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Mediniai kareivėliai
Kažkas lyg ima vėl kartotis: išeivių požiūriai už ir 

požiūriai prieš. Tai liečia nuomones, šnekas, straipsnius 
spaudoje ir konferencijas. To klausimo nebuvo prieš 
rinkimus Lietuvoje. Šiandien valdžia kita, ir ne visi lai
mingi, kad ji skirtinga nuo buvusios. Porinkiminiai nu
sivylimai ir spėliojimai jau seniai įvairiais būdais ap
šnekėti. Tartum ir nusiraminta, ieškoma dialogo. Bet 
tik ar iš praeities neiškyla vėl ta pati “apskritojo stalo” 
dvasia, dėl kurios nebuvo susikalbėta, ir turbūt su savo 
nuomonėmis dar 'ir šiandien nepajudinami sėdi kiek
vienas.

RYŠIAI su okupuota Lietuva dar taip neseniai bu
vo vienas opiausių klausimų išeivijoje. Ir tada 
■ praktiškai reiškėsi dvi grupės. Daugumos vyres
niųjų akyse jaunesnieji veikėjai atrodė per daug “drąsūs” 

ir imlūs, įsitikinę, kad kultūrinis okupacijos sąlygotas 
bendradarbiavimas būtinas ir naudingas abiem pusėm - 
simbolikų apie nudžiūvusias šakas buvo daug prikalbėta 
ir prirašyta. Jaunieji į senuosius buvo pratę žiūrėti kaip 
į užsikirtusius ties 1940-tųjų riba, naivius romantikus, 
tinkančius dūsauti ir apie tėvynės meilę per iškilmes 
dainuoti. Šiandien sunkoka būtų įvertinti, kiek jaunes
niųjų grupė atnešė naudos Lietuvai bei išeivijai ir kiek 
senesnieji savo užsispyrimu pakenkė bendriems reika
lams. Galima tik prileisti, kad abiejose pusėse buvo ir 
tiesos, ir nevaržomo mandrapypkiavimo. Turbūt nuo
monių pasidalinimuose neišvengiama. Gal tik kiek blo
giau - tai polinkiai skirstyti įvairiaamžius, kaip kam at
rodė, į išmanančius ir neišmanančius. To skirstymo ant
spaudai, persivertę per Kovo 11-tąją, pastebimi dar ir 
šiandien, nors jau frontas pralaužtas, ir kiekvienas, kaip 
nors prie tos kovos prisidėjęs, jaučiasi laisvas ir nelie
čiamas, kad kas nors kėsintųsi jį kabinti ant svertų.

DABARTINĖ Lietuvos būklė, vadinama nepriklau
somybės įtvirtinimu, kai kurių aiškintojų nusa
koma dvejopai: kova dėl valdžios ar kova dėl Lie
tuvos ateities. Pirmoji prielaida tegali liesti atstatytoje 

valstybėje gyvenančius, antroji - visus, taigi ir išeiviją. 
Tačiau daugelyje atvejų krašto ateitis priklauso nuo vie
nokių ar kitokių valdžios ėjimų. Tuo būdu, rūpinantis 
tautos ateitimi, neišvengiamai paliečiama ir valdžia. 
Užtat jau vien dėl to turėtų būti suprantama ir nesmer
kiama daugumos išeivių laikysena atžvilgiu valdžios, ku
rios sudėtis nepriimtina. Nepaslaptis, kad nusivylimas 
dabartine valdžia ir Lietuvoje didėja, nes “magiškoji 
lazdelė” neveikia. Grupuojasi naujos politinės jėgos. 
Tikriausiai ir jos bus kada nors išbandytos. Ir kai ke
liamas klausimas, kokios Lietuvos mes norime, klaidin
ga yra atsiriboti ir laukti, kol aprims viršūnės, suradu- 
sios bent daugumą patenkinančius receptus. Kalbant 
apie Lietuvos ateitį, atsakymas, rodos, tik vienas aiškėja: 
Lietuva bus tokia, kokie būsime mes patys, ir tai dabar, 
ne po šimto metų. Todėl pasirūpinimas, kad patys būta
me atitinkamai geri, turėtų iškilti pirmaujančiu reikalu. 
Nesunku pastebėti, kaip visuomenė darosi vis panašesnė 
į “medinius kareivėlius”, kuriuos kas kaip nori kilnoja, 
stumdo. Atsimintina: neužtenka egzistuoti - reikia daly
vauti. Reikia pratintis galvoti, kad tik veikli visuomenė 
gali sudaryti ir geresnę valdžią. Pasyvumas siekiant de
mokratijos ir visokeriopos gerovės yra didžiausias ken
kėjas. Jei kada jis ir buvo pateisinamas, tai šiandien — 
jokiu būdu. Nusivylimas valdžia nereiškia, kad jos visai 
nereikia. Nusivylimas turi iššaukti ryžtą, ką tik galima, 
taisyti, gerinti. Č. S.

TELEFAKSU IS VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Keisti rasizmo proveržiai
Savotiška sensacija tapo On

tario žmogaus teisių komisijai 
paruoštas ir 1992 m. spalio 23 
d. įteiktas pranešimas “The 
Donna Young Report”. Komisi
jos vicepirmininkas Alok Muk
herjee ir vykdomasis direkto
rius Scott Campbell šį prane
šimą nariams išsiuntinėjo tik 
š.m. birželio mėnesį su per
spėjimu, kad jis nepasiektų 
žurnalistų. Mat pranešimo 
autorė Donna Young, kanadie
tė teisių studentė, buvo pada
riusi kontroversinių pasiūly
mų kovai su rasizmu.

Matyt, dėl tų pasiūlymų kaž
kas pranešimo kopiją parūpi
no dienraščiui “The Toronto 
Sun”. Su jais skaitytojus lie
pos 14 d. laidoje supažindino 
dienraščio atstovė Christie 
Blatchford. Tada pranešimu 
“The Donna Young Report” su
sidomėjo ir kiti Toronto dien
raščiai. Jo kontroversinės min
tys, prieštaraujančios demok
ratiniams Kanados teisingumo 
principams, buvo iškeltos ir 
Ontario parlamente.

Visus labiausiai suerzino 
pranešimą Ontario žmogaus 
teisių komisijai paruošusios 
Donnos Young pasiūlytas ra
sistų padalinimas į dvi grupes 
- baltųjų daugumos ir aiškiai 
matomų kitų rasių mažumos. 
Ji nori, kad rasizmu apkaltin

ti baltosios rasės atstovai bū
tų laikomi nusikaltusiais, kol 
patys nėra įrodę savo nekal
tumo teisme. Pasak Donnos 
Young, kitaip turėtų būti trak
tuojami rasinių mažumos gru
pių atstovai, rasizmu apkalti
nę baltuosius. Jų kaltinimus 
reikia laikyti teisėtais net ir 
tais atvejais, kai jie neturi nu
sikaltimą patvirtinančių liudi
ninkų. Kaltinimus gali atmesti 
tik teismas, įrodęs rasinės ma
žumos kaltintojo melagingu
mą.

Tokio net ir rasinių nusikal
timų padalinimo į dvi grupes 
neleidžia Kanados įstatymai, 
vienodai traktuojantys visus. 
Nusikaltimais apkaltinto as
mens čia niekas nelaiko nu
sikaltėliu, kol tokiu jo nėra 
pripažinęs teismas. Dohna 
Young šią teisę rasizmo bylo
se palieka tik mažumos atsto
vams. Jų nusikaltimą turi įro
dyti teismas, o baltiesiems, 
apkaltintiems rasizmu, rei
kia patiems įrodyti savo nekal
tumą.

Ontario žmogaus teisių ko
misija veikia NDP socialistų 
premjero Bob Rae provincinės 
vyriausybės kontrolėje. Jos 
pirmininke neseniai buvo pa
tvirtinta Rosemary Brown. Ji

(Nukelta į 9-tą psl.)

STEPONAS DARIUS ir STASYS GIRĖNAS, “Lituanicos-I” lakūnai, kurių skrydžio per Atlantą 60 metų 
sukaktis iškilmingai paminėta Lietuvoje ir išeivijoje 1993 m. liepos 17-18 d.d. Sukakties proga nepriklau
somybę atgavusi Lietuva juos įamžino ir naujųjų litų banknotuose, išleistuose 1993 metų birželio 25 dieną. 
Minėjimų bei iškilmių pynėn įsijungė ir “Lituanica-3”, nuskraidinta iš Niujorko į Kauną JAV-bėse užau
gusio išeivių sūnaus EDVINO VELONSKIO Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuva svarstybu šviesoje
JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių veikėjai susitiko su Lietuvos vyriausybės atstovais 
• Sėkminga atviro žodžio konferencija • Laukiama nuotaiku 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.)

Vakarienė ir dovanos
Šeštadienio svarstyboms pa

sibaigus, kiek pailsėję konfe
rencijos dalyviai rinkosi iškil
mingai vakarienei į salę. Šei
mininkė Janina Ūdrienė, kon
ferencijos globos komiteto na
rė, pasveikino svečius po įtemp
tos darbo dienos ir pakvietė 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
boną kun. Viktorą Kriščiūnevi- 
čių palaiminti vaišes. Po pui
kių pietų inž. Vidas Neveraus- 
kas svečiams pristatė Vilniaus 
klinikumo dėstytytoją Reginą 
Narušienę ir min. pirmininką 
Adolfą Šleževičių, kuris Ame
rikoje lankosi jau antrą kar
tą. A. Šleževičius kalbėjo apie 
reikalą artimai bendradar
biauti, ieškoti tikslios infor
macijos, kuri būtų ne tokia, ko
kią norima girdėti, bet tokia, 
kokia ji iš tikrųjų yra. Jis pa
siūlė, kad kituose kraštuose 
gyvenantys lietuviai lengvintų 
konsulatų steigimą, o vyriausy
bė stengsis jų lūkesčius pa
tenkinti. Padėkojęs už kvieti
mą ir puikų bendradarbiavi
mą, svečias Bendruomenei 
įteikė Rūpintojėlį. Algiman
tas Gečys pristatė ambasado
rių Stasį Lozoraitį, nupasa
kojo jo diplomatinės tarnybos 
50 metų kelią ir pasveikino jo 
žmoną. JAV LB pirm. Vytas Ma
čiūnas ambasadoriui padova
nojo plaketę, o Mykolas Aba
rius įteikė Stasiui Lozoraičiui 
Lietuvos šaulių sąjungos žyme
nį ir atitinkamą pažymėjimą.

Reikia gerbti Įstatymus
Pakviestas tarti žodį, Stasys 

Lozoraitis padėkojo už pager
bimą, nors “iš principo” yra 
nusistatęs nepriimti jokių de
koracijų, pasiryžęs eiti “tie
siu keliu”. Svajota apie nepri
klausomą Lietuvą, bet dabar ji 
jau gyva. Diskusijos skaudžios, 
bet kalbėti reikia, nes Lietu
va nenori dirbti ir nemoka. Lie
tuva nėra vien abstrakti sąvo
ka. Jos jauni matematikai daro 
stebuklus, joje daug įdomių ir 
įvairių žmonių, bet yra ir liūd
nų pavyzdžių, kaip vaikų ir se
nelių prieglaudos, gyventojų 

butai be šilumos ir be karšto 
vandens, o pensininkai turi gy
venti gaudami septynis dole
rius. Lietuviai gynė parlamen
tą, todėl turi būti pagarba de
mokratijai. Jis dėkojo Ameri
kos lietuviams už materialinę 
paramą ambasadai. Jis stengė
si būti taupus ir paklausė, ar 
esanti kur nors tokia ambasa
da, kurioje dvylika asmenų 
dirbtų už labai žemą atlygi
nimą, o darbas buvęs sunkus.

Amerika buvo 37-oji valsty
bė, pripažinusi Lietuvą, nes 
turėjo pasiduoti spaudimui į 
Baltuosius Rūmus, į kongresą 
ir Valstybės Departamentą, 
kuriame niekas netikėjo, kad 
Lietuva bus laisva. Lietuvoje 
esanti nesantaika yra papras
tas reiškinys, tik santykius rei
kia išlaikyti korektiškumo ri
bose. “Būnant mažame laivu- 
ke, negalima leisti irkluoti 
priešinga kryptimi. Valstybė
je svarbu, kad pozicija ir opo
zicija eitų ta pačia kryptimi. 
Daug kalbėjome apie ekonomi
nę produkciją, bet mažai tekal
bėjome apie žmogų - jo veido 
nebuvo, tai padėkite žmogui 
dvasiškai ir jam išaiškinkit 
modernaus gyvenimo porei
kius. Mūsų viltis yra naujoji 
generacija. Aš liksiu su jumis 
visvien kur bebūčiau”, jaut
riai tęsė ambasadorius, “visa
da būsiu su Lietuva ir prie jos 
reikalų, bet turi būti daromi 
teisiniai sprendimai, ne politi
niai, nes jie nieko neduoda, tik 
padidina įtampą. Reikia gerbti 
įstatymus ir konstituciją, leis
ti kiekvienam žmogui suprasti, 
kad jis yra įstatymų globoje”.

Jis prisiminė birželio 15-to- 
sios tragediją ir piktinosi, 
kad politinis smurtas nėra pa
kankamai smerkiamas. Pasau
lis buvo abejingas baltiečių 
tragiškoms deportacijoms. 
Smurtas politikoje smerktinas 
visvien kur jis bebūtų - ar 
Skandinavijoje, ar Tibete. Glo
bos komiteto narys Algis Ru
gienius ambasadoriui įteikė 
Lietuvių fondo išleistą knygą 
“Lietuvių egzodo literatūra”. 
Taip pat buvo apdovanoti ir ki
ti svečiai iš Lietuvos, ponia 
Lozoraitienė, Kanados LB pirm. 
Algirdas Vaičiūnas, kun. Algi

mantas Žilinskas, konsulas 
Vaclovas Kleiza, Estijos atsto
vas p. Strala, Mičigano univer
siteto profesorius latvių atsto
vas p. Rudzitis.

Taip baigėsi pirmoji konfe
rencijos diena, tačiau svečiai 
dar ilgai nesiskirstė, dalinda
miesi įspūdžiais ir pasikeis
dami nuomonėmis.

Klausimai
Sekmadienio rytą konferen

cijų salėje advokaitė Regina 
Narušienė moderavo klausi
mų valandėlę. Norinčių kal
bėti buvo daug, todėl reikėjo 
tvirtos rankos, kai prie mikro
fono prisiartinę asmenys vie
toj klausimo buvo paruošę pa
skaitas. Tačiau buvo ir įdomių 
pasisakymų, pvz. apie Lietu
vos piliečio pažymėjimo keis
tenybes, jo galiojimą apribo
jant mėnesiu. Siūlyta, kad pre
zidentas Brazauskas tartusi su 
išeivija dėl ambasadorių sky
rimo, buvo teiraujamasi dėl 
naftos stoties talpos ir naftos 
atsargų. Svarstybų nariai į 
klausimus išsamiai atsakinėjo.

Apie demokratiją
Devintą valandą prasidėjo 

svarstybos tema “Šiandieni
niai demokratijos pavidalai ir 
valstybės vaidmuo Lietuvoje”. 
Moderavo dr. Jonas Valaitis. 
Paskaitininkai buvo Lietuvos 
politinių partijų pirmininkai 
ar atstovai, jų tarpe ir min. pir
mininkas Adolfas Šleževičius, 
šį kartą kaip partijos pirminin
kas atstovaudamas LDDP. Dr. 
Valaitis įvade priminė, kad 
demokratija yra žmonių val
džia, ne vien rinkimai ir val
džios aparatas, bet tai gyve
nimo stilius, kuris prasideda 
šeimoje.

Tėvynės sąjungos atstovas 
Saulius Šaltenis pradėjo 
žodžiais: “Lietuva - Marijos 
žemė, stebuklų šalis, po ne
priklausomybės modeliu radus 
stebuklą - demokratiją”. Jau 
po Sausio 13-tosios tauta per
ėjusi į kitą plotmę, o stebuk
lams reikia daugybės laimin
gų aplinkybių, vilčių, ašarų. 
Pirmiausia turi būti nepriklau
somybė, po jos - demokratija. 
Tikros demokratijos sąlyga yra

Lietuva - tiltas tarp Rytų ir 
Vakarų - per interviu ITAR- 
TASS korespondentui pareiš
kė A. Brazauskas. Todėl “steng
simės subalansuoti Lietuvo
je susieinančius Rytų ir Vaka
rų interesus, pasiekti jų pu
siausvyrą, kartu neprarasda
mi savarankiško sprendimo 
galimybės, išsaugodami pa
sirinkimo teisę”. Apie santy
kius su Rusija: “nematau jo
kių rimtų objektyvių priežas
čių, kurios kliudytų Lietuvai 
pasirašyti tarpvalstybines ge
ros kaimynystės ir bendradar
biavimo sutartis su Rusijos fe
deracija, Lenkija, Gudija”.

Prezidento pavedimu, Tali
ne lankėsi atsakingų užsienio 
politikos pareigūnų delegaci
ja, perdavusi prezidento pozi
ciją dėl Estijos užsieniečių 
statuso įstatymo. Perduotame 
tekste sakoma: “mes prieš bet 
kokį spaudimo naudojimą Es
tijai”.

Lietuvos parlamentarai Hel
sinkyje, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijos sesijoje. Joje dalyvavo 
K. Bobelis, seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas, J. 
Karosas, komiteto narys, 
LDDP frakcijos seniūnas. Se
sijoje kelti ir aktualiausi Bal
tijos valstybių reikalai - Ru
sijos armijos išvedimas. Jie 
įrašyti į JAV delegacijos pa
siūlytą rezoliuciją.
Į Rusijos karinio jūrų laivyno 
dienos iškilmes Kaliningra
de pakviestas A. Brazauskas. 
Ta proga kariškiams bus iškil
mingai perduotas Lietuvos 
statybininkų pastatytas pir
mas gyvenamasis namas; jų 
šiais metais numatyta pasta
tyti iš viso 3 ir darželį.

Dujos vėl gaunamos. Lie
tuvos dujų bendrovės praneši
mu, Rusijos akcinė įmonė 
“Lentransgaz” pažadėjo tiekti 
šiek tiek mažiau nei vieną 
miln. kubinių metrų dujų. Jas 
gaus gyventojai, maisto pra
monės kombinatai, kepyklos, 
ligoninės, vaikų darželiai bei 
įmonės, atsiskaičiusios su 
“Lietuvos dujomis”.

laimėtojui sklandžiai perim
ti valdžią. Deja, buvo sugrą
žinta politinė spaudos cenzū
ra, žurnalistų sąjunga pradėjo 
protestuoti, televizijoje opo
zicija negavo laiko, nors ją iš
laiko visi rinkėjai. Ji tapo vie
nos partijos pagrindiniu įran
kiu. Tuo iškraipomas Lietuvos 
veidas.

Gėda, kad televizijoje nebu
vo rodomos iškilmingos a.a. 
Landsbergio-Žemkalnio laido
tuvės Kaune. Tai kaip sovieti
niais laikais . . . Televizijos 
programos iš anksto filmuoja
mos, karpomos, cenzūruoja
mos, nors min. pirmininkas yra

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Religijos ir kultūros žurnalas
Gilesnį žvilgsnį metant

I kun. prof. A. Paškaus knygos vertinimą atsiliepiant

Vyriausybės šimtadienis. K. 
Prunskienės vyriausybė gy
vavo 306 dienas, A. Šimėno - 3, 
G. Vagnoriaus - 552, A. Abi
šalos - 135, B. Lubio, ėjusio 
pareigas laikinai, - 98 dienas. 
Šimtadienio pranešime skel
biama: jeigu “ženkliai krenta 
prekių ir paslaugų kainų au
gimo tempai”, “mažėja ir ga
mintojų parduotos pramonės 
produkcijos kainų didėjimo 
mastai: nuo 21,5 proc. šių me
tų balandį iki 1,7 proc. birže
lio mėn.”, “drauge didėja vidu
tinis darbo užmokestis - nuo 
115 Lt balandžio mėn. iki 131 
Lt birželio mėn.” Aplamai “Su
kurtas tolesnio ūkio stabili
zavimo, ekonominių reformų 
tęstinumo pagrindas”, vyriau
sybė stengiasi sudaryti palan
kesnes sąlygas verslui plėto
ti, imasi priemonių prieš nu
sikalstamumą irt.t.

Seimo darbai. Priimtas įsta- ' 
tymas “Dėl operatyvinės veik
los įstatymo papildymo” - dėl 
asmens preventyvinio sulaiky
mo. Pasak įstatymo rengėjo E. 
Bičkausko, tai galingas gink
las, duotas vidaus reikalų mi
nisterijai, prokuratūrai prieš 
organizuotą nusikalstamumą. 
Daug ginčų kėlęs, įstatymas 
laikinas, jis galios iki 1994 
sausio 1 d.

1993-ieji paskelbti Lietuvos 
žydų genocido metais. Jiems 
pažymėti prezidento dekretu 
sudaryta valstybinė komisija 
(pirmininkas Č. Juršėnas), nu
matyta renginių. Jau atideng
tas paminklas Subačiaus gat
vėje, čia nužudytiems 400 žy
dams atminti. (Paminklo archi
tektas vilnietis L. Kaslanas, 
pastatytas jis L Epšteino ini
ciatyva, JAV ir Izraelio žydų 
aukomis.) Žydų valstybiniame 
muziejuje atidaryta senojo žy
dų liaudies meno, o taip pat 
Jakovo Bunkos medžio skulp
tūrų jubiliejinė paroda. Į ati
darymą atsilankė A. Šleževi
čius, užsienio diplomatai, Vil
niaus vyriausiasis rabinas.

Po 50-ies metų Vilniuje ar- 
kiv. A.J. Bačkio iniciatyva at
kuriama kunigų seminarija. 
Jos rektoriumi paskirtas mons. 
Kazimieras Vasiliauskas.

Dariaus ir Girėno skridimo 
sukakčiai. Renginių organi
zavimo vyriausybinė komisija 
pranešė, kad jubiliejui pasi
ruošta. Visi 93-tieji paskelb
ti Dariaus ir Girėno metais. 
Be parodų Lietuvos bibliote
kose, muziejuose, be valstybi
nių minėjimų miestuose ir 
miesteliuose (pvz. Anykščiuo
se prie Puntuko akmens), pa
maldų, sportinių bėgimų, dvi
ratininkų žygių, dovanų Kau
no muziejui, įvairių leidinių, 
kurių pats reikšmingiausias - 
E. Jasiūno dokumentinis albu
mas “Darius ir Girėnas”, eks- 
libristų, aviacijos švenčių, 
įvyko skridimas iš Niujorko 
į Kauną. G. Gustaitė
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<*> RELIGINIAME GY/lAIIMf

Lietuva svarstytu.! šviesoje

Vatikano radijo lietuviškų lai
dų redakcija, ligi šiolei gaudama 
informacijų įvairiais kanalais, 
įvykiams sparčiai riedant į prie
kį ir staiga keičiantis, nutarė 
padaryti sociologinę apklausų ir 
sužinoti bent apytikrį klausyto
jų skaičių, jų pageidavimus. Tuo 
reikalu kreiptasi į Lietuvoje gy
venančius sociologus. Neseniai 
gauti pirmieji, nors ir nepilni, 
duomenys. Pasirodo, kad dauge
lis klausytojų buvo nepatenkin
ti programų laiku. Pasikeitus 
TV “Panoramos” laikui, klausi
mas savaime išsisprendė. Vati
kano radijo lietuviškos progra
mos prasideda 8,30 v.v. Lietuvos 
laiku, 6,40 v. ryto 41 ir 49 metrų 
bangomis 6185 ir 7365 H/kZ daž
niu. Antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais jos trunka 
po pusvalandį; kitomis dieno
mis po 15 minučių.

Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcija dėkoja sociolo
ginės apklausos organizato
riams, ypač sociologei Živilei 
Stanaitytei, Algiui ir Stasei Sta- 
naičiams ir jų talkininkams. Ti
kimasi gauti ir kitus anketinės 
apklausos duomenis. Inf.

Maltos ordino pagalbos tarny
bos skyrius įsteigtas Kaune ge
gužės 8 d. Pirmininku išrinktas 
gyd. V. Šiaudikis. Gegužės 10 d. 
sulauktas ir labdaros krovinys 
su padėvėtais drabužiais ir 
maisto produktais. Pastarieji 
paskirstyti seneliams bei varg
šų valgykloms. Krakių parapijos 
vaikų namai, kuriais rūpinasi 
kun. R. Ramašauskas, gavo dra
bužių ir dviratį.

Ateitininkų akademinis jau
nimas iš Vilniaus, Kauno, Šiau
lių gegužės 15 d. suvažiavo į sos
tinę, pasiryžę oficialiai atkurti 
Studentų sąjungų. Dalyvavo 
apie 50 įvairių specialybių stu
dentų bei žymių svečių. Kardi
nolas dvasios tėvu patvirtino 
kun. R. Repšį, MIC. Sųjungos 
pirmininku išrinktas V. Mali
nauskas. Nutarta akademinio 
jaunimo ateitininkų kuopas 
sujungti į tris draugoves — 
Vilniaus, Kauno ir Centro.

Kaune komitetas Šv. Tėvo vi
zitui posėdžiauja kiekvienų pir
madienį miesto savivaldybėje. 
K-to gen. sekretorius diak. Gin
taras Grušas, režisierius Kazys 
Motuzą. Aptariami renginiai 
Santakoje ir Sporto halėje. Nu
matoma, kad per pamaldas gie
dos 680 asmenų choras. Sparčiai 
dirba atskirų sričių komisijos. 
Ketinama išleisti plakatų, at
virutes bei nedidelį informa
cinį leidinėlį apie popiežių, 
Kaunu su lankomo vietų schema.

Tarptautinės Šv. Vincento 
Pauliečio dr-jos pirm. Amin de 
Tarrazi gegužės 17-22 d.d. lan
kėsi Kaune, buvo priimtas kard. 
V. Sladkevičiaus ir susipažino 
su 1991 m. atkurta Lietuvos vin- 
centiečių grupe, turinčia dar 
tik 12 narių, kurie prižiūri apie 
40 socialiai apleistų žmonių. 
Visame pasaulyje ši karitaty- 
vinė katalikų dr-ja turi apie 
1 milijoną narių 125-iose ša
lyse.

Įsteigta Lietuvos Kolpingo 
dr-ja steigiamajame suvažiavi
me, Birštone, gegužės 14-16 d.d. 
Dalyvavo Kaišiadorių vysk. J. 
Matulaitis, Tarptautinės Kol
pingo dr-jos pirm. H. Tinte- 
lott’as, seimo narys V. Andru-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 
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kaitis, vyriausybės patarėjas 
religijų klausimais Petras Plum- 
pa. Organizaciją įsteigė Pal. 
kun. Adolfas Kolping (1813- 
1865), kai Vokietijoje vyko pra
moninė revoliucija ir vyravęs 
didelis socialinis vargas. Są
jūdžio pagrinde — vadinamoji 
Kolpingo šeima, pavyzdinga, 
patraukli krikščioniška mei
le. Didžiausias dėmesys ski
riamas amatų skatinimui, pro
fesiniam lavinimui, pasaulie
čių apaštalavimui ir sveikatos 
apsaugos tarnyboms. Pirmoji 
Kolpingo šeima įkurta Vilniu
je 1992 m. liepos 14 d. Pal. Jur
gio Matulaičio parapijoje. Tarp
tautinėje Kolpingo draugijoje 
Koelne įregistruota 20 lietuviš
kų šeimų, vienijančių 318 na
rių. Šešias šeimas yra įkūrę ūki
ninkai, Krakių kolpingiečiai 
prižiūri klebono kun. R. Rama- 
šausko įsteigtą vaikų prieglau
dą.

A. White, tarptautinės žur
nalistų federacijos pirmininkas, 
gegužės 22 d. Vilniuje susiti
ko su Lietuvos radijo ir televizi
jos valdytojais. Norėjo išgirsti 
paaiškinimą dėl atsisakymo su
teikti seimo opozicijai TV lai
dą. Po pasitarimo svečias pa
reiškė, kad ginsiąs žurnalistų 
bei žodžio laisvę. Susitikime 
dalyvavo radijo ir televizijos 
valdybos nariai V. Ališauskas, 
kun. R. Grigas, ir P. Pečeliū
nas, neigiamai įvertinę valdy
tojų sprendimą, keliantį grės
mę demokratijai.

Anglijos vyskupų konferen
cijos pirm. kard. Basil Hume pa
reiškė, kad anglikonai, norin
tys priimti katalikų tikėjimą, 
turėsią pilnai jungtis į K. Bend
riją, nors ir vertinamas konver
titų “dvasinis anglikoniškasis 
paveldas”. Anglikonų kunigai 
turėsią būti įšventinti, jei no
rėsią tapti K. Bendrijos dvasi
ninkais.

Kražių skerdynių 100 metų 
sukaktis numatoma paminėti 
spalio mėnesį. Tuo rūpinasi Lie
tuvių katalikų mokslų akademi
ja, gegužės 22 d. sukvietusi sa
vo narius į konferenciją aptar
ti to skaudaus lietuvių tautai 
įvykio sukaktį. Mišias Šv. Ka
zimiero šventovėje aukojo Vil
niaus arkivyskupas A. J. Bač- 
kis ir pasveikino konferenci
jos dalyvius. Konferencijoje 
dalyvavęs prel. K. Gasčiūnas 
perdavė Telšių vyskupo A. Vai
čiaus padėką už tęsiamas kra- 
žiečių tradicijas ir vyskupo 
vardu visus palaimino. Rusų 
žiaurumu prasiveržusios Kra
žių skerdynės yra tapusios ko
vos už tikėjimo laisvę simboliu.

Kauno kunigų seminarijoje 
gegužės 29 d. įvyko mokslo me
tų baigiamasis aktas. Dalyvavo 
kard. V. Sladkevičius, vysku
pai, seminarijos vadovybė, pro
fesūra ir auklėtiniai. Rektorius 
kun. A. Baniulis pranešė, jog 
1992-93 mokslo metus baigė 163 
seminaristai. Visose vyskupi
jose gegužės 30-31 d.d. kunigo 
šventimai suteikti 26-iems klie
rikams.

Lietuvoje lankėsi gegužės 22 
— birželio 3 d.d. K. Bendrijos 
kanonų specialistės iš JAV — 
pranciškietė Margarita Modde 
ir kazimierietė Regina Dubic- 
kaitė. Viešnios susitiko su vie
nuolėmis bei vienuolijų vyres
niosiomis. Buvo paraginta sa
vo konstitucijas sutvarkyti pa
gal K. Bendrijos teisės reika
lavimus.

Katalikų Bendrijos naujasis 
katekizmas iš prancūzų kalbos 
verčiamas į lietuvių kalbą. Tą 
darbą atlieka Birutė Demkutė ir 
Palmira Čebelienė. Koordinuo
ja Kauno kunigų seminarijos 
prof. Faustas Jončys. Tikimasi, 
kad išverstas ir suredaguotas 
katekizmas pasirodys metų pa
baigoje.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
anksčiau pasakęs, kad televizi
ja pati tvarkosi. Dabar jau 
priimtas naujas statutas, ku
ris įgalins visus reikšti savo 
nuomonę. Gaila, kad po nepri
klausomybės paskelbimo pra
dėta skirstyti į gerus ir blogus, 
bet nepriklausomybė nesąs 
paskutinis teismas, tik visų 
mūsų susitaikymo kelias.

Socialdemokratų partijos pir
mininkas Aloyzas Sakalas pri
pažino, kad reikia sakyti tiesą - 
patinka ji, ar ne. Tarp partijų 
atsiradus konfrontacijai, šiuo 
metu padėtis yra labai sudėtin
ga, nes esą daug skirtingų poli
tinių įsitikinimų ir bendro nu
siteikimo prieš komunizmą. Bet 
išliko ir daug tokių, kurie bu
vo sovietams ištikimi. Kai iš
augo Sąjūdis, iš pogrindžio iš
ėjo politinės grupės, bet visus 
vienijo istorinė sąlyga-laisvė. 
Kai 1989 metų rudenį Sąjūdis 
pradėjo ruošti kandidatus į 
Aukščiausiąją tarybą, Lietuvos 
komunistų partija atskilo nuo 
Kremliaus. Tuo būdu susidarė 
dvi ryškios frakcijos su jų po
puliariais vadais: Landsber
giu ir Brazausku. Vienu metu 
buvo lyg ir skatinama: Vytau
tai ir Algirdai - susiimkite už 
rankų ir eikite kartu”, nes 
tarpusavio kova dėl valdžios 
yra pavojinga. Be to, rusų ka- 
riuomenė sudaro penktą kolo
ną. Jei dabar tarp tautos ir 
valdžios vyksta konfrontaci
ja, tai ne tautą reikia keisti,
bet valdžią. Asmenybių kul
tas baigėsi, todėl politinė san
tarvė yra būtina ir reikia for
muoti koaliciją. LDDP yra stip
ri, bet vyriausybėje turi būti 
visų partijų atstovai, o ateity
je laukiama ministerių iš iš
eivijos.

Sekantis kalbėtojas, LDDP 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius, šyptelėjo sakydamas, kad 
LDDP nestokoja dėmesio. Jo 
manymu, partija laimėjo to
dėl, kad dauguma balsavo prieš 
buvusias reformas. 400,000 lie
tuvių buvo komunistų partijos 
nariai, bet tik mažuma jai 
priklausė iš įsitikinimo, nes 
partijos narystė buvo raktas į 
geresnį gyvenimą, į aukštes
nes pareigas. Įstojęs į partiją, 
jis labai stengęsis, kol užėmė 
atsakingas pareigas. Jis tvir
tino, kad Lietuvos padėtis išli
ko geresnė už Latvijos ir Esti
jos, nes partijos veikla buvo 
pagrįsta pragmatiška naciona
line ir toliaregiška politika.

Dėl to ir rusų mažuma 
Lietuvoje išliko maža. LKP va
dovybė atsiskyrė nuo Krem
liaus anksčiau negu Lietuvos 
sienos, nes Brazauskas paro
dė narsumą, iš Maskvoje vyku
sio KP CK suvažiavimo atvežęs 
į Lietuvą džiaugsmingą žinią 
apie LKP partijos atsiskyrimą 
nuo Maskvos. LKP nariai dog- 
matikai marksistai ir leninis- 
tai susikirto, bet Brazauskas 
parodė blaivų žvilgsnį į eko
nominį procesą, o ne į komu
nistinį griovimą. Kalbėtojas 
prisipažino, kad ir jo asmeniui 
daug dėmesio skiriama. Jis su
tinka, kad Lietuvos televizi
ja netarnauja demokratiškam 
procesui.

Lietuvos centro judėjimo 
pirmininkas Romualdas Ozo
las gana ironiškai pradėjo: 
“Dabar matoma, kodėl LDDP 
laimi ir Lietuvoje, ir čia. Šle- 
ževius yra jos stipriausia jė
ga. Garbė jam, bet ne valdžiai”. 
Cituodamas Šaltenį, jis prita
ria, kad didžiausieji stebuk
lai yra Kovo 11-oji ir konstitu
cija. Racionalumo esama, nes 
konstitucijoje numatoma, kad 
galima netikusį prezidentą pa
šalinti prieš jo kadencijos pa
baigą. Tai užkerta kelią dikta
tūrai. Po ilgo gyvenimo primes
toje totalitarinėje sistemoje 
konstitucija garantuoja politi
nę struktūrą. Lietuva išsilai
kys, visuomenėje bus stabilu
mas ir bus sugebama dirbti -
tai valios ir proto reikalas. 
Partijos yra reikalingos ir tu
ri turėti teisę savarankiškai 
atstovauti. LDDP ne amžina.

augimo ir brendimo rezultatas, 
o tai, kas vyksta Lietuvoje, nė
ra vien iš sovietų paveldėtas 
fenomenas. Kas sąlygojo Lietu-

Lietuvos atstovą ir išeivijos veikėjų JAV LB surengtoje konferencijoje Detroite, MI, 1993 m. birželio 19-20 d.d. Iš kairės: 
kalba pirmos dienos svarstybą moderatorius ALGIMANTAS GEČYS; sėdi kalbėtojai: VALDAS ADAMKUS, dr. JUOZAS 
KAZICKAS, dr. TOMAS REMEIKIS ir adv. RIMAS DOMANSKIS Nuotr. A. M. Balašaitienės

Partijų likimą apsprendžia is
torinės misijos atlikimas. Ir 
partijos, ir rinkėjai turi būti 
išugdyti. “Tačiau visų pirma 
reikia galvoti apie Lietuvą - 
pripažinkime faktus, nors jie 
mums ir nepatinka”. Jis pakar
totinai tvirtino, kad LDDP yra 
“praeinantis dalykas”.

Tėvynės sąjungos atstovas 
Saulius Šaltenis abejojo, ar 
LDDP partijos dauguma seime 
išves Lietuvą iš krizės, juo la
biau, kad dabartinė vyriausy
bė praleidžia per daug laiko ir 
energijos teisinimuisi. Jis siū
lo kviesti išeivius į Lietuvos 
ministerių kabinetą. Seime net 
dvi savaites buvo gaišinamas 
laikas, svarstant valiutos įve
dimą. Neužtikrinamas ir eko
nominių reformų įvedimas, jei 
profesionalai streikuos. Ar 
išeivija reikalinga Lietuvai? 
Atsakymas: “Kategoriškas taip”. 
Reikia peržiūrėti nepriklau
somos televizijos sutartį, pa
gal kurią Lietuvos vyriausybė 
investuoja 1,5 milijono dole
rių ir JAV partneris 100,000 
dol. Atrodo, kad bus paleng
vintas pervažiavimas per sie
nas, ir bus atidarytas dar vie
nas Lietuvos-Lenkijos sienos 
perėjimo punktas. Naujo susi
rinkimų įstatymo projektas ne
galės būti priimtas, nes jame 
reikalaujama, kad apie susi-
rinkimus būtų pranešta iš anks
to prieš du mėnesius, kad būtų 
nurodyti dalyviai, vėliavos, 
ir t.t. Reikia organizuoti in-
validų aprūpinimą, per greitai 
steigiami universitetai. Sunku 
suprasti, kodėl Pedagoginis 
institutas jau gavo universi
teto titulą, nors jame nėra jo
kių mokslinių darbų ar tyrimų. 
Taip pat sudarytas specialus 
komitetas pilietybės įstatymui 
persvarstyti, nes ankstyves
nis buvęs blogai paruoštas.

Svarstyboms pasibaigus, Ro
mualdas Ozolas atsistojo ir 
kreipėsi į konferencijos daly
vius: “Remkite mano partiją”.

Pamaldos
Susirinkome 10.30 v.r. į Die

vo Apvaizdos lietuvių parapi
jos šventovę išklausyti Mišių 
sibirinių trėmimų intencija. 
Buvo įspūdingos pamaldos su 
tautiniais drabužiais pasipuo- 
šusio jaunimo nešamomis au
komis: Sibiro maldaknyge, Lie
tuvos laisvės kankiniams vai
niku, lietuviška koplytėle, vai
kučių nešamomis simbolinė
mis liespnelėmis. Mišias atna
šavo kun. Antanas Saulaits, SJ, 
klebonas kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius pasakė jautrų pa
mokslą, svečias, lietuvių evan
gelikų-liuteronų kun. Algiman
tas Žilinskas skaitė Mišių 
skaitinius. Gražiai giedojo gra
žiabalsis vyrų trejetukas, pa
lydimas vargonų.

Valdžia ir konstitucija
Po pamaldų svečiai buvo pa

vaišinti priešpiečiais, po ku
rių vėl susirinko į posėdžių 
salę išklausyti prof. dr. Vytau
to Vardžio paskaitos tema “Po- 

, litinė kultūra Lietuvoje ir lai
ko reikalavimai”. Moderato
rius dr. Antanas Razma prista
tė kalbėtoją kaip politinių 
mokslų specialistą, penkių 
mokslinių knygų, šešiasdešim
ties straipsnių autorių, visuo
menininką ir žurnalų redak
torių.

Dr. Vardys savo paskaitą pra
dėjo sakydamas, kad pokomu
nistinėje visuomenėje pažan
ga yra neįmanoma be discipli
nuotos ir koordinuotos san
tvarkos, be su morale surištos 
kultūros, nes politinė sistema 
priklauso nuo žmonių charak
terio ir įsitikinimų. Politinės 
kultūros sąvoka esanti ne pre
ciziška, bet apima visą poli
tinio elgesio skalę. Vargas sis
temai, kuri netarnauja ekono
miniam ir kultūriniam išsivys
tymui, kurio taip reikia Lie
tuvai. Politinė kultūra yra 

vos politinę kultūrą dvidešim
tais metais? Bundantis nacio
nalizmas, rusiškų mokyklų bu
vęs anti-katalikiškas auklėji
mas, egalitarinė santvarka, 
kurioje vyravo patriarchališ
kas kaimo gyvenimas, priešiš
kai nusistatęs miestui ir pra
monei.

Kokie sovietinės sistemos 
veiksniai palietė Lietuvos po
litinę kultūrą? 1) Teroras: prie
vartos būdu sukurtas sociali
nių sluoksnių pertvarkymas; 2) 
Socialinės visuomenės sunai
kinimas; 3) Komunistų parti
jos vienvaldystė, reikalaujan
ti valdantiesiems privilegijų, 
ir Maskvos kontroliuojama cent- 
ralistiška ekonominė sistema. 
Buvo sužlugdytas darbo našu
mas, griaunama tikinčiųjų 
bendruomenė, siautė korupci
ja. Per penkis dešimtmečius 
pasikeitė kelių kartų pažiū
ros, bet nepavyko užmušti re
ligijos. Sovietai turėjo įtakos 
į elgesį, o Lietuva nusikopi
javo jų institucijas. Toji įtaka 
reiškiasi ir dabar, stebint val
džios ir konstitucijos santykį. 
Konstitucija buvo “lanksto
ma”, kai Landsbergis norėjo 
nusikratyti Prunskiene, kai 
Aukščiausiasis teismas tar
navo politiniams tikslams, Bo
beliui nepristačius dokumen
tų, kad jis atsisakęs JAV pi- 
lietybės, jam melavus leido 
kandidatuoti. Tiesioginis Vil
niaus valdymas, pašalinus iš
rinktą administraciją, taip pat
buvo konstitucijos pažeidimas.

Bręsta ir naujas triukšmas, 
kai Brazauskas įpareigojo Lie
tuvos vyriausybę priimti iš vie
nos JAV firmos 2 milijonų pa
skolą už keturis nuošimčius; 
tarpvalstybines sutartis kont
roliuoja seimas, o apie tai ne
žino net premjeras. Rinkimi
nės kampanijos metu spaudai 
buvo uždrausta skelbti “nei
giamą informaciją” apie kan
didatus, o dabar jau net nega
lima valdžios kritikuoti, gi 
prieš skelbiant streiką, reikia 
gauti leidimą. Tai kur liko 
laisvė ekonominiams intere
sams ginti? Lietuvoje politi
niai skirtumai yra ne pasaulė
žiūriniai, konfliktai yra ne 
ideologiniai, bet tik kova dėl 
valdžios vietų ir susiskaldy
mas į “mes” ir “jūs”. Brazaus
kas kaltina Landsbergį, kad 
jis norėjęs įvesti dikatatūrą, 
bet Landsbergis to nesiekė - 
jis TIKRAS DEMOKRATAS!

Kompromisas sprendimuose 
su kritika ir daugumos valios 
gerbimu yra tikroji demokra
tijos širdis. Kai Lnadsbergis 
buvo išrinktas Aukščiausio
sios tarybos pirmininku, pra
laimėjusieji pareiškė, kad tai 
“istorijos klaida”, demonstruo
dami savo nusivylimą. Dabar 
laimėjusi Darbo partija nesu
pranta savo vaidmens, igno-
ruodama mažumos poreikius, 
nes sovietinės dvasios liku
čiai trukdo jaunesniems sava
rankiškai galvoti. Nors jie ir 
klys, bet daugiau padarys. Be- 
kompromisinė politika pasi
reiškia ir tuo, kad seimas ne
nori priimti mažumos ir ją 
įtraukti į įstatymdavystės pro
cesą. Politinei kultūrai trukdo 
asmeninės iniciatyvos ignora
vimas, atsakomybės baimė 
spręsti be patvirtinimo “iš 
aukščiau”. Reikia asmenų, ku
rie nebijo rizikos ir sprendi
mų. Kenkia ir buvusių komu
nistų su antikomunistais ko
vos sindromas.

Tauta į savo istoriją turi pa
žvelgti atviromis akimis, ją 
nugalėti, nes be to ji negalės 
susikurti savo ateities. Antra 
vertus, esama ir prošvaisčių. 
Tauta yra labiau susiklausiu
si, negu iš šalies žiūrint at
rodo, ką įrodė Sausio 13-toji. 
Atrodo, kad politikai kandžio
jasi, bet juos jungia tam tik
ros elgesio normos, nes jie aiš
kiai pajuto reikalą sudaryti 
demokratinei valstybei pagrin-

Po pasaulį išsisklaidę visi vienos tautos vaikai, susitikę detroitiškėje kon
ferencijoje 1993 m. birželio 19-20 d.d. Iš kairės: Lietuvos respublikos 
ministeris pirmininkas ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS, žurnalistė-rašytoja 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ ir Arizonos LB valdybos vicepirmi
ninkė ANTONIJA PETRULIENĖ

dą. Todėl greitai gimė konsti
tucija. Išmintinga baimė yra 
išminties pradžia, tai reikė
jo kompromisų, o ir pačioje 
konstitucijoje yra prieštara
vimų. Politinės grupės sutaria 
dėl valstybės vaidmens ekono
mikoje ir pripažįsta religijos 
vaidmenį mokyklose. Prof. dr. 
V. Vardžio paskaita buvo paly
dėta triukšmingais plojimais.

Rezoliucijos
Toliau žodį tarė dr. Bronius 

Nemickas, rezoliucijų komi
sijos pirmininkas. Pritarda
mas daugumos kalbėtojų min
tims dėl išeivijos vaidmens 
ir pozityvaus bendradarbiavi
mo tarp Lietuvos ir išeivijos, 
jis perskaitė dešimtį rezoliu
cijų, kuriose atsispindėjo pa
grindinės konferencijos išva
dos ir kurios bus perduotos ati
tinkamoms įstaigoms Lietuvo
je, kad būtų atkreiptas rimtas 
dėmesys į išeivijos nuomonę ir 
pageidavimus. Perskaičius re
zoliuciją, reikalaujančią at
šaukti Stasio Lozoraičio at
leidimą iš pareigų Vašingto
ne, dalyviai sukėlė pritarimo 
ovacijas.

Taip pat prašoma vyriausy
bės žinion perimti jaunimo 
stovyklas, laikytis sutarčių, 
ypatingai pabrėžiant reikala
vimą panaikinti cenzūrą ir 
spaudoje, ir televizijoje, jas 
pilnai privatizuojant. Su ma
žomis pataisomis konferenci
ja balsų dauguma rezoliucijas 
priėmė. Savo pareigas baigda
mas, dr. Nemickas pasisakė 
prieš “išeivijos” terminą, jo 
vieton siūlydamas “užsienio 
lietuvius”. Aš tam labai prita
riu ir ta tema esu rašiusi. Jei 
sutinkame, kad vyresnioji kar
ta “išėjo”, tai užsienyje gimu
siam jaunimui tos kategorijos 
taikyti negalima. Tuo klausimu 
aštrokai pasisakė Pasaulio jau
nimo sąjungos suvažiavimo 
metu Amerikoje gimęs “išei
vių” sūnus Auris Jarašūnas, 

AfA
GENUTEI GRABYTEI-FEDARIENEI

mirus, giliame liūdesyje ir skausme likusį jos mylimą 
vyrą EVARISTĄ, jos vaikus - EDVARDĄ ir VIOLETĄ su 
šeima, jos brolį J. GRABį su žmona, kitus artimuosius 
bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

Danutė, Rūta, Vacys Jakovickai 
Teresė Sakalauskienė

PADĖKA
MYLIMAM BROLIUI, TĖVELIUI IR SENELIUI

AfA
VLADUI SKIRGAILAI

mirus 1993 m. gegužės 23 d., nuoširdžiai dėkojame Prisi
kėlimo parapijos kunigams: klebonui Augustinui Simanavi
čiui, OFM, ir Pijui Šarpnickui, OFM, už Rožinį bei maldas 
gedulinių Mišių metu ir Holy Cross Toronto kapinėse, kur 
buvo palaidotas šalia jo mylimos gyvenimo draugės Pauli
nos Barauskaitės-Skirgailienės, mirusios 1988 m., ir jos 
brolio Alfonso Barausko, mirusio 1956 m.

Esame giliai dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
už maldas, užprašytas Mišias, už dalyvavimą paskutiniame 
atsisveikinime laidotuvių namuose ir šventovėje. Labai ačiū 
visiems aukojusiems velionies atminimui Vyskupo Baltakio 
fondui, pareiškusiems užuojautą gėlėmis bei raminančiais 
žodžiais spaudoje, laiškuose ir asmeniškai.

Dėkojame D. Radtkei už gražias giesmes Mišių metu, 
broliams Stonkams padėjusioms nešti karstą, B. Stanulie
nei už pietų paruošimą. Visados atsiminsime V. Kalend- 
rienę ir jos šeimą, p.p. Matulaičių ir p.p. Skrinskų bei dr. Alfon
so Kisieliaus ypatingą globą ir draugystę savo kaimynui 
a.a. Vladui. Ačiū jums visiems!

Brolis Kostas Skirgaila SU Šeima, Zueriche, Šveicarijoje, 
duktė Gražina Stonkienė su šeima, Hamiltone, Kanadoje, 
duktė Sigita Ramanauskienė su šeima, Daytona Beach, fl

kad jis nieku būdu negali bū
ti “išeiviu”.

Pabaiga
Konferencijos uždarymui Al

gimantas Gečys pakvietė 
JAV LB pirmininką Vytą Ma
ciūną tarti žodį. Pastarasis 
pasidžiaugė, kad turėjome 
progą geriau susipažinti su 
Lietuvos gyvenimo problemo
mis ir išreikšti savo lūkesčius. 
Visa tai iššaukė atvirumą. V. 
Maciūnas taipgi pranešė apie 
planuojamas dar dvi konferen
cijas: rugpjūčio 15-21 d.d. Birš
tone ir rugsėjo 25-26 d.d. Los 
Angeles. Baigdamas padėkojo 
visiems konferencijos daly
viams už atvykimą, ypatingą 
padėką pareikšdamas svečiams 
iš Lietuvos: min. pirm. Adol
fui Šleževičiui, Romualdui 
Ozolui, Sauliui Šalteniui, Aloy
zui Sakalui, visiems kalbėto
jams ir rengėjams bei šeimi
ninkams. Atskira padėka buvo 
skirta Liūdai Rugienienei ir 
jos vadovaujamam komitetui, 
Stasiui Lozoraičiui ir jo žmo
nai, Algimantui Gečiui ir rezo
liucijos autoriams. Algiman
tas Gečys padėkojo Amerikos 
balsui, kuris konferencijos 
žinias perdavė į Lietuvą, ir 
visiems kitiems radijo bei 
spaudos atstovams. Kun. Al
gimantas Žilinskas sukalbėjo 
padėkos maldą; sustoję sugie
dojome Tautos himną.

Buvo paskelbta spaudos kon
ferencija su svečiais iš Lietu
vos. Pabuvau joje tik kelias 
minutes, nes pamačiau, kad ji 
skirta radijui ar televizijai, 
be jokios galimybės ką nors 
paklausti. Stebėjau, kaip sve
čiai pasisakė, kad jiems bu
vo labai įdomios išeivijos nuo
monės, ir joje pareikštos min
tys sudaro pagrindus tolimes
niems santykiams. Jiems labai 
gilų įspūdį padariusios iškil
mingos pamaldos. Nesigailiu 
ilgiau nelikusi, nes svarstybų 

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Lietuva svarstybų šviesoje
Prezdentas — vyriausias 

karinių pajėgų vadas
Liepos 15 d., ELTOS žinio

mis, seimo posėdyje priimtas 
laikinasis Lietuvos respubli
kos kariuomenės vadovybės 
įstatymas. Jame nurodyta, kad 
krašto prezidentas yra vyriau
sias ginkluotų pajėgų vadas. 
Jis atsako už valstybės paruo
šimą gintis nuo agresijos, ski
ria ir atleidžia karininkus pul
ko, brigados pareigoms užimti, 
suteikia pirminius ir aukš
čiausius (nuo pulkininko) ka
rininkų laipsnius.

Įstatyme apibrėžtos ir kraš
to apsaugos ministerio parei
gos. Ministeris yra civilinis 
asmuo. Jis įgyvendina krašto 
gynybos ir ginkluotųjų pajėgų 
valstybės politiką, yra atsa
kingas respublikos preziden
tui, taip pat seimui ir minis- 
teriui pirmininkui, nustatyta 
konstitucijos tvarka.

Paneigia tvirtinimus
Prez. A. Brazauskas per Lie

tuvos televiziją paneigė opozi
cijos tvirtinimą, kad vyksta 
neoficialios Lietuvos ir Rusi
jos derybos. “Aš, kaip prezi
dentas, atsakingas už užsie
nio politiką, pareiškiu, kad 
jokio dvigubo žaidimo nėra. 
Viskas daroma atvirai ir sąži
ningai, taip bus ir ateityje”
— kalbėjo A. Brazauskas. Jis 
pridūrė: derybose su Rusija, 
kaip ir visose tarpvalsty
binėse derybose, reikalingas 
lankstumas ir tam tikri kom
promisai. To iki šiol nebūta. 
Tačiau principinių nuolaidų
— nei politinių, nei ekonomi
nių nebūsią daroma.

Ta pati piramidė
“Lietuvos aide” birželio 30 d. 

laidoje rašoma, kad Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) atstovų pareiškimu, į 
naujai įsteigtą partiją stoja 
ir darbininkai, ir inteligen
tija. Metų gale tikimasi apie 
10-12 tūkst. narių. Galbūt vė
liau bus pasiektas 80,000- 
90,000 skaičius.

Kai kur klaidingai skelbia
ma, kad Tėvynės sąjunga lai
kosi socializmo arba gina sau
jelės verslininkų interesus. 
Pasak valdybos pirm. G. Vag
noriaus: “Konservatorių tiks
las — kad kiekvienas žmogus 
gautų kuo didesnį atlyginimą 
ir kuo mažiau reiktų skirstyti 
valstybei”.

Konservatoriai supranta, 
kad veikiant senosioms struk
tūroms, neįmanoma reformuo
ti valstybės. Jau dabar pra
dedama ruošti žmones dirbti 
naujais metodais. Naujoji par
tija nesiekia pati viena rin
kimų pergalės, ji jungiasi į 
demokratinį jėgų bloką.

Lietuvoje, pasak G. Vagno
riaus, puikuojasi du mitai:
1. Landsbergis ir Vagnorius 
taip sužlugdė ūkį, kad LDDP 
nieko negali padaryti; 2. abi 
jėgos blogos, reikia trečiosios 
jėgos. Visa tai esanti netiesa. 
Spaudoje tai nėra pakankamai 
žmonėms išaiškinta.

Ekonomika sužlugdoma ta
da, kai vyriausybė prasisko
lina. Iki seimo rinkimų nebu
vo jokių skolų. Reikia žmonėms 
taipogi išaiškinti, kad deši
niosios demokratinės jėgos 
neturėjo realios valdžios. Vi
sada buvusi ta pati piramidė, 
tik dvejus metus be savo vir
šūnės.

Tie patys tikslai
Rusijos prezidento patarė

jas S. Stankevich įsitikinęs, 
kad bus sudaryta nauja buvu
sių sovietinių respublikų są
junga, kurios centre bus Rusi
ja. Jis vienam rusiškam laik
raščiui liepos 7 d. pareiškė, 
kad buvusių respublikų vadai, 
kurie kovojo už nepriklauso
mybę, pasitraukia. Stankevich 
mano, kad buvusios sovietinės 
respublikos, išskyrus Balti
jos valstybes, jungsis prie 
Rusijos dabartinėse jos sie
nose. Palaipsniui tuose kraš
tuose bus plečiama Rusijos 
“ekonominė ir kultūrinė eks
pansija”.

Kritikuoja vyriausybę
Liepos 13 d. seimo spaudos 

konferencijoje socialdemo
kratų partijos frakcijos se
niūnas A. Sakalas kritikavo 
vyriausybę, kad pastaroji ne
silaiko duotų pažadų. Iki šiol 
dar nepateikta pramonės vals
tybinio skyriaus pertvarkymo 
programa. Tokia programa 

esanti būtina, nes neaišku, 
kurios pramonės šakos Lie
tuvoje turi ateitį ir jų plėto
tė turėtų būti skatinama. Jei
gu vyriausybė iki rugsėjo 1 d. 
nepateiksianti tokios progra
mos, tai biudžetas ir toliau 
bus skirstomas žalingu prin
cipu “visiems po truputį”.

Kitas neišpildytas pažadas 
— Lietuvos valdymo reformos 
samprata (koncepcija). Be šios 
sampratos esanti neįmanoma 
tolimesnė pažangi valstybės 
poreikius reguliuojanti sis
tema.

Nesilaiko susitarimų
Prieš vienerius metus, 

1992 m. liepos 9 d., Helsinkyje 
įvyko Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cija. Šios organizacijos vals
tybių vadovai, įskaitant ir Ru
sijos prezidentą, pasirašė “Fi
nai Document”, šio dokumento 
15 paragrafas nurodo, kad 
“greitai, tvarkingai ir visiš
kai” turi būti išvesta svetima 
kariuomenė iš Baltijos valsty
bių.

Nors rusų kariuomenės skai
čius Estijoje sumažėjo ir kai 
kurios karinės bazės perduo
tos Estijai, tačiau Rusijos pa
reigūnai nerodo jokios inicia
tyvos, kad būtų išvesta likusi 
7,000 narių kariuomenė iš Esti
jos teritorijos. Todėl, pasak 
Estijos pareigūnų, Rusijos fe
deracija neįvykdė savo paža
dų, pasirašiusi Helsinkio su
sitarimą.

Baltijos kraštuose ir toliau 
vyksta Rusijos kariuomenės 
manevrai, be tų kraštų suti
kimo.

Estija taipogi susirūpinusi, 
kad į šią kariuomenę yra įjun
giami Estijoje gyvenantys jau
ni nepiliečiai. Tokie veiksmai, 
pasak estų pareigūnų, pažei
džia Helsinkio susitarimo rai
dę ir dvasią.

Jungtinių Tautų visuotinio 
susirinkimo pirmininkas ir 
JAV vyriausybė pažymi, kad 
rusų kariuomenės buvimas 
Baltijos kraštuose graso viso 
Baltijos rajono saugumui. Es
tija apeliuoja į Rusijos gerą 
valią, kad ši vykdytų tarptau
tinius susitarimus be sąlygų 
ir išvestų Rusijos kariuome
nę iš Baltijos valstybių.

Latvijos prezidentas
Latvijos parlamentas liepos 

7 d. krašto prezidentu išrinko 
penkiasdešimt ketverių metų 
ekonomistą, valstiečių sąjun
gos narį Guntį Ulmanį. Iš 100 
Latvijos parlamento narių už 
jį balsavo 53.

G. Ulmanis yra prieškarinės 
Latvijos prezidento Karlio 
Ulmanio sūnėnas. Kartu su 
šeima 1941 m. buvo ištremtas 
į Rusiją, iš kurios grįžo 1946 
m. Jis 1964 m. baigė Latvijos 
valstybinio universiteto eko
nomikos fakultetą. Nuo 1965 
iki 1989 metų buvo Latvijos 
komunistų partijos narys.

Lietuvos pręzidentas A. Bra
zauskas naujam Latvijos pre
zidentui pasiuntė sveikinimo 
telegramą.

Kitos žinios iš Latvijos
98,000 Latvijos rusų pasira

Nordland Express
1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8. Tel. (416)535-5000
Nordland dėžes galite 
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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.
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šė laišką prezidentui Jelcinui, 
pažymėdami, kad krašte yra 
pažeidžiamos žmogaus teisės. 
Daug Latvijos gyventojų nega
li laisvai pasirinkti gyvena
mosios vietos ar įsigyti Lat
vijos pilietybę. Laiške rašo
ma, kad Latvijos parlamentas 
neišsprendė pilietybės ir žmo
gaus teisių klausimų demo
kratišku būdu.

Tarp Latvijos ir Lietuvos 
pasirašytas sienų susitarimas. 
Jį pasirašė Latvijos valstybės 
ministeris Janis Dinevics ir 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteris Povilas Gylys. Palikta 
senoji siena be pakeitimų.

Suomijos gamtos apsaugos 
ministeris S. Pietikainen ir 
delegacija lankėsi dvi dienas 
Latvijoje. Delegacija susipa
žino su taršos problemomis 
šiame krašte, ypač kreipdami 
dėmesį į oro ir vandens ter
šimą. Bendradarbiavimas šio
je srityje pradėtas po pernai 
pasirašyto dvišališko proto
kolo.

Latvijos kelias (partija), 
Demokratinė centro partija ir 
Latvijos ūkininkų sąjunga ti
kisi sudaryti koalicinę vyriau
sybę.

Sutartis su Jungtinių 
Tautų organizacija

Liepos 13 d. Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijoje pa
sirašyta Lietuvos vyriausybės 
ir Jungtinių Tautų vystymo 
programos (UNDP) sutartis. 
Ją pasirašė užsienio reikalų 
ministeris P. Gylys ir UNDP 
įgaliotasis atstovas J. Lissner. 
Sutartyje numatomos sąlygos, 
pagal kurias UNDP teiks pa
ramą Lietuvos vyriausybinių 
programų vystymui. Į Lietuvą 
atvyks patarėjai, įvairių sri
čių žinovai, patariančių bend
rovių ir organizacijų atstovai. 
Bus taipogi teikiami įrengi
mai ir technika, kurios Lietu
vai trūksta, rengiami semina
rai bei mokymo programos, 
skiriamos stipendijos moky
muisi užsienyje.

Dalyvavo konkurse
Lietuvos ambasados Vašing

tone pranešimu, birželio 7-28 
d.d. Niujorke vyko tarptauti
nis baleto konkursas, kuriame 
dalyvavo ir pora iš Lietuvos 
akademinio operos ir baleto 
teatro Ž. Baikštytė ir M. Bau
žys. Lietuvaitei teko bronzos 
apdovanojimas, pirmoji vieta 
nebuvo skirta, o antroji teko 
N. Siepert iš Vokietijos.

Baigiamąjį koncertą stebėjo 
D. Lozoraitienė ir ambasados 
padėjėja kultūros reikalams 
D. Černeckienė, kuri su amba
sadoriumi St. Lozoraičiu dė
jo daug pastangų, kad atvyk
tų šokėjai iš Lietuvos.

Susitiko buvę sąjungininkai
Pirmą kartą po atmintino 

Žalgirio mūšio 1410 m. Griun- 
valdo lauke suplazdėjo Lietu
vos ir Lenkijos vėliavos. Į 
Griunvaldo lauką atvyko Lie
tuvos ir Lenkijos gynybos mi
nisterial: Audrius Butkevičius 
ir Janusz Onyszkievycz. Minis-

Vėliava eisenoje į Kalnų parką Vilniuje 1993 m. birželio 14 d.
Nuotr. Alf. Laučkos

Vajus Lietuvos ateitininkams
Su dideliu dėmesiu sekame da

bartinę Lietuvos vargingą ekono
minę padėtį. Ypač mus stebina jos 
moralinis nuosmukis - rezultatas 
penkiasdešimties metų okupaci
jos prievartinio auklėjimo. Tėvy
nėje pamažu ima žaliuoti ateitinin- 
kiškas pavasaris - ateitininkų 
stovyklos. Šiais metais per Ber
čiūnų ir kitas stovyklas praeis bent 
2000 jaunimo, o jo yra tikrai labai 
gero. Džiugu, kad ateitininkai yra 
įsigiję nuosavą stovyklavietę Ber
čiūnuose, prie Panevėžio, bet ją 
reikia atremontuoti, įvesti kana
lizaciją, atstatyti sugriautą kop
lyčią. Stovyklavimui reikia bent 
minimalių sąlygų. Be finansinės 
paramos neįmanoma ir patį sto
vyklavimą pravesti. Šios stovyklos 
atnaujinimas ir.Jkoplyčios atstaty
mas pareikalaus gana stambios su
mos. Berčiūnų stovyklos atnauji
nimui vadovauja labai sumanus 
jaunas kun. Rimas Gudelis. Atei
tininkų stovyklos - sėkmingiau
sia priemonė katalikiško jauni
mo .auklėjimui. Ateitininkų orga
nizacija savo kilme ir didžiuoju 
uždaviniu yra tam pašaukta.

Ateitininkų rūmai Kaune bus la
bai svarbūs ateitininkų veiklai 
ateityje, kaip jie yra buvę labai 
reikšmingi mūsų organizacijos 
veiklai Lietuvos laisvės laikais. 
Jie yra atgaunami ir jiems reikės 
didelio remonto. To paties parei
kalaus ir ateitininkų namai Pa
langoje.

teriai priėmė raportą apie šar
vuočių, granatsvaidžių, ranki
nių kulkosvaidžių, šautuvų 
perdavimą Lietuvos kariams. 
Lietuvos krašto apsaugos mi- 
nisteriui ir jo palydovams 
kariškiams buvo padovanoti 
pistoletai T-83. Tai visiškai 
nauji asmeniniai ginklai, la
bai vertinami Europoje.

J. Andr.

1994 metų vasarą planuojamas 
Pasaulio ateitininkų kongresas 
Lietuvoje. Jame vyks išeivijos 
ir Tėvynės ateitininkų suartėjimas 
ir Ateitininkų federacijos vadovy
bės grįžimas į Lietuvą. Tai bus 
įgyvendinimas Lietuvoje V-tojo 
Ateitininkų federacijos kongre
so, kuris dėl sovietų okupacijos 
negalėjo įvykti 1940 metais Vil
niuje ir kuriam tiek daug buvo 
ruoštasi Kaune. Šio istorinio kong
reso ruoša pareikalaus daug finan
sinių išteklių.

Buvome didieji aukotojai Lietu
vių fondui, Tautos fondui ir įvai
riems kitiems tikslams. Ateitinin
kai buvo šių fondų ir kūrėjai. Atėjo 
metas atkreipti pagrindinį dėme
sį į save, į savąją organizaciją, į 
Lietuvos moralinio atnaujinimo 
idėją. Tad šiuo metu pats didžiau
sias ir svarbiausias uždavinys mū
sų organizacijai, nes Lietuvos mo
ralinis atsinaujinimas įmanomas 
tik per krikščionišką jaunimą. Ne
pamirškime ir palikimų. Kur gali 
jie rasti kilnesnį tikslą?

Tad, mielos sesės ir broliai, te- 
nelieka nei vieno ateitininko, ne
aukojusio šiam vajui ir mūsų Tė
vynės pagalbai. Kiekvienas ateiti
ninkas - nuo jaunučio iki sendrau
gio - privalo tapti šio vajaus daly
viu, skiriant šiuo kritišku laiko
tarpiu kuo didesnę auką. Aukoki
me ir aukokimės savo didžiajam 
tiklsui - “Omnia instaurare in 
Christo”.

Lietuvos ateitininkų veiklai pi
nigai bus persiunčiami per Prano 
Dovydaičio šalpos fondą Kaune. 
Čekius rašyti: Lithuanian Catho
lic Federation “Ateitis” ir juos 
siųsti šiuo adresu: Ateitininkų 
federacijos fondas, 12690 Archer 
Ave., Lemont, IL 60439, USA.

Juozas Polikaitis,
Ateitininkų federacijos vadas 
Birutė Bublienė, 
tarybos pirmininkė 
dr. Petras Kisielius, Ateitininkų 
federacijos fondo pirmininkas

021 RA R perkelkite JA V ar Kanados dolerius Į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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metu visi aktualūs klausimai 
buvo labai išsamiai išnagri
nėti, ir išaiškėjo Lietuvos sve
čių nuomonės.

Bendros pastabos
Tai viena iš darbingiausių 

ir geriausiai pavykusių kon
ferencijų, kuri, be jokios abe
jonės, konkrečiai prisidės prie 
užsienio ir Lietuvos lietuvių 
santykių sustiprinimo, bendrų 
problemų išsprendimo ir nuo
širdaus bendradarbiavimo. To
kie mums svarbūs klausimai, 
kaip Lietuvos pilietybės grą
žinimas išeivijai, turi Lietu
vos atstovų pritarimą ir ne
tenka abejoti, kad konferenci
joje priimtoms rezoliucijoms 
bus duodama eiga Lietuvoje. 
Svarstybos vyko atvirumo ženk
le, buvo išlaikytas mandagu
mas bei santūrumas ir kont
roversinių diskusijų metu. 
Tenka kiek apgailestauti, kad 
beveik visi kalbėtojai, nežiū
rint to, kad iš anksto žinojo 
savo laiko ribą, užtęsdavo 
paskaitas, palikdami mažai 
laiko diskusijoms ir klausi
mams. Tačiau vistik reikia 
pripažinti, kad visi mums rū
pimi klausimai buvo labai iš
samiai išdiskutuoti ir aptar
ti. Konferencijoje dalyvavo 
apie du šimtus asmenų iš Ka
nados ir JAV miestų. Jie lieka 
dėkingi organizatoriams ir glo
bėjams bei šeimininkėms už 
sudarytas konferencijai pui
kias sąlygas ir malonią ap
linką. Dalyviai džiaugiasi, kad 
šitoje konferencijoje matė ir 
girdėjo įtakingus Lietuvos as
menis, kurių dėka gali pradė
ti pildytis mūsų viltys, pagei
davimai, o Lietuva vis labiau 
pakryps į tikrą demokratišku
mą, atsisakiusi tokių sovieti
nių likučių, kaip cenzūros, dis
kriminacijos prieš ne piliečius 
ir 1.1.

REZOLIUCIJOS
JAV Lietuvių bendruomenės Vis
uomeninių reikalų tarybos sukvies
tosios Visuomeninės-politinės kon
ferencijos, įvykusios 1993 m. bir
želio 19-20 d.d. Detroito priemies
tyje Southfield, MI

IŠVADOS
Lietuvos išeivija, okupacijų 

grėsmės išvyta iš savojo krašto, 
kone penkis dešimtmečius ištvė
rė išlikusi ištikima Lietuvai, my
lėjo ją romantiškai, šaukė laisva
jam pasauliui apie lietuvių tau
tos nuoskriaudą bei sovietinę 
priespaudą, stengėsi išlaikyti ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo bylą gyvą tada, kai pa
čios lietuvių tautos balsas buvo 
užgniaužtas ir negalėjo prasi
skverbti pro Sovietų Sąjungos 
užleistą geležinę uždangą. Tad ir 
dabar, Lietuvą kamuojant vidaus 
ir išorės sunkumams, išeivija yra 
susirūpinusi jos ateitimi: turi pa
reigą ir jaučia teisę dėtis į Lie
tuvos valstybės įsitvirtinimą viso
mis savo išgalėmis.

1. Lietuvių tautą sudaro bend
ros tautinės sąmonės lietuvių kil
mės žmonės. Todėl pilietybės, nuo
savybės ir žmogaus teisių požiū
riu jie yra lygūs, nežiūrint kur 
gyventų. i

2. Išeivija suvokia, kad perėję 
į laisvąją rinką ir teisingumo bei 
teisėtumo įgyvendinimas yra svar
būs veiksniai demokratizacijai 
įvykdyti.

3. Išeivija yra pasiruošusi sa
vo talentu ir patirtimi dėtis prie 
Lietuvos materialinės ir kultūri
nės gerovės ugdymo ir sveikina iš
eivijos organizacijas bei asmenis, 
savo iniciatyva dirbančius šį 
darbą.

4. Abipusiškai naudingiems san
tykiams tarp Lietuvos ir išeivi
jos patarnauti reikalinga: a) Lie
tuvos valdžios skatinimas ir rūpi
nimasis kultūriniais ryšiais su 
išeivija valstybinėje ir privati
nėje plotmėje; b) vyriausybės pa
galba, stiprinanti ryšius tarp už
sienio ir Lietuvos švietimo profe
sionalų, išeivijos lietuviams tarpi
ninkaujant; c) valstybės parama 
atsikuriančioms jaunimo auklė
jimo organizacijoms, perleidžiant 
joms valdžios žinioje esančias 
stovyklas ir paliekant jaunimo or
ganizacijas savarankiškas; d) ob
jektyvesnis ir greitesnis susiži
nojimas tarp Lietuvos ir išeivijos.

5. Konferencija mano, kad pa
skolos lakštų išleidimas sustip
rintų Lietuvos ūkį.

6. Konferencija prašo Lietuvos 
respublikos prezidentą pakeis
ti savo dekretą ir palikti Stasį Lo
zoraitį ambasadoriaus pareigo
se Jungtinėse Amerikos Valstybė
se bei ateityje, skiriant diploma
tinius atstovus, tartis su atitin
kamo krašto Lietuvių bendruo
menės valdyba.

7. Susižinojimo priemonių, kaip 
TV, radijo ir spauda, valstybinė 
nuosavybė ir kontrolė prieštarau
ja pilnos demokratijos reiškimui- 
si. Todėl siūloma Lietuvos val
džiai šias susižinojimo priemo
nes pilnai privatizuoti.

8. Užsienio investicijoms ska
tinti ir savitarpiam pasitikėji
mui stiprinti Lietuvos valdžia 
turi užtikrinti, kad sudaryti tei
siniai sandėriai būtų pilnai vyk
domi.

9. Išeivija reiškia susirūpini
mą dėl Lietuvos valdžios planų 
ruošti valstybės apsaugos kari
nius specialistus buvusiose So
vietų Sąjungos (dabartinės Rusi
jos) karinėse struktūrose, steig
ti bendras su Rusija karines ga
myklas ir ginkluoti Lietuvos ka
riuomenę vien rusiškais ginklais, 
tuo pačiu paliekant ją Rytų įta
kos sferoje.

10. Konferencija prašo JAV Lie
tuvių bendruomenės krašto valdy
bą konferencijos dalyvių deta
lesnius pageidavimus ir pasiūly
mus perduoti Lietuvos valdžios 
atitinkamiems organams atkrei
piant į šiuos dalykus jų dėmesį.

Pasirašė:
dr. Bronius ISemickas, 
rezoliucijų komisijos pirm. 
Komisijos nariai:
dr. Kazys Ambrozaitis 
Vaiva Vebraitė-Gustienė 
dr. Petras Kisielius 
dr. Tomas Remeikis 
dr. Jonas Valaitis 
Algirdas Vaičiūnas

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Colhngwo- 
odo apylinkėse kreipki* 
lės (

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428
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® LAISVOJE TEVYftlEJE
O LIETUVIAI PASAULYJE

PRIE ČERVENĖS KRYŽIŲ
Červenės miške 1941 m. bir

želio 26 d. sovietų sušaudytiems 
politiniams kaliniams prisimin
ti 1991 m. buvo pastatyti du pa
minkliniai kryžiai — vienas gu
diškas, kitas lietuviškas. Pas
tarąjį sukūrė žymusis liaudies 
skulptorius Ipolitas Užkurnys. 
Įrašai metalinėse lentelėse gu
dų, lietuvių, lenkų, rusų ir ang
lų kalbomis skelbia: “Bolševiz
mo teroro aukoms”. Jas vėl pri
siminė birželio 26 d. prie kry
žių susirinkę buvusieji politi
niai kaliniai, tremtiniai, lais
vės kovų dalyviai. Mišias gudų 
kalba atnašavo vietinis kun. K. 
Liackovičius, lietuvių kalba
— mons. A. Svarinskas. Susirin
kusiųjų vardu kalbėjo Gudijos 
liaudies fronto seimo narys M. 
Kupava, Minsko universiteto 
prof. M. Krukovskis, Lietuvos 
seimo atstovas K. Paukštys, Po
litinių kalinių sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas A. Ivanaus
kas bei kiti šios iškilmės daly
viai. Prie paminklinių kryžių 
sovietinio teroro aukoms prisi
minti padėta gėlių vainikų, už
degtos žvakutės.

VIZITO EMBLEMA
Popiežiaus Jono Pauliaus II 

vizito emblemos paskelbtą kon
kursą laimėjo kaunietė Jūratė 
Čepaitė. Su konkursą laimėju
siu projektu supažindina išsa
mus ELTOS pranešimas Lietu
vos spaudoje: “Jos siūlomame 
Jono Pauliaus II vizito Lietu
voje emblemos projekte pavaiz
duotas mėlynas Žemės rutulys, 
kurio viršuje įrašyti žodžiai 
‘Liudikime Kristų!’, o centre
— geltonas Lietuvos žemėlapis. 
Į jį leidžiasi baltas paukštis 
simbolizuojantis Šv. Dvasią. 
Kita šio simbolio reikšmė — 
taika. Paukštis neša kryžių — 
svarbiausią krikščionių tikė
jimo ženklą, primenantį Kris
taus auką dėl žmonijos išgany
mo. Nuo kryžiaus žemyn tiesiasi 
baltas ruožas, apibrėžtas tri
mis spinduliais. Tai — Šv. Dva
sios dovanos: tikėjimas, meilė, 
viltis. Apačioje parašyta: ‘Lie
tuva — 93’. Baltas kaspinas su 
įrašytu popiežiaus vardu abipus 
Lietuvos žemėlapio apjuosia Že
mės rutulį ir ženklina Šv. Tė
vo misiją: pasaulio krikščionis 
jungti į visuotinę Bažnyčią”.

TRAGIŠKŲ METŲ MUZIEJUS
Ramybės parku Vytauto pro

spekte dabar pavadinta ta vieta, 
kur buvo centrinės Kauno mies
to kapinės, sovietinės okupaci
jos metais perkeltos į Petra
šiūnus. Birželio 4 d. ten ati
darytas lietuvių tautos tragiš
kiems metams skirtas Rezisten
cijos ir tremties muziejus. Jam 
panaudotas pastatas Vytauto 
prospekte, kadaise priklausęs 
Šv. Kryžiaus (Karmelitų) šven
tovei, vėliau tapęs pašto įstai
ga. Muziejaus atidaryme kalbė
jęs Lietuvos tremtinių ir poli
tinių kalinių sąjungos pirm. 
Balys Gajauskas džiaugėsi jam 
pasirinkta vieta. Mat toje Ra
mybės parko dalyje buvusiose 
kapinėse ilsėjosi Stepo Da
riaus ir Stasio Girėno palai
kai, buvo palaidoti Lietuvos t 
karo aviacijos lakūnai, žuvu
sieji 1941 m. sukilimo daly
viai. Sovietinės okupacijos me

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 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

ŠVENTINIS SIUNTINYS

Turi naują patarnavimą pristatyti jūsų giminėm siuntinius, sudarytus Lietuvoje. 
Mes užsakymus priimsime ir kiekvieną antradienį siusime faksu į Lietuvą. 

Jūsų giminėm maistas bus pristatytas nuo 5 iki 10 dienų.
Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės.

Medus........................... ............ 1 kg Apelsinai ...................... ............  2 kg
Dešra rūkyta ................. ...........  3 kg Citrinos šviežios.......... .........  500 gr
Kumpis rūkytas ............ ...........  3 kg Kava pupelių................ .........  500 gr
Sūris oland..................... .......... ' kg Kava tirpstanti .............. .........  200 gr
Sviestas ........................ ...........  1 kg Mielės .......................... .........  100 gr
Miltai ............................. ...........  2 kg Majonezas ................... .........  400 gr
Cukrus ......................... ............ 3 kg Prieskoniai ................... .........  200 gr
Ryžiai ........................... ...........  2 kg Šokoladas.................... .........  500 gr
Sausainiai ..................... ...........  2 kg Kiaušiniai ..................... ........  20 vnt.
Kakava ......................... ............ 1 kg Aliejus saulėgrąžų ...... ............. 4 Itr.
Šokol. saldainiai........... ............ 1 kg
Razinos ........................ ............ 1 kg Kaina (30.4 kg) ........... ......  $118.00

tais būdavo uždegamos žvakutės 
ir netgi slapta iškeliama Lie
tuvos vėliava. Kauno miesto 
tarybos pirm. V. Grinis ati
daromam muziejui pažadėjo fi
nansinę paramą ir linkėjo, kad 
jame dažnai lankytųsi mokinių 
ekskursijos. Vaikams tada bū
tų lengviau suprasti tragiškų 
metų atneštą netektį. Rezisten
cijos ir tremties muziejuje, 
apimančiame pusšimtį metų, su
telkta daug nuotraukų, atsimi
nimų, asmeninių daiktų, parsi
vežtų iš tremties, ten rašytų 
laiškų su cenzorius įveikusiais 
skausmo ir ilgesio proveržiais.

KARIUOMENĖ IR VISUOMENĖ
Gegužės 30 d. Kaune buvo at

gaivinta prieškaryje turėta ka
riuomenės ir visuomenės suar
tėjimo šventė. Kauniečiai pami
nėjo 1863 m. sukilimo 130-tąsias 
metines ir dabartinės Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijos 
atsikūrimą prieš trejus metus. 
Lietuvos kariuomenės kūrėjai 
savanoriai, veteranai, naujieji 
kariai ir šauliai dalyvavo žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbime. Jų atstovai gėlių vai
nikais ir puokštėmis papuošė 
nežinomo kario kapą Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sode
lyje. Tą dieną kauniečiams 
grojo dūdų orkestrai, buvo su
rengtas karinės technikos pa
radas.

VOKIEČIŲ KARIŲ PALAIKAI
Vokietijoje 1919 m. įsteigta 

Vokiečių karo kapinių priežiū
ros draugija dabar ieško II D. 
kare žuvusių karių palaikų. Jos 
nariai jau dirbo Belgijoje, Veng
rijoje, Čekoslovakijoje, Lenki
joje ir Šiaurės Afrikos šalyse. 
Šią vasarą keturi draugijos at
stovai dirba Alytuje bei jo apy
linkėse. Su jų veikla “Lietuvos 
ryto” skaitytojus supažindino 
Romas Jankauskas. Jam grupės 
vadovas Guenter Jernejowz pa
sakojo, kad Alytus yra pirmas 
Lietuvos miestas, kuriame pra
dedamos ilgai truksiančios vo
kiečių karių palaikų paieškos. 
Spėjama, kad Lietuvoje žuvo ir 
įvairiose vietose buvo palai
dota apie 40.000 vokiečių ka
rių. Jų palaikus nelengva su
rasti, kai nėra tiems kariams 
skirtų kapinių. Dykvietėje prie 
Alytaus, kur anksčiau buvo sta
tybinių medžiagų sandėlis ir 
automobilių stovėjimo aikšte
lė, pavyko surasti 1942-44 m. 
palaidotų 219 vokiečių karių 
palaikus. Paieškų grupės vado
vas G. Jernejowzas tikisi, kad 
jie iš rastų palaikų galės nu
statyti apie 40% karių tapaty
bę. Deja, geras šimtas vokiečių 
karių palaikų lieka po neseniai 
pastatytais individualiais gy
venamaisiais namais ir po Skar
džio gatvės asfaltu. Rastieji vo
kiečių karių palaikai bus per
laidoti kitoje vietoję prie Aly
taus kapinių. Ten jų kapus ga
lės aplankyti giminės. Kai kurie 
galbūt palaikus norės persiga
benti Vokietijon. Lietuvoje ir 
dabar galima rasti I D. kare žu
vusių vokiečių karių kapinių. 
Tada jie buvo laidojami kapi
nėse, išlikusiose iki šių dienų. 
Sovietinė sistema vokiečių ka
rių palaikus net ir Lietuvoj pa
slėpė po naujų pastatų pama
tais, gatvių grindiniu, kelių as
faltu. ITo*

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).

Eisenai nuo buvusio KGB pastato į Kalnų parką Vilniuje renkasi buvusių tremtinių grupės 1993 m. birželio 14 d.
Nuotr. Alf. Laučkos

“Vaiko tėviškės namų”nauja rėmėja
Pagerbdama savo mirusio vyro 

a.a. Adomo Kantauto atminimą, 
Edmontone, Albertoje gyvenan
ti agronome FILOMENA KAN- 
TAUTIENĖ paaukojo $10,000 
Pagalbos fondui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje.

Įteikdama šią auką, F. Kantau- 
tienė savo laiške rašo: “Mano 
vyro gyvenime vienas didžiau
sių rūpesčių buvo pagalba Lie
tuvai darbu ar pinigais. Todėl 
labai noriu, kad ši auka būtų 
Jam kuklus paminklas”.

Ši giliai sąmoninga lietuvių 
šeima, dar velioniui gyvam te
besant, buvo ypatingai dosni 
lietuvių fondų bei institucijų 
rėmėja ne tik finansine parama, 
bet ir tiesioginiu darbu. F. Kan- 
tautienė, drauge su Adomu Kan
tautu, yra knygos “A Lithuanian 
Bibliography” ko-autorė. (The 
University of Alberta Press, 
dviejuose tomuose 1975 ir 1979 
metais). Tai didelės apimties ir 
svarbios mokslinės vertės veika
las, lietuvių kultūros bibliogra
fija, apimanti visą spausdintą 
medžiagą, surinktą Šiaurės Ame
rikos bibliotekose apie Lietuvą

Hamilton, Ontario
PRISIMINDAMI a.a. PRANĄ 

PAREŠTĮ ir reikšdami užuojautą 
dukroms, sūnui ir visiems arti
miesiems, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $25 - Kotryna Meš
kauskienė; $20 - P. Z. Sakalai, Z. 
Čečkauskas, P. Pleinys, J. R. Pici
niai, A. D. Kamaičiai, J. G. Kriš
tolaičiai, L. E. Klevai, L. J. Stun- 
gevičiai, V. Subatnikaitė, D. B. Ma
čiai; $15-A. Bungardienė, A. Didž- 
balienė; $10 - V. Kėžinaitis, P. M. 
Šiuliai, A. S. Petkevičiai.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas.

Nori susirašinėti
Inga Aleksandravičiūtė, 18 m. 

amžiaus, gyvenanti Vilniuje, no
rėtų susirašinėti su Kanados ar 
Amerikos lietuviais. Gal surastų 
būsimą savo gyvenimo draugą? La
bai laukia laiškų. Atsakys visiems. 
Adresas: I. Aleksandravičiūtė, Vil
nius 2035, Ukmergės 333-32, Lit
huania.

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

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

[^ŠAMocmA- Knygų rišykla 
WElHg “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Priedai pridedami tiktai prie pagrindinių siuntinių.
PRIEDAS ‘L’: Miltai 10 kg; cukrus 5 kg; kruopos 5 kg; manai 2 kg;

ryžiai 2 kg; aliejus saulėg. 2 lt ....................................................27 kg $20.00
PRIEDAS‘M’: Dešra rūk. 3 kg; kumpis 3 kg; mėsa dėž. 1 kg; ..........7 kg $27.00
PRIEDAS ‘N’: Aliejus saulėgr. 10 lt.; sviestas 1 kg...................................... $20.00

ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

ir lietuvius įvairomis kalbomis 
iki 1971 metų pabaigos.

Filomena Kantautienė-Augy- 
tė kilusi iš Žemaitijos. Lietuvo
je baigė Dotnuvos Žemės ūkio 
akademiją, ilgametė “Samogi- 
tia” korporacijos narė. Draugai 
ir kolegos prisimena ją kaip 
draugišką, malonų asmenį, ga
bią studentę. Kanadoje, įsigi
jusi papildomą dietologijos spe
cialybę, dirbo Edmontono ligo
ninėje.

Todėl ir reikšminga, kad da
lyvavusi drauge su vyru lietu
viškoje veikloje, talkinusi moks
liniame darbe ir puoselėjusi 
tuos pačius tikslus, dabar, gal
vodama apie paminklą šviesiai 
velionies atminačiai paminėti, 
ji pasirinko konkrečią pagalbą 
pačiam skurdžiausiam ir labiau
siai visuomenės atstumtam ele
mentui - benamiams vaikams 
Lietuvoje.

Rėmėjai Filomenai Kantau- 
tienei nuoširdžiai dėkoja šio 
fondo globėja -

Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugijos 
centro valdyba

Winnipeg, Manitoba
DVIGUBAS ŠEIMOS SKAUS

MAS. 1993 m. gegužės 17 d. Bad- 
Zwischenahne, Vokietijoje, sulau
kęs 97 metų amžiaus, mirė Vaitie
kus K. Federavičius, mūsų veiklio
jo visuomenės veikėjo, parapijos ir 
bendruomenės nenuilstamo talki
ninko Evaristo Fędaro tėvas. Pa
laidotas Bad-Zwischenahno kapi
nėse šalia savo žmonos. Liepos 
2 d. vėžio pakirsta mirė Evaristo 
žmona Eugenija Magdalena Feda- 
rienė (Grabytė), sulaukusi 63 me
tų amžiaus. Eugenija gimė 1929 
m. rugsėjo 30 d. Lazdininkų kai
me, Darbėnų valšč., Kretingos 
apskr. Gimnaziją lankė Palangoje 
ir Vokietijoje. Į Kanadą atvyko 
1948 m. apsistodama Winnipege. 
1950 m. ištekėjo už Evaristo, su
kūrė šeimą ir veikliai čia dar
bavosi kultūrinėje srityje: moky
tojavo šeštadieninėje lietuvių 
mokykloje, dainavo chore ir su 
scenos mėgėjų grupe vaidino sta
tomuose veikaluose. Eugenija 
buvo ramaus būdo, prisirišusi 
prie šeimos ir didelė knygų my
lėtoja. Gedulines maldas Korban 
laidotuvių koplyčioje ir pamal
das Šv. Kazimiero šventovėje at
našavo prel. J. Bertašius. Lydi
ma daugelio Winhipego lietuvių, 
palaidota liepos 8 d. Assumption 
kapinių mauzoliejuje. Liūdesy
je liko vyras Evaristas, duktė Vio
leta Seib su šeima, sūnus Edvar
das, brolis Juozas Grabys su žmo
na Winnipege, seserys - Eleonora 
Bendžiuvienė Australijoje, Juzė 
Barkauskienė Lietuvoje ir visi 
Winnipego lietuviai. EKK

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y jr A į) LIETUVIŲ KREDITO 

1 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 .... 2.75%
santaupas.................................. 2.25
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų indėlius ....................... 4%
1 m. term, indėlius ..................... 5%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 4.50%
3 m. term.indėlius ................. 5.25%
5 m. term, indėlius ................ 6.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.75%
RRSP ir RRIF 1 m......................... 5%
RRSP ir RRIF ind. 3 m...........5.25%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........6.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

SILVIJA CHAINAUSKAITE-KOZAKOW 
1993 m. birželio 5 d. baigė pedagogi
kos studijas Londono Vakarų Ontario 
universitete labai gerais pažymiais 
ir yra Įtraukta į dekano garbės sąra
šą. Silvija pernai pasiekė “honours” 
bakalaurės laipsnį. Šiuo metu atlieka 
mokytojavimo stažą specialiuose va
saros kursuose. Priklauso Londono 
lietuvių bendruomenei bei Šiluvos 
Marijos parapijai. Su ukrainiečių 
kilmės vyru augina sūnų Robertą

London, Ontario
LONDONO LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ birželio 7 d. pirmą kar
tą aplankė Lietuvos seimo opozici
jos vadovas Vytautas Landsbergis. 
Šiluvos Marijos parapijos salėje 
jis davė išsamų ir įžvalgų prane
šimą apie Lietuvos seimo opozici
jos reikšmę ir veiklą bei Tėvynės 
sąjungos tikslus. Jį pristatė Rasa 
Kurienė. Buvo eilė paklausimų, į 
kuriuos V. Landsbergis atsakinėjo 
labai smulkmeniškai ir atvirai. V. 
Landsbergio pasiklausyti prisirin
ko pilna parapijos i»lė. Buvo ma
tyti nemažai ir labai retai pasi
rodančių. Išreikšta padėka ir pa
garba svečiui, vis tebedirbančiam 
tiesos, laisvės ir demokratizaci
jos įgyvendinimui komunistinio 
mąstymo apkrėstoje Lietuvoje. 
Aukos Tėvynės sąjungai buvo pri
imamos prie įėjimo. V. Landsber
gį lydintis E. Čuplinskas paaiš
kino apie Tėvynės sąjungos (lie
tuvių konservatorų) partijos stei
giamus rėmėjų bei narių būrelius 
išeivijoje. Susirinkimas baigtas 
Tautos himnu. Rengėjai susirin
kusius pavaišino pyragaičiais ir 
kava, sudarydami progą visiems 
pasikalbėti su retu, garbingu sve
čiu iš Lietuvos.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ penkias- 
dešimtantrosios metinės Londone 
buvo paminėtos Šiluvos Marijos 
šventovėje birželio 13 d. Klebo
nas kun. K. Kaknevičius pasakė 
progai pritaikytą pamokslą, o 
“Pašvaistės” choras pagiedojo 
tremtinių atminimui “Nuliūdo 
kapais apsiklojus tėvynė” (A. Va
nagaičio) ir “Iš šios mūs žemės” 
(Lambilottos).

PASKUTINĖ “PAŠVAISTĖS” 
CHORO repeticija prieš vasaros 
atostogas įvyko birželio 28 d. Lin
kime malonaus poilsio visiems uo
liems choristams ir tikimės savo 
gretas praplėsti naujai įsijun
giančiais balsais šį rudenį. Sek
madienio 11 vai. pamaldose choro 
giedojimas tęsiamas, vasaros me
tu “neatostogaujant” ir palydint 
choristės Jūros Okmanienės var
gonavimu. Gr. P.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........... 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m.................7%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

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

JA Valstybės
JAV LB San Francisco apylin

kė jau turi naują valdybą. Ją 
sudarė išrinkti nariai, patys pa
siskirstę pareigomis: pirm. Eve
lina Mickevičienė, vicepirm. 
Algis Bačanskas, sekr. dr. Au
gusta Šaulytė, ižd. Viktoras Pal- 
čiauskas, korespondentė Dalia 
Grybinaitė-Lee, Baltiečių vaka
ro rengėja Lila Pažemėnienė, 
šalpos reikalų tvarkytoja Inga 
Marčiulionienė ir narys Rimas 
Karklys. Menkas lietuvių skai
čius šioje LB apylinkėje verčia 
atsisakyti didesnių renginių. 
Tad daugiausia ribojamas! ba
liais ir gegužinėmis. Naujos 
valdybos laukia du pagrindiniai 
renginiai 1994 m. pradžioje — 
Vasario šešioliktosios minėji
mas ir tradicinis San Francis
co baltiečių balius.

Dariaus ir Girėno klubas te
beveikia Detroite. Jis yra vie
nintelis lietuvių klubas šiame 
mieste, pernai vasarą užsida
rius Detroito lietuvių klubui. 
Uždaromo klubo turtą tada pa
sidalino jį likviduojantys na
riai. Dariaus ir Girėno klubo 
metiniame narių susirinkime 
taip pat buvo sprendžiama šios 
institucijos ateitis. Klubo 
veiklą nutarta pratęsti iki 1993 
m. pabaigos. Jo valdybos pirm. 
Vitalis Šeputa pranešė, kad to
limesnei veiklai užtikrinti Da
riaus ir Girėno klubui Detroite 
reikia kitos patalpos ir naujų 
narių. Šiais reikalais pirm. V. 
Šeputa tarsis su Detroito lie
tuvių veikėjais ir buvusiais klu
bo valdybos pirmininkais.

Irena Veisaitė, Lietuvos teat- 
rologė, Pedagoginio universi
teto docentė, lietuvių išgelbė
ta iš Kauno geto vokiečių oku
pacijos metais, gegužės mėnesį 
viešėjo JAV. Irena su tėvais So
fija ir Izidoriumi Veisais buvo 
uždaryta Kauno gete. Motiną 
vokiečiai nužudė 1941 m. vasa
rą, o tėvas išliko gyvas ir mirė 
Kalifornijoje 1973 m. Veisų šei
mos bičiuliai Ona ir Juozas Stri
maičiai, 1942 m. sugrįžę Kaunan, 
Ireną surado gete ir jai padėjo 
pabėgti. Irena, aprūpinta Mari
jampolės gimnazijos direkto
riaus Felikso Treigio dukters 
dokumentais, Vilniuje buvo ap
gyvendinta pas O. Strimaitie
nės brolį dr. Praną Bagdonavi
čių. Gegužės 2 d. Izraelio kon
sulate Niujorke Irenos Veisai
tės gelbėtojams buvo įteikti 
“Pasaulio teisuolio” medaliai. 
Jų atsiimti negalėjo du jau mirę 
gelbėtojai — Juozas Strimaitis 
ir dr. Pranas Bagdonavičius. 
Iškilmėje su vaikais ir vaikai
čiais dalyvavo Ona Strimaitienė 
ir taip pat su vaikais atvykusi 
dr. P. Bagdonavičiaus našlė Ja
nina Bagdonavičienė. “Jad Va- 
šem” atminimų sode Jeruzalėje 
dabar bus pasodinti medeliai 
dr. Pranui Bagdonavičiui, Juo
zui Strimaičiui ir Un a i Strimai
tienei.

Čikagos panevėžiečių klubo 
narių susirinkimas kovo 21 d. 
buvo pradėtas pamaldomis Jė
zuitų koplyčioje. Mirusiems na
riams skirtas Mišias atnašavo ir 
pamokslą sakė kun. Kazimieras 
Raudeliūnas, SJ. Susirinkimui

Q\/i ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS <• ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

SIUNTINIAI < L/ETUVĄ 
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 
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

Jaunimo centro žemutinėje sa
lėje vadovavo klubo valdybos 
pirm. Petras Beinarauskas. Įdo
mų pranešimą apie panevėžie
čių vargus sovietinėje okupa
cijoje padarė Danutė Didžgal- 
vytė, viešnia iš Panevėžio. Ji 
10 metų su tėvais kentėjo Kras
nojarsko rajone, ten ištremta 
1948 m., kai buvo dar pirmųjų 
klasių mokinukė. Dabar yra sta
tybos inžinierė, dirbusi Pane
vėžyje. Iš jos pranešimo ir at
sakymų į klausimus paaiškėjo, 
kad Šv. Petro kapinės jau per
pildytos, jose nebelaidojama. 
Panevėžio katedros kapinėse 
laidojimas esąs suvaržytas. 
Naujos kapinės Panevėžio gy
ventojams atidarytos tolokai 
esančiuose Šilaičiuose. Agota 
Šuopienė susirinkimo dalyviams 
padeklamavo nežinomo auto
riaus eilėraštį “Sibiro draugu
žei”. Čikagos panevėžiečių klu
bo pareigomis pasiskirsčiusią 
valdybą sudarė: pirm. Petras 
Beinarauskas, vicepirm. Vladas 
Paliulionis, sekr. Pranė Masi- 
lionienė, ižd. Kazys Rožanskas, 
renginių vadovė Irena Beina- 
rauskienė ir narys Albertas Ma
tulis.

Argentina
Aušros Vartų parapijos lab

daros reikalais rūpinasi jau 
keliolika metų veikianti drau
gija “Caritas”. Gegužės 8 d. jos 
nariai parapijos salėje surengė 
vakarienę lėšoms telkti AV pa
rapijos salėje. Stalus su vaka
rienės patiekalais palaimino 
klebonas kun. Augustinas Steig- 
vilas. Programai vadovavo Adal
bertas Peralta. Vakarienės da
lyviai turėjo progą išbandyti 
laimę loterijoje. Labdaros drau
gija “Caritas” kiekvieną šešta
dienį neturtingoms šeimoms iš
dalina surinktus drabužius ir 
maisto gaminius.

Britanija
Tradicinis sąskrydis Lietu

vių sodyboje įvyko gegužės 29-30 
d.d., susilaukęs dalyvių ne tik 
iš Londono, bet ir kitų vietovių. 
Sąskrydis šeštadienio vakarą 
buvo pradėtas susipažinimo šo
kiais sodybos salėje, paįvairin
tais iš Lietuvos atvykusio estra
dos sol. Stasio Povilaičio. Sek
madienį Mišias atnašavo Lietu
vių sodybos kapelionas kun. 
Aleksandras Geryba. Savo pa
mokslu jis ragino lietuvius teik
ti visokeriopą paramą dabar 
labai reikalingą Lietuvai. Po 
pamaldų prasidėjo mugė, ku
rion savo prekystaliais įsijungė 
Britanijos lietuvių jaunimo są
junga, Britų-lietuvių pagalbos 
fondas vaikams Lietuvoje, Lon
dono tautinių šokių ansamblis 
“Lietuva”. Sąskrydžio dalyvius 
v. s. Vida Gasperienė kvietė ap
silankyti LSS Europos rajono 
būkle. Lietuvos skautai šiemet 
švenčia savo deimantinę sukak
tį. Tad šia proga būkle buvo 
surengta Europos rajono lietu
vių skautų paroda. Sekmadienio 
popietės metu sodybos salėje 
estradinių dainų koncertą su
rengė sol. S. Povilaitis, o lauke 
visus linksmino “Lietuvos” an
samblis, talkos susilaukęs iš 
Britanijos latvių ir estų grupių.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



Lietuvos ryšiai su Lenkija STEPAS VARANKA
Pasirašytas kultūrinio ir švietimo bendradarbiavimo susitarimas

Oficialus susitarimo pava
dinimas skamba: “Lietuvos 
respublikos kultūros ir švie
timo ministerijos ir Lenkijos 
respublikos kultūros ir meno 
ministerijos bendradarbiavi
mo ir kultūrinių mainų 1993- 
1994 metais.”

Šis susitarimas pasirašytas 
1993 m. sausio 21 d. lietuvių 
ir lenkų kalbomis, abu tekstai 
tapatūs ir turi vienodą galią.

Iš lietuvių pusės šį susita
rimą pasirašė Dainius Trinkū
nas, Lietuvos respublikos kul
tūros ir švietimo ministeris, 
iš lenkų pusės Mical Jagiello, 
Lenkijos respublikos kultūros 
ir meno ministerio pavaduoto
jas. Kodėl ne lygaus rango pa
reigūnas?

Įvadas ir straipsniai
Lietuvos respublikos kul

tūros ir švietimo ministerija 
ir Lenkijos respublikos kultū
ros ir meno ministerija, įsi
tikinusios, kad kultūrinis 
bendradarbiavimas prisidės 
prie didesnio tarpusavio su
pratimo, pažinimo bei gerų 
kaimynystės santykių tarp 
mūsų tautų plėtotės, rašoma 
įvade.

Susitarimas turi 21 straips
nį, kai kurie straipsniai — 
alfabetinius punktus. Pirma
jame straipsnyje sakoma: Lie
tuvos respublikos kultūros ir 
švietimo ministerija ir Lenki
jos respublikos kultūros ir 
meno ministerija, toliau va
dinamos “šalimis”, kvies meno 
kolektyvus į tarptautinius 
festivalius ir didelius kul
tūros renginius bei kitomis 
progomis. Kiekviena šalis kas
met priima iki 50 asmenų 10- 
čiai dienų. Toliau seka smul
kesni nurodymai, sąlygos. Ša
lis metų pradžioje kviesis ki
tos šalies specialistus. Spe
cialistų pasikeitimui kiekvie
na šalis per metus skirs 10 die
nų.

Penktas straipsnis skelbia: 
1998 m. — Adomo Mickevi
čiaus 200-osios gimimo meti
nės. Abi šalys įsipareigoja 
parengti savo programų pro

jektus ir pasikeisti jais iki 
1993 m. II-ojo ketvirčio pabai
gos, kad būtų atrinkti ir pa
ruošti bendri renginiai, skirti 
šių metinių paminėjimui.

Girtinas sumanymas — poe
tas Adomas Mickevičius, Lie
tuvos žemių sūnus, rašęs len
kiškai, savo poezijoje Lietu
vą išgarsino visame pasauly
je. Jo pagerbimui turi būti 
paruošta gera programa.

Septintame straipsnyje sa
koma: “Šalys nuolat bendra
darbiaus, likviduojant II pa
saulinio karo padarytą žalą 
kultūrai”.

Kodėl tik II pasaulinio ka
ro padaryta žala kultūrai? Ko
dėl susitarime nėra įjungta 
padaryta Lietuvai žala 1920 
m. okupavus Lietuvos sostinę 
Vilnių ir Vilniaus kraštą?

Susitarimas ir praktika
Aštuntame straipsnyje, ant

rajame sakinyje sakoma: “Ša
lys visokeriopai rems kultū
rinių visuomeninių susivie
nijimų bei draugijų veiklą ...

Lenkijos lietuviai, ypač Su
valkų trikampyje, to susitari
mo pasekmių nejaučia. Jų tau
tinei ir kultūrinei veiklai nuo
latos yra daromos įvairios 
kliūtys. Tie lietuviai nėra 
kokie nors atėjūnai koloniza
toriai. Jie gyvena savo tėvų 
ir protėvių žemėje, kuri dabar 
priklauso Lenkijai. Lietuvių 
mažuma Lenkijoje neturi to
kių teisių, kokias turi Lie
tuvoje lenkų mažuma. Lenki
joje nėra nė vieno lietuvio 
atstovo — nei seime, nei par
lamente. Dabartinėje Lenki
joje iki šiol nėra pravesta jo
kio įstatymo, nustatančio tau
tinių mažumų teises ir parei
gas. Tai sudaro sąlygas tas ma
žumas žeminti ir skriausti.

Seinų ligoninėje ir valstybi
nėse įstaigose tarnautojai 
draudžia lietuviams vartoti 
lietuvių kalbą. Lietuvėms auk
lėms neleidžiama auklėti len
kų tautybės vaikų. Metrikaci
jos įstaigose neleidžiama pa
sirinkti tautinio lietuviško 

vardo. Tam reikia specialaus 
leidimo.

Lietuviškos radijo valandė
lės laidos nėra pritaikytos, 
kad būtų girdimos visoje Len
kijoje gyvenantiems lietu
viams. Lietuviai kreipėsi į 
Lenkijos radijo komitetą, pra
šydami pakeisti laidas, kad 
lietuviai visoje Lenkijoje gir
dėtų tas valandėles. Radijo 
komitetas lietuvių prašymą 
ignoravo. Lietuvos televizi
ja transliuoja lenkiškas lai
das. Lenkijos lietuviai to ne
turi. Lenkijos lietuviai neturi 
tiek savo spaudos, kiek jos tu
ri Lietuvos lenkai. Lenkijos 
lietuviai turi tik vieną dvi
savaitinį leidinį “Aušrą”, ku
rio leidimą remia vyriausybė. 
Savaime suprantama, truputį 
remdama jį ir valdo.

Lietuviškom mokyklom Len
kijoje trūksta lietuvių kalbos 
ir istorijos vadovėlių. Yra tik 
pažadai ir pažadai. Lietuvoje 
paruošti neįsileidžiami, nes 
neatitinka Lenkijos mokymo 
programų ...

Palyginimai
Lietuvoje yra lenkų kalba 

leidžiami 3-4 laikraščiai, “Ku- 
rier Wilenski”, “Nasza gazeta”, 
“Znad Wilii”, žurnalas, “Maga- 
zyn Wilenski” ir kiti. Lenki
joje vienintelis dvisavaitinis 
lietuviškas leidinys “Aušra”, 
kurio nuo 1960-ųjų metų iki 
šios dienos, per 33 metus išėjo 
vos 127 numeriai, ir nė vienos 
lietuviškos knygos. Pasirašy
tas aukščiau minėtas susitari
mas popieriuje skamba gana 
gražiai, tačiau gyvenimo prak
tikoje jis nėra vykdomas. Len
kijos valdžioje nėra lietuvio 
atstovo, kuris gintų Lenkijos 
lietuvių teises ir jų reikala
vimus. Šį reikalą turėtų iš
spręsti numatyta pasirašyti 
Lietuvos-Lenkijos sutartis. 
Lietuvai aktyviai neremiant 
savo mažumų Lenkijoje, Gudi
joje ir kitur, su laiku jos gali 
dingti. Lietuvių tautai tai bū
tų didžiulis nuostolis.

Kituose kraštuose lietuvių 
nutautėjimas vyksta be vyriau

sybių spaudimo. Tai gyvenimo 
procesas. Lenkijoje prie nu
tautėjimo stipriai prisideda 
vyriausybė. Taip buvo prieš
karinėje Lenkijoje, tas pats 
ir šiandieninėje.

Seinų-Punsko krašto 
lietuvių rūpesčiai

Lietuvoje leidžiamas Lie
tuvos istorijos laikraštis “Vo
ruta” 1993 m. nr. 14 išspaus
dino prof. Algirdo Stanaičio 
ilgą straipsnį apie Suvalkų 
trikampio lietuvių rūpesčius.

Autorius jame primena, kad 
Antrojo pasauline karo me
tais, kai dalis Vilniaus krašto 
buvo grąžinta Lietuvai, šis 
kraštas pasiliko svetimųjų 
valdžioje, aiškiau sakant, 
okupacijoje.

Jau daugiau kaip 70 metų, 
to okupuoto krašto lietuviai 
kovoja dėl gimtosios kalbos 
išlaikymo, lietuviškų pamal
dų, dėl savo lietuviškų vardų 
ir pavardžių. Lietuvius nutau
tinti tame krašte bandyta vi
sais laikais. Tai vykdoma ir 
dabar. Iki šiol lietuvis nepa
sidavė, bet pastaruoju metu 
atsparumas silpnėja. Vyres
nioji karta tirpsta. Gyvenimo 
sąlygos daro savo neigiamą 
įtaką. Lietuvis, baigęs moks
lus, savo telkinyje negauna 
darbo. Lenkijos gilumoje nė
ra sąlygų lietuviškumui išsi
laikyti.

Skamba gražiai, deja ...
Susitarime visi surašyti 

straipsniai ir punktai skamba 
labai patraukliai. Šalys rems, 
apsaugos, skatins, prižiūrės, 
nepažeis šalių teisių ... Ša
lys pageidauja, kad toliau vys
tytųsi tiesioginis bendradar
biavimas tarp rajonų, miestų, 
kultūros įstaigų, meno insti
tucijų, muziejų, bibliotekų, 
paminklų ir kitų institucijų. 
Skamba pasakiškai. Deja, kas
dieniniame gyvenime taip nė
ra ... Lenkų pogrindžio ar
mijos, vadinamos “Armija kra- 
jovva” paminklai Rytų Lietuvo
je, kai ta armija žudė lietu
vių karius, policininkus ir 
administracijos tarnautojus, 
jų tarpe patriotą lietuvį kun. 
Jakavonį, lietuviams primena 
lenkų žiaurumus tame krašte.

Lenkijos lietuviams, vienin-

Izraelio delegacija, apsilankiusi pas aukštuosius Lietuvos respublikos pareigūnus dėl išteisintų-reabilituotų 
asmenų, dalyvavusių žydų naikinime vokiečių okupacijos metais. Iš dešinės: Wiesenthalio centro direktorius 
EFRAIM ZUROFF, Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS, Izraelio seimo narys DAN MERIDOR ir 
prof. DOV LEVIN. Nuotrauka daryta Lietuvos prezidentūroje 1993.VI.22

teliam jų leidiniui leisti, ne 
visada gaunamas popierius. 
Lietuviškom mokyklom Lenki
joje yra sunku išprašyti rei
kalingų lietuvių kalbos ir is
torijos vadovėlių. Lietuviai 
gauna tik pažadus. Seinų vai
kai mokosi lietuvių kalbos 
kaip antraeilį dalyką. Tai di
džiulė lietuvių vaikui žala. 
To tikrai neužtenka. Seinuose 
nėra atskiros lietuviškos mo
kyklos. Lenkijos valdžia truk
dė ir dabar nepadeda užbaigti 
pradėtų statyti Punske lietu
vių kultūros namų ...

Prieš Sąjūdį
Lenkijos katalikų savaitraš

tis “Lad” nr. 45, 1992 m. lapkri
čio mėn. rašo apie rinkimus 
Lietuvoje.

Sąjūdis, girdi, savo šovinis
tine politika nustatė prieš 
save lenkų mažumą Lietuvoje. 
Nenuostabu, kad už Sąjūdį 
balsavo tik 9% lenkų, o už Bra
zauską 34%. Brazauskas, pa
klaustas apie gen. Želigovs
kio smurtinį žygį, išsisukinė
damas atsakė, kad tai praeitis, 
ir pridėjo, kad dabar Lietuva 
turi svarbesnių problemų. 
Taip, Lietuva turi nemažai 
problemų. Bet Brazauskas ge
rai žino, kad lenkų balsai 
daug prisidėjo, kad jis laimė
tų. Laikraštis pažymi, kad 
rinkimų metu trūko informa
cijos lenkų kalba. Lenkų są
junga Lietuvoje gavo tik 3% 
balsų. Dažnai politikoje tau
tiškumas būna “užmirštas” 

tam, kad pritrauktų daugiau 
balsų.

Lenkai galvojo, kad Brazaus
kas Lietuvoje padarys “stebuk
lą” — šaltą vandenį pavers 
karštu ir gaus nemokamai du
jų iš Rusijos. Tuo pačiu no
rėjo šalinti Landsbergį, ku
ris stabdė jų privilegijuotą, 
nesuderinamą su vyriausybės 
potvarkiais veiklą, ir jį vis 
vadindavo šovinistu ir lenkų 
mažumos skriaudėju.

Ilgų amžių praeitis rodo, 
kad lenkai Lietuvai nebuvo pa
lankūs. Tai ypač ryškėjo 1918 
metais, Lietuvai atstatant ne
priklausomybę. Tas nepalanku
mas nėra išnykęs ir dabar dėl 
Rytų Lietuvos. Lenkų spaudo
je dažnai rašoma, kad tarp
tautinės teisės požiūriu, Vil
nius neteisėtai atiteko Lietu
vai. Užmirštama, kad tai yra 
Lietuvos sostinė.

Lietuvai per platus bendra
darbiavimas su Lenkija, kol 
krašte ekonominė padėtis ne
tvirta, nėra naudingas.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

Izraelio parlamentarai 
Vilniuje

Lietuvoje birželio 21-22 d.d. 
lankėsi Izraelio parlamento de
legacija. Ją sudarė Izraelio sei
mo narys Dan Meridor, Wie
senthalio centro direktorius 
Efraim Zuzoff ir prof. Dov Le
vin. Delegacija susitiko su Lie
tuvos seimo pirmininku Česlo
vu Juršėnu , užsienio reikalų 
ministeriu Povilu Gyliu, vy
riausiu Aukščiausiojo teismo 
teisėju Lošiu, su generaliniu 
prokuroru A. Paulausku. Da
lyvavo ir seimo spaudos kon
ferencijoje. Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirm. dr. K. 
Bobelis “Draugystės” restora
ne svečiams surengė pietus. 
Delegacijai rūpėjo, kad būtų 
peržiūrėtos reabilitacijos by
los, idant nebūtų išteisintas 
asmuo, dalyvavęs žydų naikini
me. Būsianti sudaryta techni
kinė peržiūros komisija. Inf.

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.
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Serra di Celano kalnyno papėdėje stūkso atnaujinti garsiosios Piccolamini 
giminės rūmai-muziejus Nuotr. kun. J. Ambraso

Apeninų karalystėje
Serra di Celano kalnagūbris

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

Kun. J. AMBRASAS, Roma

Gerokai reikia pavingiuoti 
pro parkus ir tunelius, gatves ir 
alėjas, kol išneri iš Amžinojo 
Miesto glėbio. Beje, reikia va
žiuoti ir Via Nomentana, kuri 
lietuviams gerai žinoma. Juk 
čionai kadaise buvo jų atstovy
bė, kurią užgrobę rusai įsitai
sė savo konsulatą. Dėl pastato 
dabar nežinia, kaip susitars su 
ukrainiečiais, besitaikstančiais 
į šį lietuvių namą įkelti koją. 
Kam teks, dar neaišku, nes ir 
Lietuvos ambasadorius, įsikū
ręs via Po gatvėje, taip pat šiek 
tiek jau pasidomėjo šiomis da
lybomis, kur, neturint nei tvir
to užnugario, nei storos kišenės, 
vargu ar išdegs kas nors lietu
vių naudai.. .

Kuo greičiau išnerti nuo kau
kiančių sirenų, nuo automobi
lių spūsties, nuo kasdienės dū
mų pertekusios aplinkos ir... 
skubos. Dabar tegul “Alfa-Ro
meo” ratai sukasi per aukštai 
iškeltas kelių estakadas, tarpu
kalnių slėniais nutiestais pla
čiais keliais ir autostradomis, 
kuriomis kas keliasdešimt kilo
metrų vis reikia 7,500 L sumo
kėti specialiose kontrolinėse 
vietose po stogeliais ir su mirk
sinčiomis lempomis apsiginkla
vusiais mokesčių rinkėjais. Mat 
atsiima už įdėtas į kelio tiesi
mą išlaidas kažin kokios bend
rovės. Paskui, kai bus jau išmo
kėta, gal daugiau ir nebe
reikės . ..

Išsimėtę Apeninai po Italiją. 
Išsidraikę, išsirangę į visas ša
lis. Daugel tų gūbrių, daugel 
kepurių kyšo iš rūko, iš miglos 
tumulų, kurie šiandien, prieš
paskutinę lapkričio dieną, to
kie tiršti, tokie grėsmingi, jei 
kas mėgina brautis į jų karalys
tę. Celano... Ką sako keliaunin
kui šis miestelio vardas? Viena 
seniausių šio krašto šventovių. 
O štai kur gyventa palaiminto
jo Tomo iš Celano! Tai jis sukū

rė tą įsimintiną ir dar mūsų die
nomis giedamą didingą ir ga
lingai skambantį gedulingą re
liginį himną “Dies ire, dies il- 
le...” Kas dar? Yra čia nema
ža gatvelių ir užkaborėlių, ku
rie prisiglaudę prie stačiu skar
džiu netoliese stūksančio kal
no šlaito, dar dvelkia senoviš
ku jaukumu, neretai tyla, jei 
koks perkaršęs pensininkas 
nerikdo radijo apie transliuo
jamas futbolo rungtynes, kurios 
girdėti per kelis skersgatvius. 
Dar antai stūkso didinga Picco
lomini pilis. Tačiau apie ją vė
liau, kai grįšim iš kalnų. . . Da
bar pro avių gardus, prie atšlai
tės prisiglaudusius ir uždeng
tus rėžiančiu akis violetiniu 
brezentu. Pro šniokščiančius 
mažus kriokliukus ir jau bepra
dedančius nuo vasaros rūbų 
nusitaisyti ąžuolus, klevus, taip 
pat ir kitus lapuočius, pasivin- 
giuodami takeliais, pasistraksė- 
dami nuo akmens ant akmens, 
pasidairydami į nenorinčią pra
blaivėti padangę, iriamės aukš
tyn. ..

Ak, toji be fabrikų sirenų, au
tomobilių gausmo, skrupulingai 
gadinančių ir taip užterštą orą, 
širdį ir protą gydanti kalnų ty
la! Tie nebylūs, bet tokie mieli 
rūko patalais apsisiautę šlai
tai. Tie retkarčiais pro debe
sų plyšius atsiverią slėniai, tos 
žemai mišku ir aukščiau brūz
gais, atvašynais apsikaišiusios 
lygumos! Nors retkarčiais ga
landa veidą šiurpokas vėjas, 
nors sykiais nematai kur ženg
ti, bet, nepaisant nieko, - tolyn, 
tik tolyn, kad, užkopus ant dar 
nematyto kalnagūbrio, užsiri- 
tus ant neregėtos aukštumos ar 
į gaidžio skiauteres panašios 
kalno briaunos, bent akimir
ką galėtum apžvelgti vis platė
jančią panoramą, kad galėtum 
pasigėrėti bent mirksnį tuo ne
veidmainišku grožiu, kurį pali
ko kiekvienam, kuris ištrūksta 
iš kasdienybės glėbio ir atsiran

da čionai akistaton su debesi
mis, su akmenimis, su griovomis 
ir prarajomis, ir atsiranda pa
likęs viską už nugaros, ankštuo
se kambariuose ir retkarčiais 
flegmatiškumu pakvipusiais ko
ridoriais, - ilgais, vienodais, 
apyblausiais. Kojos, regis, pa
čios kyla ant kietų akmenų nu
garos, regis, krūtinė ieškote 
ieško vis didesnės ir grynesnės 
aukštumos.

Ir, aure, ji atsiveria tada, kai 
nejučiomis ant pačios keteros 
atsiduri su keturiais bičiuliais 
- argentiniečių ir kalbiu Enri
ke, su mąsliu ir ne itin kalbiu, 
bet neišpasakytai nuostabios, 
subtilios sielos dvidešimtme
čiu Milanu, kuris dar sunkokai 
dėlioja itališkus žodžius į saki
nį, su patyrusiu ir daugiakal
biu kroatu, už visus vyriausiu 
Ivanu, kuriam jau reikia iš pa
šalės pasigraibščius į rankas 
paduoti sukumpusią lazdą, su 
eikliu, galinčiu tave kaip plunks
ną ant rankų nešioti linksmuo
liu slovėnu Francu, kuris šįkart 
sėkmingai atvingiavo į kalno pa
šlaitę ir Celano miestely pali
ko mūsų “Alfa Romeo” keturra- 
tį vežimą, kuris ne taip dažnai 
pakliūva į tokių bastūnų ran
kas, nes juo važinėja vyresnie
ji į Vatikano kalvą, kur stūkso 
nuo seno senieji popiežių sta
tiniai, vienas kitas jau pavirtęs 
technikos bokštu, į kur perduo
dami į tolybę sunčiami radijo 
signalai ir siunčiami į didžiu
lį techninį centrą Santa Maria 
in Galeria.

Jie visi pasiekia du kryžius, 
kuriais bemaž papuoštas kiek
vienas didesnis kalnynų kalna
gūbris, ketera ir viršukalnė. 
Taip, nebereik čionai kopta! 
Dėl tokio netikėtai atsivėrusio 
reginio verta net keliasdešimt 
metų palaukti, kad galėtum juo 
bent kartelį, bent kelias akimir
kas pasigrožėti. Atrodo pakliu
vai viršum banguojančios jū
ros, verdančių ir kunkuliuojan
čių sūkurių, prie kurių šen ten 
kyšo jau spėjusios apsnigti vir
šukalnės, žėrinčios tokiu keistu, 
šviečiančiu balzganai melsvu 
spindesiu, kad, atrodo, jis trykš

ta iš rojaus prieangių. Užuot 
galandęs be atvangos įsismar
kavęs vėjas net tas nuščiūva. . .

Štai kur gali kitokia kalba pra
bilti siela! Štai kur gali pama
tyti, kad pasaulis susideda ne 
vien iš įtampos, rėkiančių ir ply
šojančių visa gerkle radijų, te
levizorių. laikraščių ir žurnalų, 
gerkle laikraščių ir žurnalų. 
O garsiausiai be perstojo siū
lančio savo prekes, besiginan
čio išradimais, parašytomis kny
gomis, laimėtais rinkimais ar 
bankrutuojančiomis bendrovė
mis ir netikėtai Amsterdamo 
magnatų nusmukdytom ar padi
dintomis valiutos kainomis. . . 
Jei nebūtų šių tekančių rūko 
upių, jei nematytum šio banguo
jančio debesimis vandenyno, 
galėtum patikėti, - sustojo lai
kas! Dingo tavo smulkmeniškos 
dienotvarkės ar netvarkingos 
dienos gaišatis. Tu atsistojai 
prieš Kūrėjo retai kieno mato
mą kūrinį. Čionai tu gali Jam 
dėkoti. Gali Jam kurti himnus. 
Rašyti kantatas. Gali melstis 
taip, kaip dar niekad gyvenime 
nesimeldei. Vienas kitas tylo
mis žvelgia į beribius tolius, 
į taip netikėtai atsivėrusius aki
račius ir. . . įsmeigia akis, o lū
pos ima judėti.. .

Ir nejunti, kad jau visas gro
žis dingo: atslinko nauja rūsto
ka debesų lavina. Nušlavė aki
račio tolumas. Panardino sto- 
ron marškon prasivėrusius slė
nių plyšius, uždengė ežerų plo
tus ir vėl šalčiu košia kiaurai, 
kad nespėjęs dar atsikvošėti, 
graibstai iš kuprinės kišenių 
kažkur nugrūstas pirštines.. . 
Vėlei slenka griovos, rieduliai, 
ir jau žemėliau - rudens auksu 
varvą, rudomis ir geltonomis 

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

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms irt.t.-Q 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai,

Skambinti tel. 536-1 994. ‘t

spalvomis pasidabinę skardžiai, 
griovos ir atšlaitės. Laikas vin
giuoti Celano, priekalnių mies
telio gatvėmis, pro 1915 m. že
mės drebėjimo apgriautą kardi
nolų giminės Piccolomini, rū
mus - muziejų. Iš čia jau žvel
gi užvertęs galvą aukštyn ir ne
betiki, kad ten, kur debesys taip 
rūpestingai šukuoja kalnagūb
rių kukšteras, prieš kelias va
landas tu su keturiais bičiuliais 
buvai pats. Žvilgsnis slysta sto
romis, ką tik neseniai atstaty
tomis sienomis, rūpestingai iš
auginta ir prižiūrima, beveik 
kiaurus metus nenuvystančia 
veja. O požeminių labirintų il
gumas! O celių aukštumas! O 
viso pastato didingumas. Jis ir 
dabar, technikos persotintą 
žmogų dar stebina savo monu
mentalumu, savo viduramžiška 
išmone ir mastu. Piccolomini! 
Garsi ši buvo giminė! Didingų 
žmonių turėjusi. Ir net Kristaus 
Vietininką Pijų II davusi.. .

Šnypščia, vyniojasi po auto
mobilių ratais autostradų juos
tos. Šmėkščioja pro langus pa
rudę vynuogynai. Artėja Amži
nojo Miesto prabanga, skurdas 
ir ant kalvos stūksantis Vatika
nas. Akistata su tyla, su trum
pa grožio akimirka baigiasi. . .

AMBER BEECH Inc.
ATLIEKAM NAMŲ

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS

virtuves, vonias, rusių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliacijąirt.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

Užvenčio Monikti
Partizaninių kovų epizodai Žemaitijoje

ANTANINA GARMUTĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Partizaninės šeimos
Partizanų būriuose šiose vie

tose kovojo ištisos šeimos. Vi
sų išvardinti neįmanoma. Bent 
kai kuriuos paminėsiu.

Su raudonaisiais okupantais 
kovojo nuo Žalpių kilusi Mil- 
kintų šeima: Stasys - “Liepa”, 
Juozas - “Dobilas”, Jonas ir 
Vincas. Šeši broliai Ivanaus
kai.

Janušų šeima, kilusi nuo Pak
ražančio: Antanas - “Briedis” 
- būrio vadas; Steponas, kup
riukas, būdamas ligotas, vaikš
čiojo vienas, šluotoje paslėpęs 
automatą, palaikė ryšį. Miške 
buvo brolis Pranas ir sesuo 
Jadvyga Janušaitė, kuri buvo 
Milkinto žmona. Ją nėščią nu
šovė Žalpių miškuose. Kartu 
žuvo Milkintas Vincas ir Janu- 
šas Antanas. Tai įvyko 1953 ar 
1954-jų metų pavasarį. Parti
zanų ir kitų žuvusių kūnus at
vežė ir niekino Nemakščiuose.

Vienas iš pačių pirmųjų paminklų 
partizanams Varniuose, pastatytas 
šalia stribyno 1989 m.

Baisus buvo stribų žvėrišku
mas, kai kvatodami ir tyčioda
miesi iš Lietuvos kovotojų, jie 
šaudė į nėščios partizanės pil
vą. Išsigimėliai žudė dar negi
musį kūdikį - už tai, kad jo Mo
tina troško Tėvynės laisvės! Pa
šiurpę iš siaubo, stebėdami šį 
vaizdą, Nemakščių gyventojai 
tada sukūrė dainą:
Lyja, lyja, lietūs, laisto

visą žemę,
Tik nespėja plauti gatvės 

akmenų.. .
Klaupiasi po kryžium sena 

motinėlė
Apraudoti gatvėj mėtomų vaikų!
Niekas jiems nepynė rūtelių 

vainiko.
Niekas nedainavo jiems 

gražių dainų.
Įmetė į griovį, žemėmis užpylė, - 
Kad nieks nematytų ir neverktų

jų--
Visą šios dainos tekstą prisi

mena aktyvi Kęstučio apygar
dos ryšininkė Zofija Ribokai- 
tė-Druktenienė, gyvenanti Ne
makščiuose. Ryšininkė nepa
miršta praeities kovų ir žuvu
sių bendražygių. Drąsi ir nieko 
nebijanti, Zofija buvo suim
ta Skaudvilėje. Ančios 
krantuose stribai ją žiauriai 
mušė ir kankino. Nieko neiš- 
gavo.

Žemėje, kur rausta žemčiū
gai, galvas už Tėvynę padėjo 3 
broliai Kmitai, 3 broliai Ci- 
bulskiai, 2 broliai Živatkaus- 
kai ir jų sesuo Petrutė, vyras 
ir žmona Kraujeliai ir daugy
bė kitų - jų visų vardams su
rašyti reikėtų jaučio odos.

Savo karštą kraują, gindami 
mylimą Žemaičių žemę nuo 
raudonojo žvėries, iki paskuti
nio lašo atidavė Kelmės kraš
to mokytojai: Krizentas Laba
nauskas, Jasulaitytė, Bronė 
Palųbeckienė, Jurkūnas, Gend- 
rolytė-Jurkūnienė ir daugybė 
kitų. Pažvelkite į dviejų jau
nų žmonių - Pilėnų gynėjų ai
nių -Jurkūnų veidus. Kokį pa
siryžimą turėjo jausti jiedu 
kai apsuptame bunkeryje, nu
sprendė negyventi vergovėje. 
Vyras buvo priverstas nušau
ti savo nėščią žmoną, o paskui 
nusišauti pats. Nuotraukoje 
šypsosi jauno vaikino akys, o 
jų šešėlyje - tragiškas tautos 
sūnaus likimas. Jų lavonus nie
kino, tyčiojosi ir šaudė tuo pa
čiu bolševikiniu metodu. Kai 
rašau apie žemaičių partiza- 
nes-moteris, krūtinėje kaip 
pašautas paukštis krūpčioja

MONIKA ALŪZAITĖ-KULIŠAUSKIENĖ su motina Želviuose, 1991 m. 
rugpjūčio 20 d. Nuotr. Antaninos Garmutės

širdis. Jos ėjo vienoje gretoje 
su savo vyrais, kartu kovojo ir 
narsiai žuvo kovoje. Su dar ne
gimusiais kūdikiais po širdi
mis. Už Lietuvą!

Mokytojos Gendrolytės-Jur- 
kūnienės kūną išniekinę stri
bai pakasė Kelmėje prie tre
čios vidurinės mokyklos. Ten 
buvo vadinamasis stribokynas. 
Šioje vietoje dabar pastatytas 
lietuviškasis kančių simbolis 
- kryžius.

Jauna partizanė
Jaudinantis kitos merginos- 

partizanės Zofijos Bagdonavi
čiūtės likimas. Apie ją visai at
sitiktinai išgirdau prieš kele
tą metų, lankydamasi Kra
žiuose.

Rusų kareiviai su stribais 
apylinkėse suruošė gaudynes. 
Partizanai, nujausdami apsu
pimą, Kražantės upelio kran
tais traukėsi durpynėlio link. 
Į mažą sodybėlę prie upelio 
užbėgo graži, aukšta, sukaitu
si nuo skubėjimo ir susijaudi
nimo partizanė. Ji nešėsi kul
kosvaidį. Buvo išsigandusi, pa
simetusi. Paprašė šeimininkų 
vandens. Atsigėrė.

— Dukrele, gal tave kur pa
slėpti? - susirūpino šeimininkė.

— Ne. Vistiek suras. Vejasi 
kaip šunys. Ir su šunimis. Ant 
kulnų lipa.

— Gaila, vaikeli, esi tokia 
jauna ir graži. Nušaus!

— Žinau, kad žūsiu. Ir gyveni
mo gaila. Dabar jau viskas ...

Mergina sukūkčiojo, paskui 
nusišluostė ašaras ir su ginklu 
protekine nubėgo į pakražantę.

Netrukus prasidėjo ilgas šau
dymas. Partizanai įbrido į rais
telį. Gynėsi iki paskutiniosios. 
Gyventojai ilgai girdėjo kale
nant merginos kulkosvaidį. Ją 

ir užkasė ten, kur žuvo, tame 
raiste.

— Kas ji tokia? Taip ir stovi 
ji man akyse, atbėgusi atsiger
ti prieš mūšį, - pasakojo iš tų 
vietų kilęs pažįstamas mokyto
jas Vytautas K.

O didvyrės vardas nenusken
do užmarštin. Po daugelio me
tų, grįžusi iš Sibiro vergijos, 
tais pačiais keliais dviračiu 
važiavo rami pagyvenusi mo
teris. Ji vežėsi maišą su duk
ters kaulais. Juos išsikasė rais
te ir slapta, bet žmoniškai su 
pagarba palaidojo Vaiguvos 
kapinėse po Lopatos paminkli
niu akmeniu. Tai ir buvo Zo
fijos Bagdonavičiūtės palai
kai. Ji buvo gimusi apie 1926 

Netoli Kuršėnų, Pažūžmės miške prie senojo kryžiaus partizanai priim
davo priesaiką. Čia palaidoti Albertas Vodeikis, Kazys Dragūnas ir Bučas. 
Pagerbti žuvusiųjų atvyko tie, kuriems teko laimė išlikti gyviems. Iš kai
rės: JONAS VAIŠNORAS, MONIKA ALŪZAITĖ-KULIŠAUSKIENĖ, EU
GENIJA DRAGŪNIENĖ, ELYTĖ KAZLAUSKIENĖ, ALGIS ŠILKUS ir 
VLADAS STUPURAS

metus Bytautiškės palivarke, 
Kražių valsčiuje.

Antisovietinio pogrindžio da
lyvė mokytoja Barbora Stumb
rytė, iškentėjusi lagerius, iš
liko gyva ir šiandien džiugiai 
skaičiuoja pasaulio valstybes, 
kurios jau pripažino mūsų ne
priklausomybę ir teisę gyven
ti laisvai.

Kražiuose gyvenantis moky
tojas - istorikas E. Dirmeikis, 
kaip ir kelmiškė Angelė Visoc- 
kienė, gyvena tautos reika
lais. Kaip medonešyje bitės 
renka nektarą, taip ir šie žmo
nės kaupia žinias apie savo 
krašto didvyrius. Reikia viską 
suregistruoti, įamžinti, ainių 
ainiams palikti.

Piliakalnis
Grįžusiai iš lagerių Monikai 

draugai ir bendražygiai pado
vanojo jos, jaunos mergaitės, 
tų nepamirštamų dienų parti
zanės, portretą. Aš nusinešiau 
jį ant palangės suoliuko ir per
fotografavau: telieka ji žmo
nių atmintyje tokia, kokia iš
ėjo Tėvynės ginti!

Monikos sodyba ant kalniuko.
— Nuo kalno toli matyti, - ty

kiai sako ji.
Tik tada pastebiu, kad visai 

netoli, už aplūžusios, įlinku
sios, tarsi balno nugara darži
nės stūkso aukštas, plikas, vien 
žalia žole apaugęs piliakalnis. 
Kažkuo bauginantis, kažkuo ki
toks, negu tokie mieli žemai
čių kalneliai.

— Kas jame užkasta? Ką jis 
mena? - paklausiu Moniką.

— Tai Kartuvių kalnas, - pa
aiškina ji. - Jame caro žanda
rai sukilėlius korė.

Nuo pat gimimo dienos re
gėjo šį kalną Monika - niekuo 
neapsodintą, neapželdintą. 
Gryną kaip tautos istorija, 
kurios niekas neištrins ir ne
apdailins.

Išvažiavome.
O savo sodybos kalnelyje sto

vėjo ir santūriai šypsojosi ji 
- Lietuvos didvyrė. Paprasta 
savo nepaprastumu ir išdidi 
meile Tėvynei. Tikra lietuvė. 
Kelias tolo, o į mane nuo kal
nelio žvelgė gyva Žemaitijos 
istorija.

(Pabaiga)

VINCAS GARMUS, buvęs Lietuvos 
partizanas Skirgaila, veikęs Prie
nuose “Tauro” apygardoje

Maloniai kviečiame naudotis
naujos lietuviškos įstaigos jc* Ą

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

3 kubinės pėdos....... ...................... $2.00

Siuntiniai ( Lietuvąlaivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ....................................................... -OO
arba 1 kg.......................................................$1.20

Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg......... .......................................................$4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas į namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu į namus  ..................4'% +$14.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos (rangos persiuntimas. 
Kelionės į Lietuvą nuo............. $899.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą. 
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163
1968 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 3K9 
(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, 
FAX (416) 604-9748.
Atidaryta nuo pirmadienio iki

GINTARAS

EXPRESS
penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., šeštadienį nuo 10 v.r. -4 v.p.p.



Pastabos apie “Naująjį židinį”
ALFONSAS NAKAS

Nuo 1924 m. iki vidurio 1941 
m. (iki bolševikų okupacijos) 
Lietuvoje ėjo katalikų kultū
ros, mokslo, visuomeninio bei 
akademinio gyvenimo mėnesi
nis žurnalas “Židinys”. Kai 
po lygiai 50 tamsos metų Lie
tuvoje jį atgaivino, pavadino 
“Naujuoju židiniu” (kitas ka
talikų žurnalas, “Dienovidis”, 
atgaivintas gavo “Naujojo die
novidžio” vardą).

Apie tuos žurnalus rašan
čiam pridėtinis žodis duria 
it rakštis. Kokiem galam jo 
reikia? Negana to, “Naujasis 
židinys” (toliau “NŽ”), pasku
tinių stambių trijų pavadini
mo raidžių (NYS) apačioje de
da išeivijos katalikų žurna
lo emblemą ir dvigubai ma
žesnio, trigubai plonesnio 
šrifto pavadinimą “Aidai”. 
Tai saldainis išeiviams, “NŽ” 
prenumeratoriams, kelis de
šimtmečius “Aidus” skaičiu
siems, iki jie į “NŽ” įsiliejo.

Mano rankose “NŽ” 1993 m. 
balandžio (4-tas) numeris. Bu
vusių “Aidų” formato, tik ki
taip įrištas, 88 puslapių lei
dinys.

Pradedama Ričardo Repšio, 
MIC, “Laišku redaktoriui”. Iš 
tikrųjų tai ne laiškas, o per 
du puslapiu išsitęsęs velyki
nis vedamasis. Pasakoma kar
čių žodžių valdžiai ir visaip 
suniekšėjusiems tautiečiams, 
šv. Velykų proga skatinama 
prisikelti.

Prieš minėdamas kitus 
straipsnius, turiu pabrėžti, 
kad žurnalas padalintas bent 
į 10 skyrių.

Pirmas toks skyrius, žinoma, 
be numerio, pavadintas Krikš
čioniškoji klasika. Čia spaus
dinama Tatjanos Aleknienės 
studija, lotyniška antrašte 
“Quid ėst hoc novum myste- 
rium?” Atskleidžiama Melito- 
no Sardiečio kūryba, ypač jo 
eiliuotas pamokslas “Apie 
Paschą”. Pascha, kitaip Pass- 
over, yra žydų išėjimo iš Egip
to šventė, sutampanti su mūsų 
Velykomis. Prie T. Aleknienės 
studijos pateikiama Melitono 
“Apie Paschą” fragmentų net 
puspenkto puslapio. Eilėse 
yra vietų, primenančių žydų 
naikinimo pranašystę.

Skyriuje Aktualioji teolo
gija randame vokiečių teologo, 
vienuolio benediktino Odo 
Casel (1886-1948) rašinį “Ve
lykų slėpinys”. Ilgokas, religi
ne filosofija perkrautas, dviem 
ilgų pavadinimų skyriais per
tvertas, kalba irgi apie Pas
chą, tik jau krikščioniškos li
turgijos prasme. Nepaisant 
daug susikaupimo reikalau
jančio turinio, šis rašinys 
nepaprastai lengvai skaito
mas. Spėju, kad tai, bent iš 
dalies, vertėjos iš vokiečių 
į lietuvių kalbą Giedrės So- 
deikienės nuopelnas.

Poezijai atstovauja Julija 
Jekentaitė. Jos keturių eilė
raščių ciklui, bendru pavadi
nimu “Palaiminki kelionę” 
duotas vienas puslapis. Eilė
raščiai, turį vėl savus pava
dinimus, yra religinio turinio. 
Prie jų sugrįžęs už pusvalan
džio, turėjau iš naujo atsimin
ti...

Filosofija: “Naujojo žodžio” 
konkursui (taip skyrius pava
dintas, tik viskas didžiosiomis 
raidėmis) glaudžia Alvydo Jo
kūbaičio studiją ar referatą 
“Kultūra be išsižadėjimo”. 
Nagrinėja šiuolaikinę Vakarų 
civilizaciją, pasikvietęs Pas
kalį, Kantą, Baconą, Hobbes’ą 
ir kitus mokslo bei filosofijos 
žmones. Tema sunkoka, bet la
biau susikaupus įdomi, verčia 
susimąstyti.

Prozai pasitelktas Jonas 
Mikelinskas su šešiomis mi
niatiūromis. Miniatiūros tai 
tikrai: į pusketvirto puslapio 
sudėtos visos šešios, dargi su 
dosniais tarpais pavadini-* 
mams. Tik antra ir trečia 
(“Kaip vietnamiečiai sutvarkė 
jankius” ir “Keturkojis”) iš- 
baigtesnės, iššaukia šypsnį. 
Prie kitų keturių tik trukte
liu pečiais. Ir kituose Lietu
vos žurnaluose esu pastebėjęs 
spausdinant niekalus, jeigu 
jie parašyti žinomo beletris
to ar poeto.

Istorijai tekęs jauno tos sri
ties mokslininko, gimusio 1965 
m., Eligijaus Railos rašinys 
apie Ignoto Jokūbo Masalskio 
gyvenimą, veiklą, mirtį kartu
vių kilpoje (“Vilniaus vysku
pas Masalskis: parapijos auš
ra ir valstybės saulėlydis”). 
Ne ką daugiau iš jo sužinome, 
negu iš plačios vyskupo bio-

grafijos bostoniškės LE 17-tam 
tome, bet ne visi enciklopedi
jas turi, o ir turintieji ne
priminti nesinaudoja. E. Rai
los parašyta įdomiai, savotiš
ku “karštu” stiliumi.

Literatūros moksle — Vikto
rijos Daujotytės studijėlė 
“Kartu su Kasandra”. Kasand- 
ra, kaip žinome, buvo mitolo
ginė trojietė, iš Apolono ga
vusi pranašavimo dovaną, bet, 
meilės pažadą sulaužiusi, pra
rado galią savo pranašystėmis 
žmones įtikinti. V. Daujotytė 
panagrinėja Kasandros vaid
menį keturių poetų kūryboje: 
Janinos Degutytės, Juditos 
Vaičiūnaitės, Sigito Gedos 
ir Gražinos Cieškaitės.

Politikos skiltį užpildo Egi
dijaus Vareikio referatas “Ju
goslavijos taikos perspekty
vos”. Gerai paruoštas, įdomus, 
pakankamai išsamus rašto 
darbas apie daugialypę di
džiausią Balkanų valstybę, 
kurioje visi su visais žudosi. 
Autorius kantriai aptaria tiek 
didžiąsias krašto tautas, tiek 
ir pačias negausiausias, pa
liesdamas net kitatautes ma
žumas, kaip vengrai ir italai, 
kurių buvimas gaisrą Balka
nuose gali dar daugiau plės
ti. Man tai vienas įdomiausių 
šio “NŽ” rašinių.

Su 60-tu žurnalo puslapiu 
prasideda Apžvalga. Čia vėl 
keletas atskirais pavadini
mais poskyrių.

Naujasis ŽIDINYS

Pirmasis Religijos posky
rio rašinys — “Pokalbis redak
cijoje prie Ad Limina”. Tai 
apie praeitą vasarį Lietuvos 
vyskupų susitikimą su popie
žiumi Jonu Paulium II Vati
kane. Buvę pasakytos dvi svar
bios kalbos: popiežiaus ir mū
sų kardinolo Vincento Sladke
vičiaus. Tos kalbos kažkur Lie
tuvoje išspausdintos, bet jų 
nepateikia “NŽ” redakcija. 
Kalbų turinį diskutuoja socio
logė Eglė Laumenskaitė, filo
sofas Mečys Laurinkus, litera
tas Pranas Morkus ir biofizi
kas Arimantas Raškinis. Jeigu 
skaitytojas žinotų kalbų turi
nį, galėtų pokalbyje ir pats 
“dalyvauti”. Antras rašinys, 
pasirašytas R.D. inicialais — 
“Bažnytinė spauda Vakarų ir 
Rytų Europoje”. Daug vertin
gos, įdomios, dažnai liūdno
kos statistikos ir įdomių au
torinių pastabų.

Kultūra irgi priglobia du 
rašinius: “Gamta ir gamtos fi
losofija šiandien”, pasislėpu
sio po A.Š.R. raidėmis; ir “De
vinto dešimtmečio romanai: iš 
naujo atrastas Jėzus”. Pasta
rasis parašytas vokiečio Geor- 
g’o Langenhorst’o, labai sklan
džiai išverstas Jurgio Kunči

ADOMO JAKŠTO SPAUSTUVĖS statyba Kaišiadoryse. Prie jos - dr. S. KAZLAUSKAS ir vysk. J. MATULAITIS.
Nuotrauka daryta 1993 metais gegužės mėnesį Nuotr. dr. A. Kazlauskienės

no. Taip pat vienas pačių įdo
miausių žurnalo rašinių.

Visuomenės skiltyje trys 
rašiniai: “Dialektikos laikas” 
— apie dabartinę Lietuvos val
džią, partijas, frakcijas, klai
das (autorius Virginijus Va
lentinavičius). “Ateities vizi
ja ir perspektyva”, autorė Jū
ratė Kuodytė. Tokiu šūkiu va
sario 27 d. įvykęs Vilniaus stu
dentų ateitininkų klubo “Kas- 
talija” (koks pavadinimas!) su
sirinkimas. Tarp poros kitų 
įdomių pranešimų, įdomiau
sias sociologės E. Laumens- 
kytės referatas apie studen
tų požiūrį į tikėjimą. Statis
tika rodo ne vien nukrikščio- 
nėjimą, bet ir visišką daugu
mos bereligiškumą. Ir trečias 
rašinys, pasirašytas inicialais 
R.A., po klausiamosios antraš
tės “Savižudybė — asmeniškas 
visuomenės nario apsispren
dimas?” pateikia įdomių min
čių ir statistikos nelemtąja 
žudymosi tema.

Knygų ir žurnalų skyrius 
apžvalginėje “NŽ” dalyje raši
niais gausiausias. Virginijus 
Valentinavičius recenzuoja 
Alfredo Ericho Senn knygą 
“Bundanti Lietuva”. Antano 
Seredos recenzijoje apžvel
giami du giminingi kolekty
viniai kūriniai, priklausą 
senovės baltų kultūros leidi
nių serijai: “Ikikrikščioniš
kosios Lietuvos kultūra” ir 
“Senovės baltų simboliai”. 
Kažkodėl apžvalgininkas abu 
leidinius vadina “knygelėmis”, 
kai vienos esama 245, kitos 
234 puslapių. Mindaugas Ja
pertas pla-a-a-čiai ir labai kri
tiškai pasisako apie M. A. Pa
vilionienės sudarytą straips
nių rinkinį, pavadintą “XX 
amžiaus visuotinė literatūra”. 
Tai recenzija, verta premi
jos už tuščiažodžiavimą. Trys 
dideli žurnalo puslapiai tie
siog pažliugę .. . Pagaliau 
Vaidotas Maknys į šipulius 
sudirba jaunuolių almanachą 
“Salos”.
Tiek apie tekstus. Kad nors 

kaip aptarus kiekvieną straips
nį atskirai, pateikus kiekvieno 
po porą ar daugiau citatų, ap
žvalgai neužtektų viso “Tėviš
kės žiburių” puslapio!

Ak, dar apie iliustracijas. 
Jų, ačiū Dievui, nedaug, nes 
jos beveik visos labai pras
tos. Ryškesni, turbūt, dailinin
ko Vlado Urbanavičiaus tušo 
piešiniai. Prie visų pasakyta, 
kad jie — autoriaus nuosavy
bė. Kaip gi kitaip, kaip gi ki
taip! . .. Ryškiausias, gra
žiausias, įdomiausias viso pus
lapio vyskupo portretas. Tik 
po juo pavadinimas keistas: 
Juozapo Ignoto Masalskio 
portretas, kai biografijoje 
vyskupas vadinamas Ignotu 
Jokūbu Masalskiu. Kieno, kur 
klystama?

Šiame “NŽ” ir kitur Lietuvos 
raštijoje labai pamėgti žodžiai 
adekvačiai, adekvatus. Argi 
tai ne mūsiškiai atitinkamai, 
atitinkamas, pakankamai, pa
kankamas, ganėtinai, ganėti
nas? Arba rašoma: “(...) prie 
filomatų persekiojimo, teismo 
ir trėmimo prisidėjo būtent 
(m.p., A.N.) masonai.” Kokiem 
galam čia būtent? Tokių bū
tent, skirtingų autorių, žur
nale radau keletą. Prieš juos 
neseniai pasisakyta išeivijos 
dienraštyje “Drauge”. Joyce 
Carol Oates sulietuvinta į Dž. 
K. Outs. Oates lietuvinti į Outs

Lietuvoje pagarsėjusi audėja PALMIRA DAMJONAITIENĖ savo išaustą 
juostą užriša dailininkui ANTANUI TAMOŠAIČIUI, pirmą kartą atvyku
siam į Lietuvą. Juostoje įausti žodžiai: “Ačiū tautodailės patriarchui 
Antanui Tamošaičiui, Lietuva, 1993” Nuotr. dr. A. Kazlauskienės

Gilesnį žvilgsnį metant
Prof, dr. JUSTINAS PIKŪNAS

Atidžiai perskaičius Antano 
Paškaus veikalą “Idėjų sankry
žoje: kritinis skerspjūvis” ir 
Andriaus Valevičiaus šios kny
gos recenziją (“TŽ” 1993.V.18), 
susidarė gana priešingas įspū
dis. Knyga yra labai vertinga, 
ji siekia daugelio klausimų ir 
problemų šaknis, todėl labai 
praplečia skaitytojo akiratį. 
Ji rodo didelę autoriaus erudi
ciją. Recenzijoje A.V. joje ma
žai ką gero mato. Recenzija 
yra paviršutiniška ir daug kur 
klaidinanti.

Kun. prof. A. Paškus yra iš
skirtinai geras analitikas. Kny
goje jis vartoja labai daug ir 
įvairių šaltinių. Jam prikišti 
kieno nors sekimą nėra jokio 
pagrindo. Autoriui taip pat pri
kišamas netolimos praeities 
pabrėžimas: “O nuo tada pra
bėgo jau 14 metų!” Yra daug 
dalykų, kurie yra reikšmingi 
ir po daugelio šimtmečių. So
krato, Platono, Aristotelio, šv.

yra toks pat persistengimas, 
kaip Reaganą į Reigan, kai pir
ma pavardė skamba Ots, su 
turbūt riestiniu, ar dešininiu 
kirčiu ant ištęstos O, gi antra 
— Rėgan. Priešingai išeivijos 
spaudai, “NŽ” beveik nėra ko
rektūros (spaustuvės) klaidų. 
Tai rodo, kaip stropiai saugo
ma korektorių, kurių išeivija 
neįstengia sau samdytis.

Nors žurnalo red. kolektyvo 
metrikoje surašyti keli iški
lūs išeivijos kultūrininkai, o 
kun. dr. Leonardui Andriekui, 
OFM, suteiktas garbės redak
toriaus titulas, kaip matyti iš 
mano apžvalgoj išminėtų au
torių, nė vieno nebuvo išeivio. 
Iš dalies tai liūdina, bet vėl gi 
patvirtina, kad “Aidams” gy
vuoti Brukline jau stokojo jė- 
gŲ-

Augustino, Paskalio ir kitų ap
rašyti įvykiai ir mintys turbūt 
niekuomet nepasens. Ypač Lie
tuvos skaitytojams yra naudin
ga žinoti, kas vyko Šiaurės 
Amerikoje prieš 14, 30 ir dau
giau metų - jie geriau supras ir 
įvertins dabarties įvykius ir 
padėtį. A.V. žiūrint ne moksli
ninko, o galbūt scientist© aki
mis, daugelis teorinių, filoso
finių ir religinių dalykų gali at
rodyti per bendri ar per seni. 
Rašyti vien apie šiandieninius 
įvykius ar įžvalgas, reiškia 
plaukti vien paviršiumi.

Autoriui yra kišamas vienos 
Milet knygos sekimas. Beje, tas 
skyrelis “Teocentrizmas - kris- 
tocentrizmas istorijos eigoje” 
turi iš viso tik 10 psl. III-ji da
lis apima 87 psl., jos išnašų 
skaičius - 48. Iš jų Maceinai 
priskiriamos 10, o Milet-8. Šių 
ar kitų autorių “atpasakoji
mo” niekur neatradau.

Tour de force būdu A.V. skun
džiasi, kad I-ji ir III-ji dalyse 
yra nagrinėjami “labai bend
rais bruožais” visiems žinomi 
dalykai. Kaip galima per 200 
psl. būti labai bendram? A.V., 
nurodydamas 160 psl. ir kitur, 
prikiša autoriui rasinį nusi
statymą, tuo parodydamas di
delį jo nesupratimą. Beje, kas 
cituojama, yra 155 psl.

Gal blogiausiai skamba A.V. 
tvirtinimas, kad “autorius ne
turi daug simpatijų jaunimui. 
Į jų naujus dvasinius ieško
jimus žiūrima su pašaipa”. Yra 
kitaip: ne daug kas iš lietuvių 
sielovados veikėjų yra tiek 
daug dirbę su studentais ir jau
nimu ir yra jų taip labai mėgs
tamas, kaip kun. prof. Antanas 
Paškus.

Studijuodamas šią dr. Paš
kaus knygą, aš daug ko išmo
kau. Stebiuosi, kodėl Andrius 
Valevičius nerado ko nors iš 
jos pasimokyti. Šis veikalas 
yra labai vertinga ir rekomen
duotina dovana ne tik Lietu
vos, bet ir Amerikos skaityto
jams. Esu tikras, kad joje jie 
atras daug ką pamokančio ir 
jiems reikalingo.

Atsiųsta paminėti
“MĮSLINGOS KALADĖLĖS”. Aud
ra Kubiliūtė. Iliustracijos dail. 
Rasos Satkutės. Bridgeview mies
to ir Aštuonioliktos gatvės gyven
tojai ir vietovės yra autorės vaiz
duotės išdava. Autorė knygą skiria 
savo mamos Karolinos Kubilienės 
ir savo tėtės a.a. Petro Kubiliaus 
atminimui.

Išleido JAV Lietuvių bendruo
menės švietimo taryba 1993 m. 
Lietuvos nepriklausomybės dei
mantinės sukakties metais.

Išleidimą parėmė Lietuvių fon
das. Spausdino “Draugo” spaus
tuvė. “Mįslingos kaladėlės” gau
namos LB švietimo tarybos knygy
ne 13648 Kickapoo Trail Lock port, 
Il 60441-8680, tel. (708) 361-6410. 
Kaina - $4 JAV, $2 persiuntimo 
išlaidos.-

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)
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Gi KI1LTJKWEJE VEIKLOJE
Dail. Vladas Meškėnas, gimęs 

1916 m. vasario 17 d. Baku mies
te, tapybą studijavęs Kauno me
no mokykloje, dabar gyvena ir 
kuria Australijos Sidnyje. Jis 
yra pasižymėjęs premijų susilau
kusiais portretais. Dail. V. Meš
kėnas dalyvauja Australijoj la
biausiai pagarsėjusioj konkursi- 
nėj Archibaldo portretų parodoj. 
Jiems jis pasirenka garsiuosius 
australus. Pernai buvo sukūręs 
žymaus širdies chirurgo Victoro 
Change portretą. Šiemet jo port
retų galerijon įsijungė garsusis 
akių gydytojas prof. dr. Fred Hol
lows ir Australijos gražuolė Eile 
McPherson.

Žurnalisto Vinco Rastenio 
(1905-1982) metines premijas Lie
tuvos žurnalistams prieš trejetą 
metų įsteigė Niujorke gyvenanti 
velionies našlė Emilija Raste
nienė. Šių premijų 1993 m. lau
reatus paskelbė Lietuvos žurna
listų sąjungos valdybos pirm. 
Rimgaudas Eilunavičius, ketu
rios premijos paskirtos: Edvar
dui Viskantai — 1902 m. gimu
siam žurnalistui ir vertėjui, Lie
tuvos žurnalistų sąjungos nariui 
nuo 1938 m., Aloyzui Tendzegols- 
kiui — laikraščio “Merkio kraš
tas” vyr. korespondentui, Vasi
lijui Bogomolnikovui — radijo 
žurnalistui ir Rytui Staseliui — 
“Mažosios Lietuvos savaitraščio 
buvusiam vyr. redaktoriui.

XXXI-sis Klivlando “Dirvos” 
novelės konkursas turės dvi pre
mijas: I — 500 dolerių ir II — 300. 
Jos bus paskirtos iš ilgamečio šių 
premijų mecenato a.a. Simo Kaše- 
lionio pomirtinio palikimo, kurį 
tvarko korporacija “Neo-Litua- 
nia”. Šiemetiniame konkurse 
kviečiami dalyvauti Lietuvoje 
ir bet kur užsienyje gyvenantys 
lietuviai rašytojai. Jiems lei
džiama pasirinkti novelės tu
rinį, temą ir pobūdį. Ji betgi 
negali būti trumpesnė kaip 15 pus
lapių, rašytų mašinėle su dvigu
bu tarpu tarp eilučių. Konkursi
nės novelės turi būti parašytos 
mašinėle, pasirašytos slapyvar
džiu. Tikroji autoriaus pavardė 
su vardu, adresu ir telefonu įde
dama užklijuotan vokelin, ant jo 
užrašant tą patį slapyvardį. Kon
kurso rengėjai įsipareigoja ati
daryti tik premijas laimėjusių 
autorių vokelius. Nepremijuotų 
novelių rankraščiai bus grąžinti 
tik jų prašantiem konkurso daly
viam nurodytu adresu. Konkursui 
skirtas noveles reikia atsiųsti 
iki 1993 m. rugsėjo 10 d. (pašto 
antspaudo data) šiuo adresu: Dir
va, novelės konkursas, P. O. Box 
19191, Cleveland, Ohio 44119- 
0191, U. S. A. Premijas paskirs 
trijų narių vertintojų komisija 
paprasta balsų dauguma.

Lietuvių fotografų darbų pa
rodą ir konkursą Čikagoje šiemet 
vėl rengia Dr. Stasio Budrio foto 
archyvas, 2345 West 56th Street, 
Chicago, IL 60636. Tradicinė pa
roda spalio 29 — lapkričio 7 d.d. 
įvyks M. K. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Paroda bus dvie
jų dalių: konkursinė su rengėjų 
parinkta “Draugystės” tema ir 
laisvoji, kuriai temas pasirinks 
patys fotografai. Geriausias nuo
traukas konkursinėje dalyje iš
rinks ir premijas paskirs paro
dos lankytojai. Vyresniųjų gru
pėje pirmoji premija bus 150 do
lerių, antroji -— 100, trečioji — 
50. Jaunesniųjų ir pradedančių 
fotografų grupė taip pat turės tris 
premijas: I — 75 dolerių, II — 50 
ir III — 25. Parodoje bus vienodai 
traktuojami profesionalai ir mė
gėjai fotografai bei jų spalvotos 
ir nespalvotos nuotraukos. Kiek
vienas dalyvis parodai gali pa
teikti ne daugiau kaip šešias nuo
traukas. Jų dydis nenustatytas, 
bet pageidaujama, kad būtų dides
nės. Kitoje pusėje reikia užrašyti 
nuotraukos pavadinimą, fotografo 
vardą, pavardę, adresą ir tele
foną. Dalyvio mokestis — 5 dole
riai. Nuo jo betgi bus atleisti 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenan
tys fotografai. Nuotraukos iki š. 
m. spalio 1 d. turi būti pristaty
tos arba atsiųstos Dr. S. Budrio 
foto archyvui šiame pranešime 
jau pateiktu adresu. Jas taipgi 
ligi tos datos galima atsiųsti ir 
parodos organizatoriui Algiman
tui Keziui, 4317 S. Wisconsin 
Ave., Stickney, IL 60402, U.S.A. 
Pas jį telefonu (708) 749-2843 gau
nama ir visa informacija parodos 
reikalais. Parodai tinkančias nuo
traukas atrinks vertintojų komi
sija. Premijos už konkursines 
“Draugystės” temos nuotraukas 
laimėtojams bus įteiktos lapkri
čio 12 d. tradicinėje penktadie
nio vakaronėje Jaunimo centro 
kavinėje.

Panevėžio fotogalerija šio mies
to gyventojams surengė panevė
žietės dail. Stasės Medytės pas
telės technika sukurtų keturioli
kos portretų parodą. Jiems ji bu
vo pasirinkusi žymiuosius Pane
vėžio kultūrininkus, aktorius ir 
žurnalistus.

Šiaulių dramos teatras šį se
zoną turėjo net devynias prem
jeras, savo kūrybines jėgas lei
dusias išbandyti net keliems re
žisieriams. Vyriausias rež. Gytis 
Padegimas paruošė tris premjeras. 
Paskutiniajai jis buvo pasirinkęs 
Bernardo Shaw pjesę “Dūžtančių 
širdžių namai”. Tai paskutinioji 
sezono premjera ir taipgi pasku
tinis rež. G. Padegimo darbas šio 
teatro scenoje. Sekančiam sezo
nui jis yra pakviestas vyr. reži
sieriumi į Kauno dramos teatrą. 
Scenovaizdžius “Dūžtančių šir
džių namams” sukūrė kaunietis 
dail. S. Boculis, muziką — kom- 
poz. G. Dapkevičius.

Medicinos mokslų dr. Liubo
miras Laucevičius, Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto 
bendrosios praktikos gydytojo 
centro profesorius, ilgametis 
terapijos katedros vedėjas, mirė 
birželio 25 d. pakirstas sunkios 
ligos. Velionis gimė 1905 m. sau
sio 12 d. dabartinio Ukmergės 
rajono Švobiškių kaimo ūkininkų 
šeimoje. 1924 m. jis baigė Pane
vėžio gimnaziją, 1933 m. — Vie
nos universiteto medicinos fakul
tetą. Pradžioje dirbo gydytoju 
Kazlų Rūdoje, bet buvo ištrem
tas Sibiran 1941 m. Pokaryje grį
žęs Lietuvon, velionis vadovavo 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto terapijos katedrai ir 
iki mirties tęsė pedagoginį dar
bą, 1964-71 m. vadovaudamas dar 
ir Eksperimentinės bei klinikinės 
medicinos tyrimo institutui. Ve
lionis klasifikavo raumenų ligas 
ir kepenų cirozes, pradėjo naudoti 
naujus raumenų tyrimo metodus. 
Palaikai buvo pašarvoti Vilniaus 
universitetui priklausančioje Šv. 
Jonų šventovėje ir iš jos birželio 
29 d. palaidoti Antavilių kapinėse.

Kauno mažojo teatro ir centro 
“Menas į šoną” atidarymas buvo 
pradėtas dviem Samuelio Becket- 
to pjesės “Paskutinė Krepo juos
ta” premjeriniais spektakliais. 
Juos paruošė režisieriai Rolan
das Atkočiūnas ir Valentinas 
Masalskis, nematę viens kito re
peticijų su kitais aktoriais. Ge
gužės 26 d. kauniečių laukė Ro
lando Atkočiūno režisuotas spek
taklis “Vėlus vakaras ateityje”, 
sukurtas pagal “Paskutinę Krepo 
juostą”. Vaidmenis atliko Gin
taras Adomaitis ir Stasys Nacius. 
Spektaklio trukmė —- 1 vai. 35 
min. Gegužės 27 d. ši S. Becketto 
pjesė suvaidinta originaliu “Pas
kutinės Krepo juostos” pavadini
mu. Vaidino pats rež. Valentinas 
Masalskis, aktoriai Ridas Jasiu
lionis ir Kazimieriukas Bagdonas. 
Spektaklio trukmė — viena valan
da. Spaudoje teigiama, kad ge
resnę šios pjesės premjerą paruo
šė rež. Rolandas Atkočiūnas, blo
gesnę — rež. Valentinas Masals
kis. Jis pats gerai vaidino, bet 
režisūros beveik nesimatė, neliko 
ir S. Becketto filosofijos. Atro
do, M. Daukšos gatvėje darbą 
pradėjęs Kauno mažasis teatras 
priklauso Kauno savivaldybei. 
Mat oficialiai jis vadinamas Mu
nicipaliniu Kauno mažuoju teatru.

Prof. dr. Juozas Matulis, vado
vavęs Lietuvos mokslų akademi
jai sunkiame sovietinės okupa
cijos laikotarpyje 1946-84 m., 
mirė š. m. birželio 25 d. Velionis, 
gimęs 1899 m. kovo 19 d. Tatko- 
nyse, dabartiniame Kupiškio ra
jone, buvo chemikas, studijas 
Kauno universitete baigęs 1929 
m., tobulinęsis Leipcigo univer
sitete fotochemijos srityje. Dirbo 
dėstytoju ir profesoriumi Vytau
to Didžiojo ir Vilniaus universi
tetuose. Vadovaudamas Lietuvos 
mokslo akademijai, jis taipgi bu
vo ir jos Chemijos bei cheminės 
technologijos instituto direkto
rius. Nekrologuose pabrėžiama, 
kad akademikas J. Matulis sukū
rė originalią Lietuvos elektro- 
chemikų mokyklą, išsprendė daug 
teorinės elektrochemijos proble
mų, paruošė būrį mokslininkų. 
Tačiau taipgi negalima užmiršti, 
kad jis buvo paskelbtas Sovietų 
Sąjungos socialistinio darbo did
vyriu, okupuotos Lietuvos sovie
tinės “taikos” gynimo komiteto 
pirmininku, Maskvai tarnavusios 
Lietuvos komunistų partijos cent
ro komiteto nariu ir netgi kan
didatu į politbiuro narius. Ve
lionis buvo pašarvotas Mokslų 
akademijos salėje ir birželio 29 
d. palaidotas Vilniaus Antakal
nio kapinėse. v. Kst.
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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.

Lietuvos futbolo rinktinės vyr. treneris A. LIUBINSKAS (kairėje) po 
rungtynių su Ispanija susitinka su savo žemiečiu (kybartiečiu) žurna
listu ED. ŠULAIČIU iš Čikagos

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.

T.V.

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

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

Sportiniai įspūdžiai iš Lietuvos

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

DCZCXty 1 East Mall Crescent 
lylAr r In^ Etobicoke, Ontario M9B 6G8

Prote..lonal. Ine. Res; 231 _2839
An Independent Member Broker____________________________________ ANTANAS GENYS

"ALL 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
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL
ESTATE SERVICE

NRS WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

EDVARDAS ŠULAITIS

Viešnagės metu tėvynėje teko 
nemažai domėtis sporto gyvenimu. 
Tai palengvino mieli kolegos žur
nalistai iš Vilniaus (ypatingai 
“Lietuvos sporto” redakcijos na
riai), kurie sudarė galimybę dau
giau pamatyti ir daug kur pabuvoti.

Visų pirma teko stebėti net tris 
Lietuvos futbolo rinktinės pasiro
dymus: draugišką susitikimą su 
Ukraina (pralaimėta 2:1) ir pasau
lio atrankines rungtynes su Š. Ai
rija ir Ispanija (pralaimėta atitin
kamai 1:0 ir 2:0). Visos rungtynės 
buvo pralaimėtos. To maždaug ir ti
kėtasi, nors, turint laimės, tiek prieš 
Ukrainą, tiek prieš Š. Airiją buvo 
galima “išspausti” lygiąsias. Atrodė, 
kad komandoje dar vis yra spragų, 
kurias išlyginti nėra lengva, ypa
tingai, kai iki paskutinės dienos 
nėra žinoma, kas pasirodys iš užsie
nyje žaidžiančiųjų. Tačiau Lietu
vos futbolas dar nėra tragiškoje 
padėtyje ir jį dar galima ne taip 
sunkiai grąžinti į normalesnę pa
dėtį.

Blogi reikalai su krepšiniu, kurį 
verkiant reikia galimai greičiau 
gydyti. Mačius kai kuriuos krepši
nio varžybų Kaune susitikimus ir 
atrankines rungtynes Vroclave (šias 
televizijos priimtuvuose), reikėjo 
išgyventi vienus iš blogiausių mo
mentų. Atrodo, reikia keisti beveik 
visus žaidėjus, taip pat ir trene
rius. Labai blogai nuteikė televizi
joje girdėtas vyr. trenerio Garasto 
skundas, jog reikia nuolaidžiauti 
žaidėjams, nes jie grąsina palikti 
rinktinę. Sunku tikėti, kad rimtas 
treneris taip ilgai toleravo žaidė
jų nesportišką elgesį. Aikštėje tų 
“žvaigždžių”, kurios labai gerai apie 
save galvoja, taip ir nematėme. Negi 
Lietuvoje nėra jaunų žaidėjų, kurie 
norėtų ir galėtų duoti žymiai dau
giau negu nusenusios “žvaigždės”, 
kurioms turi paklusti net ir trene
ris? Argi treneris tai laikė paslap
tyje iki šiol ir tik tikėdavosi Die
vo pagalbos?

Būta ir šviesesnių momentų — tai 
buriuotojų pagerbimas Klaipėdoje, 
kur buvo pažymėti pasaulį apiplau
kę sportininkai. Jų žygis turėtų 
įkvėpti ir kitus sportininkus. Klai
pėdoje pabendrauta su olimpinius 
medalistus dviračių sporte išug
džiusiu treneriu Narsučiu Dum- 
bausku, energingu Klaipėdos mies
to Kūno kultūros ir sporto skyriaus 
viršininku Aloyzu Leipumi, kitais 
sporto darbuotojais (jų tarpe Bro
niumi Vyšniausku).

Malonu buvo nuvykti į Alytų, kur 
teko pamatyti Dariaus-Girėno vos 
atidarytą muziejų. Jauki kavinė 
“Skrydis”, kuri burs šių Atlanto 
nugalėtojų gerbėjus, ypatingai da
bar, kai yra rengiamasi jų žygio 
60 metų minėjimui.

Nemažai teko bendrauti su spor
to žurnalistais, kurių tarpe norisi 
išskirti M. Marcinkevičiūtę, V. Šau
lį, V. Kazakevičių, Zeliuką, K. Gim
butą, S. Vaintraubą ir kt. Aš ma
nau, kad su daugeliu iš jų draugys
tę bus galima pratęsti ir ateityje.

Reikėtų pasakyti tiesą apie vis 
sunkėjančią sportininkų bei sporto 
trenerių ir darbuotojų padėtį. Fi
nansinė našta yra vis sunkiau pa
keliama. Nėra lėšų finansuoti daug 
sporto meistrų išugdžiusias sporto

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

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'( <5^%. 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

mokyklas, nėra pakankamai pinigų 
mokėti algas treneriams ir žaidė
jams (ne paslaptis, jog visame pa
saulyje gerieji žaidėjai yra apmo
kami). Lietuvoje dabar jie visi te
gauna tik simbolinius atlyginimus
— apie 15-20 dol. mėnesiui, iš ko 
vos prasimaitinti tegali.

Apie šias ir panašias problemas 
teko kalbėtis susitikus su naujuo
ju Lietuvos sporto departamento 
prie Lietuvos ministerių kabine
to direktoriumi Vytautu Nėniumi 
(buvusiu “Žalgirio” draugijos pir
mininku). Jis yra daug patyrimo 
sporto srityje turintis žmogus ir 
žada bandyti gelbėti į sunkų kelią 
įklimpusius Lietuvos sportininkus. 
Jam darbų yra begalės, o lėšų la
bai mažai. Vis laukiama, kol sei
mas priims įstatymą, kuriuo pasi
remiant įvairūs prekybininkai, pa
aukoję sporto reikalams (o taip pat 
kultūros darbams) pinigus, paau
kotą sumą galės nusirašyti nuo pa
jamų mokesčių. Juo greičiau tai 
bus padaryta, juo daugiau galės 
riedėti Lietuvos sporto ir kultūros 
vežimas.

Teko lankytis ir pas kai kuriuos 
Lietuvos sporto federacijų vadus, 
kurie irgi turi panašių nusiskun
dimų. Išvykos į užsienį šiuo metu 
yra labai apkarpytos ir vežami tik 
patys geriausieji sportininkai, iš 
kurių tikimasi pergalių. Visi jau
ni, nors ir perspektyvūs, sportinin
kai turi likti namuose, nežiūrint, 
kad jiems labai reikalinga išmėginti 
jėgas tarptautinėje arenoje.

Ne paslaptis, kad sportan taip 
pat yra įsivėlę asmeniškumai — 
pavydas, nepasitikėjimas ir kitos 
nedorybės, kurios žlugdo darnų 
bendravimą vienų su kitais. “Kova 
už būvį” čia irgi siaučia visu smar
kumu. Ir juo greičiau šiomis pikt
žolėmis bus atsikratyta, tuo bus 
visiems geriau. Norisi visiems Lie
tuvos sportininkams to palinkėti!

Golfo žinios
Toronto lietuvių golfo klubo pas

kutiniųjų trijų tarpusavio turnyrų 
rezultatai:

1993 m. birželio 13 d. “Nottawa- 
saga” golfo aikštyne, dalyvaujant 
37 golfininkams, buvo sužaistas 
penktasis šiame sezone turnyras. 
Vyrų klasėje I vietą laimėjo Ra
mūnas Saplys (80), II v. Darius Vai
čiūnas (81), III v. Romas Šimkus (82) 
ir Stan Podsadecki (82). Su išlygi
namaisiais smūgiais klasifikaci
joje pirmoji vieta teko Vytautui 
Vaitkevičiui (62-92) II v. D. Lauri
navičiui (65-85), III v. R. Kymantui 
(66-84), R. Vaitkevičius su (66-101) 
liko IV-je vietoje.

Moterų klasėje, išlyginamųjų 
smūgių klasifikacijoje, Iv. — Jūra 
Ignatavičienė (70-102) ir II v. — Ire
na Kymantienė (71-93).

Sviedinio primetimai arčiausia 
vėliavėlių buvo geriausi Arūno Jo
niko, Romo Šimkaus ir Ramūno Sap- 
lio. Nežinomosios skylės premija 
teko Romui Kartavičiui ir turnyro 
dalyvio dovana Petrui Stauskui. 
Turnyrui vadovavo Arūnas Jonikas.

1993 m. birželio 19 d. “Camp Bor
den”, dalyvaujant 14-kai golfininkų, 
turnyro pasekmės tokios: Vyrų 
klasėje: I v. A. Stauskas (77), II v. 
R. Šimkus (79), III v. D. Vaičiūnas 
(87). Išlyginamųjų smūgių klasifi
kacijoje: I v. D. Marijošius (67-87), 
II v. L. Radzevičius (68-99), III v. 
Aug. Simanavičius (72-89).

Sviedinio primetimai arčiausia 
vėliavėlių buvo R. Šimkus, 
L. Radzevičiaus ir D. Marijošiaus. 
Nežinomosios skylės premija teko 
R. Šimkui, turnyro dalyvio dovana
— A. Simanavičiui. Turnyrui vado
vavo A. Jonikas.

1993 m. birželio 26 d. “Golf Ha
ven” aikštyne, dalyvaujant 36 golfi
ninkams, turnyro laimėtojai pasi
skirstė šitaip: vyrų klasėje - 
I v. R. Šimkus (76), II v. A. Stauskas 
(80), III v. D. Vaičiūnas (81) ir IV v. 
Aug. Simanavičius (83). Išlyginamų
jų smūgių klasifikacijoje: I v. L. Ra
dzevičius (63-93), II v. R. Burbulis 
(64-91), III v. S. Obelienius (66-91) 
ir IV v. J. Shevvaga (66-102).

Moterų klasėje su išlyginamai
siais smūgiais I v. J. Ignatavičienė 
(69-101) ir II v. D. Deksnytė (71-93).

Sviedinio primetimai arčiausia 
vėliavėlių buvo St. Kėkšto, A. Joniko 
ir D. Vaičiūno. Nežinomosios skylės 
dovana teko M. Ignatavičiui ir tur
nyro dalyvio — A. Zaleskiui. Turny
rui vadovavo A. Jonikas, D. Vaičiū
nas ir A. Zaleskis.

Vokietija — Europos meisterė
Liepos 4 d. Miunchene pasibaigė 

Europos vyrų krepšinio pirmeny
bės, kurias laimėjo Vokietija vie
nu tašku įveikusi Rusiją 71:70. Tre
čią vietą išsikovojo Kroatija nuga
lėjusi Graikiją 99:59.

Lietuvos krepšininkai beveik 
tuo pačiu metu žaidė atrankos 
turnyro pirmajame rate dėl daly
vavimo 1995 m. Europos pirmeny
bėse. Lietuviai pralaimėjo pir
mąsias rungtynes Ukrainai 80:85, 
bet laimėję visas kitas pateko į 
antrą ratą, kuris prasidės š. m. lap
kričio 10 d. J.B.

Lietuvis Everesto viršūnėje
Vladas Vitkauskas 1993 m. gegu

žės 10 d., 12 v. 30 min. Nepalo laiku 
įkopė į pasaulyje aukščiausią Eve
resto viršūnę (8848 m). Kopė vienas, 
užsiregistravęs kaip Nepalo ekspe
dicijos fotografas.

Per pastaruosius 40 metų nuo 
pirmojo sėkmingo žygio į Everes
tą yra įkopę 430 žmonių. 150 yra žu
vę kylant aukštyn ar nusileidžiant 
žemyn. Lietuva ir Suomija tapo 35 
ir 36-tąja valstybe, susilaukiusios 
Everesto nugalėtojų. Kaip žinoma, 
pirmieji, kurie pasiekė Everesto 
viršukalnę buvo E. Hilaris iš N. Ze
landijos ir nepalietis kalnų nešikas 
(šerpas) N. Tensingas 1953 m. ge
gužės 29 d.

Lietuvos alpinistų ekspedicija, 
kuriai vadovavo Aleksas Bertulis 
iš Seattle, JAV-bių, kopė į Everes
to viršukalnę 1992 m. rugpjūčio 20 
— lapkričio 2 d.d., tačiau dėl oro 
sąlygų nepajėgė pakilti aukščiau 
7800 m. Jiems buvo likę tik 1048 met
rai ir būtų užtekę 2-3 dienų įvykdyti 
žygį. Tada VI. Vitkauskas net ketu
ris kartus buvo įkopęs į šį aukštį 
ir tris savaites nebuvo nusileidęs 
žemiau 6,5 tūkstančio metrų, kas 
alpinizmo praktikoje nedažnai įma
noma įvykdyti.

Šis Vlado Vitkausko žygis bus 
įrašytas į Lietuvos žmonių žygdar
bių metraštį. Lietuvos kūno kultū
ros ir sporto departamento gene
ralinio direktoriaus pavaduotojas 
Č. Antanynas įteikė Vitkauskui me
dalį “Už nuopelnus Lietuvos spor
tui".

VLADAS VITKAUSKAS, gimęs 
1953 m. gegužės 7 d., baigęs Kauno 
politechnikos automatikos fakulte
tą, dirba Vilniaus keliautojų klubo 
agentūros direktoriumi. Pirmasis 
lietuvis įkopęs į Everestą

Nuotr. A. Sabaliausko

Skautų veikla
• Važiuojantys į Jub. stovyklą 

Rakė renkasi liepos 30, penkta
dienį, 8 v.v. punktualiai Lietuvių 
namų automobilių aikštėje. Sienai 
pervažiuoti reikalingi dokumen
tai: gimimo metrikai arba Kanados 
pasas. Be jų nebus priimami į auto
busą. Turintieji savas palapines 
vežasi kartu. Kelionės vadovas- 
tvarkdarys ps. M. Leknickas. Jub. 
stovyklos adresas: Camp Rakas, 
1918 E. Hawley Rd., Custer, Michi
gan 49405, USA. Tel. 616-757-2572. 
Toronte Jub. stovyklos metu in
formaciją koordinuoja sesė O. Na- 
rušienė tel. 277-1128. Rugpjūčio 
7-8 d.d. kviečiami Jub. stovyklą 
aplankyti tėveliai, skautininkai- 
kės bei kiti svečiai. Iš stovyklos 
grįžtama rugpjūčio 11 d. tarp 9-10 
v.v. prie Lietuvių namų autoaikš- 
tės. '

• Į Jub. stovyklą “Romuvoje” 
važiuoja visi jaunieji: vilkiukai, 
paukštytės, bebriukai liepos 31 d. 
Jie stovyklaus vieną savaitę. Sto
vyklai vadovaus v.s. A. Baltakie
nė. Sesių pastovyklės virš. tunt. 
ps. V. Senkuvienė, vadovės: I. Pi- 
voriūtė, R. Radžiūtė, v.s. P. Saplie- 
nė, laužavedė R. Kurienė. Brolių 
virš. s. M. Rusinas, komendantas 
ps. M. Bijūnas, adj. s. dr. A. Dai- 
lydė; ūkio vadovai: R. Paškauskas 
ir A. Kaminskas. Jiems talkins sep
tynios šeimininkės-mamytės. Med. 
slaugė V. Puzerienė.

• Nors Jub. stovyklos organi
zavimo darbai pareikalauja daug 
pasiruošimo ir jėgų, tačiau LSS 
vadovybės rinkimai artėja. Tau
pant laiką, daugumai sąjungos 
narių stovyklaujant, kitiems ją 
lankant Rakė, bus pradėta bal
suotojų registracija. Tarybos pir
mininkas kviečia gausiai regist
ruotis ir dalyvauti rinkimuose. 
Rinkimų prezidiumo pirm. v.s. fil. 
E. Vilkas, 23912 Via Onda, Velen- 
cia, CA 91355, USA. Tel. 805-259- 
3909. Visais rinkimų reikalais 
kreiptis virš nurodytu adresu.

• Sesė Rita Slapšienė “Ram- 
byno” ir “Šatrijos” tuntų veiklai 
paaukojo $30. Ačiū! M.

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

/Mvfvfc LIETUVIŲ A n 
■X i i i KREDITO

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. (gyvybės drauda)

3.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.75%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų .................. 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.

AKTYVAI per 97 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

Expect 
theoest"

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

■ atnaujinimas, remontas ir nauja statyba 
gyvenamųjų namų, parduotuvių, restoranų, 
įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai
■ vidaus sienų (dėjimas ■ 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.

KELIONĖS 
I LIETUVĄ
RUGPJŪČIO MĖNESĮ - $999
Prašome registruotis kuo greičiau

ę Kennedy Travel Bureau Ltd. 
296 Queen Street West 

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

nes vietų iitjpeiuduyiauaia wc

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.



AfA 
PRANCIŠKUI PAREŠČIUI 

mirus,
dukras - ALDONĄ, ELENĄ, sūnų ALEKSĄ ir jų šeimas 
giliam liūdesy nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime-

J. Z. Saurazai 
G. Chapman

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

bandė teisintis, kad Donnos 
Young pranešimas, kainavęs 
9.000 dolerių, buvo skirtas 
tik vidiniams komisijos rei
kalams. Su juo niekas nepla
navo supažindinti spaudos ir 
Ontario parlamento atstovų.

Ontario teisingumo ministe- 
rė Marion Boyd ir pilietybės 
ministerė Elaine Ziemba pa
brėžė, kad niekas neplanuoja 
pakeisti ligšiolinių Kanados 
įstatymų. Niekas čia be teis
mo sprendimo netaps ir nebus 
laikomas nusikaltėliu. Pilie
tybės ministerė E. Ziemba, fi
nansiškai remianti Ontario 
žmogaus teisių komisijos veik
lų, žadėjo atkreipti didesnį 
dėmesį į jos planus. Ateityje 
lėšos nebus žarstomos klaidin
giems pranešimams. Deja, nie
kas nepakeis įspūdžio, kad 
keisti rasizmo proveržiai šį
kart buvo skirti rasinės mažu
mos naudai.

Kanados senato nariai atsi
sakė birželio 23 d. prieš pat 
vasaros atostogas 26:24 balsais 
priimto algų pasididinimo 
6.000 dolerių. Tai jų metinę 
algą padidino iki 70.800 dole
rių, kurių 16.400 būtų buvę ne
apmokestinami. Toks savanau
diškas algų pasikėlimas dvie
jų balsų dauguma suerzino ka
nadiečius. Lig šiol senatas nie
kada nebuvo turėjęs tokio stip
raus protesto. Partijų vadai se
nate prisipažino, kad algos bu
vo pasididintos netikusiu lai
ku, kai kanadiečius slegia ne
darbas ir vis dar pilnai neat
sigavusi krašto ekonomija.

Pasigirdo daug balsų, reika
laujančių panaikinti kanadie
čių nerenkamą senatą. Jo na
rius paskiria Kanadą valdan
čių partijų ministerial pirmi
ninkai, atsilygindami už nuo
pelnus savo partijoms. Šiuo 
metu paskiriamų senatorių

skaičius yra padidintas iki 
104. Jie naudojasi visomis Ka
nados rinkto parlamento ats
tovų privilegijomis ir finan
sinėmis nuolaidomis. Senato
riai, sulaukę 75-rių metų am
žiaus, gauna geras pensijas 
iki mirties.

Nenuostabu, kai tokiose ap
linkybėse buvo nutarta atšauk
ti senatorius iš pradėtų vasa
ros atostogų, kad jie galėtų at
sisakyti pasitvirtinto algų prie
do. Tai juos privertė padaryti 
naujoji konservatorių vadovė 
bei ministerė pirm. Kim Camp
bell ir liberalų vadas Jean 
Chretien. Politinę klaidą ati
taisančiam posėdžiui senato
riai susirinko liepos 12 d.

Šį kartą beveik vienbalsiai 
buvo primtas algų 6.000 dole
rių priedo atšaukimas 80:1 bal
sų santykiu. Atšaukimui ne
pritarė tik vienas senatorius - 
liberalas Norbert Theriault iš 
New Brunsvicko provincijos. 
Balsuoti atsisakė du senato
riai - konservatorius Jean 
Simard ir liberalas Willie 
Adams. Dvidešimt vienas se
natorius atostogų nenutrau
kė ir posėdin neatvyko. Beveik 
pusė neatvykusių senatorių 
birželio 23 d. buvo balsavę už 
algų pasididinimą.

Daug kas reikalauja, kad Ka
nados ministerė pirm. Kim 
Campbell parlamento rinki
muose pravestų ir referendu
mą senato panaikinimo klau
simu. Referendumo ji atsisa
ko, nes senatui panaikinti rei
kia Kanados konstitucijos pa
keitimo, priimto pačios Kana
dos ir visų provincijų parla
mentų. Tiek rėmėjų Kanados 
ministerė pirm. Kim Campbell 
nesitiki sulaukti. Ji betgi pa
žada, laimėjusi rinkimus, siek
ti senato reformos su visų ka
nadiečių renkamais senato
riais. V. Kst.

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

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

KELIONĖS
Į BALTIJOS KRAŠTUS!

VILNIUS ..........................  nuo $824
RYGA ...............................nuo $975
TALINAS..........................nuo $895

Visoms kelionėms užsakymus priimame dabar. 
GARANTUOJAMOS GERIAUSIOS KAINOS. 

Užsakydami keliones per mūsų biurą - 
remiate Baltijos kraštus.

ABEJOTINI PRIEKAIŠTAI
Andriaus Valevičiaus recenzi

ja “Seni pavyzdžiai naujoms įžval
goms” (“TŽ” 1993.V.ll) pažėrė prie
kaištų. Jisai vienašališkai patar
šė kun. prof. dr. Antano Paškaus 
knygą “Idėjų sankryžoje: kritinis 
skerspjūvis”, dažnai rasdamas jo
je tariamų dėmių, bet nesugebė
damas įrodyti, kas turėtų būti jų 
vietoje. Recenzentui Freudas, 
Franklis ir Dewey atrodo blogai 
pristatyti, nes šaltiniai, kuriais 
autorius remiasi, yra seni (“ne vie
no .. . kurs būtų jaunesnis negu 
1968 metų”). Mat recenzentui ne
ateina į galvą, kad seni šaltiniai 
gali būti patikimesni nei nauji, o 
dabartinių metų dėmesio vertų 
šaltinių gali nė nebūti. Supranta
ma, jei recenzentas būtų tokius 
radęs, tai privalėjo juos paminėti, 
o to nėra, tad pats recenzentas pa
skęsta savo priekaištuose. Abiem 
atvejais tai nepagrįsta recenzen
to pretenzija.

Šia proga galima paminėti dar 
vieną smulkmeną: recenzentas ti
kina, kad nuo 1979 m. praėjo 14 
metų. Tai reiškia, kad autorius, 
pernai išleidęs savo knygą, priva
lėjo naudotis šių metų duome
nimis ... '

Recenzentas kimba prie auto
riaus ir dėl to, kad tas, naudoda
masis vienu šaltiniu (J. Milet), ne 
visur jį cituoja, o kai kur tik atpa
sakoja jo mintis. Pastarąjį būdą 
aš laikyčiau teigiamybe, nes il
gos citatos netaupo vietos, kai at
pasakojimas kaip tik taupo (Ak, 
mūsuose, yra ir tokių redaktorių, 
kurie įsitikinę, kad reikia cituo
ti enciklopediją net ir apie tai, 
kiek Nemunas turi intakų ar kito
kių hidraulinių duomenų . . .).

Recenzentas teisus, pastebėjęs 
autoriaus knygoje daug bendry
bių, bet jos ten tinka. Nebūtina 
psichologinio-filosofinio tipo vei
kale leistis į sociologinę sta
tistiką, pvz. apie tai, jog JAV pa
saulyje sudaro tik arti 5% visos 
planetos gyventojų, kai tas pats 
kraštas turi apie 70% viso pasau
lio advokatų. Tad kai recenzentas 
kritikuoja autoriaus sakinį “nuo
gąstaujama, kad netrukus Ameri
kos visuomenė bus advokatų kaip 
alkanų skėrių nusiaubta”, jis tik
rovės neskiria nuo fantazijos.

Kitur vėl be pagrindo recenzen
tas prikiša autoriui, jog šis “ne
turi daug simpatijų jaunimui”. Mat 
recenzentas nesutinka su autorium, 
sakančiu, kad “drabužių pakei
timas” ar nuskusta galva “dar ne
reiškia žmogaus pasikeitimo”. Argi 
iš tiesų recenzentas tiki, kad dra
bužių pakeitimas ir galvos nusku
tamas rodo jaunimo “naujus dvasi
nius ieškojimus?”

Abejotini ir kiti recenzento prie
kaištai, tik čia maža vietos jiems 
išsklaidyti. Baigdamas noriu pa
liudyti, kad minėtas “nuskriaus
tas” jaunimas didžiai vertina psi
chologo Paškaus veikalus. Buvau 
liudininkas, kai praėjusio semest
ro metu Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune autoriui nepažįstami 
jaunuoliai atvažiuodavo pas jį iš 
kitų miestų pasitarti jo knygų te
momis. Galima dar paminėti, kad 
autorius turėjo daugiau pakvieti
mų įvairioms paskaitoms nei laiko 
visiems prašymams patenkinti.

Antanas Musteikis

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)

Visuomeninės-politinės konferencijos metu (1993 m. birželio 19-20 d.d.) 
KLB krašto valdybos pirm. ALGIRDAS VAIČIŪNAS (dešinėje) susitiko su 
Lietuvos seimo nariu SAULIUMI ŠALTENIU

•b SKAITYTOJAI PASISAKO

Šimtas keturiolika traktorių 
Lietuvos ūkininkams

Lietuvos generalinio konsu
lo Hario Lapo pradėtas vajus 
“Traktorius ūkininkui” susi
laukia stipraus išeivių parė
mimo ir jau yra užsakyta 114 
traktorių. Papildomai trakto
rius pirko: Joana ir Juozas Ro- 
vai, NN, V. ir I. Biskiai, A. Rė
melis, P. Karaliūnas, Montrea- 
lio kredito kooperatyvas “Li
tas” (3), A. Antanėlis (2), V. Mic
kus. Traktoriai ir padargai per
kami iš gamyklos atstovybės 
“Žemūktechnika” Marijampo
lėje sekančiomis pakeistomis 
JAV dolerių kainomis:

Traktorius T-25 - $1,550, ka
bina - $200, vežimas (priekaba) 
- $387, dvivagis plūgas - $90, 
kultivatorius (akėčios) - $125, 
šienapjovė - $280. Pristatymas 
ūkininkui - nuo $50 iki $100 
už traktorių ir tiek pat už pa
dargus, priklausomai nuo at
stumo.

Šis 33 arklių jėgų dyzelinis 
traktorius yra labai tinkamas

kraštus užplūdo nauji gyvento
jai - rusai. Čia gimė ir užaugo nau
jos kartos. Atėjūnai nesimokė bal- 
tiečių kalbų, jautėsi esą aukščiau 
vietinių gyventojų ir užiminėjo 
geriausius darbus.

Prieš trejus metus Baltijos kraš
tams atgavus nepriklausomybes, 
šių atėjūnų ir jų vaikų klausimas 
įgavo kitą pobūdį.

Paskutiniais statistiniais duo
menimis, šiuo metu rusų yra: Lie
tuvoje 9%, Latvijoje 34% ir Esti
joje 30%, nuo bendro gyventojų 
skaičiaus.

Pažvelgus į šiuos duomenis, Lie
tuvoje iš visų Baltijos valstybių 
mažiausiai rusų. Vieni tvirtina, 
kad tai yra buvusio Lietuvos komu
nistų partijos sekretoriaus A. 
Sniečkaus nuopelnas, kiti mano, 
kad buvo kitos priežastys.

Rusų balsavimai Lietuvoje ne
gali turėti lemiamos įtakos. Tuo 
tarpu Latvija ir Estija yra visai 
kitoje padėtyje. Todėl tie kraš
tai nenori ir negali suteikti ru
sams savo kraštų pilietybės. Lat
viai ir estai skundžiasi, kad ru
sai ir dabar dar elgiasi lyg jie bū
tų šeimininkai, nesimoko tų kraš
tų kalbos ir dejuoja, kad esą disk
riminuojami. ,

mažesniems ūkiams ir reko
menduojamas žemės ūkio mi
nisterijos. Ūkininkas, gavęs 
traktorių, pasirašo pasižadė
jimą, kad be pirkėjo sutikimo 
jis traktoriaus negali parduo
ti, išmainyti arba perleisti ki
tam. Pasinaudokime šiuo vaju
mi ir pirkime traktorius savo 
giminėms - ūkininkams. Jeigu 
ūkininkų - giminių neturite, 
ūkininkų sąrašą galite gauti 
generaliniame konsulate. Jie 
yra buvę partizanai, tremti
niai, atgavę tėviškes ir neturi 
kuo įdirbti žemės. Traktoriaus 
pirkimo reikalu prašome kreip
tis: Consulate General of Li
thuania, 235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, Ontario, 
Canada M2J 4Y8; tel. (416) 494- 
8313, faksas (416) 494-4382.

Panašių rusų nusiskundimų pa
sigirsta ir Lietuvoje. Per penkias
dešimt metų įvyko daug mišrių ve
dybų ir daugelis rusų nenori grįž
ti į savo kilmės kraštą.

Praeitą mėnesį Rusijos vyriau
sybė suteikė pabėgėlių statusą vi
siems asmenims, kurie nori grįžti 
namo. Tačiau dėl ekonominio cha
oso grįžtančiųjų skaičius nedide
lis. V. Šeštokas

EUROPARCEL
/ Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuo gegužės 1 d. mes persikeliama 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.

MONTREALYJEl^ą^i

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

A/in APAO SKAMBINKITE INFOR- KlJXm MACUOS IR APTARN-
VIV VVW AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311

RUSU PROBLEMA
Komunizmo pradininkas Leni

nas ir jo darbų tęsėjas Stalinas 
įsteigė 12 Sovietų respublikų, 
1940 m. prie jų prijungęs dar tris 
Baltijos valstybes. Visų respub
likų vadovavimo centru tapo 
Maskva.

Tačiau Leninas buvo realistas 
ir numatė, kad respublikų tauti
nis nacionalizmas visą laiką grą- 
sins vienalytės Sovietų Sąjungos 
gyvenimui. Todėl Stalinas savo 
valdymo metu, matydamas šį pa
vojų, įvedė griežtą rusifikacijos 
programą, kuri tik išvystė dar di
desnį nacionalizmą, kai tuo tarpu 
komunizmas norėjo jį sužlugdyti.

Praėjo 50 komunistinio valdymo 
metų. Šiuo laikotarpiu Baltijos

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

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

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 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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 MIMIC O AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V 1R3,

TEL (416) 252-6741

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

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲlOUAL. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

West Realty Inc.
, ________ 1678 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A9 IM
An independent member broker Ohone: (416) 769-1616 '"t“-'0"-

QnlUK« DASHER Ltd.

i O1 Real EstateII—r—! .fTTMember 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.

nDUQUED INSURANCE 
OrvJtbjTllLlV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

t
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TORONTO M MONTREAL
Anapilio žinios

— Liepos 10, šeštadienį, pakrikš
tytas Juozo ir Vaidos (Stirbytės) 
Zenkevičių sūnus Juozas-Feliksas.

— Liepos 15, ketvirtadienį, pa
laidota a.a. Joana Kuisienė, 85 
m. amžiaus.

— Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyrius yra gavęs iš Lie
tuvos eilę daugiavaikių šeimų pa
galbos prašymų. Galintieji sušelp
ti prašomi skambinti A. Augaitie- 
nei tel. 231-7416.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje vedėja dr. Rasa Ma
žeikaitė ir visa vadovybė kvie
čia lietuvius aplankyti muzie
juje vykstančią Dariaus ir Gi
rėno skrydžui per Atlantą pami
nėti sukaktuvinę parodą. Paro
doje tik šį mėnesį galima pama
tyti Dariaus ir Girėno “Litua
nikoje” per Atlantą pergabentą 
pašto voką, datuotą 1933. VII. 15.

— Mišios liepos 25, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Bronių Znotiną, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 11 
v.r. už Monkevičių šeimos miru
sius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 230 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: Ilona Žaltauskaitė iš 
Vilniaus, J. A. Silkauskai iš Mont- 
realio. Svečius supažindino ir pra
nešimus padarė LN vedėjas T. Sta- 
nulis.

— Naujas LN narys - Kazys Mile
ris iš Hamiltono, sumokėjęs $100 
nario įnašą.

— Liepos 20, antradienį, 7.30 v.v. 
Vytauto Didžiojo menėje Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius 
ir architektūros mokslų daktaras 
Vladas Stauskas darys pranešimą 
“Lietuvos architektūra ir gamta”. 
Šioje temoje bus paliesti ir Lie
tuvos kurortai: Palanga, Neringa 
ir kitos vietovės. Visi maloniai 
prašomi gausiai atsilankyti. Ren
gėjai - LN kultūros komisija.

— Liepos 25, sekmadienį, 12.30 
v.p.p. Gedimino menėje Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius 
Bronius Vaškelis padarys praneši
mą “Universiteto atsikūrimas 
veikla ir ateitis. Prof. B. Vaške
lis yra gyvenęs Toronte ir baigęs 
mokslus JAV. Visi kviečiami atsi
lankyti ir atnaujinti pažintis su 
mielu paskaitininku.

— Liepos 29, ketvirtadienį, 6 v.v. 
- Slaugos komiteto posėdis ir 7.30 
v.v. - LN valdybos posėdis.

— Lietuvių namų poilsio stovyk
la prasidės rugpjūčio 7, šešta
dienį, 12 v. ir tęsis iki rugpjūčio 
15, sekmadienio 12 v. Stovyklai va
dovaus visiems žinomas buvęs LN 
valdybos pirm. J. V. Šimkus. Ūkve
dys - ilgametis LN būrelio vald. 
narys. Br. Laučys. Numatyta įvairi 
ir įdomi kultūrinė ir meninė pro
grama. Dėl registracijos ir plates
nių informacijų prašom skambinti 
J. V. Šimkui tel. 231-9425.

— Dar turim geros kokybės kė
džių ir stalų tinkamų vasarna
miuose ar žaidimų kambariuose. 
Prašom skambinti LN administra
torei D. Simonaitytei-Sysak arba 
kreiptis pas LN vedėję T. Stanulį 
tel. 532-3311.

Aukos Slaugos namams
— $1,040 - LN visuomeninės 

veiklos komitetas - iš padaryto 
vartotų drabužių ir daiktų išpar
davimo pelno. Komitetas nuošir
džiai dėkoja tautinių šokių gru
pei “Atžalynas”, LN kultūros komi
sijai, LN moterų ir vyrų būreliams, 
administracijai ir visiems prie 
šio renginio prisidėjusiems. Iš 
viso statybos fonde yra $885,736. 
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

BUVĘS AUTOBUSO VAIRUOTO
JAS už prieinamą kainą gali jus nu
vežti į bet kurią vietovę Lietuvoje. 
Privati paslauga. Gali pasitikti ora- 
uostyje. Kreiptis: GINTAS JANU
LAITIS, Laimės 22, Domeikava, 
Kauno rajonas, Lithuania. Tel. 
72-66-05; 25-35-29

IEŠKAU MOTERS ar poros, kuri ga
lėtų gyventi kartu, atlikti namų 
ruošos darbus ir palaikyti drau
gystę vyresnio amžiaus vyrui. Skam
binti tel. 766-9441 Toronte.

PARDUODAMI butai: 2 butai po 2 
kambarius ir 1 butas keturių kam
barių. Teirautis: angliškai tel. 661- 
0350 arba lietuviškai tel. 250-8088.

IEŠKAU vyresnio amžiaus moters, 
kuri norėtų paatostogauti Wasa
goje su kita vyresnio amžiaus mo
terimi. Skambinti tel. 629-2713.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lietuvių kilmės lietuviškai 

nekalbantiems vaikams stovykla 
mūsų stovyklavietėj “Kretinga” 
jau prasidėjo ir baigsis liepos 
31 d. Stovyklos komendantas - 
Andrius Kaknevičius, kapelionas 
- kun. Edis Putrimas; stovyklos 
tel. 705-429-2788.

— Pakrikštytas Aras-Jonas, Vio
letos (Mackevičiūtės) ir Gintaro 
Repečkų sūnelis.

— Ruošiasi tuoktis Andrea Kuš- 
neraitytė ir Matthew Robinson.

— Liepos 17 d. palaidota a.a. 
Valerija Markevičienė, 78 m.; lie
pos 19 palaidota a.a. Ona Spur- 
gaitienė, 79 m.

— Maldininkų kelionė į Midland 
kankinių šventovę šiais metais 
vyks rugpjūčio 1 d. Autobusas nuo 
mūsų parapijos išvyks 12 v., o su
grįš apie 7 v.v. Kelionės kaina - 
$15. Registruotis klebonijoje.

— Kelionė į Šventąją Žemę vyks 
spalio 5-19 d.d. Lietuvių grupė pri
sijungs prie T. Gregory Botte, OFM, 
organizuojamos grupės. Regist
ruotis prašoma parapijos raštinė
je iki rugpjūčio 15 d. Lietuvių 
grupę lydės klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM. Lankstinukai su in
formacija apie kelionę yra padėti 
šventovės prieangyje.

— Mišios liepos 25, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Oną ir a.a. Pijų 
Sakevičius, 9.20 v.r. - už mirusius, 
10.15 v.r. - už Baltramonių šeimos 
mirusius, už a.a. Joną Navaką,
11.30 v.r. - už Medininkuose žuvu
sius lietuvius.

“Caritas” rėmėjų būrelis pra
neša, kad šiam tikslui aukas 
galima įnešti į abiejuose Toron
to kredito kooperatyvuose esan
čias sąskaitas: “Paramoje” - 
sąsk. nr. 9450 ir Prisikėlimo 
parapijos -1584010.

Juliaus ir Elizabeth Stradoms- 
kių gimtadienių proga, juos 
pagerbdami draugai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $220.

Julius ir Elizabeth Stradoms- 
kiai 1993 m. liepos 10 d. atšven
tė savo gimtadieniuš ir ta pro
ga “Tėviškės žiburiams” paau
kojo $200.

A. a. Jadvygos Gabrėnienės 
dvejų metų mirties prisimini
mui vyras Pranas Gabrėnas 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

Wasagos Gero Ganytojo misi
jos moterų būrelis “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $100.

A. a. muziko Adomo Kužmars- 
kio vienerių metų mirties pri
siminimui brolis Aleksas 
Kužmarskis “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $200 — E. Juzėnienė (a.a. 
Juliaus Juzėno mirties XX meti
nių proga).

Iš Lietuvos skautų Jubilie
jinės stovyklos Kunigiškėse 
(prie Palangos) sveikinimą 
“Tėviškės žiburiams” atsiun
tė ten stovyklavę Toronto 
skautų veikėjai L Punkrienė, 
VI. Morkūnas ir R. Žilinskienė.

“Litas”, ekonomikos savait
raštis, birželio 29 - liepos 5 
d. laidoje išspausdino toron
tiškio ekonomisto dr. Valdo 
Samonio straipsnį “Lito įve
dimo momentai, kurie kelia 
nerimą”. Pasak straipsnio au
toriaus, litas turėjo būti įves
tas daug anksčiau. Kelia jam 
abejonių ir keitimo kursas 
1:10. Reikėję pasinaudoti Vo
kietijos patirtimi — keisti 
nevienodu kursu. Dabar gali 
atsitikti taip, kad bus žmo
nių, turinčių labai mažai litų. 
Taipogi autoriui neaišku, ko
kią politiką lito kurso atžvil
giu vykdys vyriausybė. Lietu
vos bankas tuo klausimu nepa
daręs jokio pareiškimo. Tai 
gali silpninti pasaulio pasi
tikėjimą litu. A.

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

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

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

Dainų ir šokių šventės, įvyksiančios 1994 m. Lietuvoje, meninės dalies išeivijoje komitetas Toronte. Iš kairės sėdi: 
R. Karasiejienė, D. Viskontienė, D. Nausėdienė, R. Jurkutė; stovi: J. Karasiejus, N. Benotienė, M. Slapšys, R. Gir- 
dauskaitė, A. Nausėdas. Nuotraukoje trūksta-G. Breichmanienės

“TEVISKES 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.

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

Toronto miestas, minėdamas 
savo 200 metų sukaktį, visus 
kviečia į šventę, kuri įvyks ro
tušės aikštėje, rugpjūčio 2, pir
madienį (Simcoe Day), nuo 11 v. 
ryto iki 5 v.p.p. ir nuo 8 v.v. iki 
11 v.v. Bus įdomi programa. Įė
jimas nemokamas. Inf.

Kun. Petro Ažubalio stipendi
jų fondas kasmet skiria stipen
diją jaunuoliui ar jaunuolei, stu
dijuojantiems humanitarinius 
mokslus ir besireiškiantiems 
lietuviškoje veikloje. Prašymus 
iki š.m. spalio 1 d. siųsti šiuo 
adresu: Dr. A. Kazlauskienė, 128 
Dunn Street, Oakville, Ontario 
L6J 3E2, Canada. Inf.

Aukos Anapilio 
autoaikštės vajui

$200 — J. Šileikienė, E. Juzė
nienė (a.a. Juliaus Juzėno mir
ties XX metinių proga); $100 — L. 
O. Rimkai. Iš viso iki šiol surink
ta $16,160.24.

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 416-532-1149

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

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

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 DufTerin St. 
Apt. 502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

Dainų šventė Lietuvoje
Pranešimas vykstantiems į 1994 m. šventę

kreiptis į G.T. International 
ir susitarti dėl kelionės mar
šruto tuo būdu užsitikrinant 
palankiausius skrydžius bei 
kainas. Jų adresas: G.T. Inter-

PLB valdyba ir meninės da
lies komitetas, vadovaujamas 
Juozo Karasiejaus, kartu su šo
kių meno vadove Rita Karasie- 
jiene ir dainų meno vadove Da
lia Viskontiene rūpinasi išeivi
jos vienetų paruošimu bend
riems pasirodymams bei vie
netų registracija dalyvavimui 
1994 m. Dainų šventėje Lie
tuvoje.

Pranešame, kad dėl dabarti
nės Lietuvos ekonominės pa
dėties kiekvienam šventės da
lyviui bus taikomas $120 JAV 
negrąžinamas registracijos mo
kestis. Šiuo mokesčiu bus ap
mokamos išlaikymo bei tans- 
porto išlaidos Lietuvoje. Taip 
pat registracijos mokestis bus 
naudojamas renginių gaidų ir 
šokių aprašymų spausdinimo 
išlaidoms sumažinti. Pirminė 
registracija vykdoma iki š.m. 
liepos 31 d. Jums pageidau
jant, išsiųsime reikalingas re- 
gistracijo anketas. Kviečiame 
kreiptis: J. Karasiejus, 2364 
Adena Court, Mississauga, Ont. 
L5A IRI, Canada. Tel, 416-279- 
9079, 896-7239, FAKSAS 416- 
533-2282.

Dalyviai bus apgyvendinti 
bendrabučiuose. Norintiems 
apsistoti viešbučiuose, siū
lome kreiptis į G.T. Interna
tional kelionių agentūrą iki 
š.m. rugsėjo 1 d. ir per juos šį 
klausimą susitvarkyti. Kaip 
anksčiau buvo pranešta, G.T. 
International kelionių agen
tūra sutiko kooridnuoti vyks- 
tančiųjų į Dainų šventę kelio
nes. Užsiregistravusius viene
tus kviečiame kuo skubiausiai

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

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

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

GALITE PRISISKINTI PATYS

VVrrittžarnores
W ŪKYJE

nuo pirmadienio iki penktadienio 6 v.r.-9 v.v., šeštadienį ir sekmadienį 6 v.r.-2 v.p.p.
Whittamores ūkis yra prie Steeles Avenue, 4 mylios į rytus nuo Markham Road (Highway 48).

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

naional, Ine., 9525 S. 79th Avė., 
Hickory Hills, IL 60457. Tel. 
708-430-7272, FAX 708-430-5783.

Šventės dalyviai turėtų būti 
Vilniuje ne vėliau 1994 m. lie
pos 5 d. Visi vienetai privalo 
dalyvauti tą dieną įvykstan
čiose bendrose repeticijose.

Išeivijos programos klausi
mais prašome kreiptis pas Da
lią Viskontienę (chorai), tel. 
416-762-8098, pas Ritą ir Juo
zą Karasiejus (šokių grupės), 
tel. 416-896-7239, FAX 416-533- 
2282 arba pas Vitaliją Vasaitie- 
nę (bendrais klausimais), tel. 
708-448-5930, FAX 708-257-9010.

Juozas Karasiejus, 
meninės dalies komiteto 

pirmininkas
Vitalija Vasaitienė,

PLB valdybos vicepirmininkė 
kultūrai

P.S. Šiuo metu yra jau užsiregist
ravę 700 šokėjų ir 500 choristų vyk
ti į 1994 m. dainų ir šokių šventę iš 
JAV, Kanados, Vokietijos, Argen
tinos, Australijos ir Lenkijos.

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.

„ 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.

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.

Bell Canada skelbia tokias tele
foninio ryšio kainas su Lietuva: 1) 
kasdien nuo 6 v.v. iki 9 v.r. pirma 
minutė kainuoja $2.72; sekančios 
minutės - po $1.81; 2) nuo pirma
dienio iki penktadienio 1 v.p.p. 
iki 6 v.v. ir šeštadieniais 9 v.r. iki 
6 v.v. pirma minutė $3.09; sekan
čios minutės po $2.06; 3) nuo pir
madienio iki penktadienio 9 v.r. 
iki 1 v.p.p. ir sekmadieniais 9 v.r. 
iki 6 v.v. pirma minutė $3.87; se
kančios minutės po $2.58. Bendro
vė pasilaiko sau teisę keisti kai
nas be perspėjimo.

“Birutė ir gyvuliai” beveik vie
ną puslapį užimąs Leslie Scrive
ner straipsnis pasirodė Montrea- 
lio “The Gazette” liepos 10 d. lai

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

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

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

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-........  5.75%
Certifikatus 2 m............. 6.25%
Term, indėlius:

1 metų .................. 5.00%
180 d.-364 d........ 4.50%
120 d. - 179 d........ 4.50%

60 d. - 119 d........ 4.50%
30 d. - 59 d........ 3.00% 

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

A VALHALLA
TRAVEL 

Kelionių biuras siūlo skrydžius Į

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub. pėdų dėžę 1VI A. Gr IC B O X^. 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

TIK $6 už kub. pėdą pilus $11 pristatymas.

Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ..................................................... "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.

—■v Jums reikės tik paskambinti

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

ORO LINIJA 4^ 
Bilieto kaina asmeniui nuo $824

Skrydžiai nuo gegužės iki pabaigos rugsėjo 
Išskrendama kiekvieną penktadienį. Grįžtama kiekvieną šeštadienį. 
Skambinkite: Anita arba Birgit (416) 737-0300 

Tolimo nuotolio - 1 -800-265-0459
Ontario registracijos nr. 4131462

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

doje. Čia gana smulkiai aprašomas 
Birutės Galdikaitės nepaprastas 
pasiryžimas per 22 metus tyrinė
ti orangutangų gyvenimą Indone
zijos Borneo saloje. Įdėta jos ir 
orangutangų šeimos nuotraukos.

Gegužinė, rengta LK Mindaugo 
šaulių kuopos, įvyko liepos 11 d. 
S. ir G. Rimeikių vasarvietėje, 
prie Otavos upės. Kun. Stasys Ši
leika ten atnašavo Mišias.

A.a. Vanda (Kamarauskaitė) Ke- 
turkienė, 81 m. amžiaus, mirė lie
pos 6 d. Po pamaldų AV šventovė
je liepos 8 d. kūnas sudegintas 
Notre Dame dės Neiges kremato
riume. Liūdi du sūnūs, du vaikai
čiai ir Lietuvoje sesuo su broliu. B.S.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

Taupymo-special.................2.25%
Taupymo - su gyv. dr.............1.50%
Taupymo-kasdienines........1.75%
Einamos sąsk......................... 1.50%
RRIF-RRSP —1 m.term........ 6.00%
RRIF-RRSP - 2 m.term........ 6.25%
RRIF - RRSP - taup..............2.00%
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