikams aukojo: 
$25 - S. Domeikienė; $20 - M. A. 
Pusdešriai, R. B. Pakalniškiai, 
A. Čerškienė, O. B. Steponavičiai, 
S. A. Jankauskai, A. K. Žilvyčiai, 
S. J. Remesat, D. M. Jonikai; $10
- T. Enskaitienė, E. J. Mažulaičiai, 
J. Paškevičienė, G. A. Grajauskai, 
F. Venckevičienė, G. Gudelienė; 
$5-J. K. Blekaičiai.

A.a. ALBERTO GUDELIO atmi
nimui $10 aukojo G. A. Grajauskai.

Nuoširdžiai dėkoja Pagalba Lie
tuvos vaikams komitetas Hamil
tone.

Ottawa, Ontario
“VINGIO” METINIS KONCER

TAS. Išgirdę akordeono taktus, 
scenoje pasirodė šešios, jaunos, 
grakščios šokėjos ir pasveikino 
susirinkusius svečius su tautiniu 
šokiu “Kepurine”. Ir štai su tokia 
linksma įžanga prasidėjo “Vingio” 
metinis koncertas birželio 12 d., 
Sir Robert Borden gimnazijos au
ditorijoje Otavos priemiestyje. 
Šokėjai pilną ir įvairią progra
mą atliko sušokdami keturiolika 
šokių. Pirmoje programos dalyje 
šeši šokiai buvo seniau išmokti ir 
atlikti praeitą vasarą Čikagoje IX 
išeivijos lietuvių tautinių šokių 
šventėje. Vėl be priekaištų vingie- 
čiai atliko “Gyvatarą”, “Dobilė
lį”, “Per girią girelę”, “Juodbėrė
lį”, “Patrepsėlį” ir “Suktinį”. Su 
tinkamu įvadu pranešėja pristatė 
naują šokį - “Liaudies šokių pynę”
- sakydama, kad su šia pyne šven

čiam ir vainikuojam tave mylima 
Lietuva. Ši įspūdinga šokių pynė, 
sudaryta iš šešių skirtingų šokių 
su įvairiais ritmais ir tempais, 
buvo dailiai sušokta.

Kadangi dauguma šokėjų sce
noje šoka be sustojimo, jie užsi
tarnavo 15 minučių pertraukos, 
nors žiūrovai nekantriai laukė 
antrosios programos dalies. Ant
roje dalyje šeši nauji šokiai su
darė puikų repertuarą, parody
dami visų metų darbo derlių. Pra
sidėjo su gyva ir linksma “Pasiut
polke” ir vestuviniu žaidimu “Ta
balu”. Sudėtingiausias šokis 
“Juodasis Jonkelis” reikalavo 
nepaprastos jaunatviškos energi
jos ir gilios koncentracijos nepa
klysti ir išlaikyti lygiavimą. Aš- 
tuonios mergaitės parodė savo ga
bumus, meniškai atlikdamos “Ab- 
rūsėlį”. Koncertas baigėsi su vi
siems gerai žinomais ir mėgsta
mais audimo šokiais - “Audėjėle” 
ir “Aštuonyčiu”.
Programos pranešėjos - Virgini

ja Ruškienė ir Loreta Lukšaitė- 
Cassidy savo pristatymais bei dek
lamacijomis papildė koncerto pro
gramą. Petras Jurgutis akordeonu 
grojo visiems šokiams. Programai 
pasibaigus ir į sceną suėjus gru
pės 22 šokėjams, publika savo plo
jimu šiltai padėkojo jiems ir šauk
dami “bravo” įvertino visų pastan
gas. Šitas malonus šeštadienio va
karas - tai nuopelnas “Vingio” vado
vės Giedrės Abromaitienės yra ir 
Otavos lietuvių pasididžiavimas. 
Nuo įsikūrimo 1991 m. kovo mėn. 
“Vingio” šokėjai, kaip jau buvo 
minėta, dalyvavo šokių šventėje 
Čikagoje, atliko septynias pro
gramas Otavos apylinkėje ir vie
ną pasirodymą Montrealyje. Įver
tinant šio vieneto veiklą, reikia 
prisiminti, kad šią šokių grupę 
sudaro ne vien bendraamžiai, bet 
studentai, jauni profesionalai, 
tėvai šoka šalia vienas kito ir su
geba sušokti įvairius, gyvus, su
dėtingus šokius. O svarbiausia, kad 
“Vingis” suburia šiuos asmenis ir 
įskiepina meilę lietuviškam šo
kiui. R. Kličienė

Sault Ste. Marie, Ont.
A.a. KAZYS VALIUS mirė 1993 

m. birželio 23 d., sulaukęs 72 m. 
amžiaus. Palaidotas katalikų “Ho
ly Sepulchre” kapinėse. Liūdesy
je liko žmona Marija ir dvi dukte
rys. Velionies atminimui Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $50 - KLB 
Sault Ste. Marie apylinkės valdy
ba; $20 - S. V. Goldbergai, J. Va
las; $10 - I. Genys, E. Kutkevičius, 
O. Okmanienė, A. Petronis, O. V. 
Žurauskai.

Užuojauta velionies šeimai - dė
kojame aukotojams. V.V.

KLB žinios
Kiekvienas lietuvis Kanadoje 

remia Lietuvą pagal asmenines 
galimybes ir sąžinę. Aldonos Pun- 
džiūtės-Tallo (Oshawa) humanita
rinė pagalba lietuviams yra vie
nas iš daugelio konkrečių pavyz
džių. A. Pundžiūtė-Tallo parūpi
no $3.000 vertės vaistų Lietuvos 
ligoninėms iš Kanados farmacinių 
įmonių. Prie šios gražios aukos- 
dovanos prisidėjo ir Salomėja 
Pundžiuvienė, Aldonos mama.

Detroite birželio 18-20 d.d. įvyko 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Lietuvos politinių partijų vado
vai ir Lietuvių bendruomenės 
išeivijoje nariai. KLB valdybai 
atstovavo pirm. A. Vaičiūnas ir 
sekr. V. Zubrickienė. Konferen
cijos tikslas — nustatyti lietuvių 
išeivijos veiklos gaires ryšium 
su dabartine Lietuvos politika.

Pagal 1989 metais priimtą pa
taisytą Kanados lietuvių bend
ruomenės statutą, kiekvieno na
rio solidarumo įnašas yra $10 į 
metus. Į KLB įeina visi Kanados 
lietuviai - čia gimę ir atvykę.

Švietimo komisijos (pirm. Gied
ra Paulionienė) rūpesčiu, gegu
žės 14 d. KLB švietimo medalius 
gavo: St. Dabkus, V. Dailydienė, 
R. Bukšaitytė-Wilkinson.

Kanados lietuvių mokyklų met
raštis, redaguotas R. Jonaitienės 
ir išleistas KLB, jau išdalintas 
visiems mokiniams per lietuvių 
mokyklas.

Lietuvos pedagoginiam institu
tui išsiųsta lietuviško švietimo 
medžiaga, kurią institutas pritai
kys lietuvių mokykloms, esan
čioms kituose kraštuose.

Pradėtas KLB švietimo komisi
jos vaizdajuosčių paruošimas 
Lietuvoje lietuvių mokykloms 
Kanadoje supažindinti, atgaivin
ti bei stiprinti lietuviškas tradi
cijas išeivijoje. L.N.

Aukos Kanados lietuvių 
bendruomenei

$300 — S. Kačinskas (Hamilto
nas); $200 — A. Aperavičienė (a.a. 
K. Aperavičiaus atminimui), M. 
Jakubauskienė; $100 — A. S. Ba
naičiai (Ottawa), I. A. Žemaičiai, 
A. Senkus; $50 — A. Paulius (Ha
miltonas), J. Valiulis (Ottawa); 
$30 — P. Šukys; $25 — L. Tamo
šauskas.

Solidarumo mokestis: $150 — 
KLB Edmontono apylinkė.

KLB krašto valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką visiems auko
tojams.

©• LIETUVIAI PASAULYJE

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' 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-- 
vežame autobusu keleivius į Mont- 
realį 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.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis

Tel. 383-9026
154 Darlington Dr.

Hamilton, Ontario L9C 2M3

Otavos lietuvių ‘‘Vingio” šokių grupės mergaitės metiniame koncerte 
birželio 12 dieną Nuotr. J. Kairio

JA Valstybės
Vasaros sezonas “Dainavos” 

stovyklavietėje gegužės 30 d. 
buvo pradėtas atnaujintos sve
tainės atidarymu. Stovyklavie- 
tėn suvažiavo beveik šimtas sve
čių su vaikais ir jaunuoliais. 
Trumpą žodį tarė “Dainavos” ta
rybos pirm. Vytautas Petrulis. 
Nuveiktus darbus ir ateities 
planus aptarė svetainės vadovė 
Taura Underienė. Pirm. V. Pet
ruliui perkirpus kaspiną, buvo 
atidarytos svetainės durys sve
čiams. Jie pavaišinti vaisių sul
timis ir lengvais užkandžiais. 
Pasibaigus oficialiai daliai, 
buvo galima užsisakyti įvairių 
patiekalų. Jaunos šeimininkės 
dabar rūpinsis savaitgaliais 
atvykstančiais svečiais.

Užsienio lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos konferen
cija gegužės 15-16 d.d. įvyko Ne
kaltai Pr. Marijos seselių vie
nuolyno patalpose Putname ir 
buvo pradėta prel. Vytauto Bal
čiūno sukalbėta invokacija. 
Konferencijoje susilaukta apie 
30 dalyvių bei svečių iš Čika
gos, Bostono, Niujorko, Provi
dence, Hartfordo, Worcesterio 
ir Putnamo apylinkių. Pagrin
dinis dėmesys teko Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos centro valdybos pirm. Po
vilui Katiliui, padariusiam iš
samų pranešimą apie šios par
tijos veiklą nepriklausomybę 
atstačiusioje Lietuvoje. Narių 
skaičiumi ten vis dar yra di
džiausia Lietuvos demokratinė 
darbo partija. Krikščionys de
mokratai, turintys beveik 9.000 
narių, užima II vietą. Jie spar
čiai didina savo veiklą ir jau 
yra įsteigę 44 skyrius, pradėję 
darbą su jaunimu, kurio atsto
vai dabar nesidomi politika. 
Juos reikia išjudinti ir sudo
minti, nes didžiąją krikščionių 
demokratų dalį Lietuvoje suda
ro vyresnio amžiaus tautiečiai.

Krikščioniškas idėjas Lietu
voje skleidžia krikščionių de
mokratų periodiniai leidiniai 
— “Naujasis dienovydis”, “XXI 
amžius”, “Katalikų pasaulis”, 
“Caritas”, “Apžvalga”, iš iš
eivijos sugrįžęs “Tėvynės sar
gas”. Tačiau periodinių leidi
nių ir knygų vis dar nepakan
kama. Reikėtų perspausdinti 
“Ateities” Čikagoje išleistas 
serijos “Mūsų idėjos dabarties 
šviesoje” knygas, “Krikščionies 
gyvenime” leidinius. Tokiems 
planams įgyvendinti reikės di
desnės išeivijos lietuvių para
mos. Konferencijos dalyviai pri
ėmė dvi rezoliucijas, įpareigo
jančias steigti krikščionių de
mokratų židinius lietuvių telki
niuose JAV ir stiprinti ryšius 
su bendraminčiais Lietuvoje. 
Konferencija baigta dalyvių 
sugiedotu Tautos himnu.

Argentina
Susivienijimas lietuvių Ar

gentinoje Motinos dienai pasi
rinko antrąjį gegužės sekma
dienį. Gyvoms ir mirusioms mo
tinoms skirtas Mišias Aušros 
Vartų šventovėje atnašavo ir 
pamokslą sakė kun. Augustinas 
Steigvilas, MIC. Giedojo Šv. Ce

cilijos lietuvių choras. Kon
certinė minėjimo dalis įvyko 
SLA salėje. Ją paruošė bei jai 
vadovavo Ariel Dumšė ir Marija 
Zablockaitė. Programą tauti
niais šokiais pradėjo jaunieji 
“Dobilo” atstovai, užbaigė vy
resnieji. Apie Lietuvos moti
nas bei jų nuopelnus vaikams 
ir Lietuvai kalbėjo Ariana 
Rastauskaitė, padeklamavusi 
Bernardo Brazdžionio eilė
raštį “Motina” ir pateikusi 
Lietuvos rašytojo Justino Mar
cinkevičiaus motinoms skirtų 
minčių. Visoms Buenos Aires 
lietuvėms atstovavo visų pa
gerbta Konstancija Kučinskie- 
nė. Puokštę gėlių minėjimo da
lyvių vardu jai įteikė dukra Ai
da Kučinskaitė. SLA valdybos 
pirm. Arnoldas Vezbickas pa
dėkojo minėjimo dalyviams ir 
programos atlikėjams.

Britanija
Baltijos tautų vakarą ba

landžio 24 d. Latvių klube su
rengė Boltone gyvenantys lie
tuviai, latviai ir estai. Šis va
karas pakeitė anksčiau metų 
pradžioj rengtus bendrus Bol- 
tono baltiečių šokius. Šįkart 
visi susėdo prie vaišėms paruoš
tų stalų. Jas įvadiniu žodžiu pra
dėjo Latvių klubo ir “Dauguvos 
vanagų” skyriaus pirm. J. Za- 
kis. Politinių įvykių apžvalgą 
padarė latvis J. Pocs. Susirin
kusius baltiečius lietuvių var
du pasveikino H. Vaineikis, es
tų vardu — Silvia Kuusik. Ne
gausūs Boltono lietuviai, turė
dami gerus balsus, tą vakarą 
pasižymėjo prie vaišių stalų 
sudainuotom lietuviškom dai
nom.

Belgija
A. a. Liucija Mačernytė, be

nediktinė vienuolė, sulaukusi 
85-rių metų, gegužės 17 d. mirė 
Louvain-la-Neuve mieste, Šv. 
Gertrūdos benediktinių vienuo
lyne. Velionė buvo žemaitė, su 
kitom jaunom lietuvaitėm atvy
kusi į benediktinių vienuolyną 
senajame Louvaine. Ten jai te
ko dirbti benediktinių vienuo
lyno tvarkomame studenčių 
bendrabutyje. Prieš porą de
šimtmečių studenčių bendra
butis buvo perleistas kitam 
vienuolynui. Seselės tada per
sikėlė į Šv. Gertrūdos benedik
tinių vienuolyną jau minėtame 
naujajame universiteto mieste 
Louvain-la-Neuve. Ten buvo ke
turios lietuvaitės, bet dvi mi
rė, viena sunkiai serga prieglau
doje. Seselė Liucija buvo viena 
lietuvaitė tarp prancūziškai 
kalbančių belgių. Kol sveikata 
leido, ji dalyvaudavo Belgijos 
LB renginiuose, Europos lietu
viškųjų studijų savaitėse, lan
kydavo kitose Belgijos vietovė
se esančias lietuvaites benedik
tines seseles. Jas aplankydavo 
dabar jau miręs kun. Julius Da
nauskas, gyvenęs Belgijoje, kun. 
Jonas Petrošius iš Paryžiaus ir 
kun. Jonas Dėdinas iš Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje. Se
selė Liucija gegužės 19 d. pa
laidota Louvain-la-Neuve mies
to kapinių benediktinių sese
lių skyriuje.

□ \/i ELECTRICAL 
D V L 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.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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 .................... .... 500 gr
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 .......................... 20vnt.
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 kg Kiaušiniai ......................... 10 vnt.
Sūris lietuviškas........ .........2 kg Kaina................................ $92 00

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

o
"Dievus teikiu mums meile, 

kad mylėtume tų. kurį 
Jis mums duodu"

The
Lougheed a Barnard

šeimos ir tu rimu lojai
m

Žmonės, kurie atjaučia kitus'

Sudbury Ontario

a y a j) LIETUVIŲ KREDITO 
JI ZV JLlvA. 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%

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

RRSP ind. 3 m......................... 5.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........6.75%

asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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
Pervedam 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

* 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:
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



MARTYNO JANKAUS perlaidojimo iškilmės Bitėnuose 1993 m. gegužės 30 d. Nuotraukoje - dalis tautiečių prie M. Jan
kaus muziejaus. Priekyje Šilutės šauliai; už ju kalba Šilutės rajono tarybos pirm. V. Šopis Nuotr. M. Purvino

Atsisveikinimas Bitėnų kapinėse su tėvynėn grįžusiu Mažosios Lietuvos patriarchu MARTYNU JANKUMI.
Nuotraukos priekyje - pelenų urna, pastatya prie kapo Nuotr. M. Purvino

Palydėjome patriarchą Martyną Jankų

XIX a. — M. Jankaus jaunys
tės laikais. Toks pavidalas, 
mūsų manymu, pritinka žmo
gui, kuris tarp daugybės dar
bų ir rūpesčių neatitrūkda- 
vo ir nuo savo Tėviškės že
mės. Įdomu, jog tas įvairiose 
srityse nusipelnęs vyras 1920 
m. buvo įtrauktas į Lietuvos 
valstybės tarybą kaip “ūkinin
kas Martynas Jankus”.

Lelijos-tulpės pavidalo
krikštas savaip atspindi 
sudėtingą Mažosios Lietuvos 
istoriją. Nuo senovės čia au- 
gusios miškų lelijos, varpe
liai ir katilėliai, kaip senieji 
šio krašto gyventojai, buvo 
susiję su sava žeme, išlaiky
dami savąją prigimtį ir savi
tumą. Vėliau krašte paplito iš 
Vakarų Europos atgabentos 
tulpės, savaip simbolizuojan
čios ne vien svetimų įtakų pra
gaištingumą, bet ir patrauk
lius civilizacijos dalykus. 
Lyg tą įvairiausių kultūrų su
siliejimą atspindėdamos, dar 
ir dabar pražysta jau sulaukė
jusios geltonos senovinės tul
pės apleistose lietuvininkų 
kapinėse tarp sovietmečiu 
suniokotų antkapių . ..

Gan simboliška ir vadina
mosios M. Jankus tulpės is
torija. Daugeliui metų pra
bėgus nuo didžiosios sumaiš
ties, Bitėnų muziejaus tvar
kytojai B. ir K. Žemguliai pa
stebėjo suniokotoje Jankų so
dybvietėje retsykiais pražys
tančią tulpę. Tai buvo giliai 
žemėje išlikęs menkas svogū-

MARTYNAS PURVINAS, 
Lietuvininkų bendrijos “Mažoji 

Lietuva” seimelio narys

Paskutinįjį gegužės sekma
dienį senovinėse Bitėnų kai
mo kapinaitėse greta Ramby- 
no buvo perlaidoti Mažosios 
Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus palaikai, pargabenti 
iš Vokietijos.

Taip apsisuko žymiojo lie
tuvininko gyvenimo ratas: 1858 
m. gimęs ir gyvenęs Bitėnų 
kaime, 1946 m. miręs prie 
Flensburgo ir ten palaidotas, 
veik pusę amžiaus praėjus su
grįžo į gimtąjį kraštą bent 
urnoje su pelenais. Palaikus 
iš Vokietijos pargabeno Lie
tuvininkų bendrijos “Mažoji 
Lietuva” pirmininkas Vikto
ras Petraitis" gražiai talki
ninkaujant tenykščiams ir Lie
tuvos šviesuoliams.

Gegužės 29 d. urna buvo pa
šarvota Šilutėje, o kitos die
nos viduryje pergabenta į Bi
tėnus, kur susirinko apie du 
šimtus žmonių iš įvairių Lie
tuvos vietų, nemaža išeivių. 
Prie M. Jankaus muziejaus — 
lauke pastačius urną ant lie
tuviškomis drobėmis dengtos 
ir ąžuolų lapų vainiku apjuos
tos pakylos — paminėtas gar
siojo žmogaus atminimas. Per
laidojimo reikalus tvarkė ir 
paminėjimui vadovavo Sau
lius Sodonis iš Šilutės rajo
no valdybos kultūros skyriaus. 
Garbės sargyboje stovėjo Šilu
tės šauliai ir savanoriai, tal
kininkavę visuose darbuose.

Dabartinės krašto valdžios 
vardu kalbėjo Šilutės rajono 
tarybos pirmininkas Vitalijus 
Šopis. Ilgametis Mažosios Lie
tuvos kultūros tyrinėtojas dr. 
Domas Kaunas papasakojo 
apie Jankų šeimos gyvenimą 
Bitėnuose, M. Jankaus visuo
meninę veiklą, jo dalyvavimą 
kovoje už krašto likimą. Pla
čiai apibūdinti jo nuopelnai 
kultūrai, tikras žygdarbis 
spaudos srityje: anuomet bu
vo išleista per 360 knygų, 25 
laikraščiai.

Inžinierius Algimantas Zo- 
lubas papasakojo apie savo 
pagamintą ir 1983 m. gegužės 
9 d. paslapčiomis Jankų kapa
vietėje pastatytą medinį kry
žių su užrašu “M. Jankaus šei
mos kapas”. Nors sovietmečiu 
žymiojo lietuvininko vardą 
nuo visiško nutylėjimo gelbė
ta primenant ir specialiai pa
brėžiant jo paramą senų laikų 
socialdemokratams, tačiau pla-

čiau minėti M. Jankų vis tiek 
neleista.

Mažosios Lietuvos istorijos 
žinovas dr. Algirdas Matule
vičius papasakojo apie Jankų 
šeimos kilmę (senovėje jų gy
venta veik kunigaikščio Gedi
mino tėviškėje — prie Skaud
vilės), šio krašto tolimą pra
eitį (čia buvo Skalvių genties 
žemės, Ramigės pilis ir Ram- 
byno šventkalnis), velionies 
reikšmę ir nuopelnus (M. Jan
kus ir Vydūnas Mažojoje Lie
tuvoje prilygo J. Basanavičiui 
ir V. Kudirkai Didžiojoje Lie
tuvoje).

M. Jankaus muziejaus pri
žiūrėtoja Birutė Žemgulienė 
papasakojo apie 12 metų dar
bą. Anuomet gausiau lankyto
jų sulaukta 1983 m. — minint 
Bitėnų spaustuvininką ir 
“Aušrą”. Daug žmonių užplū
do tautinio atgimimo metais
— ypač 1989 m.

Užgriuvus ekonominei kri
zei, daugumai sunku kur nu
vykti — juolab į nuošalesnius 
Bitėnus. Tačiau ir šiuo sunk
mečiu paminėjime dalyvavo 
daugiau žmonių nei tikėtasi. 
Tad M. Jankaus vardas ir po 
tų dešimtmečių dar daug ką 
reiškia nemažai Lietuvos gy
ventojų daliai.

Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Gocentas pa
minėjo didįjį lietuvininką, 
geru žodžiu priminė Vokieti
joje daug talkinusį Ostsee 
akademijos atstovą dr. Diet- 
mar Albrecht.

Poetė Birutė Baltrušaitytė
— šiam kraštui daug savo kū
rinių paskyrusi — paskaitė 
savo eiles, skirtas M. Jan
kaus sugrįžimui į tėviškę.

Iš tolimų kraštų atvykę ve
lionies vaikaičiai Ieva Jankutė 
ir Endrius Jankus kreipėsi

į mielą tėtutį, pasidžiaugda
mi, kad baigiasi grįžimo į Tė
vynę veik amžina kelionė.

Po gražių kalbų susirinku
siųjų iškilminga eisena pa
suko senųjų kapinaičių link. 
Pasukta aplinkiniu keliu — 
pranešant palaikus pro karų 
ir sovietmečio suniokotą Jan
kų sodybą, pro ten atstatomą 
Bitėnų spaustuvę. Specialiai 
tai progai pagamintus neštu- 
vėlius su urna nešė šaulių 
vyrai, lydimi mergaičių tau
tiniais drabužiais, nešusių 
gėles ir vainikus.

Daug žmonių — susirinku
sių iš aplinkinių kaimų ir iš 
toliau atvažiavusių — jau lau
kė pačiose kapinaitėse, didele 
minia apsupę Jankų šeimos 
kapus. Prie kapo aidėjo gedu
linga muzika. Atsisveikinimo 
žodį tarė Lietuvos respubli
kos kultūros ir švietimo mi- 
nisterio pavaduotojas Vytau
tas Balčiūnas. Užpylus kapą 
žemėmis, ant jo buvo gražiai 
sukrautas visas kalnas gėlių 
ir vainikų. Pabaigoje sugie
dotas Lietuvos himnas.

Vyksmo prasmę gal taikliau
siai nusakė poetės B. Baltru
šaitytės eilės:
Nors pelenu, tačiau esi namuos. 
Bitėnų bitės siaus viršum galvos 
Esi namuos — po stogu Lietuvos. 
Antai, Rambyno pušys pasiilgo, 
Antai rasa, kaip ašara, sužvilgo, 
Martynai Jankau, jau esi namuos.

Mažosios Lietuvos patriar
cho kapą pažymėjo architektų 
Marijos ir Martyno Purvinų 
suprojektuotas medinis krikš
tas. Norėjome parinkti šiam 
kraštui būdingą paminklinio 
ženklo pavidalą — ir M. Jan
kaus gyvenimą atspindintį.

Iš kelių siūlymų atrinktas 
lelijos-tulpės žiedo išvaiz
dos krikštas. Panašūs buvo 
statomi Šilutės apylinkėse

nelis, gal dar nuo anų laikų 
vis prasimušdavęs į šviesą 
pro dykvietės velėną, tuome
tinio gyvenimo pilnatvę pri
mindamas savotišku, ne šian
dieniškos išvaizdos žiedu. 
Taip ir naujasis krikštas ka
pinėse turėtų simbolizuoti 
to nuterioto krašto didįjį 
atkaklumą ir kantrybę, gebė
jimą vis atsišaukti savo žygių 
atgarsiais.

Dabar senoji tulpė ir jos 
palikuonys kasmet žydi prie 
Bitėnų muziejaus. Taip į tin
kamesnę vietą pargabenti ir 
didžiojo lietuvininko palai
kai — nedažnai lankyti sveti
mame krašte. Gimtojoje žemė
je juos priglaudė Jankų gimi
nės kapas, ilgus dešimtmečius 
tvarkytas pasišventusios Bi
tėnų kapinių prižiūrėtojos, 
vietinės lietuvininkės Elenos 
Grigolaitytės-Kondratavičie- 
nės.

Nuo šiol M. Jankus ilsisi po 
truputį kuriamame Mažosios 
Lietuvos panteone, to krašto 
bei jo žmonių painią ir tragiš
ką istoriją primenančiame. Jis 
palaidotas netoli Vydūno — ne 
taip seniai pargabento iš sve
tur. Kai kam tokia kaimynystė 
net keista pasirodžiusi: kaip 
tokie priešingi žmonės gali 
išsitekti vienose kapinėse. 
Juk Vydūnas dairėsi po dva
sios aukštybes, o užsispyręs 
ir retsykiais prieštaringas 
M. Jankus vis žemiškais daly
kais rūpinosi: politika, lei
dyba, reikalų tvarkymu. Betgi 
kiekvienas jų — vis savais ke
liais eidamas — savaip Mažo
sios Lietuvos reikalais ir te
nykščiais žmonėmis rūpinosi, 
nepamiršdami visos Lietuvos 
bei pasaulio. Todėl tie prie
šingi, bet mums nebeperski- 
riami žmonės ir susitiko jau 
amžinam poilsiui Bitėnų ka-

pinaitėse, Rambyno šventkal- 
nio kaimynystėje kaip kad 
dangus ir žemė — amžinos, 
bet neišskiriamos priešybės.

M. Jankaus palaikų pasku
tinę kelionę lyg palaimino 
graži saulės šviesa. Išvaka
rėse pliaupė stipri liūtis, kiek 
supainiojusi kitą šventę prie 
Rambyno — penktąjį lietuvi
ninkų susiėjimą. Kasmet su- 
kviesdami senuosius Mažosios 
Lietuvos gyventojus į susiti
kimą ir reikalų aptarimą, šį 
kartą parinkome šią vietovę 
— tokią svarbią krašto isto
rijai. Net ir lietus (veik kaip 
Apvaizdos ženklas reikalingas 
užsitęsusios sausros nuvargin
tai Lietuvos žemei) neatbaidė 
nemažo susirinkusiųjų būrio.

Pradžioje dalyvauta atstato
mos Vyžių evangelikų-liute
ronų šventovės netoli Šilutės 
atšventinime. Sovietmečiu ta 
šventovė — kaip ir veik visos 
Klaipėdos krašte buvo labai 
suniokota, ūkiniams reikalams 
naudota. Tik Atgimimo laikais 
ji sugrąžinta tikintiesiems 
ir palaipsniui atstatoma, at
kuriant buvusį pavidalą bei 
vidaus įrengimą. Atšventini
mo iškilmėse dalyvavo vysku
pas J. Kalvanas ir dar aštuo- 
ni kunigai iš Lietuvos bei iš
eivijos.

Po to nepalankus oras visus 
suvarė į netolimų Juknaičių 
salę. Ten pašnekėta apie savo 
rūpesčius. Išeivijos atstovai 
papasakojo apie teikiamą pa
ramą ir planus. Palaipsniui 
spausdinamos knygos apie 
Mažąją Lietuvą — sovietme
čiu nutylimą kraštą, jo žmo
nes ir papročius. Būtent šio
je srityje išeivijos parama 
gali būti labai ženkli, pade
dant prikelti iš užmaršties 
savito krašto kultūros verty
bes. Reikšmingu būtų ir nyks
tančių Mažosios Lietuvos lie
kanų tyrimų rėmimas.

Teko parengti ir paskelbti 
susiėjimo rezoliuciją dėl to 
krašto kultūros paveldo. Pa
žymėti tenykščiai pasiekimai 
senovėje, jų niokojimas soviet
mečiu. Nepriklausomybės me
tais krašto gyvenimas dar ne
skuba suktis žmoniškesne link
me, per pusamžį įsibėgėjus 
griovimui, daug kam pripra
tus nebegerbti buvusių ver
tybių. Paminėtas Kuršių ne
rijos gamtos ir kultūros tur
tų švaistymas, nevykusios sta
tybos Šilutės ir Klaipėdos se
namiesčiuose, kartais atžaga- 
rus restauratorių darbas 
reikšmingose vietose. Pabrėž
ta, kad ir šiuo sunkmečiu sa
vivaldybės ir valstybės val
džia, gausių žinybų valdinin
kai neturėtų pamiršti Mažo
sios Lietuvos kultūros pavel
do. Globos dar šaukiasi gar
siojo Rambyno apylinkės, su
vargę Bitėnai, garsius krašto 
žmones primenančios vietos.

Vakarop aprimus lietui, di
delis būrys susirinkusiųjų nu
vyko į Bitėnus, pabuvo M. Jan
kaus muziejuje, gėlėmis ir žva
kučių ugnimi pagerbė Vydūną. 
Uždegėme ugnį ir Rambyno 
kalno aukure. Ten buvo gra
žiai pakalbėta, paklausyta 
senovinių giesmių ir šio kraš
to dainų, pabendrauta su iš 
toli atvykusiais išeiviais. 
Kitais metais norime susirink
ti Katyčiuose — paminint ten 
atstatomą šventovę.
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Ilgametė Bitėnų kapinių tvarkytoja ELENA GRIGOLAITYTĖ-KONDRA- 
TAVIČIENĖ prie Jankų šeimos kapo 1991 m. Nuotr. M. Purvino

Lietuvos ateitininkai laukia paramos
Jau keletą metų ateitininkai 

Lietuvoje rengia stovyklas. Jos 
tapo viena iš sėkmingiausių auk
lėjimo priemonių. Stovyklų me
tu jaunimas, susitelkęs iš įvai
rių vietovių, mokosi krikščioniš
koje dvasioje bendrauti, tvarky
tis, mokytis ir džiaugtis. Ateiti- 
ninkiškų stovyklų populiarumas 
vis didėja ir auga. Visų norinčių
jų neįmanoma sutalpinti. Netu
rint savos stovyklavietės vado
vai paskęsta organizaciniuose- 
buitiniuose reikaluose: ieškoda
mi patalpų, maitinimo, pataly
nės ir t.t. Dažniausiai būna sun
ku suderinti visus buitinius rei
kalus. Ir dėl to nukenčia stovyk
los programa, sunkiau sukurti 
bendruomenės nuotaiką. Vis daž
niau ir dažniau buvo kalbama ir 
daromi žygiai dėl stovyklos įsi
gijimo Lietuvoje. Po ilgų debatų 
ir biurokratinių vargų galų gale 
pavyko pralaužti ledus, ir vyriau
sybė davė ateitininkams Berčiū
nuose (netoli Panevėžio) buvusią 
pionierių stovyklavietę.

Stovykla įsikūrusi gražiame 
pušyne, Nevėžio ir Sanžilės upių 
santakoje. Vieta stovyklavietei 
labai tinkama ir istorine prasme. 
Šalia stovyklavietės yra vienas 
iš seniausių III-IV š. Lietuvos 
pilkapynų. Šis pušynas buvo mėgs
tama Panevėžio ateitininkų vie
ta. Jie čia iškylaudavo, klausy
davo savo iškiliųjų dvasios vadų 
kun. A. Lipniūno ir A, Sušinsko 
konferencijų, Vysk. K. Paltaro
ko rūpesčiu 1939-1944 m. čia buvo 
statoma graži A. Miluko supro
jektuota bažnytėlė. 1941 m. jos 
pamatus pašventino kun. A. Su- 
šinskas, o Panevėžio laikraštis 
rašė: “Ši bažnyčia skiriama kaip 
paminklas išsivadavimui iš komu
nizmo jungo ir kaip šventa pagar
ba raudonojo teroro išvežtiesiems 
bei dėl laisvės žuvusiesiems.”

Po Antrojo pasaulinio karo vi
sos ten buvusios vilos buvo na
cionalizuotos ir paverstos pio
nierių stovykla. Bažnyčia buvo 
susprogdinta. Plytos sumaltos ir 
jomis išbarstyta Lenino aikštė 
Panevėžyje. Išliko tik nespėtas 
į bažnytėlės langus įstatyti gar
sus vitražisto Ušinsko vitražas, 
kuriame šalia visų kitų katalikiš
kų organizacijų šviečia ir ateiti
ninkų ženklas. Atstatę bažnyčią, 
ją norėtume pavadinti Tautos 
kankinių vardu, o šis brangus 
vitražas būtų ateitininkų sto
vyklos puošmena.

Stovyklos teritorija apima 
apie 19 ha. Ten yra 19 vasarna
mių, valgykla, sporto aikštynas. 
Trejetą metų stovykla buvo prak
tiškai be šeimininko, dėl to

viskas yra labai apleista, iš
vogta. Nameliai, nors ir solidūs 
savo išvaizda, bet išdaužytais 
langais, išlaužytomis durimis, 
užraktais, labai daug daiktų, 
įrengimų išvogta. Žiemą praūžu
si audra padarė didžiulį nuosto
lį pušynui, sulaužė elektros stul
pus, nutraukė laidus.

Reikėtų stovyklą sutvarkyti taip, 
kad joje jaustųsi kitokia dvasia 
ir aplinka negu buvo pionierių 
organizacijoje. Pirmoji ateiti
ninkų stovykla Lietuvoje turėtų 
auklėti jaunąją kartą ne tik sa
vo prasmingomis stovyklų progra
momis, bet ir kukliai, jaukiai, 
gražiai sutvarkyta stovyklos ap
linka, buitimi. Yra būtina page
rinti higienos sąlygas stovyklo
je, iš naujo išvedžioti santech
ninius įrengimus, įrengti name
liuose tualetus, dušus, iš naujo 
įvesti telefono ryšį.

Miesto valdžia davė už pusę 
kainos išsikirsti audros išversto 
miško šventovės statybai ir na
melių remontui. Beveik visą šį 
darbą atliko talkininkai. Lietu
voje turime pakankamai žmonių, 
kurie savo darbu prisidėtų prie 
šio projekto įgyvendinimo. Ta
čiau šiais ekonomiškai sunkiais 
laikais Lietuvoje telkti lėšas 
yra labai sunku, praktiškai be
veik visai neįmanoma.

Todėl norime kreiptis į visus 
išeivijos ateitininkus prašyda
mi jūsų materialinės pagalbos 
šiam labai svarbiam ateitinin
kų projektui Lietuvoje įgyven
dinti. Tikimės, kad jūsų pagal
bos dėka stovyklavietę greitu 
laiku bus galima sutvarkyti ir 
joje jaukiai jausis ne tik Lie
tuvos jaunimas, bet ir atvykusie
ji jaunieji tautiečiai iš išeivi
jos. Didesniųjų aukotojų vardai 
bus įamžinti.

Vysk. Juozas Preikšas, 
vysk. Sigitas Tamkevičius, 
kun. Rimas Gudelis, 
sės. Daiva Kuzmickaitė, 
Vidas Abraitis

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki-

B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 429-2121 ar 

(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428

tės ; . .Angelę 
Šalvaitytę,

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

F] A DA D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

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 172 kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 kub. pėdų dėžės .............................. $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50 
1 7. 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.

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

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ....15.00

Gavėjas ;

Tel:

r 
i

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.



LF spaudos konferencijoje 1993.VI.17 Čikagoje dalis fondo darbuotojų, spaudos žmonių ir svečių. Sėdi iš kairės: ST. 
BARAS, LF valdybos pirm., R. KUČIENĖ, D. BINDOKIENĖ, M. REMIENĖ. P. KILIUS, LF tarybos pirm., R. STEPONA
VIČIŪTĖ; stovi: dr. F. KAUNAS, A. BAGDONAS, A. JUODVALKIS, A. ŠMULKŠTIENĖ, kun. dr. G. VITKUS, SJ, M. 
AMBROZAITIENĖ, Č. GRINCEVIČIUS, A. STEPONAVIČIENĖ, prof. J. RAČKAUSKAS, dr. A. RAZMA, K. DOČKUS, 
A. OSTIS ir dr. K. AMBROZAITIS Nuotr. J. Tamulaičio

Pranešimas iš Čikagos

Lietuvių fondo spaudos konferencija
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

1993 m. birželio 17 d. Lietu
vių fondas sušaukė Čikagoje 
(seklyčioje) spaudos konferen
ciją, kur buvo pranešta spau
dos ir radijo darbuotojams 
apie LF pelno skirstymo komi
sijos 1993 m. numatomą fondo 
pelno paskirstymą.

Dr. Kazys Ambrozaitis, Spau
dos ir informacijos komisijos 
pirmininkas, pakvietė prel. 
dr. Juozą Prunskį sukalbėti 
maldą, o po to visi buvo pa
kviesti vakarienei. Po vakarie
nės prasidėjo oficialioji spau
dos konferencija, kurią pra
dėjo dr. K. Ambrozaitis, saky
damas, kad šį vakarą švenčia
me derliaus šventę pavasarį, 
sėjos metu, kad kultūrai skir
tas doleris atneštų didesnį 
derlių ir jis rudenį jau būtų 
matomas. Jis pasveikino kele
tą ypatingų svečių — kun. dr. 
Gintarą Vitkų, SJ, iš Lietuvos, 

“Draugo” vyr. red. Danutę Bin- 
dokienę, kuri pirmą kartą da
lyvauja kaip redaktorė ir kaip 
Rašytojų draugijos narė; svei
kino ir kitus Rašytojų draugi
jos narius — Česlovą Grincevi- 
čių, Apolinarą Bagdoną ir 
prof. Joną Račkauską, Litua
nistikos tyrimų ir studijų cent
ro pirmininką.

LF tarybos pirm. Povilas Ki
lius dėkojo visiems spaudos ir 
radijo atstovams už lietuvių 
visuomenės informavimą ir pa
brėžė, kad šį vakarą svarbiau
sia yra sužinoti pelno skirsty
mo duomenis ir juos pranešti 
visuomenei. Jis pasidžiaugė 
ypač paskirtomis stipendijo
mis, pabrėždamas, kad studen
tai yra mūsų ateitis, nes jie 
turės tęsti lietuvybės išlaiky
mo darbą už Lietuvos ribų, o 
rimti ir gabūs Lietuvos studen
tai galės savo žiniomis padėti 
atstatyti Lietuvą.

Pelno skirstymo komisijos 

pirm. Marija Remienė prane
šė, kad šiais metais LF pelno 
skirstymo komisija paskyrė 
$283,075. Nuo skirstymo pra
džios jau yra paskirta iš viso 
$3,588,611 lietuviškiems rei
kalams. Į šią sumą neįeina 1 
milijonas skirtas Lietuvai. 
Pelno, skirstymo komisiją ly
giomis teisėmis sudaro trys LF 
tarybos skirti asmenys (Mari
ja Remienė, pirm., Daina Ko- 
jelytė, Vytas Narutis ir antri
ninkas Vaclovas Momkus — vi
si iš Čikagos) ir trys asmenys, 
deleguoti JAV LB valdybos 
(Violeta Gedgaudienė iš Los 
Angeles, Kęstutis Miklas iš 
Niujorko, Liuda Rugenienė iš 
Detroito ir antrininkas dr. Pet
ras Kisielius iš Cicero).

LF gavo 92 paramos prašy
mus $846,397 sumai plius dar 
nepažymėtos sumos. Stipendi
joms buvo gauti 93 prašymai 
$338,637 sumai plius dar ne
pažymėtos sumos. Iš viso pra

šyta $1,185,034 plius dar ne
pažymėtos sumos.

Stipendijų skyrimo pakomi
sę sudarė pirm. Marija Remie
nė, Saulius Čyvas, Vytenis Kir- 
velaitis, Jolita Narutienė ir 
Ramona Steponavičiūtė. Sti
pendijas skiriant, buvo atsiž
velgta į studento pasirinktas 
studijas, jo pažymius, lietuviš
ką veiklą, rekomendacijas ir 
tėvų finansinį pajėgumą. Iš 
Lietuvos studentų buvo reika
laujama, kad jie būtų išlaikę 
anglų kalbos egzaminus, būtų 
priimti JAV į universitetą ir 
turėtų to universiteto patvir
tinimą, būtų baigę studijas 
Lietuvoje ir iš ten turėtų re
komendacijas, o taip pat JAV- 
se universiteto ar kokį kitą 
finansinį užtikrinimą, nes LF 
parama yra minimali.

Pilnai ar tik iš dalies buvo 
patenkinti 55 studentų prašy
mai $75,900, būtent: Vasario 
16-tos gimnazijos 7 mokslei
viams (1 iš JAV, 1 iš Brazilijos 
ir 5 iš Argentinos); Lituanisti
kos katedros Čikagoje 5 stu
dentams (1 iš Čikagos, 4 iš Lie
tuvos); kitoms studijoms - 43 
stud. (29 iš Lietuvos ir 14 vie
tinių).

LB krašto valdybos įvai
riems projektams buvo paskir
ta $83,000. Iš viso paskirstyta 
$283,075.

M. Remienė atkreipė dėme
sį į didėjantį prašymų skaičių 
iš Lietuvos. Jų skaičius gali 
dar padidėti, esant Lietuvoje 
sunkiai ekonominei padėčiai. 
Ir išeivijos reikalai nemažė
ja. Ji pabrėžė, kad pagrindinį 
LF kapitalą reikia didinti taip, 
kad iš padidėjusių procentų 
sumos būtų galima skirti dar 
didesnę sumą įvairiai paramai.

LF dirbantieji nariai negau
na jokio atlyginimo, neapmo
kamos net jų kelionės. Atlygi
nimą gauna tik LF reikalų ve
dėja Alė Steponavičienė.

Iš išdalinto 1993 m. LF pel
no paskirstymo matyti, kad LF 
1993 m. pašalpas skyrė šiems 

tikslams: švietimui $48,950; 
stipendijoms $82,025 (Į tai įei
na P. Mikšio $4,900 ir B. Gražu
lio $1,225 fondai). Iš viso švie
timui skirta $130,975 (46.27%); 
kultūriniams reikalams: me
nui $33,000, mokslui $19,300, 
iš viso $52,300 (18.48%); visuo
meniniams reikalams $99,800 
(35.26%).

Dar buvo iškelta eilė įdomių 
klausimų, kaip Lietuvos istori
jos rašymo reikalas, LF turimo 
ūkio padėtis, 1 mil. Lietuvai, 
paskirstymo eiga ir kt. Į visus 
klausimus buvo išsamiai atsa
kyta.

Regina Kučienė, LB švieti
mo tarybos pirmininkė, džiau
gėsi iš LF gaunama parama, 
nes be LF paramos lietuviškos 
mokyklos neišsilaikytų. Da
bar yra 25 mokyklos su dau
giau kaip 1000 mokinių. Šiais 
mokslo metais lit. mokyklų 
mokinių skaičius padidėjo 75 
mokiniais.

Žurn. Juozas Žygas, LB so
cialinių reikalų tarybos na
rys, tarybos vardu dėkojo už 
suteiktą paramą.

“Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė, dėkodama 
už paramą “Draugui”, siūlė 
LF “Drauge” skyrių, kuriame 
kas mėnesį ar kas 2 savaites 
Lietuvių fondas supažindintų 
skaitytojus su veikla. Ji pabrė
žė, kad tai reikalinga, jei LF 
nori sudominti ir patraukti 
daugiau naujų narių.

Rašytojų draugijos vardu 
dėkojo Česlovas Grincevičius 
už kasmet draugijai skiriamus 
$2000.

LF valdybos pirm. Stasys Ba
ras pabrėžė, kad dabar svar
biausias LF rūpestis yra įjung
ti daugiau naujų narių. Ramo
na Steponavičiūtė tuo reika
lu ruošia lankstinuką. Paskir
tasis milijonas Lietuvai jau 
paskirstytas švietimo ir kultū
ros reikalams, o dalis pinigų 
jau yra išmokėta. Kiti projek
tai Lietuvai, kaip M. K. Čiur
lionio dailės muziejaus atre-
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montavimas, laukia planų pa
tvirtinimo. Pagal JAV įstaty
mus, LF lėšos gali būti skiria
mos tik ne pelno siekiančioms 
privačioms institucijoms, nes 
LF aukos yra nurašomos nuo 
JAV mokesčių. Dėl to LF gali 
remti tik švietimą, kultūrą, 
jaunimą ir pan. Lietuvoje kol 
kas beveik viskas yra valdžios 
žinioje. Todėl LF per valdžios 
įstaigas Lietuvoje veikti ne
gali, o turi veikti privačiai. 
LF valdybos pirm. St. Baras 
dar paminėjo, kad šią vasarą 
bus atsiklausta kiekvieno LF 
nario, kokią dalį lėšų galima 
skirti Lietuvai ir kokią dalį 

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

ra VALHALLA 
gF TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

. 4? ORO LINIJA /V,
a//

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

išeivijos reikalams. Pastarų
jų reikalų taip pat yra daug 
ir svarbių. St. Baras pabrėžė, 
kad reikia investuoti į Lietu
vos žmogų, kad jis pasidarytų 
vakarietiškas ir žvelgtų į Va
karus, o ne į Rytus. St. Baras 
dėkojo spaudos ir radijo valan
dėlių atstovams ir išreiškė vil
tį, kad, visiems dirbant kartu, 
LF augs.

Žurn. A. Juodvalkis dar pa
aiškino apie antros knygos 
apie LF veiklą išleidimą. Ją 
bus bandoma iki metų galo ati
duoti spaustuvėn. Jis prašė, 
kad ją užsisakiusieji būtų kant
rūs ir dar kiek palauktų.

Užvenčio Monika
Partizaninių kovų epizodai Žemaitijoje

mo dienos - tebestovėjo šalia 
tavęs, Monika. Tu dar būsi rei
kalinga Lietuvai.. .

Žmogžudžiai teisia
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Šiame kelyje stribai ir 

ruošėsi juos sutikti. Abu par
tizanai nepasidavė. Jie žuvo 
Palūkštėje, netoli Varnių 1953 
metų rugpjūčio 23 dieną. Kū
nus niekino Varniuose ant 
grindinio. Vėliau paslapčia 
stribai juos kažkur nuvilko. 
Tebėra neperlaidoti, nes už
kasimo vieta nežinoma. Išda
vikė galėtų nurodyti - ji liko 
gyventi Lietuvoje. (Prisimin
kime, kad kryžiuočių laikais 
išdavikai išsinešdindavo kar
tu su priešais).

Šiandien Lietuva laisva. Jos 
laisvę priartino šimtų tūks
tančių lietuvių - partizanų, 
tremtinių ir politinių kalinių 
- gyvybių auka ir kančios. Gi 
stribas T. Mikutavičius ir jo 
bendraautorius žurnalistas Al
fonsas Briedis tarsi neišsipa
girioję svaičioja apie “Žemai
čio” “beprasmį gyvenimą”. Ka
žin kokiu masteliu galima ma
tuoti stribų ir jų pakalikų-oku- 
pantų tarnų egzistencijos pras
mę ir “nuopelnus” Lietuvai?... 
Palieku tai spręsti pačiam 
skaitytojui.

Stiprybės mįslė
Brolis jau buvo žuvęs. Mo

niką pakvietė į tardytojo ka
binetą. Atsilošęs patogioje kė
dėje, užmetęs koją ant kojos, 
džiugiai šypsojosi tardytojas 
rusas Volkovas. Atsainiai pūs
damas cigaretės dūmų kamuo
lius, jis prašneko:

— Matai, nenorėjai išduoti 
brolio, o mes jį kaip šunį nu- 
šovėm!

— Ačiū Dievui! - atsakė Mo
nika.

Žemaitijos bajorų anūkė - partiza
nė GENOVAITĖ PAULAUSKAITĖ 
(1932-1956). Kūnas niekintas Tel
šių turgavietėje

— Čto, čto? Ką tu pasakei?
— Padėkojau Dievui. Jis ne

pereis tų kryžiaus kelių, ku
riais einame mes.

— Ach, tai tau dar maža? - 
pasiuto saugumietis. Na, mes 
tau kitus kelius parodysim!

Moniką vėl mušė - vos apgy
dytą. Iki sąmonės netekimo, 
senų žaizdų atsivėrimo. Bude
liams ji nebuvo ligonė. Ji bu
vo ir išliko Partizanė, kovo
janti už pavergtą Tėvynę. Mer
gina-lietuvaitė atėjūnams gal
vosūkis. Nes neįmanoma dvasi
nės stiprybės MĮSLĖ. Netek
davo sąmonės. Ir vėl... Priar
tėjo gimtinės dangus. O gimto
ji žemė buvo čia pat, po kojo
mis. “Atverk, Kristau, savo 
žaizdas - aš žemaitė Monika, 
ateinu pas Tave ...” Bet... 
mirties nebuvo. Sugrįždavo gy
vybė. Atgydavo atmintis ir kan
čia. Ištikimos seserys - gyveni-

Po visų tardymų buvo už
daras teismas. Kokie būna teis
mai, kai, poeto žodžiais tariant,
- “tribunoluose teisiuosius tei
sia žmogžudžiai?”

Raudonoji komedija. O ko
medijos nebūna be aktorių. 
Jų vaidmenis atliko du pseu- 
doliudininkai. Jie suvaidino 
tariamą akistatą.

— Ar pažįstate kaltinamąją?
- klausė tipas, sėdintis teisė
jo kėdėje.

— Nu jo, nu jo ...
— Pažįstam, pažįstam!
— O jūs, kaltinamoji?
— Jie man ne tik nepažįsta

mi, bet ir niekada nematyti!

Okupantų teismas nuteisė 
Moniką 25 metams katorgos ir 
5 metams tremties. Ji kalėjo 
Marijinsko, Krasnojarsko kraš
to ir Irkutsko srities - Angars- 
ko lageriuose.

1956 metais Monika Alūzai- 
tė, žemaičių žemės dukra, grį
žo į gimtąjį Užventį. Jai buvo 
tik 25 metai. Įstojo į vakari
nės vidurinės mokyklos pasku
tinę klasę. O kur toliau? Svei
kata šlubavo. “Gera gyventi, 
kai yra iš kur semti” - sako 
sena žemaičių patarlė. Semti 
nebuvo iš kur. Ji įsidarbino 
knygyne. Vedėjas išeikvojo lė
šas. Apkaltino ją — “nepati
kimą”. Išsikapsčiusi iš bėdos 
vėl negalėjo įsikibti į gyveni
mą. Matė tik viena akimi. Vie
nai mokytojai patarus, Monika 
Alūzaitė įstojo ir baigė Klai
pėdos medicinos seserų mo
kyklą. Svajonę apie literatū
rinį darbą žiauri sovietinė 
tikrovė nustūmė į nepasiekia
mus horizontus.

Ačiū didvyrei
Ji išliko optimistė, nes tiks

las pateisino sudėtas aukas - 
Lietuva atgavo laisvę! Eina Mo
nika Lietuvos keliu. Visą gyve
nimą - tokį nepaprastą, teisin
gą ir skaudų, istoriškai unika
lų, - metusi drąsų iššūkį mir
čiai, iššūkį žiauriajai Raudo
nojo slibino sistemai. Ir - nu
galėjusi.

Tad atverk Atminties vartus, 
Monika. Atverk, kai glostai sa
vo keturių užaugintų vaikų gal
vas, kai slaugai sergantį insul
tu vyrą, kai rūpiniesi šimtmetį 
baigiančią Motinėle. Tarp visų 
rūpesčių, gulančių ant tavo 
vienos pečių, surask truputį 
laiko - mes ateinam pasiklau
syti tavo partizaniškų dainų 
ir erškėčiais nukloto tavo did
vyriško gyvenimo istorijos. 
Paprasčiausiai pamatyti ta
ve.. . Ir padėkoti: AČIŪ TAU 
MONIKA, KAD ŠIANDIEN MES 
ESAME LAISVI!

Kraują sugėrusi žemė
Gerą žmogų ir kregždė my

li. Platus Monikos draugų, 
bendražygių ratas. Beveik visa 
Žemaitija. Kelmėje man teko 
laimė susipažinti su mokyto
ja Angele Visockiene. Savo 
krašto patriotė, mokytoja tu
ri sukaupusi ir entuziastin
gai po kruopelę renka medžia
gą apie partizanines kovas gim
tose apylinkėse. Kelmės, Kra
žių, Užvenčio ir kitų vietovių 
žmonės išlydėjo į žūtbūtinę 
kovą bemaž visą jaunąją savo 
kartą. Visų kraują sugėrė Že
maitijos žemė. Ir visi jauni 
atgulė po gimtąja velėna, ne
vergavę atėjūnams. Iš savo ka
talogų mokytoja ištraukia pa
geltusį, sutrūnijusį lapelį, ku
riame partizanas “Šaka” krei
pėsi į savo bendražygį:

Tau nieks Amžinatilsgraudaus 
negiedojo,

Nepynė vainikų žalių, 
Prie kapo vargingo godos 

negodojo -
Atodūsių niekas gilių . . .

O partizanų vado, talentingo 
jaunolio Vytauto Eisino - “Žy- 
gaudo” kūrybos sąsiuvinyje 
blykščioja dar niekam nežino
mi taurios, dainingos filoso
finės poezijos perliukai. Kiek 
daug tokių Žemaitijos mačer- 
nių nusinešė savo talentus į 
geltoną smiltį, kerzinių batų 
spardyti ir stribų spjaudyti 
miestelių aikštėse!.. . Istori
ja dar pasakys jų vardus.

Istorija nepamirš 5 brolių 
Kybartų, kilusių nuo Pakra

žančio, iš Elenavos kaimo. Jie 
išsilaikė ilgiausiai Kelmės ra
jone. Jau 1956 metų vasaros 
pradžioje prie Žalpių anksti 
rytą įvyko Gyšlaukio mūšis, ku
riame žuvo paskutinieji Kel
mės rajono partizanai - Ignas, 
Genius ir Vytautas Kybartai. 
Miško viduryje, tarp eglaičių 
jie buvo pasidarę iš šakų slėp
tuvę. Skundikas pakišo liežu
vį. Iš vakaro per ūkininko Turs
kio kiemą burzgė ir leidosi į 
Pažalpius kariškos mašinos. 
Supo mišką. Rytą ėmė kalenti 
kulkosvaidžiai. Su trečiąja jų 
serija pasigirdo kurtinantis 
sprogimas. Saulei tekant, iš 
Gyšlaukio pabiro kareiviai. Iš 
drebulynėlio į mašiną jie at
nešė 3 kūnus, suvyniotus į bre
zentines paklodes. Apsiausties 
taškai buvo išdėstyti net už 2 
kilometrų nuo sušaudymo vie
tos. Partizanai, būdami bevil- 
tikškoje padėtyje, susiprogdi- 
no granatomis. (Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533- 7954

Maloniai kviečiame naudotis
•įS naujos lietuviškos įstaigos Jr* Ą

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

3 kubinės pėdos.............................$2.00
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ................................................ $7.00
arba 1 kg ........................................... ...........$1.20
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg .................................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas (namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu i namus .......................... 4<Žo +$14.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos 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.
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“Tai jums
VINCAS KOLYČIUS

Šių metų pradžioje pasiro
dė prel. L. Tulabos, gyvenan
čio Romoje, pamokslų rinki
nys, pavadintas “Tai jums kal
bėjau”.

Autoriaus žodyje skaitome 
paaiškinimą, kaip tie Evange
lijos tekstų aiškinimai, arba 
medžiaga pamokslams atsira
do. Amerikos lietuvių kuni
gų vienybės paskatintas, prel. 
L. Tulaba rašo: “Būdamas Šv. 
Rašto, o ypač Naujo Testamen
to studijozas, ėmiausi, kiek 
kitos pareigos leido, paruoš
ti Evangelijos tekstų aiški
nimus, kad būtų medžiaga pa
mokslams.” Pradžioje auto
rius pamokslų tekstus trims 
ciklams ruošė sąsiuvinine 
forma, bet redakcija juos 
trumpino ir, kaip autorius 
sako “mano darbas išėjo su
žalotas, nepilnas”.

Kaip žinome, liturginiai 
tekstai yra suskirstyti į tris 
ciklus — A, B, C. Šioje knygo
je yra A metų (1993) Evangeli
jų tekstų aiškinimai. Jie susi
deda iš dviejų dalių. Pirmoje 
duodamas Evangelijos teksto 
paaiškinimas, antroje, kaip 
pats autorius sako: “Evange
lijos mintis bandoma perkelti 
į dabartį ir duoti pamokamąjį 
pritaikymą krikščioniškam ti
kinčiųjų gyvenimui”.

Ištisai visų Evangelijos aiš
kinimų neperskaičiau, bet 
kiek peržiūrėjau, tai visos 
mintys paliko teigiamą įspū
dį. Kai kuriems kunigams, ku
rie turi problemą su pasiruo
šimu pamokslams, šis rinkinys 
gali būti naudingas. Gal dides
nė nauda, negu kunigams, bū
tų pasauliečiams, kurie mėgs
ta skaityti religines knygas, 
nori praturtinti savo dvasinį 
gyvenimą, bet nevartoja anglų 
ar kitų kalbų, kuriose dvasi
nės literatūros pasirinkimas 
yra gana didelis.

Šiuo laiku su pamokslais 
yra gana didelė problema. 
Daug kunigų nesilaiko Vati
kano II nurodymų: “Pamoks
lams medžiaga pirmoje eilėje 
tebūnie semiama iš Šventojo 
Rašto ir liturgijos šaltinio, 
kad jais būtų tarsi atsklei
džiami nuostabūs Dievo’ dar
bai išganymo istorijoje, arba 
Kristaus veikimas mumyse, o 
ypač liturginių apeigų metu” 
(Liturgija — 35 sk., II Vati
kano susirinkimo dokumen
tai). Tačiau daug šiandien 
girdimų pamokslų nieko bend
ro neturi su Mišiose girdė
tais religiniais skaitiniais.

Pagirtinas yra prel. Tula
bos metodas — pirma paaiš
kinti Evangelijos tekstą, o 
vėliau duoti pritaikymą krikš
čioniškam tikinčiųjų gyveni
mui. Autoriui yra labiau pa
vykę tekstų aiškinimai, tačiau 
antroji dalis — praktiškas pri
taikymas dažnai yra per bend
ras ir praranda praktiškumą. 
Kaip pavyzdį paėmiau Sekmi
nes. Autorius gana trumpai pa
aiškina tekstą — Šv. Dvasios 
atsiuntimą ir vėliau skiria net 
du ilgus puslapius, pasakoda
mas apie John Henry Newman 
gyvenimą ir jo perėjimą į Ka-

SOFIJA ŠVIES AITE

Saulės sakalai
(Dariui ir Girėnui 60-mečio 
tragikai atminti)

Balta, lengva, lyg gulbės pūkas, 
Žydrynėn kilo į erdves - 
Ten “Lituanicai” net rūkas 
Nekliudė - viltys ją parves.
Į tėviškę, į gimtą šalį 
Kur laukia žemė Lietuvos, - 
Sakalai prašė Visagalį - 
Tikėjosi Jo paramos.
Drąsuoliai Darius ir Girėnas 
Su meile degančiom širdim 
Per juodąjį Atlantą nėrės - 
Ryžtingi dienom ir naktim.
Nuo Baltijos jau vėjas šiltas 
Gulbelę glostė iš toli ...
Ir skrydžiui nebeilgas tiltas, - 
Atrodė, ranka pasiekti gali ...
Tačiau pikta jėga pavydo 
Pastojo kelią mirtinai - 
Paukštei sparnus palaužė - krito 
Žemelėn saulės sakalai.
Liepsnelėm plakas dar ją širdys ... 
Atrodo, gyvos-gyvos... ar?...
Dar paskutiniai žodžiai girdis: 
-“Mamele, sudiev-susitiksim dar...”
Jau šešiasdešimt gulbės skrydžių 
Suskaitė Lietuvos širdis.
- Dariau, Girėnai, Jūs sugrįžę, - 
Didvyrių nenugali mirtis!
Lietuva-Mažeikiai, 
1993.VI.19 

kalbėjau” 
talikų Bendriją (psl. 241-243). 
Taip pat daugelis kitų, kaip 
autorius vadina “praktiškų 
pritaikymų”, nėra per daug 
praktiški kasdieniniam mū
sų gyvenimui.

Pirmo Advento sekmadienio 
Evangelijos aiškinime auto
rius rašo: “Pagonys, jei neti
kėjo, tai todėl, kad nepajėgė 
suprasti, arba, kad jie Jo ne
pažino. Tuo tarpu žydai — Jį 
pažino, bet atmetė”. Argi žydai 
Jį pažino? Jeigu būtų pažinę 
ar atpažinę, kaip savo Mesiją, 
tai argi būtų atmetę? Toliau 
autorius rašo, kad mes, turė
dami geresnę padėtį, neturė
tume galvoti, jog ta padėtis 
mus išganys. “Išganys tik dar
bai, kurie išplaukia iš padė
ties, ir kurių laukia bei rei
kalauja iš mūsų Dievas”. Kyla 
klausimas, ar galime būti iš
ganyti darbais. Šv. Paulius 
rašo: “Taigi mes įtikėjome 
Kristų Jėzų, kad būtume nu
teisinti Kristaus tikėjimu, 
o ne įstatymo darbais; nes 
įstatymo darbais nebus nu
teisintas nė vienas žmogus” 
(Gal. 2:16).

Kalbininkams gali užkliūti 
kai kurie autoriaus vartojami 
žodžiai, kaip “samaritonė, sa- 
maritonai”. Yra įprasta vartoti 
— “samarietė, samariečiai”. 
Arba kitoje vietoje, lyg su pa
žeminimu, mokslininką auto
rius vadina “mokslinčiumi” 
(264 psl.).

Turbūt per neapsižiūrėjimą 
yra praleisti du sekmadieniai. 
Nuo Dievo Kūno šventės, kuri 
yra vienuoliktasis sekmadie
nis, autorius nušoka į 14-tą 
sekmadienį, į tarpą įdėdamas 
Šv. Petro ir Povilo šventę.

Nežiūrint visų čia minėtų 
smulkmenų, šis leidinys yra 
teigiamas įnašas į mūsų reli
ginę literatūrą ir bus naudin
gas ne tik kunigams bet ir pa
sauliečiams.

TAI JUMS KALBĖJAU, La
das Tulaba. Prel. Liudviko Men- 
delio leidinys, Vol. 1. Roma, 
1993. Spaudė “Draugo” spaus
tuvė, 399 psl. Kaina nepažy
mėta.

Nauja mokslininkė

Kalifornijos universitete šį pa
vasarį (1993 m.) iš 37 gavusių moks
linį daktaro laipsnį yra viena lie
tuvaitė Audra Vitalija Lembertai- 
tė. Jos “Doctor of Philosophy in 
Biochemistry” laipsnis pasiektas 
po studijų įteikus mokslinę tezę 
“Molecular Basis of Heart Disea
se”. Taigi Audros tyrimais galbūt 
bus atskleista daugiau apie šir
dies ligų priežastis.

Aeronautikos ir mech. inž. Vita
liaus ir Danutės (Daukantaitės) 
Lembertų dukra Audra gimusi 
Hartford, Conn., užaugusi Santa 
Monica, Kalifornijoje, kur lankė 
katalikišką mokyklą ir gimnazi
ją, po to studijavo UCLA (Kalifor
nijos universitete). Taipgi lankė 
ir lituanistinę mokyklą, šoko tau
tinius šokius ansamblyje “Spindu
lys”, priklausė lietuvių jūrų skau
tėms. Audra gražiai kalba ir rašo 
lietuviškai, lankėsi Lietuvoje ir 
pamilo savo tėvų kraštą.

Audros moksliniais pasiekimais 
džiaugiasi ne vien tėvai, bet ir 
seneliai - Monika Lembertienė, 
Emilija ir Antanas Daukantai, se
sutė Brigita ir visi Kalifornijos 
lietuviai. A.R.

Atsiųsta paminėti
ŠVENTASIS RAŠTAS. SENASIS 

TESTAMENTAS. Penkiaknygė: Pra
džios knyga, Kunigų knyga, Skai
čių knyga, Pakartoto įstatymo kny
ga. Vertimas iš hebrajų kalbos. 
Vertė ir įvadus bei paaiškinimus 
parašė kun. Antanas Rubšys. Ver
timo kalbą tikslino Jurgis Jankus 
ir Albina Pribušauskaitė. Išleido 
“Krikščionis gyvenime”, Putnam, 
CT, 1993 m. 449 psl. Kaina - $12.00.

Juozas Jakštas NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS ISTORIJA 1918- 
1940. Išleido Akademinio skautų 
sąjūdžio Vydūno fondas 1992 m. 
Leidimą $10,000 auka užtikrino 
Viktoras ir Veronika Sutkai, gy-

RUGIŲ LAUKELIS DZŪKIŠKOJE SODYBOJE Nuotr. D. Meiliūno
- ie

Sportas žmogaus gyvenime
VINCAS IGNAITIS

Sportiniai (atletiniai) žaidi
mai bei aplamai sportas yra 
natūralus socialinio gyvenimo 
reiškinys, to gyvenimo dalis. 
Žaidimai pasižymi jiems būdin
gais žmonių veiksmais, kurie 
turi būti sąmoningi ir tikslingi. 
Sąmoningi, nes jie apspręsti 
(pirma sprendimas, paskui 
veiksmas), o tikslingi, nes 
siekiama sąmoningai ką nors 
atlikti. Taigi žaidimas yra 
sąmoningai tikslingų ir jam 
būdingų veiksmų junginys, vi
suma. Arba, kitaip sakant, žai
dimai išreiškiami, atliekami 
atitinkamais žmonių veiksmais 
— kariniais, šokių, atletiniais- 
sportiniais. Visi tie jų veiksmai 
ir sąmoningi, ir tikslingi. Ta
čiau kiekvienas jų yra skirtingų 
veiksmų junginys, visuma. Pa
našiai yra su kalba, daina, pie
šimu — kalba, daina yra garsų 
junginys, visuma, piešinys — 
spalvų.

Yra ir savaiminių veiksmų
kaip kūno organų veikimas: 
širdies plakimas, plaučių al
savimas, regėjimas, girdėji
mas, judesiai, smegenų kont
rolė etc. Atskiros kūno dalys 
atlieka savo paskirtį ir jos 
sudaro patį žmogaus kūną. Jis 
yra įvairus, skirtingas, kin
tantis.

Ar tos kūno dalys sveikos, ar 
pajėgios fiziškai atlikti savo 
veiksmus bei paskirtį? Jei ne 
— tai reikia jas stiprinti, lavinti, 
taisyti. Čia pagalbon ateina 
sportinė medicina — mankšta, 
pratybos, lavinimas.

Kalbant apie sportinius (at
letinius) žaidimus, sportą, ky
la klausimas, kuo tokie spor
tiniai žaidimai pasižymi, išsi
skiria? Pvz. bėgimas vienu at
veju yra tik bėgimas, kitu atve
ju jis yra žaidynių, rungtynių 
dalimi. Arba įrankio metimas 
(ieties, disko, kūjo, sviedinio) 
vienu atveju tai sportiniai žai
dimai, kitu atveju — ne.

Sportiniai žaidimai, sportas 
nėra tik atskiro žmogaus indi
vidualus veikimas. Sportiniai 
žaidimai, žaidynės vyksta tarp 
žmonių ar jų grupių — koman
dų. Tai nėra tik atskiro žmo
gaus individualus veikimas ar 
veiksmai. Sporto žaidimuose 
dalyvauja daugiau negu vienas 
žmogus, — du, trys, keturi, arba 
jų grupės. Tad sporto žaidimai 
yra socialinio (jungtinio) po
būdžio, yra socialinis reiškinys. 
Tuo pačiu žmogus, atskiras in
dividas, yra dalyvis-sportinin- 
kas, grupės ar komandos yra 
dalyviai — sportininkai.

Antra. Žmonės, dalyvaudami 
sporto žaidynėse, bendrauja, 
varžydamiesi santykiauja — 
kas greičiau, kas toliau, aukš
čiau, tiksliau, stipriau, gražiau. 
Tai reiškia, kad sportiniai žai
dimai, sportas yia ne tik laimė
jimams, bet ir bendravimui, 
tarpusavio santykių palaiky
mui. Panašiai yra su kalba ar 
daina - jos yra jungtis žmonėms 
bendrauti, yra bendravimo bū
das.

Reikšmingas prancūzo Pierre 
Caubertin, senovės graikų olim
pinių žaidimų (sportinės dalies) 
atgaivintojo, 1896 m. pasakytas 
linkėjimas iškilmių proga, kad 
olimpiniai žaidimai pasitarnau
tų tautų suartėjimui, bendra
vimui. Šia kryptimi stengiama
si ir eiti.

Tuo sportiniai žaidimai, 
sportas skiriasi nuo karinių 

venę Vokietijoje, jau abu iške
liavę amžinybėn. Paruošė ir re
dagavo Vytautas Mikūnas. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė, Chica
go, Ill. 

žaidimų. Karinių žaidimų tiks
las yra pasiruošti karui — su
naikinti, nugalėti priešą, kas 
praktiškai reiškia — sunaikin
ti žmogų.

Varžytis natūralu, prigimta. 
Varžomasi visose gyvenimo sri
tyse, įvairaus amžiaus ir pro
fesijų, kaip mokslininkai, me
nininkai, rašytojai, darbinin
kai, verslininkai, politikai. 
Kaip tas varžybas bepavadintu
me, esmė nesikeičia. Gyvenant, 
tarpusavyje bendraujant, san
tykiaujant, varžybinio elemen
to išvengti tiesiog neįmanoma. 
Be to, ir pačios varžybos yra 
socialinio pobūdžio. Jos vyksta 
žmonių tarpe, ir tai ne vieno 
asmens individualus reikalas.

Trečia. Sportiniai žaidimai 
turi turėti taisykles, pagal 
kurias jie tvarkomi. Tokiu bū
du žaidimai, pripažinti ir prak
tikuojami pagal papročius ar 
potvarkius, tampa viešojo, so
cialinio, organizuoto gyveni
mo dalimi.

Tuo pačiu iškyla sportinių 
žaidimų (atletinių) bei sporto 
vertė ir reikšmė socialiniame 
gyvenime. Tai . priklauso nuo 
žaidimų ir jų dalyvių, sporti
ninkų, nuo jų veiksmų. Būtent, 
ar žaidimai ir jų dalyvių veiks
mai yra gyvenimui palaikyti, 
jo teigiama prasme, ar jį griau
ti, ardomąja, neigiama prasme. 
Tai paliečia ne tik atskirus as
menis, bet ir jų grupes, koman
das. Ypač paliečia tas institu
cijas, kurios tvarko švietimo- 
auklėjimo bei kultūros reikalus.

Sporto kilmė
Iš kur kilo, kaip atsirado spor

tiniai žaidimai, sportas? Su jų 
kilme prasideda ir jų istorija.

Yra žinoma, kad senovės tau
tos, kaip babiloniečiai, egiptie
čiai, persai turėjo varžybinius 
žaidimus. Pvz. egiptiečiai tu
rėjo plaukymo lenktynes ant 
išpūstų maišų, sviedinėlio žong- 
lyravimus, lenktynes dvirati
niais vežimais, traukiamais 
dviejų ar keturių arklių. Babi
loniečiai, persai turėjo jojimo 
rungtynes. (Žr. L.E. XXVIII t. 
psl. 375). Tai nebuvo sportiniai 
žaidimai, sportas, šių laikų pras
me, o daugiau fizinių jėgų la
vinimas. Atskiri varžybiniai 
renginiai, žaidimai, buvo lyg 
sportinių žaidimų, sporto už
uomazga.

Tad ir kyla klausimas, iš kur 
kilo, kur tas pradinis šaltinis, 
iš kurio prasidėjo sportiniai 
žaidimai (jų veiksmai), suglaus
tai tariant, sportas? Ar turi ką 
bendro senovės tautų varžybi
niai žaidimai su naujųjų laikų 
tautų panašiais žaidimais?

Tas pradinis šaltinis yra pa
tys žmonės. Iš jų kilo, jie buvo 
pagrindiniai veiksniai, iš ku
rių ir dėl kurių susiformavo, 
susidarė šis socialinis (jung
tinis) reiškinys, — sportiniai 
žaidimai, sportas. Iš to paties 
šaltinio kilo ir kalba, ir daina, 
muzika, literatūra, menas, įran
kiai (kirvis, ietis, lankas, ra
tas, sviedinys ir kt.).

Tas pradinis šaltinis yra žmo
nių veiksminga, sudėtinga pri
gimtis!

Žmonės iš pietų ar šiaurės, 
rytų ar vakarų, nežiūrint rasės 
ir lyties, prigimtimi yra vienodi 
ir pastovūs. Žmonėms įgimta 
veikti, sudėtingai ir įvairiai. 
Kas jiems prigimta, tas sąmo
ningai traukia: žaisti, pramo
gauti, lenktyniauti, varžytis. 
Varžybų įvairumas priklauso ir 
nuo gamtinių, klimatinių sąly
gų, kaip šalčio, kalnų, vandens.

Žmonių veiksminga prigimtis 
yra šaltinis ir paskata įvai
riems pirmapradžiams varžybi- 
niams veiksmams. Bendraujant, 

santykiaujant varžybiniai veiks
mai buvo kartojami ir jungiami. 
Dėl tos jungties varžybiniai 
tarpusaviai veiksmai tapo var- 
žybiniais, sportiniais žaidimais 
žmonių santykių (bendravimo) 
socialiniu-jungtiniu reiškiniu, 
gyvenimo kūrybine apraiška. 
Jungti — reiškia kurti.

Tuo būdu sportiniai žaidimai, 
sportas ir jo įvairios rūšys yra 
žmonių veiksmingos, kūrybingos 
prigimties realizavimas gyve
nime. Tai tikrovė, kurią mes 
šiandien turime ir praktikuo
jame. Suvokus, kad sportiniai 
žaidimai, sportas yra kilęs iš 
žmonių prigimties, o žmogaus 
kūno dalys atlieka savo paskir
tį, galime tarti, kad žmonių su
dėtinga, veiksminga prigimtis 
ir jų kūno dalys yra tampriai 
susijusios jungtyje, kurioje 
pasireiškia žmonių pastangos 
realizuojant jų prigimtį ar sie
kiant rezultato, tikslo.

Taigi žmogus, dalyvaujantis 
sportinių žaidimų, sporto kū
rybiniame procese, kartu da
lyvauja ir aplamai šio gyveni
mo kūryboje. Ar ta kūryba di
desnės, ar mažesnės vertės ir 
reikšmės, reikalo nekeičia. 
Žmonių kūryba lieka kūryba, 
kultūrinė apraiška — ji yra įvai
ri, skirtinga, kintanti kaip 
ir visas žmonių gyvenimas.

Pavadinimas “sportas” yra 
paimtas iš lotynų kalbos “de- 
sportare”. Anglų kalba “despor- 
ten” reiškia žaisti, pramogauti. 
Tačiau tiek senovės graikų olim
piniuose žaidimuose, tiek da
bartiniuose žaidimuose spor
te yra būdingas, esminis var- 
žybinis elementas, graikiškai 
“agonales”. Tai reiškia, kad 
sporto žaidimai yra atletiniai- 
varžybiniai žaidimai.

Atsižvelgiant, kad sportiniai 
žaidimai, sportas kilo iš žmo
nių veiksmingos prigimties, ga
lima teigti, kad visos tautos tu
rėjo ir turi savo tautinius, liau
dies sportinius žaidimus. Juos 
turėjo babiloniečiai, egiptie
čiai, persai, indai, japonai, ro
mėnai. Juos turėjo ir turi anglai, 
prancūzai, rusai, turėjo ir lie
tuviai. Panašiai yra su liaudies 
tautiniais šokiais, dainomis, 
menu, muzika. Tai liaudies tau
tinė kūryba, kultūra, nežinomų 
autorių kūryba. Dalis jos buvo 
užrašyta, dalis perduota tradi
ciniu būdu iš kartų kartom.

Tačiau, nors visos tautos tu
rėjo ar tebeturi savo tautinius 
liaudies sportinius žaidimus, 
ne visos turėjo susistemintus, 
pastoviai atliekamus žaidimus. 
Tokių susistemintų, nuolat at
liekamų sportinių žaidimų pra
dininkais, reikia laikyti seno
vės graikus, jų olimpinius žai
dimus. Nors jų olimpiniai žai
dimai buvo siejami kartu su mu
zika, literatūra, bet buvo aiš
kiai išskirti sportiniai atletų 
žaidimai, kaip atskira žaidimų 
rūšis. Nenuostabu, kad šioje 
šalyje iškilo ir buvo praktikuo
jama valstybinė santvarka — 
demokratija. Ji, demokratija, 
taipgi perėjusi savo formavi
mąsi, ilgainiui amžių slinktyje 
tapo šių laikų modernia valsty
bine santvarka. Lygiagrečiai 
vyko ir sportinių žaidimų kai
ta. Nors tie olimpiniai žaidimai 
buvo nutrūkę, bet jie nebuvo 
užmiršti.

Pradžioje sportiniai žaidimai 
nebuvo tokie, kokius mes šian
dien turime ir praktikuojame. 
Turėjo praeiti daug laiko, kol 
jie paplito ir tapo reikšmingu 
socialinio gyvenimo reiškiniu. 
Čia žymų vaidmenį atliko ang
lai, jų diduomenė bei mokslo ir 
švietimo institucijos. (Žr. L.E. 
XVIII t. psl. 376).
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d MEI IJKWEJE VEIKLOJE
Žymioji archeologė Marija 

Alseikaitė-Gimbutienė, Kalifor
nijos universiteto Los Angeles 
profesorė, laimėjo Anisfildo Wol- 
fo 1993 m. premiją. Ja buvo įver
tintas jos 1991 m. anglų kalba iš
leistas veikalas “Deivės civiliza
cija”. Šios premijos, įsteigtos 1935 
m., skiriamos už darbus, atsklei
džiančius žmonijos kultūrų įvai
rovę. Laureate prof. M. Gimbutie
ne džiaugiasi ir lietuviai tėvy
nėje, nes ji yra ir Lietuvos mokslų 
akademijos narė užsienyje. Šie
met buvo paskirtos trys A, Wolfo 
premijos, dvi tekusios kitiems 
autoriams. Premijos įteikimo pro
ga pabrėžiama, kad prof. M. Gim
butienės kruopštumas, ryžtas ir 
aistringas atradimų moksle ieš
kojimas padėjo sukurti naujas 
radikalias teorijas.

Vasario šešioliktosios deiman
tinei sukakčiai skirtų parodų 
ciklą Čikagoje užbaigė birželio 
5 d. Lietuvių dailės muziejuje Le- 
monte atidaryta kun. Kęstučio 
Roberto Balčio (1924-1992) tris
dešimt šešių dailės darbų rinki
nio paroda “Vieno žmogaus vizi
ja”. Kun. K. R. Balčys, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos klebo
nas Amsterdame, Niujorko valsti
joje, gimė ir mirė JAV, jaunys
tės dienas praleidęs Lietuvoje, 
ten nuvežtas tėvų su seserimi dr. 
Aldona Balčyte-Gravrogkiene. Iš 
Lietuvos jie buvo išleisti 1947 m. 
kaip JAV piliečiai. Kun. K. R. 
Balčys dažnai lankėsi Lietuvoje 
ir ten įsigijo jos bei išeivijos 
dailininkų vertingų kūrinių rin
kinį, prieš mirtį padovanotą Lie
tuvių dailės muziejui. Parodos 
atidaryme kalbėjo velionies gimi
naitis advokatas A. Ostis, paskai
tęs dr. A. Balčytės-Gravrokienės 
laiško ištraukas apie dailės rin
kėju tapusį brolį kun. K. R. Bal- 
čį. Rinkinio darbų parodą papildė 
Lietuvių dailės muziejun iš paro
dos M. K. Čiurlionio galerijoje 
perkelti panevėžiečių dailininkų 
E. Marcinkevičiaus, R. Ničajaus, 
R. Petrausko ir O. Juškos kūri
niai. Juos aptarė fotomenininkas 
Algimantas Kezys, daugelio paro
dų organizatorius.

Tada kitoje muziejaus salėje 
įvyko dviejų leidinių sutiktuvėsį 
Vienas jų — lietuvių ir anglų kal
bomis Čikagoje išleistas suveny
rinis Vasario šešioliktajai skir
tų parodų katalogų rinkinys “75- 
toji Vasario 16-toji”. Kitas — dail. 
Onos Dokalskaitės-Paškevičienės 
monografija “Ona Dokalskaitė”, 
iliustruota spalvotomis jos ta
pybos darbų nuotraukomis. Mo
nografiją redagavo ir katalogus 
bei jų leidinį paruošė A. Kezys. 
“Onos Dokalskaitės” monografi
joje jos kūrybą anglų, lietuvių 
ir rusų kalbomis aptaria D. Lap
kus, o ji pati įsijungia autobio
grafiniais metmenimis “Trumpai 
apie save”. Apie Vasario šešiolik
tosios deimantinei sukakčiai su
rengtą parodų ciklą ir jam skir
tus leidinius kalbėjo jo inicia
torius Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje. Padė
kos žodį jis tarė penkių galerijų 
vadovams bei jų savininkams ir 
parodų koordinatoriui A. Keziui, 
jiems įteikęs katalogų leidinį 
“75-toji Vasario 16-toji”, spau
dos atstovams — monografiją 
“Ona Dokalskaitė”. Su dail. O. 
Dokalskaitės-Paškevičienės kū
ryba ir gyvenimu sutiktuvių da
lyvius supažindino monografiją 
redagavęs A. Kezys.

“Poezijos pavasarėliu” foto
menininkas Algimantas Kezys 
pavadino gegužės 30 d. popietę 
savo “Galerijoje” Ilinojaus 
Stickney vietovėje. Ten poezijos 
bandymus pirmą kartą viešai skai
tė Nora Aušrienė, Valdas Aušra 
ir Loreta Vaškus, jaunesniosios 
kartos atstovai atvykę iš Lietu
vos. N. Aušrienė, gimusi 1965 m. 
Vilniuje, studijavusi Vilniaus 
dailės institute, dabar gyvena 
Čikagoj ir yra surengusi kerami
kos darbų parodą M. K. Čiurlio
nio galerijoje. Jos vyras Valdas 
Aušra gimė Klaipėdoje 1967 m. 
Jis čia studijuoja teologiją, no
rėdamas tapti protestantų pasto
riumi Lietuvoje. Už juos abu tru
putį vyresnė yra Kaune 1963 m. 
gimusi Loreta Vaškus, porcelia
no dekoruotoją, šią specialybę 
įsigijusi “Jiesios” eksperimen
tinėje porceliano gamykloje Kau
ne. Ketvirtuoju šion popietėn įsi
jungė čikagiečiams savo eilėraš
čiais jau žinomas Kornelijus Jaz
butis. Popietę papildė filmininko 
Alvydo Buklio “Randas”. Šį do
kumentinį filmą, supažindinantį 
su jaunuoliais Čiobliškio nepil
namečių pataisos darbų stovyklo
je, jis yra sukūręs 1985 m. Lie
tuvos kino studijai.

Savo ketvirtąją nuotraukų pa
rodą “Monstrai” Vilniaus foto- 
galerijoje surengė jaunas foto
menininkas Remigijus Zolubas. 
Paroda buvo labai originali, į 
nuotraukas įjungus svogūną, 
obuolį, morką, kaulą, bulvę, jų 
bei kitų kasdienių reikmenų akį 
gąsdinančias detales. Tik kažin 
ar juos reikėjo vadinti “monst
rais”, nes dabar didžiausia kal
bine pabaisa tapo pats originalios 
parodos pavadinimas.

Habilituoto humanitarinių 
mokslų daktaro disertacijas Lie
tuvos istorijos institute sėkmin
gai apgynė tautotyrininkės Regina 
Merkienė (“Gyvulių ūkis Lietu
voje XVI š. — XX š. pirmojoje pu
sėje: etninės patirties ištakos”) 
ir Angelė Vyšniauskaitė (“Lietu
vos lininkystė XVIII š. — XX š. 
pirmojoje pusėje: inventorius ir 
papročiai”). Abi mokslininkės 
disertacijoms panaudojo ilgame
čius tyrimus, praturtinusius moks
lą naujais duomenimis bei išvado
mis. Pirmuosius doktoratus ne
priklausomybę atgavusioj Lietu
voj joms suteikė Norberto Vėliaus 
pirmininkaujamas Lietuvos isto
rijos instituto ir Vytauto Didžio
jo universiteto habilitacijos ko
mitetas.

Keturiasdešimtasis “Santaros- 
Šviesos” suvažiavimas šiemet 
buvo padalintas į dvi dalis. Mat 
pirmą kartą šis tradicinis metinis 
renginys birželio 16-20 d.d. įvyko 
Lietuvoje — Vilniuje ir Anykš
čiuose, o bus užbaigtas rugsėjo 
9-12 d.d. antrąja dalimi Lemonte 
ir Čikagos apylinkėse. Vilniaus 
universiteto salėje susirinkusius 
suvažiavimo dalyvius sveikino 
rektorius Rolandas Pavilionis ir 
“Santaros-Šviesos” valdybos na
rys Raimundas Mieželis, pasi
džiaugęs artimais ryšiais su Lie
tuva. Jis priminė, kad literatūrinį 
konkursą laimėjusiams studen
tams dabar jau paskiriama Vytau
to Kavolio premija, Lietuvos žur
nalistams — Vinco Rastenio, jau
niesiems filosofams — Mariaus 
Katiliškio premijos. Pirmuosius 
suvažiavimo pranešimus skaitė: 
Sigitas Geda — “Santara-Šviesa’ 
ir Lietuvos kultūra”, Liūtas Moc- 
kūnas — “Nuo Lietuvos laisvės 
kovotojų iki ‘Santaros-Šviesos”, 
Marcelijus Martinaitis — “įslap
tintų ryšių legalizavimas”. Su
važiavimo programon buvo įjungti 
išeivijos bei Lietuvos atstovų 
pranešimai ir pokalbiai apie Lie
tuvos kultūrą, filosofijos kelius, 
tautinės tapatybės problemas bei 
kitus aktualius klausimus. į Lie
tuvos rašytojų klube surengtą 
poezijos vakarą savo eilėraščių 
posmais įsijungė Vytautas Blo
žė, Henrikas Čigriejus, Sigitas 
Geda, Antanas A. Jonynas, Do
naldas Kajokas, Marcelijus Mar
tinaitis, Nijolė Miliauskaitė, 
Kornelijus Platelis, Lidija Šim
kutė ir Judita Vaičiūnaitė. Poe
zijos vakarą literatūros kritikė 
Viktorija Daujotytė papildė ak
tualiu pokalbiu apie poeziją lū
žio metu.

Birželio 18 d. suvažiavimo da
lyviai persikėlė į Anykščius ir pra
nešimus bei diskusijas tęsė prie 
šio miesto esančiuose “Šilelio” 
poilsio namuose. Ten jų laukė 
Anykščių koplyčioje vietinio cho
ro surengtas įspūdingas vysk. An
tano Baranausko žodžiais gieda
mų giesmių koncertas. Įdomus bu
vo ir po jo koplyčioje įvykęs li
teratūros kritikų Rimvydo Šilba- 
jorio ir Sauliaus Žuko pokalbis 
apie poeto Henriko Radausko 
(1910-1970) kūrybą. Didelio dė
mesio susilaukė birželio 19 d. po
litinė tema “Nepriklausoma Lie
tuva — mitas ir realybė”, ypač 
jon įjungti dviejų išeivijos pro
fesorių pranešimai — Aleksandro 
Štromo “1992-93 m. rinkimai Lie
tuvoje: jų esmė, samprata bei ver
tinimai Vakaruose” ir Juliaus 
Šmulkščio “Politinės struktūros 
formavimasis posovietinėje Lie
tuvoje”. A. Štromas V. Landsber
gio klaida laikė atsisakymą var
žytis su A. Brazausku prezidento 
rinkimuose. Pasak jo, tokia tak
tika leido susidaryti įspūdį, jog 
opozicija neturi politinėms var
žyboms tinkančio vadovo. J. 
Šmulkštys nusiskundė, kad jaunos 
valstybės demokratinei sistemai 
esąs žalingas oponentų laikymas 
išdavikais neturint įrodymų. Pra
nešimų klausėsi Lietuvos seimo 
nariai B. Genzelis ir G. Kirkilas, 
Lietuvos demokratinės darbo par
tijos atstovai. Baigminėje suva
žiavimo kalboje “Santaros-Švie
sos” valdybos narys Raimundas 
Mieželis džiaugėsi pirmąja su
važiavimo dalimi Lietuvoje ir 
skatino ruoštis antrajai, rug
sėjo 9-12 d.d. įvyksiančiai Le
monte prie Čikagos. V. Kst.
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)RI SI KE LIMO
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 ................. 6.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.50%

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

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

1 East Matl Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Proi.Mion.i. Inc. Res: 231-2839
An Independent Member Broker____________________________________ ANTANAS GENYS

Lengvosios atletikos 
pirmenybės

Š. Amerikos baltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės 
įvyks 1993 m. rugsėjo 11-12 d.d. Mo
narch Park Collegiate Institute, 
1 Hanson St., Toronto, Ont. Kana
doje. ŠALFASS centro valdybos ir 
Lengvosios atletikos komiteto pa
vedimu, pirmenybes vykdo Toronto 
PPSK “Aušra”. Lietuvių pirmenybės 
bus išvestos iš baltiečių.

Varžybos vyks šiose klasėse: vy
rų, moterų, jaunių A (17-19 m.), jau
nių ir mergaičių B (15-16 m.), C (13- 
14 m.), D (11-12 m.), E (9-10 m.), F (že
miau 9 m.), vyrų ir moterų “Sub-mas- 
ters (35-39 m.) ir visų klasių “Mas
ters” — (40-44 m.). (45-49 m.) ir t.t. 
kas 5 metai.

Prieauglio paskirstymas — pagal 
dalyvio amžių 1992 m. gruodžio 31 d. 
Sub-masters ir Masters — pagal da
lyvio amžių varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neribotas visose klasėse. 
Varžybų pradžia šeštadienį, rugsė
jo 11 d., 1.30 v.p.p. Registracija 
— nuo 12 vai. Sekmadienį varžybų 
tąsa nuo 10 v.r. Dalyvių registra
cija — iki rugsėjo 7 d. imtinai šiuo 
adresu: Mrs. Irena Wilkinson, 2783 
Kinnerton Cresc., Missisauga, Ont, 
L5K 2B3, tel. (416) 822-0302. Papil
domi kontaktai: Algis Malinauskas, 
varžybų vadovas, tel. (416) 844-7694, 
Kazys Šapočkinas tel. (416) 239-7562, 
Algirdas Bielskus tel. (216) 486-0889.

Smulki informacija pranešama vi
siems sporto klubams. Klubams ne
priklausantys gali kreiptis į Ire
ną Wilkinson, Algį Malinauską, Ka
zį Šapočkiną, Algirdą Bielskų ar į 
bet kurį sporto klubą.

Šių metų varžybos bus platesnės 
apimties. Atgaivinant ankstyvesnes 
tradicijas, svečių teisėmis yra pa
kviesti dalyvauti ir vietiniai suo
mių, ukrainiečių ir lenkų lengva- 
čiai. Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvaatlečiams. Klubai ir 
pavieniai lengvaatlečiai kviečiami 
šiose varžybose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS lengvosios atletikos 
komitetas ir centro valdyba

Sidabras Lietuvos boksininkui
Pasaulio bokso čempionate, ku

ris įvyko 1993 m. gegužės mėnesį 
Temperėje, Suomijoje, 67 kg svorio 
boksininkas iš Lietuvos Vitalius 
Karpačiauskas laimėjo sidabro

Ali THE

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

medalį ir tapo antruoju pasaulyje. 
Baigmėje jam teko nusileisti savo 
varžovui, garsiajam kubiečiui J.

VITALIUS KARPAČIAUSKAS, 67 
kg, bokso ringe kovoja dėl antros 
vietos, kurią laimėjo pasaulio pir
menybėse 1993 m. Temperėje, Suo
mijoje Nuotr. Valdo Malinausko

Hernandezui. Pastarasis tai pasie
kė nugalėjęs keturis priešininkus 
didele taškų persvara.

Sidabro medalis, kaip sako Rim
gaudas Tirilis, Lietuvos bokso fe
deracijos sekretorius, yra didelis 
Vitalijaus ir visos Lietuvos bokso 
mokyklos pasiekimas, ypač šiemet, 
minint Lietuvos bokso 70-metį. Ne
blogai šiose varžybose sukovojo ir 
K. Dziadaravičius (75 kg) ir R. Priš- 
mantas (91 kg). Oficialioje čem
pionato suvestinėje Lietuva {rikiuo
ta į pirmąjį dešimtuką. Ji aplenkė 
pasaulyje garsias bokso šalis, kaip 
Rusiją, Vokietiją, Prancūziją, Uk
rainą ir kt.

Praeitą žiemą Vitalius Karpa
čiauskas gyveno Vokietijoje ir kar
tu su Gitu Juškevičium atstovavo 
Šverino sporto klubui. Čia jam teko 
susitikti ringe su Vokietijos stip
riausiais boksininkais. Grįžęs ato
stogų, jis sakė: “... Pasirodo, ne, 
už vokiečius esu ne blogesnis ..."

Vitalius Karpačiauskas gimė 1966 
m. liepos 6 d. Panevėžyje. Boksuo
tis pradėjo 1979 m. Jo pirmasis bei 
dabartinis treneris yra Julius Ki
bąs. Prieš metus jis baigė Kūno kul
tūros institutą Kaune, kur trenira
vosi Nikalojaus Jerofejevo priežiū
roje, grįžo į Panevėžį, vedė ir ten 
gyvena. V. K. yra daugkartinis 
Lietuvos ir Baltijos šalių čempio
nas, daugelio tarptautinių turnyrų 
nugalėtojas. Jis dalyvavo 1992 m. 
Barcelonos olimpiadoje ir laimėjo 
4-tą vietą. Po olimpiados boksavo- 
si Lenkijos ir Vokietijos komandi
niuose čempionatuose ir laimėjo 
visus trylika susitikimų.

Temperėje, laimėjęs sidabro me
dalį, V. Karpačiauskas įsirikiavo 
į vieną gretą su žymiausiais Lietu
vos boksininkais: Danu Pozniaku — 
olimpinių žaidynių ir triskart Eu
ropos čempionu, olimpiadų pryzi- 
ninkais Ričardu Tamulių taip pat 
triskart Europos čempionu, Jonu 
Čepulių ir Romualdu Murausku, 
dukart Europos čempionu Algirdu 
Šociku, Europos čempionu Juozu 
Juocevičium, pasaulio bronzos 
medalio laimėtoju Nikalojum Je- 
rofejevu 1978 m. Belgrade ir kt. 
Po šių vyrų pasiekimų Lietuvos 
bokse bent 15 metų vyravo nuopuo
lis .... ir štai nauja karta su V. Kar- 
pačiausku priekyje vėl pradeda tvir
tą žingsnį tarptautinėje plotmėje. 
Vitalius Karpačiauskas tapo pir
muoju nepriklausomos Lietuvos 
boksininku, iškovojęs pasaulio 
čempionato medalį.

Pirmųjų metų užbaigtuvės
“Lietuvos ryto” 1993 m. gegužės 

29 d. laidoje Remigijus Kazilionis 
rašo apie mokslo metų pabaigą Ša
rūno Marčiulionio krepšinio mokyk
loje:

“Ketvirtadienį Vilniuje, Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyklo
je, buvo šventė — pirmųjų mokslo 
metų pabaigtuvės. Ji prasidėjo, 
anot mokyklos direktoriaus Juozo 
Rimkaus, ‘šimtmečio maču’, kai į 
aikštelę įbėgo dvi 1983 metais gi
musių jaunųjų krepšininkų koman
dos, pagal tai, kada, priešpiet 
ar po, vyksta treniruotės, pasiva
dinusio skambiais “Rytų” bei “Va
karų” rinktinių vardais.

‘Statybos’ sporto salės balkonuose 
susirinkę busimųjų ‘žvaigždžių’ 
tėveliai, mamytės, draugai, ant 
suolelių sėdintys atsarginiai ne
gailėjo plojimų dėl kiekvieno ka
muolio kovojusiems žaidėjams. Nė 
kiek neprasčiau juos palaikė ir 
pats Šarūnas, tiesa, matęs rungty-

nes tiek, kiek leisdavo laikas nuo 
laiko, nes prie jo plūsteldavę au
tografų medžiotojai. Papildomą 
stimulą vaikams suteikė salėje pa
sirodęs Artūras Karnišovas.

Nuo pat pradžios pirmavę ‘rytie
čiai’ laimėjo trijų, po dešimt mi
nučių trukusių, kėlinukų susitiki
mą 41:23. Po to beveik visi įvairaus 
amžiaus Š. Marčiulionio krepšinio 
mokyklos auklėtiniai susirinko į 
greta esančią iškilmių salę.

J. Rimkus apžvelgė pirmųjų metų 
. rezultatus, papasakojo, ką keti
nama nuveikti ateityje. Treneriai 
apdovanojo geriausius ir stropiau
sius savo mokinius gairelėmis, pla
katais. marškinėliais, o Š. Marčiu
lionis, A. Karnišovas ir į šventę 
atskubėjęs V. Chomičius atsakė į 
jaunųjų krepšininkų klausimus.”

NU MARČIULIONIU, abiem pra
dedant pirmąjį sezoną NBA ly
goje 1989 m.

Žuvo krepšinio žymūnas
Vokietijoje, kelyje tarp Miun

cheno ir Niurnbergo, 1993 m. bir
želio pradžioje, automobilio ka
tastrofoje žuvo geriausias Euro
pos krepšininkas (dažnai Europos 
sporto žurnalistai jį išrinkdavo 
žemyno geriausiu), Draženas Pet- 
rovičius. Paskutiniu metu jis at
stovavo Kroatijos rinktinei ir New 
Jersey “Nets” — NBA. 1989 m. buvo 
pasirašęs sutartį su "Trail Blazers”, 
tačiau ten “neprigijęs”, jis perėjo 
į “Nets” klubą, kur savo žaidimu 
išgarsėjo, ir NBA apžvalgininkai 
rašė: “Petrovičiaus ryžtui būti 
geriausiam nėra ribų ...”

Draženas Petrovičius buvo ge
riausias Kroatijos rinktinės žai
dėjas Barcelonos olimpinėse žai
dynėse, kur laimėjo sidabro me
dalį. Dar 1993 m. gegužės 31 d. (po
rą dienų prieš mirtį), Vroclave žais
damas Europos pirmenybių atran
kos turnyre prieš Slovėniją, pelnė 
kroatams 30 taškų. Lietuvos krep
šinio mėgėjams jis pažįstamas dar 
iš anų “Žalgirio” laikų, kada Kau
no sporto halėje, žaidžiant Euro
pos čempionų taurės rungtynes su 
Zagrebo “Cibona”, Draženas Petro
vičius būdavo rezultatyviausias 
žaidėjas.

Penktadienį, birželio 7, jis pa
laidotas Zagrebe. Šių metų spalio 
22 d. būtų sulaukęs dvidešimtdevin- 
tojo gimtadienio. Deja, jam lemta 
buvo kitaip . . .

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION 
{ Greitas ir tikslus patarnavimas

DRAUDA 
gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 

verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus
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PARAMA 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. (Byvyb*» 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 .................. 6.50%
2 metų .................. 7.50%
3 metų .................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.50%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

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

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

Telefonas 532-1149

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 pataTsymai bei persiuvimai. 

■y----------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311

Mūsų agentai:
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

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

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

Skautų veikla
• Jubiliejinė stovykla Rakė 

įvyks 1993 m. rugpjūčio 1-10 d.d. 
Laukiame visų sesių, brolių ir są
jungos rėmėjų. Lietuvių skautavi- 
mas užsienio kraštuose išsilaiko 
tik mūsų visų bendru darbu. Dei
mantinio jubiliejaus stovykla rei
kalauja visų Lietuvių skautų są
jungai prijaučiančiųjų dalyvavi
mo, nes tik vienybėje yra galybė. 
Į stovyklą atvyksta lietuvių skau
tų atstovai-vės iš Anglijos, Aust
ralijos, Argentinos ir Brazilijos. 
Atsikviečiame vienuolika Lietuvos 
skautų vadovų-vių. Iškilmių savait
galį svečiuosis latvių, estų, uk
rainiečių, vengrų reprezentaci
nės skautų-čių skiltys. Dalyvau
kite ir raginkite kitus atvykti į 
stovyklą. Laukiame visų!

v.s.fil. Sigitas Miknaitis, 
Jubiliejinės stovyklos 

viršininkas
• Toronto skautai-tės, važiuo

jantys į Jubiliejinę stovyklą Rakė 
ir jaunieji - į “Romuvą” jau pilnai 
pasiruošę. Uniformos sutvarky
tos, palapinės paruoštos, progra
mos nustatytos, autobusai užsa
kyti, aptarnavimo vadovai paskir
ti, ir jau liepos 31 d., 8 v.v. nuo 
Lietuvių namų automobilių aikš
tės išvyksta. Važiuoti teks visą 
naktį. Rytą nuvykus, stovykloje 
bus paruošti pusryčiai, po jų - 
įsirengimas. Stovyklos atidary
mas rugpjūčio 1 d. Svečiams ap
lankyti stovyklautojus bus gali
ma vidurinį savaitgalį ir reikės 
užsimokėti $25 už parą. Visi sto
vyklautojai turės laikytis nusta
tytos stovyklos tvarkos. Nesilai
kantys bus pašalinami iš stovyk
los, pranešant tėvams, ir mokes
tis nebus grąžinamas. Į šią stovyk
lą suvažiuos visų išeivijoj veikian
čių vienetų lietuviai skautai-tės. 
Bus atstovų-vių ir iš Lietuvos.

• Lietuvoje surengtos dvi Jubi
liejinės stovyklos liepos 3-13 d.d.: 
viena prie Palangos-Kunigiškėse, 
o antroji netoli Vilniaus Gulbi
nuose. šias stovyklas aplankė ir 
Toronto skautininkai-kės: VI. Mor
kūnas, St. Kuzmas, B. Abromai- 
tienė, G. Tarvydienė, R. ir Al. Ži
linskai. M.

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

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
(Staiga 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

Expect 
theoesC

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 atsikviečiantjūsŲ gimines iš Lietuvos: 
iškvietimai, bilietai, drauda.

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

KELIONES
I LIETUVĄ

LIEPOS ir $QQQ
RUGPJŪČIO MENESIAIS - O t/€7
Prašome registruotis kuo greičiau nes vietų neperdaug

Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.



KANADOS ĮVYKIAI

Socialinės sutarties įstatymas
Ontario parlamentas liepos 

7 d. priėmė NDP socialistų 
premjero Bob Rae vyriausybės 
socialinės sutarties įstatymą 
nr. 48. Tuo įstatymu Ontario 
provincijos socialistinė Nau
jųjų demokratų partija biudže
tui grėsusį 17 bilijonų dole
rių deficitų tikisi suma
žinti iki 9,2 bilijono. Ontario 
finansų ministeris Floyd Laug- 
hren gegužės 19 d. paskelbta
me biudžete gerokai padidino 
provincinį pajamų mokestį, 
apkarpė vyriausybės išlaidas 
ir norėjo sustabdyti algų pa
kėlimus beveik milijonui val
džios tarnautojų. Algų užšal
dymas trejų metų laikotarpiui 
Ontario vyriausybei būtų lei
dęs kasmet sutaupyti porą bi
lijonų dolerių kovai su defi
citu.

Premjeras Bob Rae tikėjosi, 
kad algų užšaldymą bus gali
ma sutarti tiesioginėmis de
rybomis su valdžios tarnauto
jų unijų vadais. Tačiau jiems, 
atrodo, rūpėjo tik unijų na
riams išsikovotos geros sutar
tys ir privilegijos. Tiesiogines 
derybas su vyriausybės atsto
vais jie laiko jos nepateisina
mu kišimusi į unijų reikalus. 
Balandžio 5 d. pradėtas socia
linės sutarties derybas Onta
rio valdžios tarnautojų uni
jos nutraukė birželio 3 d. Tada 
algų užšaldymą finansų minis
teris F. Laughrenas jau buvo 
įtraukęs į šiemetinį biudžetą.

NDP socialistų premjerui 
Bob Rae liko tik viena išeitis — 
paruošti ir Ontario parlamen
te priimti valdžios tarnautojų 
unijoms privalomą socialinės 
sutarties įstatymą nr. 48. Jo 
įsigaliojimas betgi buvo ati
dėtas iki rugpjūčio 1 d., kad 
būtų laiko atnaujinti unijų 
nutrauktas derybas ir surasti 
joms palankesnius sprendi
mus tiesioginėse derybose.

Naujasis įstatymas susilau
kė ilgų ir aštrių diskusijų On
tario parlamente. Mat unijos, 
Kanados ir jos provincijų NDP 
socialistus laikančios sava 
partija, stengėsi, kad Ontario 
NDP socialistai patys atmestų 
premjero Bob Rae vyriausybės 
paruoštą socialinės sutarties 
įstatymą nr. 48. NDP socialis
tai, Ontario parlamente pirmą
kart netikėtai laimėję rinki
mus 1990 m. rudenį, turi užtik
rintą atstovų daugumą. Tad 
unijų vadams reikėjo bent jų 
dalį nuteikti prieš naująjį įsta
tymą. Vienu metu net ir prog
resyviųjų konservatorių mažu

mai parlamente vadovaujantis 
Mike Harris buvo pasisakęs 
už įstatymo atmetimą, turbūt 
sugundytas unijų paramos se
kančiuose parlamento rinki
muose.

Naująjį NDP socialistų prem
jero Bob Rae socialinės sutar
ties įstatymą nr. 48 Ontario 
parlamentas vis dėlto priėmė 
66:59 balsų rezultatu. Už įsta
tymo priėmimą balsavo atsto
vų daugumą turėję NDP socia
listai, už atmetimą - 34 libe
ralai, 21 konservatorius ir ke
turi unijų reikalavimus rėmę 
NDP socialistai - Peter Kor
iuos, Mark Morrow, Karen Has
lam ir save dabar nepriklau
somu atstovu laikantis Dennis 
Drainville.

Iš parlamento žiūrovų gale
rijos teko pašalinti kelis uni
jų veikėjus, triukšmingą pro
testą nukreipusius prieš NDP 
socialistų premjerą Bob Rae, 
priimto įstatymo iniciatorių. 
Dėl unijų protesto premjeras 
Bob Rae iš parlamento netgi 
buvo išlydėtas pro užpakali
nes duris. Jis vis dar gyvena 
viltimi, kad iki rugpjūčio 1 d. 
valdžios tarnautojų unijų ats
tovai grįš prie derybų stalo 
ir pasirašys atskiras sutartis 
su kai kuriais priimto įstatymo 
pakeitimais.

Priešingu atveju Ontario 
valdžios tarnautojų laukia pri
valomas įstatymas, trejiems 
metams užšaldantis atlygini
mą, jų gautą 1993 m. birželio 
14 d. Išimties susilauks tik tie, 
kurių metinis uždarbis tada 
nebuvo peržengęs 30.000 dole
rių. Atlyginimų užšaldymas 
premjero Bob Rae vyriausybei 
kasmet sutaupys porą bilijo
nų dolerių, kurie padės suma
žinti biudžetinius deficitus. 
Remiantis naujuoju įstatymu, 
bus galima atsisakyti kai ku
rių valdžios programų ir lai
kinai atleisti 9-11.000 tarnau
tojų. Jiems iš specialių fon
dų bus padidintos nedarbo 
draudos išmokos.

Naujasis įstatymas netgi 
leidžia atlyginimų sumažini
mus miestų savivaldybių tar
nautojams, ligoninių persona
lui, švietimo taryboms ir mo
kytojams, jeigu nepakaks pa
skirtų lėšų. Net ir Ontario NDP 
socialistų pirm. Julie Davis 
yra nusivylusi tokiu premjero 
Bob Rae priimtu įstatymu. Kai 
kurie valdžios tarnautojų uni
jų vadai kalba apie protesto 
streikus ir netgi grasina se-

kančiuose Ontario parlamento 
rinkimuose atsilyginti šešias
dešimt šešiems NDP socialis
tams, Ontario parlamente drį- 
susiems balsuoti už unijų tei
sių suvaržymą socialinės su
tarties įstatymo nr. 48 priė- 
mumu.

Visa Kanada seka pirmą to
kį įstatymą, uždedantį trejus 
metus truksiančius varžtus val
džios tarnautojams. Mat Kana
dos ir provincijų valdžios tar
nautojų unijos, savo nariams 
turėdamos užtikrintą darbą, 
geras pensijas, nesiliauja rei
kalauti dar didesnių atlygini
mų iš vyriausybių iždo. Tų 
tarnautojų unijų nariai ir jų 
vadai užmiršta, kad didelę da
lį dolerių iždui atiduoda dau
gelis už juos mažesnius atlygi
nimus gaunančių kanadiečių.

Gerai, kad pirmą tokį įstaty
mą, bent laikinai suvaržantį 
valdžios tarnautojų unijas, pri
ėmė Ontario NDP socialistų 
premjeras Bob Rae. Jis ilgai 
dirbo su unijomis ir naudojosi 
jų parama NDP socialistams. 
Kalbama, kad jo dabar laukia 
beveik neišvengiamas pralai
mėjimas sekančiuose Ontario 
parlamento rinkimuose. Gal 
dabar išdrįs taip pasielgti ir 
kitų partijų vadai? V. Kst.

Jono Sukausko mirties 
sukaktis

& SKAITYTOJAI PASISAKO

AMBER GLOBUS UNITED TRADE INC.
Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio į Torontą ir atgal.
• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant 

STERLING AIRWAYS - Toronto-Kopenhaga-Vilnius  
nuo $799 įskaitant mokesčius. Kaina priklauso nuo sezono.

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams - $1.15 dienai.

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
• Automobilių pristatymas laivais į Baltijos kraštus.
• Naujų “Bielarus” traktorių, naujų automobilių “Lada” pristatymas.

Mūsų adresas:
257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 

Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

Artimieji 1993 m. liepos 24 d. 
mini a.a. Jono Sukausko mirties 
dvejų metų sukaktį. Jonas gimė 1917 
m. Miežaičių kaime, Radviliškio 
valsč., Šiaulių apskr. Mirė 1991 m. 
liepos 24 d. Toronte. Palaidotas 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje. Jono Sukausko liūdi ir jį 
prisimena brolis Antanas su žmo
na Brone bei jų vaikai - Zigman
tas, Rimgaudas, Marija (visi gyvena 
Detroite) ir Zita (gyv. New Jersey). 
Taip pat brolis Augustinas, sesuo 
Ona (gyv. Toronte) ir kiti giminės 
Lietuvoje. >

Jonas Sukauskas buvo ūkinin
kas, kilęs iš gausios 8 vaikų šei
mos. 1944 m. pasitraukė iš Lietu
vos, o 1948 m. iš Vokietijos atvy
ko į Kanadą ir apsigyveno Toron
te. Išdirbęs 35 metus automobi
lių remonto įmonėje, išėjo į pensi
ją. Būdamas taupus ir darbštus įsi
gijo nuosavybių. Priklausė Kana
dos lietuvių bendruomenei ir Pen
sininkų klubui. Visą gyvenimą 
buvo viengungis. Artimieji prašo 
Jono Sukausko draugus ir pažįs
tamus prisiminti šią liūdną su
kaktį. S. G-kas

PRAŠO SKUBIOS PAGALBOS
Visi tautiečiai, o ypatingai skau

tai ir Kauno “Aušros” gimnazijos 
mokinės bei mokiniai, yra labai 
prašomi pagelbėti apmokėti klu
bo sąnario pakeitimą vienai ne
turtingai draugei Lietuvoje, kuri 
labai kenčia skausmą. Jos vyras 
yra ligotas, buvęs Sibiro tremti
nys. Sąnarys ir operacija kainuos 
2,500 dol. Čekius prašau rašyti 
mano vardu ir pasiųsti: 525 N Has- 
sayampa Dr, Prescott, AZ, 86303- 
4105, USA.

Ona Motiejūnas (Prižgintaitė), 
tel. (602) 445-1571

MOKYKLOS KRYŽIAUS 
ISTORIJA

1940 metais, komunizmo ban
gai užliejus Lietuvą, buvo griež
tai įsakyta iš visų mokyklų pa
šalinti kryžius. Ausieniškių mo
kyklos (Trakų apsk., Vievio valsč.) 
mokytoja M. Macijauskienė klasė
je kabėjusį kryžių paėmė savo glo
bom Kur ji keliavo, kartu keliavo ir 
kryžius. 1945 m. ji persikėlė į Len
kiją. Einant sunkiu gyvenimo ke
liu, jos vyras mirė. Guodė ją tik 
kryžius. Po kurio laiko ji susiti
ko tokį pat benamį kaip ir ji - p. 
Riaubą ir už jo ištekėjo. Abu išvyko 
Kanadon. Atgavus Lietuvai laisvę 
M. Macijauskienė-Riaubienė sku
bėjo surasti žmogų, kuris nuvež
tų tą išsaugotą kryžių Lietuvon. 
P. Tribinevičienė, važiuodama 
lankyti giminių, tą kryžių nuvežė, 
kuris pagaliau 1992 metais atke
liavo į Ausieniškių mokyklą. Da
bartinė jos mokytoja E. Urbonavi
čienė paskelbė, kad rugsėjo 1 d. 
rinktųsi į Ausieniškių mokyklą vi
si, kurie yra lankę šią mokyklą. 
Atėjus rugsėjo 1 d. rinkosi mokyk
lon mokinukai su gėlėmis, jų tėvai 
ir išlikę gyvi buvę kadaise šios 
mokyklos mokiniai. Kryžius gra
žiausiomis gėlėmis papuoštas, ka
bojo klasėj virš lentos. Dabarti
niai ir buvę šios mokyklos moki
niai jautriai sugiedojo “Marija, 
Marija” ir ilgai kalbėjo apie bu
vusią mylimą ir gerbiamą mokyto
ją M. Macijauskienę, šiuo metu 
gyvenančią Toronte. Čia ji viena 
našlė, globojama vyro giminių, 
leidžia gilios senatvės dienas. T.S.

APIE MAŽĄJĄ ARCHITEKTŪRĄ
Šių metų “Tėviškės žiburių” 

Nr. 20 (2255) išspausdintas p. E. 
Arbo-Arbačiausko rašinys “Lietu
vių liaudies menas - mažoji archi
tektūra”, paminintis labai reikš
mingą tautos kūrybos barą. Straips
nis gražus ir vertingas. Tačiau au
torius - toli nuo Lietuvos būda
mas - turbūt nežinojo savo aprašo
mo leidinio “Lietuvių liaudies 
menas - mažoji architektūra” su
darymo aplinkybių, tos nelabai 
gražios, bet sovietmečiui būdin
gos istorijos.

Kai kuriuos faktus apie tai mes 
jau buvome paskelbę 1992 m. 
(“Kauno aidas” Nr. 23 (132)). To 
straipsnio iškarpą pridedame.

Į Jus kreipiamės manydami, jog 
reiktų rašiniuose siekti tikslu
mo, ypač minint sovietmečiu už
slėptas ir tyčiomis supainiotas 
istorijas, kai buvo leidžiama pa
garsinti vienus žmones, nutylint 
kitus - režimui netikusius.

Deja, anuometinę tikrąją padė
tį dar teks labai ilgai aiškintis,

kad ir priešinantis nemažam skai
čiui tų žmonių, kuriems sovieti- 
ninis režimas ir anuomet skelbta 
iškreipta istorija buvo parankūs. 
Su tuo nuolatos tenka susidurti 
rengiant spaudai “Lietuvos archi
tektūros istorijos” IV tomą “Po
kario metai”, kai tais laikais vei
kę žmonės pateikia sau naudingas 
įvykių versijas, panaudodami ir 
išeiviją.

Architektai - Marija Purvinienė 
ir Martynas Purvinas

Red. pastaba. Prie šio laiško pri
dėtą ilgoką laikraščio iškarpą per- 
siuntėm architektui E. Arbui.

KO MES BIJOME?
Mūsų spaudos puslapiuose vis 

dažniau pasigirsta, kad reikia su
sitaikyti su paskutiniais rinkimais 
Lietuvoje, būtent - pati tauta iš
sirinko tokią vyriausybę, ir mums 
nieko kito nelieka, kaip ją tole
ruoti. O kodėl mūsų žmonės, ypač 
kaimas, atidavė savo balsus už 
tokį seimą? Juk komunistai visas 
savo jėgas metė į kaimus, kur žmo
nėms buvo grasinama nebalsavi- 
mo už juos atveju: sudeginti so
dybas, išskersti gyvulius ir t.t. Ir 
šiais laikais, kai taip yra lengva 
Lietuvoje atlikti nusikaltimą ir 
likti nenubaustam, kas norėjo ri
zikuoti savo gyvybėmis ir šiokiu 
tokiu įsigytu turtu? Juk žmonės 
dar gerai atsimena baisų komu
nistų kerštą pokario metais. Jei 
plėšikas reikalauja pinigų, žmo
gus iš baimės paklusta, tai ar ga
lima sakyti, kad jis atidavė pini
gus laisvanoriškai? Per tiek me
tų smurtu varytos baimės žmonės 
negali tuoj pat atsikratyti.

Bet už tai mums, čia gyvenan
tiems, ir ypač tiems, kurie jau tu
rime Lietuvos pilietybę, nėra jo
kio reikalo ko nors bijoti. Kodėl 
Pasaulio lietuvių bendruomenė 
per savo apylinkes neprotestuo
ja, kad ir prieš opozicijos vadovo 
V. Landsbergio nerodymą Lietu
vos televizijoje? O kas buvo su 
a.a. V. Landsbergio-Žemkalnio lai
dotuvėmis? Kaune tūkstančiai 
žmonių ėjo atsisveikinti su Velio
niu, tačiau Lietuvoje to niekas 
narnate, nes ir šis įvykis buvo ne
pageidaujamas p. Tapinui.

Tai ar nereikėtų čia pradėti 
ką nors daryti, kad nebūtų taip 
uždusintas Lietuvos žmogus. Mes 
pilną teisę turime reikalauti, kad 
vyriausybė pagaliau suprastų 
ką reiškia žodis “konstitucija”. 
Viską toleruodami, patys atriša- 
me tokios vyriausybės rankas bet 
kokia kaina mulkinti, skriausti 
ir išlaikyti tautą kuo didesnėje 
baimėje, taip, kad ateityje gali 
nebebūti ne tik laisvos valios, 
bet ir jokių rinkimų.

Nijolė Bagdžiūnienė

Paieškojimas
Algirdas Žemaitis ieško pusbro

lių Algio ir Aloyzo Lizdų, išvyku
sių iš Lietuvos 1944 m. į Vokietiją, 
vėliau apsigyvenusių Omahoje 
JAV-se. Patys ar žinantys apie 
juos prašoma rašyti: A. Žemai
taitis, Antakalnio 64-15, 2055 Vil
nius, Lithuania.

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

7 5 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS 
KANADOJE LIETUVIŠKAS 
PROFESIONALUS 
KELIONIŲ BIURAS 
KVIEČIA KELIAUTI 
KARTU!

KELIONĖS
Į BALTIJOS KRAŠTUS!

VILNIUS .......................... nuo S824
RYGA ...............................nuo $975
TALINAS ......................... nuo $895

•SAMOGmA’ ■i Knygų rišykla
ĮĮĮĮĮįf “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys

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

(prie Turner & Porter laidotuvių namų). 7
- ■ rSi11Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.Ą

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai, 7' .
Skambinti tel. 536-1 994. ■!

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)

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

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863 

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

Dantų gydytojai

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

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth. | 
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594 
(24 valandas) 

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

66 MIMICO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS, 

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius

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.
Susitarus užsakymus paimame Ir pristatome.
Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RFzŽMKK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West r-p 
Toronto, Ontario M6P 1A9 | p

An Independent member broker "hone: (416) 769-1616

’ Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Qnfunc. DRESHER L,d 
yjĮ Real Estate' ...Hl 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.

TATJI7 CTJTI7 insurance
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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B MONTREAL1$ TO R O N T
Anapilio žinios

— Lietuvių pamaldos Midlande 
Kanados kankinių šventovėje bus 
rugpjūčio 1, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Pamokslą sakys dabar iš Lietuvos 
Romoje studijuojantis kun. Ri
čardas Birbilas. Prieš Mišias bus 
kalbamas Rožinis, o po Mišių bus 
palaiminimas Švenčiausiuoju. Iš
kilmės bus užbaigtos lauke prie 
lietuviškojo kryžiaus.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje vedėja dr. Rasa Mažei
kaitė ir visa vadovybė kviečia 
lietuvius aplankyti muziejuje 
vykstančią Dariaus ir Girėno 
skrydžiui per Atlantą paminėti 
sukaktuvinę parodą. Jau ruošia
ma skautų ir ateitininkų stovyk
lų paroda. Galintys tai parodai 
paskolinti nuotraukų bei kitokių 
eksponatų (ypač stovyklose su
kurtų rankdarbių), prašomi pa
skambinti tel. 566-8755 ir palik
ti įrašą. Muziejaus lankymo va
landos: sekmadieniais — nuo 
10.15 v.r. iki 8 v.v.; pirmadieniais 
— nuo 1 v.p.p. iki 10 v.v.

— Anapilio knygyne dabar ga
lima gauti: “Nenugalėtoji Lietu
va” (I dalis), “Lietuvių papročiai 
ir tradicijos išeivijoje ” (II laida), 
“Lietuvos kelias” anglų kalba ir 
nauji “Aušros” bei “Mūsų sodų” 
žurnalai.

— Mišios liepos 18, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Jurgį Demikį, 11 v.r. 
už parapiją; Wasagoje 11 v.r. už a. 
a. Robertą Budrecką.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 170 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Al Cendros Toronto por
tugalų sporto klubo prezidentas ir 
20 jo klubo narių, atvykę apžiūrė
ti Vytauto Didžiojo menę dėl se
zono rengiamų šokių. Svečius su
pažindino ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys K. Raudys ir 
LN vedėjas T. Stanulis.

— Vaizdajuostės iš Lietuvos ne
bus rodomos dėl vasaros atosto
gų. Jų rodymas numatomas rugsė
jo 5, sekmadienį, 1.30 v.p.p.

— Nauji LN nariai: LN kultūros 
komisija, Lietuvių socialinių rei
kalų tarnyba, Paulius Slaboševi- 
čius, Elona Punkrienė ir Gitana 
Kartavičiūtė, sumokėję $100 nario 
įnašą.

— Liepos 15, ketvirtadienį, 6.30 
v.v. - Slaugos namų komiteto posė
dis ir 7.30 v.v. - LN valdybos po
sėdis.

— Rugpjūčio 7-15 d.d., šeštadie
nį, 12 v. prasidės LN septyniolik
toji poilsio stovykla Tėvų pranciš
konų stovyklavietėje “Kretinga”. 
Stovyklos vadovas - J. V. Šimkus, 
ūkvedys - Br. Laučys. Numatyta 
įdomi ir įvairi kultūrinė bei me
ninė programa, kurią atliks Vil
niaus universiteto docentas dr. 
Juozas Zagorskas ir L. Turūtaitė. 
Dėl informacijų ir registracijos 
prašoma skambinti J. V. Šimkui tel. 
231-9425.

— Dar turim geros kokybės kė
džių ir stalų. Šie baldai tinka va
sarnamiuose arba mieste žaidimų 
kambariuose. Kėdės kaina - $3. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į 
LN administratorę Danutę Simo- 
naitytę-Sysak arba pas LN vedė
ją Teodorą Stanulį tel. 532-3311.

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

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

KAUNE IŠNUOMOJAMAS vieno 
miegamojo jaukus butas. Galiu ga
minti maistą. Skambinti Irenai - 
75-18-04.

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
galima apsistoti Kaune kelioms die
noms, savaitei ar mėn >iui - butas 
2 miegamųjų arba 1 m, gamasis su 
salonu ir virtuvės nau ojimu. Pri
einamos kainos. Adam mių šeima, 
tel. (514) 256-5355.

KAUNE GALIMA IŠSINUOMOTI 
vieno miegamojo buų su pilnai 
aprūpinta virtuve bei. .tarštu 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
sio 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 raj- Bika
vėnai, tel. 370-41-45-659.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuviškai kalbančių vaikų 

stovykla jau įpusėjo. Stovyklos 
organizatorė - Lina Kuliavienė. 
Stovyklos vadovybė: komendan
tas J. Valaitis, kapelionas kun. 
E. Putrimas, muzikos vadovė Ra
sa Poskočimienė, stovyklos va
dovai - S. Bakšys, R. Čepas, D. Če
pas, A. Čeponkus, J. Freimanas,
C. Harris, R. Gaižutytė, A. Karkai- 
tė, L. Paulionytė, R. Pečiulis, D. 
Puterienė, L. Pranaitytė, M. Stane
vičius, A. Skrinskaitė, V. Tirilie- 
nė, L. Underys, B. Udrytė, A. Ud- 
rys, I. Viskontaitė, S. Valadka, K. 
Yanni; stovyklos ūkvedys - R. Sma- 
lenskas; šeimininkės - V. Duliū- 
nienė, D. Enskaitienė, L. Kongats, 
V. Puzerienė ir B. Wilkinson. Sto
vyklauja 102 vaikai. Sekanti sto
vykla lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams bus liepos 
18-31 d.d. Stovyklos tel. 705-429- 
2788.

— Ruošiasi tuoktis Laisvis Šir- 
vinskas ir Audronė Danaitytė.

— Susituokė Ričardas P. Arlaus
kas ir Pamela J. Nealon.

— Maldininkų kelionė į Midlan- 
do kankinių šventovę šiais metais 
vyks rugpjūčio 1 d. Autobusas nuo 
mūsų parapijos išeis 12 v., o su
grįš apie 7 v.v. Kelionės kaina į 
abi puses - $15. Registruotis pra
šoma parapijos raštinėje tel. 533- 
0621.

— Mišios liepos 18, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Mariją ir Tada 
Normantus, 9.20 v.r. - už a.a. Joną 
Grinskį, 10.15 v.r. - už a.a. Povilą 
ir a.a. Petrą Dirkius, už a.a. Pra- 
nutę ir a.a. Juozą Siminkevičius,
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

PADĖKA
Sėkmingai praėjus Toronto ka

ravanui, “Vilniaus” paviljono var
du noriu padėkoti savo komiteto 
nariams: B. Čepaitienei, D. Geniui, 
L. Nakrošienei, I. Poškutei, J. Vin- 
gelienei už jų pasiaukojimą ir pa
stangas, kad karavanas pasisektų. 
Ačiū Prisikėlimo parapijos ir “Pa
ramos” kredito kooperatyvams 
bei B. Genčiui už pasų platinimą, 
paviljono karalaitei A. Karasie- 
jūtei ir ją pavadavusiai L. Paulio- 
nytei, burmistrams J. Zanderiui,
A. Paškui ir D. Viskontui. Nuošir
di padėka A. Karosaitei, A. Kynui 
ir B. Laučiui už patalpų papuoši
mą, Tautodailės instituto Toronto 
skyriui už puikią pėrodą, jos prie
žiūrą ir įvairų demonstravimą, 
visoms “Atžalyno” šokių grupėms 
už puikią programą, Prisikėlimo 
parapijos katalikėms moterims, 
Lietuvos kankinių parapijos ka
talikėms moterims, “Volungei”, 
Prisikėlimo parapijos chorui, Iš
ganytojo ev. liuteronų parapijos 
moterims, Lietuvių namų moterų 
būreliui, Anapilio moterų būre
liui, Toronto skautėms, “Gintarui” 
ir “Atžalynui” už turtingą skanės
tų stalą.

Padėka visiems, kurie talkino 
maisto gaminime bei visur kitur 
paties Karavano metu: V. Biretai,
B. Biretienei, V. Birštonui, A. Biš- 
kevičienei, M. Daukšienei, A. Gai- 
delienei, V. Gaputienei, R. Gir- 
dauskaitei, R. Grigonienei, R. Gry
bienei, D. Gudelytei, E. Kiškienei, 
O. Krasauskienei, G. Kuchalskie- 
nei, V. Leverienei, A. Morkūnui,
D. Mulyk, P. Mulyk, A. Nausėdui,
D. Nausėdienei, J. Nešukaičiui, 
B. Norkienei, A. Petrauskienei, 
G. Požerienei, B. Prakapienei, N. 
Racevičienei, E. Račickienei, R. 
Radžiūnaitei, D. Rukšienei, I. Sa
kalauskienei, R. Simanavičienei,
E. Simonavičienei, H. Stepaičiui, 
A. Stepaitienei, Z. Stravinskienei, 
L. Štuikienei, O. Taseckienei, J. 
Tumavičienei, D. Vaidilienei, D. 
Vaškevičiūtei, T. Zaleckienei. At
skirai noriu padėkoti V. Černiaus
kaitei ir A. Levišauskienei, ku
rios kasdien nuoširdžiai darbavo
si prie maisto išdavimo. Ačiū B. 
Stanulienei už vadovavimą virti
nių gaminime bei virtuvės priežiū
rą; darbščioms virėjoms B. Grei- 
čiūnienei ir E. Račickienei už 
skanų maistą. L. Račickui už vi
sokeriopą pagalbą. Labai atsipra
šau, jei ko nepaminėjau.

Šiais metais paviljonas turėjo 
pasitenkinti žymiai mažesniu pel
nu, nes lankytojų skaičius buvo ge
rokai sumažėjęs. Ypatingai daug 
nukrito bufeto pajamos. Sulaukėm 
tik vieno laimėjimo - antroji vie
ta paviljono vadovui. Paskutinius 
ketverius metus “Vilniaus” pavil
joną rengė specialus komitetas, 
sudarytas iš Prisikėlimo parapijos 
žmonių. Kiekvieni metai davė gra
žaus pelno, kuris buvo išdalintas 
geriems tikslams. Laikas ir am
žius daro savo. Mes jau pavargo
me, ir mūsų komitetas nutarė savo 
veiklą užbaigti su šiais metais. 
Labai norėtume, kad karavanas ir 
toliau vyktų. Todėl prašome apie 
tai jau dabar pagalvoti. Gal ga
lėtų karavaną organizuoti pasi
keisdamos “Atžalyno” ir “Ginta
ro” tautinių šokių grupės, nes jie 
ir visą programą atlieka, ir savo 
tarpe turi daug jaunimo bei ener
gingų tėvų. Dar kartą visiems nuo
širdus lietuviškas ačiū.

Vytautas Taseckas,
“Vilniaus” paviljono pirmininkas

Mokytoja ANTANINA STEPONAITYTĖ Toronto Maironio mokyklos klasėje su mokiniais apie 1952 metus. Ši 
Stasio Dabkaus nuotrauka yra Kanados lietuvių muziejuje-archyve Anapilio sodyboje, Mississauga, Ont. Muzie
jus rūpinasi lietuvių visokeriopos veiklos pėdsakų išlikimu Kanadoje

PARAMOJE
ADVOKATO PASLAUGOS NEMOKAMAI

- Šis pasiūlymas yra laikinas -

“Parama” apmokės advokatų atlyginimus* už visas naujas nekilnojamo 
turto paskolas (mortgičius).

*į atlyginimo mokestį, neįeina registravimo ir kitos faktinės išlaidos.

Norit gauti daugiau informacijų, prašoma skambinti paskolų vedėjams.

“PARAMA” LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6 
Telefonas 41 6-532-1149

“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.

Kanados lietuvių muziejuje-ar
chyve ruošiama paroda spa
lio 2 d. šaulių suvažiavimo pro
ga. Dėkojame M. Pranevičiui už 
“Kario” komplektą ir S. Jokūbai
čiui už pateiktą gausią medžia
gą. R.M.

A.a. Prano Pareščio atmini
mui Antanas Garkūnas “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Antanui Norkui pavasarį 
mirus, jo dukterims Julijai ir 
Sofijai, sūnui Juozui ir kitiems 
giminėms gilią užuojautą reiš
kia grįžęs iš Lietuvos Antanas 
Musteikis ir “Tėviškės žibu
riams” aukoja $30.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $100 — B. G. Trinkos, J. 
Prišas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — V. I. Biskiai, L. 
Morkūnienė.

Aukos Anapilio 
autoaikštės vajui

$200 — Z. O. Girdauskai, dr. S. 
Čepas, J. K. Rugiai; $100 — M. 
Jankus; $50 — S. A. Draugeliai, 
K. Lukošius, F. Timukas. Viso iki 
šiol surinkta $15,660.24.

REIKALINGA auklė vienerių me
tų vaikui. Skambinti tel. 884-1918 
arba tel. 663-6446.

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

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

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 Inc.
ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir 
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
(rengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS 

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

Lietuvių tautinių šokių moky
tojų kursai įvyks š.m. rugpjūčio 
22-28 d.d. Dainavos stovykla
vietėje, kur bus mokomi nauji 
šokiai Šokių šventei įvyksian
čiai 1994 m. vasarą Lietuvoje. 
Vadovai, kurie norėtų kursuo
se dalyvauti, prašomi regist
ruotis pas LTŠI pirmininkę Da
lią Dzikienę, 43 Mildred Rd., 
W. Hartford, CT 06107. Tel. 203- 
521-6028. Inf.

Prof. Bronius Vaškelis, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Kaune rektorius, lankosi To
ronte. Liepos 25, sekmadienį,
1.30 v.p.p. Toronto Lietuvių 
namuose padarys pranešimą 
apie šią Lietuvai svarbią moks
lo įstaigą. Visuomenė kviečia
ma universitetu susidomėti ir 
gausiai atsilankyti. Inf.

Jolanta Podleskytė, 35 metų am
žiaus, netekėjusi, su aukštuoju 
mokslu, Vilniaus universitete stu
dijavusi lietuvių kalbą ir litera
tūrą, apie 10 metų dainavusi folk
loriniame ansamblyje, šiapus At
lanto norėtų padirbėti. Sutiktų 
dirbti bet kokį darbą. Neblogai 
mokanti ir anglų kalbą. Rašyti 
šiuo adresu: J. Podleskytė, Algir
do 9-24, Vilnius 2009, Lithuania.

Gerom sąlygom per akcinę 
bendrovę ‘‘Statyba”

IŠNUOMOJAMAS AUTOMOBILIS 
LIETUVOJE

Teirautis pas A. Jankauską, Gedi
mino 33, Kaunas 3000, Lithuania; 
Iš JAV-bių ir Kanados skambinti 
tel. 011-370-205482; faksas 011-370- 
203475.

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

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. M6II 4B3.

GALITE PRISISKINTI PATYS
ŽEMUOGIŲ
PUIKUS 
DERLIUS

JAU 
SKINAMA

nuo pirmadienio iki penktadienio 6 v.r.-9 v.v., 
šeštadienį ir sekmadienį 6 v.r.-2 v.p.p.

Whittamores ūkis yra prie Steeles Avenue, 4 mylios į rytus nuo
Markham Road, (Highway 48). Dėl informacijos skambinkite

tel. 294-3275.

Įvairios žinios
Studijų savaitė. Nepamirškite 

užsiregistruoti į JAV LB Švieti
mo tarybos rengiamą mokytojų, 
tėvų ir jaunimo Studijų savai
tę, kuri įvyks š.m. rugpjūčio 15- 
22 d.d. Dainavoje, Mičigane. Re
gistraciją tvarko Vida Brazaity- 
tė: 9201 S. Moody Ave., Oak 
Lawn, IL 60453/708-598-8331. Ka
pelionu ir lietuvių kalbos kultū
ros dėstytoju pakviestas kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Inf.

Dariaus ir Girėno 60 metų skry
džio per Atlantą sukaktuvinis 
paminklas pastatytas Kauno 
Ąžuolyne. Statymo komiteto 
pirm. Jonas Balčiūnas, praneš
damas apie sukakties programą, 
pasidžiaugė Kanadoje gyvenan
čių lietuvių prisidėjimu prie 
paminklo statymo ir dėkoja LSS 
Vilniaus rinktinės pirminin
kui Juozui Šiaučiuliui, atvežu
siam 3000 dolerių; taria ačiū 
šauliams B. Savickui, V. Pečiu
liui ir visiems kitiems, rinku
siems aukas ir aukojusiems.

Norėtų padėti
Turtinga lietuvių šeima Šiau

liuose norėtų susipažinti su lietu
vių šeima išeivijoje, neturinčia 
giminių Lietuvoje. Atvykus į Lie
tuvą, būtų suteikta pastogė, trans
portas, padėta pamatyti kraštą. 
Rašyti šiuo adresu: Vladas Požė
la, P. Cvirkos 123, Šiauliai, Lithua
nia, tel. 8-214-36858.

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

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.

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.

Sol. Antano Keblio muzikinė 
veikla buvo gražiai paminėta lie
pos 4 d. AV parapijos salėje. Minė
jimui progą davė ką tik iš Lietu
vos parsivežta jo įdainuota gar- 
sajuostė, palydint Nijolės ir Vy
tauto Tetenskų liaudies instru
mentų ansambliui. Su to paties an
samblio pritarimu iš juostelės dar 
čia pat solistas padainavo pen
kias dainas. Visą minėjimą sklan
džiai pravedė Donaldas Giedri- 
kas, paskalydamas solisto bio
grafiją, kurioje jis buvo išryškin
tas ne tik kaip dainininkas, bet 
ir kaip AV parapijos choro ilga
metis koordinatorius. Jis pats 
trumpai papasakojo įspūdžius iš 
dabartinio apsilankymo Lietu
voje.

“Lietuvos lytas” birželio 1 d. 
laidoje įsidėjo ilgoką Jurgos Če- 
katauskaitės straipsnį su Anta
no nuotrauka apie jo veiklą ir par
vežtas Lietuvai dovanas: knygas, 
plokšteles bei įrašus. Gaila, kad 
minėjimas buvo surengtas atosto
gų metu, todėl į jį tesusirinko 
apie 70 žmonių, kurie buvo pavai
šinti kava ir pyragais.

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

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

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

TIK $6u‘k“',p“'p"',s$11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg .....................................................  $1 1 ■

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

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai.

-X. Jums reikės tik paskambinti

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

pristatymas.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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% Taupymo - su gyv. dr.......... . 1.50%

1 metų ......... ...... 5.00% Taupymo - kasdienines..... . 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........... 2.00%

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

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

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

Andrėjos Celtoriūtės ir Mykolo 
Beniušio sutuoktuvės, kurias pa
laimino klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas, įvyko liepos 3 d. AV šven
tovėje. Apeigų metu giedojo Mont- 
realio vyrų oktetas ir muzikinė tri
julė. Vaišės vyko “Four Seasons” 
viešbutyje. Jaunieji povestuvinei 
kelionei išskrido į Graikiją.

Raymond Filip (Raimundas Fili- 
pavičius) paskelbė Montrealio 
“The Gazette” liepos 3 d. laidoje 
ilgą straipsnį apie tarptautinį 
poezijos festivalį, įvykusi š.m. 
gegužės pabaigoje Vilniuje. Auto
rius sumini kai kuriuos poetus ir 
smulkiau aprašo apie savo ir tėvų 
ryšius su Lietuva.

Skautų-čių stovykla “Baltijoje” 
prasideda liepos 17 d., šeštadienį, 
3 v.p.p. Stovyklos uždarymas - 
liepos 24 d. Mišios liepos 18 d., 
11 vai. ryto.

A.a. Jonas Nevardauskas mirė 
balandžio 26 d. Atlikus kai kuriuos 
teisinius reikalavimus, palaido
tas iš A V šventovės liepos 10 d.

B.S.


