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Griuvėsių vaiduokliai
Kai sudega namas, dar kurį laiką rūksta dūmai. Prisi

artinus jie graužia akis ir padvelkia nemaloniu kvapu. 
Vienu rankos mostelėjimu niekas neišnyksta. Ryšku tai 
ir valstybinėms santvarkoms keičiantis.

I
Š PO komunizmo griuvėsių dar rūksta dūmai. Graužia 
akis, o ypač tiems, kurie atsistojo keisti gyvenimą. 
Didelis gaisras ką tik supleškino septyniasdešimt 
metų ant smėlio statytą “socialistinės” valstybės pasta

tą. Buvusių didžiūnų sukeltam dvelksmui pūstelėjus dar 
kai kur ir liepsnelės prasimuša. Jos pablaško visuome
nę, pagąsdina — ims ir šoktels, persimes ant naujai sta
tomų pastatų, ir kas tada? Reikia saugoti, kad taip neįvyk
tų, o tuo pačiu metu ir naujuosius pastatus statyti. Drąsiai, 
planingai ir ant tvirtų principinių pamatų, dėl kurių kar
tais sunkiausia susitarti. Kai kuriems atrodo, jei jau nau
ji laikai, tai ir pamatai turi būti nauji. Gerbtinos visų nuo
monės ir pastangos, nes išsikovota laisvė negali jų negerb
ti. O tas magiškas žodis “demokratija” naikina visas už
tvaras ir kaip į svečius atvažiavusi geroji teta visiems vie
nodai saldainius dalina. Bet dūmai vis dar graužia akis. 
Ir jei sudegusio centrinio pastato pelenai jau žemėmis 
užverčiami, žiūrėk, kaimuose ar miesteliuose išblašky
tos žiežirbos nenori užgesti. Taigi — nomenklatūra gyva. 
Komunizmo žlugimą ji priėmė kaip vardo pakeitimą, kaip 
nuvertinimą ir prakeikimą tų vadų, kurių nebėra gyvųjų 
tarpe. Ji gali griauti paminklus ir naujus statyti, gali dek
lamuoti apie žmogaus teises ir laisvę, gali kelti naujas 
vėliavas ir giedoti senus himnus. Viską gali — tik, susi
mildami, nelieskite mūsų.

K
OMUNIZMAS žlugo, bet jo statytiniai nepajudi
nami. Tai kas gi iš tikrųjų žlugo? Kartūs dūmai 
driekiasi kone visoje Rytų Europoje. Kiek reikės 
laiko ir pastangų visam tam nuslopinti? Kai kurių nuo

mone, nė dabartinė priaugančioji karta dar negalės įveik
ti sovietinio palikimo. Naujoji visuomenė pradėsianti 
reikštis tik tada, kai valstybė pasidarysianti pajėgi tar
nauti žmogui. Kaip pagreitinti tokios pertvarkos procesą 
— tai pirmaeilis klausimas sukant sistemą gyvos, ne rek
laminės, demokratijos linkme. Šito pasiekti betgi bus sun
ku, paskui save vis velkant sunkų okupacinių atliekų kro
vinį. JuO greičiau jį sutartinai lengvinsime, juo sparčiau 
artėsime prie naujojo gyvenimo, kurio plačioje erdvėje 
išsisklaidys ir griuvėsių dūmai. Nėra jokio rimto politi
nio pasikeitimo, kuris nepaliestų atskirų individų. Buvę 
komunistinės santvarkos didžiūnai turėtų suprasti, kad 
atėjo laikas užleisti vietas kitiems. Kad ir stambios bei 
žymios figūros, jos šviesesnio rytojaus kūrėjams komuniz
mo griuvėsiuose išnyra vaiduoklišku reginiu. Jis labai 
nepatrauklus, iš naujo bauginantis, nors ir kitų vardų iš
kabos virš galvų iškeltos, nors kai kurių praeities nusi
kaltimai tautai apverkti, išdėstyti puslapiuose ir pasi
rašyti. Ar partija, tautą visaip žalojusi penkis dešimtme
čius, galės kada nors savo vardą atstatyti — šiandien tik
rai neįsivaizduojama. Viena aišku — žūstant režimui, žūs
ta ir jo vadai. Taip buvo Romos imperijoje, kartojosi Na
poleono galybės žlugime, dar daug kas prisimena ir naci
nės Vokietijos agoniją. Negi laisvoje Lietuvoje turėtų bū
ti kitaip? O pralaimėjus ieškoti laimėjimo tegali tik la
bai žemos moralės žmonės. Kai kurie jų veiksmai tai pa
tvirtina. “Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina”... Č.S.

Dabarties įvykiai Lietuvoje

Torontas ar Los Angeles?
Toks klausimas kilo dauge

liui torontiečių gegužės 4 d. po 
riaušėmis pasibaigusių de
monstracijų prie JAV konsu
lato, prasiveržusių į pagrindi
nę Yonge gatvę Toronto sena
miestyje. Demonstracijas su
rengė koalicinė juodųjų akty
vistų BADC grupė (Black Ac
tion Defence Committee), ku
rios pagrindiniai steigėjai ir 
vadovai yra Dudley Laws, Char
les Roach, Lennox Farrell ir 
Dari Meade. BAD komiteto 
grupė, kaltinanti metropoli
nio Toronto policiją rasizmu, 
buvo įsteigta 1988 m.

Pagrindinis šios demonstra
cijos tikslas buvo protestas 
prieš Rodney Kingą žiauriai 
mušusių keturių policininkų 
išteisinimą Los Angeles teis
me. Baltųjų policininkų rasi
nį nusikaltimą matė visas pa
saulis atsitiktinai padarytame 
vaizdajuostės įraše. Nenuosta
bu, kad šis įvykis pačiam Los 
Angeles miestui atnešė kruvi
nas rasinio keršto riaušes, pa
reikalavusias daug gyvybės au
kų, nusiaubusias ištisus kvar
talus. Demonstracijos prie 
JAV ambasados Toronte buvo 
palyginti mažos ir ramios, be 
kraujo praliejimo. Atrodė, kad 
kitaip ir negalėtų būti, nes juk 
Torontas nėra Los Angeles.

Mažesnis proveržis
Deja, ir torontiečiai neišven

gė rasinių riaušių mažesnio 
proveržio, kurio net nebuvo 
numačiusi Toronto policija. 

Jas turbūt sukėlė policininkas 
Robert Rice, gegužės 2 d. no
rėjęs suimti sulaikytą narkoti
kų platintoją nusikaltimo me
tu. Tas juodosios rasės jaunuo
lis Raymond Constantine Law
rence, Kanadon atvykęs 1990 
m. vasarą iš Jamaikos, pradžio
je bandė pabėgti. Bandymui 
nepavykus, ruošėsi gintis išsi
trauktu peiliu. Policininkas 
R. Rice, reikalaudamas numes
ti peilį, iššovė perspėjantį šū
vį, o jaunuoliui nepaklusus, 
jį pakirto dviem šūviais.

Juodųjų aktyvistų BAD ko
miteto grupė pareikalavo, kad 
būtų atleistas metropolinio 
Toronto policijos viršininkas 
William McCormack, o su juo 
ir Ontario specialiems tyri
mams vadovaujantis buvęs tei
sėjas John Osler. Esą jie nepa
šalina policininkų eilėse pa
plitusio rasizmo. Tenka sutik
ti, kad tokių juodosios rasės 
jaunuolių policininkai yra nu
šovę ar sužeidę ir anksčiau, 
ypač kai juos sulaikydavo pa
vogtuose automobiliuose. Ta
čiau visi policininkai buvo iš
teisinti teismuose, nes jie tik 
vykdė savo pareigas, nesivado
vaudami rasizmu. Juk buvo nu
šauta ir nusikaltimais įtaria
mų baltosios rasės atstovų, dėl 
kurių niekas net teisman nesi
kreipė.

Riaušių dalyviai
Didžiąją riaušės dalyvių da

lį prie senosios Toronto rotu-
(Nukelta į 9-tą psl.)

LIETUVOS VYTIS, kovojantis už tikėjimo laisvę, skrieja per savo kraštą, regėdamas šviečiantį krikščionybės 
simbolį. Vitražas dail. Albino Elskaus Lietuvos kankinių šventovėje Ontario Mississaugoje Nuotr. B. Tarvydo

Reformos Rytuose prancūzų akimis
Svarstybos Paryžiuje apie reformas Europos rytuose, kuriose dalyvavo tų kraštų žymūs politiniai 
veikėjai, jų tarpe ir Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis • Prancūzų 

spauda apie Vilnių kaip naują Niurnbergą • Pelytė Lietuva, nugalėjusi dramblį

Sorbonos universitete įvy
ko plataus masto svarstybos 
tema “Kur eina Rytai?” Jos 
buvo transliuojamos Prancū
zijos ir Britanijos televizijos. 
Dalyvavo žymieji politikai iš 
buvusių sovietinių kraštų. Jų 
mintis suglaustai perdavė 
dienraštis “Liberation” 1992. 
IV. 23 laidoje.

Nori eiti į Vakarus
Laikraštis pirmiausia cituo

ja Lenkijos seimo užsienio 
reikalų komisijos pirmininko 
Bronislovo Geremek’o mintis: 
“Rytai nori eiti į vakarus, 
bet randasi pietuose”. Esą Ry
tai siekia Vakarų gerovės, nes 
kenčia vargą, yra atsilikę ir 
gyvena trapią Pietų demokra
tiją. Reformų laikotarpyje 
ekonominis gyvenimas Lenki
joje esą sumenko trečdaliu, 
bedarbių skaičius siekia 13%, 
naujos partijos stokoja atra
mos visuomenėje, valstybė ne
pajėgia atlikti savo paskir
ties. Problema gali būti iš
spręsta tiktai europiniu mastu.

Visi kalbėtojai pabrėžė ky
lančių nacionalizmų pavojų, 
augantį ekonominį chaosą, 
sankirčius dėl valstybinių 
sienų. Išimtį sudarė rusų dien
raščio “Nezavisimaja gazeta” 
vyr. redaktorius Vitalis Tre- 
tiakov’as. Pasak jo, Rusija 
niekam negrasinanti, esanti 
taiki šalis, stabilizuojanti 
savo gyvenimą, kuriam negre
sia jokie nacionalizmo demo
nai. Kazokai, atvykę į atsto
vų kongresą, buvę tik juokda
riai. Galbūt kalbėtojas turė
jo galvoje sovietinių karių 
išpuolius Vilniuje.

Lietuvio atkirtis
Prancūzų laikraštis čia 

pastebi: “Turbūt rusų žurna
listas buvo įgeltas Lietuvos 
prezidento Vytauto Landsber

gio pareiškimo, kuriuo jis pa
smerkė ‘senovišką galvoseną’, 
įsikerojusią Rusijoje ir ypač 
reikalavo atšaukti sovietinę 
kariuomenę iš savo krašto, 
nepriklausomo nuo 1990 m. Iš
sivystė švelni polemika tarp 
dviejų demokratų — ruso ir 
lietuvio, kurioje Vytautas 
Landsbergis lengvai laimėjo: 
“Jūs lyginate Rusiją su dramb
liu porceliano parduotuvėje. 
Ir jeigu jis sutremptų lėkštę, 
kuri vadinasi Lietuva, nema
nau, kad tai būtų juokinga”.

Į šią polemiką įsiterpė Len
kijos seimo narys prof. Gere- 
mek’as ir pareiškė: nėra nė 
vieno pokomunistinio krašto, 
kurio demokratiniuose sąjū
džiuose nebūtų nacionalisti
nės srovės; dėl to reikia ma
tyti tuos pavojus ir su jais ko
voti. Rusijos pareiga — ati
traukti savo kariuomenę, te
besančią kaimyninėse šalyse. 
Tai sakydamas, prof. Gere- 
mek’as turėjo galvoje Lenkiją 
ir Baltijos valstybes.

Politinis gydymas
Svarstybose vyravo mintis 

apie nežinomą bei netikrą Ru
sijos demokratijos ateitį ir 
Europą, skatinančią gerovės 
viltį. Minėtasis Geremek’as 
kėlė klausimą: “Ar yra vietos 
Europoje šalims, atėjusioms 
vėlai?” Jo atsakymas buvo: 
“Aš manau — taip”. Betgi pri
dūrė: “Problema glūdi kitur, 
būtent — kaip sudaryti poli
tines struktūras, pajėgias da
ryti sprendimus ir veikti?”

Bulgarijos viceprezidentė 
Blaga Dimitrova, pabrėžusi 
savo kalboje tebesantį visuo
menėje “totalizmo vėžį”, pa
reiškė: “Maža mūsų šalis ga
lės pasveikti tiktai tuo atve
ju, jei gydymu rūpinsimės visi 
kartu — Rytai ir Vakarai”.

Šis gydimas turįs reikštis ir 

ekonominėje srityje — perėji
mu į laisvąją rinką, nors tai 
vyksta gana skausmingai. Pa
gal Vengrijos finansų minis- 
terį Mihal Kūpą tas procesas 
visur gali būti sėkmingas, kaip 
ir Vengrijoje. Esą ir joje ne
trūksta socialinės įtampos, bet 
ji nedestabilizuoja gyvenimo, 
kai yra aiškūs teisiniai rėmai, 
apimantys ir laisvąją rinką. 
Vengrijoje dabar diskutuoja
mos tiktai pertvarkos formos, 
o ne jų turinys.

Privatizacija ir parama
Dabar Rytuose labai jautrus 

dalykas yra privatizacija — 
vienas pagrindinių klausimų. 
Pasak buvusio Rumunijos 
premjero, reikia visų pirma 
pertvarkyti gamybinę struk
tūrą ir motyvuoti darbinin
kus.

Europos banko vicepirmi
ninkas Mario Sarcinelli taip 
pat pabrėžė privatizacijos 
svarbą, teisingą valstybės 
turto paskirstymą. Atitinka
mi įstatymai turėtų užkirsti 
kelią piktnaudžiavimams. Mat 
buvę senosios nomenklatūros 
žmonės lengvai tampa pelnin
giausių įmonių savininkais. 
Jis taip pat priminė, kad pri
vatizacija neišsprendžia val
dymo problemų ir stokos lėšų, 
reikalingų įmonių pertvarkai 
ir jų plėtotei.

Ar vakariečių lėšos gali pa
dėti Rytams? Gvildendamas šį 
klausimą, rusas Konstantinas 
Borovoi pareiškė: užsieniečių 
investicijos priimtinos tik 
tuo atveju, jeigu yra vietinių 
jėgų konkurencija. Kitaip jos 
yra negatyvios ir atmestinos. 
Kalbėdamas apie užsienio pa
galbą, jisai dėstė: “Rusija te
bėra valdoma 90% pareigūnų, 
paveldėtų iš biurokratinės 
galvosenos komunizmo. Vaka-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasikeitė dokumentais
AT pirmininkas V. Lands

bergis ir Rusijos pirmasis už
sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas F. Kovedijevas ge
gužės 4 d. Vilniuje pasikeitė 
Lietuvos ir Rusijos abipusių 
valstybių sutarties, pasirašy
tos 1991.VII.29, ratifikavimo 
dokumentais, kaip skelbia AT 
informacijos centras.

Prieš pasirašant dokumen
tus, įvyko V. Landsbergio ir F. 
Kavedijevo oficialus susitiki
mas. AT pirmininkas pozityviai 
vertino minčių pasikeitimus, 
ypač kai įtempimą kelia buvu
sios sovietinės kariuomenės 
klausimas Lietuvoje.

Rusijos delegacija pažadėjo 
paskubintai sugrąžinti Lietu
vos KGB archyvus, o taip pat 
pasirašyti susitarimą, siekian
tį tarpusavio pagalbos.

Iš lietuvių pusės ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas į ru
sų kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos. Rusijos delegacija 
nesiūlė išvedimo datos, tik mi
nėjo tam tikras medžiagines 
sąlygas. V. Landsbergis pareiš
kė, kad Lietuvai nėra priimti
nas išankstinis sąlygų nustaty
mas. Lietuva suprantanti Rusi
jos problemas ir galėtų pagel
bėti kariuomenės išvedimui, 
jei būtų žinoma konkreti infor
macija apie kariuomenės kari
ninkus, jų šeimas ir bendras 
skaičius. Galėtų būti įsteig
tas Namų fondas, kuriuo pasi
naudotų armijos žmonės, o taip 
pat lietuviai tremtiniai Rusi
joje. Ši idėja esą Rusijos dele
gacijai patikusi.

V. Landsbergio ir F. Kovedi- 
jevo nuomonės sutiko - pasita
rimai buvo reikalingi ir apla
mai rusų bei lietuvių santykiai 
yra draugiški.

Nauji pinigai
Reuterio agentūros praneši

mu, Latvija įsivedė laikinus pi
nigus - Latvijos rublius. Šie 
pinigai bus vartojami tik Lat
vijoje. Pastaroji yra pirmoji 
iš sovietinės imperijos išsi
laisvinusi valstybė, atsisakiu
si rusiško rubliaus. Anksčiau 
buvo pareikšta, kad šiais me
tais latviai įsives savo pinigus 
- latą.

Lietuva ir Estija taipogi pla
nuojančios įvesti savus pini
gus. Gegužės 5 d. Rusija pa
skelbė, kad nuo liepos 1 d. rub
lis bus keičiama valiuta pa
saulinėje pinigų rinkoje. Lie
pos mėnesį rublis šioje rinko
je veiks laisvai, o rugpjūčio 
mėnesį bus nustatytas jo kursas.

Liudys Gorbačiovas
Buvęs Sov. Sąjungos prezi

dentas M. Gorbačiovas, kaip 
praneša Reuterio agentūra, su
tinkąs liudyti dėl 1991 m. sau
sio 13 d. sovietų kariuomenės 
įvykdytų žudynių Vilniuje. 
Kaip tik šie įvykiai, pastebi 
agentūra, iššaukė Sov. Sąjun
gos subyrėjimą. “Daugelis da
lykų apie sausio 13-ją nėra man 
aišku”, - pareiškęs Gorbačio
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Negirdėta literatūrinio žanro mįslė 
Sigito Gedos “Žalio gintaro vėriniai”

vas dienraščiui ‘Lietuvos ry
tas”. Jis neturįs problemų liu
dyti.

Reuterio agentūra prie in
formacijos prideda, kad M. 
Gorbačiovas laukęs 10 dienų, 
prieš pasmerkdamas sovietų 
armijos veiksmus. Ryšium su 
šia informacija V. Landsber
gis pastebėjęs, kad M. Gorba
čiovo noras kooperuoti gali 
būti AT pirmininko susirašinė
jimo su B. Jelcinu pasekmė.

Kitos žinios
— Prancūzijos prezidentas F. 

Mitterrand gegužės mėn. vidu
ry lankysis Lietuvoje ir ta pro
ga pasirašys Lietuvos ir Pran
cūzijos draugiškumo bei bend
radarbiavimo sutartį.

— AT prezidiumas paskyrė 
Kazį Lozoraitį ambasadoriu
mi prie Švento Sosto. Jis yra 
brolis ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio Vašingtone. Amba
sadoriaus titulas suteiktas A. 
Žemaičiui, kuris dirba Jung
tinių Tautų ir Žemės ūkio orga
nizacijos centre Romoje. AT 
prezidiumo darbų koordina
toriumi paskirtas A. Pavilo- 
nis, fizikos-matematikos moks
lo kandidatas, buvęs žinomas 
krepšininkas Vilniaus “Staty
bos” komandoje.

— Izraelio gynybos ministe- 
ris M. Arens lankėsi Lietuvo
je ir Latvijoje. Abiejuose kraš
tuose tarėsi dėl galimybių iš
plėsti Izraelio ir Baltijos kraš
tų tarpusavio bendradarbiavi
mo santykius. Izraelis esąs su
interesuotas išplėsti glaudes
nius ryšius ir todėl, kad nema
žai žydų pokario metais iš Pa
baltijo persikėlė gyventi į Iz
raelį. M. Arens yra kilęs iš Lie
tuvos.

— Lietuvos prokuratūra pa
reiškė, kad ji laikosi ir toliau 
laikysis respublikos įstatymų 
ir nepasiduos jokiam pareigū
nų ar grupuočių spaudimui.

— Parlamente dalyvavo įvai
rių savivaldybių atstovai, kur 
buvo svarstomas vietos savi
valdos pagrindų įstatymo nau
jos redakcijos projektas - 
konstitucijos projekto skyrius, 
skirtas savivaldai ir respub
likos administracinė teritori
nė reforma. Svarstymuose da
lyvavo ir AT pirmininkas V. 
Landsbergis.

— Tarptautinių ekonominių 
santykių min. V. Aleškaitis ti
kisi, kad Skandinavijos vals
tybės padės Lietuvai sumokėti 
įstojamąjį Tarptautinio valiu
tos fondo mokestį.

— Gegužės 5 d. AT pirminin
kas V. Landsbergis pasiūlė iš 
AT prezidiumo nario pareigų 
atleisti A. Ambrazevičių, pri
klausantį Tautos pažangos 
frakcijai, nes pastarasis ne
atvyksta į posėdžius, griauna 
kvorumą, padarydamas prezi
diumo posėdžius nereikšmin
gais. Toks elgesys yra papli
tęs ir visame parlamente.

— Lietuvos sąjūdžio Seimo 
tarybos pareiškimu, Aukščiau- 

(Nukelta i 3-čią psl.)
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Atlikus reikšmingus darbus

PRANEŠIMAS IŠ PRANCŪZIJOS

Lietuvos rūpesčiai Prancūzijos sostinėje
Pokalbis su Lietuvos respublikos ambasadoriumi Prancūzijoje Osvaldu Balakausku 1992.IV.24* 
V. Landsbergio viešnagė ir spaudos konferencija • Lietuvos krašto apsaugos ministerio kelionė

Religinė lietuvių katalikų 
šalpa, veikianti JAV Brook- 
lyn’e, iki šiol yra atlikusi labai 
reikšmingus darbus Lietuvai ir 
išeivijai. Jos vadovų bei dar
buotojų eilėse ilgiausiai dar
bavosi kaip reikalų vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
Nuo 1992 m. balandžio 20 d. jis 
iš tų pareigų pasitraukė dėl 
sveikatos ir pasikeitusių dar
bo sąlygų. Šiuo metu Religinei 
šalpai vadovauja vykdomasis 
direktorių tarybos komitetas: 
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM, 
Antanas Sabalis, gen. sekreto
rė Rūta Virkutytė, talkinama 
Ramunės ir Andriaus Adams’ų. 
Kun. K. Pugevičius, apžvelgda
mas savo darbą, “TŽ” redakci
jai atsiųstame laiške rašo:

“1975 m., Lietuvių katalikų 
religinės šalpos direktorių pa
kviestas, perėmiau reikalų ve
dėjo pareigas. Visas mano gy
venimas, pasirodė, buvo pasi- 
ruošiams tam darbui: buvau 
dirbęs lietuvių ir amerikiečių 
parapijose dvylika metų, ruo
šęs religines radijo ir televizi
jos programas devynerius me
tus, tarnavęs arkivyskupijos 
ryšininku su plačiąja spauda 
trejus metus. Turėjau neblogų 
pažinčių su Amerikos hierar
chija. Visa tai padėjo naujose 
pareigose. Per praėjusius 16 
metų, o ypač nuo 1987 m., išgy
venome istorinius laikus. Prie 
tų įvykių Religinė šalpa ir Re
liginės šalpos lietuvių infor
macijos centras turėjo garbę 
kiek prisidėti.

Vitos Matušaitienės bei kitų 
dėka, anglų kalba buvo išversti 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos” beveik visi nume
riai, išplatinta pusė milijono 
egzempliorių. J. E. vysk. S. 
Tamkevičius primygtinai pa
brėžia to darbo svarbą. Dar 

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

AfA 
KAZIMIERUI KAMINSKUI 

mirus,
žmoną, dukterį ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia -

Prisikėlimo parapijos choras

AfA 
KAZIMIERUI KAMINSKUI

mirus, 
velionies žmoną ir dukrą nuoširdžiai užjaučiam -

Toronto vyrų choras “Aras”

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

bolševikmetyje Religinė šalpa 
slaptais keliais tūkstantinė
mis sumomis rėmė religinę re
zistenciją Lietuvoje. Per pra
ėjusius trejus metus ji pasiun
tė arti 400,000 tonų vaistų, kny
gų bei kitos paramos Lietuvai. 
Religinė šalpa pirmoji iš lietu
viškų organizacijų pradėjo pla
čiai naudoti kompiuterius ir 
telefaksus lietuviškai veiklai. 
Prieš šešiolika metų Religinės 
šalpos biudžetas buvo $30,000. 
Pernai iš lietuvių ir kitų su
rinkome aukų $925,000, o para
mos Lietuvai pasiuntėm dau
giau kaip už 7 milijonus dole
rių per vienerius metus”.

“Lieku dėkingas buvusiam 
Religinės šalpos pirmininkui 
J. E. vysk. Vincentui Brizgiui, 
kad pakvietė į Religinę šalpą, 
a.a. kun. Viktoriui Dabušiui 
už padrąsinimą pradžioje, ma
no pirmtakui kun. Stasiui Rai
lai ir p. Joanai Pumputienei, 
kurie pastatė Religinę šalpą 
ant tvirtų pamatų, dr. Rožei 
Šomkaitei, kad 1976 m. surišo 
mus su religine rezistencija 
Tėvynėje ir eilę metų slaptai 
siuntė Religinės šalpos siun
tas “Kronikos” leidėjams, ka
liniams, slaptoms vienuolėms.

Dėkoju pranciškonams, ku
rie priėmė ne vien kaip nuomi
ninką, bet ir kaip konfratrą, 
Marijonai Skabeikienei ir Gin
tei Damušytei, be kurių pasi
šventimo ir sugebėjimų nebū
tų prie Religinės šalpos Lie
tuvių Informacijos Centras at
likęs tokią svarbią misiją. Dė
koju kun. klebonui J. Pakalniš
kiui, kun. klebonui V. Palu
binskui, kurie priėmė kaip ne
formalų vikarą sekmadieniais 
ir švenčių proga, bei visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu tal
kino, drąsino.

Labiausiai dėkoju Dievui už 
jo globą per tiek metų. Atėjo 
kiti laikai ir kiti žmonės dirb
ti. Meldžiu, kad Dievas jų dar
bą laimintų”.

Kun. K. Pugevičius

DARIUS ALEKNA

— Lietuva gana greitai at
kūrė savo diplomatinių tarny
bų darbą. Ar galėtumėte pa
pasakoti, kaip šiandien vei
kia šis Lietuvos valstybės me
chanizmas? Kaip sutartinai 
dirba Lietuvos respublikos 
ambasada Prancūzijoje ir Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terija ?

— Lietuvai dabar tenka at
kurti santykius su visu pasau
liu iš karto. Suprantama, Už
sienio reikalų ministerijai, 
pirmiausia ministeriui bei jo 
pavaduotojams tenka nepa
prastai didelis krūvis, ir dėl 
to visko suspėti neįmanoma. 
Antra vertus, ambasadų kūri
masis šiek tiek dezorganiza
vo ir pačią ministeriją, nes 
nemažai žmonių išėjo dirbti į 
ambasadas. Todėl reikiamo 
kontakto su ambasadomis ir 
reikiamo bendradarbiavimo 
šiuo metu nėra. Lietuvos am
basados dirba jau du mėne
siai, na gal “dirba” kiek per 
skambiai pasakyta — jos grei
čiau dar tik organizuojasi, 
nors kai kas, žinoma, jau ir 
nuveikta. Tikrų kontaktų ir 
tikro bendradarbiavimo nebu
vimą galima paaiškinti štai 
tokiais mano minėtais fakto
riais. Mums trūksta ir ele
mentarios informacijos apie 
Lietuvos politinį ir ekonomi
nį gyvenimą, dar labiau mums 
trūksta profesionaliai pareng
to Lietuvos interesų išdėsty
mo, t. y. medžiagos, su kuria 
mes galėtumėme kreiptis į ati
tinkamas institucijas, prašy
dami pagalbos Lietuvai. Šiuo 
metu tai svarbiausias reika
las.

— Ambasados tikslas — at
stovauti savo šalies vyriausy
bei kitoje šalyje ir tarpinin
kauti abiejų valstybių bendra
darbiavimui. Kokiems Lietu
vos ir Prancūzijos bendradar
biavimo projektams tarpinin
kauja Lietuvos respublikos 
ambasada Prancūzijoje? Ko
kiems abipusio bendradarbia
vimo planams ruošiamasi?

— Ambasada dalyvauja ir 
tarpininkauja daugelyje rei
kalų, kurie šiandien mezgasi 
tarp Lietuvos ir Prancūzijos. 
Pavyzdžiui, labai dažnai ten
ka turėti reikalų su humani
tarinėmis organizacijomis, ku
rios į Lietuvą siunčia vaistus. 
Mes gavome iš Lietuvos prane
šimą, kad buvo nutrauktas 
vaistų tiekimas iš Rusijos, 
gavome pačių reikalingiausių 
vaistų sąrašus, juos čia plati
nome Prancūzijoje. Į tai įvai
rios Prancūzijos organizacijos 
atsiliepia, ir vaistų siunčia
ma tikrai nemažai. Jų būtų dar 
daugiau, jei Lietuva galėtų 
organizuoti transportą, nes tai 
yra didžiausia kliūtis.

Kol dar ambasadoje nėra pa
tarėjo ekonominiams reika
lams, tenka užsiimti ir kai 
kuriais ekonominiais dalykais, 
pvz. tarpininkauti derybose 
tarp Lietuvos žemės ūkio mi
nisterijos ir vienos komerci
nės įstaigos Prancūzijoje dėl 
30.000 tonų sojos rupinių eks
porto į Lietuvą. Jei pavyks, 
bus labai rimtas sandėris: šiuo 
metu jis truputį buksuoja dėl 
kreditų trūkumo, bet aš tikiuo
si, kad tai susitvarkys.

Kitos panašaus pobūdžio 
derybos taip pat vyksta per 
mus, bet jų dauguma irgi to
kioje pusinėje stadijoje, to
dėl nesinori konkrečiau apie 
jas kalbėti.

Na, o pats svarbiausias da
lykas — rengiama standartinė 
Lietuvos — Prancūzijos tarp
valstybinė sutartis. Pirmiau
sia tai bus sutartis dėl in
vesticijų apsaugos. Tariama
si ir dėl prezidento Fr. Mit- 
terrand’o vizito į Lietuvą. 
Taip pat reikia pabrėžti, kad 
labai įtemptai dirba mūsų am
basados konsulinis skyrius. 
Šį darbą atlieka Petras Kli
mas. Jam tenka labai daug dar
buotis atsiliepiant į Prancū
zijos žmonių prašymus suteik
ti įvairios informacijos apie 
Lietuvą, išduoti į Lietuvą vi
zas. Būna dienų, kai vizų ten
ka išduoti bent po 50 ir dau
giau; vidutiniškai per dieną 
išeina po 10. Tai reiškia, kad 
Lietuva turi laukti labai di
delio antplūdžio iš Prancū
zijos. Iš to, aš manau, galima 
daryti išvadą, kad iš kitų 
kraštų irgi bus tiek pat. Žo

džiu, dabar jau labai aiškiai 
matosi, kad Lietuva turi reng
tis būti turizmo kraštu.

Landsbergio viešnagė
Balandžio 21-23 d.d. Pran

cūzijoje su oficialiu vizitu lan
kėsi Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos pirm. V. Landsbergis. 
Dalyvavo Sorbonos universite
te surengtoje konferencijoje 
“Kur eina Rytai?”, susitiko 
su daugeliu politikos ir vers
lo žmonių. Svarbiausioji vizi
to diena buvo balandžio 22, 
kai LAT pirmininką priėmė 
Prancūzijos prezidentas Fr. 
Mitterrand’as ir užsienio rei
kalų min. R. Durnas. Tuojau po 
susitikimo Quai d’Orsay, už
sienio reikalų ministerijoje, 
V. Landsbergis surengė spau
dos konferenciją, kurios me
tu papasakojo apie sudarytus 
susitarimus.

— Mes aptarėme Lietuvos ir 
Prancūzijos dvišalių santykių 
perspektyvas, kurios dabar 
įgauna žymaus dinamizmo. 
Šiomis dienomis mes pasira
šome investicijų garantijų su
tartį, yra rengiama sutartis 
dėl politinių santykių pagrin
dų, draugystės ir bendradar
biavimo sutartis tarp Lietu
vos ir Prancūzijos. Tikimės, 
kad ji bus pabaigta rengti iki 
prezidento Fr. Mitterrand’o 
vizito į Vilnių gegužės 13 d., 
kai galėsime tą sutartį pasi
rašyti. Mes pas Prezidentą 
kalbėjome apie Prancūzijos 
investicijų papildomą paska
tinimą, nes jų iš tikrųjų Lie
tuvoje yra palyginti nedaug, 
kai kurios kitos šalys žymiai 
aktyvesnės. Prezidentas ke
tina su savimi pasiimti kaip 
tiktai pramonės ir prekybos 
srities specialistų ir įtakin
gų žmonių.

Toliau Vytautas Landsber
gis atsakė į porą klausimų.

— Dabar Lietuvoje svarbiau
sia problema — joje esanti 
Rusijos kariuomenė. Kokios 
pagalbos šiuo reikalu galima 
tikėtis iš Prancūpjos respub
likos? Galbūt jau ir yra kokių 
nors susitarimų dėl paramos?

— Mes kalbėjome apie Pran
cūzijos politinę paramą mūsų 
pastangoms, kurių imamės 
Helsinkio proceso rėmuose, 
artėjant viršūnių pasitarimui 
šią vasarą Helsinkyje, kur 
turi būti pasirašytas naujas 
baigiamasis dokumentas. Mes 
reikalaujame, kad svetimos 
kariuomenės išvedimas būtų 
iš esmės bent susitarimu iš

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

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

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745

• Visos paslaugos ątsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: iškvietimai, 
bilietai, drauda • Telefaksu perduodam laiškus, žinutes jūsiškiams per 
trumpiausiai įmanome laikę • Iš mūsų valiutinės sąskaitos Vilniuje 
išmokam paramą jūsų giminėms Lietuvoje amerikietiškais doleriais 
arba dažnai skrisdami perduodam asmeniškai • Atstovaujam Diplo
muotų dantistų akcinei bendrovei Lietuvoje su kabinetais didesniuose 
miestuose, kurie, jums užsakius, gydys ir protezuos dantis jūsų gimi
nėms, naudojant vakarietišką technologiją, maždaug už ketvirtadalį 
kanadiškos kainos. Darbas garantuotas ir greitas. Raštiškas įvertini
mas su numatyta kaina bus pateiktas jums per savaitę po giminių apžiūros. 
Kreipkitės į ALGĮ ar STEFĄ MEDELIUS visomis savaitės dienomis, 

išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVA 
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS
su STRKLING AIRWAYS ir 
RIETU YOS AERO EU\TI.JA 
Kaina nuo $1099 + mokesčiai.

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

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 
Toronto, Ontario M5V 2A1 

Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604
ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai 

spręstas iki to laiko, ir no
rime, kad mus paremtų Vaka
rų valstybės. Apie tai aš čia 
irgi daug kalbėjau.

Paklaustas, kurioje srityje 
Lietuvai labiau sekasi, V. L. at
sakė:

— Galbūt užsienio, nes čia 
mums ne tiek daug kas kliudo, 
arba jeigu kliudo, tai nelabai 
sėkmingai, mes tuos kliudy
mus neutralizuojame. Tuo 
tarpu vidaus reikaluose turi
me didelių sunkumų, ir kas 
nori juos mums padidinti, turi 
nemažų galimybių tai daryti.

Krašto apsaugos ministeris 
Paryžiuje

Mano kelionė — tai ankstes
nio darbo tęsinys, aiškino Lie
tuvos krašto apsaugos ministe
ris Audrys Butkevičius IV. 28. 
Mes mėginame užmegzti kon
taktus su Europos valstybė
mis, bandome rasti Lietuvai 
vietos naujojoje Europos sau
gumo struktūroje. Kadangi 
Prancūzijos iniciatyva Euro
poje yra ypač svarbi, tai šio 
vizito dar vienas tikslas — iš
siaiškinti Prancūzijos požiū
rį į Lietuvos respublikos in
tegracijos į Vakarus galimy
bes.

Konkrečiai kalbant, mes tu
rėjome daug diskusijų gene
raliniame štabe, taip pat ir 
su politiniais vadais; apta
rėme mūsų vietą Europoje, 
santykius su Vakarų Europos 
unija kaipo su vis didesnę 
reikšmę įgyjančia organiza
cija.

Teko lankytis visoje eilėje 
karinių dalinių, kurie pagal 
savo paskirtį ir veikimo pobū
dį labiausiai atitinka šios die
nos poreikius. Europoje kyla 
nemažas krizių pavojus, o 
ypač toje Europos dalyje, ku
rioje gyvename mes. Yra būti
na turėti ne tik karų ar kon
fliktų sureguliavimo ir įval
dymo mechanizmą, kiek krizės 
reguliavimo ir valdymo me
chanizmą. Ir čia Prancūzija 
turi ilgametę patirtį, todėl 
man teko dalyvauti labai, įdo
miose diskusijose greito rea
gavimo dalinių vadovybėje. 
Pagaliau pati svarbiausioji, 
kulminacinė susitikimų dalis 
— pasitarimas su Prancūzijos 
gynybos ministeriu Pierre 
Jeaux. Mes jau iš anksto bu
vome aptarę gana platų klau
simų ratą — politinio bend
radarbiavimo klausimus, bend
radarbiavimo apmokant spe
cialistus, ruošiant metodines 
rekomendacijas ir 1.1.

koje - jos projektas

Reformos Rytuose prancūzų...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rų pagalba gali būti destruk
tyvi, nes kai finansuojamos 
valstybinės struktūros, yra 
griaunama rinka ir tuo būdu 
palaikomas senasis komunis
tų režimas”.

Naujas Niurnbergas?
Prancūzų dienraštis “Le 

Figaro” 1992. IV. 15 laidoje 
paskelbė žinią apie dviejų 
veikėjų siūlymą rengti tarp
tautinį teismą komunistų nu
sikaltėliams R. Europoje. Šis 
pasiūlymas iškilo Tarptauti
nio dezinformacijos teismo 
narių suvažiavime Paryžiuje. 
Suvažiavimą rengė Dezinfor
macijos studijų institutas, 
įsteigtas radijo žurnalisto 
Daniel Trinket. Minėto siū
lymo autoriai — adv. Jean- 
Marc Varaut ir rašytojas Vla
dimir Volkoff. Jų nuomone, 
naujasis Niurnbergo teismas 
turėtų būti panašus į Rus- 
sell’io tribunolą, surengtą 
Londone Vietnamo karo metu, 
kurio tikslas buvo sutelkti 
liudijimus istorijai, netai
kant jokių konkrečių bausmių 
nusikaltėliams.

Adv. Varaut nuomone, toks 
teismas turėtų būti surengtas 
Paryžiuje, o rašytojo Volkoff 
nuomone — Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje, kurioje Stalinas 
1940 m. pradėjo Baltijos vals
tybių okupaciją.

“Le Figaro” nemini pana
šaus V. Landsbergio siūlymo, 
paskelbto žymiai anksčiau. 
Jisai pasiūlė surengti Vil
niuje tarptautinį teismą ko
munistų nusikaltėliams — ant
rąjį Niurnbergą (pirmajame 
buvo nuteisti nacių nusikal
tėliai).

Juodoji rinka — garvežys
Kanados prancūzų žurna

las “L’Actualite” 1992. V. 15 
laidoje išspausdino gausiai 
iliustruotą žurnalisto Michel 
Arseneault reportažą apie Vil
nių ir Lietuvą “Lietuviškoji 
pelė.”

Pastebėjęs atlietuvintus gat
vių pavadinimus, eiles prie 
parduotuvių, baltą katedrą su 
uždarytu langeliu, kur buvo 
pardavinėjami bilietai lan
kantiems katedrą, paversta 
meno galerija, autorius ste
bisi rublio infliacija, pasie
kusia 2000%. Šešių asmenų 
pietūs su puikiais gėrimais 
kainavę tik 450 rb., t. y. tris 
JAV dolerius.

Juodoji rinka klestinti — 
joje visko yra, pradedant ka- 
viaru, baigiant Kalašnikovu 
(automatu). Ekonomistas Kęs
tutis Glaveckas betgi pareiš
kęs: “Juodoji rinka yra garve
žys, kuris nuves kraštą į rin
kos ekonomiją. Ji privers val
džią anksčiau ar vėliau mažiau 
kištis į ekonomiją”.

Naujos įmonės apdėtos sun
kiais mokesčiais, užsieniečių 
investicijos kontroliuojamos. 
Dėl to 1991 m. susilaukta tik
tai 16 mil. JAV dolerių kapi
talo. “Yra polinkis viską reg
lamentuoti” — pareiškęs Vil
niaus un-to rektorius Rolan
das Pavilionis. “Nepasitikima 
žmonėmis. Norima viską pri
žiūrėti, kontroliuoti. Biuro
kratinis aparatas yra išlikęs 
nepaliestas, galbūt net reikš
mingesnis nei anksčiau” — aiš
kino rektorius.

Dramblys ir pelė
Kanados prancūzų kores

pondentas aplankė Vilniuje ir 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininką V. Landsbergį, nepri
klausomybės sąjūdžio vadą, 
muzikologą, turintį nepapras
tą politinį talentą, kurio dė
ka lietuviškoji pelė paguldė 
dramblį. Jis tarė: “Praeityje 
mes gerai žinojom ko norime 
ir kas mūsų priešai. Dabar 

tarp mūsų įsivyravo nesantai
ka ir nebežinome kas mūsų 
priešai”.

Korespondentas pastebi, 
kad vienybė, kuri įgalino lie
tuvius atsilaikyti prieš Mask
vą, išnyko. Esą prasidėjo gin
čai dėl kelių esminių dalykų. 
Skaudžiausias klausimas: kaip 
žiūrėti į buvusio komunisti
nio režimo kolaborantus? Mi
nėtini du skirtingi požiūriai
— atlaidumo ir griežtumo.

Pirmajam esą atstovauja 
kun. Stanislovas Dobrovols- 
kas, 74 m. amžiaus, devynerius 
metus kalėjęs Sibiro lageriuo
se. Juokaudamas pareiškė ko
respondentui: “Neturėjau ge
ležinės sveikatos, kai mane 
vežė, bet ji sustiprėjo gula
guose. Suėmimai — labai svei
kas dalykas”. Anot jo, Lietu
va, kaip ir jis pats, turėtų 
viską užmiršti ir viską at
leisti.

Antrajam požiūriui esą at
stovauja Balys Gajauskas, 65 
m. amžiaus, kalėjęs sibiriniuo- 
se lageriuose 37 metus. Jo nuo
mone, nusikaltėliai turi būti 
nubausti. “Jie bus tiriami ir 
teisiami” — pareiškė jis. Vis
ką užmiršti, viską atleisti? 
Jokiu būdu — B. Gajauskas tiki 
žmonių teisingumu.

Pasikalbėjęs su B. Gajausku, 
dabartiniu Saugumo viršinin
ku, korespondentas pastebi: 
“Reikės dieviškos ir žmogiškos 
intervencijos pakeisti tautos 
galvosenai. Revoliucija, kuri 
baigė 50 metų trukusią okupa
ciją, pradžioje buvo nukreip
ta prieš Maskvą, tik po to — 
prieš komunizmą. Paprasto 
nepriklausomybės paskelbimo 
neužtenka perkeisti draugus 
į piliečius ...”

Darbas ir vagystė
“Vilnius — gražus miestas,

— rašo korespondentas. — Jo 
gelsvi-rausvi fasadai primena 
Toskaniją, jo barokinės šven
tovės — Bavariją, jo parkai — 
tikri pušų miškai — Laurenti- 
dus. Tačiau nematyti šalies 
ryžto atsiraitoti rankoves ir 
eiti į darbą”.

Savo įspūdžiui paremti ko
respondentas cituoja filosofą 
Arvydą Šliogerį: “Bolševikinė 
santvarka juokėsi iš darbo ir 
rėmėsi vagyste. Tie, kurie dir
bo, buvo išjuokiami, o tie, ku
rie vogė, buvo gerbiami. Ir tik
tai tada vėl pradėsime dirbti, 
kai pasieksime vargo dugną. 
Iš reikalo. Ne dėl to, kad 
esame laisvi”.

Viską pakels
Ryšium su minėta gyventojų 

laikysena, nepalankia darbui, 
dabartinėje Lietuvoje vyksta 
tyrinėjimai buvusių nomen
klatūros veikėjų, kurie pasi
savino partijos turėtą vaka
rietišką valiutą po suvalsty- 
binimo. “Buvę aparačikai yra 
pirmieji tarp investitorių, 
kurie metėsi į verslus, — pa
reiškė Vilniaus un-to rekto
rius R. Pavilionis. — Ir tai dėl 
to, kad jie buvo pirmieji, ku
rie užmetė inkarą ant daugy
bės dalykų”.

Baigdamas savo reportažą, 
Kanados prancūzas metė 
žvilgsnį į Vilniaus arkikated
rą — baziliką, kuri nebesanti 
meno galerija, kurios viduje 
įrengta tremtinių koplyčia, 
primenant pusę milijono lie
tuvių, Stalino ištremtų Sibi
ran. Išvadinėję pastraipoje 
sako: “Lietuviai to neužmirš
ta. Dėl to jie sutinka nepritek
lius, didelę infliaciją ir įvai
rius sunkumus su druskos do
ze. Ypač nesvyruoja nepri
klausomybės klausimu. Jie yra 
įsitikinę, jog viską pakels ir 
geriau susitvarkys negu jų su
irusios imperijos kaimynai”. G.



Nuotr. A. GarmutėsKryžiai Merkinės partizanų kalne, kur palaidoti žuvusieji kovotojai (1991 m.)

PAAIŠKINIMAI

Karaliaučiaus sritis
Lietuvai reikia stengtis atgauti okupuotas vietoves

Išeiviai - Lietuvos piliečiai
“TŽ” 1992 m. 17 nr. paskelbtos taisyklės, liečiančios išeivius, norinčius atstatyti 

Lietuvos pilietybę. Čia spausdinami paaiškinimai, gauti iš Lietuvos
1991 m. gruodžio 10 d. Lietu

vos Respublikos aukščiausioji 
taryba priėmė Pilietybės įsta
tymą ir kartu panaikino dar 
1989 m. lapkričio 3 d. senojo 
šaukimo Aukščiausiosios tary
bos priimtą tokios pat paskir
ties teisinį aktą.

Naujasis įstatymas pirmą 
kartą pokario istorijoje spren
džia, kaip atstatyti pilietybę 
lietuvių kilmės žmonėms. Ir 
kartu pasakysiu, kad šią proce
dūrą nustato aiškiai ir palan
kiai.

Taigi norėčiau nuodugniau 
paaiškinti kai kurias Piliety
bės įstatymo ypatybes ir nau
joves.

Šiame akte nustatyta, kad 
lietuvių kilmės asmenys, turė
ję Lietuvos Respublikos pilie
tybę ir nuo 1940 m. birželio 15 
d. iki 1990 m. kovo 11 d. pasi
traukę iš Lietuvos ir gyvenan
tys kitose valstybėse, norėda
mi atstatyti Lietuvos Respubli
kos pilietybę nebūtinai turi 
atsisakyti turimos kitos valsty
bės pilietybės ir persikelti nuo
lat gyventi į Lietuvą. Tokią pat 
teisę atstatyti Lietuvos Res
publikos pilietybę turi ir nu
rodytų asmenų vaikai, kurie gi
mimu neįgijo kitos valstybės 
pilietybės. Šis paaiškinimas 
skiriamas, pirmiausia, gyve
nantiems Vakarų valstybėse.

Tie žmonės, kurie iki 1940 
m. birželio 15 d. turėjo Lietu
vos pilietybę, taip pat jų vai
kai ir vaikaičiai, gyvenantys 
už Lietuvos ribų - buvusioje 
SSRS teritorijoje yra Lietu
vos piliečiai, nes buvusi Sovie
tų Sąjungos pilietybė yra nie
kinė.

Asmenims, kurie atstato Lie
tuvos Respublikos pilietybę, 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerija ar diplo
matinės įstaigos turi išduoti 
Lietuvos Respublikos piliečių 
pasus. Tačiau kol nėra paga
minta reikiamo kiekio Lietu
vos Respublikos pasų, šiems 
asmenims išduodami Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymė
jimai, kurie galioja iki 1993 
m. liepos 1 dienos. Šis doku
mentas bus prielaida Lietuvos 
Respublikos piliečiams išduo
ti naujuosius pasus. Tačiau 
laukti ilgai nereikės, nes pir
mieji pasai jau išduodami.

Kaip ir numatyta įstatyme, 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasai pirmiausia išduodami 
asmenims, sukakusiems 16 me
tų ir pirmą kartą gaunantiems 
pasą, taip pat buvusiems poli
tiniams kaliniams, tremti
niams ir rezistencijos daly
viams bei tiems žmonėms, ku
rie iki 1991 m. rugsėjo 17 d. grą
žino Vidaus reikalų ministeri
jos pasų tarnyboms turėtus So
vietų Sąjungos pasus arba pa
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reiškė atsisaką Sovietų Sąjun
gos paso.

Šių metų balandžio pradžio
je Užsienio reikalų ir Vidaus 
reikalų ministrai patvirtino 
ir taisykles, kuriose išdėsty
ta, kaip bus išduodami Lietu
vos Respublikos piliečio pažy
mėjimai gyvenantiems užsie
nio valstybėse.

Mano paaiškinime nurodyti 
lietuvių kilmės asmenys, no
rėdami gauti Lietuvos Respub
likos piliečio pažymėjimą, ga
li kreiptis tiesiog į Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministeriją ar į Lietuvos Res
publikos diplomatines (konsu
lines) įstaigas užsienyje.

Kokių dokumentų reikėtų 
Lietuvos Respublikos piliety
bei atstatyti? Pirmiausia, aiš
ku, reikia pateikti Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
minsterijai ar Lietuvos Res
publikos diplomatinėms įstai
goms užsienyje raštišką pareiš
kimą. Prie pareiškimo pride
dami: dokumentai (arba jų ko
pijos), patvirtinantys asmens 
tapatybę, tautybę, turimą ki
tos valstybės pilietybę, taip 
pat asmens gyvenamąją vietą 
(šitie duomenys gali atsispin
dėti ir viename dokumente); 
trys 2,5 x 3,5 cm dydžio foto
nuotraukos.

Asmuo, gaudamas Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymė
jimą, turi pasirašyti pasiža
dėjimą laikytis Lietuvos Res
publikos įstatymų, gerbti savo 
valstybės nepriklausomybę ir 
jos teritorinį vientisumą. Taip, 
beje, pasižadėjo ir Lietuvos gy
ventojai.

Naujasis Pilietybės įstaty
mas numato ir neterminuotą 
teisės į Lietuvos pilietybę iš
saugojimą. Ši teisė išsaugoja
ma asmenims, turėjusiems Lie
tuvos Respublikos pilietybę iki 
1940 m. birželio 15 d. ir gyve
nantiems kitose valstybėse, jei 
šie asmenys nėra repatrijavę 
iš Lietuvos; asmenų, turėjusių 
Lietuvos Respublikos piliety
bę iki 1940 m. birželio 15 d., 
vaikams, kurie gimė Lietuvoje 
ar pabėgėlių stovyklose, tačiau 
gyvena kitose valstybėse; taip 
pat kitiems lietuvių kilmės as
menims, gyvenantiems užsie
nio valstybėse.

Neatpažinti dzūkų partizanai. Nuotrauka iš vilniečio Algio Simanavičiaus 
archyvo

Tokiai teisei patvirtinti iš
duodamas dokumentas - Tei
sės į Lietuvos Respublikos pi
lietybę išsaugojimo pažymėji
mas. Norintieji gauti tokį pa
žymėjimą turi pateikti prašy
mą Lietuvos Respublikos dip
lomatinėms (konsulinėms) įstai
goms arba Vidaus reikalų mi
nisterijai (Adresas: 2009 Lie
tuvos Respublikos vidaus rei
kalų ministerija, Vivulskio, 4a, 
Vilnius). Jeigu kas turi išsau
gojęs Lietuvos Respublikos vi
daus arba užsienio pasus, gi
mimo liudijimus, archyvų ar 
kitus dokumentus, patvirti
nančius šiuos asmenis turėjus 
Lietuvos Respublikos pilie
tybę, tai tokių dokumentų kopi
jas reikėtų pridėti prie pra
šymo.

Prašymus dėl nurodytų pažy
mėjimų išdavimo nagrinėja ir 
sprendžia Vidaus reikalų mi
nisterija, o dokumentus išduo
da šios ministerijos pasų val
dyba arba Lietuvos Respubli
kos diplomatinės (konsulinės) 
įstaigos.

Šie asmenys su savo šeimos 
nariais bet kada be vizų gali 
aplankyti savo Tėvynę Lietu
vą, savo tėvų ar protėvių gim
tinę, o gal apsidairius ir apsi
gyventi.

Jau daug kas teiraujasi ir 
dėl Lietuvos piliečių dalyva
vimo referendume dėl Lietu
vos Respublikos Prezidento 
institucijos atkūrimo, kuris 
įvyks š.m. gegužės 23 d. Už
sienyje gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams bus taip pat suda
rytos sąlygos pareikšti savo 
nuomonę šiame referendume. 
Juk pagal Referendumo įsta
tymą jame turi teisę dalyvau
ti Lietuvos Respublikos pilie
čiai sukakę 18 metų, t.y. visi, 
kurie tuo metu turės Lietuvos 
Respublikos pilietybę patvir
tinantį dokumentą.

Tad siūlytume kreiptis į Lie
tuvos Respublikos diplomati
nes (konsulines) įstaigas už
sienyje arba į Vidaus reikalų 
ministeriją ir tokį dokumen
tą įsigyti. Lietuvos Respub
likos piliečio pažymėjimai jau 
išsiųsti visoms Lietuvos Res
publikos diplomatinėms (kon
sulinėms) įstaigoms.

Šarūnas Adomavičius 
1992 m. balandžio 6 d.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Vilniuje leidžiamas “Lietu
vos aidas” 1992 m. 41 nr. iš
spausdino pasikalbėjimą su 
Lietuvos ambasadorium Stasiu 
Lozoraičiu, jn., kurį paruošė 
V. Sudikienė. Tenai skaitome:

“Kitas dalykas, kuris man ne
paprastai kelia nerimą — Ka
raliaučiaus sritis. Kažkada — 
ne ryt ir ne poryt — ji turėtų 
įeiti į Lietuvos sudėtį ir būti 
Lietuvos rankose. Šitą reikalą 
turime kelti labai subtiliai, 
išnaudodami mums palankias 
pozicijas: Karaliaučiuje nie
kas nenori matyti vokiečių, 
nors jie ten labai aktyvūs. Jų 
nepageidauja nei prancūzai, 
nei britai, nei skandinavai, o 
pirmiausia — lenkai. Tai turė
tumėm išnaudoti energingiau 
negu dabar. Tuo labiau, kad 
jau kalbama apie respublikos 
įkūrimą. Čia jau būtų drama 
Lietuvai — nepaprastai sun
kus, nemalonus smūgis mums. 
Kai ką daryti reikia jau dabar, 
kad neatsirastų ašis Berlynas
- Maskva. Visais laikais, kai 
tik Vokietija susitardavo su 
Rusija, Lietuvai kildavo di
džiausias pavojus. Tai mūsų 
užsienio politikos kertinis ak
muo, pagrindinis principas. 
Kalbu apie ilgos distancijos 
politiką. Reikia aiškinti Vaka
rams, taigi Prancūzijai, Di
džiajai Britanijai, Italijai, kad 
Lietuvos ir tų šalių interesai 
Karaliaučiaus srityje sutam
pa”.

Kad lietuvių tautai būtų aiš
kiau, dar paryškino:

“Tačiau, jei Karaliaučiaus 
srityje būtų sukurta respubli
ka, mes atsidurtume labai sun
kioje padėtyje. Ta respublika 
turėtų susisiekimo kanalą su 
Rusija, atsirastų lyg ir korido
rius, kuris buvo 1939 m., kai 
lenkai priėjo prie jūros Dan
cige”.

Žinome, kad lietuvių tautą 
sudaro prūsai, žemaičiai, aukš
taičiai, suvalkiečiai (sūduviai, 
dainuviai) ir kitos gentys. Prū
sai šimtmečiais kovojo už lie
tuvių genčių išlikimą, jie dau
giausia nukentėjo nuo juos pa
vergusio Kryžiuočių ordino, 
vėliau Vokietijos. Po Antrojo 
pasaulinio karo Rytprūsiai bu
vo pavesti laikinai administ
ruoti: Lenkijai pietinė dalis, 
Sovietų Sąjungai — šiaurinė 
dalis.

Prūsai yra prašęsi prijungia
mi prie Lietuvos. Dėl įvairių 
priežasčių, net dėl nepakanka
mo ryžtingumo, prūsai vis lik
davo okupuoti. Tautos padary
tos klaidos yra didžiai skaus
mingos. Pakartotinos klaidos 
gali būti pražūtingos.

Balsai užsienyje
Sovietų Sąjungai Antrojo pa

saulinio karo metu okupavus 
Lietuvą, jai paskyrus tiktai ap
gniaužytą žemės plotą, negi 
su apendicito žarnele ties Die
veniškėmis, Lietuvos išlaisvi
nime ryškiai veikė užsienyje 
gyvenantieji lietuviai. Jie 1982 
m. išspausdino siektinos Lietu
vos žemėlapį, lietuvių tautos 
siekius aiškinančią knygą “Tik
roji Lietuva”. Gaila, kad tais 
duomenimis menkai naudo
tasi, iki Lietuva iš naujo pri
sikėlė ir pasiskelbė nepriklau
soma 1990 m. kovo 11d. Keletą 
dešimtmečių vykusi žiauri so
vietinių rusų okupacija sten
gėsi lietuvių tautą silpninti
- neleido pažinti lietuvių tau
tos istorijos, skleidė melagin
gus raštus. Nemaža lietuvių 
tautos dalis net dabar dar ne
žino pagrindinių mūsų tautos 
istorinių, etnografinių, teri
torinių tiesų. Dabar ilgai gau
busi tamsuma pradeda gied
rėti.

Geografų pareiškimas
Vilniuje leidžiamas laikraš

tis “Voruta” 1992 m. 7-8 nr. pa
skelbė Lietuvos geografų drau
gijos pareiškimą, kuriuo krei
piamasi į Lietuvos vyriausybę, 
prašoma sudaryti komisiją iš 
atitinkamų specialistų, kuri 
paruoštų valstybės sienos kon
cepciją. Tada tuos pasiūlymus 
reikėtų apsvarstyti Lietuvos 
respublikos aukščiausioje ta
ryboje, su pasiūlyta valstybės 
siena supažindinti visuomenę.

Tą Lietuvos geografų drau
gijos pareiškimą pasirašė: 
Lietuvos geografų draugijos 
prezidentas prof. dr. S. Vaite
kūnas, valdybos nariai - V. Gu
delis, V. Dvareckas, A. Stanai
tis, I. Kiškis, O. Balčiūnaitė, 
R. Kunskas, R. Žaromskis, R. 
Krupickas, P. Kavaliauskas, J. 
Taminskas, I. Milius.

Tuo Lietuvos geografų pa
reiškimu susidomėjo Vilniaus 
radijas. Jų pakviestas prof. dr. 
Stasys Vaitekūnas 1992 m. kovo 
9 d. kalbėjo per Vilniaus radi
ją, kurį girdėjo ir JAV-bių lie
tuviai. Jis pakartojo geografų 
paskelbtą pageidavimą. Lietu
vai turinčios priklausyti teri
torijos turėtų būti motyvuotai 
ginamos, stengiantis jas įjung
ti į Lietuvos valstybės terito
riją.

Žodžiai iš Maskvos
Nors Sovietų Sąjungos jau 

nėra, bet iš Maskvos pasigirs
ta raudonų žodžių, kartais mo
suojančių raudonomis vėlia
vomis. Rusija pažadėjo atsisa
kyti okupuotų kraštų, bet 1992 
m. kovo 2 d. Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos vardu kal
bėjęs Vitali Čurkin nepritarė 
Lietuvos ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio, jn., pareiški
mui, kad Sovietų Rusijos už
imta šiaurinė buvusios Prūsi
jos dalis, sovietų pavadinta 
Kaliningrado sritimi, turėtų 
būti Lietuvos dalimi. Čurkin 
netgi postringavo turįs tarptau
tinių įstatymų pritarimą.

Sovietų Sąjungos, dabar jau 
Rusijos, užsienio reikalų mi
nisterija turėtų žinoti, kad 
jiems toji sritis Potsdame 1945 
m. kai kurių valstybių sutari
mu pavesta laikinai administ
ruoti. Tokios administracijos 
laikas pasibaigė sugriuvus So
vietų Sąjungai. Toji sritis turi 
būti perleista Lietuvai. To tu
rėtų reikalauti ne vien pavie
nės lietuvių organizacijos, bet 
ir Lietuvos vyriausybė.
Šiek tiek papildomų duomenų
Kryžiuočiai, puldinėdami prū

sus XIII š., patyrė labai stip
rų jų pasipriešinimą. Puolėjai 
talkon šaukėsi įvairių Euro
pos valstybių talkos “pagonių 
krikštijimui”. Prašymą išklau
sė ir galingas Čekijos karalius 
Otokaras II (1253-1278). Jis su 
gerai paruošta kariuomene tal
kino Kryžiuočių ordinui žudyti 
prūsus. Atkakliose kautynė
se paėmė, sunaikino prūsų 
genties sembų tvirtovę Tvanks- 
tę (Tvankstą). Kryžiuočiai džiū
gavo pergale, čekų karaliaus 
Otokaro II garbei pažadėjo su
griautos Tvankstės pilies vie
toje pastatyti naują, kurią pa
vadino Mons Regius, vėliau - 
Koenigsberg(ją pastatė 1255 m.). 
Herkaus Manto vadovaujami 
prūsai Koenigsberg’o pilį su
naikino 1261-1262 m. Ilgainiui 
Kryžiuočių ordinas įsitvirtino. 
Jis prūsus naikino kiek įsten
gė. Ir vis dėlto XVI š. jų valdo
mame Koenigsberg’o mieste 
lietuvių buvo apie 20%. Kry
žiuočiai prūsams ir kitiems 
neleido miesto vadinti Tvanks
tė. Vietiniai prūsai, lietuviai 
pavadino jį Karaliaučiu
mi. Tame mieste 1541 m. įsteig
ta aukštesnioji akademinė mo
kykla. Taip buvo pradėtas 
Tvankstės (Karaliaučiaus) uni
versitetas, kurio pirmu rekto
riumi buvo lietuvis Abraomas 
Kulvietis (1510-1545).

Sovietų Sąjungos kariuome
nė, labai remiama JAV, užėmė 
dalį prūsų žemių, įskaitytinai 
Vokietijos valdytą Koenigs- 
berg’ą. Sovietai, nekreipda
mi dėmesio, kad jie yra prūsų 
žemių okupantai, pradėjo vie
tinius gyventojus naikinti. 
Daugelis gyventojų manė, kad 
toji sritis bus prijungta prie 
Lietuvos, laukė lietuvių.

Sovietai barbariškai elgėsi 
ir su vietovardžiais - juos pa
keitė rusiškais. Taip Tvankstė 
(Koenigsberg) pramintas Kali
ningradu, pagerbiant komunis
tą Michael Ivanovič Kalinin 
(1875-1946), kuris vadovavo 
Petrapilio bolševikams, orga
nizavo streikus. Jo garbei so
vietai didžiausią Prūsijos 
miestą Kaliningrad’u prami
nė 1946 m. liepos 4 d.

Oficialiai žlugus komuniz
mui, panaikinami sovietiniai 
vietovardžiai. Leningrad’ui 
grąžintas Sankt. Petersburgo 
vardas. Tai ir Kaliningrad’as 
turėtų būti išbrauktas iš sovie
tinių rusiškų knygų, žemėla
pių. Prūsų žemėms grąžintini 
buvę prūsų-lietuvių vietovar
džiai.

SAMOGrUA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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Taip atrodė a. a. ROMAS KALANTA, susideginęs 
Kaune 1972 m. gegužės 14 d., protestuodamas prieš
sovietinę vergiją

LAIMUTIS ŠVALKUS

Laisvės Lietuvai!
(Romui Kalantai)
Ne gegužio žieduos, o liepsnoj aš degu, 
“Laisvės Lietuvai”, šaukia dar lūpos. 
Mirštu aš, bet mūs pavergtai tautai tegu 
Laisvės Varpas vėl bokštuose supas.

Aš dėl laisvės degu. Liepsnos laižo mane, 
jos pavers pelenais mano kūną.
O pasauli, regėk, - tauta kraujo klane, 
bet jos gyvastis amžiais nežūna.

Ne motulės ranka, bet ugnis taip baisi 
mano žydinčius skruostus paliečia. 
Dėl Tėvynės degu. Būsim amžiais laisvi! 
Liepsnos šaukia kovon, liepsnos kviečia...

Ne gegužio žieduos, o liepsnoj aš degu 
“Laisvės Lietuvai!”, šaukia dar lūpos. 
Skelbkit žinią visiems kunigaikščių ragu, 
kad nemirsim vergais ir suklupę...

Skelbkit žinią visiems, kad jaunoj taip širdy 
nešam laisvės troškimą ir Kristų.
O pasauli, klausyk, ar tu šauksmą girdi? 
LAISVĖS LIETUVAI! Dėl jos mirti aš drįstu...
1976 m. gegužis

Dabarties įvykiai Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

siosios tarybos dauguma sie
kia sustabdyti Sąjūdžio refor
mos programą. Taip pat trukdo 
pravesti ryžtingus įstatymus 
dėl okupacinės kariuomenės 
išvedimo.

— Užsienio reikalų minis- 
terio pavaduotojas V. Katkus 
atleistas iš pareigų, nes pada
rė užsienio klausimais vyriau
sybei nepriimtinus pareiški
mus.

— Švedija Rytų Europos ša
lims paskyrė 165 mil. dol. kas
metinės paramos. Trečdalis 
šios sumos (50 mil. dol.) bus 
skiriama Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai. Pasak Švedijos už
sienio reikalų ministerijos 
atstovo, jo kraštas tikisi geros 
rinkos savo gaminiams Balti
jos kraštuose.

— Pasaulio pašto sąjungos 
aukštas pareigūnas lankėsi 
Lietuvoje, susipažino su Lie
tuvos pašto darbu, jo perve
žimu bei technika. Pasaulinė 
pašto sąjunga žada padėti Lie
tuvos paštui.

— Tarptautinėje Europos 
atominės energetikos agentū
ros būstinėje Vienoje įvyko 
pasitarimas dėl atominių 
elektros jėgainių saugumo. 
Jame dalyvavo D. Britanijos, 

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanų siuntos pristatomos per mėnesį tiesiai į gavėjo rankas 

lėktuvais per Rygą. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, 
maistas ir kt. $5.99 už 1 kg.

• Standartiniai maisto siuntiniai pristatomi į namus per savaitę
• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant 

Sterling Airways -
Toronto-Kopenhaga-Vilnius...$1110 įskaitant mokesčius 
LOTCHARTER-
Toronto-Varšuva-Vilnius...........$939 įskaitant mokesčius

(kaina priklauso nuo sezono, be nakvynės Varšuvoje)
• 21st Century Travel Insurance Co.

Drauda Kanados lankytojams - $1 dienai
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Dolerių pristatymas iš rankų į rankas per 2 savaites.
• Greitas laiškų persiuntimas FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius
• Naujų “Bielarus” traktorių,

naujų automobilių “Lada” pristatymas
• Giminių pervežimas iš Montrealio Mirabel orauosčio į To

rontą ir atgal.
Mūsų adresas:

257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 
Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

Prancūzijos, Vokietijos, Ita
lijos, Švedijos, Suomijos, Ja
ponijos, Rusijos ir Lietuvos 
atstovai. Lietuvos atstovai pa
teikė Ignalinos atominės elekt
ros jėgainės saugumo progra
mą. Pasitarimo dalyviai šiai 
programai pritarė. Tikimasi 
iš Europos bendruomenės 
valstybių konkrečios paramos.

— Briuselyje vyko NATO 
gynybos ministerių posėdis, 
kuriame dalyvavo Lietuvos 
gynybos ministeris A. Butke
vičius ir salėje plevėsavo 
Lietuvos trispalvė. Viename 
posėdyje Rusija protestavo 
prieš rezoliuciją, kurioje 
sakoma, kad valstybei, Hel
sinkio proceso dalyvei, reika
laujant, turi išvesti nedelsiant 
antrosios valstybės kariuome
nę, esančią pirmosios valsty
bės teritorijoje.

— Užsienio spaudos agentū
ros informuoja, kad Palestinos 
išsivadavimo organizacija ati
darys savo atstovybes trijose 
Baltijos valstybėse. Šios or
ganizacijos atstovas Helsin
kyje Al Wazir pareiškęs, kad 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija jau sutikusi Vilniu
je leisti įsteigti Palestinos 
išsivadavimo organizacijos 
biurą. J.A.
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
PAŠVENTINO KRYŽIŲ

1991 m. gruodžio 7, Švč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo dieną, Kauno kunigų semi
narijos kiemelyje rektorius kun. 
Algis Baniulis pašventino ava
lynės fabriko “Lituanica” dar
buotojų pastatytą kryžių su įra
šytu žmonių troškimu: “Dangiš
kasis Tėve, prašome, kad tikė
jimas ir Tėvynės meilė grįžtų 
į mūsų šeimas ir Lietuvos mo
kyklas”.

DU SUVAŽIAVIMAI
1949 m. vasario 2 d. “Prisikė

limo” apygardos būstinėje prie 
Radviliškio įvykusiame Lietu
vos partizanų suvažiavime buvo 
sudaryta Vyriausioji Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio vadovy
bė. Po daugelio metų dabar Rad
viliškio kultūros rūmuose ba
landžio 11 d. įvyko antrasis Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžio su
važiavimas. Įvadiniu žodžiu jį 
pradėjo vienintelis dar gyvas 
pirmojo partizanų suvažiavimo 
dalyvis Viktoras Šniuolis. Su
važiavę kovotojai apžvelgė re
zistencinės veiklos ištakas bei 
jos istoriją, prisiminė už Lie
tuvos laisvę žuvusius draugus, 
įsipareigojo prisidėti prie da
bartinio Lietuvos nepriklauso
mybės įtvirtinimo. Suvažiavi- 
man atvyko ir Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirm. Vy
tautas Landsbergis, pasveiki
nęs jo dalyvius, grupei kovo
tojų įteikęs Pasipriešinimo da
lyvio kryžius, Sausio kruvinojo 
sekmadienio atminimo meda
lius. Žuvusieji Lietuvos parti
zanai ir jų ryšininkai buvo pri
siminti Rokiškio šventovėje 
atnašautose Mišiose, padėta 
gėlių prie tremtinių kryžiaus 
šventoriuje. Antrojo suvažia
vimo dalyviai taipgi padėjo 
gėlių vainikus prie senosiose 
Radviliškiu kapinėse pastaty
to paminklo žuvusiems už Lie
tuvos nepriklausomybę ir gė
lėmis papuošė naujose kapinė
se perlaidotų partizanų kapus.

KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS
Žemaitiški kryžiai ir koply

tėlės atgyja Plungės rajone. Ti
kintiesiems brangiose vietose 
jau atstatytos dvi koplytėlės: 
Alsėdžiuose — Šv. Jono, Kuliuo
se — Šv. Jurgio. Kyla kryžiai ir 
meniški koplytstulpiai pakelė
se, sodybose, laisvės kovotojus 
primenančiose vietose.

“LKB KRONIKOS” SUKAKTIS
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

kronikos” dvidešimtmečio su
kaktį kauniečiai paminėjo kovo 
14 d. Susirinkusius leidėjus ir 
platintojus pasveikino Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius 
prof. dr. A. Avižienis, katalikų 
visuomenės vardu kalbėjęs A. 
Raškinis. Pagrindinį pranešimą 
padarė vysk. Sigitas Tamkevi- 
čius, buvęs “Kronikos” redakto
rius, suimtas 1983 m. Jo darbą 
tęsė kun. Jonas Boruta. Pirma
sis “Kronikos” numeris, pasiro
dęs 1972 m. kovo 19 d., buvo re
daguotas Simno šventovėje, kur 
taipgi buvo saugoma ir daug 
rankraščių. Pirmaisiais metais 
“Kronika” Vakarus pasiekdavo 
per Maskvos disidentus, o vė
liau “Kronikos” mikrofilmus 
išveždavo Lietuvon atvykstan
tys svečiai iš užsienio. Vir
ginijos Vanagienės “Tiesoj” 
paskelbtame sukakties aprašy

me minimas ir dr. Arvydas Žy- 
gas. Jis “Kronikos” leidimą pa
vadino Lietuvos pavasariu, o 
jos sukaktį — antruoju tautinio 
atgimimo dvidešimtmečiu, at
skleidusiu sovietinį lietuvio 
nužmoginimą. Esą dabar atgims
tančioj tautoj vieninteliu tiks
lu ir prasme reikia laikyti vi
dinę žmogaus laisvę. Su “Kroni
kos” platinimu išeivijoje minė
jimo dalyvius supažindino Lie
tuvon atvykęs Religinės šalpos 
pirm. kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Vilniečiai “Kronikos” dvi
dešimtmečio sukaktį minėjo ko
vo 21 d. Šv. Kazimiero švento
vėje.

PAMINKLAS PREZIDENTUI
Jokūbave, dabartiniame Kre

tingos rajone, gyveno 1926 m. 
ūkininku tapęs antrasis Lietu
vos prez. Aleksandras Stulgins
kis. Sovietinės okupacijos me
tais jis iš ten buvo ištremtas 
į Karagandos sritį. Lietuvon 
grįžęs 1957 m., dirbo Vytėnuo- 
se. Mirė Kaune 1969 m. rugsėjo 
22 d. Jokūbavo ir apylinkių gy
ventojai jo atminimui įamžinti 
dabar pastatė skulptoriaus Mo
tiejaus Narbuto sukurtą pa
minklą su iškaltu velionies ba
reljefu. Spaudoje rašoma, kad 
Lietuvos ambasada Rusijos fe
deracijoje iš buvusios SSSR 
saugumo prokuratūros Maskvo
je gavo kai kurių Lietuvos pi
liečių baudžiamąsias bylas. 
Tarp jų yra ir Lietuvos antro
jo prez. A. Stulginskio byla. 
Šie istoriniai dokumentai jau 
perduoti Lietuvos archyvų va
dovybei Vilniuje.

MUGĖ “AGROBALT ’92”
Vilniuje, Lietuvos parodų 

centre “Litexpo”, balandžio 7-10 
d.d. įvyko tarptautinė žemės 
ūkio, maisto pramonės ir įpa
kavimo įrangos mugė “AgroBalt 
’92”. Jai buvo ruoštasi nuo 1990 
m. pradžios. Kadaise parodų 
centrui “Litexpo” buvo planuo
tas tik 700 kv. metrų plotas, o 
šios pirmosios tarptautinės mu
gės parodom reikėjo 9.500 kv. 
metrų ploto. Net ir pristačius 
papildomus paviljonus, erdvės 
nebuvo per daug. “AgroBalt ’92” 
mugė buvo didžiausia Baltijos 
respublikose, bet tarptautiniu 
mastu ji atsiliko nuo tokių di
džiųjų renginių pasaulyje. Mu
gės atidarymo juostelę perkir
po Lietuvos aukščiausiosios ta
rybos pirm. Vytautas Landsber
gis. Mugėn su savo gaminiais 
įsijungė 240 firmų, atstovavu
sių Lietuvai, Vokietijai, Pran
cūzijai, Italijai, Olandijai, Is
panijai, Austrijai, JAV, Šveica
rijai, Turkijai, Suomijai bei ki
toms šalims. Vokietijos firmos 
užėmė 55% viso mugės “Agro
Balt ’92” parodoms skirto plo
to. Oficialias delegacijas mu
gėn atsiuntė Latvija, Estija, Gu
dija ir Vokietija, svečius — 
Ukraina, Rusija bei kitos vals
tybės. Mugėje pasirašyta 2.400 
sutarčių, parduota 68% visų rū
dinių. Amerikiečių firmos 
“Townsed” dešrelių gamybos 
automatą “Supermatik RT-6” įsi
gijo Šiaulių mėsos kombinatas, 
o jį užsisakė Kauno ir Alytaus 
mėsos kombinatai. Daug mugės 
lankytojų sutraukė vokiečių 
rengiami seminarai, juos su
pažindinę su pažangiausia že
mės ūkio ir maisto pramonės 
technologija. V. Kst.

Skautų veikėjai susitiko Vasario 16 gimnazijoje surengtoje Kaziuko mugė
je kovo 7 d. Iš kairės: psl. Klarisė Bacevičiūtė, psl. Patricija Jušinskaitė, 
Europos rajono brolijos atstovas iš D. Britanijos v.s. Juozas Maslauskas 
ir “Aušros” tunto tuntininkas ps. Petras Veršelis Nuotr. M. Šmitienės

Hamilton, Ontario
PADĖKA

Nuoširdus ačiū už mano gimi
mo dienos proga visiškai netikėtai 
surengtą puotą. Tai buvo nuostabi 
staigmena - toks gausus jūsų daly
vavimas salėj!

Džiaugsmo ašaras spaudė, kad 
mano dukros ir žentai nuostabiai 
paslaptingai viską atliko. Nesvar
bu, kiek aš rašau - tai tik tuščios 
eilutės. Gyvenimas spalvotas - da
vė džiaugsmo, daug sielvarto bei 
skausmo . . . Mano mintys nuklydo 
į praeitį, kad brangus gyvenimo 
draugas turėjo labai anksti palik-
ti šį pasaulį...

Nuoširdžiai dėkoju už jūsų atsi
lankymą iš arti ir toli. Gaila, kad 
ne visi galėjo dalyvauti. Dėkoju už 
labai vertingą bendrą dovaną; ačiū

© LIETUVIAI PASAULYJE

KAIRYS
BALTIC EXPEDITING
517 Fruitland Road, 
Stoney Creek, Ont. L8E 5A6

Pristatom jūsų pačių sudarytus siuntinius į namus gavėjui, kuriam 
nereikia primokėti. $3.50 už kg laivu, per 2 mėn. nuo išsiuntimo,
$5.90 už kg lėktuvu, per 2 savaites 
nuo išsiuntimo. Mažiausia siunta
- $15, maksimumo nėra.
Sudarom įvairius maisto ir medi
cininių reikmenų siuntas.
Pristatom pinigus, rūkytą mėsą 
ir medicinius reikmenis Lietuvoje.
Skambinti 9 v.r. - 8 v.v.; pristatyti 
-10 v.r. - 6 v.v.; šeštadieniais
- 10 v.r. - 3 v.p.p. arba pagal 
susitarimą.
Už mažą užmokestį paimsime Hamiltono rajone iš jūsų namų. 

Mes esame EUROTRAX PARCEL SERVICE agentai.

Talka Lietuvai
“Canadian Executive Service 

Organization (CESO) balandžio 
mėnesio biuletenyje “Entre- 
News” praneša apie tris talkos 
atvejus, suteiktus Lietuvai. 
Grant Reuber talkininkavo 
Lietuvos ministeriui pirminin
kui kaip patarėjas darant Lie
tuvos ekonominį planavimą. 
Terence Russel buvo patarė
jas valstybinio biudžeto ir 
valstybinių mokesčių klausi
mais. Bill Wilburn talkinin
kavo planavimui apie banki
nių patarnavimų išplėtimą.

CESO organizacija teikia vi
sokeriopą profesinę talką nau
jai besivystančioms valsty
bėms ir Kanados pirmykščių 
gyventojų organizacijoms. CE
SO pagrindą sudaro savanoriai 
patarėjai (volunteer consul
tants), kurie atlieka talkinin
kavimo uždavinius už tai neim
dami atlyginimo. Šių metų bir
želio mėnesį CESO švenčia 25 
metų veiklos sukaktį.

Organizacijos leidinio “Fo
cus” š.m. pavasario numeryje 
yra įdėtas platesnis aprašy
mas apie Grant Reuber viešna
gę Lietuvoje. Prieš išeidamas 
į pensiją 1990 m., G. Reuber 
ėjo Bank of Montreal preziden
to pareigas. Jis buvo pirma
sis CESO savanoris patarėjas 
nuvykęs Lietuvon. Ten lankėsi 
du kartus - gruodžio mėnesį 
prieš Kalėdas ir sausio mėne
sį. Lietuvoje jis susitikęs su 
vyriausybės nariais, valstybi
nių įstaigų darbuotojais ir pri
vačiais verslininkais. Visur 
radęs daug entuziazmo ir susi
domėjimo. Kaip pavyzdį jis nu
rodo finansų ministerę Kune
vičienę, kuri gerai suprantan
ti reikiamus nugalėti sunku-

mus atsikratant įpročių, kurie 
buvo įsigyti kaip sovietiško 
valdymo pasekmė. ,

G. Reuber išreiškia nuomo
nę, kad Lietuvos laukiantis la
bai didelis darbas, pertvarkant 
ekonominį gyvenimą. Ypač 
opus reikalas esąs išvystimas 
įstatymų ir taisyklių tinklo, 
kuris reguliuotų komercinių 
bankų veiklą. Taip pat reika
linga išlavinti kadrus žmonių, 
kurie žinotų ir mokėtų kaip 
įstatymų ir taisyklių rėmuose 
išvystyti komercinių bankų 
veiklą. A.P.S.

Gabenant mirusių pelenus 
Lietuvon

Būtina pateikti šiuos doku
mentus: 1. Pažymą apie krema
vimą. 2. Pažymą, kad urnoje, iš
skyrus palaikus, daugiau nieko 
nėra. 3. Metrikus. 4. Mirties liu
dijimą. 5. Konsulo lydraštį, nu
rodant: urnos įpakavimą, ant
spaudavimą; asmenų, parve
žančių ir pasitinkančių urną, 
pavardes; kelionės maršrutą; 
laidojimo vietą. 6. Kitus doku
mentus, jei to reikalauja už
sienio valstybės įstatymai.

Lietuvoje reikia gauti: 1. Me
rijos leidimą laidoti, nurodant 
kapines, vietovę, miestą, lai
dojimo datą.

Pastaba. Šis reikalavimų są
rašas gautas iš Lietuvos valsty
binių įstaigų.

Lietuvos generalinis konsulatas
Niujorke

daug širdies ir darbo įdėjusioms 
mieloms ponioms puošiant ir ke
pant skanumynus.

Tas su jumis praleistas vakaras 
liks giliai mano širdyje. Už gra
žius linkėjimus tegul jums atlygina 
ir laimina Gerasis Dievas.

Su meile - Bronė Skvereckienė

PER KLK MOTERŲ DR-JOS Ha 
miltono skyrių “Vaiko tėviškės na
mai” vajui aukojo: $100-Stasys Ka
činskas, N.N., a.a. Stasės Pyragie
nės atminimui I. Jakimavičiūtė, 
a.a. Artūro Grabošiaus atminimui 
Leonardas Grabošius; $50 - Vyt. 
Beniušis, a.a. M. Meškausko ir a.a. 
St. Geidukytės pirmųjų mirtie? 
metinių prisiminimui J. Grabo- 
šienė; $25 - K. Meškauskas a.a. M. 
Meškausko atminimui; $20-J. As- 
tas; $10-D. Švažas, R. Choromans- 
kytė.

Aukos priimamos ir “Talkoje”, 
sąskaitos nr. 1467608.

Visiems dėkinga valdyba.

Sudbury, Ontario
LŠSI MAIRONIO ŠAULIŲ kuopa 

1992 m. balandžio 26 d. turėjo na
rių susirinkimą ir naujos valdybos 
rinkimus. Nors susirinkime daly
vavo nedaug narių, valdyba buvo 
išrinkta trejų metų laikotarpiui. 
Pareigomis pasiskirstė: J. Stankus 
- pirm., A. Albrechtienė - ižd., B? 
Stankienė - sekr., V. Bružas ir V. 
Stepšys - revizijos komisija. Nedi
delė Maironio šaulių kuopa per 
praeitus dvejus metus lietuviš
kiems reikalams paaukojo $1500, 
paremdama laikraščius, žurnalus, 
Sąjūdį, lietuvių Slaugos namus ir 
Lietuvos šalpos vajų. J.S.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp A y YT A » LIETUVIŲ KREDITO 
JL /V KOOPERATYVAS

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" //V) 
atstovas) Sšr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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 36 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ... 5% 
santaupas....................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 3.75% 
90 dienų indėlius ...........  6.5%
1 m. term, indėlius ............  7.5
1 m. term.ind.mėn.pal........  7%
3 m. term.indėlius .............  8%
RRSP ir RRIF (pensijos)...5% 
RRSP ir RRIF 1 m.............7.5%
RRSP ind. 3 m.....................  8%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 13.25% 
nekiln. turto pask. 1 m........9%
nekil.turto pask. 3 m. ... 9.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Siuntiniai į
Baltijos kraštus

Tel. (416) 643-3334 
FAX (416) 664-6097

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “TaiKoje”

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

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

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

JA Valstybės
Simbolinis VLIKo uždarymo 

seimas, globojamas Lietuvos 
vyriausybės, įvyks Vilniuje š. m. 
gegužės 30-31 d.d. JAV lietuviai 
šia proga organizuoja ekskursi
jas Vilniun ir Lietuvon. Pirmoji 
grupė išvyks gegužės 25 d. Lietu
vos valstybės muziejun jau yra 
išsiųsta JAV ir Kanados lietu
vių kolonijas aplankiusi taut- 
žudystės paroda. Ji bus atida
ryta VLIKo simbolinio seimo 
metu, jei tada jau bus atvežta 
Vilniun.

A. a. dr. Henrikas Brazaitis, 
ilgametis Ohio lietuvių gydy
tojų draugijos pirmininkas, mi
rė Klivlande kovo 13 d. Velio
nis, gimęs 1911 m. rugsėjo 20 d. 
Vilniuje, Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto medicinos fakul
tetą baigė 1936 m. Pradžioje dir
bo gydytoju Lietuvos karo ligo
ninėje, o vėliau — asistentu uni
versiteto medicinos fakultete. Į 
JAV atvyko Bostonan 1949 m., 
bet gyveno Niujorke ir nuo 1957 
m. gydytojo praktika vertėsi 
Klivlando Willoughby priemies
tyje. Velionis taipgi yra vado
vavęs Pasaulio lietuvių gydyto
jų draugijai, ėjęs vicepirminin
ko visuomeniniams reikalams 
pareigas PLB valdyboje. Daug 
darbo yra įdėjęs Lietuvių sody- 
bon, kuri yra skirta Klivlando 
lietuviams pensininkams bei ki
tiems senesnio amžiaus tautie
čiams. Pastaraisiais metais dėl 
susilpnėjusios sveikatos retai 
bepasirodydavo lietuviškuose 
renginiuose. Laidotuvių namuo
se maldoms vadovavo kun. Gedi
minas Kijauskas, SJ, su velio
niu atsisveikino Ohio lietuvių 
gydytojų draugijos pirm. dr. Dai
nius Degėsys, dr. Antanas But
kus ir dr. Juozas Skrinska. Gi
liam liūdesy liko žmona Tamara, 
dukra Kristina su šeima. Velio
nies palaikai sudeginti krema
toriume.

Detroito jūros šaulių “Švytu
rio” kuopa sidabrinę veiklos 
sukaktį liepos 26 d. švęs “Pilė
nų” vasarvietėje. Kuopos valdy
bos pirmininkas yra Bronius 
Valiukėnas, kultūrinių reika
lų vadovas — Stasys Sližys, mo
terų skyriaus vadovė — Ona Se- 
lenienė, kuopos kapelionas — 
kun. Kazimieras ' Simaitis. Fi
nansinis “Pilėnų” stovyklavie
tės išlaikymas sunkėja, nors 
išlaidas sumažina savanoriška 
šaulių talka.

Australija
Vincas Kazokas, poetas ir ilga

metis savaitraščio “Mūsų pasto
gė” redaktorjus, mirė Sidnyje 
1984 m. spalio 30 d. Dabar “MP” 
balandžio 13 d. laidoje yra at
spausdintas iš Lietuvos gautas 
Juozo Žitkausko laiškas “Vinco 
Kazoko muziejus Kapčiamies
tyje”. Laiško autorius yra to 
steigiamo muziejaus vadovas. 
Iš jo sužinome, kad muziejui 
yra pasirinktas Kapčiamiestis, 
nes jo valsčiuje buvo Mėčiūnų 
kaimas, kuriame 1919 m. sausio 
15 d. gimė V. Kazokas. Už pasto
vų rūpinimąsi muziejumi J. Žit- 
kauskas dėkoja velionies našlei 
dr. Genovaitei Kazokienei, Al
binui Giniūnui ir nusiskųsda- 
mas pasakoja: “Tai tik per juos 
mums nenutrūksta ryšys su Aus
tralija, gyvenamąja poeto vieta. 
Pastaraisiais metais tai viskas. 
Mano rašymai Vincą Kazoką pa
žinojusiems žmonėms, kurių 
adresus gaunu, atsimuša kaip 
žirniai į sieną ir jokio atsaky
mo nesulaukiu. Ir sunku tada 
būna pasakyti, ar tai pašto trū
kumai, ar paprasčiausias ne
kreipimas jokio dėmesio į tai. 
Man, o ir kitiems muziejaus or

ganizatoriams bei lankytojams 
susidaro įspūdis, kad Vincas 
Kazokas, mieli Australijos lie
tuviai, tampa užmirštamu ...” 
J. Žitkauskas muziejuje neturi 
nė vieno stipresnio ir plates
nio atsiminimų rašinio iš Aus
tralijos. Atsiminimus apie V. 
Kazoką ir nuotraukas jis prašo 
siųsti šiuo adresu: Juozui Žit- 
kauskui, Eigulių 8, 4572 Kapčia
miestis, Lazdijų . rajonas, Li
thuania.
Britanija

DBLS Stoke-on-Trent skyriaus 
metiniame susirinkime kovo 
21 d. dalyvavo tik tuzinas narių, 
nors skyrius jų turi beveik 40. 
Negausūs susirinkimo dalyviai 
prisiminė du neseniai mirusius 
narius — a.a. A. Petronį ir a.a. 
A. Kalasevičių, išklausė valdy
bos pirm. Bronės Puodžiūnienės 
padarytą veiklos pranešimą. 
Naujajai kadencijai buvo palik
ta ta pati valdyba — pirm. Br. 
Puodžiūnienė, sekr. V. Dargis 
ir ižd. B. Puodžiūnas. Revizijos 
komisijoje sutiko pasilikti K. 
Kamarauskas ir M. Sveikutis.

Mančesterio lietuvių klube 
vasario 22 d. buvo sušauktas 
metinis vietinio DBLS skyriaus 
narių susirinkimas. Tradicinius 
pranešimus padarė valdyba ir 
revizijos komisija. Priimtas ir 
tradiciniu tampantis susirinki
mo dalyvių nutarimas sekančiai 
kadencijai palikti tą pačią val
dybą ir revizijos komisiją. Tad 
DBLS Mančesterio skyriui vėl 
vadovaus valdybos pirm. A. Pod- 
voiskis, sekr. S. Lauruvėnas ir 
ižd. J. Šablevičius, o jų pastan
gas prižiūrės revizijos komisi
jos pirm. V. Paulauskas ir narys 
V. Rudys. Skyriaus nariai svars
tė Londono lietuvių namų ir Lie
tuvių sodybos perdavimo Lietu
vai problemas, pasisakydami už 
referendumą šiuo klausimu. Su
sirinkime taipgi buvo diskutuo
jamos Lietuvos pilietybės pro
blemos, Mindaugo karūnavimo, 
Dariaus ir Girėno skrydžio per 
Atlantą minėjimų datos.
Lenkija

Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugija (LVKD), šiemet mi
ninti trisdešimt penktuosius 
veiklos metus, buvo įsteigta 1957 
m. LVKD XII-sis suvažiavi
mas kovo 28-29 d.d. Punske su
silaukė apie 70 atstovų iš Vroc
lavo, Gdansko, Varšuvos, Seinų, 
Suvalkų, lietuviškų kaimų bei 
kitų Lenkijos vietovių. Suva- 
žiaviman įsijungė ir kelios de
šimtys svečių. Iš Lietuvos atvyko 
Aukščiausiosios tarybos atsto
vas ir valstybinės sričių proble
mų komisijos pirm. Romas Ozo
las su užsienio reikalų minis- 
terio pavaduotoju Gediminu 
Šerkšniu ir kitais pareigūnais. 
Pagrindinį veiklos pranešimą 
padarė LVKD pirm. Eugenijus 
Petruškevičius. Suvažiavimo 
dalyviai jį paliko valdybos pir
mininku sekančiai kadencijai, 
išrinkdami dešimties narių ta
rybą. Pastaroji valdybą papildė 
penkiais nariais — Kazimieru 
Baranausku, Jūrate Kardaus- 
kiene, Marija Misiukoniene, 
Alicija Sitarskiene ir Algirdu 
Vektoriumi. Ligšiolinis Lenki
jos lietuvių visuomeninės kul
tūros draugijos pavadinimas 
(LVKD) buvo pakeistas trumpes
niu — Lenkijos lietuvių drau
gija (LLD). Jos sudaryta komi
sija paruoš LVKD trisdešimt- 
penkmečio veiklos ir aplamai 
Lenkijos lietuvių istorinę ap
žvalgą. LLD jungs visus Lenki
joje gyvenančius lietuvius, 
stengsis išrinkti savo atstovą 
Lenkijos seiman, rūpinsis dvi- 
kalbystės įvedimu Seinų ir 
Punsko valsčiuose.

AMBER

GLOBES

Latvių įstaiga 
PATARNAVIMAI 
į BALTIJOS 
VALSTYBES

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

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

Darbo valandos - pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį nuo 
12 v.r. - 6 v.v., šeštadienį 10 v.r - 2 v.p.p.

Siuntiniai lėktuvu ar laivu 
Perduodam pinigus 
Užsakome keliones 
Sutvarkome iškvietimus ir 
vizas
Paruošti maisto siuntiniai 
nuo 17 kg - $95 
Pristatome lengvas 
mašinas, sunkvežimius 
Traktorius ir žemės ūkio 
mašinas

• Statybines medžiagas 
ir įrankius

• Gėles, persiunčiame
FAX pagalba ir atliekame 
kitus patarnavimus

• Persiuntimas garantuotas 
ir apdraustas

• Teiraukitės mūsų kainų 
sąrašo

SIUNTINIAI LĖKTUVU IŠSIUNČIAMI 
kas antrą šeštadienį, gaunami Rygoje per 9 dienas ir 

pristatomi Lietuvoje per savaitę.



Kanados kryžkelė ir lietuviai I
Ryšium su konstitucine Kanados krize ir busima pertvarka iškyla tautinių grupių, taigi ir lietuvių, 

ateities klausimai. Jie išryškės visų pirma peržvelgus Kanados kelią į nepriklausomybę
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Anapilio sodybos rūpesčiai
ALGIRDAS-POVILAS 

POVILAITIS
Daug vandens nutekėjo Šven

tojo Lauryno upe nuo tų laikų, 
kai Akadijoje (dabartinėje 
Naujojoje Škotijoje ir rytinia
me Naujajame Brunsvike) 1604 
m. apsigyveno pirmieji ateiviai 
iš Prancūzijos. Juos sekė kiti 
tautiečiai, išsikėlę Šv. Laury
no upės krantuose 1608 m. Aka
dijoje jiems sekėsi geriau ir 
jau XVIII š. viduryje gausaus 
gyventojų prieauglio (50-60%/ 
1000 gyv.) dėka jų jau buvo apie 
16.000. Iroqouis indėnų puola
miems krantiečiams buvo sun
ku išsilaikyti. Jiems apginti 
buvo atsiųsti iš Prancūzijos 
stiprūs kariuomenės daliniai. 
Kolonistų skaičius, kuris te
siekė 680 gyventojų 1651 m. pa
šoko iki 70.000 Prancūzijos val
dymo laikotarpio gale (1763). 
Montrealio miestas buvo įsteig
tas 1642 m.

Sprendimai Europoje
Visa tų laikų Š. Amerikos ko

lonijinė politika buvo apspren
džiama Europoje. Tuometiniai 
nesibaigiantys mūšiai-skerdy- 
nės visoje V. Europoje, ir po jų 
sekančios taikos sutartys rei
kalavo mainų. Įjungimas į de
rybų eigą tolimų užjūrio kolo
nijų ir prekybinių sutarčių pa
lengvindavo taikos sutarčių 
pasirašymą.

Liudviko XIV politiniai pla
nai susijungti su Ispanija, jo
sios karūną paveldint vaikai
čiui Pilypui, jaudino visą tuo
metinę Europą, ypač Angliją ir 
Olandiją. Tuo būdu Le Grand 
Monarque siekė pakeisti savo 
naudai iki šiol išlaikytą kari
nių jėgų pusiausvyrą Europoje. 
Visą V. Europą varginantieji 
karai, prasidėję 1701, baigėsi 
Utrechto (1713) ir Rastatto 
(1714) taikos sutartimis.

Pagal Utrechto sutartį, Pran
cūzija atidavė Anglijai visą 
Akadiją, Hudson’o įlankos te
ritoriją ir Newfoundlandą, o 
Ispanija jai pavedė 30 metų ne
paprastai pelningą juodųjų 
vergų prekybos monopolį su P. 
Amerika, kuri anksčiau pri
klausė Prancūzijai.

XVIII š. Septynerių metų ka
re, kuris tęsėsi nuo 1756 iki 
1763 m., Prūsija, paremta Ang
lijos, nugalėjo Austrijos, Pran
cūzijos, Rusijos, Švedijos ir 
Saksonijos sąjungą. Toji perga
lė buvo pripažinta 1763 m. Pa
ryžiaus taikos sutartimi. Ang
lija, galutinai nugalėjusi Pran
cūziją ir Ispaniją, sucementa
vo savo imperiją. Šia sutartimi 
Prancūzija atidavė Anglijai vi
są Kanadą, vadinamą Naująją 
Prancūziją, pasilikdama sau 
tik Saint-Pierre et Miquelon 
saleles ir žuvavimo bei žuvų 
džiovinimo teises Newfound- 
land’e (French Shore).

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai:

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

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

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

Regina (Gina) 
Gregorian
Associate Broker

Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių kalba.

Burlingtono, Hamiltono ir Oakvillės apylinkėse.
Nemokamas namų įvertinimas

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

Roseland Realty Ltd., Realtor 
Independently Owned and Operated

1763 m. taikos sutartimi Pa
ryžiuje baigėsi Prancūzijos 
valdymo epocha Kanadoje.

Anglams laimėjus
Anglija nedelsdama savo 

teises įgyvendino visame Š. 
Amerikos žemyne. Akadiečiai, 
nenorėdami prisiekti Angli
jai, kad nereikėtų stoti jos ka
riuomenėn ir kovoti prieš 
Prancūziją, buvo 1755 m. ang
lų kariuomenės deportuoti ir 
išsklaidyti po visas 13 anglų 
valdomų Amerikos valstijų, 
ardant šeimas, deginant tro
besius ir atiduodant jų žemes 
anglų ateiviams. Le Grand De
rangement palietė apie 6.500 
prancūzų. Tie, kurie suspėjo, 
pasitraukė į miškus ir į kitas 
Kanados dalis.

1759 m. ginkluotos prancūzų 
pajėgos buvo anglų kariuome
nės sutriuškintos prie Kvebeko 
miesto, Plaines d’Abraham.

Britų valdžia Londone vis 
dėlto atsižvelgė į sunkią Kana
dos prancūzų padėtį, leido 
jiems ir toliau išpažinti kata
likų tikėjimą, vartoti gimtąją 
kalbą, o 1774 m. Kvebeko aktu 
jiems grąžino ir ankstyvesnią- 
ją prancūzų teisinę sistemą, 
išskyrus baudžiamąją. Už tą 
largesse d’esprit Kanados 
prancūzai atsidėkojo anglams 
savo lojalumu Amerikos revo
liucijos metu, kai jie drauge 
apgynė Kvebeko miestą. Jei šis 
lemiamas mūšis nebūtų buvęs 
laimėtas, šiandieną Kanados 
konfederacijos nebūtų.

Dvilypė Kanada
Versalio sutartis, kuria 1783 

m. buvo pripažinta JAV nepri
klausomybė, buvo nepriimtina 
Anglijos imperijos ištikimie
siems. Tie vadinamieji “loja- 
listai”, pasitraukdami iš JAV, 
masiškai užplūdo Kanadą, rei
kalaudami, kad Londonas ap
gintų jų interesus. Tuometi
nė Kanada buvo Londono val
džios padalinta į dvi dalis - 
Aukštąją ir Žemąją, t.y. nuo Šv. 
Pranciškaus ežero iki Hud
son’o įlankos ir nuo to paties 
ežero į rytus iki Labradoro. 
Žemojoje, t.y. prancūzų apgy
ventoje Kanados dalyje, admi
nistracija, lėšos ir didžioji pre
kyba buvo anglų rankose. Taip 
pat jie turėjo žymią daugumą 
vykdomojoje ir įstatymus lei
džiamojoje valdžioje. Kanados 
prancūzai, Papineau vadovau
jami, tai politinei valdymo 
sistemai pasipriešino. Įvykusi 
1827 m. vadinamoji patriotų 
revoliucija buvo anglų numal
šinta tais pačiais metais. Po 
to įvykio anglų imigracija Ka- 
nadon labai sustiprėjo, ir vien 
nuo 1827 iki 1832 m. į šį kraštą 
atvyko apie 120,000 nuo pramo
ninės revoliucijos nukentėju
sių britų. 

Tuo metu politinis prancūzų 
rašytojas Charles Alexis C. de 
Tocqueville, atvykęs iš Euro
pos, Kvebeke pastebėjo, kad 
Kanados prancūzai galutinai 
karą yra pralaimėję.

Londono valdžia nusiuntė 
tuomet į Kanadą gubernatorių 
lordą Durham su instrukcijo
mis nuodugniai ištirti revoliu
cijos priežastis. Jis priėjo iš
vadą, kad provincinių savival
dų reikalavimai yra teisėti, 
bet suverenumą pripažino tik
tai britams.

Konstitucija
Britų Šiaurės Amerikos ak

tas (The British North Ameri-

can Act, BNA), paskelbtas 1867 
m. tapo Kanados konstitucija, 
pagal kurią sudaryta Kanados 
konfederacija. Pagal šį įstaty
mą Kanada gavo vidaus auto
nomiją, įvedė anglų ir prancū
zų kalbų lygybę, nustatė admi
nistracines funkcijas, jas pa
dalindama tarp federacinės ir 
provincinių valdžių. Provinci
joms priklauso švietimas, teis
minė administracija, savival
dybės, kalėjimų, ligoninių, lab
daros institucijų administra
cija, valstybinių žemių valdy
mas, teisė nustatyti ir išrink
ti provincijos mokesčius, rū
pintis visais vietinio pobūdžio 
reikalais.

Pagal JAV konstituciją val
džia yra centralizuojama fede
racijos viršūnėje, antraeiliai 
dalykai paliekami valstijoms. 
Pagal Kanados konstituciją 
priešingai: pirmoje eilėje val
džia teikiama provincijoms, 
ir tik tos valdymo funkcijos, 
kurios yra pateisinamos bend
rųjų interesų, yra nukeliamos 
į konfederacinį lygį.

Per sovietines užtvaras - į kunigus
Persekiotas, tardytas, grasintas Kazimieras Skučas Lietuvoje pasiekė kunigystę. Pradėjo 

savo kelią batsiuvyste ir šaltkalvyste. Dabar- Veiverių klebonas, kuriam vienmarškinio 
šienpjovio apranga lygiai gerai tinka, kaip ir sutana

BIRUTĖ JONELIENĖ, Prienai

Šiemet Lietuvoje žiema be 
sniego, todėl ne rogėmis, bet į 
gražią karietaitę pasikinkęs 
juodbėrius, lydimas varpelių 
tilindžiavimo, lankė klebonas 
Kazimieras Skučas savo para
pijiečius.

Nemaža Prienų rajono Vei
verių parapija — miestelis 
pakelyje nuo Kauno į Mari
jampolę, Suvalkijos lygumo
se. O klebonas aptarnauja dar 
ir kaimyninę Pažėrų parapi
ją, kuri neturi savo klebono, 
nes kunigų Lietuvoje trūksta.

Į mokslą
Prisimena K. Skučas ir sa

vo kelius į mokslą. Ne tėvai 
ragino būti kunigu — ta mintis 
pamažu subrendo, patraukė 
pusbrolio kunigo pavyzdys, 
jo susirūpinimas: “Kas bus, 
kai pasikeis laikai, sugrius 
komunizmas? Lietuvai truks 
kunigų”.

Šeima, kurioje gimė 1934 m. 
Kazimieras, gyveno Prienų ra
jono Barauskinės kaime. Augo 
šeši vaikai. Buvo pokaris, 
rusų okupacijos pradžia. Tė
vas invalidas dirbo siuvėju, 
vėliau pradėjo dirbti žemę, 
laikė karves. Prie turėtų 3,5 
ha nusipirko dar 10 ha žemės.

Kazimieras vaikystėje mokė
si batsiuvio amato; baigęs 
vidurinę mokyklą, stojo į tech
nikumą, o iš ten buvo pašauk-
tas į sovietinę kariuomenę. 
Tarnavo Pavolgyje, prie Vladi
vostoko. Grįžęs trejus metus 
dirbo šaltkalviu, o vakarais 
mokėsi Politechnikos institu
te. Tik du kursus baigė. Nu
galėjo pašaukimas — pasirin
ko dvasininko kelią. 1960 m. 
Kazimieras įstojo į Kauno ku
nigų seminariją.

— Dar vidurinėje mokykloje 
mane vadindavo kunigu. Sykį 
siūlė vaidinti kunigą ateisti
niame vaizdelyje — griežtai 
atsisakiau, — prisimena kle
bonas.

Saugumiečių grasinimai
Mokantis seminarijoje, pra

sidėjo nemalonūs susitikimai 
su saugumiečiais. Kviesdavo 
“į karinį komisariatą” mokslo 
metų pradžioje, nepalikdavo 
ramybėje per vasaros atosto
gas. Mandagiai klausinėdavo 
kaip sekasi, versdavo išsipa
sakoti, siūlydavo pagalbą. 
Nieko nepešę grasindavo.

— Buvau baigęs tris kursus, 
kai pasikvietė Prienų rajono 
saugumietis Jurkus, — prisi
mena klebonas. — Jis piktai 
grasino: “Nemėgink važiuoti 
rudenį į seminariją!”

Dar atmintyje išliko mokan
tis antrame seminarijos kur
se nemalonus susitikimas su 
žurnalistu Žobaku (jau miręs) 
ir jo šmeižikiškas straipsnis 
rajono laikraštyje “Naujas 
gyvenimas”.

Kazimieras nepabūgo per
sekiojimų ir grasinimų. Pa
galiau saugumiečiai paliko jį 
ramybėje, leido baigti kunigų 
seminariją. Tik tai nereiškė, 
kad jie paliko ramybėje ne
paklusnų klieriką. Kai baigė

Kun. KAZIMIERAS SKUČAS, Veiverių klebonas, prie atstatyto koplytstul
pio 1990 m. Čiurlių kaime

seminariją, ilgai neleido 
dirbti, net į 6 parapijas buvo 
skiriamas, bet vis nepatvirtin
davo. Pagaliau septintą kartą 
buvo paskirtas į Kėdainius, 
ten, kur ypač aktyviai dirbo 
Saugumas.

Ištvermingas darbuotojas
Trejus metus išbuvęs Kė

dainiuose, kun. K. Skučas buvo 
paskirtas į Prienus. Vėliau 
trumpai dirbo Alytuje. Į Ma
rijampolės rajono Sangrūdos 
parapiją atėjo sunkiu laiku
— buvo sudegusi šventovė. 
Turėdamas staliaus gabumų, 
pastatė naują šventovę. Kai 
ją šventino,' sovietinė mili
cija ir kariuomenė užstojo 
visus kelius, neleido nei 
žmonių, nei kunigų, praleido 
tik vieną vyskupą.

Sangrūdoje kun. Kazimieras 
klebonavo 12 metų. Nors bu
vo uždrausta, Kalėdų laiko
tarpyje lankydavo parapijie
čius. Niekas neįskundė. Ne
sislėpdamas mokė tikėjimo 
tiesų vaikus. Keli jų vėliau 
įstojo į kunigų seminariją. 
Dėl vaikų turėjo nemalonių 
susitikimų su rajono valdžia
— kviesdavosi į vykdomąjį ko
mitetą, “auklėdavo”.

Prieš devynerius metus kun. 
K. Skučas sugrįžo klebonauti 
į savo tėviškę — Veiverių 
parapiją.

— Tiesą žmonės sako, kad sa
vo krašte pranašas nebūsi, 
— juokauja klebonas. — Nie
kur negavau tiek anoniminių 
laiškų, tiek grasinimų, kiek 
Veiveriuose. Ir žmonės labai 
nutolę nuo Dievo — retai lan
ko pamaldas, daug kas neina 
išpažinties.

Nieko nuostabaus — Veive
riuose gana nemažai “raudo
nųjų” — ir buvusių stribų, ir 
naujų laikų aktyvistų. O savo 
kalbomis ir darbais kelian
tis tautinę dvasią klebonas 
jiems buvo lyg krislas akyje. 
Dar sovietiniais laikais jis 
sakydavo drąsius pamokslus, 
o prasidėjus Atgimimui tapo 
tikru tautinės sąmonės ža
dintoju. Jis visada domėjosi 
ne tik religiniais reikalais, 
bet ir žemiškom problemom.

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994.
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Nugriauti kryžių
Kai 1987 m. pastatė švento

riuje kryžių, skirtą Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakčiai, 
tuometinis Prienų rajono vyk
domojo komiteto pirm. V. Ma- 
ruškevičius liepė jį nugriauti. 
Klebonas nepaklausė. Kryžius 
ir dabar puošia šventorių. 
1988 m. vasaros pabaigoje jis 
pastatė kryžių Skausmo kalne
lyje, prie Kauno-Marijampo
lės plento, kur stribai užkas
davo nužudytų Lietuvos parti
zanų lavonus. Nors Atgimimo 
vasara jau buvo sujudinusi 
Lietuvą, bet apie partizanus 
garsiai kalbėti dar niekas ne
drįso. Tas kryžius su trispal
ve vėliavėle buvo tikrai pir
mas Prienų rajone, o gal ir vi
soje Lietuvoje. Šį kartą ta pati 
partinė valdžia nedrįso nieko 
sakyti.

Kasdienybėje
Klebonas dalyvavo visuose 

patriotiniuose renginiuose, 
šventino partizanams pastaty
tus kryžius, aukojo už juos šv. 
Mišias, 1991 m. sausio dieno
mis važiavo budėti prie parla
mento Vilniuje.

Toks mūsų klebonas — ir 
dvasiškis, ir visuomenininkas, 
ir paprastas valstiečio sūnus, 
randantis bendrą kalbą su 
kiekvienu ūkininku, prie vai
šių stalo visus prajuokinan
tis anekdotais. Kas jį pamato 
vienmarškinį su dalgiu šie-
naujantį, sako, kad ši apran
ga tinka nemažiau negu kunigo 
sutana.

Klebonas labai mėgsta gra
žius žirgus, turi du savo juod
bėrius, kuriuos pasikinko į 
paties pasidarytą karietą, pa
ties pasiūtais pakinktais. Pra
vertė vaikystėje pramoktas 
batsiuvio amatas. Dabar gra
žių pakinktų nė su žiburiu ne
rasi, fabrikai jų negamina. 
Karietų, brikelių — taip pat. 
Todėl klebonas laisvalaikiu 
ir meistrauja karietas, siuva 
pakinktus. Kai būna švento
vėse kokios iškilmės ar šven
čiamos auksinės vestuvės, pra
neša arklius turintiems kai
mo žmonėms: suvažiuoja 14 jo 
padarytų karietų ir lekia per 
Veiverius žirgai — gražu žiū
rėti. Tokį reginį Lietuvos kai
me dabar retai pamatysi.

Anapilio korporacijos narių 
metinis susirinkimas įvyko ba
landžio 21 d. parapijos salėje. 
Susirinkimui pirmininkavo kor
poracijos valdybos pirm. J. Andru
lis, sekretoriavo susirinkimų sekr. 
D. Keršienė.

Susirinkimo pradžioje tylos 
minute buvo prisiminti ir pagerbti 
mirę korporacijos nariai. Susi
rinkusieji išklausė korporacijos 
valdybos ir kapinių komisijos 
pirmininkų ir iždininkų, o taip 
pat ir revizijos komisijos meti
nius pranešimus.

Valdybos pranešimą padarė 
pirm. J. Andrulis, ižd. V. Valiu
lis, kapinių komisijos — pirm. 
A. Pajaujienė, ižd. D. Keršienė 
ir revizijos vardu — V. Aušrotas.

Iš pranešimų aiškėjo, kad kor
poracijos laukia nauji finansi
niai sunkumai. Reikia dėl susi
dėvėjimo taisyti Anapilio pastato 
stogą, o taip pat taisyti automo
bilių statymo aikštę. Ypač aikš
tės taisymas pareikalaus didelių 
išlaidų. Mat įrengiant aikštę dėl 
tada pinigų stokos nebuvo padėtas 
tinkamas pagrindas. Iš tikrųjų, 
pasak šios srities žinovų, reikia 
aikštę pertvarkyti iš naujo.

Wasagoje Anapilio korporacijai 
priklausančiose patalpose veikia 
kleb. kun. J. Staškaus rūpesčiu 
Gerojo Ganytojo misija. Ten kiek
vieną sekmadienį vyksta pamal
dos, taipogi vietos lietuvių bend
ruomenės rengiami minėjimai bei 
susirinkimai. Pastarieji vyksta 
buvusioje stovyklavietėje iš vieno 
barako įrengtoje salėje. Misijos 
komitetas, kuris prižiūri pasta
tus, norėtų atremontuoti erdves
nes koplyčios patalpas, kurios 
tiktų naudojimui ir žiemos laiko
tarpiu. Koplyčios pertvarkymas 
taip pat pareikalautų nemažų iš
laidų.

Šiuo metu korporacija neturi 
pakankamai lėšų įvykdyti visus 
suminėtus darbus. Susirinkimas 
įpareigojo valdybą juos atlikti 
pagal būtinumo eilę.

Per praeitus metus Šv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidoti 136 
asmenys (iš viso 2269), kapavie
čių parduota 173. Nuo 1991 m. rug
sėjo 1 d. kapaviečių kaina — $500, 
o patarnavimai laidojant — $350.

Kapinių koplyčios nišoje įreng

<&SKAITYTOJAI PASISAKO
HIMNO KLAUSIMU

Kodėl tu neišpažįsti Dievo savo 
himne? Graudenasi straipsnio au
torius gerbiamas kunigas Vincas 
Valkavičius (“TŽ”, 1992.III.31) po 
savo straipsnio antrašte: “Lietuva 
brangi! Sveika mieloji!”

Tai gražus sentimentas. Nuo jo 
ir pradėsim. Dievas sutvėrė saulę, 
mėnulį ir žvaigždes - moko mus 
katekizmas apie pasaulio sutvė
rimą ir t.t. Ir dar: Dievas yra kiek
vienoj vietoj. Taigi jis yra ir sau
lėje. Lietuvos himno autorius Vin
cas Kudirka įprasmino, supoetino 
patį gražiausią, veiksmingiausią 
Dievo kūrinį - saulę. Jei Dievas 
yra kiekvienoj vietoj, tai Jis yra 
jūsų ir mūsų kieme. Tai kodėl jį 
metame iš saulės? “Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi” - pasa
kyta himne. O iš kur ateina toji 
šviesa ir tiesa ar ne iš Dievo?

Gerbiamam straipsnio autoriui 
patogu turėti po ranka tautų him
nus, kur minimas Dievas. Paste
bėjo ir savąjį, kur Dievas nepa
minėtas. Žvilgterkim pirmiausia 
į Ameriką. Joje marios netikin
čiųjų. Bet jie nekelia klausimo, 
ar reikia išmesti Dievą iš savo 
himno. Šventovės apytuštės, trūks
ta kunigų, nėra pašaukimų. Gaila 
ir liūdna. Dievo vardas, kaip ma
tome, padėties netaiso ir nepakei
čia. Turim pakankamai šventų pa
veikslų, religinės literatūros ir 
gražių giesmių, bet su jomis neti
kinčiųjų neprisišaukiam. Kiekvie
nas veiksmas - turi atoveiksmį. 
Kas prievarta brukama - neprilips. 
To ir nedarom.

Tie netikintieji yra mūsų bro
liai, tos pačios Lietuvos, tų pačių 
motinų vaikai. Kartais jie net ge
riau pasireiškia už mus - tikin
čiuosius. Visi juk esame žmonės 
su dorybėmis ir silpnybėmis. Ne 
vienas jų yra gyvybę paaukojęs už 
Lietuvos laisvę ar daug jai pasi
darbavęs dar nuo Kudirkos laikų. 
Prisiminkime Lietuvos nepriklau
somybę 1918 m. Tada mūsų tauta 
buvo religinėj aukštumoj. Bet ar 
atstūmė tuos, kurie netiki? Visi 
dirbo vieningai, nes tik vienybė
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ta Rūpintojėlio skulptūra. Ją su
kūrė kun. J. Staškus, panaudoda
mas daugybę kruopštaus savo dar
bo valandų. Ir visa tai jis paau
kojo Anapilio sodybai. Susirinki
mas skulptūros autoriui išreiškė 
nuoširdžią padėką.

Lietuvių kapinės priklauso On
tario katalikų kapinių konferen
cijai, kurioje dalyvauja kapinių 
komisijos atstovai. Konferencija 
teikia informaciją ir gina kapi
nių teises Ontario valdžioje.

Anapilio sodyba tarnauja ir 
plačiai lietuvių visuomenei. Ne
mokamai erdviomis bei modernio
mis patalpomis naudojasi Kana
dos lietuvių muziejus-archyvas, 
administruojamas KLB valdybos 
rūpesčiu. Čia taipogi prisiglau
dę “Tėviškės žiburiai”, kuriems 
yra lengvinama finansinė leidi
mo našta. Anapilio salėse nemo
kamai vyksta didieji lietuvių 
bendruomenės (o taip pat ir ma
žesni) renginiai (pvz. Vasario 16- 
sios minėjimai, aukštų Lietuvos 
pareigūnų priėmimai), o taip pat 
ir meniniai didieji renginiai iš 
Lietuvos.

Kasmet vyksta du kapinių lan
kymai, sutraukdami daugybę tau
tiečių. Tai gyvųjų ir mirusiųjų 
gyvas bendravimas. Lietuvių ka
pinės yra ryški dalis mūsų tauti
nės kultūros.

Rotacine rinkimų tvarka į val
dybą perrinktas dr. J. Sungaila 
ir dr. A. Valiulis, kapinių komi
siją — D. Keršienė: į revizijos ko
misiją išrinktas inž. G. Šernas.

Korporacijos valdybą sudaro: 
pirm. J. Andrulis, vicepirm. ir 
adminstratorius kun. J. Staškus, 
vicepirm. dr. J. Sungaila, proto
kolų sekr. dr. A. Valiulis, susi
rinkimų sekr. D. Keršienė, narė 
A. Šimonelienė. Iš parapijos ta
rybos vidaus pastatų priežiūra 
rūpinasi V. Narušis, o lauko — P. 
Gurklys. Šv. Jono kapinių komisi
ja — pirm. A. Pajaujienė, vice
pirm. kun. J. Staškus, sekr. L. Ru
daitis, ižd. D. Keršienė, nariai 
— P. Saplienė, E. Bartminas (lie
tuvių evangelikų atstovas), Pr. 
Ališauskas, J. Andrulis; kapinių 
priežiūra — A. Sagevičius ir L. 
Rudaitis. Revizijos komisija — 
V. Aušrotas, R. Paulionis ir inž. 
G. Šernas. Dl.

je jėga. Jėga sušvito ir Baltijos 
kelias ir ... dingo kaip miražas. 
Atsirado griovėjų, kurie šaukia, iš
rėkdami dar užsilikusi bolševiki
nį nuodą.

Dabar, kada ta mūsų laisvė dar 
neturi tvirtų pamatų, kada prie
šas tyko pro kiekvieną kampą, mes 
imame kelti klausimą dėl saulės 
himne!

1918 m. yra svarbi istorija. Ir 
priimtas tada Lietuvos himnas 
yra pirmas laisvės Varpo dūžis. 
Jis vieningai sutiktas visos tau
tos. (Oficialiai priimtas 1919 m. 
Red.). Tada ne akli matė, ne kur
ti girdėjo. Tai kodėl dabar reikia 
ieškoti to, kas kitiems aišku?

Yra žmonių tvirtai tikinčių, yra 
abejingų, yra ir tokių, kurie nu
ėjo netikinčiųjų keliais. Visi ja
me sutilpkime. Dar ne laikas ap
spręsti, kurie teisūs. Jei žmogus 
nepajėgia ar nemoka tikėti, ne
baksnokime jo alkūnėmis savo įro
dinėjimais. Turime pakankamai 
šventovių, kryžių, koplytėlių, ne 
tik pakelėse, bet ir miškuose. Vi
sa Lietuva krauju nulyta ... turi
me ir kryžių kalną. Geriau pasi- 
melskime už tuos, kurie nemoka 
alsuoti tarp mūsų kryžių... te
būna mirties valandą jiems regi
mas Viešpaties veidas pačioje 
saulėje.

Himnas turi būti neliečiamas. 
Atidarant duris į pakeitimus, bū
tų pavojus likti jam tiktai daina, 
kurią tampo kiekviena armonika. 
Vinco Kudirkos sukurtas himnas 
tinkamas visiems laikams.

K. Graudienė-Grigaitytė

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).



KLB švietimo ir kultūros suvažiavimo rengėjai su svečiais. Iš kairės: dr. Rasa Mažeikaitė, Giedra Pauiionienė, 
Ontario pilietybės min. Elaine Ziemba, Lietuvos gen. konsulas Kanadai Haris Lapas, ministerės padėjėjas Rudy 
Ticzon, Rūta Žilinskienė ir Dalia Viskontienė Nuotr. D. Pranaitienės

Nau jų veiklos kelių ieškant
Kanados lietuvių bendruomenės švietimo ir kultūros darbuotojų suvažiavimas, 

svarstęs išeivijos veiklą Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe
Uždekime žvakes ... patylėkime, 

užmirškime sielvartą, skausmus, 
rūpesčius. Nusišypsokime laimei, 
džiaugsmui, gėriui — pakelkime 
taures už Tėvynę Lietuvą ...

Šie žodžiai pasitiko iš arti 
ir toli atkeliavusius dalyvius 
į Švietimo ir kultūros suvažia
vimą, kuris įvyko 1992 m. ba
landžio 25-26 d.d. Anapilyje, 
Mississaugoje. Šių žodžių nuo
taikoje vyko paskaitos, disku
sijos ir išvados.

Nauji klausimai
Beveik penki dešimtmečiai 

prabėgo mums bežvelgiant į 
Lietuvą, į jos rūpesčius ir var
gus. Didžiausias mūsų tikslas 
išeivijoje buvo išauginti jau
nąją kartą susipratusiais lie
tuviais, kad jie galėtų tęsti 
lietuvybės darbą mūsų kartai 
išnykus. Prasidėjus “persitvar
kymo ir atvirumo” periodui, 
per paskutiniuosius metus la
bai greitai pasikeitė Europos 
žemėlapis, o ir mūsų Tėvynė 
tapo nepriklausoma valstybe, 
nors ir neapsiėjo be kančių ir 
kraujo praliejimo. Su nerimu 
ir džiaugsmu stebėjome šiuos 
įvykius. Kartu su Lietuva per
gyvenome jos skausmą ir at

kaklią kovą prieš jau subyrė
jimui pasmerktą sovietų im
periją. Nepaprastai greitai 
rutuliojosi visi įvykiai 1991 
m. rugpjūčio mėn. gale ir kai 
šventėme džiaugsmo šventę. 
Lietuvai sulaukus viso pasau
lio pripažinimo ne vienas pa
galvojome: kas toliau ... kur 
dabar stovi išeivija, kokie jos 
tikslai bei pareigos, uždavi
niai? Švietimo ir kultūros dar
buotojų suvažiavimas ir ieško
jo atsakymo į šiuos klausimus.

Pradėdama suvažiavimą, 
KLB kultūros komisijos pir
mininkė Dalia Viskontienė pa

Paskaitininkės: dr. D. KATILIŪTĖ-BOYDSTUN, dr. E. VAIŠNIENĖ
Nuotr. D. Pranaitienės

sakė: “Žengiant į naują šimt
metį, atėjo laikas pasikeisti 
— turim austi naują raštą ... 
Eikime, ieškokime kartu ... 
Su giliu tikėjimu rasime ryžtą 
ir naujų minčių. Jei būsime 
dvasiškai stiprūs ir sėkmingi, 
sukursime sau prasmingą gy
venimą Kanadoje, o taip pat 
rasime būdus padėti Lietu
vai”. Ji ragino su šypsena, 
gera nuotaika ir viltimi žengti 
į ateitį.

Lituanistinis auklėjimas
Paskaitą “Mes ir 2001” skai

tė psichologijos profesorė dr. 

Dalia Katiliūtė-Boydstun iš 
JAV. Neseniai ji lankėsi Lie
tuvoje. Jos tikslas — įsteigti 
psichologijos katedrą V.D. 
universitete Kaune. Savo pa
skaitoje ji apžvelgė kaip mū
sų darbas, viltys ir visa veik
la siejosi su tikslu sulaukti 
nepriklausomos Lietuvos. O 
kai netikėtai ji tapo tikrove 
ir prasidėjo glaudesnis kon
taktas su Lietuvos žmonėmis, 
pamatėme, kokie skirtingi esa
me mes ir jie. Išeivių vaikams 
nuolatos buvo stengiamasi 
rodyti kuo gražiausią Lietu
vos — tėvų žemės vaizdą, ra
ginant juos pasilikti šios nuo
stabios tautos vaikais. Šis nuo
latinis spaudimas kartais iš
šaukdavo pasipriešinimą, ir 
vaikai pradėdavo neklausyti, 
net gėdintis savo tėvų, nes jie 
norėjo būti skirtingais nuo 
vietinių gyventojų. Tačiau yra 
patirta, kad subrendęs jaunuo
lis dažnai pats apsispręsdavo 
ir įžvelgdavo, kad tėvai buvo 
teisingi, kad jis, gyvendamas 
svetimam krašte, yra turtin
gesnis už vietinius jaunuolius, 
nes turi visa tai ką ir jie turi, 
ir dar gali didžiuotis bei 
džiaugtis iš tėvų paveldėtais 
papročiais, kalba, menu ir t.t. 
Jo pasąmonėje vėl atgydavo 
idealios Lietuvos vaizdas su 
jos dainomis, papročiais, šo
kiais ir pasakojimais apie 
kraštą, įvykius ir žmones — 
apie Lietuvos istoriją. Kai 
kurie jaunuoliai net kaltina 
tėvus, kad neišmokė pakanka
mai lietuvių kalbos, ir jie da
bar negali dalyvauti šeimos 
gyvenime, prarado šeimos šili
mą. Ateivių karta baigiasi, ir 
lietuviška veikla silpnės, ypač 
mažesnėse kolonijose. Tai tik
rovė, kurią turime pripažinti.

Keičiasi vaizdas
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę ir subyrėjus geležinei 
uždangai, dideli būriai lietu
vių atsirado vakaruose. Vieni 
jų tikrai norėjo aplankyti savo 
gimines tame “aukso krašte”, 
kiti gi pradėjo ieškoti sau nau
dos negražiais ir nešvariais 
būdais. 1992 m. sausio 21 d. 

“Drauge” Amerikos lietuvis 
klausia, kaip jis turi kalbėti 
savo vaikams apie Lietuvą da
bar. Jo tėvai pabėgę nuo komu
nizmo sunkiai dirbo, stengėsi 
savo vaikams perduoti lietu
vių kultūrą, tėvynės ilgesį, 
kančias ir laisvės troškimą. 
Dabar Ameriką aplankantys 
lietuviai iš Lietuvos pradėjo 
vogti krautuvėse, apiplėšti ir 
net peiliais susibadyti... Po
licijai ir kalėjimui lietuvio 
vardas jau nesvetimas. “Ar tai 
yra tie patys žmonės, apie ku
riuos man pasakojo mano tėve
liai? Ar tai mano tauta?” — 
klausia jis.

Dr. Dalia Boydstun toliau 
pasakojo, kad kai ji buvo nuvy
kusi 1989 m. į Kauną dalyvauti 
Kauno universiteto atkūrimo 
konferencijoje, pasigirdo bal
sai: “... mes esame nužmogin
ti, mes esame sugadinti — mes 
esame sovietiški žmonės — 
“homo sovieticus”.

Vienos viešnagės metu Či
kagoje LAT pirm. V. Lands
bergis kalbėjo: “Jūs mylite 
Lietuvos viziją... kaip tą 
pasakų princesę. Lietuva ne
bėra tokia, kokią ją palikote. 
Ji — apšepusi, nešvari, pilna 
opų, elgetaujanti... Jūs tu
rėsite priimti ir pamilti Lie
tuvą tokią, kokia ji dabar 
yra ...” Ne tik kraštas nualin
tas, pakeistas, bet ir žmogus, 
užaugęs be religijos, moralės 
principų, yra kitoks, yra “ho
mo sovieticus”. Todėl jis kar
tais ir sukelia mumyse pasibai
sėjimo jausmą.

Mus, išeivius, su Lietuva 
jungia istorija, žemė, kalba. 
Dabartinių išeivijos švietimo

Simpoziumo dalyviai: D. KANOVIČIUS, R. KURIENĖ, L. MOCKUTĖ, J. PIEČAITIS Nuotr. D. Pranaitienės

Sėdi simpoziumo moderatorė IRENA ROSS; kalba suvažiavimo pirm.
RAMŪNĖ JONAITIENĖ Nuotr. D. Pranaitienės

ir kultūros darbuotojų uždavi
nys nustatyti gaires, kaip 
savo darbą koordinuoti ir keis
ti, kad ir sekanti karta liktų 
lietuviais. Jų pareiga atsakyti 
į klausimą — o kas toliau, kas 
dabar?

Svarstybos
Po paskaitos — svarstybos ir 

diskusijos. Svarstybų nariai 
— Dimitrijus Kanovičius, Rasa 
Kurienė, Lina Mockutė, Juozas 
Piečaitis ir dr. Dalia Boyds
tun pasisakė jiems rūpimais 
klausimais: silpnėjanti lie
tuviška veikla, sunkiai vege
tuojančios mažosios kolonijos, 
silpnėjančios lituanistinės 
mokyklos ... Tačiau ryžtas 

ir noras nugali daug kliūčių, 
ir darbas, nors ir lėčiau, vis 
dar juda į priekį. Pirmininkau
janti Irena Ross sumaniai va- 
davavo svarstyboms ir diskusi
joms.

Pietų pertraukos metu Rūta 
Žilinskienė pristatė garbės 
svečius ir Ontario pilietybės 
ministerę Elaine Ziemba, kuri 
pasveikino suvažiavimo daly
vius ir pasidžiaugė gausiu da
lyvavimu. Su jos pagalba šiam 
suvažiavimui buvo gauta Onta
rio provincijos piniginė pa
rama. Taip pat visus maloniai 
nuteikė “Gintaro” ansamblio 
muzikinės grupės trumpas, bet 
įspūdingas pasirodymas.

(Bus daugiau)

Dainava tyli. Dainorėlių kraš
tas nedainuoja. Liūdesio de
besys gaubia Pilėnų dangų. 
Nuščiuvo šilai, ir žaismingi 
laukų upeliukai nespurda iš 
laimės, patekę į Nemuno glėbį. 
Tik laikštingalos verkia prie 
Merkio. Kai kenčia ir tyli žmo
nės, verkia lakštingalos. Gam
tos šventovėje prie Merkio, 
kupliame juodalksnių pavėsy 
skamba graudi pilkų paukšte
lių rauda. Pašiurpsta rytme
čio rasomis apiberti ievų žie
dai, ir kaskart naujos melo
dijos, kaip dzūkų raudos, skver
biasi į mano krūtinę.

Paukščių raudos malšina 
tautos sopulį. Kas išpasakos 
kovotojų istorijas, kas išdai
nuos jų dainas, kas pasakys 
bent jų vardus? Ar prabils par
tizanų kaulai - išniekinti, su
traiškyti, suversti į duobes?

Iškilo Merkinėje neregėtas 
milžinkapis - kokio dar nuo 
amžių nebuvo Dainavos šalyje. 
Sulapojo, išaugo jame ne me
džiai - ąžuolai ar liepos. Dygs
ta jame kryžiai. Auga kryžių 
miškas. Tai ne paprasti skaus
mo ir netekties ženklai. Tai 
didysis tautos didvyrių Panteo
nas. Amžinas žuvusių už Tėvy
nės laisvę gojus. Dega žvakės 
Merkinės milžinkapyje. Dori 
visos Lietuvos žmonės čia vi
sada nulenks galvas tautos 
kankiniams.

Daugelio partizanų biogra
fijos ir likimai skęsta neži
nioje. Kai kurių vardus pa
vyksta išplėšti iš užmaršties.

Liudininkė pasakoja
Merkinės kryžių kalne, prie 

stadiono, kurį bolševikai įren
gė ant šešių šimtų partizanų 
palaikų, susirinko likę gyvi 

ALDONA KONDRATAITĖ-BERNATAVIČIENĖ su savo vaikais ir vaikai
čiais ' Nuotr. A. Garmutės

giminės ir likimo draugai, iš
kentėję Sibiro šaltį ir negan
das. Sušaudytas dainas daina
vo Druskininkų tremtinių cho
ras, vadovaujamas Aldonos 
Bernatavičienės. Ji - partiza
no dukra. To paties “Briedžio” 
- Tomo Kondrato, kuris žuvo, 
kovodamas prie upės. Sraunu
sis Merkys ant ledo lyties iš
nešė partizano maldaknygę. 
Čia, kryžių kalno papėdėje, 
praėjus daugiau kaip 40-čiai 
metų, dukrai buvo grąžinta ši 
tėvo relikvija.

Su Aldona Bernatavičiene 
susipažinome ūksmingų parkų 
pavėsyje, Druskininkuose. Ap
sikabinome kaip seserys. Ir 
atsiskleidė žmogaus, ėjusio 
savo tėvų ir savo tautos keliu, 
gyvenimo panorama. Audrų iš- 
kankitoje žemėje medžiai įlei
džia gilias šaknis, ir atžalos 
išauga tokios pat stiprios ir 
gražios, kokie buvo jų kamie
nai. Gal todėl verta prisimin
ti juos, pirmuosius tautos did
vyrius, kurie ant savo pečių 
nešė Lietuvą į laisvę. Ir patys 
tapo nemirtingi.

O buvo jie paprasti žmonės. 
Dzūkai. Tačiau dar šventas Au
gustinas sakė, kad visa, kas di
dinga, yra paprasta. Todėl te
būnie man leista jų darbus ir 
gyvenimus aprašyti paprastais 
žodžiais.

Tomas Kondratas gimė 1906 
m. Pirmame Mardasavo kaime, 
trylikos vaikų šeimoje. Jis bu
vo pats jauniausias ir gražiau
sias iš visų broliukų ir sesu
čių. Aukštas, lieknas kaip bal- 
taliemenis liūčių išpraustas 
Dzūkijos beržas. Berniukas tu
rėjo ir neretą šiame krašte 
gamtos dovaną - gražiai daina-

Ko lakštingalos verkia prie Merkio
vo, grojo smuiku. Tarsi pati 
gamta savo stebuklingais pirš
tais prisilietė prie žmogaus 
sielos: iš vienos pusės gimtąjį 
kaimą supo gražūs pušynai, o 
iš kitos savo sraunius vande
nis į Nemuną plukdė legendų 
upė - Merkys. Tos upės kran
tuose skardėjo jauno vaikino 
daina:
Oi, kur aš gėriau, uliavojau, 
Saujauną mergelę pasdabojau! 
Oi, tu mergele, tu jaunoji,- 
Ar eisi už manęs, bernužėlio?

Jam pritarė gražūs, jaukūs 
sodybų gojai, gėlių pilni darže
liai ir laukai, brandinantys 
duoną.

Partizano šeima
Vedė Tomas Kondratas to 

paties kaimo rimtą ir darbščią 
mergaitę Antaniną Bilinskai- 
tę. Jos šeima taip pat buvo gau
si - vienuolika vaikų. O tėve
lis Vincas Bilinskas - žinomas 
apylinkės šviesuolis, 12 metų 
dirbo Merkinės viršaičiu.

Neilgai džiaugėsi jaunasis 
dzūkas savo susuktu lizdeliu. 
Tomą ir jo vyriausiąjį brolį 
Rapolą už lietuvybės skleidi
mą lenkai suėmė ir uždarė kon
centracijos stovykloje Berezo- 
je. Abu vyrai buvo uždaryti 
mirtininkų kameroje. Kameros 
pavadinimas visiškai atitiko 
kalinių būklę: broliai buvo 
taip iškankinti ir išbadėję, 
kad nebepažino vienas kito. 
Neatpažino ir jaunoji žmona, 
kai į namus grįžo tamsia barz
da apžėlusi nematyta žmogysta.

Visokias okupacijas regėjo 
šių kaimų žmonės. Baisi buvo 
lenkų priespauda. “Bet užvis 
baisiausia, - pašiurpusi taria 
Aldona, - kai įšliaužė į mūsų 
žemę raudonieji budeliai - 
žmonės be tautybės, be sąži
nės, be kultūros. Grobė, plė
šė, trypė viską, kas tik įma
noma”.

Dzūkų laukeliuose ir miške
liuose iš pripratimo dar vis 
skambėdavo dainos. Graudžios, 
liūdnos, neramaus gyvenimo 
pagimdytos.

— Tėtė traukdavo taip, kad 
lempos gęsdavo, - prisimena 
Aldona.

Vokiečių okupacijos metais 
Tomas Kondratas darbavosi 
prekybos taške Merkinėje. Na
mo parplaukdavo Merkiu slap
čia, kad vokiečiai nepamatytų. 
Slaptai ir gyvuliukus laikė.

ANTANINA GARMUTĖ

— Užėjo į pirkaitę vokietis, 
pamatė papjautą kiaulę. Nuba
lo tėvelis, bet vokiškai gerai 
kalbėjo. Paprašė kareivį, tau
rele pavaišino, ir neatėmė. Mes 
buvome iškelti iš savo trobos, 
o joje komendantūra įsikūrė. 
Paskui išsikraustėme į Merki
nę, kur gyvenom iki antrosios 
rusų okupacijos. Grįžom vėl 
kaiman. Rusai bombardavo 
Merkinę: kybojo “lempos” dan
guje. Visas kaimas bėgom iš 
namų, slėpėmės raistuose, miš
kuose.

Partizanas TOMAS KONDRATAS - 
“BRIEDIS”, kurio maldaknygė plau
kė Merkio upe

Kai bombos krito
— Kodėl bombardavo? - do

miuosi. - Juk toks mažas mies
telis, be pramonės, be gynybi
nių objektų.

— Matyt, bolševikų partiza
nų nurodymu. Tiesiog nušlavė 
Merkinę nuo žemės paviršiaus. 
Prisimentu tėvą, kai jis neš
davosi mane ant rankų tomis 
baisiomis naktimis. Anapus 
Merkio vokiečiai kasė apka
sus, o mūsų vyrai kinkė arklius 
ir bėgom su šeimomis, su ma
žais vaikučiais į gilius miškus. 
Prie raistų išsikasėm žemines. 
Ten su tėveliu gyvenom. Po 
savaitės atrado mus pilki ir 
pikti rusų kareiviai.

— Tai slepiatės?
— Slepiamės ...
— Nieko, greit išlaisvinsim.

Suprato žmoneliai, kad kve
pia nauja okupacija. Jau ne
buvo kur nuo jos pasislėpti. 
Sugrįžo į savo gimtas vietas. 
Rado pirkias ir tvartus, tankų 
nustumtus nuo pamatų, tuščio
se spintose - kruvinų raiščių 
gumulus ir išraustas gilias svie
dinių duobes rūtų darželiuose.

Jie vėl kaip skruzdėlės tvar
kė savo būstus, kaip kregždės 
lipdė audros susklaidytus liz
dus. Laikai buvo neramūs. Miš
kuose užsilikę ginkluoti vokie
čiai naktimis plėšė gyventojus, 
išdaužydavo langus, išnešdavo 
paskutinius maisto trupinius. 
Žmonės nesuspėdavo atsitokė
ti. Pergąsdinti vaikai sirgo. 
Naktinio plėšikavimo neužte
ko: jei naktį plėšė vokiečiai, 
tai dienomis siautėjo rusai. 
Rusai buvo labai žiaurūs ir 
priekabūs, ypač persekiojo 
moteris ir merginas.

Kaimo vyrams trūko kantry
bė, ir kartą jie apšaudė vo
kiečius iš aprūdijusio auto
mato, kurį rado apkase, bėgant 
vokiečių armijai.

Raudonieji tardo
Aldona tęsia pasakojimą:
— Marcinkonių enkavedistų 

vadas Ananin tėvelį pradėjo 
kviesti tardymams. Reikalavo 
atnešti automatą, kurio jis ne
turėjo. Labai jį mušė. “Neiš
laikysiu!” - skundėsi, kai grįž
davo į namus. Paskui tardyto
jas pastebėjo, kad turi reika
lą su protingu, darbščiu žmogu
mi - ėmė siūlyti jam kolūkio 
pirmininko pareigas. Nesuti
ko. Ir ramybės neatgavo.

Tuo metu bolševikai rinko 
Lietuvos kariuomenės karinin
kus ir vežė juos neva perfor
mavimui į Varėną. Daug kari
ninkų ir kareivių sušaudė. Į 
“performavimą” buvo iškvies
tas ir Aldonos motinos brolis, 
Lietuvos savanoris, kadrinis 
karininkas Adolfas Bilinskas, 
kuriam pavyko pabėgti. Na
muose pasirodyti jis jau nebe
galėjo. Pranešė broliui ir mo
tinai, kad išeina į mišką. Jis 
pasivadino “Jurginu”. Turėjo 
tuo metu Aldonos dėdė 22 me
tus, buvo gražiai nuaugęs, stip
rus vyras. Marcinkonių parti
zanams vadovavo “Šernas” - 
Švalkus, buvęs Zervynų moky
tojas, atsargos karininkas. Jo 
batalionui priklausė ir Per
lojos vyrai.

Slėptuvės
Iškankintas Ananino tardy

mų, Tomas Kondratas išėjo 
pas “Šerno” vyrus. Jam suteik
tas “Briedžio” slapyvardis vi
siškai atitiko šio žmogaus iš
vaizdą ir charakterį. Tai buvo 
drąsus, ištvermingas, malo
naus būdo, mėgstąs bendrauti 
žmogus. Palaikydavo ryšius su 
“Vanagu” ir “Kazimieraičiu”. 
Jų stovyklavietės buvo įreng
tos Skroblaus upelio krantuo
se. “Vanago” bunkeriai tuomet 
buvo Kasčiūnų kaime pas Jaka- 
vonius. Partizanai kartu daly
vaudavo kovinėse operacijose 
ir mūšiuose, rengdavo bendrus 
pasitarimus.

— Pareina tėvelis su dėde 
Adolfu slapčiomis namo, - 
pasakoja Aldona. - Dėdė bro
liuką Adolfėlį, trijų mėnesių 
mažylį, nešioja: “Kai aš žūsiu - 
tu mane pakeisi”, o tėvelis 
mane ant rankų kelia. Buvau 
tuomet šešerių su puse metų.

Dail. Antano Krištopaičio akvarelė - Žaibas - Antanas Žilys, Vyčio apygar
dos partizanų būrio vadas, kilęs iš Taujėnų valsčiaus, provokatoriaus nu
šautas bunkeryje 1949 m. gegužyje

Netrukus partizano šeimai 
teko palikti namus. Slapstėsi. 
Gyveno pas kaimynus, gimines, 
pažįstamus ir nepažįstamus 
žmones. Nakvojo bunkeriuose, 
kirtimuose, grioviuose, rais
tuose.

Išvežė mus į Trakiškių kai
mą pas tolimus giminaičius, - 
tęsia skaudų pasakojimą Al
dona. - O tėvelis vis lankė, ne
apleido mūsų. Ne kartą jo tyko
jo stribai. Vienąsyk per susi
šaudymą jis vos išsprūdo iš 
mirties nagų.

Šeima slapstėsi beveik tre
jus metus. Su mažu kūdikiu 
ant rankų, vedina mergyte, ku
rią reikės leisti mokyklon, ėjo 
per žmones, vargelį vargdama, 
partizano “Briedžio” žmona. 
Kas pasvers jos kančias? Kas 
įvertins pasiaukojimą? Turė
tumėt sudrebėti ir jūs, viską 
iškraipantys juodieji metraš
tininkai: tokių šeimų Lietuvo
je buvo tūkstančiai!

(Bus daugiau)
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« KULTMĖJE VEIKLOJE
Pagrindinis šios knygos-al

bumo turinys — lino ir medžio 
raižiniai. Jie suskirstyti dali
mis pagal temines grupes, pa
lydimi meno kritikų straips
niais, aprašančiais kūrinius.

Su dailininko V. Petravi
čiaus gyvenimu ir kūryba supa
žindina B. Chomskio 1976 m. 
Čikagoje rašyta apybraiža pa
rodos katalogui, kurią redak
torius, gavęs autoriaus sutiki
mą, pakartoja knygos pradžio
je. Čia aprašomas jauno būsi
mo dailininko prieštaringas 
charakteris, jo kelias iki pri
pažinimo Lietuvoje. Minima 
Paryžiaus laikotarpio kūryba, 
pabrėžiamas jos tautiškumas, 
atkuriantis lietuvių liaudies 
tradicijas. Vokietijoje, Lietu
vių dailės institute, V. Petra
vičius pasireiškęs kūrybiš
kumu.

B. Chomskis skirsto jo kūry
bą į Europos — lietuviškojo 
liaudies meno ir Amerikos — 
daugiau kosmopolitinio, tik 
kartais sušvintančia tautine 
refleksija. Įdomiai, labai ge
rai apibūdina V. Petravičių 
kaip kūrėją nuo 1961 m., kai 
jame atsiskleidė nauja laiko 
dvasia: “Kintantis ir sudėtin
gas Petravičiaus emocijos ak
tyvumas dažnai pykdo viešąją 
nuomonę, nes šio menininko 
kūryba nėra jos kultūrinis 
veidrodis, netarnauja jokiai 
ideologijai, netelpa į dailės 
srovių klasifikaciją, bet iš jos 
trykšta nerūpestingas atviru
mas”. Reikia tik prisiminti V. 
Petravičiaus neklusnų, prieš
taringą būdą Kauno meno mo
kykloje, kai jis nesekė moky
tojų nurodymais, nenorėjo bū
ti jų vedžiojamas. Todėl ir jo 
kūryba natūrali, nemėgdžio- 
janti jokių srovių.

Ši knyga apie V. Petravičiaus 
kūrybą turi du skyrius: “Prieš 

ZENTA TENISONAITĖ

Jūros peizažas
Žuvėdros virš salos.
Vėjas ir daugiau nieko... 
Kur liko kaimas?...
Namai... Raudonos raidės...
Gyvenimo karavanas 
lieka neskaityta knyga. 
Be puslapių. Tarytum 
aksominis atsiminimas, kuris 
kaip auksinė adata 
įsmigo į atmintį...

Dienai nutilus
Atverk duris. Po sniegu guli 
paskutiniai saulės spinduliai. 
Knygose eilėraščiai pabėgę 
iš pasakų miesto.
Gintaro bokšto rožių kvapas, 
sumaišytas su saulėlydžiais, 
tarytum vėjo ir jūros kūdikis.

Paklydęs liūdesys
Man iš rankų slysta į pasaulį 
juodas ledas, sidabrinės žuvys, 
šalta ugnis ir mįslės...
Aš prikimbu prie spalvų, 
kurios šoka virš degančių laukų. 
Negimęs laikas, lyg paukštis 
su mediniais sparnais mėlyname šešėlyje. 
Gal tai laimė?
Pasikeiskime akimis ir sapnų peizažai, 
tarytum vasaros laivas 
po pilku dangumi.
Belgija, 1992

V. Petravičius, iliustracija iš Gražinos Krivickienės liaudies dainų knygos

karą” ir “Po karo”. Pirmasis 
skyrius pradedamas epigrafu: 
“Nuo pat jaunystės jis junta 
senų pasakų pulsą ir supran
ta žilos senovės kalbą”. Tai 
1936-37 m. “Ankstyvoji lakšti
nė grafika” su poetišku V. Vil
džiūnaitės atsiliepimu (“Vis
kas be galo lietuviška”), per
spausdintu iš “Kultūros ba
rų” (1969 m.), bei J. Korsakai
tės straipsniu “Apibendrinti 
liaudies buities vaizdai” (1983 
m.), kur autorė lygina V. Pet
ravičių su ryškiausiais ketvir
tojo dešimtmečio grafikais, 
turėjusį “neabejotiną povei
kį tolesnei liaudiškų tradici
jų plėtotei lietuvių grafikoje”. 
Čia minimi keturi Paryžiuje 
1936-37 m. sukurti lino raiži
niai.

Skyriuje “Prieš karą” dau
giausia vietos skirta dviejų 
knygų iliustracijoms: “Gulbė 
karaliaus pati” ir “Marti iš jau
jos”. Prie šių iliustracijų yra 
ir pasakų tekstai bei kritiniai 
menotyrininkų straipsniai. 
Apie pasakos “Gulbė karaliaus 
pati” raižinius E. Kančiuvie- 
nė, rašydama “Pergalėje” (1987 
m.) V. Petravičiui pripažino 
aukšto profesionalumo lygį.

“Marti iš jaujos” - tai 44 me
džio raižinių iliustracijos, 
perspausdintos to paties dy
džio iš 1940 m. Kaune išleistos 
knygos. Šį kūrinį aprašė L Kor
sakaitė straipsnyje “Liaudies 
pasaka su gūdžia archaine dva
sia” (1970 m.). Ji sako: “V. Pet
ravičius savo iliustracijose 
pasaką ne iliustruoja, bet įkū
nija”. Nors ir nuosekliai dai
lininkas perfrazuoja vaizdais 
tekstą, kai kur nuo jo nutols
ta, tarsi apibendrindamas te
mą. Šriftas įkomponuotas į 
piešinį, labai nevienodas, kar
tais net su klaidomis, daro “la

bai dekoratyvų, net kaligra
fišką įspūdį”.

Savitam V. Petravičiaus 
braižui būdingas impuslyvu- 
mas ir intuityvumas. Jo dar
bai labai betarpiški, priso
drinti jausmo, juose ryški pri
mityvizmo tendencija. Grafi
kas apibendrina, supaprastina 
piešinį, siekdamas raiškingu- 
mo, sąmoningai jį deformuo
ja. “Primityvizmas organiškai 
plaukia iš V. Petravičiaus me
ninės individualybės esmės ir 
todėl jo grafikoje tiek daug 
vidinės ekspresijos” (I.K.).

Antroji knygos dalis - “Po 
karo” apibendrinta epigrafu: 
“Pokarinė tremtis atskleidžia 
jau juodų saulių bei grūmo
jančių debesų peizažus, iškan
kintų medžių ir išsigandusių 
veidų tragiką”. 1945-46 metai, 
“Karo pabėgėlis” - tai jau visai 
kita, tragiškų karo metų nuo
taika. Čia perspausdintame J. 
Kaupo (1947 m.) straipsnyje 
klausiama: “Ar ne iš to nesu
prantamo ir tragiško likimo 
pergyvenimo gimė naujas savo
tiškas Petravičiaus stilius: 
sunarplioti gamtovaizdžiai 
apipynę žmogų painiom lini
jom, tarsi pančiojančiu tink
lu?” Šeši čia perspausdinti 
lino raižiniai pilni žiauraus 
karo tragizmo, skaudžios karo 
pabėgėlių dalios.
“Tolumų” dalyje yra atspaus

ti beveik dvigubai padidinti rai
žiniai iš Fausto Kiršos eilėraš
čių knygos “Tolumos” (1947 m.). 
Čia yra poeto portretas, dai
lininko autoportretas ir įvai
rių temų kompozicijos, atitin
kančios poezijos turinio temas. 
S. Vykintas apibūdina V. Pet
ravičių iš filosofinės pusės. 
Jis mato dailininke ne tik gra
fiką, bet ir filosofą. Šiuose “To
lumų” raižiniuose yra darbo, 
džiaugsmo ir liūdnų tremties, 
siaubo, vergijos, net laidotu
vių temos.

Gražinos Krivickienės liau
dies dainų knyga “Dainos - 
Vieux chants lituanicus” (1948 
m.) su V. Petravičiaus iliustra
cijomis šioje knygoje pateikia
ma to paties dydžio raižiniais, 
kaip ir originaliame leidiny
je. Yra perspausdintas ir Alek
sio Rannit’o pasisakymas, ku
riame kritikas aukštai vertina 
lietuvių liaudies meną, jo pri
mityvumą, kurio ištakose gimė 
V. Petravičiaus liaudiškumas, 
nuoširdumas. Jis sako, kad 
“Petravičiaus siekis dvasinės 
giminystės su primityviuoju 
menu yra paveldėtas iš jo pro
tėvių sielos, todėl menininkas 
gali išreikšti pasauliui tikrą
jį romantinį liaudiškumą”.

Knygos “The Art of Viktoras 
Petravičius” paskutiniuose pus
lapiuose yra 34 V. Petravičiaus 
knygženkliai. Tai darbai, pra
dėti kurti pirmosios lietuviš
kos knygos 400 metų sukakties 
proga nuo 1947 m. iki 1953 m. 
Čia jie yra perspausdinti iš pa
ties dailininko ir G. ir L. Vėžių 
rinkinių.

Skyrius “Lino raižiniai Vik
toro Petravičiaus” (1949 metai) 
užbaigia knygą. Tai grafikos 
darbai iš T. J. Vizgirdos iš
leistos knygos tuo pačiu pa
vadinimu. Kartu perspausdin
ta V. Petravičiaus pastaba su 
dedikacija: “Šios knygos at
spausdintos nuo originalo-lino 
raižinių”. Raižiniai padaryti 
svetimoj žemėj, beieškant lais
vės ir prisimenant svetimų pa
vergtą ir žiauriai kankinamą 
mano tėvynę Lietuvą. Šias kny
gas skiriu savo sūnui Linas- 
Vincentas ir dukrai Izis-Vik- 
torija Petravičius. Mano gim
tasis kraštas neužilgo sutrau
kys vergijos retežius ir bus 
laisva Lietuva Jums ir Jūsų 
ainiams”.

Dedikacija rašyta 1949 m. 
vasario 16 d. Po beveik pusės 
šimtmečio išsipildė Viktoro 
Petravičiaus pranašystė. Jis 
mirė 1991 m. Union Pier, Michi
gan, JAV-bėse.

Nepaprastai turtingas jo gra
fikos, tapybos, skulptūros dar
bų kraitis liko ne tik jo vai
kams, bet ir Lietuvai - išeivi
joje ir tėvynėje.

THE ART OF VIKTORAS PET
RAVIČIUS. Volume 1, edited 
by Algimantas Kezys. Transla
tor - Mykolas Drunga, English 
language editor - Nijolė Beleš- 
ka-Gražulis, Lithuanian lan
guage editor - Arvydas Renec- 
kis, Designer and Photographer 
- Algimantas Kezys. Published 
by “Galerija” and “Lithuanian 
Library Press (3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 6029, USA). Chica
go, Illinois, 1991, p. 232.

V. Petravičius, iliustracija pasakos “Marti iš jaujos”

Negirdėto literatūrinio žanro mįslė
Sigito Gedos “Žalio gintaro vėriniai”

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Visą gyvenimą mėgau poe
ziją ir gėrėjausi poetų sugebė
jimu perduoti žmogiškos dva
sios slapčiausius kampelius 
žodžio, minties ir ritmo harmo
nijos pavidalu. Poezija pakelia 
jausmus, teikia estetinį išgy
venimą ir, mano supratimu, yra 
toji kūrybos forma, kuri patvir
tina teigimą, kad “esame su
tverti į Dievo pavidalą .. 
Bet...

Vartau prabangiškai 1988 m. 
Vilniuje “Vagos” išleistą Si
gito Gedos “Žalio gintaro vėri
niai”. Kieti viršeliai, auksi
nės raidės, dailininko Petro 
Repšio autoriaus portretas. 
Tituliniame puslapyje pažy
mėta, kad tai esąs “Eilių roma
nas”. Na ir pradėjau su dide
liu susidomėjimu skaityti, bet 
neradau nei eilių, nei romano, 
tik kažkokį košmarišką žodžių 
mišinį, pamargintą graikų ir 
romėnų mitologijos vardais, 
nerasdama nei minties, nei 
poezijos, nei, pagaliau, eilių. 
Jei sakoma, kad “maironiškas” 
eiliavimas esąs atgyvenęs (tai 
dažniausiai tvirtina tie, kurie 
nepajėgia imituoti jo kalbos 
muzikos, ritmo, rimo, juos su
derinti su vaizdu, jausmu ir 
mintimi), tai vis dėlto kas nors 
turėtų išlikti. Argi eiles suda
ro vien techniškas pavienių žo
džių rikiavimus po vieną žodį 
eilutėje: Štai pavyzdys iš 43 
puslapio:

VERŠELIS, 
PRIRIŠTAS 
ANT KURHANO, 
SU VAIZDU 
I JUODĄJĄ JŪRĄ. 
10 000 
vyrų-----
strėlinės 
prie šono-----
žirgų 
kaukolės 
palei 
lietuviškas 
galvas-----

85-tas puslapis beveik ištisai
tuščias: “Skelbimas Mėnulio
taros supirkimo punkte” turi
tik vieną “eilės”' eilutę: “Sku-
biai superkami neaiškūs lietu
viai —” 123 puslapyje “VIDU
RY BALTOS DIENOS NYČĖ
BUČIAVO ARKLĮ” toks eilė-
raštis:
etninis motyvai
lenkas nutylimi
su kuriuo
gėriau grąžintas
Torunėj atgal
anno į tą
domini smuklę
1968 99
sučiuptas persigimimams
besibraunant
į dangą filosofas
su sakė
svetimos turįs
tautos lenką
istorija kraujo
poetais arklyje
ir kunigaikščiais atpažindavo

brolį?

Ir tokių “spausdinimo tech
nikos” šedevrų yra per 200.

Dar norėčiau pacituoti iš 31 
puslapio “Tik karaliai miršta 
iš tikro”, tačiau, tausodama 
laikraščio vietą, nekopijuosiu, 
kaip išspausdinta eilutėmis, 
bet perrašysiu tekstą. Jame 
nėra jokių skiriamųjų ženklų 
ar didžiųjų raidžių, išskyrus 
tikrinius daiktavardžius:

“žalio purpuro rūbais Vėžys 

šiaurės karalystėse einąs Cha- 
rono pareigas būdavo šaukia
mas mirus karaliui stumiant 
kiurksantį žnyplėse reikia žiū
rėt atbulom kad jau nieks nega
lėtų sustabdyti kelionės į Ha
dą prastuomenė mirdavo dau
gelį kartų”. Puslapyje tiek ei
lučių, kiek žodžių, įskaitant 
ir “į” ... Taip pat yra keli ei
lėraščiai, užvardinti pauzėmis. 
(135, 157 psl. ir kiti), kur tarp 
brūkšnių pabertas žodžių kra
tinys. Štai viena “Pauzė”) taip, 
kaip ji atrodo knygoje):
- apie visų mano gyvenimo fatalizmą: 
sniegas iškrito - gegužės dieną - 
šiandien - kada man - kaip sykis - 
reikėjo -

Gal čia jau galima atspėti, 
kad gegužėje iškritęs sniegas 
simbolizuoja Gedos gyvenimo 
fatalizmą? Tai viena iš nedau
gelio “eilių”, kurių mintį var
gais negalais galima atspėti, 
bet estetinio pasitenkinimo 
nėra.

Dar skaitau 133 puslapyje 
“Pauzė: skelbimas laiptinėje”, 
vis dar tebeieškodama poezi
jos. Perrašau ištisai ir tiksliai, 
bet ir vėl neperduodu techniš
kos išvaizdos: “iš sandėliuko 
vakar dingo dvi senojo Ružo 
(Žalčiuko?) tapybinės kompo
zicijos su Nesvyžiaus pilim 
gyva avių banda šunimis ir pie
meniu, (sakalas atgniaužtam 
delne su Bizantijos maniera) 
paėmusį prašom grąžinti 6b 
Urtė Gedaitė užmokėsiu” ... 
Skelbimas laikraštyje atrody
tų geriau .. .

Įsivaizduoju, kaip susikrim
to mūzos, skaitydamos tokią 
literatūrinės kūrybos parodi
ją. Nors nebūtų pavadinta “ei
lių romanu ...” Jei nebūtų 
pustuščių puslapių, jei būtų 
sudėta nors po penkis ar ketu
ris žodžius į eilutę, Jungtukų 
ir įvardžių nepagerbiant atski
ra eilute, 254 puslapių labai 
aukštos kokybės popieriaus 
knygą galima būtų suglausti į 
vieną ar dvi dešimtis pusla
pių...

Keistai skamba “žalias ginta
ras” ir “žalias purpuras . ..” 
Quo vadis, lietuviškoji poezi
ja? Net 10-ame puslapyje pa
ties autoriaus “Nebūtina įžan
ga” ir “prozos” stiliumi nie
ko nepaaiškina, nes “reikia ra
šyti kaip Jonui iš Patmo - aš
tuoniolika rankų. Daugiabal
sė pasaulio fuga, o temos tik 
kelios. Skamba besiplečian
čiais ratilais, Ovalu . ..”. O ma
no galvoje “nei ovalu, nei ke
turkampiška . . .”

Atsiųsta paminėti
Antanas Maceina, TAUTINIS 

AUKLĖJIMAS. “Šviesa”, 1991 m., 
362 psl., Vilnius.

LITUANISTICA, 1991 m., 2 (6) 
ir 3 (7) nr. Istorija, archeologija, 
kalba, literatūra, tautosaka, me
nas. Vilnius, “Academia”, 1991 m.

T. Juozas-Kęstutis Butkus, OFM, 
DIEVO ATSPINDYS. Proginiai 
pamokslai ir konferencijos. Teks
tą rinko, ofsetinei spaudai paruo
šė ir spaudė pranciškonų spaus
tuvė Brooklyn, NY, USA, 1991, 311 
psl. Šiame leidinyje sudėti reko
lekcijų, atlaidų, pašaukimų, lai
dotuvių ir mariologiniai pamoks
lai. Juose autorius remiasi dau
giausia Šv. Raštu, visuotine lite
ratūra ir gyvenimo pavyzdžiais. 
Leidinys gaunamas šiuo adresu: 
Rev. J. K. Butkus, OFM, Francis
can Fathers, 75 Rolls Ave., St. 
Catharines, Ont. L2N 1W3, Canada.

Maironio biustas 1992 m. pa
vasarį papuoš Klivlando lietuvių 
kultūrinį darželį. Šis JAV mies
tas įvairių tautinių grupių kul
tūriniams darželiams 1926 m. yra 
paskyręs 35 akrus žemės Rockefel- 
lerio parke. Lietuviai savo sky
rių oficialiai atidarė 1933 m. ati
dengtu dr. Jono Basanavičiaus 
biustu, padovanotu Lietuvos šau
lių sąjungos. Darželyje dabar yra 
daugiau lietuviškų paminklų. Vie
ta Maironio biustui buvo numaty
ta 1939 m. Jį sukūrė Vilniuje stu
dijas baigęs skulptorius Juras Pa
lukaitis.

Punsko lietuvių kultūros na
mų dramos būrelis, dvejus me
tus dalyvavęs klojimo teatrų festi
valiuose Lietuvoje, šią vasarą to
kį festivalį planuoja surengti Sei
nų ir Punsko srities lietuvių ūki
ninkų klojimuose. Festivalis įvyks 
liepos 4-5 d.d. Tikimasi, kad į šį 
renginį Lietuvos liaudies kultūros 
centras atsiųs kelis saviveiklinius 
dramos būrelius su Lietuvoj pa
ruoštais spektakliais. Gyvenama 
viltimi, kad klojimo teatrų festi
valis atneš naujas tradicijas lie
tuvių jaunimui Vidugiriuose, Pri- 
stavonyse, Klevuose, Seinuose, 
Valinčiuose, Burbiškėse, Vilka- 
pėdžiuose, Didžiuliuose.

“Europos vizijų” parodą, ati
darytą kovo 1 d. ir truksiančią iki 
birželio 30 d., naujoji Eifelio 
bokšto taryba surengė pirmojo 
aukšto parodų paviljone. Euro
pos praeitį bei jos kultūros civi
lizacijos raidą atspindinčion pa- 
rodon yra įjungti pasakojimai 
apie trisdešimties Europos vals
tybių sostines ir penkiasdešim
ties europiečių tapytojų, skulp
torių, fotomenininkų kūrinių pa
rodas. Sostinių skyriun įtrauk
tas ir Vilnius, o dailės kūrinių 
skyriuje Lietuvai atstovauja kau
niečio keramiko Gedimino Šimo
nio “Pagunda”, “Rudens impresi
ja”, Paryžiuje gyvenančio skulp
toriaus Antano Mončio “Juodoji 
moteris” ir “Baltoji moteris”. 
Jis dabar visą kūrybinį savo pa
likimą ruošiasi atiduoti Lietuvai.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus Čikagos lietuviams su
rengė savo fonduose sutelktų lie
tuviškųjų muzikinių renginių rek
laminių plakatų parodą. Dailės 
galerijoje lankytojų laukė tik da
lis šio įdomaus rinkinio, liečian
čio tolimesnę praeitį bei jiems 
artimesnes gyvenimo dienas. Įdo
mus buvo Juozo Vaičkaus (1885- 
1935) teatro kvietimas 1928 m. 
vasario 26, nedėlioj, pasižiūrėti 
“Keistučio”, tikietus patariantis 
iš anksto įsigyti Jagielos aptie- 
koje. Iš 1941 m. reklaminio pla
kato šypsojos jauni koncertan 
kviečiančių dainininkų F. Joku- 
bausko, Al. Brazio ir M. Batučio 
veidai. Vėlesniems Čikagos lietu
vių renginiams atstovavo J. Dob- 
kevičiūtės-Paukštienės, Vinco 
Luko, Ados Korsakaitės-Sutku- 
vienės, Vlado Vijeikio, Vytau
to Virkau, Algirdo Kurausko bei 
kitų dailininkų sukurti plakatai, 
skirtingi technika ir stiliumi.

Vydūno jaunimo fondas, įsteig
tas 1952 m. kovo 23 d. Akademi
nio skautų sąjūdžio Čikagos na
rių susirinkime, šiemet mini veik
los keturiasdešimtmetį. Darbas 
buvo pradėtas kalėdinių sveiki
nimo kortelių išleidimu ir plati
nimu. Pelnas buvo panaudotas stu
dentų pašalpoms, grąžinamoms 
paskoloms, premijoms, knygų lei
dybai, lietuviškųjų institucijų 
paramai. Pirmąją to fondo valdy
bą 1952 m. gegužės 28 d. sudarė: 
pirm. prof. Steponas Kolupaila, 
vicepirm. Ona Ščiukaitė, reika
lų vedėjas Vytautas Mikalavičius- 
Mikūnas (dabartinės valdybos pir
mininkas), sekr. Alė Kalvaitytė- 
Janutienė ir Leonas Maskaliūnas 
(dabartinės direktorių tarybos 
pirmininkas). Keturiasdešimt me
tų laikotarpyje Vydūno jaunimo 
fondas turėjo $542.644 pajamų, 
kurių $198.689 paskyrė lituanis
tinėms stipendijoms, įvairioms 
pašalpoms, nesugrąžintoms pa
skoloms. Didžiąją kitų išlaidų 
dalį sudarė studentams paskirtos 
grąžinamos paskolos. 1973 m. bu
vo pradėtos skirti metinės Vydū
no jaunimo fondo premijos savo 
darbais pasižymėjusiems lietu
viams. Penkiolikos laureatų są
rašą sudaro — Algis Rukšėnas, 
Alvydas Vasaitis, Daiva Kezie- 
nė, Faustas Strolia, dr. Tomas 
Remeikis, kun. Antanas Saulai- 
tis, SJ, Nijolė Pupienė, vėl pre
miją laimėjęs Alvydas Vasaitis, 
Rimantas Dirvoms, Mindaugas 
Pleškys, dr. Robertas Vitas, Ada 
Sutkuvienė, prof. dr. Algirdas 
Avižienis, Edvardas Tuskenis ir 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos 
pirm. Vytautas Landsbergis.

Pantomimos teatras Kaune 
šiemet mini sidabrinę veiklos su
kaktį, savo repertuare turėdamas 
22 spektaklius. Sausio pradžioje 
Kauno dramos teatro scenoje bu
vo suvaidintas naujas rež. Kęstu
čio Adomaičio paruoštas pantomi
mos spektaklis “Išpažintis”, at
spindintis žmogaus atsakomybę 
už savo veiksmus, pasirinkimo 
laisvę ir aukos prasmę. Spektak
lio pajamos skiriamos Kruvinojo 
sekmadienio Vilniuje aukoms.

Vilniaus senamiesčio ateitimi 
rūpinasi jam gelbėti įsteigtas 
specialus fondas. Spaudos konfe
rencijoje to fondo pirm. A. Nel- 
sienė, vicepirmininkai P. Žygas 
ir E. Dudėnienė, architektė res- 
tauratorė O. Juknevičienė, meno
tyrininkė J. Markevičienė žurna
listus supažindino su pirmaisiais 
fondo žingsniais ir ateities pla
nais. Bus stengiamasi atkreipti 
pasaulio dėmesį į Vilniaus sena
miesčio istoriją bei jo architek
tūrinę vertę, gauti užsienio fon
dų paramos, susilaukti architek
tūros specialistų, restauratorių 
ir dailininkų talkos.

Prof. dr. Jadvyga Čiurliony
tė, žymioji etnomuzikologe, jau
niausioji M. K. Čiurlionio sesuo, 
mirė Vilniuje balandžio 1 d. Ve
lionė, gimusi Druskininkuose 1899 
m. gruodžio 17 d., visą gyvenimą 
atidavė lietuvių liaudies muzikai. 
Muzikologiją ir fortepijoną ji stu
dijavo Maskvos, Leipcigo ir Ber
lyno konservatorijose. Nepriklau
somoje Lietuvoje mokytojavo. Įsi
jungusi į Lietuvių tautosakos ar
chyvą, 1938 m. išleido pirmąjį 
didelį darbą “Lietuvių liaudies 
melodijos”, apimantį 350 dainų 
bei instrumentinės muzikos pa
vyzdžių. 1941-51 m. velionė dirbo 
Lietuvos mokslų akademijos etno
logijos ir Lietuvos istorijos insti
tutuose, 1944-47 m. dėstė liaudies 
muzikos kursą Vilniaus universi
teto studentams filologams. Po
karyje ilgus metus profesoriavo 
Lietuvos konservatorijoje Vil
niuje. Ten įsteigė liaudies mu
zikos kabinetą ir jam vadovavo 
1948-58 m. Ji taipgi rūpinosi tau
tiniu muzikiniu vaikų auklėjimu, 
jiems parašiusi pjesių rinkinį “Ma
žasis pianistas”.

Velionės palikime — daug dar
bų. Mat ji tyrė ir sistemino lietu
vių liaudies melodijas, kurdama 
savitą etnomuzikologijos mokyk
lą. Sisteminimo principus atsklei
dė jos “Tautosakos rinkėjo va
dovas” (1940), o rezultatus api
bendrino Lietuvos premiją laimė
jusi monografija “Lietuvių liau
dies dainų metodikos bruožai” 
(1969). Svarbus yra ir 295 dainų 
rinkinys “Lietuvių liaudies dai
nos”. Velionė paruošė spaudai Si
mono Stanevičiaus ir Antano Juš
kos surinktų lietuvių liaudies dai
nų melodijas, išleistas 1954 m. 
Ji jau 1955 m. pasmerkė iškreip
tą savo brolio M. K. Čiurlionio 
oficialų meno kūrinių vertinimą. 
Dviejų laidų 1970 ir 1973 m. susi
laukė velionės “Atsiminimai apie 
M. K. Čiurlionį”. Jos parengti 
spaudai yra M. K. Čiurlionio kū
riniai fortepijonui, jo harmoni
zuotos liaudies dainos ir simfo
ninės poemos “Jūra” partitūra. 
Velionė atsisveikinimui balan
džio 2 d. buvo pašarvota Lietu
vos konservatorijos salėje Vil
niuje. Palaidota balandžio 3 d. 
gimtųjų Druskininkų kapinėse.

Kompozitorius Viktoras Kup
revičius, kurį kauniečiai vadin
davo savo miesto varpininku, mi
rė balandžio 1 d. Velionis, gimęs 
1901 m. sausio 27 d. Kuibyševo 
srityje, 1921-24 m. mokėsi Kau
no muzikos mokykloje, 1923-43 
m. dirbo Kauno muziejuose, 1943- 
49 m. — Kauno jaunojo žiūrovo 
teatro koncertmeisteriu ir muzi
kinio skyriaus vedėju, 1946-50 m. 
— dėstytoju Kauno universitete, 
1952-57 m. — mokytoju Jono Ja
blonskio vidurinėje mokykloje. 
Velionį labiausiai išgarsino 1956 
m. atgaivinta varpų muzika da
bartinio Vytauto Didžiojo mu
ziejaus bokšte. Ilgus metus kau
niečiai džiaugėsi varpų aidais 
skambančiais B. Dvariono, J. 
Naujalio, Č. Sasnausko, M. K. 
Čiurlionio bei kitų kompozito
rių kūriniais. Varpų muzikoje 
velioniui talkino taip pat kom
pozitoriumi tapęs jo sūnus Gied
rius. Muzikinį V. Kuprevičiaus 
palikimą sudaro opera vaikams 
“Žiogas ir skruzdės”, operetė 
“Paukščių koncertas”, apie 300 
dainų. Iš jų jau prieškarinėje 
Lietuvoje bene labiausiai buvo 
paplitusios “Pajūriais, pama
riais”, “Dunda trankosi griaus
tiniai”. Velionis buvo pašarvo
tas Vytauto Didžiojo karo mu
ziejuje, palaidotas balandžio 
4 d. Petrašiūnų kapinėse, v. Kst.
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999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 6.00%
180-364 d. term, ind........... 6.25%
1 metų term, indėlius....... 6.50%
2 metų term, indėlius....... 6.50%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk.... 6.75%
1 mėtų GlC-met. palūk.... 7.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą   5.25% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.lki...3.50%

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Profeolonalt Ine.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke. Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA ' 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS l 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

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

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

/"Vjy CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION
Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 
verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-1102

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo ......................  10.75%

Sutarties paskolas
nuo ......................  10.75%

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................ 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 8.25%

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

Augsburgo-Haunstetteno lietuvių krepšinio komanda 1946 metais. Iš 
kairės: L. Meilus (Warren, Mich.), E. Kudaba (Hamilton, Ont.), Alg. Puikū- 
nas (Fallbrook, Calif.), J. Juozaitis (?), L. Baltušis-Baltušauskas, kpt. 
(Minocqua, Wise.) ir T. Matulevičius (Australija). Trūksta Vyt. Striko ir 
Alg. Balčiūno (abu Čikagoje)

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

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

Golfo žinios
Toronto Lietuvių golfo klubo, pir

majame 1992 sezono turnyre, ba
landžio 26 d., dalyvaujant 29 golfi- 
ninkams, buvo varžytasi Hornby 
Towers golfo laukuose. Vyrų klasė
je laimėtojais tapo: I v. A. Stauskas 
78, H v. R. Šimkus 81 ir III v. R. Stri
maitis su 86 smūgiais; išlyginamųjų 
smūgių klasėje - I v. V. Siminkevi- 
čius 59(82), II v. Aug. Simanavičius 
73(89) ir III v. D. Laurinavičius 75(94); 
moterų klasėje - Irena Kymantienė 
83(103), išlyginamųjų smūgių klasė
je tapusi pirmosios vietos laimė
toja. Sviedinio arčiausiai vėliavos 
primetimus ant specialiai rengėjų 
numatytų žaliųjų laimėjo -> R. Šim
kus ir T. Akelaitis. Nežinomosios 
skylės laimikis teko V. Žaliauskie- 
nei. Turnyrui sėkmingai vadovavo 
Arūnas Jonikas ir klubo pirm. And
rius Zaleskis.

Lietuva - Š. Airija 2:2
Po 55 metų Lietuva grįžo į pasau

lines futbolo varžybas. Belfaste 
vykusiose atrankinių varžybų rung
tynėse 1994 Pasaulio varžyboms 
Lietuva prieš Š. Airiją sužaidė ly
giomis. Kevin Wilson ir Gerry Tag
gart rungtynių pradinėse 16 minu
čių ženklino 2:0 šeimininkų nau
dai. Vėliau pasiekti Armino Nar
bekovo ir Roberto Fridrikovo įvar
čiai rezultatą išlygino. Sekančios 
atrankinio turnyro rungtynės įvyks 
birželio 3 d. Jose jėgas mėgins Lie
tuva prieš Albaniją.

“Lietkabelis” Toronte
ŠALFASS-gos centro valdybos 

pakviesti, Panevėžio “Lietkabelio” 
krepšininkai balandžio 29 d. atvyko 
į Torontą. Sporto darbuotojų buvo 
sutikti orauostyje. Atvyko jų 18 ir 
viešės iki gegužės 14 d.

“Lietkabelis”, 1992 m. Lietuvos 
aukščiausiosios krepšinio lygos pir
menybėse užėmęs IV-tą vietą, daly
vaus svečio teisėmis 42-se ŠALFASS- 
gos metinėse žaidynėse (1992 m. ge
gužės 8-10 d.d. Toronte). Viešnagės 
metu jie žais visą eilę draugiškų 
rungtynių su lietuvių ir kanadiečių 
komandomis.

Atvykusiųjų grupę sudaro: Vid
mantas Paškauskas - vyr. treneris, 
Irmantas Aukštikalnis, Alfredas Gi- 
neika, Audrys Girdvainis, Ginta
ras Leonavičius, Romualdas Petro
nis, Petras Pyragis, Darius Rubta- 
vičius, Virgaudas Simanavičius, 
Artūras Šeiningas, Dainius Pieta, 
Antanas Paškevičius - treneris, Ben
jaminas Lapė -gydytojas, Arūnas Čy- 
gas - FIBA teisėjas; palydovai: Gin
tautas Balčikonis, Kazimieras Ind- 
riulis, Rasa Sargūnaitė, Kęstutis Šir- 
velis. Sig. K.

PARDAVIMAI. NUOMOJIMAI
PATARNAVIMAI

Vežiojamos 
kėdės - 
elektrinės 
ir rankinės - 
įvairių rūšių 
ir modelių.

• Lovos ligoniams • Kėdės
• Elektriniai pakeltuvai ir 

atlošinės kėdės • Namų slaugos 
reikmenys • Keltuvai

• Nuožulnios plokštumos
• Dalys ir pataisymai

REGISTERED A.D.P. VENDOR
“MUSŲ VERSLAS NUO 1951 M.”

gRTHOPAEDIC
ERVICES j'Ub, 

f pėdos deformacijoj^/ 
i specialistai A\

Galima konsultacija ir patarnavimas 
lietuviškai. Jums pageidaujant 

atvažiuojame į namus.
Missisšauga (416)566-0245
Hamilton (416) 529-0395

(416) 529-1377
London (519)686-6566

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

ŠALFASS-gos “Trap” šaudymo pir
menybės įvyks 1992 m. gegužės 23 d. 
Hamiltono lietuvių Giedraičio klu
be. Pradžia 11 v.r. - 200 taikinių, 16 
yrd. klasė “A” ir “B” - 100 taikinių, 
išlyginami - 50 taikinių, dvigubi - 
2 x 25. B. Savickas,

ŠALFASS šaudymo 
sekcijos vadovas

Šarūnas Marčiulionis Ir 
jo komanda

Rusų kalba Niujorke leidžiama
me “Novoje Ruskove Slovo" dien
raštyje š.m. balandžio 14 d. laidoje 
Aleksėj Orlov rašo:

“Olimpinį krepšinio turnyrą Seule 
laimėjo Sovietų Sąjungos rinkti
nė. Jos paveldėtoja būtų “Suvienyta 
komanda”. Taip nuspręsta pavadinti 
rinktinę kraštų, sudarančių Nepri
klausomų valstybių sandraugą. Jei
gu olimpiniams čempionams leistų 
dalyvauti Barcelonoje be atrankos 
turnyro, NVS-gos krepšininkai tap
tų olimpinių žaidynių dalyviais.

Jeigu taip įvyktų, tai būtų sulau
žyti visi sporto įstatymai, nes už 
pergalę Seule Sov. Sąjunga turi 
būti dėkinga lietuviams krepšinin
kams. Be jų sovietai negalėtų lai
mėti. Pirmame Sov. Sąjungos rink
tinės penketuke buvo keturi lietu
viai: Arvydas Sabonis, Šarūnas Mar
čiulionis, Rimas Kurtinaitis ir Val
demaras Chomičius. Jeigu čempio
nams būtų užtikrinta vieta turny
re, tai ji turėtų atitekti Lietuvai, 
tačiau olimpiniame turnyre vieta 
yra duota tik šeimininkams - Ispa
nijos rinktinei. Dėl dalyvavimo 
Barcelonos olimpinėse žaidynėse 
atrankos turnyre teks dalyvauti ir 
JAV, ir NVS, ir Lietuvai.

Atrankos turnyrai įvyks birželio 
gale - liepos pradžioje. Amerikos 
žemynų kraštai atrankos turnyre 
žais Portlande, JAV-se nuo birže
lio 27 ligi liepos 5 d., o Europos kraš
tai praves atrankos turnyrą Ispa
nijoje nuo birželio 22 ligi liepos 5 
d. Visa Lietuva žino šio turnyro pa
čią svarbiausią datą - birželio 26 d. 
Tą dieną susitiks Lietuvos ir NVS 
rinktinės”.

Toliau straipsnio autorius rašo, 
kad tai bus pirmas šių kraštų susi
tikimas, nes ligi II-jo Pasaulinio 
karo Sov. Sąjungos krepšinio rink
tinės nebuvo, o vėliau Lietuva bu
vo okupuota.

“Pirmoji Lietuvos rinktinės treni
ruotė įvyks gegužės pabaigoje. Lie
tuvos rinktinė bus pasiruošusi at
rankos turnyro pradžiai ir taip svar
bioms rungtynėms su buvusios So
vietų Sąjungos komanda”.

Be šios problemos dar yra nesuta
rimai dėl Lietuvos rinktinės trene
rio. Užsienyje žaidę krepšininkai - 
Kurtinaitis, Jovaiša ir Krapikas, 
grįžo į Lietuvą, tačiau iš jų tik Kur
tinaitis yra įtrauktas į rinktinės 
pirmąjį penketuką. Apie Arlaucką 
jau nekalbama, nors ispanų spau
da apie jį palankiai rašo. Nežiū
rint to, kad Marčiulionis didelę sa
vo atlyginimo dalį yra paskyręs šiai 
rinktinei, jos nepakaks ir reikės 
ieškoti paramos dar ir kitur. J.B.

Šarūnas Marčiulionis sėkmingai 
užbaigė jau trečią reguliarų NBA 
lygos sezoną. Šių metų rezultatai 
stiprokai aplenkia praėjusių me
tų pasekmes - baudų bei “metimų iš 
aikštės” tikslumu, o vienų rungty
nių vidurkis pakilo net 8 taškais.

Šį sezoną Marčiulionis aplenkė 
net 321 NBA žaidėją “metimų tiks
lumu” (“538 Field Goals”). “Atsili
kusių” 321 grupėje randasi ir pasau
lio įžymybės: Čikagos Barry Bird, 
Michael Jordan ir Bostono Larry 
Bird. Geresnę pasekmę metimuose 
pasiekė tik likę 22 NBA žaidėjai.

Marčiulionio vienų rungtynių taš
kų vidurkį (18.9) aplenkė tik 32 pro
fesionalai ir tik 40 lygos žaidėjų 
įmetė daugiau taškų už Marčiulionį 
(1361). Šį sezoną Šarūnas dešimtį 
kartų negalėjo pasirodyti aikštelė
je dėl susižeidimų. J.K.B.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Nepateko istorijon...
Augsburgo-Haunstetteno lietu

vių krepšinio komanda įsisteigė 1946 
metų pavasarį be jokio susirinki
mo, sekretoriaus ar protokolo. Nutar
ta - padaryta. Sužaista visa eilė 
rungtynių su lietuvių stovyklų ko
mandomis, kaip Dilingenas, Schein- 
feldas, Memmingenas, UNNRA uni
versitetu ir kitomis.

1947 m. visa komanda “in corpore” 
stojo į lietuvių kuopas, kurias ta
da bolševikinė propaganda vadino 
“juodmarškinių fašistų legionu”. 
Tuo ir pasibaigė Augsburgo-Haun
stetteno lietuvių krepšinio koman
dos egzistavimas.

Apie šią komandą “Išeivijos lietu
vių sportas 1944-1984” nieko nerašo, 
bet čia ne redaktorių kaltė, o šio 
straipsnelio autoriaus. Jis, kaip 
buvęs kapitonas ir vienas iš inicia
torių, turėjo bent keletą žodžių pa
rašyti, bet... patingėjo.

Leonas Baltušis-Baltušauskas, 
Minocqua, Wise.

Pastaba. Idėja išleisti leidinį “Iš
eivijos sportas 1944-1984” gimė To
ronte. Dirbta, ruošiant spaudai, re
daktorių - K. Čerkeliūno, Pr. Micke
vičiaus ir Sig. Krašausko septyneri 
metai. Atsišaukimai spaudoje, ragi
nant pasisakyti apie kiekvieną buvu
sią lietuviško sporto apraišką, bu
vo skelbiami ir kartojami. Kas ne
pateko knygon, šiandien “dūsauja” 
patys... Malonu skaityti šį Leo
no Baltušio nuoširdų prisipaži
nimą. (RED.)

Skautų veikla
• “Romuvoj” stovyklavimo me

tu rugpjūčio 1-15 d.d. vyks trijų 
dienų laužavedžių kursai. Sto
vyklai pasibaigus rugpjūčio 15-22 
d.d. bus “Gintaro” ir “Ąžuolo” va- 
dovų-vių mokyklos kursai. Naujų 
vadovų paruošimas ypač svarbu 
prieš Jubiliejinę stovyklą. Bus 
stovyklaujama Lietuvoj ir Rakė, 
MI. Kursams vadovaus v.s. fil. K. 
Matonis ir v.s. fil. G. Matonienė.

• Šios vasaros stovyklos: liepos 
6-11 d.d. jūros skautų-čių buriavi
mo stovykla, Ludington, Ml, netoli 
Rako; liepos 11-25 d.d. Vidurio ra
jono stovykla Rake, MI; liepos 24- 
rupgjūčio 1 d.d. Europos rajono 
stovykla Sodyboje, Anglijoje; lie
pos 24-rugpjūčio 8 d.d. Ramiojo 
vandenyno stovykla “Rambyne” 
Kalifornijoje; rugpjūčio 15-23 
d.d. Atlanto rajono BSA Camp Re
solute, Bolton, MA; visose stovyk
lose yra galimybių dalyvauti, tik 
reikia vykdyti 9-tą skautų įstatą
- mokėti taupyti.

• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai nuoširdžiai dėkoja “Paramos” 
kredito kooperatyvo valdybai už 
paskirtą piniginę auką tuntų veik
lai. M.

Šios vasaros stovyklos 
ir kursai Lietuvoje

Išeivijos lietuvių mokyklų moky
tojams kursai liepos 8 d. - rugpjū
čio 8 d. Temos; Lietuvos istorija ir 
geografija, kultūros ir švietimo 
problemos, lituanistinių dalykų 
mokymas (šnekamosios kalbos, 
skaitymo, rašymo, tartis, leksika, 
kirčiavimas, vadovėliai, proza ir 
t.t.) Bus aplankytos žymesnės Vil
niaus vietos.

Vaikų vasaros stovykla prie Vil
niaus liepos 11 d. - rugpjūčio 2 d. 
Kviečiami mokytojai, tėveliai ir 
seneliai.

Vilniaus universiteto kursai stu
dentams liepos - rugpjūčio mėn., 
3 savaitės, kaina $300.

Registruotis į visus tris virš pa
minėtus renginius adresu: Kultū
ros ir švietimo ministerija, A. An
tanaitis, J. Basanavičiaus 5, Vil
nius 2683, Fax: 22-09-59 arba 61- 
30-92.

APPLE seminarai - liepos 15 d.
- rugpjūčio 15 d. Registruotis: 
APPLE, P.O. Box 1307, West Hart
ford, CT. 06107, Fax (203) 521-7018.

Jaunimo stovykla (15-18 metų)
- liepos pabaigoje - rugpjūčio 
mėn. Pirma savaitė Vilkijoj, antra 
turistinė, trečia Neringoj. Regist
ruotis - Neringa, ICC-RT21, Put
nam, CT 06260.

Tuo pačiu prašoma nepamiršti 
ir Kanadoje organizuojamų kas
metinių stovyklų “Kretingoje” ir 
“Romuvoje”. KLB inf.

Paieškojimai
Ieškomas Petras Dubas-Dubasas, 

sūnus Petro, gimęs maždaug 1924- 
1925 m. Prieš karą gyveno Kaune, 
Valančiaus gatvėje. Ieško vaikys
tės draugas Vosylius Krupenkovas, 
Basanavičiaus g-vė 51-10, Kaunas. 
Atsiliepkite, rašykite arba pra
neškite Danutei Keršienei, 487 
Windermere Ave., Toronto, Ont. 
M6S 3L5, Canada.

N. Vaičiulienė ieško pusseserės 
Beatričės (Betty) Rimkutės (Rim
kus), ištekėjusios pavardė nežino
ma. Susirašinėjimas nutrūkęs 
1962 m. Tada jos adresas buvo šis: 
Royal Victoria Hospital, Nurses 
Residence, Montreal, Que. Jos tė
vai palaidoti Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Toronte. Taip pat paieško
mas pusbrolis Laimis Rimkus, dė
dė Juozas Rimkus ir dėdienė Moni
ka Rimkuvienė. Patys ar žinantys 
apie juos prašomi rašyti šiuo adre
su: N. Vaičiulienė, P. Vileišio 26- 
17,2040 Vilnius, Lithuania.

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

LIETUVIŲ 
_-J_T -T ,T, . KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.50% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.75% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
8,00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

7.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
8.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už OHOSP (variable rate)
5.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

5.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................ 8.25%
2 metų ................. 8.75%
3 metų ................. 9.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 8.00% 
(variable rate)

A s m e n i n e s paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% Įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) kantrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 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).

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1149

ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir (vedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Art) Toronto Lietuvių namų)
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

DRAUGIŠKAI _______
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A1C2

Tel. (416) 231-3000 24 val. 
FAX (416) 231-6993

AUŠRA DALINDIENĖ

Jei norite pirkti ar parduoti namą, kreipkitės į mane ir sužinosite
apie naują Royal Lepage programą HOMEMATCH. 

Ši programa greitai suveda pirkėjus su pardavėjais. 
Neieškokite niekur kitur - skambinkite man.

EUR O T
PARCEL SERVICE

R A X
SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios 

kainos ($3.50 už kg) 
siuntinius pristatant į namus.

• Mes paimame siuntinius iš 
jūsų namų (nemokamai, jei 
siuntinys daugiau negu 15 kg).

• Siunčiame vartotų ir naujų 
drabužių siuntas.

• Siunčiame maisto ir medici
ninių reikmenų siuntas.

Mūsų adresas: 614 The Queensway, Toronto, Ont.

• Nei minimumu, nei maksimumu 
siuntos neribojamos.

• Siunčiame siuntas tiesiog 
gavėjo adresu.

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

• Perduodame pinigus iš rankų 
į rankas.

• Greitas nuo 2-3 savaičių 
siuntinių pristatymas.

Quet^eu

Tel. (416) 503-1601
Atidaryta nuo pirmadienio Iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v.
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

Mūsų atstovai Hamiltone: 517 Fruitland Rd., Stoney Creek, Ontario 
Tel. (416) 643-3334, Vytas ir Genė Kairiai

Mūsų atstovas Montrealyje Vytas Gruodis, jr., tel. 847-0881



Torontas ar Los Angeles?
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Sės ir Yonge gatvėje sudarė 
gaujos jaunimo — ne tik juodo
sios, bet ir baltosios rasės. Jau
nuoliai daužė krautuvių lan
gus, vogė kai kurias prekes, 
ypač Kanadoje labai brangias 
cigaretes, tačiau nei krautu
vių, nei kitų pastatų nepade
ginėjo. Tokiom išdaigom nepa
siruošusi policija susiorgani
zavo ir pagaliau riaušininkus 
išsklaidė tik gerokai vėliau. 
Tada jau buvo padaryta žalos 
krautuvėms, bet ji yra labai 
menka, palyginta su platesnio 
masto tikromis riaušėmis Los 
Angeles mieste.

Torontiečius riaušininkus 
policija pavadino nuotykių sie
kusiais chuliganais. Juos, ma
tyt, sukurstė įvykiai Los Ange
les mieste ir galbūt juodųjų 
aktyvistų BAD komiteto kai ku
rių vadovų kaltinimai Toronto 
policijai. Pastarieji dabar tei
sinasi, kad jie rengė tik taikias 
demonstracijas, neplanuoda
mi riaušių Yonge gatvėje. Esą 
riaušes pradėjo patys abiejų 
rasių jaunuoliai. Jų suimta 30, 
o apkaltinta tik 10.

Viena lydeka
Tarp mažų žuvelių policijos 

tinklan pateko ir viena lydeka

“LEDAS” 
REFRIGERATION 

Įvedu visų rūšių
* Namų ir automobilių vėsinimo 

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

Skambinti 
RAIMONDUI JARECKUI 
tel. 767-8711, Toronte. 

Lietuva visuomet 
laukia mūsų!
Skubėkime planuoti 
savo atostogas: 
vietos išparduodamos 

greičiau negu tikimasi.
Siūlome keliauti SWISSAIR, STERLING AIRWAYS, 

AUSTRIAN AIRLINES, LUFTHANSA ir
kitomis oro linijomis

***********♦♦♦♦*♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦*♦************************ 4c***** 

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! 
AUDRA TRAVEL kelionių įstaiga Vilniuje! 
Būdami net Lietuvoje, jūs jausite mūsų globą. Adresas: 
T. Vaižganto 9/1, Vilnius, Lietuva. Tel. 22-66-20,22-65-51. 
MES- VISUOMET IR VISUR JŪSŲ PASLAUGOMS!
Garantuojame sąžiningą ir profesionalų patarnavimą:

* Išperkant bilietus į Lietuvą
* Parūpinant skridimus iš Lietuvos į Kanadą
* Gaunant pasus ir lietuviškas vizas
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Sudarant iškvietimus vizitui į Kanadą
* Perduodant pinigus ir vaistus į Lietuvą

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

šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą.
2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 

Tel. (416) 769-2500 FAX (416) 763-6279

“TORVIL’ltd.
praneša visiems savo klientams, kad į mūsų katalogų 
“TORVIL 92” įeina beveik viskas, kų jūs norėtumėte 
pasiųsti į savo tėvynę. Atkreipkite dėmesį, kad 
kainos kataloge “TORVIL 92” yra jūsų naudai.

Katalogus galima užsisakyti telefonu.
I^aciu paruošti siuntiniai (lėktuvu ar laivu).

Siuntinio pasiuntimas į jūsų tėvynę kainuos jums tik 
$1.20 už 1 kg ar 50 et. už svarą.*

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU KANADOJE 1-800-661-0210 
JAV 1 -800-972-9284 arba 1 -800-932-7995

KANADOJE Head Office: '63 Galaxy Blvd., Unit 7, Rexdale, Ontario M9W 5P1 Tel. (416)798-3320 
Branch: 404 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario M6R 2M9 Tel. (416)534-3860

J XX. V Head Office: 2136 West Chicago Ave., Chicago, IL 60622 Tel. (312)278-5258 
Branch: R&R INTERPOSTMIR 1055 Broadway, Buffalo, NY 14212

FAX: (416)798-3321
FAX: (416)533-4910
FAX: (312)278-0875

Tel./FAX: (716)894-9880

* Ši kaina galioja tik užsakymams iš mūsų katalogo. Atkreipkite dėmesį, kad už persiuntimą mokėti nereikia. Įeina į gaminių kainą

— marksistinių pažiūrų moky
tojas Lennox Farell, priklau
santis juodųjų aktyvistų BAD 
komiteto steigėjų ir vadų gru
pei. Jo suėmimo nuotrauka 
dienraštyje “The Toronto Sun” 
liudija, kad rankas nusiplau
nantys BAD komiteto vadai vis 
dėlto pritarė jaunimo riau
šėms, jeigu su riaušininkais 
buvo suimtas ir jų bičiulis Len
nox Farell. Papildomai prane
šama, kad jis, būdamas NDP 
socialistų partijos kandidatu, 
pralaimėjo paskutiniuosius 
Ontario parlamento rinkimus. 
Turbūt dėl to premjeras Bob 
Rae jį dabar yra pasirinkęs 
Antirasistinės patarėjų grupės 
antruoju vadovu.

Aštrios diskusijos dėl riau
šėmis tapusių demonstracijų 
iškilo Ontario parlamente. Jo
se buvo prisimintas ir polici
jos suimtas Lennox Farell. Bu
vo reikalavimų suspenduoti jo 
darbą Antirasistinėje patarė
jų grupėje.

Pasiruošusi policija
Galimų antrųjų riaušių gegu

žės 5 d. policija laukė joms pa
siruošusi. Jas Yonge gatvėje 
bandė pradėti nedidelė gal 
šimto jaunuolių grupė, bet ją 
greit išsklaidė policija, išmu
šusią tik vieną vitriną, prade
dančią įsiveržimą papuošalų 
krautuvėn. Šį kartą nebuvo ke
lias valandas trukusio dides
nių gaujų siautėjimo. Jį greit 
sustabdė 22 chuliganiškų jau
nuolių suėmimas.

Atrodo, Torontas vis dėlto 
pasiliks Torontu su neišspręs
tom rasinėm problemom, ku
rias atnešė be jokios kontro
lės įsileidžiami ateiviai ir tarp 
jų įsimaišę kriminaliniai nu
sikaltėliai. V. Kst.

Toronto Lietuvių namų Labdaros fondo stipendininkai 1992.III.15 po visuotinio susirinkimo gavę stipendijas. 
Iš kairės: Rūta Melkienė, Marytė Balaišytė, Aurelija Balaišytė, Nabil Tomas Yanni, Daina Gurklytė, Aurelija 
Karasiejūtė, Audra Puzerytė Nuotr. St. Varankos

Advokatas

Įvykiai ir žmonės pašto ženkluose
Lietuvių filatelistų XI-toji paš

to ženklų paroda “Lithpex XI” 
įvyko Toronto Lietuvių namuo
se balandžio 11-12 d.d. Joje daly
vavo draugijos nariai ir svečiai. 
Pašto ženklų rinkiniais jie už
pildė 115 rėmus. (Viename rėme 
normaliai telpa 6 lapai).

Parodos rengimo komitetą su
darė pirm. P. Barbatavičius, na
riai: A. Vekterytė, K. Kamins
kas ir E. Macijauskas. Į verti
nimo komisiją buvo pakviesti 
tarptautiniai žinovai: dr. M. Ka
minski, A. Cronin ir rajoninis 
teisėjas H. Maeste.

P. Barbatavičius dalyvavo gar
bės skyriuje ir parodė atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos spaus
dintus Lietuvoje pašto ženklus 
ir vokus. Labai įdomus rodinys - 
tai bandomieji ženklai, spaus
dinti knygų popieriuje, skirtin
gų spalvų, perforacijų ir viso
kių spausdinimo paklaidų. Buvo 
išstatyti ir didieji lapai po 200 
ir 600 ženklų lape. P. Barbatavi
čius dažnai dalyvauja tarptauti
nėse parodose. Už Lietuvos oro 
pašto ženklus yra jau du kartus 
gavęs aukso medalius. Kaip iški
lesnis šiose varžybose nedaly
vavo.

Vertintojų komisija aukščiau
sią žymenį “Grand Award” ir 
aukso medalį paskyrė A. Supro- 
nui už Olimpinių žaidynių ženk
lus ir vokus. Aukso medalius dar 
gavo - A. Ruzgys iš Niujorko už 
Lietuvos oro pašto ženklus, A. 
Supronas už pašto aptarnavimo 
istoriją pašto ženkluose.

Paauksuotais sidabro meda
liais įvertinti - K. Kaminskas 
už Vatikano pašto ženklus ir vo
kus, tJJ.»Macijauskas už Guern
sey salos pašto ženklus, Stasys 
Vaivada už Lietuvos pašto ženk
lus 1918-1940.

Sidabro medalius laimėjo - A. 
Laurinaitis už Australijos paš
to ženklus, M. Patterson (P. Bar- 
batavičiaus dukterėčia) už Sir 
Winston Churchill—gyvenimas ir 
mirtis pašto ženkluose, St. Vai
vada už J. F. Kennedy pašto ženk
luose.

Bronzos medaliais pasipuošė - 
A. Štuopis už Lietuvos pašto 
ženklus 1918-1940, P. Tolvaišą 
už Lietuvos pašto ženklus 1918- 
1940, Aida Vekterytė už Lietuvos 
ir Kanados atvirutes 1922-1932.

Parodos proga buvo išleistas 
vokas Lietuvos priėmimui į Olim
piadą 1992 paminėti. Iš Kanados 
pašto gautas specialus antspau
das. Vokai buvo pardavinėjami 
parodos metu. Yra dar likusių 
vokų, kurių galimai gauti pas P. 
Barbatavičių, 39 Thornbeck Dr., 
Scarborough, Ont. MIG 2J7, Ca
nada. Voko kaina 35 centai arba 

3 už 1 dolerį; su pašto ženklu ir 
specialiu antspaudu - doleris už 
1 voką. Prašoma pridėti persiun
timo išlaidas.

Šeštadienio vakarą nariai su
ruošė sudėtines vaišes. Buvo pa
kviesti svečiai ir vertintojai. Jų 
metu vertintojai-žinovai aptarė 
parodą ir papasakojo įdomių da
lykų pvz. kaip pagerinti rodinių 
paruošimą. Gal jau laikas pradė
ti galvoti apie dalyvavimą pa
saulinėse parodose? Dalyvis 

1$ TORONTO"
Alg. Eimantas, KLB visuomeni

nių reikalų k-jos pirmininkas, 
kreipėsi specialiu raštu į Kana
dos liberalų partiją,, prašyda
mas į partijos užsienio reikalų 
politikos programą įtraukti bu
vusios Sovietų Sąjungos armijos 
išvedimą iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Tame pačiame rašte at
kreiptas dėmesys į septynių di
džiųjų valstybių finansinę pa
ramą NV sandraugai siūlant, 
kad ši parama būtų sąlygojama 
su kariuomenės išvedimu iš Bal
tijos kraštų. Inf.

Elaine Ziemba, Ontario provin
cijos pilietybės ministerė, prime
na, kad šiais metais birželio mė
nesį bus minima 22-oji sukaktis, 
kai birželis buvo paskelbtas On
tario pensininkų mėnesiu. Šių 
metų tema — “Amžius besikei
čiančiame pasąulyje”. Kviečia
ma pensininkų klubuose, orga
nizacijose, religinėse instituci
jose, mokyklose, įmonėse ati
tinkamomis programomis tą su
kaktį paminėti. Yra išleisti spe
cialūs plakatai su įvairių kalbų 
įrašais. (Lietuviškai nėra). Inf.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

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

Ontario pilietybės ministerė 
Elaine Ziemba premjero Bob Rae 
vardu paskelbė Ontario daugia
kalbių reikalų patariamos ta
rybos (OACMC) vicepirmininką 
ir 14 naujų narių. Ši taryba pa
taria vyriausybei įvairiais dau- 
giakultūriais reikalais, kurie 
paliečia ir visus Ontario gyven
tojus. Jos nariai tiria ir savo nuo
mones reiškia apie valdžios dau- 
giakultūrių reikalų vedamos 
politikos veiksmingumą bei 
programas ir padeda vyriausy
bei įgyvendinti lygybės princi
pus. Naują tarybą sudaro asme
nys iš visos Ontario provincijos, 
atstovaujantys plačios apimties 
etniniams, kalbiniams porei
kiams bei užsiėmimams. Nauja 
tarybos vicepirmininke paskir
ta Chryssafi Mylopoulos, Scar
borough viešosios bibliotekos 
daugiakultūrių patarnavime ko
ordinatorė. Šioje taryboje lie
tuviams atstovaus Aldona Bary
saitė, KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirmininkė ir Lietuvių 
namų valdybos narė. Inf.

Įvairios žinios
Lietuvos banko Kauno sky

riaus valdytojo informacija, 
Kanadoje gyvenantys tautie
čiai, norėdami padėti savo gi
minėms, gali pasinaudoti Lie
tuvos banku Kaune. Pinigus ga
lima pasiųsti telegrama arba 
panaudoti Global Money Or
der. Gavėjas Lietuvoje Money 
Order padeda (inkasuoja) ban
ke Kaune. Šis, kaip aiškinama, 
pasiunčia Money Order atgal į 
tą šalį, iš kurios jis buvo gau
tas. Po to ateinančios įplaukos 
į gavėjo valiutinę sąskaitą. 
Gavėjas, išsiimdamas pinigus, 
Lietuvos bankui moka 2% nuo 
išimtos sumos už patarnavimą. 
Jeigu pinigai siunčiami tele
grama, jie iš karto įplaukia į 
gavėjo valiutinę sąskaitą. Pla
čiau apie tai nepaaiškinama. 
Lietuvos banko Kaune sky
riaus adresas: Maironio 25, 300 
Kaunas, Lithuania.

EXPO ’92 Sevilijoje, Ispani
joje, veikia nuo š.m. balandžio 
29 d. iki spalio 14 d. Ispanija 
Baltijos kraštams padovanojo 
paviljoną, kuriuo pasinaudoja 
lietuviai ir estai. Latviai atsi
sakė dėl lėšų stokos. Lietuvos 
biudžetas esąs taipogi kuklus. 
Rašytojas Kornelijus Platelis 
yra paskirtas EXPO ’92 Lietu
vos parodos generaliniu komi
saru. Pasak jo, mielai laukia
ma išeivių talka. Jie galėtų bū
ti Parodos vadovais, prižiūrė
tojais. Pageidaujama mokan
tys ispanų kalbą. Praverstų 
informacinė medžiaga apie 
Lietuvą kitomis kalbomis. Di-
dėlė pagalba būtų ir piniginė 
parama. Adresas: EXPO ’92, 
Pavilion of Baltic States, 41010 
Seville, Spain. Inf.

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. SIJONĖLIS b.a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

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

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

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

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

Toronto Labdaros slaugos namų 
statybos vajui arba 

Kanados lietuvių bendruomenės 
medicininei Lietuvos šalpai.

Dėl smulkesnės informacijos teirautis bet 
kuriuo laiku mūsų įstaigoje.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų įvertinimas.

An independent member broker

RF/VIRK West Realty Inc. 
1678 Bloor Street West f*I*j
Toronto, Ontario M6P 1A9 I HI 
Phone: (416) 769-1616 “

Š Y P S E N O S 
Nepamiršo

Praėjus dešimčiai metų po 
vedybų, žmona klausia vyrą:

— Ivanai, ar tu prisimeni tą 
dieną, kai mes susipažinome?

— Dar ir kaip! Tą dieną aš vi
nimi persidūriau koją prie ma
žojo piršto.

QhIuie-i DRESHER L,d-
i Qi Rea| Estate■ li-flZ.. nnl 'dCl ® Member Broker

Tel. 233-3334 FAX 233-0285
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį ar Riek Drešerius. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

HDI7CIJI7D INSURANCE O IX BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

D R A ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Motinos dienos proga, mūsų 
šventovėje pamokslus sakė kun. E. 
Putrimas.

— Gegužės 2, šeštadienį, pakrikš
tyta Felikso ir Gražinos (Kavaliaus
kaitės) Šiaučiūnų dukrelė Rasa- 
Marija.

— Gegužės 8, penktadienį, palaido
tas a.a. Pranas Čičinis, 83 m. amžiaus.

— Gegužės 9, šeštadienį, susituokė 
Alvydas Grigutis su Deimante Ze- 
lenkevičiūte. Tuoktis ruošiasi: Al
dona Kasperavičiūtė su Gerrard 
Morrison; Robertas Petronis su 
Alma Senkute.

— Ateinantį sekmadienį bus ren
kama antroji rinkliava Popiežiškai 
labdarai.

— Gegužės 29, penktadienį, popie
žius Jonas Paulius II yra paskelbęs 
“Pašaukimų diena”. Ta proga Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegija Romoje 
kreipiasi į išeivijos lietuvius pra- 
šydanma aukų. Ten šiuo metu studi
juoja visa eilė klierikų bei kunigų 
iš Lietuvos ir jų išlaikymu kol kas 
Lietuvos vyskupijos pasirūpinti dar 
negali.

— Sutvirtinimo Sakramentui pasi
ruošimo pamokos — sekmadieniais 
po 9.30 v.r. Mišių. Pamokas veda 
seselė Loreta.

— Mišios gegužės 17, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vaclovų Paliūnų, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Stefanijų ir Juozų Vaitkevi
čius.

Išganytojo parapijos žinios
— Mirė parapijietė Gertrūda Dič- 

petrienė, 78 m. amžiaus. Paliko vy
rų Juozų Dičpetrį ir seserį Austra
lijoje.

— Pamaldos šventovėje gegužės 17 
d. su šv. vakariene.

— Moterų draugijos nutarimu, iš
pardavimas vartotų daiktų gegužės 
23 d. atšauktas.

Lietuvių namų žinios
— Motinos dienos pietūs praėjo 

sėkmingai, dalyvavo 350 asmenų. 
Motinas ir svečius pasveikino LN 
vyrų būrelio pirmininkas Teodoras 
Stanulis. Svečių knygoje pasirašė: 
Siuvimo ir mezgimo įmonės direkto
riaus patarėjas A. Timinskas iš 
Klaipėdos, A. Kasiulis iš Vilkyškių, 
Šilutės rajono, Alvidas Gerra iš Ši
lutės; Rūta Dumpytė de Abreu ir 
Philippe Jean de Abreu iš Minne- 
sotos, JAV, Z. Benetienė iš Klaipė
dos, V. Karusevičienė iš Kauno ir 
D. Jelauskaitė iš Graikijos. Mais
tų paruošė ilgametis LN virėjas Vy
tautas Birštonas su dideliu būriu pa
dėjėjų. Motinas pasitiko ir gėlele 
bei vyno taurele apdovanojo LN vy
rų būrelio iždininkas Augustas Bu
kauskas. Bufetų aptarnavo J. Radze
vičius ir gėrimų bilietėlius parda
vinėjo Bronius Mackevičius. Nuošir
dus ačiū visiems prisidėjusiems 
prie Motinos dienos pietų pasi
sekimo.

— LN valdybos posėdis - gegužės 
21, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN nariai ir svečiai dažnai pa
siūlo gerų ir naudingų patarimų 
Lietuvių namams. Deja, žodžiu pa
reikšti pasiūlymai nevisuomet pa
siekia LN valdybų ar administraci
jų. Tam tikslui yra įrengta pasiū
lymų dėžutė, kuri yra prie sienos 
prieš administratorės raštinę. Sek
madienio popiečių metu raštiškus 
pasiūlymus prašoma perduoti LN 
valdybos nariui, budinčiam sekma
dienio popietėje arba perduoti LN 
vedėjui T. Stanuliui.

Aukos Slaugos namams
$1,000 - Kanados lietuvių fondas; 

$150 - J. Zakaras; $40 - R. Paulionis 
ir E. Caltabiano a.a. Antano Smai
lio atminimui. Iš viso statybos fon
de yra $790,675. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
šiuo adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W„ Toronto, Ont. M6P 1A6.

Pagalbos fondui “Vaiko tėviškės 
namai” Lietuvoje aukojo: $130 - M. 
Jasaitis, Pembroke, Ont., a.a. Maria
nos Jasaitytės atminimui; $100 - J. 
Bakis, Bolton, Ont, a.a. Ilonos Bakie
nės atminimui; $75 - K. Lukošius.

Nuoširdžiai dėkoja aukotojams šio 
fondo globėja Kanadoje -

KLK moterų draugija

Ar jūsų vaikai ir draugai yra Lietuvių namų nariai? 
Stiprinkite LIETUVIŲ NAMŲ ateitį, stokite į narius! 

Informaciją teikia: Aldona Barysaitė tel. 763-3362, Valteris Drešeris 
tel. 233-3334, Lietuvių namų raštinė tel. 532-3311.

LN verbavimo komitetas

TRŪKSTA PINIGŲ NEKILNOJAMAM
TURTUI AR PASKOLAI?
■ 1-mos, 2-ros ir 3-čios nekilnojamo 

turto paskolos parūpinimas
■ Akcijų sudarymas
■ Finansinių sunkumų pagalba
■ Priverstinų pardavimų 

išvengimas

• Be biurokratizmo. • Randame pigiausias palūkanas.
• Neatsižvelgiant į praeities paskolų sunkumus mes padėsime.

Skambinkit - WILLIAM GUEST* - profesiniam pasitarimui 
nekilnojamo turto (mortgičių) ar asmeninės paskolos reikalais.

• William Guest yra buvusio Juodojo Kaspino Dienos vykdomasis direktorius.

THE Mes galime padėti 
254-2274 arba 

510-0360

Prisikėlimo parapijos žinios
— Gegužinės pamaldos mūsų šven

tovėje vyksta šiokiadieniais 7 v.v., 
šeštadieniais litanija kalbama po 
9 v.r. Mišių, o sekmadieniais lita
nija giedama po 11.30 v.r. Mišių.

— Rengiasi tuoktis Edvardas M. 
Slapšys su Anne-Marie Neukom.

— Susituokė Marija Pniauskaitė 
su Lee Bowman.

— Pakrikštyti: Viktoras-Antanas, 
Virginijos (Kuraitės) ir Lino Zub- 
rickų sūnus; Lia-Aurelia, Rasos 
(Saulėnaitės) ir Frank Aiello duk
relė.

— Šv. Rašto seminaras, kuriame 
skaitoma Šv. Morkaus Evangelija, 
vyksta po gegužinių pamaldų tre
čiadieniais.

— Registracijos blankai stovyk
loms mūsų stovyklavietėje “Kre
tinga” gaunami parapijos raštinė
je. Vaikų stovykla: lietuviškai kal
bantiems - liepos 5-18 d.d., o lietu
viškai nekalbantiems - liepos 19- 
rugpjūčio 1 d.d.

— Mišios gegužės 17, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Petrų ir Izabelę 
Truskauskus, 9.20 v.r. - už a.a. Anta- 
ninų Dromantienę, 10.15 v.r. - už a.a. 
Stasį Gaiddelį, už gyvas ir mirusias 
motinas (Novena), už a.a. Marijų Rai
nienė, 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Toronto Maironio mokyklos ir 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų abiturientų iškilmingas ba
lius ir pažymėjimų įteikimas 
įvyks gegužės 15, penktadienį,
6.30 v.v. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Mokyklų baigė: Aidas Ba
tūra, Paulius Dailydė, Vincas Lia- 
čas, Savija McManus, Tomas Pa
jaujis, Aras Paškus, Stefa Pilipa- 
vičiūtė, Juozas Radzevičius, Pau
lius Repšys, Lina Sapijonytė, Ra
minta Slapšytė.

Aukštesniuosius lituanistinius 
kursus - Kristina Baršauskaitė, 
Gintaras Karasiejus, Adriana 
Karkaitė, Audra Paulionytė, Ri
mas Pečiulis, Katrytė Yanni.

Sveikiname visus abiturien
tus! G. Paulionienė,

vedėja

Toronto Maironio mokyklos šei
mų gegužinė įvyks “Kretingos” 
stovyklavietėje Wasagoje, gegu
žės 30 d., 10 v.r. - 4 v.p.p. Mišias 
laikys kun. A. Saulaitis, SJ. Pro
gramoje - žaidimai, rankdarbiai, 
loterija, pietūs ir kt. Kviečiamos 
Hamiltono, Otavos ir Montrealio 
mokyklos, o taip pat ir jaunos 
šeimos. Registracija - $2 asme
niui. Daugiau informacijų teikia 
Birutė Batraks tel. 271-1640. Inf.

Lietuvos konsulatas praneša, 
kad referendumo balsavimai “Dėl 
Lietuvos respublikos prezidento 
institucijos atstatymo” Toronte 
įvyks Lietuvos generaliniame 
konsulate, 235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, Ont., gegu
žės 23 d. nuo 8 v. ryto iki 8 v. va
karo. Dėl balsavimų kituose 
miestuose prašoma kreiptis į 
KLB apylinkių pirmininkus.

Atlikime lietuvio pareigų — 
atstatykime Lietuvos pilietybę, 
išsiėmę Lietuvos respublikos pi
liečio pažymėjimą ir balsuoki
me. (Nurodymai tokiems pažy
mėjimams gauti yra paskelbti 
“TŽ” 18 nr., 9 psl.) Primenama, 
kad Kanados įstatymai leidžia 
turėti dvgubą pilietybę. Inf.

KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos skyrius 
gegužės 23 d. rengia drabužių 
ir indų išpardavimą.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100-E. Bartkus.

Lietuvos respublikos aukščiau
siosios tarybos deputatai - prof, 
dr. K. Antanavičius, inž. E. Pet
rovas, B. Medzinskienė ir J. Jur
gelis - prisijungus dr. V. Sąmo
nini, gegužės 10 d. Lietuvių na
muose padarė pranešimus, lie
čiančius dabartinę politinė bei 
ekonominė Lietuvos padėtį. (Pla
čiau kt. nr.) S.

Pinigai, kurie 
tarnauja žmonėms

■ Perfinansavimas
(skolų suprastinimas)

■ Verslo įmonių reikalai
■ Vasarnamių ir kitų investavimų 

nuosavybių reikalai
■ Paskolos

Toronto “Gintaro” ansamblio dainininkės ir instrumentalistai, atlikę meninę programą KLB švietimo ir kultū
ros darbuotojų suvažiavime balandžio 25 d. Anapilyje t Nuotr. D. Pranaitienės

Kviečiame visus į Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblio 
“GINTARAS”

kuri įvyks 
1992 m. gegužės 24,

seKmadienį, 4 v.p.p., ANAPILIO salėje
PROGRAMĄ atliks per200 asmenų ir Toronto lietuvių choras "Volungė”.

GINTARAS

Bilietai gaunami pas J. Vingelienę tel. 233-8108. “Gintaro” tėvų komitetas

Toronto jaunimo ansamblis 
“Gintaras” š.m. gegužės 24, sek
madienį, 4 v.p.p. Anapilio di
džiojoje salėje rengia tautinių 
šokių šventę, pavadintą “Oi, mo
tinėle, svečiai atvažiavo”.

Kanados atstovų į PLB seimą 
Rinkimų komisija posėdyje, įvy
kusiame gegužės 6 d. Prisikėli
mo parapijos patalpose, rado, 
kad yra pasiūlyta 15 kandidatų. 
Nesant daugiau kandidatų, rin
kimai neskelbiami ir laikomi iš

liktaisiais atstovais j PLB sei
mą ii'i pasiūlyti kandidatai.

Patikrinus pareiškimus rasta, 
kad žemiau išvardinti asmenys 
atitinka nustatytoms rinkimų 
taisyklėms ir yra išrinkti Kana
dos atstovais į PLB seimą: Aušra 
Baršauskienė, Aldona Barysai
tė, Vytas Čuplinskas, Judita Čup- 
linskienė, Stasys J. Dalius, Juo
zas Krištolaitis, Paulius Kuras, 
Rasa Kurienė, Petras Lukoševi
čius, Giedra Paulionienė, Vytas 
Radžius, Antanas Rašymas, Ire
na Ross, Algirdas Vaičiūnas, Da
lia Viskontienė.

Rinkimų komisiją sudarė: V. 
Skrinskas, pirm., D. Keršienė ir 
V. Sendžikas-nariai. Inf.

Skuodo gimnazijos buvusius 
mokinius ir mokytojus, gyvenan
čius šiame krašte, prašo atsi
liepti tolimesnės informacijos 
reikalu, šią gimnaziją baigęs 
Juozas Normantas, Vilnius 2012, 
Žirmūnų 82-24, Lithuania.

Raseiniškių dėmesiui! 1992 
metų rudenį Raseiniuose yra 
rengiamas šio miesto gimnazi
jos 1944 m. laidos abiturientų 
susitikimas. Organizatoriai kvie
čia ten, kur “Dubysos atkran
čiai žali”, į miestą, iš kurio pa- 
sklidome. Ruoškitės atvažiuoti! 
Smulkiau teirautis šiuo adresu: 
Leonas Bakutis, Dubysos 14-2, 
Raseiniai 4400, Lithuania.

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

PARDUODAMAS Wasagoje lietu
vių rajone ant dvigubo sklypo, ge
rame stovyje, elektra šildomas, su 
visais patogumais ir baldais dviejų 
nemažų miegamųjų vasarnamis su 
garažu ir kabina. Graži aplinka. 
Skambinti tel. 1-705-429-6129 Wa- 
saga Beach.

ĮMOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys - $150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6H 4B3.

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 
Toronte.

“Paramos” lietuvių kredito ko
operatyvo valdyba “Tėviškės ži
buriams” paskyrė $600 auką.

Kanados lietuvių fondo taryba 
paskyrė “Tėviškės žiburiams” 
$3,000.00 auką.

A.a. Stasės Pyragienės atmini
mui Bronė Skvereckienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $10.

A.a. Vyto Venckevičiaus atmi
nimui Vladas Bartninkas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $10.

A.a. Adomo Dziemiono atmini
mui, reikšdamds nuoširdžią 
užuojautą jo šeimai, Danutė Že
maitienė ir Bronė Skvereckienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo po 
$20.

A.a. Kazimiero Kaminsko at
minimui A.P. Dranginiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $20.

A.a. Kazimiero Kaminsko atmi
nimui, užjausdama žmoną, duk
rą ir artimuosius, vietoje gėlių 
E. Galiauskienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Kazimiero Kaminsko at
minimui laidotuvių metu vietoje 
gėlių “Tėviškės žiburiams” au
kojo: $30 - L V. Ignaičiai, A. Štuo- 
pienė; $25 - V. M. Miceikos; $20 - 
E. Ališauskienė, S. Čepas, E. J. 
Čuplinskai, V. Jasinevičienė, J. 
Palys, M. Pike (Hamilton); $14 - 
S. R. Valickiai; $10 - B. Alksnie- 
nė, O. R. Berentai, K. Čepaitis, 
R. Novogrodskienė, S. Vaitkus.

“Volungės” choras ir “Gintaro” 
dainos vienetas sėkmingai kon
certavo Čikagoje š.m. balandžio 
4 d. “Draugo” dienraštis, kuris 
tą koncertą surengė ir programai 
atlikti pakvietė kanadiečius, 
1992.V.2 laidoje išspausdino Lo
retos Venslauskienės recenziją 
su keturiom nuotraukom. Joje 
autorė gerai įvertino abiejų vie
netų pasirodymą bei muziko J. 
Govėdo palydą, įpindama kai ku
rias kritiškas pastabas bei pa- 
girdama “Gintaro” muzikantus. 
“Išgirdome jaunų, iš torontie- 
čių lietuvaičių okteto sumaniai 
Dalios Viskontienės išugdytą 
mišrų chorą. Labai svarbu šį 
meniškai pajėgų dainininkų bū
rį materialiai remti, sudaryti 
progą jiems dažniau pakeliauti” 
— rašo autorė.

MOTERIS IR MERGINA atvažiavu
sios iš Lietuvos ieško bet kokio 
darbo. Gali prižiūrėti senelius. 
Skambinti tel. 532-6235 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių ir vir
tuvės butas be baldų. Skambinti 
tel. 535-7227 Toronte.

IEŠKAU vaikui auklės keturiom 
dienom per savaitę ir vienam vaka
rui. Turi gerai kalbėti rusiškai. 
Skambinti tel. 260-2268 Toronte.

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

NUOMOJU butus turistams su vi
sais patogumais trumpesniam ar il
gesniam laikui Kaune ir kurorte 
prie Baltijos jūros. Mokestis JAV 
doleriais. Skambinti tel. (514) 363- 
6284 Montrealyje.

Iš Lietuvos premjero Gedimi
no Vagnoriaus “TŽ” redakcijoje 
1992.V.5 gautas puošnus velyki
nis atvirukas su įrašu: “Linksmų 
Velykų švenčių! Tegu Prisikėli
mo varpai sustiprina Jūsų dva
sią, suteikia tikrojo džiaugsmo 
ir įkvepia naujiems prasmin
giems darbams Lietuvos gero
vei”.

Lietuviškos vestuvės Alvydo 
Grigučio ir Deimantės Zelenke- 
vičiūtės gegužės 9 d. Anapilyje 
susilaukė gausių dalyvių - apie 
200. O jų buvo ir iš Kauno, ir iš 
Punsko, ir iš JAV, ir iš Kanados. 
Mat jaunasis - punskietis, o jau
noji - kaunietė. Jungtuvių apei
gas Lietuvos kankinių šventovė
je atliko klebonas kun. J. Staš- 
kus. Vestuvinis pokylis įvyko pa
rapijos salėje, kur pranešėjo 
pareigas atliko Bernardas Ma
čys, laikydamasis lietuviškų pa
pročių ir nemaišydamas kitų kal
bų. Nuoširdžias sveikinimo kal
bas pasakė abi jaunavedžių mo
tinos. Visiems padėkojo jauna
sis Alvydas. Grojo ir dainavo lie
tuviškas melodijas Pavilonio- 
Ramanausko kapela. Tai buvo iš
tisai lietuviškos vestuvės.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mano krikš

to motinai Rūtai Pacevičienei, su
rengusiai man savo gražiuose na
muose įspūdingą mergvakarį.

Ačiū mamai, seserims, močiu
tėms, tetoms, dėdienėms, pussese
rėms ir visoms ponioms bei pane
lėms už dalyvavimą. Nuoširdžiai 
dėkoju už gausias ir vertingas do
vanas. Ačiū ir visoms, kurios ne
dalyvavo mergvakaryje, bet prisi
dėjo prie dovanų.

Šią malonią popietę, praleistą 
su jumis, visada gyvenime prisi
minsiu.

Dėkinga - Lydija Strimaitytė

Paieškojimas
J. Stankevičienė, atvykusi iš 

Kauno, ieško brolio Vinco, gimu
sio 1922 m. Ungurinių kaime, Ma
rijampolės apskr. Turima žinių, 
kad gyvena Toronte. Prašoma atsi
liepti adresu: J. Stankevičienė, 
4536 So. Justine St., Chicago, Ill. 
USA.

IEŠKAU 2 vaikam auklės, kuri ga
lėtų gyventi kartu ir atlikti namų 
ruošos darbus. Skambinti po 5 v.p.p. 
tel. 737-6244.

PARDUODAMAS 3 kambarių butas 
Kaune. Skambinti tel. 0-11-7-01-27 
-712303.

PASLAUGOS“RŪTA”PATARNA
VIMAI. Siunčiame oro paštu jūsų 
pačių sudarytus siuntinius. 1 kg 
kaina $5.99. Mažiausias svoris 2 kg. 
Perduodame pinigus iš rankų į ran
kas neribotais kiekiais. Persiun
čiame naujas ir vartotas lengvas 
mašinas. Galite užsisakyti sovietų 
gamybos traktorių. Tarpininkauja
me norintiems pirkti Lietuvoje že
mės sklypą namo statybai, namus ir 
butus. Teirautis tel. (416) 536-4742 
nuo 9 v.r. iki 11 v.v. Toronte.

“REBE CARPENTRY”
Pigios kainos. Atliekame įvairius 
darbus: remontuojame, statome prie
status, naujus namus, juos supla
nuojame. Skambinti tel. (416) 527- 
7689 Hamiltone.

Lietuvos pilietybės atgavimo rei
kalu paaiškinimai buvo paskelb
ti abiejuose Kanados lietuviškuo
se laikraščiuose. Tam tikslui anke
tas Montrealyje galima gauti “Li
te”, “Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcijoje ir “Rūtos” klube.

Referendumo “Dėl Lietuvos Res
publikos Prezidento institucijos 
atstatymo” balsavimai vyks gegu
žės 23 d., šeštadienį, nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakaro “Rūtos” klubo patal
pose, pas seseles, 1450 De Seve. 
Šiuose balsavimuose gali dalyvau
ti visi Lietuvos piliečiai. Balsa
vimams pravesti yra sudaryta ko
misija: pirm. V. Piečaitis, D. Ged- 
rikas, Br. Niedvaras. J. Šiaučiu- 
lis ir Br. Staškevičius.

Pirmąją Komuniją AV švento
vėje gegužės 3 d. priėmė Aleksand
ra Ptašinskaitė ir Justinas Nagys. 
Juos paruošė seselė Paulė.

Švietimo ir kultūros suvažiavi
me, įvykusiame balandžio 25-26 
d.d. Anapilio sodyboje, aktyviai
dalyvavo ir montrealiečiai - J. 
Piečaitis, B. Nagienė, J. Adamo- 
nytė, I. Gedrikienė, J. ir P. Ada- 
moniai.

Montrealio lietuvių žvejotojų- 
medžiotojų klubas “Nida” balan
džio 26 d. AV parapijos salėje tu
rėjo metinį susirinkimą. Jam vado
vavo A. Žiūkas ir A. Mylė. Klubui 
priklauso 97 nariai. Vasarą numa
toma surengti gegužinę ir žvejoji
mo varžybas. Jų datos bus paskelb
tos vėliau. Pabaigoje pasivaišin
ta S. J. Rimeikių paruoštais karš
tais pietumis.

“Nepriklausomos Lietuvos” spau
dos vakaras įvyko gegužės 2 d. AV 
parapijos salėje. Po “NL” spau
dos bendrovės pirmininko J. Šiau-

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

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UŽ:

Certifikatus 1 m.-. ........  7 % Taupymo - special................ 4 %
Certifikatus 2 m. ...
Term, indėlius:

........  73/4% Taupymo - su gyv. dr............ 31/2%

1 metų ......... ........  6’/4% Taupymo-kasdienines....... 33/4%

180 d.-364 d. .......  6 % Einamos sąsk........................ 3 %
120 d. - 179 d. .......  53/4% RRIF-RRSP-1 m.term........ 71/4%
60 d. - 119 d. .......  51/2% RRIF-RRSP - 2 m.term........ 73/4°/o
30 d.- 59 d. .......  4’/2% RRIF-RRSP-taup............. 4 %

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 81/a%, asmenines - nuo 93/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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

JUS C ON AGENTŪRA

1. PATARNAUJAME NORINTIEMS ATGAUTI 
LIETUVOJE NEKILNOJAMĄ TURTĄ

2. PADEDAME SUTVARKYTI LIETUVOS RESP. 
PILIETYBĖS ATSTATYMO DOKUMENTUS

3. ORGANIZUOJAME KELIONES Į LIETUVĄ 
(žemiausiomis kainomis)
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS
(Skambinkite kainų reikalu. Bilietai pristatomi į namus)

4. PARŪPINAME BILIETUS IŠ LIETUVOS
Į KANADĄ IR IŠKVIETIMUS

5. LABAI GREITAS (EXPRESS) SIUNTINIŲ 
PRISTATYMAS Į VISAS BALTIJOS ŠALIS 
PER 3-4 DIENAS

SKAMBINTI: 9 v.r. - 7 v.v. tel. (416) 533-6310, 
po 7 v.v. tel. (416) 767-8711

IŠNUOMOJAMAS Mt. Pleasant- 
Lawrence rąjone dvibučiame name 
dviejų miegamųjų butas II-me 
aukšte. Yra balkonas. Savininkai 
latviai. Galima naudotis skalbimo 
mašina ir džiovintuvu. Vienas kvar
talas iki tramvajaus. Reikalinga 
rekomendacija. $700 plius apšildy
mas ir elektra. Skambinti vakarais 
tel. 625-0500.

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.

čiulio ir laikraščio redaktorės 
B. Nagienės įžanginių sveikini
mų bei padėkos visiems bendra
darbiams, rėmėjams ir skaityto
jams pasirodė Montrealio jau
nimo dainos grupė “Aušra”. Šią 
grupę sudaro penkios balsingos 
dainininkės. Pianinu palydėjo 
muz. Mme. M. Roch. Po M. Vaup- 
šienės ir jos talkininkų paruoš
tos karštos vakarienės vyko šo
kiai grojant geram Jono Šulmist- 
ro orkestrui. Šokių metu buvo pra
vesta loterija.

“Vaiko tėviškės namai” vajui per 
KLK moterų dr-jos Montrealio sky
rių aukojo po $100 Augustinas My- 
lė ir LK Mindaugo šaulių kuopa.

A.a. Feliksas Žemaitis, 75 m. am
žiaus, mirė balandio 18 d. Iš St. 
Thomas More šventovės balandžio 
22 d. palaidotas Cote dės Neiges 
kapinėse. Liūdi žmona, du sūnūs 
ir duktė su šeimomis. B.S.

“Tėviškės žiburiai” savo skaityto-
jus Montrealyje pasiekia tik po 9 
ar daugiau dienų. Dėl tokio vėla
vimo P. A. Povilaitis kreipėsi į paš
to vadovybę Montrealyje ir gavo 
paaiškinimą, kad 9 dienos yra nor
malaus laikraščio pristatymo lai
kas. Pašto norma tokiem leidi
niam esanti 7 dienos. Išsiuntimo 
diena neskaičiuojama, o savaitga
lis laikomas viena diena. Tokiu bū
du 9 dienos paštui reiškia 7 die
nas. Be to, laikraščių tarifai esą 
pigesni, ir pirmenybė tenka pir
mos klasės siuntoms. A. P. Povi
laitis, nepatenkintas tokiu paaiš
kinimu, vėl kreipėsi į pašto vadovy
bę. Jei tokių skundų būtų dau
giau, galbūt išjudintų pašto va
dovybę. Kor.

NEKILNOJAMO TURTO įkainoto
jų įstaiga (brokerinė kontora) “VI
TAS” padės jums nupirkti namus, 
butus, sodybas Lietuvoje. Kreiptis: 
V. Bukaveckas, Didlaukio g. 44-91 
Vilnius, Lithuania. Tel. 762738.

AUDRONĖ KAIRYS
makrobiotikos konsultantė

* diagnostika
* sveikatingumo dieta
* svorio ir energijos 

reguliavimas
* gydymas maistu ir mankšta 

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

(voice message)


