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>A tsakom ybė
Gyventi su šia diena tegali individas, kuris nėra nie

kam įsipareigojęs, nejaučia jokios atsakomybės. Bet toks 
paprastai priklauso nelaimingų vargšų elgetaujančiom 
grupėm, kurios ryškiausios didmiesčių gatvėse ar par
kuose. Normalus žmogaus gyvenimas surištas su atsako
mybe.

JUO tasai gyvenimas sudėtingesnis, išsišakojęs įvai
riais uždaviniais, klausimais, problemomis, juo la
biau jis pririša žmogų prie dalyvavimo ir tuo pačiu 
prie atsakomybės. Organizuotas gyvenimas, grupinė veik

la reikalauja vadovavimo, o vadovų įsipareigojimas itin 
surištas su atsakomybe. Tai gali patvirtinti kiekvienas, 
kuriam kada nors teko stovėti grupės priekyje. Dėl atsa
komybės prisiėmimo dažnai atsisakoma vadovavimo pa
reigų, siūlomasi tik talkinti. Išeivijos veikloje pastarai
siais darbo sezono laikotarpiais šitai ypač išryškėjo. Dau
gelis neatsisako prisidėti prie bendrojo darbo, bet pra
deda stigti darbo vairuotojų. Dėl to dažnai ima šlubuo
ti ir pati veikla. Kai kas bando gelbėtis kolektyviniu va
dovavimu, bet geresnių rezultatų nepasiekia, nes kai at
sakomybė padalinama, ji dažniausiai susilpnėja, o kar
tais ir išnyksta. Nuo vadovo sugebėjimų, darbštumo ir 
jautresnio atsakomybės prisiėmimo labai daug priklau
so bet kokio grupinio darbo sėkmė. Geras vadovas suge
ba koordinuoti, įjungdamas į konkretų darbą ir save, ro
dydamas pavyzdį ir pasitikėjimą bendradarbiais, tuo di
dindamas ir visuose vienodą atsakomybės pajautimą. 
Tuo būdu bendrame darbe atsakomybės pajautimas yra 
užkrečiantis: juo daugiau atsakomybę jaučiančių žmo
nių, juo ir rezultatai geresni. O siekiai be atsakomybės 
dažnai griauna, o ne stato. <<

ATSAKOMYBĖS jausmas, nors jo pirniųjų ištakų rei- 
Z-X ketų ieškoti žmogaus prigimties skirtingumuose, 

■A -A- vis dėlto priklauso auklėjimo sričiai. Atsakomy
bės ugdyme negali būti jokių mažų uždavinių, nesvarbių 
dalykų, kuriuos galima atlikti bet kaip. Kiekvienas, nors 
ir mažiausias darbelis ar patikėtas uždavinys turi būti 
atliekamas kruopščiai su atsakomybės pajautimu. Žmo
gus, nuo vaikystės įpratintas taip daryti, ir suaugęs pasi
imtas pareigas atliks jam jau įprastu būdu. Užtat šia link
me būtinai stiprintinas poveikis mokyklose, jaunimo or
ganizacijose, įvairiuose susitelkimuose, kur yra tiek 
daug puikiausių progų atsakomybės pajėgumui išbandy
ti. Nėra abejonės, kad gera pradžia turi būti padaryta 
šeimose. Besirūpinant išeivijos ateitimi, džiaugiantis 
rimtai patraukliais kai kurių jaunų veikėjų pavyzdžiais, 
atsimintina, kad pastarieji iš dangaus nenukrito. Gal kas 
nors dėl jų atsiradimo turėjo kantriai ir pastoviai dirb
ti. Įprasta jau nuo mažens vaikams skatinti iniciatyvą. 
Tai gerai. Bet iniciatyva būtinai turi būti jungiama su 
atsakomybe. Kitaip daug kas pradedama, pažadama, pla
nuojama, bet sunku ištesėti, jei atsakomybės jausmo 
trūksta. Išeivijoje lietuviškoji veikla, kaip labai speci
finė, itin reikalauja didesnių pastangų, sujungtų su at
sakomybe. Tai pamatai, ant kurių sėkminga veikla tega
li laikytis. Susvyravus tiems pamatams, gali griūti ir tai, 
kas per daugelį metų buvo statyta. Tai svarbus klausi
mas, kurio nereikėtų vengti kalbant apie veiklą ir išsi
laikymą lietuviškame gyvenime. Išeivijos ateitis negali 
remtis “kaip bus, taip bus gerai” požiūriu. Speciali mi
sija reikalauja ir gilesnių įžvalgų, kaip geriau tą misi
ją atlikti. Č.S.

Lietuva yra mano istorijos dalis 
Taip pareiškė Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, prieš vykdamas 

lankyti Lietuvos

KANADOS ĮVYKIAI

Nuotraukos draudos kortelėse
Kanada didžiuojasi valsty

bine sveikatos drauda, apiman
čia gydytojų ir ligoninių pa
slaugas. Ji yra tvarkoma pro
vinciniu mastu su finansine 
Kanados vyriausybės parama. 
Provincijų vyriausybės turi 
laikytis Kanados vyriausybės 
ir parlamento nustatytų tai
syklių, užtikrinančių nemo
kamą gyventojų gydymą. Di
džiausia yra OHIP sveikatos 
drauda gyventojų skaičiumi 
stambiausioje Ontario provin
cijoje. Problemą šios provin
cijos vyriausybėms atnešė 
sparčiai augančios metinės 
OHIP draudos išlaidos.

Didesnę kontrolę OHIP svei
katos draudos nariams 1990 m. 
bandė įvesti Ontario libera
lų premjero D. Petersono vy
riausybė. Jiems tada buvo pra
dėtos išduoti naujos plastiki
nės kortelės, turėjusios nusta
tyti jų tikslų skaičių. Naujų
jų kortelių išdavimą užbaigė 
valdžion atėjusi Ontario NDP 
socialistų vyriausybė su prem
jeru Bob Rae. Dabar paaiškė
jo, kad naujos kortelės OHIP 
draudos išlaidų nesumažino, 
o tik jas padidino. Mat korte
lių buvo išduota puse milijo
no daugiau nei Ontario pro
vincijoje yra gyventojų.

Spėliojama, kad tas pusmili- 
jonis OHIP nariais tapusių 
sukčių metines sveikatos drau
dos išlaidas galėjo padidinti 

šimtais milijonų dolerių. Be 
to, ir tikrų narių kortelėmis, 
turinčiomis tik jų pavardes 
bei registracijos numerius, 
galėjo pasinaudoti kiti asme
nys, suvaidinę tikruosius na
rius. Kalbama, kad brangioms 
operacijoms Toronte atvykda
vo net ir tokios geros draudos 
neturinčių amerikiečių. Per
nai buvo sustabdyta pora tūks
tančių nelegaliai naudojamų 
OHIP draudos nario kortelių.

Sveikatos ministerio pava
duotoja Patricia Malcolmson 
praneša, kad jau vėl ruo
šiamos naujos Ontario OHIP 
sveikatos draudos nario kor
telės. Šįkart į jas bus įjungtos 
ir nario nuotraukos. Lig šiol 
jas turėjo tik Kvebeko pro
vincijos valstybinė sveikatos 
drauda. Ontario OHIP sveika
tos draudos kortelės techniš
kai bus geresnės už Kvebeko. 
Mat jos turės ne tik nario nuo
trauką su pridėta gimimo data. 
Kitos kortelės pusės magneti
niame rėžyje bus įrašyta ir 
daugiau duomenų apie tikrąjį 
išduotos kortelės savininką. 
Paprasta akimi šis įrašas ne
bus matomas ir išskaitomas. 
Reikės specialaus elektroni
nio aparatuko, kuriais OHIP 
drauda pirmiausia aprūpins 
ligonines. Tada jos, atsklei- 
dusios sukčiavimą, galės at
mesti operacijas jų nelegaliai 
siekiantiems amerikiečiams 
ir savo draudą kitose provin-

m. liepos 21 d. Čikagos kultūros centro rūmuose buvo pasirašyta Vilniaus ir Čikagos miestų draugystės su
tartis. Iš kairės: Vilniaus miesto burmistras VYTAUTAS JASULAITIS, Čikagos-Vilniaus draugystės komiteto 
nare RŪTA JUŠKIENĖ, Vilniaus miesto tarybos pirmininkas VALENTINAS ŠAPALAS, Čikagos burmistras 
RICHARD M. DALEY Nuotr j. Tamulaičio

PRANEŠIMAS IS ČIKAGOS

Vilniaus ir Čikagos draugystė
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

1993 m. liepos 21 d. Čikagos 
kultūrinio centro GAR salėje 
buvo pasirašyta draugystės su
tartis tarp Vilniaus ir Čikagos, > 
pabrėžianti bendravimą kultū
ros, švietimo ir ekonomikos 
srityse.

Valstybinė organizacija “Sis
ter Cities International”, kuri 
prižiūri daugiau negu 900 JAV 
miestų giminystės ryšius su už
sienio miestais 92 šalyse, drau
džia dviem JAV miestam gimi
niuotis su tuo pačiu miestu už
sienyje. Kadangi Vilnius jau 
1989 m. buvo pasirašęs gimi
nystės sutartį su Wisconsin 
sostine Madison, tai dabar te
galėjo pasirašyti tik draugys
tės sutartį su Čikaga.

Čikaga giminiuojasi jau su 
10 užsienio miestų (jų tarpe ir 
su Torontu, Kanadoje nuo 1991 
m.). Draugystės sutartis yra 
pasirašę iki šiol tik su Mexi
co miestu, Meksikoje, 1991, 
Shanghai, Kinija, 1985 ir Vil
niumi -1993.

Lois Weisberg, Commissio
ner of the Department of Cultu
ral Affairs, pažymėjo, kad Čika
goje gyvena didžiausias lietu
vių skaičius už Europos ribų. 
Parama iš aktyvios vietinės 
lietuvių bendruomenės, kuri 
palaiko stiprius ryšius su sa
vo tėvų kraštu, užtikrins, kad 
Vilniaus ir Čikagos draugystė 
susilauks tokio kultūrinio 
bendradarbiavimo “people-to- 
people”, kaip Čikagos giminys
tę jau turį kiti miestai.

Programa prasidėjo 4 v.p.p. 
Jai vadovavo Lois Weisberg. 
Ant paaukštinimo sėdėjo gar
bės svečiai, priešais buvo pa
ruoštas stalas sutarties pasi
rašymui. Ten stovėjo ir miestų 
dovanos. Pirmiausia kalbėjo 
Phillip B. Rooney, Chicago Sis- 

cijose turintiems kanadie
čiams.

Naujosios OHIP draudos 
kortelės bus pradėtos išduo
ti 1994 m. Jų savininkai nega
lės senosios kortelės iškeisti 
į naująją, neįrodę, kad jie yra 
Ontario provincijos gyvento
jai. Kompiuterinė sistema su
stabdys OHIP kortelės galioji
mą mirus jos tikrajam savinin
kui. Kortelių galiojimą reikės 
atnaujinti kas treji ar penke- 
ri metai.

Ontario NDP premjero Bob 
Rae socialistinę vyriausybę 
dabar slegia rekordinio de
ficito atneštos finansinės prob
lemos. Dėl jų provincinis par
lamentas netgi turėjo priimti

(Nukelta į 9-tą psl.) 

ter Cities International Pro
gram, Inc. pirmininkas. Jis sa
vo žodyje iškėlė, jog sutarties 
pasirašymas sustiprina jau se
niai gyvuojančius draugišku
mo ryšius tarp Aa gyvenančių 
lietuvių ir Čikagos miesto. Pa
sidžiaugė lietuvių įnašu viso
se Čikagos miesto gyvenimo 
srityse. Paminėjo, kad Vilnius, 
turįs tūkstantmetinę istorija, 
buvo širdis ir siela (heart & 
soul) lietuvių kovoje už ne
priklausomybę.

Čikagos burmistras Richard 
M. Daley sveikino Čikagos gy
ventojų vardu. Priminė, kad už
augo Bridgeport’e tarp lietu
vių. Džiaugėsi Čikagos lietu
viais ir jų stipriu moraliniu ir 
materialiniu įnašu į miesto gy
venimą. Šiandien yra reikšmin
ga diena ir malonu pasirašyti 
draugystės sutartį su Vilniu
mi. Prisiminė ir Lietuvos rusų- 
vokiečių-rusų okupacijas. Pa
brėžė, kad pasirašomas doku
mentas liudys seniai egzistuo
jančią meilę ir draugystę su 
čia gyvenančiais lietuviais. 
“Lietuviai buvo stipriausia 
bendruomenė, pasižyminti ver
tybėmis, kurių mums reikia 
šiandien”. Po to kalbėjo Stan
ley Balzekas, Čikagos ir Vil
niaus miestų draugystės komi
teto pirmininkas. Jis padėko
jo visiems, prisidėjusiems prie 
šios sutarties pasirašymo įgy
vendinimo ir užbaigė šūkiu: 
“Vilnius ir Čikaga - du geriau
si miestai pasaulyje”.

St. Balzekas ir jo komitetas 
ilgai ir nuoširdžiai darbavosi, 
net 5 metus, kad ši sutartis ga
lėtų būti pasirašyta. Jis glo
bojo ir supažindino Vilniaus 
miesto delegaciją su Čikagos 
verslo ir kultūrinėmis institu
cijomis. Delegaciją sudarė Vy
tautas Jasulaitis, Vilniaus bur
mistras, Valentinas Šapalas, 
Vilniaus miesto tarybos pirmi
ninkas, Danas Ruseckas, vy
riausias Vilniaus architektas 
ir Jurgis Vanagas, Vilniaus 
miesto tarybos narys ir Vil
niaus Technikos universiteto 
profesorius.

Vilniaus burmistras V. Jasu
laitis pasveikino visus ir pa
sakė, kad prie šios dienos pa
dėjo priartėti visa lietuvių tau
ta. Jau 19 š. buvo gausi emi
grantų banga, kuri nuo rusų 
priespaudos ieškojo laisvės 
JAV-se; Darius ir Girėnas, gan 
prastos konstrukcijos lėktuvu 
perskrisdami Atlantą, sujungė 
JAV ir Lietuvą. Jų lėktuvas 
kaip tik buvo krikštytas 1933 
m. Čikagos orauostyje. Ir Mar
quette parke yra jiems pamink
las, prie kurio vykusiose iškil

mėse ir jis dalyvavo minint 60 
metų sukaktį nuo jų skrydžio.

Ypač daug lietuvių atvyko po 
II Pasaulinio karo. Dar net 
krepšinis riša Čikagą su Lietu
va, nes amerikiečiai lietuviai, 
atvažiavę į Lietuvą, padėjo lai
mėti Europos krepšinio meis- 
terystę 1937 ir 1939 m. Šios su
tarties pasirašymas tai tąsa to
limesnių ryšių. Dėkojo, kad Či
kagos burmistras išsirinko Vil
nių iš didelio būrio kandidatų 
šios sutarties pasirašymui. Dė
kojo visiems čikagiečiams, ku
rie pritaria šiai sutarčiai. Dė
kojo St. Balzekui ir visiems ki
tiems, kurie prisidėjo prie jų 
atvykimo. “Atvykę į Vilnių visi 
būsite Vilniaus miesto svečiai. 
Laukiame Jūsų!” — baigė savo 
kalbą Vilniaus burmistras V. 
Jasulaitis.

Po to abu burmistrai priėjo 
prie specialaus tam reikalui 
skirto stalo pasirašyti sutar
tį. Po pasirašymo apsikeitė do
vanomis: Čikagos burmistras 
įteikė taurę-dubenis su Čika
gos vaizdais ir įrašu, o Vilniaus 
burmistras įteikė Vilniaus 
miesto paveikslą ir perjuosė 
burmistrą Daley tautine juos
ta su įaustu Vilniaus vardu, 
kuris primintų miestų draugys
tę. Tokios draugystės su Čika
gos miestu laukia apie 500 
miestų pasaulyje, o kasmet pri
imami tik du.

Prieš šias iškilmes Vilniaus 
miesto burmistras V. Jasulaitis 
ir miesto tarybos pirm. V. Ša
palas taip pat lankėsi Čikagos 
“Galerija 37” miesto centre, 
kur gabūs jaunuoliai vasaros 
metu lavinasi ir kuria. Ten bu
vo šia proga piešiami Vilniaus 
vaizdai. Ant jų pasirašė bur
mistras ir tarybos pirminin
kas.

Iškilmėse dalyvavo eilė 
aukštų svečių: Anglijos, Is
landijos, Kanados, Lietuvos, 
Prancūzijos konsulai, May
nard Wishner, vienos žydų or
ganizacijos pirmininkas ir kt. 
Salėje buvo ir gražus būrys 
kviestų lietuvių veikėjų ir jų 
šeimų. Šventišką nuotaiką kė
lė ir muz. Ričardas Šokas prieš 
iškilmes, svečiams besiren
kant, ir po iškilmių grodamas 
pritaikytą muziką. Po iškilmių 
svečiai dar ilgokai šnekučia
vosi, vaišinosi ir fotografa
vosi.

Teko sužinoti, kad Vilniaus 
miesto delegacija sekančią 
dieną išvyko į Madison, Wis
consin, nes ten nori patiks
linti 1989 m. sudarytą gimi
nystės sutartį. Madison mies
tas siūlo programą net pra
plėsti.

Italijos žinių agentūra AN
SA prieš porą valandų paskel
bė žinią apie šiandien Loren- 
zago di Cadore kaime įvykusią, 
neplanuotą, trumpą Popiežiaus 
spaudos konferenciją. Kalnų 
takais besivaikštinėjantį Joną 
Paulių II-ąjį ir jo palydą kal
nuose užklupo audra. Teko pa
skubomis sugrįžti į namus. Dėl 
staiga sutrukdyto popiežiaus 
pasivaikščiojimo buvo sureng
tas trumpas Šv. Tėvo susitiki
mas su ištvermingai kiekvieną 
popiežiaus žingsnį sekančiais 
žurnalistais.

Visas pokalbis susitelkė ties 
dviem temom: tragiška padėti
mi Balkanų kraštuose ir būsi
ma Šv. Tėvo kelione į Lietuvą. 
Štai ką Šv. Tėvas žurnalistams 
pasakė apie Lietuvą:

Laukiame popiežiaus!
Lietuvos kardinolo ir vyskupų laiškas

“Lietuva! Girdžiu tavo balsą. 
Girdžiu balsą prie Baltijos 
gyvenančios ir po pasaulio 
žemynus išsisklaidžiusios Tautos. 
Atsiliepsiu į šį balsą... ir 
tikiuosi, kad priartės ta diena, 
kai keliaujančio Popiežiaus kelyje 
atsiras ir Lietuva”.
Jonas-Paulius II, 1991.06.01

Netrukus tapsime Šv. Tėvo 
didžiojo troškimo išsipildymo 
liudininkais. Jonas-Paulius II, 
Dievo Piligrimas, mintimis ir 
širdimi tiek kartų lankęs Lie
tuvą ir ją laiminęs, netrukus 
bučiuos mūsų Tėvynės žemę ir 
apkabins jos vaikus.

Tik mylinčio tėvo širdis gali 
priimti, saugoti ir rūpintis po 
visą pasaulį išsisklaidžiusiais 
ir tokiais nevienodais savo 
vaikais. Kaip Kristus, kuris 
atėjo pas visus žmones: Jį pri
ėmusius ir nuo jo nusigręžu
sius, kviesdamas juos susibur
ti į vieną Dievo vaikų šeimą 
- Jis mirė už teisiuosius ir nu
sidėjėlius - taip ir Šventasis 
Tėvas ateina pas visus: pas ti
kinčiuosius, kad sustiprintų jų 
tikėjimą ir paragintų būti atvi
riems jo nešamam Dievo žo
džiui, gyventi juo ir nešti vai
sių; ateina ir pas abejojančius, 
kad jie atrastų gyvenimo pras
mę, pažintų Tiesą ir pasiryžtų 
eiti nauju keliu; jis taip pat 
ateina ir pas netikinčiuosius 
mūsų tautiečius, kad pakvies
tų juos būti ištikimais savo 
sąžinei ir siekti gėrio bei gro
žio. “Kas vykdo tiesą, tas atei
na į šviesą” (Jn 3,21).

Jis ateina kaip vienybės ir 
meilės apaštalas, kad padėtų 
mūsų pavargusiai ir susiskal
džiusiai tautai užmiršti nuo
skaudas, nugalėti blogį geru
mu, rodyti vienas kitam gailes
tingumą ir meilę. Jis trokšta 
pakviesti mus, kad visi kartu 
atkurtume visuomenės ir tau
tos gyvenimą ant tvirto ir tik
ro pagrindo: pagarbos žmogui, 
Tiesai, Teisingumui, atviru
mo dvasinėms vertybėms. Tik

Šiame numeryje: 
Atsakomybė

Siekiai be atsakomybės griauna, o ne stato 
Vilniaus ir Čikagos draugystė

“TŽ” bendradarbės pranešimas iš Čikagos
Svarbiausias Lietuvos mokyklų uždavinys 

Kanados ir Amerikos lietuvių mokytojų talka Lietuvai 
Lenkų partizanų veikla Lietuvoje 

Bandymas užimti Vilnių 
Barnūnų kryžiai 

Ištrauka iš nespausdinto romano 
Paskutinis sudiev Aldonai.Sipelienei

Velionė mirė, tesulaukusi savo gyvenimo dienovidžio 
Iš Lietuvos su meile

Angliškai rašančio lietuvių kilmės rašytojo R. Filip įspūdžiai 
Italas apie baltiečių literatūrą

Autorius Pietro Dini, laisvai kalbantis lietuviškai

“Man tai bus tikrai jaudi
nanti kelionė. Jau tiek metų 
laukiu akimirkos, kada galė
siu nuvykti į tą kraštą. Lietu
va, tam tikru būdu yra manęs, 
mano istorijos dalis. Jos isto
rija yra tautų ir Bažnyčios is
torija. Lietuva yra paskutinė 
katalikybės Europoje tvirtovė. 
Tai tiek daug iškentėjusi tau
ta. Į Lietuvą vykti troškau jau 
seniau. Ypač norėjau ten vykti 
1987 metais, per Lietuvos krikš
to 600 metų sukaktį. Deja, ne
buvo įmanoma. Tikrai didelė ir 
garbinga Lietuvos praeitis. Tik 
prisiminkim kokia sena lietu
vių kalba; panašiausia į san
skritą. O tai, savo ruožtu, liu
dija kaip giliai yra įleistos lie
tuvių tautos kultūros šaknys ir 
kokia sena yra pati tauta”. Vat.r.

tokioje Lietuvoje mes tapsi
me tikrai laisvais ir laimin
gais.

Vykdydamas ganytojišką mi
siją, Popiežius vyks į Lietuvą 
kaip į gilių krikščioniškų tra
dicijų šalį, kuri išsaugojo sa
vo protėvių tikėjimą ir nepa
lūžo po jai tekusią nelengvų 
išbandymų dalia. Bažnyčia ir 
šeima įstengė perduoti atei
nančioms kartoms gyvą tikė
jimą ir kultūrą. Tikėjimas ir 
kultūra - neatskiramai susi
pynė Lietuvos istorijoje ir 
davė jėgų bei gyvybės mūsų 
tautai. Tačiau šiandien taip 
sunkai išsaugotas tikėjimo 
kibirkštėles reikia smarkiau 
įpūsti, kad jos ne rusentų, o 
liepsnotų, sušildydamos ir už- 
degdamos vis naujas žmonių 
širdis. “Kristaus meilė verčia 
Jus savo šalyje sėti Tiesos 
sėklą, kad laisvė ir brolybė, 
tos didžiausios vertybės, už ku
rias praeityje lietuviai taip 
brangiai sumokėjo, Jums vi
siems taptų tautos vienybės 
jungtimi”, - kalbėjo Šv. Tėvas 
Lietuvos vyskupams Ad limina 
vizito metu.

Popiežius atvyksta į Lietuvą 
skelbti naujosios Evangeliza
cijos šių dienų kalba, nes tik
tai nauja evangelizacija gali 
užtikrinti tyro ir gilaus tikė
jimo augimą. Jis trokšta įsi- 
klausytti į mūsų lūkesčius bei 
troškimus ir skelbti Kristaus 
Evangeliją mūsų laikmečio 
žmonėms. Jis kviečia Bažny
čios vardu su “uolumu dėl Die
vo namų” (plg. Jn 2,17) sėti dva
sines Evangelijos sėklas, kad 
jos pagaliau suleistų šaknis ir 
paslaptingu Dvasios veikimu 
duotų vaisių. Jis atvyksta kvies
ti mus visus - nuo vyskupo iki 
vaikelio - liudyti Kristų, kuris 
“mus išvadavo, kad būtume 
laisvi” (Gal 5,1). “Evangeli
zuoti”, - popiežiaus Jono Pau
liaus II žodžiais sakant, - “tai 
būti liudininkais Kristaus, ku-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Laukiame popiežiaus!

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai

(Atkelta iš 1-mo psl.)
ris “yra tas pats vakar ir šian
dien, tas pats per amžius 
(Žyd. 13,8).

Lietuva laukia Popiežiaus. 
Ar atrasime savyje jėgų nors 
trumpam užmiršti sunkumus ir 
tarpusavio priešiškumus, šven
tiškai nusiteikti, susikaupti 
ir įsigilinti: ką mums kiekvie
nam reiškia ši Šventojo Tėvo 
kelionė?

Nuo pat Popiežiaus vizitui 
pasirengimo pradžios kalbė
jome apie dvasinę šios apašta
linės kelionės reikšmę. Ir 
šiandien norime jums dar kar
tą priminti. Tai nėra eilinis 
įvykis - pirmą kartą Lietuvos 
istorijoje Šv. Tėvas aplanko 
mūsų žemę. Dar taip neseniai 
atgavę nepriklausomybę ir re
ligijos laisvę, telkiame visas 
jėgas pakelti iš nuosmukio mū
sų nualintus kaimus ir mies
tus, gydyti gilias tautos dva
sines ir moralines žaizdas.

Popiežiaus dėmesys mūsų 
šaliai rodo jo pagarbą mūsų 
tautos istorijai, jos kultūrai 
bei kalbai, jo pripažinimą vi
sų Europos tautų akivaizdoje, 
kad Lietuva liko ištikima Kris
tui ir Bažnyčiai, nežiūrint pa
tirtų kančių ir skriaudų. Tai 
Šv. Tėvo kvietimas liudyti Kris
tų laisvėje, kaip liudijome Jį 
vergijoje. Tai raginimas ir 
įpareigojimas naujam apašta
lavimo darbui, kad Katalikų 
Bendruomenė ir vėl būtų žibu
rys kalno viršūnėje, kad savo 
kūryba, mokslo mokymo bei so
cialine veikla ryžtingai ir gy
vybiškai įsijungtų į valstybės 
atsikūrimo darbą.

Brangūs broliai kunigai, 
mieli tikintieji, nuo mūsų vi
sų supratimo ir pastangų pri
klausys, ar šis Šv. Tėvo vizitas 
taps palaima mūsų kraštui ir 
Bažnyčiai. Tai gera proga kiek
vienam iš mūsų susimąstyti: už 
ką kovojome ir kentėjome? Ko
kias vertybes rinkomės ir ko
kias dabar renkamės? Ko mes 
siekiame ir kur norime eiti?

Ruoškimės Šv. Tėvo susitiki
mui, ragindami vieni kitus 
semtis jėgų maldoje ir susi
kaupime. Kiekviena parapija 
tepasirenka jai priimtiną mal
dos formą: Rožinį, maldą už 
Popiežių, adoraciją ar kurią 
kitą. Kaip viena šeima, susi
rinkusi prie Dangiškojo Tėvo, 

AfA
ONAI ADOMAVIČIENEI 

mirus,
jos dukrai LAIMAI MAČIŪNIENEI ir artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą-

V. Karnilavičius 
K. Girnys 
M. Račys

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 850,000 dolerių lietuviškai 

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

maldaukime Jo malonių mūsų 
kraštui ir Bažnyčiai. Mūsų 
malda telydi gerų darbų Roži
nis. Kvieskime vieni kitus pa
daryti bent po vieną gerą dar
bą Šv. Tėvo intencija. Tai bus 
pati gražiausia dovana Popie
žiui.

Susitikimas su Šv. Tėvu, tai 
nėra smalsumo patenkinimas, 
tai nėra spektaklis ar tik “įvy
kis”, - tai susitikimas su Kris
taus Vietininku, kuris atvyksta 
nešinas dvasinėmis dovanomis 
kiekvienam iš mūsų. Tenelieka 
nei vieno abejingo šiam susiti
kimui. Suprantame, kad šiais 
laikais, kai tokia sunki kiek
vieno mūsų ekonominė padė
tis, bus nelengva atrasti ga
limybę atvykti į susitikimą su 
Šv. Tėvu. Nuoširdžiai prašome 
visus, turinčius galimybę pa
dėti, o ypač Gerbiamus Klebo
nus, pasirūpinti autobusais ir 
padėti tikintiesiems pasiekti 
Popiežiaus laikomų šv. Mišių 
vietas: Vilnių, Kauną, Kryžių 
kalną. Tejungia mus visus nuo
širdi meilė ir troškimas pa
būti visiems kartu ir su mūsų 
Šv. Tėvu. Tebūna tai visos mū
sų tautos gerumo ir nuoširdu
mo šventė, kad pirmųjų krikš
čionių pavyzdžiu, kaip viena 
šeima dalintumės vienas su ki
tu ne tik duonos trupinėliu 
ir pastoge, bet ir švelniu dė
mesiu bei supratimu.

Brangieji, įsiklausykime į 
Šv. Tėvo žodžius, pasakytus 
Lietuvos Krikšto jubiliejaus 
minėjime: “Visu savo širdies 
troškimu esu su jumis. Šį troš
kimą nešioju savyje nuo seniai: 
kiekvieną dieną maldoje lan
kau jūsų Tėvynę. Šioje maldo
je prisimenu jus, o su mani
mi jungiasi visa Bažnyčia”.

Junkimės ir mes savo malda, 
savo konkrečia pagalba, savo 
nuoširdumu prie Šv. Tėvo mal
dos ir jo troškimo būti kartu 
su mumis. Mūsų Tėvynės vaikai 
visuose savo reikaluose ypa
tingai pasitiki Švč. Mergelės 
Marijos pagalba. Ji labai mie
la bei artima ir Popiežiaus 
širdžiai. Jos vardas įrašytas 
net į jo herbą. Šv. Tėvo dažnai 
minima Aušros Vartų, Šiluvos, 
Pivašiūnų, Krekenavos, Žemai
čių Kalvarijos Dievo Motina 
tepadeda mums visiems gra
žiai pasiruošti ir sutikti Gar
bingąjį Dievo pasiuntinį.

Naujas ambasadorius
Lietuvos spaudoje, ELTOS 

rugpjūčio 11 d. pranešimu, 
skelbiama, kad Lietuvos res
publikos ambasadoriumi Va
šingtone bus paskirtas isto
rijos mokslų daktaras Alfon
sas Eidintas.

Užsienio reikalų ministeris 
P. Gylys nepaneigė šių žinių. 
Jis ELTOS korespondentui 
pasakė, kad procedūra dėl am
basadoriaus paskyrimo pra
dėta. Apie tai užsienio reika
lų ministerija informavusi 
dabartinį ambasadorių Stasį 
Lozoraitį. Ministerija nega
linti oficialiai paskelbti 
naujo ambasadoriaus pavar
dės, kol nebus gautas sutiki
mas iš JAV vyriausybės.

Dr. Alfonsas Eidintas yra 
41 metų amžiaus. Baigė Vil
niaus Pedagoginio instituto 
Istorijos fakultetą. Kurį lai
ką šiame fakultete dėstė nau
jausių laikų istoriją. Po sta
žuotės Wisconsino universite
te Amerikoje buvo paskirtas 
Mokslo akademijos istorijos 
instituto direktoriaus pava
duotoju. Šiuo metu yra šio 
instituto skyriaus vedėjas.

A. Eidintas tyrinėja nepri
klausomos Lietuvos istoriją. 
Šiomis temomis spaudoje rašo 
straipsnius, yra išleidęs ir 
knygų, tarp jų Lietuvos pre
zidentų Antano Smetonos ir 
Kazio Griniaus monografijas. 
Jis gerai kalba vokiškai, ang
liškai, rusiškai ir lenkiškai.

Prašo nutraukti demonstracijas
Lietuvos ambasados Vašing

tone pranešimu, gegužės mė
nesio pradžioje, protestuoda
ma prieš ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio atšaukimą iš 
ambasadoriaus pareigų, Sau
sio 13-sios brolijos narė Ma
rija Garšvienė pradėjo bada
vimą. Brolija badavimui pri
tarė ir kvietė įsijungti ir ki
tus judėjimus bei partijas. 
Neperseniausiai brolija vėl 
kreipėsi į prezidentą Algir
dą Brazauską, kad būtų panai
kintas ambasadoriaus atšau
kimas iš pareigų. Priešingu 
atveju, bus ir toliau renkami 
žmonių parašai, bus kreipia
masi ir į Šv. Tėvą, kai jis lan
kysis Lietuvoje.

Ryšium su šia akcija amba
sadorius St. Lozoraitis rug
pjūčio 10 d. raštu kreipėsi į 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo Sausio 13-sios brolijos 
pirmininkę Jadvygą Bieliaus
kienę. Rašte rašoma, kad am
basadorius yra giliai sujau
dintas daugelio Lietuvos pi
liečių, kurie jam skyrė didelį 
dėmesį.

Tačiau artėjant labai svar
biai istorinei valandai, kai pir
mą kartą lietuvių tautos sve
čias bus Šventasis Tėvas, jis, 
ambasadorius, prašo nutrauk
ti bet kokias demonstracijas, 
kurios galėtų kaip nors su
trukdyti momento iškilmingu
mą bei orumą. Svečią reikia 
pasitikti ne tiktai su džiaugs
mu, bet ir atitinkamu susi
kaupimu.

“Aš Tamstos ir kitų Tamstos 
bendraminčių neprašau atsi
sakyti savo įsitikinimų. Rei
kia tiktai nutraukti demons
tracijas ir parodyti, kad mo
kame statyti valstybinius, 
tautinius, bažnytinius inte
resus aukščiau viso kito”, — 
taip baigiamas kreipimasis.

Sutartys su Ukraina
Lietuvos ministeris pirm. 

A. Šleževičius ir Ukrainos mi
nisteris pirm. L. Kučma Kijeve 
pasirašė kelias sutartis: Lie
tuvos ir Ukrainos bendradar
biavimas, mokslo ir kultūros 
reikalai, kova su muitinės įsta
tymų pažeidimais, laisvos pre
kybos sutartis ir memorandu
mas, nurodantis šios sutarties 
veikimo sąlygas. Pasak Lietu
vos premjero, naujos sutartys 
esančios savotiška atrama ne
pasirašytoms sutartims su Ru
sija.

Tikimasi, kad Lietuva dabar 
galės žymiai daugiau ir pigiau 
pirkti metalo, akmens anglies, 
chemijos produktų, žaliavų 
maisto pramonei.

Kritika užsienio reikalų 
ministeriui

“Lietuvos rytas” rupgjūčio 
5 d. laidoje kritikuoja užsienio 
reikalų ministerio P. Gylio 
veiklą.

“(...) buvo nesėkmingi užsie
nio politikios ekonomiravimo 
bandymai. Laisvos prekybos

sutartį su Kaliningrado sri
timi kritikavo net užsienio 
reikalų ministro pavaduoto
jas, tokią pat sutartį su Bal
tarusija specialistai vertina 
kaip negalinčią veikti, o pasi
rašant sutartį su Kazachstanu, 
paskutinio jos varianto Užsie
nio reikalų ministerijos dar
buotojai taip ir nepamatė.

Buvo pasirašyta politinė de
klaracija su Vokietija, kurio
je nepasakyta apie žalos at
lyginimą Lietuvai. Gylys su 
niekuo nepasitaręs išsiuntė 
į Maskvą svartomos Lietuvos 
ir Rusijos sutarties darbi
nius variantus. Delegacijos 
vadovas V. Bulovas (...) sei
me įvykusioje spaudos konfe
rencijoje šį ministro poelgį 
pavadino negeru žingsniu, o R. 
Ozolas teigė, kad P. Gylys iš
davė valstybės paslaptį ir su
žlugdė derybas...

Kodėl Prezidentas nesiryžta 
viešai pripažinti, kad P. Gy
lys padarė labai rimtą diplo
matinę klaidą? Kodėl jis siun
čia delegaciją, kurios nariai 
viešai kritikuoja P. Gylio veiks
mus ... Nejaugi iš tikrųjų par
tiniai interesai darosi viršes
ni už valstybinius Lietuvos 
interesus”...

Opozicijos vadovo pareiškimas
“Lietuvos aidas” liepos 30 d. 

laidoje paskelbė seimo opozi
cijos vadovo Vytauto Lands
bergio pareiškimą. Jame sako
ma, kad liepos 27 d. Gudijos 
atstovybė Jungtinėse Tautose 
išplatino pareiškimą, kuria
me teigiama, kad Lietuvos di
džioji kunigaikštystė buvo 
gudų valstybė. Tokia nepri
klausoma Gudija buvusi iki aš
tuoniolikto šimtmečio pabai
gos.

Pasak V. Landsbergio, ir 
anksčiau buvo pastebėti gu
dų mokslininkų bei politikų 
provokojančios sampratos. Da
bar jau bandoma iškelti ir į 
tarptautinį lygmenį. Gerų san
tykių šalininkams ir Gudijos 
draugams Lietuvoje tenka tik 
apgailestauti dėl kaimyninės 
šalies politinių pastangų kel
ti įtampą dar ramioje Euro
pos dalyje Rusijos kariuome
nės išvedimo išvakarėse — 
sakoma pareiškime. Tokia po
litika esanti nenaudinga nei 
Lietuvai, nei Gudijai.

Pradėjo veikti konstitucinis 
teismas

Nuo rugpjūčįo 2 d. pradėjo 
darbą Lietuvos respublikos 
konstitucinis teismas. Teismo 
pirmininkas Juozas Žilys pra
nešė, kad oficialiai pradėta 
registruoti prašymus ištirti, 
ar atlikti teisė$ veiksmai ati
tinka Respublikos konstituci
jai. Aštuoni prašymai gauti iš 
seimo narių ir vienas iš Aukš
čiausiojo teismo.

Konstitucinio teismo būsti
nė įsikūrė šeinio skirtame pa
state, kuris iki šiol priklausė 
energetikos ministerijai. Ener
getikos ministpris ir teismo 
pirmininkas pasirašė protoko
lą, kuriuo visaš pastatas per
eina konstitucinio teismo ži
nion. Ministerija dalį patal
pų nuomoja.

Lietuvos konstitucinį teis
mą sudaro devyni teisėjai.

Priėmė pataisą
ALTos pranešimu, JAV se

natas vienbalsiai priėmė pa
taisą JAV valstybei iš teisin
gumo departamento lėšų skirs
tymo įstatymui. Reikalaujama, 
kad Rusijos federacija tęstų 
greitą kariuomenės išvedimą 
iš Baltijos valstybių pagal 
numatytą tvarkaraštį.

Pataisą pasiūlė Arizonos 
valstijos senatorius Dennis 
DeConncini, kuris yra JAV 
kongreso Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo komite
to pirmininkas. Jis pažymė
jo, kad kariuomenė, soviet
mečio palikimas Baltijos kraš
tuose pažeidžia jų suverenu
mą ir kelia grėsmę regiono 
pastovumui.

Latvijos prezidentas Lietuvoje
Neseniai išrinktas Latvijos 

prezidentas Guntis Ulmanis 
rugpjūčio 13 d. lankėsi Lietu
voje. Su Lietuvos prezidentu 
Algirdu Brazausku buvo ap
tarti Lietuvos ir Latvijos po
litinio ir ekonominio bendra
darbiavimo klausimai, Rusijos 
kariuomenės išvedimas iš Bal
tijos valstybių, abiejų kraš
tų įsijungimas į Europos bend
ruomenę ir kiti reikalai.

G. Ulmanis yra buvusio Lat
vijos prezidento Karlio Ul- 
manio brolio vaikaitis. Prieš 
išrenkant prezidentu, jis dar
bavosi ekonomijos srityje įvai
riose ūkio šakose.

Pirmoje savo spaudos konfe
rencijoje pažymėjo, kad pir
mutinė Latvijos problema — 
Rusijos kariuomenės išvedi
mas, o kita, bendradarbiavi
mas su kaimyninėmis Baltijos 
šalimis ir Šiaurės Europos 
kraštais.

Su Estijos prezidentu L. Me
ri Latvijos prezidentas susi
tiko savaitę anksčiau.

Atleista bausmė
Baltiečių žiniasklaidos ži

niomis, Rusijos prezidentas 
rugpjūčio 3 d. paskelbė dekre
tą, kuriuo atleidžiama baus
mė S. Parfionovui, kurį ket- 
veriems metams kalėti buvo 
nuteisęs Latvijos teismas. 
Pastarasis buvo OMON’o sky
riaus viršininko pavaduoto
jas Rygoje. Parfionovas da
lyvavęs Latvijos vidaus rei
kalų ministerijos užpuolime 
1991 m. sausio mėnesį. Nuo 
1990 iki 1991 m. dalyvavęs ir 
kituose prieš Latviją nusi
kaltimuose. Buvo užuominų, 
kad jis galėjo dalyvauti ir 
Medininkų žudynėse. Pagal su
sitarimą su Rusijos valdžia, 
jis buvo grąžintas į savo kraš
tą liepos 31 d. ir apsigyveno 
Tiumenije.

Įteikė atsistatydinimo raštą
Estijos gynybos ministeris 

H. Rebas, Švedijos radijo pra
nešimu, rugpjūčio 4 d. įteikė 
atsistatydinimo raštą ministe
riui pirmininkui M. Laar. Jo 
atsistatydinimas susijęs su 
konfliktu dėl savanoriškos 
šaulių kuopos, kuri pareiškė 
išeinanti iš krašto ginkluo
tuoju pajėgų, o kai kurios Es
tijos politinės jėgos parėmu- 
sios pasipriešinusius vyriau
sybei šaulius.

Pasirašė susitarimą
Liepos 19 d. Jeruzalėje Es

tijos ministeris pirmininkas 
M. Laar pasirašė susitarimą 
su Izraelio ministeriu pirmi
ninku V. Rabin kultūros, moks
lo ir švietimo srityse koope- 
ravimo klausimais.

M. Laar pažymėjo, kad Es
tija Izraelį laiko pavyzdžiu. 
Estija taipogi esanti maža ša
lis. Izraelio istorija ir pa
siekimai rodo, kad demokrati
ja gali padėti išvystyti kraš
tą ir jo ekonominę gerovę.

Estija norinti pagerinti san
tykius su JAV-bėmis ir kitais 
Vakarų kraštais. Ji siekianti 
Izraelio pagalbos pagyvinti 
prekybą, ekonomiją, turizmą.

Atsistatydino kultūros 
ministeris

Latvijos spaudos praneši
mu, Latvijos kultūros ministe
ris R. Paulas protestuodamas 
išėjo iš pirmojo naujos Latvi
jos vyriausybės posėdžio. Jis 
nepritarė kultūros ministeri
jos panaikinimui. Ministeriu 
kabinetas nutarė švietimo 
ministeriją sujungti su moks
lo ministerija. R. Paulas vy
riausybės užmojį pavadino 
juokingu noru grįžti į trečiąjį 
ar ketvirtąjį šio šimtmečio de
šimtmetį.

Nauja Latvijos delegacija
Rugpjūčio 4 d. Latvijos už

sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas M. Virsis buvo mi
nisterio pirmininko V. Birkavs 
paskirtas Latvijos delegacijos 
vadovu tartis su Rusija dėl 
kariuomenės išvedimo. Dele
gaciją sudaro vadovas bei 10 
jos narių.

Paskyrė specialų pasiuntinį
Lietuvos krašto apsaugos 

ministeris A. Butkevičius rug
pjūčio 12 d. spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad pas
kutinis Rusijos kariuomenės 
dalinys išeis iš Lietuvos rug
pjūčio 28 d. Lietuva bus pir
moji buvusi sovietų okupuota 
šalis, kurią paliks Rusijos 
ginkluotosios pajėgos. Šiuo 
metu Lietuvoje yra 3000 ru
sų kariškių. Rusija, pasak mi
nisterio, išvesdama savo ka
riuomenę iš Lietuvos, įvykdys 
vieną svarbiausių tarptauti
nių įsipareigojimų.

Jungtinių Tautų (JT) gene
ralinis sekretorius Boutros 
Butros-Ghali ambasadorių 
prof. T. Koh iš Singapūro 
paskyrė savo specialiu pa
siuntiniu stebėti Rusijos ka-

Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis ir Daniela Lozoraitienė š.m. 
birželio 15 d. dalyvavo diplomatiniame priėmime Baltuosiuose rūmuose 
Vašingtone. Priėmimą surengė JAV prezidentas Bill Clinton. Iš kairės: 
ambasadorius STASYS LOZORAITIS, HILLARY CLINTON, prezidentas 
BILL CLINTON, DANIELA LOZORAITIENĖ

AfA 
dr. ALDONAI ŠIPELIENEI 

mirus,
vyrą VITOLį, sūnų VITĄ, dukrą LIJANĄ, tetas VALĘ 
KECORIENĘ ir BRONĘ VASIENĘ giliai už
jaučiame -

A. ir J. Sungailų šeima

Buvusiai sportininkei ir sporto darbuotojai
AfA 

dr. ALDONAI ŠAPOKAITEI- 
ŠIPELIENEI 

amžinybėn iškeliavus, 
liūdesio valandoje vyrą inž. VITOLĮ, dukrą LIJANĄ, 
sūnų VITĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

ŠALFASS-gos centro valdyba

AfA 
MICHALINAI DAUSIENEI

mirus, 
jos dukrai ALDONAI ir žentui MEČIUI EMPAKE-
RIAMS bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

A. Aperavičienė
V. V. Paškai

AfA 
ONAI ADOMAVIČIENEI

mirus, 
dukrą LAIMĄ, sūnų POVILĄ ir jų šeimas skausmo
valandoje užjaučiame -

Juozas ir Onutė Peleckiai
Šergalių šeimos

AfA 
MYKOLUI MARCINKEVIČIUI

Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo broliui 
VYTUI MARCINKEVIČIUI su šeima-

Olga ir Jonas Statkevičiai

PADĖKA
MANO MYLIMAI ŽMONAI

a.a. EUGENIJAI FEDARIENEI
mirus, nuoširdi padėka visiems, atsilankiusiems laido
tuvėse; prel. J. Bertašiui už maldas ir turiningą pamoks
lą, už gausias Mišių aukas, atsiųstas gėles ir pareikš
tas užuojautas asmeniškai ar laikraščiuose bei auko
jusiems įvairiems fondams.

Liūdintys - vyras Evaristas, dukra, sūnus 
ir giminės

riuomenės išvedimą iš Balti
jos valstybių.

JT generalinio sekreto
riaus delegacija rugpjūčio 
28 d. išvyksta iš Niujorko 
dviejų savaičių misijai į Ru
siją, Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Delegacija susitiks su 
Rusijos ir Baltijos valstybių 
politiniais, kariniais vado
vais, derybų delegacijomis, 
parlamentarais ir užsienio 
diplomatais.

Pasitraukė iš sandraugos
“Chicago Tribune” rugpjū

čio 6 d. laidoje paskelbė, kad 
Moldova, buvusi sovietinė res
publika, antroji pasitraukė iš 
Nepriklausomų valstybių san
draugos. Krašto parlamentas 
nepatvirtino Moldovos pasili
kimą Sandraugoje. Ankščiau 
iš šios Sandraugos pasitrau
kė Azerbaidžanas.

Joje dar liko Rusija, Kazach
stanas, Ukraina, Gudija, Ar
mėnija, Uzbekistanas, Turk- 
menistanas, Kyrgystanas ir 
Tajikistanas. Pasak laikraš
čio, Baltijos kraštai — Latvi
ja, Lietuva ir Estija niekad 
nepasirašė jokio susitarimo 
įstoti į Sandraugą. Tarp San
draugos narių kylanti Rusijos 
dominavimo baimė. J- Andr.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais
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Dėl Lietuvos muitų įstatymo
PLB valdybos raštas Lietuvos ministeriui 

pirmininkui Adolfui Šleževičiui

Svarbiausias Lietuvos mokyklų uždavinys
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Liepos mėnesio pradžioje į 
Lietuvą jau trečią kartą iške
liavo Kanados ir Amerikos lie
tuviai pedagogai idealistai - 
populiarioji “APPLE” profe
sionalą pedagogų grupė, už
mezgusi artimus santykius su 
Lietuvos mokytojais, pratur
tinusi juos Vakarų pedagogi
nės metodikos žiniomis, pra- 
plėtusi jų akiratį. Mokyklų 
pagrindinis uždavinys yra tin
kamai paruošti gyvenimui atei
nančias kartas, jas ne vien 
praktiškai mokyti rašto, skai
čiavimo, istorijos bei kitų 
mokslo dalykų, bet ir auklėti 
jų dvasią, nes tai busimieji 
savo valstybės piliečiai, ku
rių rankose bus ir dvasinė, ir 
kultūrinė, ir ekonominė jų 
tautos gerovė. O tautos dva
sios esminė apraiška yra jos 
gimtoji kalba.

Dabartinė lietuvių kalba yra 
labai nukentėjusi ne tiek nuo 
rusicizmų, kiek nuo beveik vai
kiškai primityvių ir juokingų 
pastangų ją “suvakarietinti”. 
Skaitant Lietuvos spaudą, ten
ka stebėtis, kaip kai kuriuos 
žodžius supranta anglų kalbos 
nemokantis skaitytojas. Vie
toj straipsnių jau yra “publi
kacijos”, nors anglų kalboje 
tai reiškia “leidinį” ... Vie
name “Gimtojo krašto” skelbi
me pardavimui siūlomas “kom
fortabilus namas”, bet po išei
vijos spaudos ištraukomis yra 
pastaba: “Kalba netaisyta”!!! 
Alfonsas Nakas, recenzuoda
mas “Naująjį židinį” (“TŽ” rug
pjūčio 20 d.), cituoja “adekva- 
tiškumus”, o leidiniai ir straips
niai jau tapo “publikacijomis”...

Mokyklose nebereikės prie
varta mokytis Stalino konsti
tucijos ar nagrinėti Lenino 
raštų, todėl jose didžiausias 
dėmesys privalo būti nukreip
tas į gimtąją kalbą. Čia išei
vijos pedagogai galėtų puikiai 
pasitarnauti, pravesdami pa
vyzdines “vertimų” pamokas 
su vyresniais moksleiviais. 
Suradę “publikacijas” su dau- 
gybe svetimžodžių, kartu su 
mokiniais ieškotų tikslių lie
tuviškų pakaitalų, “išverčiant” 
net tokius jau prigijusius žo
džius, kaip “industrija” (pra
monė) ar “biznis” (prekyba). 
Vaikštant Lietuvos gatvėmis 
matyti “konditorėjos”, ne ke
pyklos ar net “gastronomijos”. 
Juk “gastronomija” yra mais
to gaminimo mokslas, bet ne 
gaminys.

Buvo džiugu patirti, kad apie 
lietuvių kalbos žalojimą išsa
miai rašė žymusis “Wall Street 
Journal” (balandžio 12 d. lai
da). Specialus koresponden
tas Lietuvai Barry Newman sa
vo straipsnyje “Lietuvos kalbi
ninkai priešinasi naujiems sa
vo gimtosios kalbos puoli
mams”. (Lithuanian linguists 
are resisting new attacks on 
the native tongue”), iškelia 
nepaprastai reikšmingus fak
tus apie lietuyių kalbą. Lie
tuvių kalboje su septyniais 
linksniais, keturiomis nuosa
komis, sudėtingais dalyviais 
ir archaišku kirčiavimu glū
dinčios penkių tūkstančių me
tų nomadiškos kalbos šaknys, 
kurios užugdžiusios lotynų, 
graikų, sanskrito kalbas, taip 
pat škotų, airių, bulgarų ir net 
anglų. Vienas britų kalbinin
kas pasakęs: “Mes turėtume į 
Lietuvą žiūrėti kaip į mūsų pla-

čiai išsiplėtusią protėvių šalį 
(‘Our much extended ancestral 
home’)”- Prieš 150 metų vienas 
Kulkutos teisėjas pastebėjęs 
lietuvių kalbos panašumą į 
sanskritą, o 1856 metais vokie
tis parašęs pirmą mokslinę lie
tuvių kalbos gramatiką, apie 
kurią vienas Vilniaus istori
kas taip atsiliepęs: “Tai di
džiausia XIX šimtmečio ling
vistikos sensacija”. Čia tur
būt turima mintyje vokiečio A. 
Schleicherio 1856 metais iš
leista “Grammatik der Litaui- 
schen Sprache”.

Toliau žurnalistas nuosai
kiai aprašinėja lietuvių kalbos 
vargus caristinės ir sovieti
nės okupacijos metais, pasi
remdamas pokalbiais su pri
puolamai susitiktais asmeni
mis ir su Lietuvos kalbinin
kais: Kaziu Morkūnu iš Lietu
vių kalbos instituto ir kalbi
ninku Algirdu Sabaliausku. 
Autorius tvirtina, kad lietu
vių kalba esanti seniausia gy
vą kalba Europoje ir tai net pa
iliustruoja, įterpdamas žodį 
“avis”, lygiai tą patį reiškian
tį sanskirte ir lotynų kalboje.

Panašiai sanskrite skamba ir 
turi tą pačią reikšmę “vyras- 
viras”, “sūnus-sunus”, “duktė- 
duhita”, “mirtis-mrtas”. Straips
nio skaitytojai sužino apie pla
čiame pasaulyje mažai težino
mą spaudos draudimo tragedi
ją, jos išugdytus knygnešius ir 
dabartinį lietuvių kalbos ža
lojimą, jau plačiai kasdieni
nėje kalboje vartojant “vyken- 
dus”, “imidžą”, “sponsorių” 
ar “čisburgerį”.

Lietuvos kalbininkai yra su
sirūpinę, kad neieškoma nau
jadarų ar pakaitalų. Vartyda
ma lietuviškos gramatikos is
toriją, net aiktelėjau pama
čiusi puikų pakaitalą žodžiui 
“gramatika”, to žodžio vietoje 
panaudojant “kalbriedą”. Tai 
teologijos daktaro X. Kalinta 
Kossakowskio “Kalbrieda le- 
žuwio žiamaitiszko”, išleista 
1852 metais. Reiškia, galima 
rasti pakaitalų daugeliui net 

perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

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

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

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

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

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

Skyrius 164 Willowdale Ave., North York, Ontario
Nordland dėžes galite 
nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje, 

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

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

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

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

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

tel. (705) 949-1198
7. Sudbury, tel. (705) 522-3179
8. North York,

tel. 222-4021
9. Ottawa, tel. (613)236-1263

Nordland dėžės:
1 ir TA kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 ir 4,5 kub. pėdų dėžės .................... $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50
1 'A kub. pėdos dėžė (12”x12”x18")  $11.25
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
4,5 kub. pėdų dėžė (18”x18”x24”).... $33.75

Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar 
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) ................. $ 1.50

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

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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ir jau seniai prigijusių tarp
tautinių žodžių, o ir prieš pus
šimtį metų tai jau buvo daro
ma. Tiesa, ne visi prigijo, kaip 
kadaise siūlytas “tolkalbis” vie
toj telefono, ar “purvabridžiai” 
vietoje kaliošų . . .

Žurnalistas rašo, kad kai ku
rių viešbučių ar prekyviečių iš
kabos jau išrašytos anglų kal
ba, neva norint pritraukti tu
ristus. Kalbininkai kelią 
triukšmą, kad “viešbutis” tapo 
“hotel”.

Ir kitų kalbų įtaką randa A. 
Smalinskas, vienoje Vilniaus 
užkandinėje užtikęs “ravioli”, 
nors tas patiekalas turi savo 
seną “koldūnų” vardą. Padaręs 
priekaištą restoranėlio savi
ninkei, jis susidūrė su jos pik
toku paaiškinimu: “Žmonės 
mėgsta naujus žodžius... Ar 
kalbininkai neturi nieko kito 
veikti?”

Nežinia, kaip į kalbininkų 
kritiką reaguos Lietuvos spau
da ar verslininkai, bet tokią 
žalą mūsų gražiai kalbai rei
kia rauti su šaknimis, prade
dant nuo mokyklos suolo iki 
universitetų, ypatingą dėme
sį kreipiant į priaugančią aka
demikų kartą, kuri yra linku
si “imponuoti” tarptautiniais 
žodžiais. Mokyklose skatinti
na rengti varžybas (ne “aukcio
nus”), kuriuose mokiniai ban
dytų sukurti naujadarus “čis- 
burgeriui” ar “vykendui”, (jau 
seniai yra puikus “savaitga
lio” žodis).

Net graudu pagalvojus, kad 
lietuviškoji išeivija, daugelį 
dešimtmečių išgyvenusi po 
svetimu dangumi, išlaikė savo 
kalbos grynumą, vertina jos 
grožį kaip istorinį turtą ir 
protėvių brangų palikimą, nors 
teartais ir čia vasaros metu ei
nama ne į gegužines, bet į “pik
nikus” ...

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

Liepos pradžioje Lietuvos 
vyriausybė paskelbė keletą nu
tarimų dėl iš Lietuvos išveža
mų ir įvežamų gėrybių muita- 
vimo. Vienas iš tų nutarimų, 
pažymėtas nr. 518 ir paskelb
tas 1993 m. liepos 9 d., sako, 
kad bus apmuituojamos ir išei
vijos lietuvių į Lietuvą siunčia
mos dovanos, jeigu jų vertė bus 
didesnė negu 50 JAV dolerių. 
Šis nutarimas įsigaliojo lie
pos 15 ir jau pradėtas vykdyti.

Toks Lietuvos vyriausybės 
pasielgimas labai surūpino ir 
sujaudino lietuvišką išeivi
ją, ypač kai buvo sužinota, kad 
viena lėktuvu siųsta dovanų
siunta Vilniuje muitininkų bu
vo įkainuota ir apmuituota. 
Pavieniai žmonės, Bendruo
menių vadovybių pareigūnai, 
organizacijų vadai pradėjo 
kreiptis į PLB valdybą ir pra
šyti skubiai veikti į Lietuvos 
vyriausybę, kad ji dovanų mui
tavimo atsisakytų. PLB valdy
ba, susisiekusi su kelių kraš
tų Bendruomenių vadovybė
mis ir patyrusi jų nuomones, 
pasiuntė Lietuvos ministe
riui pirmininkui Adolfui Šle
ževičiui raštą, kuriame dėl 
muitų taip sakoma:

“Prieš keletą dienų mus pa
siekė naujas Vyriausybės po
tvarkis dėl muitų. Aišku, tokius 
potvarkius (ar įstatymus) turi 
kiekviena valstybė ir jais tvar
ko įvežamų, išvežamų bei tran
zito gėrybių reikalus. Taigi ir 
Lietuvos valdžia čia neišrado 
nieko naujo. Tačiau viena to 
įstatymo dalis ir jau patirta 
jos vykdymo išdava bent Ame
rikos lietuvius gerokai sujau
dino. Toji dalis yra Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nu
tarimas nr. 518, Jūsų ir Finan
sų Ministro Eduardo Vilkelio 
pasirašytas ir paskelbtas 1993 
liepos 9. To nutarimo 2.5.2 
skirsnelis, jeigu mes jį teisin
gai suprantame, nurodo, kad 
išeivijos lietuvių Lietuvos lie
tuviams siunčiamos dovanos 
nebus muituojamos tik tokiu 
atveju, jeigu jų vertė nebus 
didesnė kaip 50.00 amerikie
tiškų dolerių. Gi daugiau kai
nuojančios dovanos bus mui
tuojamos, nuskaičiavus 50.00 
dol. PLB valdybai pranešta, 
kad viena tokia lėktuvų į Vil

Karaliaus Mindaugo 740 metų karūnavimo sukaktį minint prie Medininkų pilies. Nuotraukoje - dalis iškilmių 
dalyvių. Antras iš kairės buvęs Lietuvos užsienio reikalų min. A. SAUDARGAS, toliau JAV ambasadorius DARREL 
JOHNSON, VYTAUTAS LANDSBERGIS, B. GAJAUSKAS Nuotr. J. Urbono

nių nusiųsta siunta taip buvo 
apmuituota ir muitas sumokė
tas, siuntėjui iš anksto nieko 
apie tai net nežinant.

Ši žinia, labai greitai ir pla
čiai plintanti tarp Amerikos 
lietuvių, juos labai neigiamai 
nuteikia Lietuvos Vyriausybės 
atžvilgiu. Susirūpinę žmonės 
asmeniškai kreipiasi į PLB val
dybos pareigūnus, telefonais 
“bombarduoja” PLB įstaigą 
Amerikoje, Lietuvos ambasa
dą Vašingtone, prašo skubiai 
veikti į Lietuvos vyriausybę, 
kad tokio dovanų muitavimo ji 
išvengtų.

Labai nenorėdami, kad šis 
reikalas pablogintų išeivių 
ir Lietuvos vyriausybės san
tykius ir sukeltų dar daugiau 
priešiškumų negu sukėlė jų p. 
Stasio Lozoraičio ir už Lietu
vos ribų gyvenančių lietuvių 
pilietybės reikalai, kreipia
mės i Jus, pone Ministrai Pir
mininke, ieškodami išsames
nio išsiaiškinimo, kol šis ir 
dovanų siuntėjui, ir jų gavė
jui labai jautrus reikalas dar 
neišsirutuliojo į kokį nors di
desnį nesusipratimą tarp Lie
tuvos ir išeivijos. PLB valdy
ba norėtų gauti kokį nors raš
tišką paaiškinimą, kurį galė
tų paskelbti išeivijos spaudoje 
ir išplatinti tarp 28 kraštų 
Lietuvių Bendruomenių”.

Kai PLB valdyba gaus mi- 
nisterio pirmininko atsaky
mą, paskelbs jį visuomenės 
žiniai ir tarsis su kraštų bend
ruomenėm bei su organizacijų 
vadovybėm, kokia tolimesnė 
veikla turėtų būti, - žinoma, 
tik tuo atveju, jeigu Lietuvos 
vyriausybė dovanų muitavimą 
tęs. Tais visais reikalais rū
pintis PLB valdyba paprašė sa
vo vicepirmininką Rimą Česo- 
nį, todėl visus muitų reikalu 
susirūpinusius pavienius as
menis bei organizacijas pra
šome į jį kreiptis šiuo adresu: 
Rimas Česonis, 8282 Fawns- 
brook Drive, Fishers, IN 46038, 
USA. Kadangi Rimas Česonis 
yra dirbantis, tarnybos reika
lais turi dažnai keliauti ir dėl 
to telefonu sunkiai pasiekia
mas, geriausiau į jį kreiptis 
laiškais.

Bronius Nainys,
PLB valdybos pirmininkas
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Du Lietuvos muzikinio gyveninio žymūnai: Operos ir baleto teatro Vilniuje 
direktorius J. ŠIRVINSKAS (kairėje) ir Lietuvos muzikos akademijos 
rektorius prof. V. LAURUŠAS Nuotr. Ed. Šulaičio

Lenkų partizanų veikla Lietuvoje
Kas užėmė Vilnių?

Š. m. keliose “Kurier Wi- 
lenski” ir kitų Lietuvos lenkų 
laikraščių liepos mėn. laidose 
buvo išspausdinta informacija 
apie iškilmes ryšium su lenkų 
“Armia Krajowa” (AK) 1944 m. 
kovomis. Iškilmės įvyko Kales
ninkuose, Rūdninkų girioje, 
Pavilnyje ir Vilniuje. Iškil
mėse dalyvavo daug aukštų 
Lenkijos dvasiškių, kariškių 
ir pareigūnų. AK raštu sveiki
no Lenkijos prezidentas Lech 
Walensa ir min. pirmininkė 
Hanna Suchocka. Liepos 7 d. 
laidoje “Kurier Wilenski” 
išspausdino J. Surwillo’o 
straipsnį, pavadintą “Iškilmės 
ryšium su Vilniaus išvadavi
mu”. Kas Vilnių “išvadavo” 
straipsnio autorius rašo:

“1944 m. liepos 7 d. rytą pra
sidėjo sunkios ‘Armia Krajo
wa’ kovos dėl Vilniaus. Po vi
są savaitę trukusių kovų lie
pos 13 d. AK ir Tarybinė ka
riuomenė išlaisvino miestą iš 
hitlerininkų okupacijos”.

1944 m. liepos septintos die
nos rytą AK partizanai puolė 
rytinį Vilniaus priemiestį, 
nors ten buvo gerai įtaisyti 
vokiečių bunkeriai. Pietinėje 
miesto dalyje jokių įtvirtini
mų nebuvo, bet generolu pasi
vadinęs pulk. Wilk-Krzyža- 
nowski ištikimai vykdė iš Var
šuvos atsivežtą miesto puoli
mo planą. Dėl šios ir kitų prie
žasčių AK puolimas su dide
liais lenkų nuostoliais buvo 
atremtas. Lenkų istorikas E. 

Duraczynski knygoje “Lenki
jos emigracinė vyriausybė 
1939-1945” 353 psl. rašo: “Lie
pos 7 d. prieš auštant pradėję 
puolimą partizanai jau po po
ros valandų turėjo atsitraukti. 
(. ..) Bandymas užimti miestą 
po trumpos kovos nesėkmingai 
baigėsi.” Tą pačią dieną sovie
tų kariuomenė priartėjo prie 
Vilniaus ir remiami tankų, 
artilerijos ir aviacijos po 
sunkių kovų liepos 13 d. ga
lutinai užėmė miestą.

Skelbti, kad AK ir sovietų 
kariuomenė užėmė Vilnių yra 
tas pats kaip sakyti, kad San 
Marino ir Italijos valstybė 
kartu sudėjus turi per 50 mili
jonų gyventojų. Geriausiai to
kią padėtį apibūdino musė, 
kuri visą dieną ištupėjusi ant 
plūgą velkančio jaučio rago 
pasakė: “Mes arėm”.

Vakaru sąjungininkai ir 
Vilniaus AK

Lenkų spauda ryšium su 
bandymu užregistruoti Lietu
voje AK klubą, kartais parašo, 
kad ši armija buvo didelės 
prieš Vokietiją nukreiptos 
koalicijos dalis, ir jos nariai 
turi turėti karo veteranų tei
ses. Tai tiesa, bet AK veikianti 
rytinėje Curzono linijos pu
sėje nebuvo Vakarų sąjungi
ninkų remiama, nebuvo jiems 
parašiutais nuleidžiami gink
lai, pinigai ir žmonės, o so
vietų partizanai atvirai su jais 
kovojo.

Dar 1939 m. spalio 12 d. Di
džiosios Britanijos min. pirm.
Chamberlain Lenkijos užsie
nio reikalų min. A. Zaleski’ui 
pareiškė, kad “jokiomis sąly
gomis Lenkija negali tikėtis, 
kad D, Britanija pradės karą 
su Sov. Sąjunga, kad gražin
tų Lenkijai tuos plotus, 
kuriuos užėmė sdvietai”. 1944 
m. vasario 22 d. britų sekan
tis min. pirm. Churchill atsto
vų rūmuose pasakė: “Niekad 
nesutikome su tuo, kad Lenki
ja 1920 m. okupavo Vilnių. Bri
tų pažiūra buvo išreikšta 1919 
m. Curzon’o linija, kuria bent 
iš dalies buvo bandoma iš
spręsti šią problemą”.

Dėl nelemto Vilniaus AK 
puolimo Churchill ne tik len
kų nepaglostė, bet dar juos 
išbarė. E. Duraczynski anks
čiau minėtoje knygoje 354 psl. 
rašo: “Churchill puolė lenkų
valdžią už kovas Vilniaus sri
tyje, (...) kritikavo, kad užuot 

(Nukelta į 5-tą psl.)
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@ LAISVOJE TEVttJE © LIETUVIAI PASAULYJE
ILGAI LAUKTAS PAMINKLAS
Kauniečių ir visos lietuvių 

tautos šešiasdešimt metų lauk
tas paminklas Dariui ir Girėnui 
pagaliau iškilo Ąžuolyne, pa
statytas iš Ukrainos granito. 
Atsivežti 200 kubinių metrų gra
nito reikėjo penkiolikos plat
forminių vagonų. Paminklui bu
vo panaudotas skulptoriaus Bro
niaus Pundziaus (1907-1959) jau 
1937 m. sukurtas projektas. Šis 
skulptorius 1943 m. Puntuko gra
nite iškaldino Stepo Dariaus ir 
Stasio Girėno bareljefus su jų 
testamento ištrauka. Bronius 
Pundzius, palikęs paties pa
minklo projektą, nepaliko jam 
skirto Dariaus ir Girėno skulp
tūrų projekto. Bendrą abiejų 
lakūnų skulptūrą paminklui su
kūrė kaunietis skulptorius Juo
zas Šlivinskas, o ją išliejo Z. 
Blauzdžiūnaitės vadovaujama 
Vilniaus “Dailės” kombinato 
bronzos liejykla. Paminklo sta
tybos organizatore tapo Lietu
vos kultūros fondo Kauno tary
ba, rangovais pasirinkusi Kau
no ritualinių gaminių įmonę ir 
akcinę bendrovę “Struktūra”. 
Statybos darbus globojo žymu
sis architektas Algimantas 
Nasvytis, valstybinės pamink
lo statybos komisijos pirminin
kas. Aukos statybai buvo renka
mos Lietuvoje ir išeivijoje. 
Tūkstančius aukotojų liudija 
trys stori tomai su jų pavar
dėmis. Finansinėmis lėšomis 
paminklo pastatymą rėmė ir 
Lietuvos vyriausybės. Statyba 
užbaigta J. Šlivinsko sukurtos 
Dariaus ir Girėno skulptūros 
iškėlimu bei jos įjungimu pa
minkiau liepos 15 d.

IŠKILMĖS KAUNO ĄŽUOLYNE
Minios kauniečių ir jų svečių 

liepos 17 d. suplaukė Ąžuoly- 
nan į Stp. Dariaus ir St. Girėno 
paminklo atidengimą. Dvirati
ninkai atvežė žemės iš lakūnų 
tėviškių, bėgikai jos atnešė iš 
jų žuvimo vietos Soldine. Pa
minklą atidengė Lietuvos avia
cijos veteranai Juozas Dambra- 
va ir Stasys Žeiba, pašventino 
vysk. Sigitas Tamkevičius. Apie 
Darių ir Girėną bei jų nuopel
nus Lietuvai kalbėjo Kauno 
miesto tarybos pirm. Vygintas 
Grinis, Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas, opozicijos vadas 
seime Vytautas Landsbergis. 
Jautrūs buvo žodžiai iškilmėn 
negalėjusios atvykti Stp. Da
riaus žmonos Jaunutės, garsa- 
juostės įrašu perduoti vaikai
čio Skirmunto Maštaro. Ji ap
gailestavo, kad šios istorinės 
dienos nesulaukė dukra Nijolė 
Dariūtė-Maštarienė, rinkusi 
istorinę medžiagą, išleidusi 
tris knygas apie savo tėvą. Da
riaus našlė Jaunutė, padėkojusi 
paminklo statytojams ir staty
bos rėmėjams, džiaugėsi, kad 
paminklas pastatytas Ąžuolyne. 
Mat jis buvo jos vyro Stepono 
mėgstamiausia vieta Kaune. 
Atidengimo iškilmėse taipgi 
kalbėjo JAV ambasados Vilniu
je reikalų vedėjas Algirdas Ri
mas, statybos komisijos pirm. 
Algimantas Nasvytis, paminkli
nės Dariaus ir Girėno skulptū
ros autorius Juozas Šlivinskas, 
Lietuvos kultūros fondo Kauno 
skyriaus pirm. Stepas Gečas. 
Savo eilėraščius skaitė poetai 
Kazys Bradūnas ir Irena Jacevi
čienė.

“LITUANICOS” ALEKSOTE
Atidengę paminklą Ąžuoly

ne, kauniečiai rinkosi Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno var
dais pavadintame senajame 
Aleksoto aerodrome sutikti 
dviejų “Lituanicų”. Beveik 
tuo pačiu laiku viena turėjo 
atskristi iš Soldino, kita — iš 
Niujorko. Soldine 1933 m. lie
pos 17 d. mirties nutrauktą Da
riaus ir Girėno skrydį į Kauną 
norėjo užbaigti du lakūnai — 
čikagietis Edmundas Jasiūnas 
ir panevėžietis Vladas Kens- 
gaila. Beveik 800 km skrydžiui 
jie ryžosi pasinaudoti rež. R. 
Vabalo filmui 1983 m. paties 
lakūno konstruktoriaus V. Kens- 
gailos tiksliai atkurta ir paga
minta Soldine sudužusios “Li- 
tuanicos” kopija. Iš Niujorko 
buvo laukiama “Lituanicos III”, 
kuria Dariaus ir Girėno marš
rutą buvo nutaręs pakartoti Ed
vinas Velonskis. Jo tėvas Simas 
šiam skrydžiui iš “Coca-Colos” 
bendrovės buvo išnuomojęs mo
dernų turbininį lėktuvą “Gulf

LEDAS refrigeration 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

stream G-4”. E. Velonskis ir 
bendrovei atstovavęs profesi
nis lakūnas William Walker 
Aleksotan atskrido per nepil
nas devynias valandas. Dariaus 
ir Girėno aerodromas šiam lėk
tuvui nusileisti neturėjo pa
kankamai ilgo tako. Tad skrydį 
iš Niujorko teko užbaigti Kar
mėlavos orauostyje. Iš jo abu 
lakūnai Aleksotan buvo atskrai
dinti mažesniu lėktuvu. Lietu
vos prez. A. Brazauskui E. Ve
lonskis įteikė iš Niujorko at
vežtą suvenyrinę Laisvės pa
minklo statulėlę. Kauniečiai 
šilčiau sutiko mažąją atkurtą 
“Lituanicą”, kuria E. Jasiūnas 
ir V. Kensgaila lengvai nusi
leido senajame Aleksoto aero
drome, simboliškai užbaigdami 
Dariaus ir Girėno skrydį.

DARIAUS IR GIRĖNO KELIU
Malonia staigmena tapo dvie

jų kauniečių lakūnų — Edvardo 
Slušnio ir Jono Jukniaus tyliai, 
be reklamos suplanuotas skry
dis iš Čikagos į Kauną pagerbti 
Dariui ir Girėnui. Skrydžiui 
jiedu ruošėsi, atvykę į JAV prieš 
pusantrų metų. Jiem atrodė, kad 
šiam tikslui reikia ne moder
naus turbininio lėktuvo, o ma
žesnio, turinčio vieną prope- 
lerinį variklį, panašaus į Da
riaus ir Girėno “Lituanicą”. Ge
riausiai būtų tikęs šešiavietis 
“Piper 6-300”, kuriuo Atlantą 
galima perskristi be degalų pa
pildymo. Deja, jo kaina buvo ne
prieinama E. Slušniui ir J. Juk- 
niui. Skrydžiui jiems teko įsi
gyti gerokai mažesnį “Piper 140” 
lėktuvėlį, kurio variklis buvo 
dvigubai silpnesnis už “Litua
nicos”, o greitis tik 150-180 km 
per valandą. Finansinės para
mos buvo susilaukta iš čikagie- 
tės Domicėlės Petrulytės, Ma
rijos Montessori metodo peda
gogės. Mažuoju “Piper 140” lėk
tuvu Kaunan per Atlantą gali
ma atskirsti tik keliskart nu
sileidus pasipildyti degalų. 
“Piper 140”, pagamintu prieš 
dvidešimt aštuonerius metus, 
po paskutinio kapitalinio re
monto jau buvo skraidyta pora 
tūkstančių valandų. Tolimam 
skrydžiui į Kauną jis nebuvo 
paruoštas dėl laiko stokos. La
kūnai E. Slušnys ir J. Juknius, 
sekdami Dariaus ir Girėno pa
vyzdžiu, atsisakė daugelio reik
menų, pasiimdami tik radijo 
siųstuvą ir priimtuvą.

NE “LITUANICA IV”
Stp. Darius ir St. Girėnas 

transatlantinį lėktuvą pavadi
no “Lituanica”. Feliksas Vait
kus (1907-1956) Atlantą perskri
do “Lituanica II-ja”, E. Velons
kis — coca-coline “Lituanica 
III-ja”. Kuklieji kauniečiai 
lakūnai E. Slušnys ir J. Juknius, 
šiuo skrydžiu norėję pagerbti 
tautos didvyrių Dariaus ir Gi
rėno atminimą, asmeninės gar
bės nesiekė. Jų mažasis “Piper 
140” lėktuvas turėjo tik paženk
lintą maršrutą: Čikaga — Kana
da — Grenlandija — Islandija 
— Norvegija — Kaunas. Skrydį 
iš Lansingo orauosčio Čikago
je jiedu pradėjo liepos pen
kioliktosios naktį, Kaunan ti
kėdamiesi atskristi į pagrindi
nes iškilmes liepos 17 d. Ta
čiau vienam “Piper 140” skry
džiui degalų užtekdavo tik 12-15 
valandų. Trukdė nusileidimai 
degalams pasipildyti ir mecha
niniams sutrikimams pašalinti. 
Daug laiko buvo sugaišta Kana
dos Labradoro Goose Bay ora
uostyje. Mat tokiam mažam lėk
tuvui, kaip “Piper 140”, ten rei
kėjo gauti specialų leidimą skry
džiui per Atlantą. E. Slušniui 
ir J. Jukniui trūko net ir gu
minio plausto gelbėtis privers
tinio nusileidimo metu Atlante. 
Leidimas buvo gautas tik lietu
viškųjų radijo programų vedėjo 
Anatolijaus Siuto pastangų dė
ka. Kaunan jiedu atskrido lie
pos 19 d. vakarą, pavėlavę dvi 
dienas ir dvylika valandų. Nu
sileisti teko ne Aleksote, o 
Karmėlavos orauostyje. Ten ne
buvo tokios minios, kaip Alek
soto aerodrome liepos 17 d. Kau
nan sugrįžusius lakūnus sutiko 
tik jų žmonos, šeimų nariai ir 
bičiuliai. Gautus ąžuolo lapų 
vainikus jie nuvežė Ąžuolynan 
ir padėjo prie naujojo pamink
lo Dariui ir Girėnui, užbaigda
mi jų atminimui skirtą drąsų 
skrydį per Atlantą mažuoju 
“Piper 140” lėktuvu. v. Kst.

Dariaus ir Girėno 60 m. skrydžio per Atlantą sukaktį minint aplankyta Kaune gyvenanti JAUNUTĖ DARIENĖ. Nuo
traukoje - kairėje J. Darienė (trečia) su savo artimaisiais; stovi JULIUS SANVAITIS. sėdi Lietuvos respublikos prez. 
ALGIRDAS BRAZAUSKAS, Kauno miesto tarybos pirm. VYGINTAS GRINIS, JONAS ČEPAS, seimo narys VYTAU
TAS DAUGĖLA ir prezidento patarėjas ALGIRDAS GAIŽUTIS

Kauniečiai lakūnai JONAS JUKNIUS ir EDVARDAS SLUŠNYS liepos 
15 d. naktį Lansingo aerodrome Čikagoje, pasiruošę rizikingam skrydžiui 
į Kauną mažuoju “Piper 140” (N6600W) lėktuvu Nuotr. Anatolijaus Šluto
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K. Bačauskas, K. Grigaitis, B. Ju- 
cėnas, V. Jokubauskas, A. D. Jan
kūnai, S. Mureika, B. Lukas, M. 
Kasperavičienė, K. Gogelis, P. 
Adomaitis, A. Gvazdaitis, M. Šniuo- 
lis, B. Underys, dr. R. Karka, 

.B. Jasevičius, J. Gylienė, V. Kai
rys, M. Kairienė, A. Styga, D. Har
mon, S. Ignatavičius, J. Zabulio
nis, Z. Klimas, M. Gelažius, V. A. 
Mažeika, A. Liutkus, M. Lietuvi
ninkas. ,x ,,

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: J. Aniol, A. Jo
nelis, K. Grunys,-A. Zaranka, K. 
Galiauskas, Tėvai jėzuitai Mont- 
realyje.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
ir rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

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

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

ŠVENTINIS SIUNTINYS
Medus ........................................... 1 kg
Dešra rūkyta ...............................  3 kg
Kumpis rūkytas ........................... 3 kg
Sūris oland.................................... 1 kg
Sviestas....................................... 1 kg
Miltai ............................................. 2 kg
Cukrus ........................................  3 kg
Ryžiai ........................................... 2 kg
Sausainiai .................................... 2 kg
Kakava ..................  1 kg
Šokol. saldainiai.......................... 1 kg
Razinos ....................................... 1 kg

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

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

Žiūrėti pagrindini skelbimą 4 psi

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Wrp A y A »LIETUVIŲ KREDITO
JL KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .....2.75%
santaupas.....................................2.25
kasd.pal.taupymo s-ta...........1.75%
90 dienų indėlius .........................4%
1 m. term, indėlius .......................5%
1 m. term.ind.mėn.pal............. 4.50%
3 m. term.Indėlius .................. 5.25%
5 m. term, indėlius ................. 6.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) ....... 2.75%
RRSP ir RRIF 1 m...........................5%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............. 5.25%
RRSP Ir RRIF ind. 5 m............. 6.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

Edmonton, Alberta
ŠAUNI GEGUŽINĖ įvyko š.m. 

liepos 11, sekmadienio popietę, 
Edvardo ir Marianos Melikauskų 
sodyboje, netoli Glenevis vieto
vės. Dalyvavo daug žmonių, nes ta 
pačia proga įvyko šiemet pastaty
to naujo namo įkurtuvės. Dalyvių 
tarpe buvo ir viešnia iš Lietuvos. 
P. ir P. Balučių giminaitė D. Ja
kubauskienė. Pobūvio paįvairini
mui vyko įvairių žaidimų, o vaikų 
džiaugsmui - arklių pajodinėji- 
mas. Šeimininkus sveikino ir 
bendrą dovaną įteikė apylinkės 
lietuvių bendruomenės pirm. dr. 
V. Kadis. Trumpą sveikinimo žo
dį tarė ir J. Popikaitis.

PAMALDOS LIETUVIU NAMU 
KOPLYČIOJE po vasaros atosto
gų prasidės pirmą rugsėjo sekma
dienį, rugsėjo 5, 11 v.r. Pamaldas 
kaip ir anksčiau kartą į mėnesį 
sutiko vėl atlaikyti geras lietuvių 
bičiulis kun. L. Bouchard. Dobilas

Sault Ste. Marie, Ont.
A.a. ANICETAS PETRONIS mi

rė 1993 m. liepos 21 d., sulaukęs 
70 m. amžius. Jo kūnas sudegintas 
Greenwood krematoriume. Liūde
sy liko duktė Kristina ir du vaikai
čiai Ontario Londone. Velionies 
pagerbimui bei atminimui Kana
dos lietuvių fondui aukojo: $50 - 
KLB Saulte Ste. Marie apylinkės 
valdyba; $20 - L. Jakomaitienė, J. 
Kramilius, E. Kutkevičius, J. Mals- 
kis, E. J. Skardžiai, D. V. Vainu- 
čiai, J. Valas, M. Valius; $15 - V. 
Žurauskas; $10 - E. Dabulskis, 
G. DiBattista, B. Druskienė, I. 
Genys, V. Goldbergas, J. Kramer, 
R. Motuzas, A. Skardžius, K. K. 
Šlyžiai, P. Umbrasas, A. A. Vana
gai; $11 - J. Kvoščiauskas.

Dėkojame aukotojams. V.V.

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arb; 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos' 
draudą. Pristatome jūsų, pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per-1 
vežame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montrealio.

Apelsinai ......................................  2 kg
Citrinos šviežios....................... 500 gr
Kava pupelių............................  500 gr
Kava tirpstanti.......................... 200 gr
Mielės .......................................  100 gr
Majonezas ...............................  400 gr
Prieskoniai ................................ 200 gr
Šokoladas................................. 500 gr
Kiaušiniai ................................. 20vnt.
Aliejus saulėgrąžų .....................  4 Itr.

Kaina (30.4 kg) ...................  $118.00

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

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

w

JA Valstybės
Klivlando Šv. Jurgio lietuvių 

parapijoje veikusios lituanis
tinės Vysk. Motiejaus Valan
čiaus mokyklos buvusių mokyto
jų ir mokinių susitikimą nori
ma surengti rugsėjo mėnesį. Nu
matomos susitikimui skirtos Mi
šios, mokyklos laikus primenan
ti paroda ir vaišės. Laukiama 
dalyvių ir rodinių parodai. Da
lyviai registruojasi ir savo pa
siūlymus praneša Šv. Jurgio 
klebonijai, 6527 Superior Ave., 
Cleveland, OH 44103. Tel. (216) 
431-5794.

Joną Juknių ir Edvardą Slušnį, 
drąsiuosius kauniečius lakū
nus, liepos 15 d. pavojingam 
skrydžiui į Kauną mažuoju “Pi
per 140” lėktuvu iš Lansingo 
aerodromo Čikagoj išlydėjo tik 
trys bičiuliai. “Drauge” rašoma, 
kad tie ištikimi jų skrydžio rė
mėjai buvo Čikagos lietuvių ra
dijo programų vedėjas Anatoli
jus Šlutas su dviem svečiais iš 
Lietuvos — Sigita Tyliene ir Al
fonsu Juška. “Drauge”taipgi yra 
mažas skelbimėlis, pranešantis, 
kad transatlantiniai lakūnai 
Jonas Juknius ir Edvardas Sluš
nys yra įsteigėjai-nariai Li
thuanian-American Historical 
Aviation Society Inc. (LAHAS). 
Norintys prisidėti prie skry
džio išlaidų padengimo ir atei
ties planų prašomi siųsti če
kius (TAX ID 38-3113372) šiuo 
adresu — LAHAS, Jonas Treška, 
2008 Birch Drive N.W., Grand 
Rapids, MI 49504, U.S.A. Para
mos, matyt, būta menkos, jei 
pagrindine šio skrydžio mece
nate tapo čikagietė Domicėlė 
Petraitytė. “Drauge” teigiama, 
kad tik su jos finąnsine pagal
ba lakūnai galėjo įsigyti net ir 
tą mažąjį “Piper 140” lėktuvą. 
Jo nedrįso pavadinti “Lituani
ca IV”, matyt, nebūdami tikri, 
kad juo su keliais degalų pa
keitimais bus galima perskris
ti Atlantą ir nusileisti Kaune. 
Reikėjo didelio ryžto, ne mažes
nio už Stp. Dariaus ir St. Girėno.

Čikagos ir Vilniaus miestų 
draugystės sutartį liepos 21 d. 
pasirašė jų burmistrai: Čika
gos — Richard M. Daley, Vil
niaus — Vytautas Jasulaitis. 
Jo vadovautą Vilniaus delega
ciją, atskridusią Čikagon, su
darė kiti Lietuvos sostinės 
pareigūnai — miesto tarybos 
pirm. Valentinas Šapalas, ta
rybos narys prof. dr. Jurgis 
Vanagas ir vyriausias Vilniaus 
architektas Danas Ruseckas. 
Draugystės sutartis stiprins 
Čikagos ir Vilniaus bendra
darbiavimą kultūros, švietimo 
ir ekonomijos srityse. Tikima
si, kad pasirašytoji sutartis 
skatins ir Čikagos lietuvių in
vesticijas ekonominiame Vil
niaus gyvenime. Čikagos ir Vil
niaus draugystės sutarties pa
sirašymu rūpinosi Lietuvių kul
tūros muziejaus Čikagoje įstei
gėjas Stanley Balzekas.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gim

nazija šiais mokslo metais gy- 
veniman išleido du abiturien
tus — Dianą Miulerytę ir Liudą

D\ /1 ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS _ ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

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

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

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

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių

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

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų 

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

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

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

Motekaitį. Ji, gimusi Lietuvoj 
1970 m., Vokietijon atvyko ir 
lietuvių gimnazijon įstojo prieš 
trejetą metų. Buvo įsijungusi 
ateitininkų veiklon, šiemet ėjo 
pirmininkės pareigas. Ruošiasi 
studijuoti teisę. L. Motekaitis 
gimė JAV 1972 m., Vasario šešio
liktosios gimnazijoje mokėsi 
penkerius metus. Anksčiau šią 
gimnaziją dvejus metus lankė 
jo brolis Kazys ir sesuo Milda. 
Liudas Motekaitis pasižymėjo 
muzikiniais gabumais. Jis gro
jo saksofonu moksleivių orkest
rėlyje, dainavo chore, liaudies 
dainų būrelyje, gerai skambino 
pianinu. Nutarė likti Vokieti
joje ir studijas tęsti Koelno 
konservatorijoje. Išleistuves 
savo abiturientams Vasario še
šioliktosios gimnazija surengė 
birželio 25 d. Į jas įsijungė ir 
apie 20 moksleivių iš Lietuvių 
namų mokyklos Vilniuje, tuo 
metu viešėjusių Vokietijoje. 
Iš Bonnos atvyko naujasis Lie
tuvos ambasadorius prof. dr. 
Zenonas Namavičius. Išleistu
vių vakarienei už stalų susėdo 
apie pusantro šimto lietuvių 
bei jų svečių. Abiturientus ir 
visus išleistuvių dalyvius pa
sveikino gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas. Jis taipgi ap
tarė abiejų mokyklų — Vilniaus 
ir Romuvos panašumus bei skir
tumus. Lietuvos ambasadorius 
prof. dr. Z. Namavičius džiau
gėsi į mokslus besiveržiančiu 
Lietuvos ir išeivijos jaunimu. 
VLB krašto valdybos pirm. Ar
minas Lipšys priminė, kad svar
biausias Vasario šešioliktosios 
gimnazijos tikslas yra lietuvy
bės puoselėjimas. Gimnazijos 
vadovams ir mokytojams padė
kojo abiturientė Diana Miule- 
rytė. Padėkos žodį, kupiną filo
sofinių minčių, tarė ir abitu
rientas Liudas Motekaitis.

Lenkija
Stepono Dariaus ir Stasio Gi

rėno šešiasdešimtosios žuvimo 
metinės buvo iškilmingai pami
nėtos prie jiems pastatyto grani
tinio paminklo Soldino miške, kur 
tebėra pušys su “Lituanicos” nu
laužytam viršūnėm, liudijančiom 
lakūnus ištikusią tragediją. Ši 
vietovė, dabar priklausanti Len
kijai, yra vadinama Pščelniku, o 
prie jos esantis miestas — Mis- 
libožu. Iškilmėn iš Lietuvos bu
vo atvykusi speciali delegacija, 
vadovaujama ministerio pirm. 
Adolfo Šleževičiaus. Mišias at
našavo iš Vroclavo atvažiavęs 
lietuvis kun. Alfredas Rukšta. 
Jų dalyviai prisiminė ne tik čia 
žuvusius Atlanto nugalėtojus, 
bet ir laisvei skirtas lietuvių 
gyvybės aukas prie Vilniaus te
levizijos bokšto ir Medininkuo
se. Kalbėjo Lietuvos ministeris 
pirm. A. Šleževičius, opozici
jos vadas seime Vytautas Lands
bergis, krikščionių demokratų 
frakcijos atstovas Kazimieras 
Kryževičius, minėjime dalyvavę 
Lenkijos pareigūnai. Mislibožo 
burmistre Vieslava Ružicka pra
nešė, kad šešiasdešimtmečio 
sukakties proga viena aikštė 
jos mieste yra pavadinta Da
riaus ir Girėno vardais. Mi
nėjimas baigtas Punsko kai
miškos kapelos “Klumpė” kon
certu.

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas

r



Svetimšalių legionas
LEONAS BALTUŠIS

Vokietijos nacių režimas buvo 
įsteigęs nemažai legionų, kurių 
egzistencija buvo ilgesnė ar trum
pesnė, bet su karo pabaiga atėjo 
ir galas.

Geriausiai žinomas pasaulyje 
yra prancūzų svetimšalių legio
nas, įsteigtas karaliaus Louis- 
Philippe įsakymu 1831 metais. 
Daug buvo rašyta, net filmų sukur
ta su garsiuoju aktorium Gary 
Cooper ir net komikais - Laurel 
ir Hardy. Tačiau filmai ar net to
kios įdomios knygos, kaip P. C. Wren 
“Beau Geste”, mažai ką turi bend
ro su realybe.

Po II-jo Pasaulinio karo didelė 
dalis legionierių buvo vokiečiai, 
bet nemažai ir mūsų vyrų užsirašė 
į legioną, nes gelbėjo savo gyvy
bes. Tai vyrai, kurie vokiečių prie
varta buvo paimti į Luftwaffe. 
Daugelis pakliuvo į nelaisvę ir 
keista, bet dauguma anglų ir ame
rikiečių buvo perduoti prancū
zams, lyg būtų koks slaptas susi
tarimas. Buvo taip pat kalbama, 
kad visi baltiečiai bus perduoti 
sovietams. Šimtai mūsų vyrų užsi
rašė į legioną, kad nenumirtų ba
du ir kad nebūtų grąžinti.

♦ ♦ ♦
Legionas prancūziškai vadina

mas “Legion Entrangere”, o legio
nieriai labai dažnai vadinami - 
nelaimingo likimo kariais (“Sol
diers of Misfortune”). Dažnai sa
koma, kad jie pasitarnavo savo 
kraštui, jį palikdami, ir padėjo 
Prancūzijai už ją mirdami. To ne
turėtumėm taikyti mūsų vyrams, 
nes jie niekam nebuvo nusikaltę 
ir tik sąlygų priversti tapo legio
nieriais.

Legionas ypač pagarsėjo 1863 m. 
balandžio 30 d. Tą dieną 65 legio

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

nieriai buvo 2,000 meksikiečių 
apsupti viename ūkyje netoli Ca
meron kaimo. Prancūzų tikslas 
buvo užkariauti Meksiką, kas, 
deja, jiems nepavyko. Tiems vy
rams vadovavo kpt Jean Danjou, 
kurio viena ranka buvo medinė. 
Kpt. Danjou kritus, vyrai ir toliau 
kovėsi iki jų liko tik keturi. 
Meksikiečių karininkui pasiū
lius pasiduoti, jie sutiko, tik su 
sąlyga, kad jie gali pasilaikyti 
ginklus. Karininkas, sužavėtas to
kia vyrų drąsa, leido jiems pasilai
kyti ginklus.

Tas įvykis sukūrė legendą ir nuo 
to laiko balandžio 30 d. yra oficia
li legiono šventė. Oficialus legio
no šūkis: “Garbė ir ištikimybė”, ku
ris yra užrašytas ant legiono vėlia
vos ir “Legio Patria Nostra” (Le
gionas yra mūsų tėvynė). Kaip tai
syklė, dauguma vyrų tai turi išsita
tuiravę ant rankos.

* * *

Legionierių apmokymas - 6 mė
nesiai. Anksčiau apmokymas bū
davo Korsikos saloje, bet dabar 
yra perkeltas į Aubagne miestelį, 
netoli Prancūzijos uosto Marseille. 
Apmokymas yra nepaprastai sun
kus ir, jokio gailesčio neturinčių 
apmokymo instruktorių, vyrai daž
nai turi žygiuoti net po 18 valan
dų su kuprinėmis akmenų, sve
riančių tarp 20-30 kg. Vienas ypa
tingai stiprių nervų reikalaujan
čio apmokymo metodų yra gulėji
mas prieš ateinančio tanko vikš
rą, kuris paskutiniu momentu tu
ri būti ranka paliestas ir tik tada 
metamasi į šoną. Nenuostabu, kad 
daugelio nervai neatlaiko ir daž
nai pabėgama.

* * *
Legionas per Vietnamo karą 

turėjo apie 45,000 vyrų. 1962 me- 

tais, gen. Charles de Gaulle įsa
kius palikti Alžyrą, daugelis le
gionierių prisidėjo prie OAS (slap
ta armijos organizacija) ir vienas 
pulkas net sukilo. To užteko, ir le
gionas buvo sumažintas iki 8,500 
vyrų. Karininkais gali būti tik 
prancūzai. Ištarnavus 5-rius me
tus gaunama Prancūzijos piliety
bė. Apie 40% vyrų po 5-rių metų 
ir vėl pratęsia tarnybą, nes neži
no ką daryti.

Pabėgimų ir nusižudymų skai
čius yra gana didelis. Nekariau
jant, daug vyrų puola į savotišką 
dvasinę depresiją, vadinamą “la 
cafard”. Net ir geriausiais atve
jais viskas baigiasi dideliu gir
tavimu ir tokiu pavojingu žai
dimu kaip “la chandelle”. Degan
ti žvakė uždedama ant legio
nieriaus galvos, o draugai turi už
gesinti ją su revolverio kulka. 
Labai dažnai žaidžiama su labai 
trumpa žvake ir rezultatas daž- 
niausai būna labai liūdnas. Le
gionieriaus pagrindinis ženklas 
yra jo balta kepurė, vadinama “kep 
blanc”. Paradų metu jie ypač iš
siskiria savo “virėjo žiurstais”, 
kurie prilaikomi vienu diržu, per
mestu per kairį petį. Taip pat sa
vo lėtu žingsniavimu, kuris teore
tiškai skaičiuojamas “88 žings
niai per minutę”.

* * ♦

Per savo 162 metų buvimą, le
gionas neteko per 36,263 vyrų, 
įskaitant 903 karininkus. Kasmet 
priimama apie 1,200 vyrų iš 6,000- 
7,000 kandidatų. Legionieriai 
ypač nemėgsta spaudos atstovų, ir 
norint užmegzti pokalbį, geriau
siai prisistatyti turistu. Šiandien 
vyriausia legiono būstinė yra Au
bagne miestely, kur yra ir apmo
kymo stovykla bei nemaža įgula. 
Kiti daliniai išmėtyti Korsikoje, 
baisiu karščiu pasižymėjusiam Dji
bouti (buvusi kolonija), Mayotte, 
netoli Madagaskaro ir Sarajeve.

♦ ♦ *

Ar šiuo metu yra lietuvių legio
ne? Visais laikais buvo, yra ir bus. 
Dar, lyg ir ne taip seniai, 1951 m. 
“Kario” žurnale ėjo legionieriaus 
Vlado Vrublevičiaus atsiminimai.

Prieš mane 1993 m. “Kario” 5 nr. 
Antrame puslapyje legionieriaus 
Šarūno nuotrauka, o 9 psl. du laiš
kai draugams. Tarnauja 2-me para
šiutininkų pulke. To pulko 3 bata
lionai Sarajeve, o jis nuo 1993 m. 
kovo mėnesio yra Djibouti vieto
vėje. Jaunas - gražus vyras. Kaip 
jis ten atsirado ir kodėl - sunku 
pasakyti. Palieku skaitytojų vaiz
duotei.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūrosmuziejų?

Dariaus ir Girėno atminimui, jų skrydžio per Atlantą 60 metų sukakties 
proga Kauno Ąžuolyne pastatytas didingas paminklas. Nuotraukoje iš deši
nės: E. JASIŪNAS, A. GUIGA, E. JASIŪNO sesutė, G. MAJOROVAS ir 
J. SANVAITIS Nuotr. J. Sanvaičio

Remkime paminklinę šventovę
Kauno Kristaus Prisikėlimo 

šventovės atstatymo komitetas 
išsiuntinėjo atsišaukimą, pra
šydamas paramos. Spausdina
me šio bendralaiškio tekstą:

“BRANGŪS TAUTIEČIAI, 
širdingai prašome Jus kiek ga
lint paremti mūsų Tautos Šven
tovės - Kauno Kristaus Prisikė
limo bažnyčios atstatymą. 1934 
m. birželio 29 d. pašventinus 
šios bažnyčios kertinį akmenį, 
sparčiai pradėjo kilti didin
gas pastatas, turėjęs tapti Tau
tos Prisikėlimo simboliu (pa
statytas yra toje pačioje vieto
je, nuo kur kadaise okupantų 
patranka savo šūviais kasdien 
primindavo, kad esame nelais
vi). Deja, 1940 m. dėl visiems 
gerai žinomų priežasčių dar
bas nutrūko . .

Dabar mes esame tie laimin
gieji Lietuvos žmonės, kuriems 
lemta tęsti ir užbaigti beveik 
prieš šešias dešimtis metų mū
sų pirmtakų su meile pradėtą 
darbą. Tačiau šį garbingą už
davinį pajėgsime atlikti tik vi
si kartu, padedami rėmėjų ir 
geradarių. Aukoti Tautos Prisi
kėlimą simbolizuosiančiai šven
tovei ne tik kiekvieno mūsų pa
reiga, bet ir didelė garbė.

Teatlygina Jums Dievas už 
dosnumą ir telaimina Jūsų 
žingsnius meilės ir tiesos kely”.

Kun. Eugenijus Bartulis, 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
šventovės klebonas-atstatymo 
komiteto pirmininkas

Adresas: Aukštaičių G.6-2 3035, 
Kaunas, Lietuva (Lithuania)
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Lenkų partizanų veikla Lietuvoje
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

pasitraukę į Vakarus ten ver
žėmės tik pabrėžti savo daly
vavimo”.

Kas nukentėjo nuo AK?
Š. m. liepos 14 d. Lietuvos 

vyriausybė sudarė komisiją 
“Armia Krajowa” veiklai Lie
tuvoje įvertinti. Iki šiol Lie
tuvos spaudos straipsniuose 
buvo rašoma apie lietuviams 
padarytas AK skriaudas, nors 
ne vien tik lietuviai nukentėjo 
nuo AK rankos.

Varšuvos savaitraštis “Poli
tyka” 1991 m. spalio 19 d. lai
doje persispausdino iš slapto 
Vilniuje leidžiamo lenkų po
grindžio laikraštuko “Niepod- 
leglosc” 1942 m. gruodžio 15 
d. laidos AK pogrindžio nu
teistų mirti lenkų sąrašą, ku
riame yra 15 universiteto pro
fesorių, inžinierių, žurnalis
tų, teisėjų ir rašytojų pavar
džių. Šis sąrašas nėra pilnas, 
nes po 1942 m. dar daugiau len
kų buvo pasmerkta mirti. Šie 
pogrindžio teismo sprendimai 
buvo padaryti “iure caduco” — 
pasmerktieji savo teisėjų ne
matė ir neturėjo galimybės pa
siteisinti. Buvo atsitikimų, 
kad teisėjai sumaišydavo as
menis ir dėl tos pačios pavar
dės ne tą žmogų nuteisdavo 
mirti, kaip atsitiko su žymiu 
lenkų rašytoju J. Mackiewicz.

Daug lenkų spaudoje rašo
ma apie poeto T. Buinickio, 
Česlovo Milašiaus bičiulio, 
nužudymą. Jis 1940-1941 m. bu
vo nuteistas mirti už ... eilė
raščius, kuriuose jis šlovino 
sovietus ir Staliną. Kas būtų, 
jeigu dėl tos pačios priežas
ties lietuviai imtų žudyti sa
vo poetus? Liktų pasmerkti A. 
Venclova, S. Nėris, A. Žukaus
kas, T. Tilvytis, J. Šimkus, V. 
Valsiūnienė, kuri prašė, kad 
Lenino širdis Stalino krūtinė
je plaka, ir daug kitų. Dėl to
kios poezijos tenka tik nusi
šypsoti, suprasti ir pamiršti. 
T. Buinicki buvo nužudytas jau 
sovietų valdomame Vilniuje 
1944 m. lapkričio mėn.

Baudžianti AK ranka neap
lenkė nei, žydų. Lenkų rašy

tojas ir režisierius T. Kon- 
wicki knygoje “Raistynas” ra
šo: “Dienai apsistojome se
nuose žydų bunkeriuose. (Rūd
ninkų girioje, J.B.). Čia apie 
tūkstantis žydų atlaikė vokie
čių gaudynes. Bunkeriai buvo 
menki. Matomai jiems pagel
bėdavo sovietų partizanai, 
nes iš mūsiškių jie galėjo ti
kėtis tiktai vieno: kulkos į pa
kaušį” T. Konwicki pats buvo 
lenkų partizanas ir AK karių 
galvoseną gerai pažinojo.

Didelis nemalonumas ištiko 
lenkų žurnalistus Holokaus
to muziejaus Vašingtone ati
darymo metu, kai prof. Yaffa 
Eliach jiems pasakė, kad jos 
motiną nužudė AK partizanai.

Ar AK žudė gudus? — klau
sia lenkų savaitraštis “Lad” 
1993 m. sausio 10 d. laidoje. 
Į šį klausimą jau buvo atsa
kiusi gudė mokytoja M. Kleš- 
čanka “Lidskaja gazeta” 1992 
m. 102-je laidoje:

“Neseniai sužinojau, kad 
netoli Niesieč kaimo (25 km. 
nuo Lydos) bus pastatytas ar 
jau yra pastatytas žuvusiems 
AK nariams paminklas. Tai 
yra ne mažiau ir ne daugiau 
kaip tik pasityčiojimas iš tų, 
kurie nuo AK nukentėjo. Atvy
kau į Lydą 1946 m. Dirbau 
miesto ir tris metus rajono 
mokyklose. Kartą man buvo 
parodyta AK nužudytų žmo
nių nuotrauka. Man pasidarė 
bloga.

Kažkur 1946 ar 1947 m. AK 
nužudė mano kaimynės vyrą. 
Jis buvo vilnos vežėjas. Liko 
trys vaikai — našlaičiai ir 
žmona Katia. Kaip jie gali žiū
rėti į žudikų pagerbimą?

Dzitrykuose, netoli Tarnovo, 
kaip pasakoja viena mokytoja, 
šoferiui, kuris dirbo Lydoje, 
AK pasiūlė bendradarbiauti. 
Šis, norėdamas gelbėti šeimą, 
vaikus — nesutiko. Netrukus 
po to jis buvo miške pakartas. 
Toks buvo jų kerštas”.

Mokytoja M. K. pateikė dar 
daugiau AK įvykdytų žudynių 
pavyzdžių. J.B.

Mos Kelionės i 
Baltijos Kraštus
TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rygos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą nes' 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimą. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdą!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Ryga, Latvija Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US$310
Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrcndal darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. Ameriean Trans 
Air s Tiesioginė Ketionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit Ameriean Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia 
sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, ir $1.45 agrikultūrai. AMERICAN TRANS AIR

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.
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Barūnų kryžiai
Ištrauka iš nespausdinto romano

ANDRIUS NORIMAS
Kiekvieną vasarą gaudamas 

atostogų Algirdas labai mėgo 
keliauti po apylinkes, kartais 
nusidangindamas ir toliau, pa
vėžintas vežimu arba ir pėsčio
mis nužingsniuodamas. Daž
nai susitikdavo senų žmonių 
ir klausydavosi jų pasakoji
mų. Jau kiek anksčiau buvo 
girdėjęs apie garsų apylin
kėje Kryžių kaimą, netoli Me
telių ežero. Pagaliau atsira
do proga šią vietą aplankyti 
ir su ja susipažinti iš arti. 
Čia sutiko keletą žmonių prie 
medinės mažos šventovės, ir 
jie jam paporino įdomių le
gendų.

Grįžęs namo ir su kaupu par
sivežęs pasakojimų ir nuoty
kių, nebegalėjo jų nepapasa
koti žmonai. O ji taip pat mė
go klausytis žmonių pasakoji
mų apie senovę.

— Kryžiuose yra plačiai ži
noma šventovė, ir žmonės ją 
vadina net Sūduvos Šiluva, 
nors šiaip kaimo vardas kar
tais minimas ir kitu vardu — 
Barūnų Kryžiais. Labai įdomi 
istorija yra apie medinę ko
plyčią ir apie kryžius. Gali
ma būtų tą istoriją vadinti ir 
legenda.

— Apie koplyčią negirdėjau, 
Algirdai, bet žinau, kad per 
šventą Petrą Kryžiuose būna 
didelis “jomarkas”. Žmonės ir 
žydai suvežą vežimus saldai
nių, riestainių ir kitokių 
skanumynų. Įdomiausia, kad 
iš aplinkinių pelkių atgabe
na labai daug gyvačių . ..

— Argi ir gyvates parduoda?
— Žinoma! Juk pats žinai, Al

gi, kad liaudis jas naudoja 
nuo visokių ligų! Užpylus deg
tine iki vartojimo turi pasto
vėti ilgesnį laiką.

— Girdėjau, Vale, bet man 
ne tai rūpi. Tu pasilaikyk sau 
tą gyvačių receptą, o aš noriu 
tau papasakoti istoriją apie 
Kryžius.

— Pasakok. Aš klausau.
— Kažkada, kai dar nebuvo

me “po rusais”, o turėjome ba
jorų valdžią, Lietuvos etmono 
Mykolo Vyšniaveckio vedama 
kariuomenė turėjo stabdyti iš 
šiaurės atžygiuojančius šve
dus, kurie ėjo per Sūduvą į 
Gardiną. Tai kariuomenei va
dovavo pats švedų karalius 
Karolis Dvyliktasis. Vyšnia- 
veckis buvo tikintis katalikas, 
todėl su savim vežiodavosi 
Švenčiausios Panelės Marijos 
paveikslą, norėdamas išmal
dauti pagalbos prieš švedus. 
Tai buvo stebuklingojo Švč. Ma
rijos paveikslo kopija, kažin 
kur nuo Vilniaus apylinkėse 
esančio Barūnų miestelio, ku
riame buvo vienuolynas su 
paveikslo originalu, o vienuo
lyną buvo perėmę stačiatikiai. 
Paveiksle pavaizduota Dievo 
Motina su kūdikėliu Jėzum ant 
rankų.

Atvykęs į šias apylinkes, 
Vyšniaveckis apsistojo Dusios 
ežero pietiniame pakraštyje, 
tarp Sutros ir Žebriškių kai
mų. Paveikslą turėjo miške, 
kur stovyklavo jo kariuome
nė. Per Sekmines prie pat eže
ro įrengtame altoriuje buvo 
išstatytas tasai stebuklingas 
paveikslas, ir kunigas aukojo 
Mišias. Po kelių dienų altorius 
buvo praplėstas ir iš šalių pri
dėti dar du kryžiai, o ant tre
čiojo, viduryje, pakabintas 
Švč. Mergelės Marijos paveiks
las, nes tą dieną kaip tik buvo 
Švenčiausios Trejybės šventė.

Atėjus Šv. Petro ir Povilo 
dienai, vėl buvo pamaldos. 
Vos joms pasibaigus, gauta 
žinia, jog švedų kariuomenė 
visiškai arti. Kariai šoko

ruoštis kautynėms, visi ėmė 
bėgioti ir rinkti savo mantą, 
bet pamiršo paveikslą. Kai 
kariuomenė nujojo, tik tada 
etmonas atsiminė, kad pa
veikslas liko miške. Jis iš
siuntė vieną savo ištikimą 
tarną jį pargabenti. Bet tar
nas negalėjo paveikslo atvežti 
nes vieta buvo jau švedų užim
ta. Švedai ilgai šioje vietoje 
nestovėjo ir nujojo tolyn. 
Jiems pranykus, piemenys ra
do išmėtytus daiktus, jų tarpe 
ir Švč. Marijos paveikslą. Vie
nas ūkininkas jį paslėpė savo 
troboje.

— Įdomi istorija, Algi! Aš 
tokių smulkmenų nesu girdė
jusi.

— O, tai ilga ir įdomi istorija! 
Po keliolikos metų iš karo grį
žo namo vienas Vyšniaveckio 
karys ir susirgęs turėjo sustoti 
kaime, prie Dusios ežero pieti
nio kranto. Buvo sužeistas gal
von ir dėl to netrukus apako. 
Kiek pailsėjęs, norėjo bent ap
lankyti savo giminaitį, gyvenu
sį šiose apylinkėse. Vienas kai
mo senukas pasisiūlė jį nuves
ti. Eidami šnekėjosi apie šve
dus ir apie jų tejiojimus. Ši
taip bekalbant, jiedu priartė
jo prie tos pakrantės, kur ka
daise per Švenčiausios Trejy
bės šventę buvo išstatyti trys 
kryžiai ir Švč. Marijos pa
veikslas. Kareivis atpažino 
tą vietą ir sušuko: “Švenčiau
sioji Barūnų Dievo Motina! Aš 
pažįstu šitą vietą! Mes čia bu
vome susirinkę šventoms Mi
šioms, o čia stovėjo trys kry
žiai, kuriuos etmonas buvo įsa
kęs įkalti! Tik nėra paveikslo! 
Ar tik jis nepateko į švedų 
rankas?”

Kareivis parpuolė ant kelių 
ir dėkojo Dievui už stebuklin
gą praregėjimą. Senukas žino
jo apie paslėptą paveikslą ir 
nuvedė kareivį, kuris atpažino 
Švč. Mergelės paveikslą. Tada 
kaimo žmonės nutarė paveiks
lą pakabinti vėl ant kryžiaus, 
o garsas apie jį ir įvykusį ste
buklingą regėjimo atgavimą 
nuskambėjo plačiai po apylin
kes. Žmonės lankė paveikslą 
ir tuos tris kryžius, visada pa
likdami aukų Metelių klebo
nui.

— Graži legenda!
— Palauk, tai dar ne viskas! 

Tos žemės savininkas buvo 
kažkoks Kristupas Misiure- 
vičius. Jis panoro tvarkyti 
šventąjį paveikslą, o ypač 
renkamas aukas. Byla nuėjo 
net iki prūsų valdžios, nes tuo 
laiku Lietuva buvo padalin
ta, ir Sūduva priklausė Prū
sijai. Valdžia per vyskupą įsa
kė paveikslą ir visus kryžius 
atiduoti Metelių parapijos ži
nion. Žmonės klusniai vykdė 
įsakymą, bet senojoje vieto
je jie vistiek rinkosi, mel
dėsi ir aukojo Misiurevičiui, 
jam to reikalaujant. Prūsų val
dymui pasibaigus, kaimyninio 
Žebriškių kaimo gyventojai 
atnešė visus tris kryžius į se
nąją jų vietą. Žemės savinin
kas tuo metu buvo jau Domi
ninkas Bialonis. Jis neleido 
statyti koplyčios, kurią nau
jajam Metelių klebonui Žiba- 
navičiui buvo liepęs statyti 
kryžių vietoje pats vyskupas. 
Klebonas ilgai perkalbinėjo 
Bialonį, kol jis pagaliau su
tiko tai padaryti. Kone ištisus 
metus dirbo žmonės, o pirmą
sias pamaldas koplyčioje at
našavo vyskupas Marciejevs- 
kis. Popiežius atsiuntė palai
minimą.

— Matai, iš žmonių pamaldu
mo pelnėsi dvarininkas!

— Taigi, Vale ... Galutinai 
iš visų trijų kryžių užsiliko tik
tai du .. . Koplyčia stovi jau

Prieš atvykstant Šv. Tėvui JONUI PAULIUI II, . Aušros Vartuose, Vilniuje 
vyksta nemaži remontai. Nuotraukoje Aušros Marijos paveikslas be 
karūnos Nuotr. J. Urbono

Michaliną Dausienę amžinybėn palydint
1993 m. liepos 18 d. Toronte mi

rė Michalina Didžiulytė-Dausienė. 
Palaidota liepos 22 d. Šv. Jono lie
tuvių kapinėse Mississaugoje ša
lia savo vyro Alfonso. Velionė gi
mė 1904 m. lapkričio 21 d. Rygoje. 
Pradžios mokyklą lankė Rygoje, o 
baigusi Lichtarovič gimnaziją 
studijavo farmaciją Rygos uni
versitete.

Savo metu buvo uoli veikėja Ry
gos lietuvių visuomeniniame gy
venime. Būdama Rygos lietuvių 
moterų komiteto valdyboje, orga
nizavo neturtingų lietuvių vai
kams vasaros poilsio stovyklas 
Rygos pajūryje. Trejus metus bu
vo Rygos lietuvių gimnazijos sek
retore, nuolat padėdavo lietuviš
kiems laikraščiams ir bibliotekai. 
Vakarais dėstė lietuvių kalbą su
augusiųjų kursuose. Priklausė lie
tuvių studentų “Vilties-Šviesos” 
ir Latvių-lietuvių vienybės drau
gijoms.

Sukūrė šeimą su Alfonsu Dausa, 
Lietuvos konsulato Rygoje diplo
matu, išaugino dukrą Aldoną. Ka
ro audrai praūžus, šeima atvyko 
į Kanadą. Duktė baigė Toronto 
universitete farmaciją ir sukūrė 
šeimą su Mečiu Empakeriu. Po vy
ro mirties gyveno pas dukterį.

Giliame liūdesyje paliko dukrą 
Aldoną, žentą Mečį, seseris - Va
leriją Zentinienę ir Bronę Mik- 
lienę su šeimomis ir gimines Lie
tuvoje. B.M.

A.a. MICHALINA DAUSIENĖ

Paskutinis sudiev Aldonai Šipelienei

ra VALHALLA
1JJr TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

4f ORO LINIJA /v.

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

Tolimo nuotolio - 1 -800-265-0459

Ontario registracijos nr. 4131462

daugiau kaip šimtmetį. Rusijai 
valdant mūsų kraštą, vietiniai 
"činovninkai” nenorėjo leisti 
koplyčios atnaujinti. Jie lau
kė, kad pati senoji koplyčia 
sugriūtų, ir manė, kad “pavo
jingi” žmonių susirinkimai 
savaime pasibaigs ... Atseit, 
bijojo sukilimo. O gudrusis 
klebonas Jurgilas pakišo vie
nam kitam valdininkui po šim
tinę rublių ir palenkė juos sa
vo pusėn .. . Nustatytu laiku 
parapijiečiai suvežė į mišką 
medžiagą koplyčios statybai. 
Dirbo slaptai, o kai viskas bu
vo parengta, suvažiavo keli 
šimtai vyrų ir per vieną nak
tį iš suvežtosios medžiagos

surentė naują koplytėlę, taip 
pat medinę. Tai buvo keletą 
metų prieš Didįjį karą.

— O kuriais gi metais, Algi?
— Man rodos, apie 1909 me

tus. Mūsų kaimynas man pasa
kojo, jog koplyčios altoriuj 
buvo išstatytas tas Švč. Mari
jos paveikslas. Šalia koplyčios 
buvo pastatytas namelis atva
žiuojančių kunigų apsistoji
mui. Ten jie pasiruošdavo ir 
pamaldoms. O šiaip tame na
melyje nuolat gyveno sargas. 
Ten vieta labai rami, tyli, kai 
ten lankiausi. Bet atlaidų me
tu suvažiuoja tūkstančiai ti
kinčiųjų! Gaila — iš tų trijų 
kryžių pasiliko tiktai vienas ...

ANGELIKA SUNGAILIENĖ

1993 m. liepos 27 d. būrys arti
mųjų ir draugų palydėjo a.a. Al
doną Šipelienę į amžino poilsio 
vietą - Šv. Jono lietuvių kapines 
Anapilyje, Mississaugoje. Velio
nė paliko vyrą inžinierių Vitolį 
Šipelį, dukrą Lijaną, sūnų Vitą 
ir tetas - Valę Kecorienę ir Bro
nę Vasienę su šeima.

Laidotuvių namuose prie kars
to bendras maldas ir skaitymus 
atliko kun. Aug. Simanavičius, 
OFM; su velione atsisveikino 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, ir Anapilio parapijos kle
bonas kun. J. Staškus. Solo gie
dojo D. Viskontienė ir D. Radtke.

Laidotuvių namuose prie kars
to bendras maldas ir skaitymus 
atliko kun. Augustinas Simana
vičius; su velione atsisveikino 
Ontario lietuvių gydytojų var
du dr. R. Zabieliauskas ir šei
mos bičiulių vardu - dr. J. Sun- 
gaila. Kapinėse jaunystės drau
gų vardu kalbėjo dr. G. Skrins- 
kas, D. Viskontienė ir bendra
darbė dr. M. Kudrac. Visi šios 
rūšies atsisveikinimai yra skau
dūs, tačiau ypatingai sunku bu
vo išlydėti asmenį, vos tesulau
kusį savo gyvenimo dienovidžio, 
pačioje darbymetėje.

Aldona Šipelienė - Šapokaitė 
gimė 1940 m. liepos 29 d. Kaune 
istoriko prof. Adolfo Šapokos ir 
Ados Šapokienės - Stanionytės 
šeimoje. Atvežta į Kanadą, augo 
Montrealyje. Dr. A. Šapokai pra
dėjus redaguoti “Tėviškės žibu
rius” ir šeimai persikėlus į To
rontą, Aldona savo motinos pro
fesiją - odontologiją studijavo 
Toronto universitete. Įsigijusi 
diplomą 1963 m., vienerius me
tus gilino studijas Harvardo 
universitete. 1968 m. sukūrusi 
šeima su Vitoliu, gyveno Mont
realyje ir dėstė anatomijos kur
są Montrealio universitete. 1976 
m. persikėlusi į Torontą, dirbo 
Toronto miesto sveikatos depar
tamente, odontologijos skyriuje.

Aldona augo svetingoje, malo
nioje šeimoje, mylima savo tėvų, 
dėdės ir tetų. Iš motinos pavel
dėjo vaišingumą, socialumą, dos
numą. Iš tėvo - stiprų intelek
tualinį polėkį, meilę Lietuvos 
praeičiai ir istorijai. Nuo pat 
vaikystės jungėsi į jaunimo 
grupes. Priklausė ateitinin
kams, “Aušros” sporto klubui, 
dalyvavo jaunimo stovyklose. 
Praktikavo visų rūšių sportą, 
fizinę kultūrą. Buvo gera teni
so žaidėja, krepšininkė, slidi- 
nėtoja. Ypatingai mėgo plauki
mą ir turėjo instruktorės ir 
skęstančiųjų gelbėjimo pažymė
jimus. Pasižymėjo būdo nuosai
kumu, tolerancija, pareigingu
mu. Kaip daugelis gerų sporti
ninkų, buvo pajėgi stipriai kon
centracijai, kietam metodiškam 
darbui ir fizinei ištvermei. Daug 
keliavo. Mėgo gamtą, muziką, 
domėjosi teatru. Iš paviršiaus ji 
atrodė užsidariusi, beveik for
mali, labai privatus asmuo. Su 
artimaisiais buvo maloni, lojali 
ir draugiška: už mažiausią pa
tarnavimą sau ar šeimai ji mo
kėjo dešimteriopai padėkoti. 
Jos vidinio gyvenimo centras 
buvo jos šeima: jai skyrė sukaup
tą dėmesį ir darbą, gyveno jos 
rūpesčiais ir pasisekimais.

1990 m. visa šeima lankėsi Lie
tuvoje. Atvykus iš Naujojo 
pasaulio, juos stebino įvairi 
senojo Vilniaus architektūra, 
šventovės, universitetas, gau

sybė paminklų. Jautriai išgy
veno A. Šapokos veikale “Se
nasis Vilnius” aprašytą miesto 
istorinę reikšmę, garbingos 
praeities dvasią, apylinkių gro
žį. Aldona išvežė į Lietuvą daug 
svarbų, dar niekur nespausdin
tų tėvo rankraščių.

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, prieš dvidešimt penke
rius metus palaiminęs Aldonos 
ir Vitolio santuoką, dabar lai
dotuvių apeigų metu kalbėjo: 
“Mums atrodo, kad ji mus paliko 
per anksti, neužbaigusi savo 
darbo. Visi esame siųsti spe

cialiai misijai, kurią užbaigę, 
vėl grįžtame prie Dievo. Vie
niems skirta šimtas, kitiems 
dvidešimt metų. Skaudžiai išgy
vendami fizinį atsiskyrimą, ži
nome, kad ji sąžiningai atliko 
savo pareigas šeimoje, profesi
joje, su jaunimu. Dvasioje pasili
kusi su savo šeima, ji lydės ją 
savo meile ir rūpesčiu. Geriau
sias jos atsiminimas: puoselė
kime tą, ką ji brangino.

Dr. Mary Kudrac, atsisveikin
dama Dental Services City of To
ronto bendradarbių vardu, kur 
Aldona dirbo apie dvidešimt me
tų, kalbėjo: “Aldona paskyrė sa
vų profesiją neturtingų vaikų 
gydymui. Jos darbu naudojosi 
tūkstančiai vaikų, kurių vardu 
aš jai dėkoju už kantrybę ir rū
pestingumą. Jos draugiškumo ir 
lojalumo pasiges visi bendra
darbiai ir pacientai”.

Trumpai prieš jos mirtį šeima 
gavo kvietimą iš Lietuvos atvyk
ti į tėvelio gimtinę - Utenos 
apskrityje, Grybelių kaime, isto
rikui dr. A. Šapokai pastatyto 
paminklo šventinimui. Be abejo
nės, šis paminklas jai būtų bu
vęs pats brangiausias visoje Lie
tuvoje. Tačiau Aukščiausiojo va
lia buvo, kad Aldona savo pen
kiasdešimt trečiąjį gimtadienį 
sutiktų Jo prieglobstyje.

Jos taurus ir šviesus atmini
mas tesušvelnina visiems atsis
kyrimo skausmą.

Keturiasdešimtojo Santaros-Šviesos federacijos 
suvažiavimo II dalies 1993 m. rugsėjo 9-12 d.d. 
Pasaulio lietuvių centre, 14915,127th St., Lemont, IL 60439

PROGRAMA
Rugsėjo 9, ketvirtadienį, 2 v.p.p., pokalbis apie Vilnių ir Anykščius, 

pirmąją keturiasdešimtmečio suvažiavimo dalį. Leonidas Donskis
- “Miesto likimas komunistinėje ir pokomunistinėje Lietuvoje”.

8 v.v. Kęstutis Paulius Žygas - “Post-mortem post-modernizmo 
madom

Rugsėjo 10, penktadienį,9.30 v.r. Skirmantė Kondratienė- “Visuo
meninės teorijos ir politinės praktikos sankirtoje”. Algis Mickūnas
- “Kosminė sąmonė”.

2 v.p.p. Aleksandras Štromas - “Etninės politikos problemos 
šiandieniniame pasaulyje”. Atviras pokalbis: “Ką mes ir šiandien 
galime duoti Lietuvai reikalingiausia kultūros baruose?” (Vytau
tas Kavolis).

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

8 v.v. Ilona Gražytė-Maziliauskienė - “Po barikadą: naujoji 
Lietuvos proza ”.

Rugsėjo 11, šeštadienį, 9.30 v.r. Saulius Žukas -“Rimvydo Šilba- 
jorio literatūros kritika". Sigitas Parulskis - “Literatūros kritikos 
dabartis Lietuvoje”.

2 v.p.p. Algimantas Gureckas - "Lietuva tarptautinės politikos 
arenoje”. Valdas Adamkus - “Lietuvos atstatymo kryptimi: pa
grindinės problemos ir įmanomos alternatyvos ateičiai". Atviras 
pokalbis: “Ką mes ir šiandien galime duoti Lietuvai reikalingiau
sia politinėje veikloje?”(Julius Šmulkštys).

8 v.v. Literatūros vakaras: Vitalija Bogutaitė, Sigitas Parulskis, 
Liūne Sutema, Antanas Šileika. Naujų knygų sutiktuvės. Rimvydas 
Šilbajoris ir Saulius Žukas apie Henriką Radauską.

Rugsėjo 12, sekmadienį, 10 v.r. Violeta Kelertienė - “Lūžis tarp 
modernizmo ir postmodernizmo lietuvių literatūroje”.

Norintieji suvažiavime dalyvauti prašomi iki rugsėjo 7 d. regist
ruotis pas Mariją Paškevičienę, 306 55th Place, Downers Grove, 
IL 60516; tel. 708-852-3887.

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

Maloniai kviečiame naudotii 
naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

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

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

pristatymu į namus ........................... 4</zo +$14.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos įrangos persiuntimas. 
Kelionės į Lietuvą nuo............... $899.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

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

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

EXPRESS



Iš LAetuxsos su meile RAYMOND FILIP

Šio straipsnio autorius yra lie
tuvių kilmės poetas bei rašytojas, 
gyvenantis ir kuriantis Kanadoje, 
išleisdinęs visų eilę savo kūrinių 
anglų kalba. 1993 m. pavasarį, pa
kviestas Lietuvos rašytojų sąjun
gos, dalyvavo Lietuvoje surengta
me tarptautiniame poezijos festi
valyje. “TŽ” paprašytas parašė sa
vo įspūdžius, tarp kitko pažymėda
mas, kad senoji bei tikroji jo pa
vardė buvo Raimundas Filipavi- 
čius. Šiuo metu jis yra muzikos ir 
literatūros mokytojas John Abbot 
kolegijoje, esančioje Ste. Anne-de- 
Bellevue vietovėje, Kvebeko pro
vincijoje. Naujausias jo poezijos 
rinkinys “Flowers in Magnetic 
Fields” bus išleistas leidyklos 
“Guernica Editions”. RED.

Kanados vėliava turi dvi pu
ses. Apverskite ją ir jūs galėsi
te atrasti kitos šalies spalvas. 
Taip atsitiko, kad šio rašinio 
autoriui ta kita šalimi tapo Lie
tuva. Lietuvos Rašytojų drau
gijos kvietimas dalyvauti Tarp
tautiniame poezijos festivaly
je (Poezijos pavasaris ’93), re
miant Kanados užsienio reika
lų ministerijos tarptautinių 
kultūrinių ryšių departamen
tui, tapo dvasiniais mainais 
pagal faustiškas proporcijas.

Kanada turi pinigų, Lietuva 
— dvasią. Festivalio metu aš 
buvau pristatomas kaip lietu
vis poetas, rašantis anglų kal
ba. Radijo stotys “Free Eu
rope” ir “Liberty” jau apie 
1980-tuosius transliavo mano 
kūrybą, kai kurios mano kny
gos ir garsajuostės slapta 
buvo įvežtos, vertimai plito 
pogrindžio spaudoje. Taipgi 
aš 1983 metais slaptai aplan
kiau savo šeimos kapines, ku
rios yra anuomet buvusioje 
uždraustoje zonoje. Nieko 
didvyriško. Mano giminės ken
tėjo priespaudoj. Aš, kaip Ka
nados pilietis, turėjau nepik
tai priimti apmaudą — paštu 
man atsiųstą pranešimą, kad 
rusų konsulatas atsisakė man 
išduoti vizą po to, kai laimingi 
lietuviai paskelbė savo nepri
klausomybę 1990 m. kovo 11 d.

Po trijų pavasarių, pagaliau 
aš patekau į jų poezijos festi
valį. Pyktelėję ar galbūt dėl 
mano lietuviškai-angliško ak
cento, tą poetą jie priėmė kaip 
sūnų palaidūną. Turėjau po
kalbį valstybės televizijoje, 
“Vakarinės naujienos” pir
mame puslapyje išspausdino 
apie mane straipsnį, kurį skai
tė šimtai žmonių. Ir tai viskas 
vien dėl to, kad tasai Kanados 
vaikinas nusprendė savo pra
eities nelaidoti po Kruščiovo 
batu.

Lietuvių meilė ir nuoširdu
mas mane taip paveikė, kad 
ėmiau gailėtis pakeitęs savo 
pavardę iš Raimundas Filipa- 
vičius (oficialiai dar asmens 
dokumentuose egzistuojanti) į 
rašytojišką pavardę Raymond 
Filip. Prisitaikymas prie ang
liškumo buvo būdinga imi
grantų laikysena 1950-60 m. 
kovojant su Kanados rasizmu, 
diskriminacija ir vidaus smur
tu. Dariaus Kasparaičio karta 
nebeturi rūpintis panašiais 
dalykais.

Bet maždaug minios, tokio 
dydžio kaip ledo ritulio žiū
rovų, Lietuvoje skaito poezi
ją. Tarptautiniai poezijos fes
tivaliai buvo pradėti 1965 m., 
kai poetas Justinas Marcinke
vičius pasiryžo garsiai ištarti 
pirmuosius laisvės žodžius. 
Būriai jautrių poetų autobu
sais keliavo per kaimus, mies
telius ir miestus klausytojams 
spaudžiantis sausakimšose sa
lėse. Poetai kaip Marcelijus 
Martinaitis arba Sigitas Ge
da skaitė tūkstančiams su
prantama kalba. Sovietai 

RAYMOND FILIP skaito savo kūrinius “Poezijos pavasaryje-93” Vilniaus universitete 1993 m. Nuotr. A. P. Csank

draudė be specialaus leidi
mo žmonėms rinktis į viešus 
susirinkimus, todėl rusų ei- 
lėdariai būdavo kviečiami 
užsimaskavimui. 1989 m., kai 
Bernardas Brazdžionis skaitė, 
100.000 egzempliorių jo nau
jausio poezijos rinkinio bu
vo išparduota. O 1992 m. Lie
tuvoje gimusio Nobelio premi
jos laureato Czeslaw Milosz’o 
sugrįžimas buvo džiugiai iš
kilmingas.

Festivalio globėjai dirbo 
kaip viena didelė šeima. Visi 
viešbučiai ir rėmėjų būre
liai tiesiog neįsivaizduojamai 
glaudžiai bendradarbiavo, su
darę bendrą biudžetą 700.000 
JAV dol., kad visus rajonus 
tam reikalui stipriai surištų. 
Bet vis dėlto pagrindiniai rė
mėjai buvo Lietuvos gyvento
jai — nuo apačios iki viršūnių. 
Tai yra tie žmonės, kurie susi
kabino rankomis, kad apgintų 
parlamento rūmus ir televizi
jos bokštą dainuodami, nes 
daina buvo jų vienintelis gink
las prieš sovietų tankus. Tai 
buvo pradžia baltiečių sąjū
džio, privedusio prie Sovietų 
Sąjungos griuvimo.

Kiekvienas pilietis tenai bet 
kada gali dainuoti ar dekla
muoti Maironį ar Kudirką. Gat
vės, mokyklos, muziejai ir kul
tūros centrai pavadinti poetų 
vardais. Jų aukšti paminklai 
stūkso viešose aikštėse, ir lan
kytojai jų pakopas kasdien 
apiberia šviežiomis gėlėmis. 
O gyviesiems poetams visada 
įteikiamos rožės, lelijos, bi
jūnai ar ramunės. Vaikai su 
gėlėmis apsupa jų mėgsta
miausius poetus po to, kai jie 
baigia savo skaitymus. Festi
valio metu poetas, kuris nuei
na su pilnu glėbiu gėlių, laiko
mas rečitalio laureatu.

Dainių grupę mūsų maža
me autobuse sudarė Petras 
(cingu-lingu) Keidošius, vel
niškas gėrėjas ir mąstytojas, 
Lidija Šimkutė, retos prigim
ties feministė, kuri yra para
šiusi kontroversinių eilių ir 
straipsnių lietuvių kalba, 
nors užaugusi ir gyvenanti 
Australijoje; Mykolas Kar
čiauskas, puotavimo ir rima
vimo meistras, bei du jauni 
poetai Alvydas Šlepikas ir 
Valdas Gedgaudas (abu nese
niai atitarnavę būtiną dvejų 
metų tarnybą sovietų armijo
je). Spaudžiantis mirties ir 
pasiaukojimo svoris persekio
jo visą jų poeziją, pilną įvaiz
džių apie skaudžią kančią be 
jokios ateities net ir už jų 
vaikų antkapių.

Alvydas betgi yra laimingas 
tėvas. Jis dirba paprastu dar
bininku ir aktoriumi, kad iš
laikytų žmoną ir devynių mė
nesių sūnų. Jis turėjo skolin
tis drabužių šiai mūsų kelio
nei. Vidutinis mėnesinis už
darbis Lietuvoje buvo nukri
tęs iki 9.420 talonų (19 dol.). 
Kalbėdamas lietuvišku akcen
tu angliškai, Alvydas papasa
kojo apie stipendiją, kurią 
buvo laimėjęs Oksforde už Ri
čardo III vaidmenį; jis domisi 
modernia muzika, džiazu, 
Muddy Waters ir Claude Levi- 
Strauss. Jis ir Valdas įsteigė 
rašytojų grupę, pavadintą 
“Svetimi”. Jie rašo apie gyve
nimą naujoje Lietuvoje, Alvy
do žodžiais tariant, labai ašt
riai.

Laisvės kaina reiškė audito
rijų sumažėjimą. Mažuose 
Lukšiuose organizatorius ap
gailestavo, kad į pasirodymą 
tesusirinkę 100 kaimiečių. O 
aš jį raminau, sakydamas, kad 
jei dideliame Kanados mieste 

tiek susirinktų, tai būtų svei
kintinas atgimimas. Mūsų bū
relis poetų per dvi dienas pa
sirodė trijose mokyklose, kon
certų salėje, parke ir biblio
tekoje. Pirmiausia pradėjome 
Šakiuose, paskui pasirinkom 
Vilkaviškį.

Uždarymo iškilmės vyko Vil
niaus universiteto kieme 
smarkiai lyjant. Kažkas, ku
ris praleido 20 savo gyvenimo 
metų jungdamas skirtingas 
kultūras Kanadoje dar prieš 
daugiakultūrinį laikotarpį, 
tapo plūduriuojančiu palei 
uždarytus langus, tas rašyto
jas dabar savo akimis netikė
jo, kad čia daugiau kaip 200 
poezijos mėgėjų dvi valandas 
sėdėjo per lietų ant kietų suo
lų ir klausėsi šlamesy prasi
veržiančių 30 poetų iš Dani
jos, Vokietijos, Austrijos, 
Lenkijos, Norvegijos, Suomi
jos, Švedijos, Australijos, 
Gruzijos, Gudijos, Kanados, 
JAV-bių ir Lietuvos. Liūtis 
buvo puiki disciplina! Praeity
je saulėtų baigmių problema 
būdavo minios kontrolė. Žo
džio laisvė buvo svetima sam
prata, bet mases patraukianti 
kartu su poezijos meile ir idė
jomis. Tai tikras priėmimas.

Negalėjau sustabdyti galvo
jimo apie Kanadą ir mūsų 
chroniško dūsavimo dėl kana
diečių literatūros priėmimo; 
mūsų laisvės piktnaudžiavi
mo; smulkių kalbos susiprieši
nimų; vietinių šaltųjų karų; 
nereikšmingų menkniekių. Mū
sų sužalota mąstysena bando 
prastumti “taiklų priėmimą” 
per slidų biurokratišką vidu
tiniškumą, literatūrinius svai
čiojimus, vidaus politikas, ver
tintojus, premijas, žiniaraš
čius, neapmokamas knygas, 
prenumeratas, balionus, T- 
marškinėlius, rašykles. Stumk 
ir stumk. Tūkstantis skaityto
jų krašte, kuris turi 26.5 mili
jonus gyventojų: didžiausias 
laimėjimas! Bet kam tai rūpi?

Kanados klausytojai negali 
būti gaminami kaip dirbtinis 
sniegas. Ar didžiadvasiškumui 
yra lengviau išlikti mažesnėje 
tautoje, turinčioje 3.8 milijo
nus gyventojų, kokia yra Lie
tuva? Ar būtume mes, G7 gru
pės milžinas, šiandien vienin
gi konstitucinėj sandoroj ir 
poezijos atitikmeny, jei Napo
leonas, Stalinas ar Hitleris 
būtų kruvinę Kanados žemę 
nuo rytinio pakraščio iki vaka
rinio ir vykdę tautžudystę? 
Vietoj to Kanada, ta taikinga 
šalis, miršta palengva, apatiš
kai, demokratijos mirtimi, ir 
tai tik dėl plačiai verkšlenan
čio abejingumo. Galbūt mes ga
lime pasimokyti iš lietuvių, 
atviromis akimis žiūrinčių į 
savo istorinius vargus? Rusai, 
vokiečiai, žydai, lenkai kar
tu gyvena naujose aplinkybė
se; Kaune, Laisvės alėjoje 
trenkia menininkai iš plokš
telių parduotuvės; ir kanadie
čiai čia yra išverčiami. Mūsų 
tapatybės žemėlapis peržengia 
valstybines sienas šiuo “glo
balinio kaimo” šimtmečiu.

Po festivalio Šiauliuose pri
vatus pasirodymas lietuviams 
klausytojams - mano žmonai, 
pusbroliui ir jo šeimai - pa
virto labiausiai pagarbia pa
tirtimi. Tai buvo legendinis 
Kryžių kalnas, lietuviškasis 
“Axis mundi” (Pasaulio ašis). 
Žymiai aukštesnis 1863 m., kal
nas pergyveno neįsivaizduo
jamus sunkumus - griovimą, 
deginimą, sprogdinimą, už- 
tvindinimą, siaučiant carams, 
naciams ir sovietams. Ir lie-

RAYMOND FILIP skaito savo kūrinius Šakių mokykloje. Tai buvo dalis 
“Poezijos pavasario-93” Nuotr. A. Dulaitienės

Italas apie baltiečių literatūrą
Pietryčių Italijos Basilicata 

regiono dukart per metus išei- 
nanits žurnalas “Basilicata re
gione - Notizie” paskutinį nu
merį skyrė antikinės Romos 
poeto Horacijaus 2000-sioms 
mirties metinėms. Numeryje, 
tarp kitų, spausdinamas italų 
baltisto, Potenzos universite
to dėstytojo Pietro Dini straips
nis antrašte “Horacijaus sėk
mė Baltijos kraštuose. Tyrimų 
pradžia”.

Šio straipsnio autorius yra 
vienas iš nedaugelio italų, lais
vai kalbančių lietuviškai, yra 
parašęs keletą lituanistinių 
studijų, visą pluoštą straips
nių apie pastarųjų metų įvy
kius Lietuvoje ir kitose dvie
jose Baltijos valstybėse, apie 
Baltijos kraštų istoriją, kultū
rą, literatūrą, praeities ir da
barties ryšius su Italija. Prieš 
porą metų buvo išleista jo kny
ga apie Baltijos respublikas, 
antrašte: “Anello Baltico” 
(Baltijos žiedas).

Dini taip pat išvertė į italų 
kalbą ir atskiru leidiniu išlei
do penkių lietuvių poetų, vadi
namųjų “žemininkų” - Vytauto 
Mačernio, Alfonso Nykos-Ny- 
liūno, Henriko Nagio, Kazio 
Bradūno ir Juozo Kėkšto trum
pą poezijos antologiją, pava
dintą “La Nostalgia dei Ter- 
restri” (Žemininkų ilgesys) ir 
Juozo Urbšio atiminimus, ku
rie itališkai buvo išleisti ant
rašte: “La Terra Strappata” 
(Atplėšta žęmdflĮL

Minėtojo žurnalo “Bazilika- 
tos regiono žinios” straipsny
je autorius rašo apie Romos 
poeto Horacijaus kūrybos įta
ką Baltijos kraštų literatūros 
raidai, apie senuosius ir da
bartinius Horacijaus vertimus. 
Lotynų poezijos klasikas pada
rė didelę įtaką lietuvių, latvių 
ir estų literatūrai. Pirmosios 
tos įtakos žymės randamos XVI- 
jo amžiuje. Ji ypač stipriai pa
sireiškė tarpkario metais, kai 
Horacijaus poezija buvo įtrauk
ta ir į vidurinių mokyklų lite
ratūros programas.

Nenutrūko ir sovietinės oku
pacijos dešimtmečiais. Hora
cijaus “ars poetica” įtakoja 
ir dabartinius Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos literatus. Ta
čiau, pastebi straipsnio auto
rius, Baltijos šalyse kol kas 

tuviai, rizikuodami savo gyvy
bėmis, naktimis kalną atsta
tydavo. 1983 m. pro važiuojan
čio automobilio langą pastebė
jau stovintį šalia kalno kažką 
panašaus į sienlaužio smaila- 
galį.

O jau 1993 m. mediniai kry
žiai masiškai stiepėsi į dangų 
kaip krikščionybės simboliai. 
Kryžiai išdrožinėti iš medžio, 
padaryti iš akmens, šiaudų, 
plastiko, audinių, popieriaus 
su metaliniais krucifiksais bu
teliuose. Senų tradicijų ir nau
jų krypčių. Sulaužytos laiko 
strėlės. Šitie kadaise uždraus
ti dirbiniai dabar tapo politi
nio ir meninio stiprumo simbo
liais. Aplinka nebuvo ligūsta - 
niekas čia nemirė. Viskas tik 
spinduliavo gyvybe - pavasario 
saulė, gėlės, paukščiai, žiogai. 
Vietovės dvasia įlašino stebuk
lingą, nuginkluotą, necenzū
ruotą, nebespaudžiamą, įkvė
pimo teikiantį, nepriklauso
mą taikos jausmą. Aš čia pat 
sukūriau poemą. Mes sukirpom 
ją pagal kryžiaus išvaizdą ir 
prisegėm, kad ji būtų mato
ma pro plastikinį voką. Tai 
kažkas. Nustatyto tikėjimo ap
čiuopiamybė netikrumo švie
soje. Vienas tarp begalės kry
žių, atvežtų iš visų pasaulio 
kampų: Venezuelos, Australi
jos, Niujorko, Čikagos, Mont- 
realio, Toronto. Vienas ypa
tingas - nesuvaldomas, apmąs
tytas, tikras, tvirtas ir mylintis.

(Laisvas vertimas iš 
anglų kalbos-Snk.) 

nėra išsamesnės šio origina
laus ir virtuoziško lotynų kla
siko kūrybos studijos. Yra ži
noma, kad jau XVII amžiuje 
Vilniaus universitete buvo stu
dijuojamas Horacijaus rašinys 
“Expurgatus”, buvo atliekamos 
specialios klasikinės litera
tūros stiliaus pratybos, buvo 
nuodugniai analizuojama “Ars 
poetica”. Horacijaus kūrybos 
nuodugnesnės studijos prasi
dėjo tiktai devynioliktojo am
žiaus pabaigoje, kai, prasidė
jus tautiniam atgimimui, kul
tūrinis gyvenimas ėmė vis la
biau orientuotis į Vakarus.

Tarpkario metais pasirodė 
Horacijaus kūrinių vertimų 
ir kelios mokyklinio lygio an
tologijos. Sovietmečiu Horaci
jaus kūryba, kaip ir visa klasi
kinė literatūra, mokymo pro
gramose buvo nustumta į ša
lį. Dabar po truputį grįžta, ski
nasi kelią per pereinamojo 
laikotarpio sumaištį.

Baigdamas Pietro Dini reiš
kia viltį, kad Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, tiek Hora
cijus, tiek aplamai klasikinė 
literatūra vėl, kaip ir prieš 
karą, atsiras gimnazijų litera
tūros programose. Vat.r.

Skulptorius ANTANAS MONČYS, 
miręs Paryžiuje liepos 10 d.

Atsiųsta paminėti
“TECHNIKOS ŽODIS”. 1993 m. 

nr. 2. Pasaulio ir Amerikos lie
tuvių inžinierių ir architektų są
jungos PLIAS/ALIAS organas. Įs
teigtas 1951 metais. Leidžia ALIAS 
Čikagos skyriaus technikinės 
spaudos sekcija. Išeina kas trys 
mėnesiai. Prenumerata - $10 JAV 
metams. Redaktorius - Viktoras 
Jautokas. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 3001 West 59th St., Chi
cago, Il 60629.

Liūne Sutema. GRAFFITI. Chicago 
1993. Eilėraščių rinkinys. Išleido 
Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas. AM & M Publications, 7338 
South Sacramento Avenue, Chica
go, Illinois 60629. Tiražas 600. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė.

Politikos ir kultūros žurnalas 
NAUJOJI VILTIS. Nr. 24, 1993 m. 
Leidėjai: Lietuvių studentų tauti
ninkų korporacija “Neo-Litua- 
nia” ir Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga. Vyr. redaktorius dr. Algir
das Budreckis. Tekstą rinko, spau
dai paruošė ir spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, IL.

KRIVŪLĖ. 1993 birželis, nr. 1(57). 
Leidžia lietuvių sielovados dele
gacija Vokietijoje. Redaguoja: 
kolektyvinė redakcija. Atsakin
gas red. prel. Antanas Bunga, Lie
tuvių sielovados delegatas Vokie
tijoje, Augsburgerstrasse 7, 8940 
Memmingen.

f sAMocmA- ~ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

XX.. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412
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<1 Kill I llih'l JI VEIKIOJE
Amerikos lietuvių tautinės 

sąjungos St. Petersburgo skyrius 
Verbų sekmadienio savaitgalį 
Floridos lietuviams surengė to
je vietovėje gyvenančios dail. 
Marijos Tūbelytės-Kuhlmanienės 
darbų parodą. St. Petersburgo 
lietuvių klubo patalpose paro
da veikė š. m. balandžio 2 ir 4 d.d.

Architektas Edmundas Arbas- 
Arbačiauskas šiemet ilgokai vie
šėjo Lietuvoje. Svečias iš Los An
geles Lietuvos architektų suva
žiavime Vilniuje skaitė praneši
mą “Architektūra ir jos vaidmuo 
laisvos ekonomijos sąrangoje”. 
E. Arbas taipgi dalyvavo Vilniaus 
technikos universiteto architek
tūros studentų diplominių darbų 
gynime. Lietuvos architektų są
jungai ir architektūros muziejui 
jis padovanojo savo pastatų nuo
traukas ir laisvalaikiais sukur
tus tapybos darbus. “Vaga” gegu
žės pabaigoje išleido dailų spal
votą albumą “Architektas Edmun
das Arbas-Arbačiauskas” su jo 
architektūros, tapybos darbais 
ir piešiniais, Gyčio Ramunio pa
rašytu įvadu. Šio leidinio sutik
tuves Vilniuje surengė Lietuvos 
architektų sąjunga. Savo aštuo
niasdešimtojo gimtadienio išva
karėse E. Arbas lankėsi Kaune ir 
birželio 26 d. buvo priimtas Lie
tuvos kardinolo Vincento Slad
kevičiaus. Jam jis įteikė Kata
likų Bendrijai atvežtą dovaną — 
sukurtą šventovės projektą.

Dail. Žibuntas Mikšys, praneš
damas skaudžią netektį Paryžiuje, 
rašo: “Prancūzijos sostinėje lie
pos 10 d. mirė skulptorius a.a. 
Antanas Moneys, gimęs 1921 m. 
birželio 8 d. Mončių kaime, Kre
tingos apskrityje. Pokaryje jis 
studijavo lietuvių meno mokyk
loje, kurią dail. V. K. Jonynas 
1946 m. įsteigė Freiburge, pran
cūzų okupacinėje Vokietijos zo
noje. Baigęs studijas, 1950 m. 
išvyko Paryžiun ir, ten įsikūręs, 
dirbo iki mirties. Jo paskutinė 
skulptūrų, tapybos ir kolažų pa
roda buvo surengta 1992 m. Arde- 
lay pilyje Vendeejoje. Prieš du 
dešimtmečius A. Moneys pradėjo 
dėstyti skulptūrą Paryžiaus uni
versitetiniame mieste, kur iki 
1988 m. turėjo savo studiją. Va
saros mėnesiais dėstydavo Vokie
tijoje: 1978-81 m. — vasarinėje 
Europos meno akademijoje Trie- 
re, 1983-91 m. — vasaros akade
mijoje Saaro mieste. Lietuvoje 
lankėsi 1989 m. ir ten surengė 
dvi parodas: savo skulptūrų nuo
traukų— 1991 m. Dailės muziejuj 
Vilniuj, penkiasdešimt aštuonių 
Palangai dovanotų medžio, ak
mens ir metalo darbų — 1992 m. 
Vilniaus šiuolaikinio meno cent
re. Sunki liga nutraukė skulpto
riaus kūrybą. Jo palaikai bus pa
laidoti Grūšlaukio kapinėse”. 
Papildant dail. Ž. Mikšį, belie
ka pranešti, kad Palangai dova
noti kūriniai saugomi Jūratės 
bibliotekoje, kuri architektės 
G. Ajerskaitės projekto dėka 
taps skulptoriaus Antano Mon- 
čio galerija. Kai jo palaikai 
Paryžiuje buvo nuvežti krema- 
toriuman, Jūratės biblioteko
je atminimo valandai susirinko 
Palangos dailininkai ir kūrybinė 
inteligentija. Skambėjo paties 
A. Mončio įrašyti posmai ir že
maičių giesmės.

Alice Salaveičikaitė-Stephens 
(1905-1984), solistė, chorų vadovė 
ir dainavimo pedagogė, yra pali
kusi gilius savo muzikinio darbo 
pėdsakus Čikagoje ir kitose JAV 
vietovėse. Su “Pirmyn” choru ji 
jau 1938 m. lankėsi Lietuvoje, 
dalyvavo koncertuose. Tais me
tais Alice Stephens pasitraukė 
iš operinio dainavimo, pasirink
dama pedagoginį darbą ir vado
vavimą chorams. Ji dėstė daina
vimą Marijos aukštesniojoje mo
kykloje, Čikagos konservatori
joje, savo studijoje, talkino 
Čikagos lietuvių operai, dainų 
švenčių rengėjams. Alice Ste
phens ilgus metus vadovavo lie
tuviškam “Aidučių” ansambliui 
ir profesinio lygio lenkių gru
pei “Lira Singers”. Ta lira čia, 
atrodo, nieko bendro neturi su 
itališku pinigu. Ji turbūt susieta 
su senuoju graikų instrumentu, 
kurį mes lietuviškai vadiname ir 
rašome lyra. Velionės Alice Ste
phens atminimui grupė jos buvu
sių dainininkių įsteigė stipendi
jų fondą. Tūkstančio dolerių kon
kursinė stipendija kasmet bus pa
skiriama Marijos aukštesniojoje 
mokykloje dainininkei ar daini
ninkui, geriausiai perdavusiam 
A. Stephens puoselėtą tautinį dai
nos meną. Pirmasis konkursas 
įvyks š. m. rugsėjo 11 d. Regis
truotis ir platesnių informacijų 
galima gauti Lira Singers ansamb
lio raštinėje tel. (312) 539-4900.

A. a. kun. prof. dr. Viktoras But
kus, eidamas septyniasdešimt pir
muosius amžiaus metus, mirė 
Kaune liepos 15 d., pakirstas 
širdies ritmo sutrikimų. Velionis 
sunkiame religinės priespaudos 
laikotarpyje 1962-89 m. vadova
vo Kauno kunigų seminarijai, 
būdamas ne tik jos rektoriumi, 
bet ir teologijos fakulteto deka
nu 1989-93 m. Atgimusiame Vy
tauto Didžiojo universitete jam 
teko būti senatoriumi ir teolo
gijos-filosofijos fakulteto deka
nu. Kauno kunigų seminarijos ir 
Vytauto Didžiojo universiteto 
paskelbtame nekrologe rašoma: 
“Ruošdamas ištisas kunigų kar
tas, o pastaruoju metu ir savo 
puoselėjamo VDU teologijos-filo
sofijos fakulteto studentus mū
sų kraštui evangelizuoti, velio
nis pasireiškė kaip plataus aki
račio ir ekumeninės dvasios žmo
gus, drauge tvirtai atsirėmęs į 
mokančios Bažnyčios doktri
ną . . .”

Steponą Darių ir Stasį Girėną 
kauniečiai prisiminė ne tik pa
minklu Ąžuolyne, bet ir Mišiomis 
Kauno arkikatedroje bazilikoje 
liepos 16 d., apsilankymu Vytau
to Didžiojo karo muziejaus “Li- 
tuanicos” salėje. Ten sutelktus 
radinius papildė Edmundo Jasiū- 
no iš Čikagos atvežtas “Lituani- 
cos” propeleris, prieš skrydį pa
keistas kitu, ir jos kapitono Stp. 
Dariaus asmeninis albumas. Me
dicinos akademijos rūsyje, kur 
iki 1964 m. buvo slepiami sienoj 
įmūryti Dariaus ir Girėno palai
kai, dabar atidaryta speciali krip
ta su jų variniais ir ąžuoliniais 
karstais. Tada aplankyta ir gėlė
mis papuošta jų dabartinė amžino 
poilsio vieta Aukštųjų Šančių ka
rių kapinėse. Iškilmingas skry
džio per Atlantą minėjimas tą va
karą įvyko Kauno muzikiniame 
teatre.

Petro Armino-Trupinėlio 
(1853-1885), poeto, vertėjo ir mo
kytojo, 140-tųjų gimimo metinių 
sukaktį marijampoliečiai pami
nėjo jo vardą turinčioje vidu
rinėje mokykloje. Prie jos buvo 
atidengtas architekto Šarūno Pet
rausko sukurtas ir padovanotas 
paminklinis akmuo.

Plungės savivaldybė ir kultū
ros namai specialia pučiamųjų 
orkestrų švente birželio 25-26 d.d. 
paminėjo 120 metų sukaktį orkest
ro mokyklos įsteigimo Plungėje, 
kunigaikščių Oginskių dvare. 
Šventėje dalyvavo ne tik Plun
gės pučiamųjų instrumentų orkest
ras, vadovaujamas Romo Jasevi
čiaus bei Romo Lukošiaus, bet ir 
dūdų orkestrai iš Vilniaus, Šiau
lių, Telšių ir netgi Latvijos Tuku- 
mo. Kraštotyrininkė mokytoja 
Eleonora Ravickienė Kultūros na
muose surengė parodą ilgai rink
tos medžiagos apie Plungės rajo
no kultūros istoriją, kunigaikš
čių Oginskių nuopelnus Lietuvai, 
Plungės ir Rietavo orkestrus, mu
zikantų likimą. Šventėn įsijungę 
dūdų orkestrai koncertavo ne tik 
Plungėje, bet ir Rietave, Gondin
gos piliakalnyje, Plateliuose. Jung
tinis visų pučiamųjų orkestrų kon
certas Plungėje prie Oginskių rū
mų buvo baigtas gegužine Babrun
go slėnyje.

Katedros aikštės tyrinėjimus 
Vilniuje šią vasarą atliko istori
kas Sigitas Lasavickas, remdama
sis 1737 m. sudarytu planu. Jame 
pažymėtos vietos buvusio ketur
kampio varpinės bokšto, prie jo 
pristatyto barokinio namo ir pri
sijungiančios Vilniaus miesto gy
nybinės sienos. Istorikas S. La
savickas kasinėjimus atliko su 
jam talkinusiais jaunaisiais ar
cheologais Vidu Daminaičiu ir Al
bertu Lisenka. “Lietuvos aido” 
atstovei Palmirai Kvietkauskie- 
rtei jie parodė duobę netoli nuo 
varpinės bokšto su pusantro met
ro gylyje atkastais pamatais. 
Spėjama, kad tai yra senajame 
plane pažymėto barokinio namo 
ir gynybinės sienos liekanos. 
Apvalųjį varpinės bokštą S. La
savickas yra tyrinėjęs 1960 m., 
kai jame buvo įrengtos patalpos 
dabar jau uždarytam ekskursijų 
biurui. Tada apvaliojo bokšto 
rūsyje buvo aptiktas išlikęs 
įėjimas į keturkampį bokštą. 
Atkasus metro žemių sluoksnį, 
ten dabar rastos sudeginto bokš
to liekanos. Ant apdegusių čer
pių gabalėlių yra ir išsilydžiusio 
vario žymių. Matyt, ant bokšto 
stogo būta varinių papuošalų. Ti
kimasi, kad dabar bus galima nu
statyti tikslią kvadratinio bokš
to vietą. Spėjama, kad XII š. pa
baigoj ir XIII š. pradžioj buvo 
du keturkampiai bokštai, stovė
ję prie Perkūno šventyklos Šven
taragio slėnyje. V.Kst.
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PRISIKĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

-------7-----  999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

SPOUTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.25%

180-364 d. term, ind........... 4.25%
1 metų term, indėlius....... 4.50%
2 metų term, indėlius....... 4.75%
3 metų term, indėlius....... 5.00%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius ....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.75% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 8.50%

Sutarties paskolas
nuo ...................... 8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 6.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.25%

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

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

"All THE

MASKELL INSURANCE
CHOICE SE 
INTHE>£ 

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

- (VAIRIŲ 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)

Skaudi netektis
1993 m. liepos 23 d. su šiuo pasau

liu atsiskyrė dr. Aldona Šapokaitė- 
Šipelienė, neperseniai peržengusi 
savo gyvenimo 53-čiąjį gimtadienį. 
Mokslo dienų metais žaidė krepšinį 
Toronto “Aušros” moterų komando
je. 1965-66 m. buvo išrinkta ir vado
vavo “Aušros” sporto klubui. Jai pir
mininkaujant, dėka takto ir sumanu
mo, sportininkų tarpe buvo pradėtas 
glaudus bendravimas ne tik varžy
bose, bet ir gyvenime. Velionė yra 
dalyvavusi pirmajame pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese Čikagoje 
1966 m. ŠALFASS-gos suruoštame 
simpoziume, kur buvo svarstomi 
pasaulio lietuvių sporte auklėja
mosios programos klausimai. 1991 
m. su šeima buvo nuvykusi į Lietu
vą, kur dukra Lijana, sūnus Vitas 

' ir vyras Vitolis dalyvavo IV-jų PLS 
žaidynių varžybose. Velionė per 
anksti pasitraukė iš gyvųjų tarpo..., 
gyvenimo lemtis yra neišsprendžia
ma mįslė...

Lietuvos disko metėjų kaita
Nepriklausomoje Lietuvoje prieš 

Antrąjį pasaulinį karą disko metime 
reiškėsi to meto iškilieji lengva
atlečiai: Anupras Tamulynas, Stasys 
Šačkus, Leonas Puskunigis, Zeno
nas Puzinauskas ir kiti. Tarptau
tinės klasės jie nebuvo pasiekę, 
tačiau, kaip ir bendrame tuometi
nės Lietuvos sportiniame gyveni
me, buvo daroma didelė pažanga.

Pokario metu Sibiro tremtinys 
Algimantas Baltušnikas vienu me
tu buvo stipriausias disko metėjas 
Sovietų Sąjungoje. 1961 m. Tbilisy
je, SSSR čempionate, jis pasiekė 
57.93 metrų ribą. Jam tačiau nie
kuomet nebuvo leidžiama vykti į 
olimpines žaidynes ar pasaulinio 
masto varžybas, kaip politiškai ne
patikimam. Prašvitus laisvės metui, 
A. Baltušnikas sakė: “Ko likimas 
neskyrė man, neabejoju, nepagai
lės dabartinės kartos sportinin
kams. Atstovauti Lietuvai didelė 
garbė ir atsakomybė... Neapvilki
te mūsų...”

Greta A. Baltušniko išaugo ir ki
ti sovietinio laikotarpio rekordinin
kai. Vytautas Jaras, pirmas lietu
vis iš disko metikų, peržengė 60 met
rų ribą (60.14). Žymūs buvo Riman
tas Plungė, Bernardas Burokas, 
Adolfas Varanauskas ir kiti. Vytau
tas Jaras, neperseniai mirė. Spalio 
21 d. būtų jam sukakę 53 metai am
žiaus.

1992 m. Barcelonos olimpiadoje, 
V. Jaro auklėtinis Romas Ubartas 
laimėjo aukso medalį, pirmąjį da
bartinei nepriklausomai Lietuvai. 
Jo disko skrydis siekė 65,12 metrų. 
Kartu dalyvavęs Vaclovas Kidykas 
nepajėgė kvalifikuotis medalių var
žyboms. Tačiau, metams praslinkus, 
1993 Romoje, tarptautinėse “Golden 
Gala” lengvosios atletikos varžybo
se, diską jis nusviedė 64,58 m ir užė
mė antrą vietą. Pasaulio čempionas 
vokietis Lars’as Riedel’as numetė 
67,8 m ir tapo pirmuoju. Barcelo
nos olimpinis čempionas Romas 
Ubartas pasiekė tik 63,06 m ribą 
ir liko ketvirtoje vietoje. Trečią
ją vietą užėmė pasaulio rekordis- 
tas ir Seulo žaidynių čempionas 
vokietis Jurgen’as Schult’as - 63,48 
m. Taip du Lietuvos disko metėjai 
pateko į pirmąjį ketvertuką.

Domina taip pat ir Lietuvos jau
nųjų disko metėjų pasirodymai. Vir
gilijus Alekna, Rimanto Kalibato 
treniruojamas, pedagoginio univer
siteto studentas, diską sviedžia per 
62 metrų (62,28). Pastaruoju metu

jis dalyvavo Pasaulio universitetų 
žaidynėse Buffalo - JAV-se. Tačiau 
čia teko jam tik 10-ji vieta.

Negalima pamiršti pastangų bu
vusios pasaulio lengvosios atletikos 
vicečempionės, disko metikės Gali
nos Murašovos. Prieš dešimtį metų, 
ši dviejų olimpiadų dalyvė, subūru
si grupę vaikų, pradėjo juos treni
ruoti. Mokiniai keičiasi, tačiau dar
bą ji tęsia. Iš jos auklėtinių jau yra 
pasaulinėms varžyboms kandidatų, 
daug talentingo jaunimo, su kuriuo 
ji sieja dideles viltis. Mindaugas 
Sakalauskas per treniruotes toli 
sviedžia diską, trūksta dar patyri
mo varžyboms. Jo sesuo Raminta Sa
kalauskaitė yra tapusi Lietuvos jau
nučių čempione.*

Reikia džiaugtis Lietuvos disko 
metėjų šeima. Dalis jos sensta, ki
ta - bręsta, o pati jauniausia semia
si patyrimo iš pirmatakų... ir jie, 
ateis laikas, atstovaus Lietuvai...

Pagerintas rekordas
Audrius Raizgys, kaunietis, 24 me

tų amžiaus, Kauno miesto atvirose 
lengvosios atletikos pirmenybėse 
pagerino Lietuvos trišuolio rekor
dą, nušuoliavęs 17 m 22 cm. Pasaulio 
trišuolio rekordas priklauso ameri
kiečiui Willy Banks’ui, kuris 1985 m. 
birželio 16 d. Indianapolyje nušuo
liavo 17 m 97 cm. Tai Šiaurės Ame
rikos rekordas. Pietų Amerikos re
kordą laiko brazilas Joao Carlos 
de Oliveira - 17,89 m, Okeanijos, 
australas Ken Lorraway - 17,46 m, 
Azijos, kinas Zhenksian’as Zou - 
17,34 m., Afrikos, nigerietis Ajaji 
Agbebakie -17,26 m, Europos, bulga
ras Christ Markov’as - 17,92 m. Mū
sų sportininko pasekmė ne taip jau 
toli nuo pasaulio rekordo...

Golfo žinios
Tarpmiestinis ŠALFASS-gos me

tinis golfo turnyras įvyks 1993 m. 
rugsėjo 4-5 d.d. Huron Golf Club, 
Ypsilanti, Mi, USA. Rengėjai prime
na, kad golfo turnyro asmenišką re
gistraciją privaloma atlikti iki š.m. 
rugpjūčio 22 d., prisiunčiant regist
racijos mokesčius šiuo adresu: 
Al. Žvinakis, 12102 W. Venetian Way, 
Oakland Park, II. 60462, USA. Dėl 
papildomos informacijos skambinti 
Al. Žvinakiui po 5 v.v., tel.(708) 301- 

,4763, dienos metu - tel. (708) 503- 
2801. Primenama, kad asmeniška re
gistracija nebus priimama turnyro 
metu. Prašoma atkreipti dėmesį, 
kad vėliau nebūtų nesusipratimų.

Keičiasi LAK veikla
Niujorko “Lietuvių atletų klu

bo žinių”, 1993 m. birželio mėn. lai
doje rašoma:

“Mūsų metinės sporto šventės yra 
lietuviško sportinio gyvenimo veid
rodis Amerikoje. Kiekviena šventė 
atneša ar tai liūdnų žinių, ar vilties 
ateičiai. Mūsų veikla keičiasi.

Į šventės organizavimą aktyviai 
įsijungė mūsų išaugintas jaunimas. 
(43-sios ŠALFASS žaidynės. Red.). 
Jų pastangos pasirodė sėkmingos 
ir šventės pasėkos geros. Sporto 
veteranai gali ramia sąžine džiaug
tis susilaukę sau pakaito. Tikimės, 
kad už metų ar kitų jaunesnieji pe
rims sporto klubo vadovavimą, ir ve
teranai tik prisidės prie klubo 
darbų.

Antra maloni staigmena yra nau
jųjų ateivių įstojimas į LAK eiles. 
Penki krepšininkai ir penki stalo 
tenisininkai žaidė LAK-be šiose žai
dynėse. Sekančiais metais galime 
tikėtis dar daugiau. Naujųjų atei
vių vaikai pagrindinai užpildo vai
kų treniruotes.

Reikia džiaugtis, kad LAK rado 
būdą apjungti veteranus ir jauni
mą: ankstyvesnius imigrantus, prieš
karinės bei pokarinės imigracijos 
ir dabartinius. Derinys tarpe 
skirtingų kultūrų žada dar ilgą atei
tį 90-tį metų sulaukusiam NY lietu
vių atletų klubui.

1995 metais vėl bus Pasaulio lie
tuvių sporto šventė Lietuvoje (V- 
sios PLS žaidynės. Red.). Tikimės, 
kad ten galėsime dalyvauti gausiau 
negu pereitose. LAK krepšininkai 
jau kalba apie 1994 gruodžio mėn. 
kelionę į Australiją. Pamirškime 
politikavimą ir savo dalyvavimu 
artinkime mūsų lietuvišką šeimą”.

Lietuvių softbolo pirmenybės
Š. Amerikos lietuvių 3 Pitch Soft

bolo pirmenybės įvyks 1993 rugpjū
čio 28-29 d.d. Kinsman Field, Mosley 
St., Wasaga Beach, Ont., Kanadoje. 
Varžybas rengia Toronto LSK “Jung
tis”. Tai jau 8-sis metinis “Jungties” 
turnyras, kuris šiais metais laiko
mas kaip oficialios ŠALFASS-gos 
pirmenybės.

Pradžia: rugpjūčio 28, šeštadienį, 
12 vai., registracija nuo 10 v.r. Sek
madienį turnyro tąsa nuo 10 v.r.

Komandos gali būti “coed” tipo. 
Amžius - per 15 m. Gali dalyvauti 
ir klubams ar komandoms neprik
lausą žaidėjai-jos. Pagal galimy
bes jie būtų paskirstyti prie kitų 
komandų.

Komandų registracija atliekama 
iki rugpjūčio 20 d. imtinai pas šiuos 
asmenis: Rimas Kuliavas, LSK 
“Jungties” pirmininkas, 297 Kenne
dy Ave., Toronto, Ont., M6P 3C4, tel. 
(416) 766-2996; Brad Stephenson na
mų tel. (416) 279-1851. Brad yra tur
nyro techniškas vadovas.

Dėl laiko ir vietos aplinkybių tur
nyre gali dalyvauti ne daugiau kaip 
12 komandų, todėl suinteresuotieji 
dalyvauti kreipkitės neatidėliojant 
į rengėjus, kol nepervėlu.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Skautų veikla
• Deimantinė LSS sukaktis 

“Romuvoje” paminėta nuo liepos 
31 iki rugpjūčio 7 d. “Rambyno” ir 
“Šatrijos” tuntų jaunesniųjų sto
vykla. Atšventė ne tik skautų 
įsisteigimo, bet ir Lietuvos ne
priklausomybės, “Skautų aido”, 
Dariaus ir Girėno skrydžio sukak
tis. Jos visos paminėtos vėliavų 
aikštėje, prie liepsnojančių lau
žų, įvairiose iškylose ežere bei 
už stovyklos ribų. Vadovavo pa
tyrę vadovai-vės. Stovyklautojai 
džiaugėsi gražiu oru ir gaivinan
čiu ežero vandeniu po užsiėmimų. 
Išmokta naujų dainų, įvairių spe
cialybių, pažengta patyrimo laips
niais. Valgius gamino vyr. skau
tės mamytės: J. Yčienė, R. Yčienė, 
L. Kaminskienė, V. Tirilienė, T. 
Bražukienė, D. Valaitienė ir V. 
Puzerienė, ėjusi ir slaugės parei
gas. Sk. vyčiai - A. Paškauskas ir
A. Kaminskas tvarkė ūkį, o laisva
laikiu talkino vadovams. Vilkiukų 
pastovyklei vadovavo virš. - s. Ma
rius Rusinas, ps. N. Simonavičie- 
nė, v.sl. A. Simonavičius. Talkino 
s. dr. A. Dailytė, tunt. s. A. Senkus. 
Prieplauką prižiūrėjo L. Bražukas.
B. Saplys atliko kai kuriuos patai
symus. J. skaučių pastovyklei va
dovavo virš. tunt. ps. V. Senkuvie
nė, pav. I. Pivoriūtė, I. Paškaus- 
kienė, D. Barakauskaitė, v.s. P. 
Saplienė bei D. ir R. Radžiūtės. Vi
sos stovyklos viršininkė - v.s. A. 
Baltakienė, komendantas ps. M. Bi
jūnas. Kartu stovyklavo dail. iš 
Lietuvos Rolandas Bulavas pado
vanojęs du vitražus “Romuvai” - 
Rūtą ir Leliją. Vos visiems spėjus 
susigyventi, susidraugauti, atėjo 
uždarymo diena. Suvažiavo tėve
liai, aikštėje susirikiavo 68 sto- 
vyklautojai-jos. Nuleistos vėlia
vos, sugiedota malda “Ateina nak
tis” ir atsisveikinta iki kitų metų. M.

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

Xjm CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

S 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

4.25% už 90 dienų term, indėlius
4.25% už 6 mėnesių term. Indėlius
4.50% už 1 m. term, indėlius
4.75% už 2 m. term, indėlius
5.00% už 3 m. term, indėlius
5.50% už 4 m. term, indėlius
6.00% už 5 m. term, indėlius
5.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.00% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

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

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų .................. 5.95%
2 metų .................. 7.25%
3 metų .................. 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.25%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 0 yT milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

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

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

jums sąžiningai patarnaus. 
Nemokamas namo įvertinimas.

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JA V dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

Toronto, Ont. M6S 4V7.
Telefonas (416) 604-8311

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

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

Tėvai, kurie nemoko savo vaikų 
■lietuvių kalbos, bėga nuo savo 
tautos

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).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

MONTREALYJEI^SWW
040 AOOO SKAMBINKITE INFOR- HU/Vi Vf^M.5 MACUOS IR APTARN- VlV VVW AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

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

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

_______________________ _ ________________________ i

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

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

KELIONES 
I LIETUVA
RUGPJŪČIO MĖNESĮ - $999
Prašome registruotis kuo greičiau 
nes vietų neperdaugiausia belikę

ALGIS MEDELIS
trečiadieniais 11-17 vai.

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

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



< -^yy,c%>r^

k G. ir O. Barzdžiai praneša J

C sužieduotuves \ 
•\ savo dukters
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sūnum D. ir B. Vaidilų

Ž>\hUI flOHI ItSISAhb
ALKANI VAIKAI

Jautriai reaguota į Lietuvos 
spaudoje pasirodžiusį pokalbį 
apie daugiavaikę Simonavičių 
šeimą. Tėvai jauni, auga keturi 
sūnūs ir keturios dukros. Nebe
gali galą sudurti ir “baisiausia, 
kai vaikas alkanas”.

“TŽ” skaitytoja E.M. iš Los Ange
les rašo: “Man atrodo, jog alkani 
vaikai Lietuvoje yra svarbiau ne
gu ilgi aprašymai apie vestuves 
ir kitokius pokylius”. Siūlo pa
skelbti Simonavičių adresą: Gė
lių 13, Kužiai, Šiaulių raj., Li
thuania.

Malonu būtų išgirsti apie šios 
daugiavaikės šeimos paramą, 
siunčiamą iš šiapus Atlanto. Bū
tų džiugi žinia ir spaudai. S.

PATIKSLINIMAS
“Tėviškės žiburių” 20 nr. raši

nyje apie prel. Petrą Butkų yra 
netikslumų. Tauragėje nebuvo 
kariuomenės dalinio Geležinio 
vilko pulko. Tauragėje stovėjo 
3-čias dragūnų Geležinio vilko 
pulkas. Kun. P. Butkus nebuvo 
pulko kapelionu. Iki 1939 m. sek
madieniais Mišias atlaikydavo 
kun. Jurkštas, o pulką perkėlus 
Vilniun, buvo paskirtas kapelio
nu kun. Panavas.

V. Urbonas

AMBER BEECH Inc.
~ ATLIEKAM NAMŲ 

REMONTUS ir
ATNAUJINIMUS 

virtuves, vonias, rūsių 
įrengimus, langus, duris 

plytelių dėjimą, insuliaciją ir t.t. 
NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

AL MARGIS 
TORONTO-WASAGA BEACH 

(416) 656-4149

VIDURNAKČIO ROŽINIS 
LIETUVIŠKAI

Iš JAV Birmingamo (Alabamos 
valstybėje) radijo stoties WEWN 
bangos dažniu 9370 kHz (32 met
rų ruože), kiekvieną naktį, pra
dedant 12 vai. iki 12 vai. 55 min., 
yra lietuviškai skaitomas Šv. Raš
tas ir kalbamas Rožinis, įterpiant 
susikaupimui tinkamą muziką. 
Šią programą lietuvių ir kitų ka
talikiškų tautų kalbomis pertei
kia Katalikų amžinojo žodžio TV- 
radijo sambūris. Trumpoj angliš
koj įžangoj kalba kun. Rei. O kas 
tokia sklandžia lietuviu kalba 
skaito Šv. Raštą ir praveda Ro
žinį, nepasakoma. Meldžiamasi 
už popiežių, vyskupus, kunigus, 
Lietuvą, visą žmoniją . . .

Kaip būtų gera, kad ši religinė 
valanda būtų gerai girdima Lie
tuvoje (ten tuo metu yra 7 v.r.) ir 
žmonės tokiu giliu susikaupimu 
pradėtų dienos rūpesčius. WEWN 
radijo stotis bent čia - pietų On
tario girdima neprasčiau kaip ir 
kitos vietinės radijo stotys ir pro
gramai klausyti pakanka mažo ne
šiojamo trumpų bangų priimtuvo, 
nevartojant jokios lauko antenos.

Vladas Kezys, Ancaster, Ont.

ADUTIŠKIS - LIETUVA
1993 m. birželio mėn. buvo pa

šventina Adutiškio kapinėse kop
lytėlė. 2 v.p.p. Mišios bažnyčio
je, kurias laikė keturi kunigai 
drauge, nes buvo trys svečiai. Po 
gedulinių pamaldų visi giedoda
mi ėjo į kapines. Žmonių buvo 
pilnos kapinės. Vis galvojau apie 
Tave Kanadoje, gaila buvo, kad 
Tavęs nebuvo... Būtum irgi ver
kęs, kaip kad mes visi. Tos pra
kalbos apie juos, žuvusiuosius, 
tas vėliavų plevenimas ir kapinių 
medžių liūdnas ošimas priminė 
mūsų brangiuosius, kurie jaunas

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0KJS
* 416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

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

Skambinti tel. 536-1 994.

BALTIC CONSTRUCTION
Namų įrengimai ir pataisymai: 

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

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

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

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

KELIONĖS 
į BALTIJOS KRAŠTUS!

VILNIUS ...........................nuo $824
RYGA ...............................nuo S975
TALINAS..........................nuo $895

Visoms kelionėms užsakymus priimame dabar. 
GARANTUOJAMOS GERIAUSIOS KAINOS. 

Užsakydami keliones per mūsų biurą - 
remiate Baltijos kraštus.

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

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

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

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

gyvybes atidavė laisvei iškovo
ti. Atrodė, jie visi buvo kapinė
se su gyvaisiais drauge ir džiau
gėsi, kad juos minėjome, kad pra
šėm Dievą jų vėlėms dangaus. Kop
lyčia skendo vainikais apjuosta, 
gėlėmis išdabinta. Viršuje - jos 
kryžius, viduje pro nišas matė
si Švč. Dievo Motinos statula: iš
tiesusi rankas skleidžia malonės 
spindulius žmonijai. Prie jos šven
tų kojų sudėtos gėlės, degė daug 
žvakučių. Atrodė visas kapinynas 
sužiuro į taip didžią iškilmę, 
klausėsi stiprių kalbėtojų žodžių 
apie laisvės kovotojus: kaip niek
šiškai jie buvo išniekinti, užkas
ti šiukšlių duobėse... Daug kalbė
jo V. Striužas, Ema Vanagienė ir 
kiti man nepažįstami. Vienas at
stovas buvo iš seimo.

Ema Vanagienė papasakojo 
apie mūsų brolį Kazį, kaip jis su
žeistas buvo pas Meldžiukus (Va
nagienės tėvus), kaip jie slaugė 
ir slapstė jį, iš vienos vietos 
nešdami į kitą. Kaip brolis Ka
zys žinojo, kad išveža mūsų visą 
šeimą su mažais vaikais ir sene
le į Sibirą. V. Striužas pasakė, kad 
koplyčiai daugiausia paaukojo 
Kanados Vancouverio lietuviai ir 
B. Vileita. Vėliau deklamavo vai
kai, giedojo choras ir užbaigėm 
Lietuvos himnu. Išgyrė Adutiškį, 
kad turėjome daug okupacijų, bet 
lietuviškumą išlaikėm. Adutiškis- 
Lietuva!

Kitos dienos vakare, kai žiūrė
jau televiziją, parodė ir Adutiš
kio koplyčios šventinimą. Pasakė, 
kad apie Adutiškio apylinkės par
tizanus daugiausia žinių surinko 
Pivoriūnaitė Teresė. Ji yra moky
toja ir mūsų “Caritas” pirmininkė.

P.Vileitaitė, Lietuva

Įvairios žinios
JAV LB švietimo tarybos ren

giama Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė vyksta rugpjūčio 
15-22 d.d. Dainavos stovykloje 
Mičigano valstijoje. Mokestis: 
asmeniui - $110, antram šeimos 
nariui - $80, vaikams iki 4 m. - 
nemokamai, nuo 4 iki 12 m. - 
$50, nuo 13 iki 18 m. - $80. 
Registraciją tvarko Vida Bra- 
zaitytė 9201 S. Moody Ave., Oak 
Lawn, IL 60453, tel. 708-598-8331.

Studijų savaitei vadovauja An
gelė Bailey, Marytė Newsom ir 
dr. Edmundas Misevičius. Kape
lionas kun. Juozas Vaišnys, 
SJ. Bronius Krokys ir Vytautas 
Jonaitis praveda pamokas lietu
viškai besimokantiems. Vaikų 
programos koordinatorė - Nora 
Aušrienė, jai talkina Reda Blė- 
kienė. Metodikos seminarui mo
kytojams vadovauja Jūratė Har
ris.

Paskaitos: Apolinaras Bagdo
nas - “100 m. nuo Vinco Myko
laičio-Putino mirties”, Rima 
Binder - “Gamtos mokslų su
jungimas į visumą”, Nijolė 
Gierštikienė - “Mano istorija”, 
Vilija Idzelytė - “Vilniaus vaš
ko muziejus”, dr. Jolita Kava
liūnaitė - “Vytautės Žilinskai
tės kūryba”, Vacys Kavaliūnas - 
“Tarp žemės ir dangaus (100 m. 
nuo Putino mirties)”, Bronius 
Krokys - “Aplankius Šalčininkų 
ir Gudijos mokyklas”, Aldona 
Milmantienė - “Religijos dėsty
mas lit. mokyklose”, Danguo
lė Varnienė - “Mokinių verty
bės motyvacija (pasirodymai, 
programėlių paruošimas)”.

Kun. J. Vaišnys, SJ, kasdie
ną praveda lietuvių kalbos kul
tūros pamokas. Kiekvieną die
ną vyksta apskrito stalo diskusi
jos opiais lietuviško švietimo 
reikalais. Inf.

VIII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas Lietuvoje ir Angli
joje įvyks 1994 m. liepos 12-31 
d.d. Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos (PLJS) pirmininkas 
Paulius Mickus yra kongreso 
ruošos komiteto direktorius. 
Darius Sužiedėlis sutiko būti 
programos skyriaus direktoriu
mi, talkinant Gintai Draugely- 
tei, Povilui Markevičiui, Rū
tai Vitkutytei, Rūtai Kalvaity
tei ir Inai Balsytei. Finansų 
skyriaus koordinatorius — Gai
lius Draugelis ir pagalbininkai 
— Vytenis Kirvelaitis, Nida Mic
kutė ir buvęs PLJS pirmininkas 
Alvydas Saplys. Sigutė Šnipai- 
tė — reklamavimo skyriaus ve
dėja, padėjėjos — Ginta Drau- 
gelytė (ryšininkė su Dainų ir 
šokių šventės komitetu), Rūta 
Kalvaitytė, Ina Balsytė (ryši
ninkė su kraštų lietuvių sąjun
gomis), Lina Mockutė (spaudos 
reikalų ryšininkė).

Liepos 16-18 d.d. PLJ kongre
so komitetas, susirinkęs Niu
jorke, diskutavo Studijų dienų 
programą Anglijoje, o taip pat 
ir programą Lietuvoje.

PLJ kongresas, kurio šūkis — 
“Daug gimtinių — tėvynė viena”, 
prasidės Lietuvoje 1994 m. lie
pos mėn. po Dainų ir šokių šven
tės. Kongreso dalyviai iškeliaus 
iš Lietuvos liepos 18 d. ir lai
vu plauks į Rygą, Taliną ir Hel
sinkį. Rygoje ir Taline bus susi
tikimai su vietiniais lietuviais. 
Iš Helsinkio išskris į Angliją, 
kur vyks studijų dienos. 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

Dantų gydytojai

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

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

MYKOLAS ŠILEIKA su buvusiu Kanados ministeriu pirmininku ir už
sienių reikalų ministeriu JOE CLARK, Kanados progresyviųjų konser
vatorių naujo vado rinkimų metu partijos atstovų suvažiavime Otavoje 
1993 m. birželio pradžioje. Mykolas yra antrų metų Western Ontario uni
versiteto ekonomijos ir politinių mokslų studentas, veiklus konservatorių 
partijos jaunimo sekcijos narys. Jis išrinktas High Park-Parkdale rajono 
vicepirmininku, atstovavo savo apylinkei, palaikydamas Kvebeko kilmės 
gamtosaugos ministerio Jean Charest kandidatūrą

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

socialinės sutarties įstatymą 
nr. 48, sustabdantį trejiems 
metams atlyginimų didinimą 
beveik milijonui valdžios tar- 
natuojų. Tačiau ministeris 
pirm. Bob Rae vis dėlto sura
do 750.000 dolerių politiniam 
žaidimui su juodosios rasės 
atstovais. Liepos 21 d. Toron
to dienraščiuose nuskambėjo 
net vedamųjų skiltis pasiekęs 
pranešimas apie finansinę pa
ramą Jamaikos-Kanados kre
dito unijai, veikiančiai Toron
te jau tris dešimtmečius ir tu
rinčiai tik apie 300 aktyvių na
rių. Tam kooperatiniam banke
liui NDP socialistų premje
ro Bob Rae vyriausybė paža
dėjo finansinę 750.000 dole
rių paramą trejų metų laiko
tarpyje.

Tikimasi, kad tos finansinės 
dovanos dėka iš Jamaikos-Ka
nados mažos įjedito unijos 
išaugs gerokai didesnė, jun
gianti Ontario5' provincijoje 
gyvenančius juodosios rasės 
atstovus iš Karibų jūros salų 
ir Afrikos. Dienraštis “The 
Toronto Star” teisingai pabrė

žia, kad toks rasinis skaidy
masis neturėtų būti remiamas 
Ontario vyriausybės lėšomis, 
nes jis gali baigtis menkesnės 
vertės finansiniu getu. Pasak 
dienraščio “The Toronto Star”, 
99,9% šioje provincijoje gyve
nančių juodosios rasės atsto
vų dabar naudojasi gerokai 
stipresnėmis Ontario finansi
nėmis institucijomis kartu su 
kitais ontariečiais.

Dienraštis taipgi primena 
ir kitą daugelio skaitytojų gal
būt nepastebėtą premjero 
Bob Rae vyriausybės 400.000 
dolerių paramą teisinei insti
tucijai, kuri Ontario teismuo
se gins iš Afrikos kilusių juo
dosios rasės atstovų reikalus. 
Teisinė pagalba jau teikiama 
visiems Ontario gyventojams, 
nekreipiant dėmesio į jų tau
tybę ir rasę. Vedamojo auto
rius tokią premjero Bob Rae 
taktiką laiko tik politiškai pi
giu balsų žvejojimu sekan
tiems Ontario parlamento rin
kimams. V. Kst.

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

DOVANA IR PARAMA ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. 

(Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).
MAISTAS - siuntinys no. 11. Praktiškas ir įvairus:

2 litrai valgomosios alyvos, 2 sv ryžių, 2 sv makaronų, 1 stiklinė 
tirpstančios kavos, 4 sv cukraus, 1 sv sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. 
biskvitų, 2 sv pupelių kavos, 2 sv geriausios dešros arba salami, 
4 dėž. konservuotos mėsos. Siuntinio kaina -..................... $140.

DRABUŽIAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali suknelei medžiaga, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas.
Siuntinio kaina-......................................................................$270.

PARDUODAME - OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu. Su pristatymo išlaidom- ...................  $300.
Rašomoji juostelė (cartridge) - $8.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - $18.

Pervedame palikimus į Lietuvą arba į kitus kraštus pageidaujama 
valiuta bei atliekame finansines ir bankines operacijas.

Z. Juras & V. Juras / Baltic Stores & Co., 
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, ENGLAND 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

Nauja siuntiniui pristatymo firma 
dabar priima siuntinius

SAVANORIŲ EKSPRESAS
VOLUNTEER EXPRESS INC.
Jūsų siuntiniai nuo pat Lietuvos sienos iki jų pristatymo 
adresatui bus Lietuvos savanorių kariuomenės apsaugoje.

1. Siuntiniai paimami iš jūsų namų ir pristatomi pas jūsų gimines 
ar draugus Lietuvoje į jų namus.

2. Atvežtus į Klaipėdos uostą konteinerius priima SAVANORIŠ
KOSIOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS (SKAT) Vilniaus 
rinktinės štabo (188-ta) kuopa, kuri ir apsaugos jūsų siun

tinius savo sandėliuose.
3. Po to kuopos kareiviai jūsų siuntinius išveža ir išdalina po 

visą Lietuvą.
4. Kaina $0.80 už svarą (įskaitant paėmimą ir pristatymą). Mini

mumas 25 svarai arba $20. Maksimumo nėra.
5. Visi siuntiniai yra apdrausti $100. Galite apdrausti didesnei 

sumai už 3% nuo draudimo sumos.
6. Specialių dėžių nereikia, galite naudoti savas.

Dėl paėmimo ar smulkesnių informacijų skambinkite: 
Toronto ir Mississaugos rajone.............  Lilijai
Londono rajone...................................... Aldonai

arba Aleksui 
Hamiltono ir Burlingtono rajone............. Adelai

SAVANORIŲ EKSPRESAS - VOLUNTEER EXPRESS INC. 
356 Barton Street East, Hamilton, Ontario L8L 2X9 

Dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r - 6 v.v. 
Tel. (416) 522-6633, FAX (416) 522-8846 
Jūsų skambinimą tel. 1-800-263-4837 apmokame mes.

Galima skambinti iš visur 24 valandas per parą.

(416)763-3586
(519)472-0072
(519)672-4944
(416)522-6633

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

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3 
Tel. (416) 762-7393 
Fax (416) 763-0674

66 NUMIGO AVĖ. 
ETOBICOKE, ONT.M8V IRS,

TEL (416) 252-6741
Savininkas Jurgis Kuliešius

B.Sc., LL.B.

Atstovybė Lietuvoje: 
Gedimino pr. 26-217 
Vilnius 2600
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

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

' Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas,
į ę/HUu. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/WKK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 

__ Toronto, Ontario M6P 1A9
An independent member broker “hone: (416) 769-1616

Qntunc, DRESHER lw-
fOI Real Estate■ linzL—.JTl 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.

nDVCUr O insuranceIJIvlLfSJrlrblV BROKERS

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

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Rugpjūčio 13, penktadienį, 
palaidota a.a. Elena Chomskienė, 
88 m. amžiaus.

— Parapijos choras savo naują
jį veiklos sezoną pradės rugsėjo 
12, sekmadienį. Tą dieną visi cho
ristai renkasi 10 v.r. į repeticiją 
kambarį. Kviečiame buvusius 
choristus ir naujus asmenis įsi
jungti.

— Tuoktis ruošiasi: Nijolė Ba
cevičiūtė su Thomas Urbaniak.

— Mūsų parapijos KLK moterų 
draugijos skyrius yra gavęs iš 
Lietuvos eilę daugiavaikių šei
mų pagalbos prašymų. Galintieji 
sušelpti prašomi skambinti A. 
Augaitienei tel. 231-7416.

— Kanados’lietuvių muziejaus 
Anapilyje patalpose dabar ga
lima pamatyti pilną rinkinį 
naujų Lietuvos pinigų. Muzie
jaus lankymo valandos: sekma
dieniais — nuo 10.15 v.r. iki 
8 v.v.; pirmadieniais — nuo 1 
v.p.p. iki 10 v.v.

— Anapilio knygyne dabar ga
lima gauti: Juozo Jakšto “Ne
priklausomosios Lietuvos isto
rija 1918-1940” ir architekto 
Edmundo Arbo-Arbačiausko “Ar
chitektūra, tapyba ir piešiniai”.

— Mišios rugpjūčio 22, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Jurgį De- 
mentavičių, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Antaną ir 
Antaniną Vaškevičius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje atsi

lankė 120 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: K. Brazdeikis iš Kre
tingos, dr. Leonas Juodvalkis iš 
Vilniaus, inž. Teodora Labašaus- 
kienė iš Kauno, inž. Gediminas 
Banaitis iš Kauno, Rita Kircho- 
vienė iš Panevėžio, gyd. Jūratė 
Jazbutienė iš Ukmergės, Graži
na Husteinienė iš Čikagos, Vytau
tas Tallat-Kelpša iš Mažeikių ir 
p. Šeirys iš Hamiltono.

— Nauji LN nariai - Andrius Ka
rosas ir Irena Pečiulytė.

— Sekantis LN valdybos posėdis 
įvyks rugpjūčio 26 d., 7.30 v.v.

— LN vedėjas T. Stanulis atosto
gauja iki rugpjūčio 19 d.

Aukos Slaugos namams:
$1,000 - A. Firavičiaus paliki

mas; $300 - Marija Jakubauskienė; 
$100 - P. Polgrimas; $30 - D. Cho- 
docinskienė; $20 - J. B. Mazilaus- 
kas; a.a. S. Girdzijauskienės atmi
nimui aukojo: $30 - I. JurkšaitiS; 
$20 - D. R. Sondai, S. M. Petryla, 
V. Gudaitis, L. Tamošauskas, M. V. 
Tamulaičiai, M. Wasylyk; $10 - V. 
Dailydė. Iš viso statybos fonde yra 
$903,195. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario M6P 1A6.

Lietuvių namų vyrų būrelio 
vienos savaitės poilsio stovykla 
užbaigta rugpjūčio 15 d. Atosto
gavo 64 suaugę ir 16 vaikų, prie 
laužo linksminami Vyto Pečiu
lio ir informuojami Lietuvos 
reikalais Vilniaus universiteto 
prof. dr. Juozo Zagorsko. Sto
vykla užbaigta tradicine gegu
žine, dalyvaujant 120-150 svečių 
ir stovyklautojų. Visus sužavė
jo ir išjudino jaunatviška pro
grama, atlikta Wasagos linksmų
jų brolių Alekso Kusinsko ir Al
girdo Ulbino bei Toronto dai
nininkės Lilijos Turūtaitės. Vis
ką koordinavo Vytautas Pečiu
lis. Stovyklos organizavimu ir 
užbaigimu rūpinosi J. V. Šim
kus, B. Laučys ir E. Bartminas. 
Oras pasitaikė labai geras, ne- 
tvankus ir mažai lijo, todėl ir 
saulutėje pasikaitinta bei pasi
maudyta. O vaikams buvo daug 
vietos palakstyti, žaisti ir džiaug
tis Tėvų pranciškonų “Kretin
gos” stovyklos puikia aplinka.

J. V. Šimkus

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

''Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį

Jis mums duoda ”
The 

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinantį sekmadienį antro

ji rinkliava bus daroma Kanados 
misijų reikalams.

— Rugpjūčio 15 d. mūsų švento
vėje pamokslus sakė kun. Juozas 
Janulis, Rokiškio parapijos kle
bonas ir dekanas. Į Lietuvą grįž
ta rugpjūčio 20 d.

— Santuokos sakramentą pri
ėmė Andrea Kušneraitytė su Mat
thew Robinson ir Paulius Karo
sas su Wendyjane Gunsolus.

— Pakrikštyta Raminta Marija, 
Danutės (Petkevičiūtės) ir Petro 
Petrauskų dukrelė.

— Rugpjūčio 3 d. palaidota a.a. 
sės. Klementina, Putnam vietovė
je, Conn., rugpjūčio 7 d. palaido
ta a.a. Ona Adomavičienė ir rug
pjūčio 9 d. - Stasė Girdzijauskie
nė Šv. Jono lietuvių kapinėse.

— Tretininkų ordino mūsų kong
regacijos mėnesinės Mišios bus šį 
ketvirtadienį, rugpjūčio 19, 10 v.r.

— Kun. Liudas Januška, OFM, 
rugpjūčio 15 d. laikė paskutines 
šio sezono Mišias Kretingos sto
vyklavietėje.

— Maldininkų kelionė į Šv. Že
mę vyks spalio 5-19 d.d. Lietuvių 
grupė prisijungs prie T. Gregory 
Botte, OFM, organizuojamos gru
pės. Kelionės kaina, į kurią įeina 
transporto išlaidos, viešbučiai, 
kasdien 3 valgiai, visi patarnavi
mai (išskyrus draudą)-$2,980. Per 
dvi savaites grupė keliaus po svar
biausias Kristaus gyvenimo vietas 
Jeruzalėje, Galilėjoje ir kt. Re
gistruotis parapijos raštinėje.

— Mišios rugpjūčio 22, sekma
dienį, 8.30 v.r. - specialia intenci
ja, 9.20 v.r. - už a.a. Juozą, 10.15 v.r. 
už a.a. Mariją ir a.a. Kazimierą Ka
linauskus, už a.a. Barborą ir a.a. 
Julių Stendelius ir už a.a. Igną Ju- 
zukonį - 10 metų mirimo sukaktis, 
11.30 v.r. už a.a. Darių ir Girėną.

A.a. Aldonos Šipelienės atmi
nimui laidotuvių metu Vyskupo 
šalpos fondui aukojo: $100 - dr. 
J. A. Sungailos, V. Petruševičiai, 
D. Vasys, dr. G. Skrinskas, dr. S. 
ir dr. A. Kazlauskai, M. J. Dapkai, 
J. Rukšėnienė; $50 - A. R. Kil
čiai, A. L. Staškevičiai, M. V. Že
maitaitis, E. G. Kuchalskiai, V. L. 
Žiaugra, J. Šileikis, V. Dailydė, 
M. I. Sungailos, E. dr. J. Čuplins- 
kai, J. V._ Kibirkštis, D. I. Viskon- 
tai; $40 - dr. Č. dr. B. Joniai, dr. 
P. I. Lukoševičiai, M. V. Tamulai
čiai; $35 - dr. R. A. Karka; $30 - 
J. VI. Plečkaičiai.

$25 - V. Jasinevičienė, B. Sapi- 
jonienė, V. V. Brakauskas; $20 - 
dr. A. A. Valadka, V. Kecorienė, 
R. J. Karasiejai, J. dr. O. Gustai- 
niai, E. Senkuvienė, G. Balčiū
nienė, St. Šakienė, E. Šlekys, E. 
Ališauskienė, K. B. Čepaičiai, A. 
M. Pranevičiai, K. D. Manglicai, 
R. A. Kalendros, V. Siminkevi- 
čienė, M. St. Bušinskai, T. I. Ross, 
dr. S. Čepas, M. Povilaitienė, B. 
Stanulienė; $10 - I. Kairienė, 
J. Vennert, V. Stukas, S. Čepo- 
nienė, V. F. Mockus.

Iš viso surinkta $1,940. Aukos 
perduotos Vyskupo šalpos fon
dui. Visiems aukotojams ir rin
kėjams nuoširdžiai dėkoja -

Vitolis, Lijana ir Vitas Šipeliai
Prašo pagalbos

Pradėjusiam ūkininkauti ir 
statyti pastatus pritrūko pinigų. 
Viskam pabaigti reikėtų 10.000 
JAV dolerių. Adresas: Albertas 
Dvilevičius, Architektų 41-93, 
2043 Vilnius, Lithuania.

Nori susirašinėti
Lietuvė našlė, 48 m. amžiaus, 

norėtų susirašinėti. Adresas; D. 
Valaitienė, Tvirtovės alėja 12-3, 
Kaunas 3005, Lithuania.

Ieško darbo
Patyręs automobilių mechani

kas bei baldų dirbėjas galėtų Ka
nadoje dirbti bet kokį darbą. Yra 
22 metų, tėvai mirę, gyvena su mo
čiute. Gaisras sunaikino baldų 
dirbtuvę. Rašyti: Egidijus Meilū
nas, Smuškevičiaus 1-45, Rokiškis, 
Lithuania.

Nevedęs, 20 m. amžiaus, baigęs 
Kauno aukštesniąją technikos 
mokyklą, įsigijęs radiotechniko 
specialybę, kalbantis angliškai, 
ieško įsidarbinimo Kanadoje. 
Rašyti: Saulius Daniulaitis, B. 
Sruogos 11-1, Kaunas 3028, Lithua
nia.

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: .sienų .van
dentiekio . elektros . keramikos 
plytelių .stiklo blokų .langų 
. dažymo ir kt. Įrengiame ■ rūsius 
■ vonias .pirtis . lauko verandas.

Skambinti Alvydui
tel. 848-9628

Lietuvių tautodailės institu
to nariai, gyvenantys Kanado
je, JAV ir kituose kraštuose, yra 
kviečiami į visuotinį metinį su
važiavimą š.m. rugsėjo 11 d., ku
ris įvyks LTI valdybos pirm. Al
donos Veselkienės namuose, 216 
Brock St., Gananogue, Ontario, 
K7G 1K4, Canada. Tel. (613) 382- 
8448.

Suvažiavime bus svarstoma: 
tautodailės parodų rengimas 
bei jose dalyvavimas, naujų lei
dinių klausimas ir tolimesnė 
Lietuvių tautodailės instituto 
veikla. A.V.

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

Audronė Danaitytė ir Laisvis 
Širvinskas susituokė Toronto 
Prisikėlimo šventovėje liepos 
31 d., dalyvaujant gausiam bū
riui giminių bei draugų. Mišias 
aukojo ir apeigas atliko kleb. 
kun. A. Simanavičius, OFM, pa
mokslą pasakė kun. E. Putrimas. 
Giedojo muz. D. Viskontienės va
dovaujama vokalinė trijulė. Puo
ta įvyko Lietuvių namuose. Jai 
vadovavo “humoristinis duetas” 
- L. ir R. Kuliavai. Sveikinimuo
se išreikštas džiaugsmas nauja 
lietuviška pora ir palinkėta lai
mingo gyvenimo. Šokiams tran
kiai grojo V. Povilonio orkest
ras.

Jaunoji Toronte gimusi, lie
tuviškame gyvenime įsitvirti
nusi, veikli jaunimo sportinė
se grupėse, dalyvavusi ideologi
nėse organizacijose; jaunasis - 
Šiaulių dramos teatro aktorius, 
persikėlęs gyventi į Kanadą. S.

Anapilio 
autoaikštės vajui 

aukojo: $200 — C. M. Daukai; 
$100 — E. Jasiūnienė; $50 — M. 
A. Vaišvilos. Iš viso iki šiol su
rinkta $18,250.24.

PARAMOJE
ADVOKATO PASLAUGOS NEMOKAMAI

- Šis pasiūlymas yra laikinas -

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

*į atlyginimo mokestį neįeina registravimo ir kitos faktinės išlaidos.

Norint gauti daugiau informacijų, prašoma skambinti paskolų vedėjams.

“PARAMA” LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6 
Telefonas 416-532-1149

1 METŲ 
UŽDARYTOS NEKILNOJAMO 

TURTO PASKOLOS 
(MORTGIČIAI) 

1*.

“PARAMA” LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6 
Telefonas: 41 6-532-1 1 49

PARDUODU lietuvišką naują bul
vių tarkavimo mašiną. Kaina - $65. 
Skambinti Jadvygai tel. 233-5996.

REIKALINGA vienerių metų vai
kui auklė, kuri galėtų gyventi kar
tu. Skambinti tel. 889-8050 ir po 5 
v.p.p. tel. 661-5299.

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

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

IMMACULATA - lietuvių vaikų darželis 
Tai vienintelis darželis, kuris teikia progos vaikučiams (nuo 
2-6 metų amžiaus) žengti pirmuosius savarankiškus žingsnius 
lietuviškoje ir katalikiškoje aplinkoje. Norintys registruoti ir 
gauti daugiau informacijos dėl auklėjimo programos malo
nėkite nedelsiant kreiptis telefonu 534-5773.

Sės. Teresėlė, darželio vedėja

Pagerbdami mielos mamytės 
a.a. Michalinos Dausienės atmi
nimą ir jos rūpestį lietuviškai 
spaudai, duktė Aldona ir Mečys 
Empakeriai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A.a. Stasės Girdzijauskienės 
atminimui E. V. “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A.a. Stasės Girdzijauskienės 
atminimui Dionizas ir Laima 
Stukai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A.a. Vlado Panavo atminimui 
J. J. Stanaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

A.a. dr. Jono Baltrušaičio vie
nuolikos metų mirties prisimini
mui Aleksas Žulys “Tėviškės ži
buriams” aukojo $40.

A.a. Kazio Juodviršio, savo my
limo vyro, su giliu liūdesiu mi
nėdama tristešimtąsias mirties 
metines Ona Fagockytė-Juodvir- 
šienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

REIKALINGA vienerių metų vai
kui auklė, kuri galėtų gyventi kar
tu. Skambinti Ilonai tel. 884-1918.

PARDUODAMAS lėktuvo bilietas 
skrydžiui per Kopenhagą į Lietuvą 
rugsėjo 3 d. Skambinti tel. 604-3992 
Toronte.

HIGH PARKE RAJONE išnuomo
jami su baldais nerūkančiam bei 
dirbančiam asmeniui vienas kam
barys ir virtuvė arba du kambariai 
ir virtuvė. Yra automobiliui pasta
tyti vieta. Tel. 762-1569 Toronte.

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

A.a. dr. Aldonai Šapokaitei- 
Šipelienei mirus, užjausdama 
tetą V. Kecorienę, vietoje gėlių 
Marija Jokubauskienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A.a. Aldonos Šapokaitės-Šipe- 
lienės atminimui, vietoje gėlių, 
Z. J. Mažonai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — S. Krašauskas; 
$100-C. M. Daukai, I. Meyn.

Šalpai Lietuvoje per Lietuvos 
kankinių parapijos KLKM drau
gijos skyrių paaukojo: $350 — M. 
Jakubauskienė (savo sūnaus 2 
m. mirties sukakties proga).

Įvairios žinios
Pharmaceutica Baltica Ltd. 

bendrovė Niujorke 1992 m. pa
siuntė į Lietuvą daugiau kaip 
už $10,000 JAV vertės knygų ir 
paaukojo vaistų bei medikamen
tų. Visos knygos buvo paaukotos 
Kauno Medicinos akademijai ir 
Lietuvos sveikatos apsaugos mi
nisterijai. Inf.

REIKALINGA 2,5 metų vaikui še
šioms dienoms savaitėje auklė, ku
ri galėtų gyventi kartu. Skambin
ti tel. 771-8926.

REIKALINGA kalbanti rusiškai 
ar angliškai moteris, kuri galėtų 
gyventi kartu ir atlikti namų ruo
šos darbus. Skambinti tel. 731-4029.

IEŠKAU moters prižiūrėti senelei, 
kuri galėtų gyventi kartu Etobi
coke, Ont. Butas ir $500 per mėne
sį. Skambinti Birutei tel. 626-3298 
arba 695-3782.

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

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė, kuri galėtų gyventi kartu. 
Skambinti Aleksandrai tel. 660-7000 
arba tel. 665-1770.

MONTREAL
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 

iš Montrealio pasiųsta $3160. Alber
tas Jonelis ir Jonas Dalmotas aukas 
priima visą laiką.

Seselės rugpjūtį yra išvykusios 
metinėms rekolekcijoms į motiniš
kus namus Putname. *

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
Švč. M. Marijos Nep. Pagalbos para
pijos klebonas Klivlande, prava
žiuodamas pro Montrealį, buvo už
sukęs ir į AV parapiją, kurioje yra 
vikaravęs porą metų.

Kun. J. Lipskis, ilgesniam laikui 
apsistojęs AV parapijos kleboni
joje, buvo išvykęs į Jaunimo kong
resą Denver, Colorado su 100 as
menų grupe, važiavusia autobu
sais pasitikti popiežių. Atrodo, iš 
Montrealio lietuvių niekas toje iš
vykoje nedalyvavo.

Pora karių-savanorių iš Lietuvos 
rugpjūčio 8 d. lankėsi Montrealy- 
je. Jie atvažiavo iš Hamiltono, ly
dimi Arūno Stosiaus. Juos globojo 
vietos šauliai.

Pakrikštyti: Diane (Lamontag

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

Tel. 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

PETRASADAMONIS, C.I.B.

FAX 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

■ -J- M O MONTREALIO LIETUVIŲL.I IMO KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.— 5 75% Taupymo-special............. . 2.25%
Certifikatus 2 m.....
Term, indėlius:

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

1 metų .......... ...... 5.00% Taupymo-kasdienines.... . 1.75%
180 d. - 364 d. ..... 4.50% Einamos sąsk..................... . 1.50%
120d. - 179d. ..... 4.50% RRIF-RRSP - 1 m.term. ... . 6.00%
60 d. - 119 d. ..... 4.50% RRIF-RRSP-2 m.term. ... . 6.25%
30 d. - 59 d. ..... 3.00% RRIF - RRSP - taup.......... . 2.00%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite 99

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

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

<rP0LIMEX FORWARDING INC. 
" Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLE/W
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir ‘‘Stainguard’’.

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

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

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
arba 605-1883 Toronte.

PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI

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

ne) ir Petro Daunaravičių sūnelis 
Zachary vardu, Jolytos (Leskauskai- 
tės) ir Notai Arnita sūnelis Joseph 
vardu, Elenos (Rusinaitės) ir Do
nald Quinn dukrelė Michala-Eli- 
zabeth vardais.

A.a. Bronė (Derenčiūtė) Rudze
vičienė, 73 m. amžiaus, mirė liepos 
24 d. Iš AV šventovės liepos 27 d. 
palaidota Cote dės Neiges kapinėse. 
Liūdi penkios dukterys ir sūnus su 
šeimomis, sesuo Lietuvoje ir kiti 
artimieji.

A.a. Emilis Sakaitis, 84 m. am
žiaus, mirė liepos 30 d. Po pamal
dų Šv. Jono ev.-liuteronų švento
vėje rugpjūčio 2 d. palaidotas Not
re Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
duktė, sūnus ir du sūnūs su šei
momis.

A.a. Jane (Rimkevičiūtė) Niedva- 
rienė, 64 m. amžiaus, mirė rugpjū
čio 3 d. Iš AV šventovės rugpjūčio 6 
d. palaidota Notre Dames des Nei
ges kapinėse. Liūdi vyras, sūnus, 
duktė ir sūnus su šeimomis bei kiti 
giminės ir artimieji. B.S.

IŠNUOMOJAMI “Vilniaus” rūmuo
se butai. Skambinti darbo valando
mis tel. 762-1777 Toronte

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

GUELPH gyvenanti šeima ieško 
vaikui auklės, kuri galėtų gyventi 
kartu, prižiūrėtų vaiką ir atliktų na
mų ruošos darbus, išvirtų valgyti. 
Turėtų atskirą apstatytą gyvenamą 
vietą, virtuvę ir prausyklą. Turi kal
bėti šiek tiek angliškai. Prašome 
savo gyvenimo aprašymą ir reko
mendacijas siųsti: Mr. and Mrs. 
John Leveris, 75 Devere Dr., Guelph, 
Ont., NIG 2T3 arba skambinti tel. 
519-837-2304 dėl susitikimo.


