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Kryžių kalnas
Lietuvių tauta ne savo nuosprendžiu, o tik nepalan

kių politinių aplinkybių poveikiuose šimtmečiams buvo 
palikta viena ir išstatyta sunkiems bandymams. Lenki
nimas, rusinimas, caro žandarų ir kazokų siautėjimai, 
baudžiava, spaudos draudimas, trėmimai, klastos, ap
gaulės, ilgametis bolševikinis teroras ir organizuoto 
ateizmo įsiskverbimas - tai vis stiprūs ir kasdieninai 
smūgiai, kuriuos reikėjo atlaikyti.

TAUTA atlaikė. Šiandien ji laisva savoj nepriklau
somoj valstybėj. Nors dar tų praeities grūmojimų 
netrūksta, vis dėlto smūgius atlaikyti geriau pasi
ruošta. Tam yra jau ir geresnės sąlygos: pasaulis stebi, 

vertina, supranta ir eventualiai gali pagelbėti. Šių dienų 
žmogus gali klausti: kaip lietuvis atsilaikė anuomet, kai 
buvo užmirštas, nežinomas ar belikęs tik istorikų raštuo
se? Neužteko būti uždaram, rezignavusiam, vargelius dai
nose sakiusiam. Turėjo būti kokia kita atrama - paguo
džianti, stiprinanti, pakelianti. Ir ji buvo-amžina ir tikra 
kaip amžinas Dievas. Prie sodybos įkastas, tvorele ap
tvertas, gėlėmis apsodintas ir pašventintas kryžius ne
leido palūžti ir kalbėjo apie didesnius dalykus negu skur
das, baudžiava ir trėmimai. Kryžius tapo lietuviui vilties 
simboliu, vieninteliu patikimu draugu, kuris duotą paža
dą ištesi. Užtat nenuostabu, kad priespaudos ir negalių 
laikotarpiu stebuklų belaukant Šventakalniu vadinamą 
kalvą prie Meškuičių žmonės pradėjo apsmaigstyti kry
žiais. Jau 1900 m. jų priskaičiuota apie 130. Nepriklau
somybės pabaigoje - apie 500. Antrosios sovietų okupa
cijos metu kryžių skaičius augte augo. Nežiūrint įvairių 
komunistinės administracijos bandymų Kryžių kalną pa
naikinti, jis stovėjo tvirtai kaip vaizdinė lietuvio dva
sios išraiška, šiandien jau tapusi kone pasaulinio po
traukio vieta, retas unikumas, kalbantis apie tautos gilų 
tikėjimą ir savybes be žodžiu taip aiškiai, kad bet kurios 
šalies žmogui tai suprantama.

V

S V. TĖVAS Jonas Paulius II ir tūkstančiai turistų bei 
maldininkų iš daugelio pasaulio šalių, lankydami 
šiomis dienomis Lietuvą, sustos prie to nuostabaus 
Kryžių kalno - melsis, mąstys ir klausysis amžinosios tie

sos, be žodžių sklindančios nuo tos gilaus tikėjimo išraiš
kos. Įvykis - ne vien istorinis. Reikšmingas jis ateičiai 
kurią kuria dabartinė laisvę atgavusi Lietuva - jos eili
niai žmonės ir jos vadovai. Ir laiminga ta šalis, kurios 
ateitis kuriama sutartinai. Reikia tikėtis, kad ir Lietuva 
bus tokia, nors kai kurie dabartiniai ženklai dar vis ke
lia abejonių. Klaidinga būtų galvoti, kad tik politiniai 
įsitikinimai, ekonominiai sunkumai stabdo geresnio ry
tojaus sukūrimą. Iš tikrųjų tie stabdžiai glūdi kiekvieno 
žmogaus viduje, jei nepakankamai į save pažiūrima, atsi
sakoma vidinės reformos, kad įstengtume auginti dorus 
piliečius, pasisakančius už gėrį ir kovojančius su blogiu. 
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II kelionės po pasaulio šalis kaip 
tik ir skleidžia gėrio atšvaitas, prasiveržiančias toli už 
konfesinių ribų, nes gėrio kovoje su blogiu reikia jau 
labai plataus fronto, sutelkiant armijas, pasisakančias 
už amžinųjų vertybių išlikimą. Už jį pasisakė ir lietuvis 
baudžiauninkas, įsmeigęs Kryžių kalne pirmąjį savo dar
bo kryželį. Už jį pasisakyti ragina Šv. Tėvas, sujudinęs 
Lietuvą dvasiniam atgimimui, kuris tautai ir nepriklau
somybę atgavusiai valstybei labai reikalingas, staty- 
tinas pirmame plane, norint lengviau ir teisingiau iš
spręsti daugelį klausimų. Č.S.
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Savaitė Lietuvoje
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Padidins studijų mokslapinigius
Ontario universitetų taryba, 

jungianti 22 aukštojo mokslo 
institucijas, mokslapinigius stu
dentams nori padidinti 50% se
kančių dvejų metų laikotarpy
je. Tarybos pirm. Peter George 
aiškina, kad dabartinių paja
mų nepakanka universitetų pe
dagoginiam darbui plėsti ir to
bulinti. Mat 1991-92 mokslo me
tais 325.000 studentų moksla- 
pinigiai uiversitetuose paden
gė tik 20% išlaidų, finansinė 
Ontario vyriausybės parama - 
75%. Deficitinę spragą turėjo 
padengti patys universitetai 
susirastomis aukomis. Pokari
niais metais mokslapinigiai 
padengdavo 35% univesitetų 
išlaidų.

Metinis mokslapinigių vi
durkis, įgyvendinus dabarti
nį pasiūlymą Ontario univer
sitetuose, studijų nebaigusiam 
studentui pakiltų nuo 2.026 
dolerių iki 3.030, o jas gilinan
čiam absolventui - nuo 3.051 
dolerio iki 4.545. Mokslapini
giai studentams tokių pelnin
gų studijų, kaip medicina, 
odontologija ir teisė, pasiek
tų 6.000 dolerių.

Ontario švietimo ministeris 
Dave Cooke nedelsdamas pa
brėžė, kad šios provincijos uni
versitetų studentų laukia ne
išvengiamas mokslapinigių pa
didinimas. Šiais 1993-94 moks
lo metais jie padidinami tik 
7%, o sekančiais metais bus 

įvesti gerokai didesni moksla
pinigiai, susieti su naujais pla
nais. Tuos dabar jau ruošiamus 
planus švietimo ministeris D. 
Cooke pažadėjo paskelbti prieš 
Kalėdas.

Savo pranešime jis atsisakė 
pateikti konkretesnių duome
nų apie tą gerokai didesnių 
mokslapinigių įvedimą. Ruo
šiant naujus planus, tariama
si su universitetų ir studen
tų organizacijų atstovais. On
tario universitetų tarybos at
stovė Pat Adams džiaugiasi, 
kad mokslapinigių padidinimo 
pasiūlymas buvo palankiai su
tiktas Ontario švietimo minis
terijoje. Pasak jos, Ontario 
universitetam reikia bent 700 
milijonų dolerių papildomos 
finansinės paramos.

Toronto dienraštis “The Globe' 
and Mail” rugpjūčio 26 d. pa
skelbė vedamąjį apie univer
sitetų studentų mokslapini
gius. Jis pradedamas moksla
pinigių padidinimo siekian
čiais Ontario universitetais, 
bet iš tikrųjų skiriamas vi
siems Kanados universitetams. 
Mat juos visose provincijose 
slegia nepakankama finansi
nė vyriausybių parama ir su 
ja nesuderinti žemi mokslapi
nigiai. Vadovaujantis pasiū
lymais Ontario provincijoje, 
teigiama, kad mokslapinigius
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SV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II, ypatingą dėmesį skiriantis lietuvių tautai, pareiškęs, kad “Lietuva yra mano 
istorijos dalis”, pastaruoju metu mokęsis lietuvių kalbos - dabar jau pasiruošęs vykti į kraštą, Jožodžiais tariant, 
“paskutinę katalikybės Europoje tvirtovę” - LIETUVĄ

Estija, Latvija, Lietuva

Politiniai dabarties vingiai
Rusijos kariuomenė išeina?
ELTOS žiniomis, rugpjūčio 

30 d., 12 vai., prezidentas Al
girdas Brazauskas per radiją 
pranešė žmonėms gerą naujie
ną: ką tik Rusijos preziden
tas Boris Jelcinas pažadėjo 
Lietuvos prezidentui išvesti 
Rusijos kariuomenę iš Lietu
vos iki rugpjūčio pabaigos.

Turi išeiti tuojau pat
Lietuvos ambasados Vašing

tone pranešimu, ambasado
rius St. Lozoraitis reagavo 
laišku į “Washington Post” 
dienraštyje išspausdintą A. 
Devroy straipsnį. Straipsny
je cituojamas neįvardintas 
aukštas prezidento B. Clin- 
tono administracijos parei
gūnas, kuris kritikuoja Ru
siją ir Lietuvą dėl rusų ka
riuomenės išvedimo sustab
dymo. Lietuviai esą kalti, nes 
jie skriaudžią rusų tautinę 
mažumą Lietuvoje.

St. Lozoraitis savo laiške 
dienraščiui rašo, kad straips
nyje teiginys, jog rusakalbiai 
Lietuvoje skriaudžiami, yra 
visiškai nepagrįstas. Jau 1989 
m. lapkričio mėn. Lietuvoje 
buvo priimtas pats liberališ
kiausias pilietybės įstatymas, 
kuris kiekvienam asmeniui su
teikia teisę tapti Lietuvos pi
liečiu be jokių išankstinių są
lygų. Lietuvos tautinių mažu
mų teisės yra taip pat ginamos 
tautinių mažumų įstatymu, ku
riame sakoma, kad Lietuva “vi
siems piliečiams, nepriklau
somai nuo jų pilietybės, ga
rantuoja lygias politines, eko
nomines ir socialines teises 
bei laisves, pripažįsta tauti
nę tapatybę, kultūros tęstinu
mą, skatina tautinę savimonę 
bei jos saviraišką”.

Lietuva, pasak laiško, lau

kia tos dienos, kada Rusija 
paseks jos pavyzdžiu ir imsis 
vykdyti liberalią politiką sa
vo tautinių mažumų atžvilgiu 
ir priims įstatymą, ginantį 
teises dešimčių tūkstančių 
lietuvių, šiuo metu gyvenan
čių Rusijos federacijoje.

Nėra jokio reikalo, rašoma 
laiške, žaisti moralinės ly
gybės žaidimą ar griebtis ki
tokių priemonių suversti kal
tę nekaltai pusei. Dabartinia
me Lietuvos-Rusijos ginče yra 
aišku: 1. Rusija pasirašė ofi
cialų susitarimą su Lietuva, 
pasižadėdama išvesti savo ka
riuomenę iki šių metų rugpjū
čio 31 d.; 2. Rusija vienaša
liškai nutraukė savo įsiparei
gojimus; 3. Lietuvai 53 metus 
buvo lemta kentėti svetimos 
valstybės okupaciją, ko nė vie
na suvereni valstybė neturėtų 
būti verčiama daryti metus ar 
netgi mėnesį. Rusijos kariuo
menė privalo išeiti tuojau pat.

Ūkiniai sunkumai
Spaudos konferencijoje Vil

niuje, kurioje dalyvavo prem
jeras A. Šleževičius ir žemės 
ūkio ministeris R. Karazija, 
premjeras pareiškė, kad gy
vename sunkiausią ekonomi
nį laikotarpį. Esą šiokių to
kių prošvaisčių. Jau pastebi
mas lėtas gyvenimo lygio kili
mas. Nuo rugsėjo 1 d. vyriau
sybė rado galimybę 10% padi
dinti biudžetinių įstaigų tar
nautojų atlyginimus, o taip pat 
ir pensijas.

Žemės ūkio ministeris pri
pažino, kad Lietuvos kaime di
delė įtampa. Kaimiečius jau
dina, kad po 2-3 mėnesių ne
užmokama už pristatytą pieną, 
gyvulius. Šaldytuvuose su
kaupta apie 14,000 tonų mė
sos, 6,000 tonų sviesto, 2,500 

tonų fermentinių sūrių. Susi
tarta, kad 3.800 tonų mėsos 
pirks Sankt Peterburgas ir 
apmokės už gaunamas dujas. 
Apie 1,000 tonų žada pirkti 
Azerbaidžanas.

Šiemet užaugęs neblogas 
derlius. Manoma, kad bus pri
kulta apie du milijonus tonų 
grūdų. Už visą derlių žemdir
biams iš anksto užmokėti nesą 
galimybių.

Premjeras mano, kad eko
nominė padėtis pagerėtų, jei 
būtų nustatyti pormalūs eko
nominiai ryšiai su Rusija ir 
kitomis valstybėmis. Aplamai, 
rinkos ekonomika pateikianti 
sunkius išbandymus. Tiems, 
kurie blogai dirbsią, gresia 
bankrotas.

Neatsisakys interesų
Pasak Jelcino spaudos sek

retoriaus, demokratinė Rusija 
neatsakinga už totalitarinę 
stalinizmo politiką, kurios au
ka buvusi ir pati Rusija. Ne
pagrįstos lietuvių pretenzijos 
Rusijai, spaudimas per trečią
sias šalis, tegali sukelti nei
giamą atsakomąją reakciją. Jė
gos, dedančios pastangas iš
stumti Rusiją iš šio regiono, 
sako spaudos sekretorius V. 
Kostikovas, turi suvokti, kad 
“Rusija šimtmečiais įsisavino 
šią geopolitinę erdvę, įdėda
ma į jos vystymąsi milžiniškus 
materialinius ir intelektuali
nius resursus. Rengdama nau
jos demokratinės užsienio po
litikos sampratą, Rusija negali 
ir neketina pasitraukti nei 
nuo istorinių faktorių, nei 
nuo tautinių interesų”.

Lietuvos prezidento spau
dos atstovas N. Malinkevičius 
atkreipė dėmesį, kad, pasak 
V. Kostikovo pareiškimo, Lie
tuva esanti Rusijos geopoli-

Rusijos užsienio reikalų mi
nisterija kaltina Lietuvą, jos 
laikyseną, kurią esą “galima 
kvalifikuoti tik kaip atsitrau
kimą nuo jau esamų susitari
mų ir tarptautinių įsipareigo
jimų”. Tai leidžia Rusijai ne
silaikyti numatytų įsipareigo
jimų dėl žalos atlyginimo, gink
luotės perdavimo, kariuome
nės išvedimo tvarkaraščio.

Lietuva visiškai nenumato 
veltis į psichologinį ar šaltąjį 
karą su Rusija, sakoma Lietu
vos respublikos prezidento pa
reiškime. Pabrėžiama, kad, 
tarpvalstybiniams santykiams 
susikomplikavus dėl kariuo
menės išvedimo sustabdymo ir 
derybų nutraukimo, Lietuvos 
laikysena išlieka tvirta, kar
tu konstruktyvi ir santūri. Jaus
damas Lietuvos žmonių nuotai
kas bei įpareigojimą, preziden
tas yra numatęs “padaryti vis
ką, kas įmanoma, kad Rusijos 
armija kuo greičiau išeitų iš 
Lietuvos, neatsisakant princi
pinių mūsų pozicijų”. Pabaigo
je teigiama: “tvirta ir santūri 
Lietuvos pozicija duoda pir
muosius rezultatus (...). Dia
logas su Maskva nenutrūko”.

Politine ir diplomatine pro
vokacija Rusijos užsienio rei
kalų ministerijos pareiškimą 
pavadino V. Landsbergis. O 
rugpjūčio 23 d. planuotą prezi
dento vizitą į Maskvą įvertino: 
“Nesusimąstomą net dėl bjau
raus datos sutapimo. Juk rug
pjūčio 23 - tai suokalbio ir par
davimo diena.

Lietuvoje tris dienas vieši 
ET parlamento visuotinio su
sirinkimo prezidentas Miguel 
Angel Martinez. Be susitikimo 
su prezidentu, seimo pirminin
ku, užsienio reikalų ministe- 
riu, premjeru, svečias susitiko 
dar su Lietuvos delegacija Eu
ropos taryboje, seimo komite
tų nariais ir kt. Pokalbiuose 
apie Lietuvos vidaus ir užsie
nio politiką M. A. Martinez pa
brėžė, kad “Lietuva parodė 
daug brandos”. Pritarė politi
kai be konfrontacijos, už dia
logą.

tinė erdvė ir interesų sfera. 
“Manau, kad tokie pareiški
mai neprisideda prie Lietu
vos-Rusijos santykių gerini
mo”, — sakė V. Malinkevičius.

Būtina sienų kontrolė
“Lietuvos ryte” 1993. VIII. 19 

rašoma: “Laikas pagaliau Lie
tuvoje įvesti sistemą važiuo
jantiems iš Rytų į Lietuvą ar
ba per Lietuvą. Sienos kontro
lės stoka pavers niekais visas 
mūsų pastangas kovoti su šešė
line ekonomika, su reketu, su 
mafijozinėmis struktūromis, ir 
apskritai gresia trijų Baltijos 
šalių integracijos idėjai. Ko-
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Prezidentas priėmė JAV ne
paprastąjį ir įgaliotąjį amba
sadorių Darryl Johnson; buvo 
aptarta politinė padėtis, susi
dariusi po Rusijos atsisakymo 
išvesti kariuomenę. Ambasa
dorius išreiškė JAV pritarimą 
Lietuvos prezidento ir vyriau
sybės vykdomam kursui, sie
kiančiam surasti išeitį iš su
sidariusios padėties, nusivy
limą Rusijos sprendimu.

Pirmą kartą susitinka Balti
jos šalių prezidentai - A. Bra
zauskas, G. Ulmanis, L. Meris. 
Tikimasi, kad Jūrmaloje, neto
li Rygos, bus sukurtas vykdo
masis bendradarbiavimo orga
nas - Baltijos valstybių minis- 
terių taryba, kad bus priimtas 
pareiškimas dėl kariuomenės 
išvedimo, pasirašyta trišalė 
laisvosios prekybos sutartis.

Prekyba su užsieniu. 1993 m. 
Lietuva prekiauja su 134 vals
tybėmis, o 1992 m. prekiavo su 
99. Per pirmąjį šių metų pus
metį Lietuvos prekybos apy
varta buvo 623,6 mlrd. talonų 
(importas 257,7 mlrd. tai., eks
portas - 365,8 mlrd. tai.). Apy
varta su Vakarais šiemet su
daro 22% bendros užsienio pre
kybos (importo 44%, eksporto - 
50%) apyvartos, per visus 1992- 
uosius - 12%. Vakaruose dau
giausia prekiaujama su Vokie
tija ir Italija. Pagyvėjo preky
ba su Kinija. Su Rusija šiemet 
importo 43% (pernai - 64%), 
eksporto - 31% (pernai - 24%). 
Su Latvija: importo - 2% (per
nai - 0,7%), eksporto - 9% (per
nai - 8%). Su Estija: importo - 
0,7% (pernai - 0,3%), eksporto 
- 2% (pernai - 1,6%).

Didžiojo kunigaikščio Gedi
mino III laipsnio ordinu ap
dovanotas grafikas Vytautas 
Kazimieras Jonynas, tikrasis 
JAV menų akademijos narys, 
visus savo kūrinius padovano
jęs Lietuvai. Po apdovanojimo 
psakė: “Tą žemę ir tautą ne
šiojau širdyje ir niekada į nie
ką nemainiau”.

Garbingo jubiliejaus proga 
prezidentas pasveikino prof. 
Meilę Lukšienę. Telegramoje 
sakoma: “Itin sudėtingais sa
vo ir Lietuvos gyvenimo laiko
tarpiais Jūs nepraradote oru
mo, dvasinės pusiausvyros ir 
tikėjimo nauju krašto atgimi
mu. Jūs visada esate mums vi
siems neišsenkamo optimizmo, 
taurumo ir kūrybingumo pa
vyzdys”.

“Jūsų visuomenė serga”, pa
sakė prancūzė politologe Fran- 
suaza Tom, pakviesta į tarptau
tinį konservatorių jaunimo su
sibūrimą Anykščiuose. Pagrin
dinis bruožas visuotinė ne
apykanta žmogui, panieka arti
mui, nepasitikėjimas juo. Vi
sa tai eina iš komunizmo.

G. Gustaitė
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Politiniai dabarties vingiai

Kitų spaudoje pasižvalgius

(Atkelta iš 1-mo psl.)

kia čia vienybė, jei Latvija su 
Estija susitvarko, o Lietuva ne
susitvarko.

... jau praėjusių metų va
sarų tokia kontrolė turėjo bū
ti įvesta. Tas atsilikimas da
rosi skandalingas vien jau dėl 
mūsų pačių reikalų. Kita ver
tus, susitvarkymas primintų 
tiems rusų kariškiams, kurie 
čia dar būtų palikti, darant 
Lietuvai politinį spaudimą, 
kad laikas jiems gauti pasku
tinį leidimą vienam pervažia
vimui per sieną iš Lietuvos į 
Rytus ir be jokio grįžimo vi
zos atgal. Po rugpjūčio 31 d. 
kiekvienas užsilikęs kareivis 
turėtų būti oficialiai traktuo
jamas, kaip įsibrovėlis.”

Reikės vizų
Lietuvos vyriausybės nuta

rimu, Sandraugos valstybių, 
Gruzijos, Azerbaidžano ir Mol
dovos gyventojai nuo š. m. spa
lio 1 d. į Lietuvą galės įva
žiuoti su galiojančiais savo 
valstybės užsienio pasais, o 
nuo lapkričio 1 d. reikės ir 
vizų.

Laikinai Kaliningrado (Ka
raliaučiaus) srities gyvento
jai į Lietuvą galės atvykti su 
savo valstybės vidaus pasais, 
kuriuose pažymėta nuolatinė 
gyvenamoji vieta.

Nauja įmonė
Klaipėdoje pradėjo veikti 

bendra Lietuvos ir Islandijos 
įmonė “Proguna”. Šią įmonę 
įsteigė Klaipėdos “Progreso” 
valstybinė akcinė įmonė ir 
Islandijos bendrovė “Una”. 
Įmonėje bus gaminama nedi
deliems namams statyti me
džiaga. Tokių namų stoginės 
bus gaminamos iš medienos, 
o sieninės konstrukcijos iš 
vietinio cemento, žvyro ir 
maltos ugnikalnių lavos, at
vežtos iš Islandijos. Tikima
si, kad lapkričio mėnesį bus 
pradėtas montuoti pirmasis 
šios įmonės namas Vokieti
joje. Namams rinka numato
ma Skandinavijoje ir kitose 
Europos šalyse, neišskiriant 
ir Lietuvos.

Pradeda pasitikėti
BNS pranešimu, Europos 

bankai pradeda pasitikėti Lie
tuvos banku. Tai didelis mūsų 
laimėjimas — pareiškė Lietu
vos banko valdybos pirm. R. 
Visokavičius.

Frankfurto vokiečių bankas 
“Deutsche Bank” telefonu iš 
Lietuvos banko nupirko dide
lę sumą Šveicarijos ir Pran
cūzijos frankų. Taipogi Vokie
tijos bankas suteikė 28 mil. 

Vilniuje atidaryta IBM atstovybė, platinanti šios garsios firmos produkciją ir technologiją. Kalba IBM Nordic 
prezidentas Frank Petersen Nuotr. Alf. Laučkos

JAV dolerių kreditą Lietuvai 
sumokėti skolą už branduoli
nį kurą. R. Visokavičius pa
ragino Lietuvos bankus ir 
įmones nelaikyti įšaldytų lė
šų, o pelningai jas investuo
ti. Bus siekiama, kad valiuta 
būtų keičiama ir parduotuvė
se, kur prekiaujama importi
nėmis prekėmis ir kur dažnai 
lankosi užsieniečiai.

Lietuvos banko žiniomis, 
rugpjūčio 1 d. Lietuvoje vei
kė apie 600 valiutos keityklų, 
taip pat geležinkelių, autobu
sų stotyse, orauosčiuose, tur
gavietėse, viešbučiuose.

Latviai nepatenkinti
Latvijos gyventojai netoli 

Budingės, kur žadama statyti 
naftos terminalą, projektu 
yra nepatenkinti. Budingė yra 
vos keletas kilometrų nuo Lat
vijos sienos.

Per terminalą būtų perve
žama per metus 12 mil. tonų 
naftos ir apie 5.2 mil. tonų 
jos produktų.
' Latviai susirūpinę, kad ter
minalo statyba grasintų lau
kiniams žvėrims ir vanduo te
kantis į šiaurę galėtų padary
ti nuostolių Latvijos terito
rijoje. Latvija siūlanti tam 
reikalui Ventspilės įrengimus. 
Taip rašoma Latvijos dienraš
tyje “Diena” 1993. VIII. 12.

Didina policijos teises
“The Baltic Observer” 1993. 

VII. 5-12 rašo, kad Estijos vy
riausybė paskelbė rezoliuci
ją, kuria leidžiama valstybės 
slaptajai policijai klausytis 
telefoninių pasikalbėjimų ir 
tikrinti laiškus. Tuo pačiu re
zoliucijoje pažymima, kad bū
tų garantuojamos pilietinės 
bei žmogaus teisės.

Valstyb'ės slaptoji policija 
gali specialiais metodais iš
gauti ir tikrinti kriminalinių 
nusikaltimų informaciją. To
kiu policijos darbu, tačiau, 
negali naudotis politinės or
ganizacijos, negalima panau
doti šmeižtams.

Išgauta informacija gali 
būti panaudota laikantis kri
minalinių įstatymų. Saugumo 
policija gali susisiekti su 
kitų kraštų organizacijomis, 
teikiančiomis informaciją.

Slaptoji policija kooperuos 
su policijos departamentu, 
sienų sargyba, gynybos jėgo
mis ir kitomis legaliomis tau
tinio saugumo struktūromis.

Žengia teisinga kryptimi
Vokietijos užsienio reika

lų ministeris K. Kinkei, vie
šėdamas Taline pasakė, kad 
Estija žengia teisinga kryp-

Tirs lenkų partizanų veiklą
Toronto lenkų laikraštis 

“Gazeta” 1993 m. rugpjūčio 3-5 
d.d. laidoje rašo:

“Lietuvos teisingumo minis- 
teriui pasiūlius, min. pirm. 
Adolfas Šleževičius nuspren
dė sudaryti komisiją ‘Armia 
Krajowa’ veiklai Vilniaus 
krašte įvertinti. Komisija 
savo išvadas turi padaryti 
ligi 1993 m. gruodžio 1 d. ir pa
gal jas teisingumo ministerija 
turės padaryti sprendimą dėl 
Vilniaus krašto AK karių klu
bo registravimo.

Kaip skelbia min. pirm. A. 
Šleževičiaus šios komisijos 
reikalu patvarkymas, Lenki
jos respublikos ambasadai 
Lietuvoje pageidaujant į šią 
komisiją nutarta pakviesti 
grupę mokslininkų iš Lenki
jos, jų tarpe T. Strzembosz’ą 
ir J. Jasicą”.

Gal šių lenkų mokslininkų 
pagalba pavyks surasti AK nu
žudyto kun. Ambraziejaus Ja- 
kavonio palaidojimo vietą?

Tame pačiame straipsnyje 
tvirtinama, kad AK kovojusi 
tik su vokiečiais ir sovietais, 
bet ne su lietuviais, nors Len
kijos emigracinės vyriausybės 
min. pirm. W. Sikorski 1942 
m. sausio 26 d. britų politi
kui R. Cripps pareiškė, kad 
“Lenkija pripažįsta Lietuvą 
kaip kraštą, esantį Lenkijos 
įtakos zonoje, o apie lenkiš
ko Vilniaus atsisakymą negali 

timi. Jis pritariąs Estijos 
pasirinktam tikslui suartėti 
su Europa, stabilizuoti eko
nominę ir politinę padėtį Bal
tijos rajone, siekti, kad Ru
sijos kariuominė būtų išvesta 
iš Estijos.

Nežada panaikinti
Šiaurės ir Baltijos valsty

bių teisingumo ministerių su
sitikime Mastrand mieste Šve
dijoje, Latvijos teisingumo 
ministeris E. Levits pareiš
kė, kad Latvija nežada panai
kinti mirties bausmės. Nuo 
1989 m. Latvijoje buvo įvyk
dytos 18 žmonių mirties baus
mės. Jis asmeniškai esąs prie
šingas mirties bausmei, bet 
reikėtų didelės politinės pa
ramos ją panaikinti. Dauguma 
Latvijos gyventojų palaiko 
mirties bausmę.

“Amnesty International” ko
voja už šios bausmės panaiki
nimą Baltijos valstybėse. Esą 
Latvijoje tokios bausmės įvyk
dytos be jokio įspėjimo. Nu
teistieji vidury nakties buvę 
išvesti iš kalėjimo celių ir 
sušaudyti.

Estijos teisingumo ministe
ris K. Kama pareiškė, kad Es
tijoje paskutiniaisias metais 
nebuvo vykdomos mirties 
bausmės — jos buvo pakeičia
mos kalėjimu iki gyvos galvos.

Lietuvos teisingumo minis
teris J. Prapiestis pažymėjo, 
kad Lietuvoje mirties bausmė 
tebegalioja, bet panaudojama 
tik ypatingais atvejais.

Vienodai sutarė...
“Lietuvos ryte” 1993. VIII. 16 

rašoma, kad grįžęs iš Vokieti
jos užsienio reikalų ministeris 
P. Gylys pareiškė, jog jis su 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministerių K. Kinkei vienodai 
sutarė, kad “geriausia politi
ka Kaliningrado srities atžvil
giu būtų leisti įvykiams klos
tytis patiems, nė vienai iš su
interesuotų pusių nerodant 
per didelio aktyvumo”.

Pasak laikraščio, teiginys, 

būti jokios kalbos”. “Armia 
Krajowa” buvo Lenkijos emi
gracinės vyriausybės iš Lon
dono vadovaujama ir apie jos 
nusistatymą Lietuvos atžvil
giu pasisakė pats vyriausias 
jos vadas.

Lietuvos-Lenkijos 
draugiškumas

Lietuvos-Lenkijos draugiš
kumo ir geros kaimynystės 
sutartis jau yra parašyta, bet 
dar nepasirašyta. Ji bus pasi
rašyta kartu su 1920 m. įvykių 
(Želigovskio agresija) įverti
nimo deklaracija. Laikraštis 
“Gazeta” 1993 m. rugpjūčio 
13-15 d.d. laidoje rašo apie 
Lietuvos užsienio reikalų vi- 
ceministerio V. Domarko šiuo 
klausimu pasisakymą:

“Ministeris Domarkas nesu
tiko su tuo, kad lenkų-lietu
vių tarpkario metų santykių 
įvertinimas yra grynai isto
rinis klausimas, bet turi taip 
pat ir teisinį aspektą. Lietu
vių nuomone Vilnius ir jo sri
tis buvo ir yra Lietuvos dali
mi, o tai, kas įvyko po Suval
kų sutarties sulaužymo, buvo 
— brutaliai kalbant — agresi
ja. Ryšium su tuo tai, kas to
se žemėse kai kurių (lenkiškų) 
organizacijų buvo sukurta, 
negali būti pripažinta jų nuo
savybe, nes tai buvo agresijos 
pasekmė. (. ..).

Nemalonu yra ir tai, kad kai 
kurie neoficialūs Lenkijos at- 

jog Vokietija nerodo didelio 
aktyvumo Kaliningrado srity
je, paprasčiausiai nerimtas. 
Daugiau kaip pusę investavi
mų šioje srityje sudaro Vokie
tijos kapitalas; Lietuvos — 2 
nuošimčiai. Per pastaruosius 
ketverius metus vokiečių gy
ventojų skaičius padidėjo iki 
22,000. Lietuvių skaičius tas 
pats — 20,000. Vokietijos vy
riausybė naujiems gyvento
jams padeda statyti namus, 
steigti ūkius ir įmones.

Visa tai įvertinant, rašo
ma laikraštyje, Lietuvos atsi
sakymas nuo aktyvios politikos 
Kaliningrado srityje yra abe
jotinas ir turėtų būti dar kar
tą apsvarstytas. Tam progų bū
sią. Vokietijos kancleris H. 
Kohl pakvietė prezidentą A. 
Brazauską aplankyti Vokietiją, 
zauską. Spalio mėnesį į Lie
tuvą atvyksta Vokietijos pre
zidentas R. Weizsaeker.

Byla nesibaigia
Reuterio žiniomis, Škotijos 

pareigūnai paneigė anksčiau 
paskelbtą žinią, kad baudžia
mojon atsakomybėn nebus pa
trauktas 77 metų amžiaus lie
tuvis Antanas Gečas, Škotijos 
teismo pripažintas kariniu 
nusikaltėliu.

A. Gečas, kalnų kasyklų in
žinierius, atvykęs į Angliją 
1947 m., buvo pripažintas ka
riniu nusikaltėliu, kai Škoti
jos teismas atmetė jo ieškinį 
Škotijos televizijai dėl kom
pensacijos už padarytą mora
linę žalą. A. Gečo teigimu, 1987 
m. jis buvo apšmeižtas tele
vizijos sukurtame dokumenti
niame filme “Karo nusikalti
mai”. Šiame filme buvo pasa
kojama apie A. Gečo dalyva
vimą civilių žmonių žudynė
se Lietuvoje ir Gudijoje, o 
taip pat apie jo vadovavimą 
lietuvių policijos batalio
nui, naikinusiam žydus. Jis 
buvęs karininkas šiame bata
lione, bet paneigė dalyvavi
mą masinėse žudynėse.

Policijos batalione buvo 
apdovanotas Vokietijos gele
žiniu kryžiumi. Vėliau jis 
perėjo į sąjungininkų pusę, 
įstojo į lenkų batalioną D. 
Britanijos armijoje ir buvo 
apdovantas Lenkijos kariniu 
kryžiumi. J. Andr. 

stovai bando spaudoje ir netgi 
tarptautinėse organizacijose 
įrodinėti, kad Vilnius tapo 
Lietuvos sostine Ribbentropo- 
Molotovo pakto dėka. Lietuvos 
visuomenė smarkiai reaguoja 
į tokio pobūdžio pasisakymus 
— pasakė V. Domarkas — ir to
dėl yra būtina pasirašyti to
kius dokumentus, kurie neduo
tų pagrindo panašiems pasi
sakymams”.

Vilnius tapo nuolatine Lie
tuvos sostine nuo Gedimino 
laikų, o ne nuo 1939 m. Rib- 
bentropo-Molotovo pakto.

Lenkija pagelbsti
Varšuvos savaitraštis “Po

lityka” 1993 m. liepos 31 d. lai
doje išspausdino ilgą straips
nį apie Lietuvos lenkų proble
mas: nesėkmingą žemės priva
tizavimą Vilniaus rajone, len
kų Kultūros fondo aferą, apie 
neatsiradimą nė vieno studen
to, norinčio studijuoti medi
ciną lenkų kalba ir pan. Laik
raštis taip pat rašo apie Pa
saulio lenkų bendruomenės 
pagalbą lenkų ūkininkams 
Lietuvoje:

“O čia dar be vilnietiškų bė
dų atsirado dar ir lenkiška — 
pasirodė pirmas transportas 
žemės ūkio mašinų, surinktų 
pagal P. lenkų bendruomenės 
šefo prof. A. Stelmachowski’o 
atsišaukimą. Kai tos mašinos 
buvo pristatytos (Žemės ūkio 
mokyklos Vokėje) direktorius 
Stanisz dairėsi, kad tik lie
tuviai jų nepamatytų, nes bu
vo tiesiog gėda: iš baisiausio 
dilgėlyno ištraukti plūgai, 
akėčios, pėdų rišamosios ma
šinos. Nereikėjo šito laužo 
visai vežti. (...) Propagandi
nė pradžia buvo efektyvi — pa
sekmės apgailėtinos”.

Iš LDDP ministerių veiklos
1993 m. balandžio 14 d. Lie

tuvos respublikos finansų mi
nisteris Eduardas Vilkelis 
pasirašė su UFINCO Ine. fi
nansų bendrove paklausos ir 
neatšaukiamo įsipareigojimo 
laišką. Apie tai “The Baltic 
Independent” 1993 m. liepos 
2-8 d.d. laidoje rašo:

“Pagal paklausos ir neat
šaukiamo įsipareigojimo laiš
ką (...) Lietuva buvo pasi
ruošusi priimti iš UFINCO 
Ine. su Amerikos adresu pa
skolą iš 5.5% palūkanų. Su
sijęs dokumentas suteikė po
niai Maria Botje, kuri sakė
si atstovaujanti šiai bendro
vei, ribotą advokato teisę at
stovauti Lietuvai. Buvo sutar
ta, kad iš 2.5 milijardų JAV 
dolerių paskolos 96% teks Lie
tuvos vyriausybei, o 4% — tar
pininkams.

Iš tikrųjų UFINCO niekad 
neegzistavo. Ketinimo proto
kole nurodytame adrese to
kios bendrovės nebuvo, o po
nios Botje neįmanoma buvo 
surasti.”

Laimei, ministerio Vilke
lio naivumas paaiškėjo, ir po
nia Botje savo milijonų už tar
pininkavimą nesuspėjo pa
imti.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerį Povilą Gylį šis Ta
line leidžiamas savaitraštis 
kritikuoja dėl nežinojimo kas 
dedasi jo ministerijoje:

“Viena iš priežasčių, dėl 
kurios jis pageidavo ambasa
doriaus (Lozoraičio) atleidi
mo neturėjo pagrindo. Po nu
siskundimo, kad ambasada 
Vašingtone finansiškai ne
atsiskaito su jo ministerija 
paaiškėjo, kad tam buvo rim
ta priežastis: ministerija jo
kių pinigų ambasadai neda
vė”.

(1993 m. birželio 25 — liepos 
1 d. laida). J.B.

• Esame didinga tauta savąja 
laisvės meile ir idealistiniu tiesumu 
— šviesiu žmoniškumu.

DR. J. GIRNIUS

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-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

Norilsko lagerio kapinės Sibire Nuotr. iš knygos “Norilsko vyčiai” 1991 m.

MIRTIES PRANEŠIMAS
JULIUS JARAM- 
JARAMAVIČIUS

gimęs 1919 m. rugsėjo 14 d. Lietuvoje, mirė 1993 m.
rugpjūčio 4 d. Vašingtone, ligoninėje.

Giliame liūdesyje paliko žmoną Leokadiją, dukras- 
Eriką ir Mariją su šeimomis ir brolį Vitą Lietuvoje.

Leokadija Jaram

Mirties angelui pašaukus 
į amžinybę

AfA
MYKOLĄ PANAVĄ,

jo žmoną, sūnus, dukrą ir jų šeimas skausmo 
valandose nuoširdžiai užjaučiame -

Linas, Bernadeta ir mama 
Kairiai

AfA
TEKLEI VIZGIRDIENEI

mirus,
dukrai ALDONAI GENČIUVIENEI ir artimiesiems

reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi -

A. ir E. Barčai B. ir A. Morkiai
O. Mieželienė J. Binkienė
K. ir J. Yourshiai M. Gallagher
A. ir J. Jakubėnai A. ir S. Palioniai
O. Gentilaitė J. Šereiva
K. Leknius V. ir O. Adomaičiai
S. ir S. Narkai

Arizona, JAV

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

^POLIMEX FORWARDING INC.
~ Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 

Prašome skambinti "I 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas



Didžioji lietuvių tautos dvasinės stiprybės ir gilaus tikėjimo išraiška - KRYŽIŲ KALNAS, erzinęs komunistus, 
kurie daug kartųjį bandė sunaikinti. Čia jis prieš nugriovimą 1974 metais Nuotr. Adelės Krutulienės
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Lietuvos reformatų konferencija
MARIJA PURVINIENE, Kaunas

“Ne protestuoti, o liudyti 
už ką nors”. Toks protestantiz
mo termino aiškinimas nuo lot. 
“pro testare” nuskambėjo H. 
Yčaitės (JAV) pranešime - 
tarptautinėje mokslinėje kon
ferencijoje 1993 m. kovo 9-10 
d.d. Vilniuje, Universiteto teat
ro salėje tema “Protestantiz
mas Lietuvoje: istorija ir da
bartis”. Ją surengė Lietuvos 
reformacijos istorijos ir kul
tūros draugija bei Biržų kraš
to muziejus “Šėla”.

Žymieji mokslininkai
Pradedant XVI š. ketvirtuo

ju dešimtmečiu ir baigiant 
XVII š. viduriu Lietuvoje bu
vo protestantizmo arba re
formacijos laikotarpis.

Kuo ypatingas šis laikotar
pis? Kaip išryškėjo iš jo tyri
nėtojų - ist. m. kand. I. Lukšai
tės, doc. A. Bumblausko, prof. 
S. Kregždės, prof. V. Drotvino, 
prof. A. Piročkino - praneši
mų, tai buvo pirmasis XVI- 
XVII š. lietuvybės sąjūdis. Ant
rasis, mūsų visuomenėje pla
čiau žinomas, buvo XIX š. su 
V. Kudirka, J. Basanavičium, 
J. Šliupu ir kt. Šio I sąjūdžio 
buvo dvi bangos. Pirmąjai ban
gai atstovauja iškiliausieji 
mokslo vyrai: St. Rapolionis, 
M. Mažvydas, A. Kulvietis, S. 
Muša, A. Jomantas, M. Blotnas, 
M. Siautila ir kt. Tai vis atei
viai iš Didžiosios Lietuvos, ten 
persekioti ir susibūrę Mažojo
je Lietuvoje, globojami kuni
gaikščio Albrechto, kuriam val
dant Karaliaučiaus universite
te buvo įkurta lietuvių kalbos 
katedra. Šie intelektualai vys
tė nescholastinę filosofiją, raš
tą ir švietimą lietuvių kalba. 
Protestantiška bendrija skel
busi gimtąja kalba Dievo žodį,

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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1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8. Tel. (416)535-5000 
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nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje, 

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

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

tel. 1-800-561-3113
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

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

Drauda: Kiekvienas siuntinys yra automatiškai apdraustas $100.00.
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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.

propagavusi bendro turto pa
naudojimą švietimui, iš Mažo
sios Lietuvos skleidė lietuvy
bę Didžiajai Lietuvai.

Raštijos kūrėjai
II bangoje (nuo J. Bretkūno, 

1590 m. išvertusio Šv. Raštą į 
lietuvių kalbą iki K. Donelai
čio) vyko konkurencinė katali
kų ir protestantų kova, varžy
bos, perėmimas naujovių. Jei 
protestantai lietuvišką švieti
mo sistemą papildė gimnazi
jomis ir paruošė dirvą univer
sitetui, tai katalikai, neatsilik
dami kūrė kolegijas, o jėzuitai 
įsteigė Vilniuje universitetą.

Lietuviška raštija buvo pa
kylėta į naują etapą. Pagal kil
mę lietuviškos raštijos kūrė
jai jau buvo tik trys iš Didžio
sios Lietuvos, septyni iš Vokie
tijos (ne lietuviai lietuvių kal
bos “patriotai”, kaip pvz. D. 
Kleinas, M. Merlinas, J. Šulcas) 
ir net 72 lietuviai iš Mažosios 
Lietuvos. Su vyresniuoju K. Do
nelaičio draugu P. Ruigiu pra
sidėjo nauja lietuvių raštijos 
karta. Pagal K. Donelaitį: “Ge
ras lietuvis - tai sąmoningas 
lietuvis”. Visas šis laikotarpis 
- sąmoningo tautiškumo išsau
gojimas. Anot prof. A. Piroč
kino, K. Donelaitis - didžiau
sia XVIII š. veikėjo figūra Ma
žojoje Lietuvoje, gretintina 
su M. Daukša ir S. Daukantu 
Didžiojoje Lietuvoje. Šiuo iš
kiliausiu lietuvių tautinės sa
vimonės reprezentantu ir bai
giasi I lietuvybės sąjūdis. II 
lietuvybės sąjūdžio XIX š. - 
XX š. Mažojoje Lietuvoje iški
liausia asmenybė— Vydūnas, o 
po jo - I. Simonaitytė. Prof. A. 
Vaitiekūnienė Vydūną iškelia 
ir kaip šių dienų ekumeninio 
laikotarpio žmogų.

Senoji knyga
Reformacijos laikotarpio pa

veldas - lietuviškoji raštija, 
suformuota Mažojoje Lietuvo
je. Tokia išvada išryškėjo kon
ferencijoje. Įspūdingai atrodė 
senoji protestantiška lietuviš
ka knyga, jos originalūs spau
diniai Vilniaus universiteto 
bibliotekos retų spaudinių 
skyriuje surengtoje parodoje, 
kurioje pranešimą apie jos 
vertę perskaitė prof. L. Vladi
mirovas.

Nordland dėžes:
1 ir 172 kub. pėdos dėžės................... $ 1.00
3 ir 4,5 kub. pėdų dėžės ....................  $ 2.00

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) $ 7.50 
11/2 kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”) ....$11.25
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......  $22.50
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

Daugelio konferencijos sve
čių iš Vokietijos - kun. D. Freu- 
denbergo (iš Detmoldo), M. Ty- 
decks (iš Burgdorfo), E. Kussau 
(iš Liuneburgo), išskyrus K. D. 
Šmidto (iš Harksheimo), prof. 
H. Wisner iš Varšuvos ir Ukrai
nos mokslų akademijos nario 
korespondento prof. A. Nepod- 
kupno pranešimai buvo lietu
vių kalba.

Medžiaginis protestantizmo 
laikotarpio paveldas Mažosios 
Lietuvos, Klaipėdos ir Biržų 
kraštuose sovietmečiu buvo ge
rokai nuvertintas, nepateko 
net į vertybinius architektū
ros ir urbanistikos paminklų 
sąrašus. Todėl architektūros 
ir urbanistikos tyrinėtojų iš 
Kauno V. Petrušonio, M. Purvi
no, M. Purvinienės, muzieji
ninkų A. Baublio iš Biržų, is
torikės Z. Genienės bei archeo
logo V. Žulkaus iš Klaipėdos 
pranešimuose išryškintos ar
chitektūros bei urbanistikos 
vertybės bei jų paminklosau
gos problemos. .

Atliktas didelis darbas
Konferencijoje buvo per

skaityti 27 pranešimai (iš jų 6 
- užsieniečių). Lietuvos moks
lininkai buvo iš Vilniaus, Kau
no, Biržų, Klaipėdos ir Telšių. 
Darbas vyko dvi dienas ketu
riuose posėdžiuose. Pirmąją 
dieną po posėdžių įvyko eks
kursija į Vilniaus Žemutinės 
pilies archeologinius kasinė
jimus, vadovaujant moksl. 
bendradarbiui S. Zakarauskui.

Konferencijos uždarymui Ba
roko salėje (Daukanto g. 1) bu
vo surengtas koncertas. Skam
bėjo J. S. Bach’o, A. Vivaldi, 
G. F. Hendelio, G. Fore, F. Schu- 
bert’o, Ž. Bize kūriniai. Juos 
atliko vargonininkės Nijolė 
Dainienė ir Virginija Daugir
dienė bei solistai Regina Ma
ciūtė (sopranas), Juozas Mali- 
konis (bosas).

Konferencijos medžiaga bus 
išspausdinta. Pirmasis stam
bus draugijos renginys pavyko, 
pritraukė nemažai klausytojų 
ir naujų draugijos narių. Kon
ferencijos dalyviai linkėjo, kad 
šio laikotarpio kultūros tyri
nėtojai išjudėtų visuose Lie
tuvos miestuose, suburtų šios 
draugijos skyrius.

BIRUTĖ JONELIENĖ

Į Kalesnikų mišką, esantį 
Alytaus rajone, 1993 m. liepos 
11 dieną suplūdo šimtai žmo
nių. Iš Alytaus miesto juos ve
žė keli autobusai, kiti važiavo 
lengvosiomis mašinomis. Gra
žią, karštą vidurvasario die
ną žmonės ėjo miško keliuku 
prie bunkerio, kuriame 1949 
m. rugsėjo 23 d. žuvo laisvės 
kovotojai - legendinis Kazi
mieras Pyplys-Mažytis ir Juo
zas Makarevičius — Žilvitis. Ta
da, sako žmonės, suvažiavo į 
pamiškę šešiasdešimt kariškų 
sunkvežimių, pulkai rusų pasi
pylė į mišką - medžioti dviejų 
Lietuvos vyrų jų gimtojoje že
mėje. Matyt, labai pavojingi 
jie buvo okupantams.

Nuo tos atmintinos dienos ši
tie miško takeliai tikrai nebu
vo matę tiek žmonių. Tik kaip 
šitie skyrėsi nuo anų, kurie ėjo 
su automatais, nuožmiais žudi
kų veidais. Dabar žmonės ėjo 
su gėlėmis, šviesiais, dvasin
gais veidais. Ir prie buvusio 
bunkerio duobės pasigirdo 
giesmė: “Pulkim ant kelių” -

Lietuvos gyventoją demografinė krizė
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Iškreipta eiga
Praeityje Lietuvos kaimas 

(daugelyje vietų miestai ir 
miesteliai) pasižymėdavo dau
giavaikėmis šeimomis. Tai su
teikdavo tautai natūralų prie
auglį, ir nebuvo pavojaus tau
tos gyventojų mažėjimui. Už
ėjęs Antrasis pasaulinis ka
ras, komunistų okupacija, iš
vežimai į Sibirą suardė nor
malaus gyvenimo eigą. Nežiū
rint nepalankių gyvenimo są
lygų, tauta nepalūžo, o šei
mų gyvenimas, nors ir nebuvo 
normalus, vis dėlto gyvento
jų prieauglis buvo patenkina
mas. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, tautos prieauglis 
sumažėjo ir šiuo metu nerodo 
gerėjimo žymių.

Priežasčių yra įvairių: neaiš
kus rytojus, nepakankamai ge
ra materialinė būklė, bedar
bė, ilgesnį laiką užsitęsęs so
cialinio bei politinio gyveni
mo netikrumas. Visi šie veiks
niai galbūt neigiamai atsilie
pė ir į prieauglį.

Statistika
Apie gyventojų demografinę 

būklę paskelbė statistiką ang
lų kalba Vilniuje leidžiamas 
laikraštis “Lithuanian Week
ly”. Gimimų skaičius Lietuvo
je nebeturi didelės reikšmės 
nes daugiau kaip pusė (50.4%) 
visų šeimų turi tik vieną vai
ką, 39.7% šeimų — 2 vaikus, 
7.4% — 3 vaikus, tik 1.6% — 4 
vaikus. Praeitais metais Lie
tuvoje gimė 3,771 žmogus. Iš 
jų 52.6% moteriškos lyties.

Šiuo metu Lietuvoje yra 200 
tūkstančių moterų daugiau 
negu vyrų. Ši padėtis tęsiasi 
jau 20 metų. Vyrų tarp 20-39 
metų miršta 4.2 kartų daugiau 
negu moterų. Naujoji emigra
cija į tautos prieauglį taipgi 
turėjo įtakos. Lietuva turi 800 
tūkstančių pensininkų ir 200 
tūkstančių invalidų. Iš 280 
tūkstančių nesusituokusių 180 
tūkstančių yra moterys. 

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

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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prasidėjo šv. Mišios, kurias au
kojo monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas.

Šimtai žmonių meldėsi už žu
vusius didvyrius, buvo pašven
tintas kryžius, o bunkerio duo
bė pasipuošė gėlių žiedais.

Alytaus politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos pirminin
kas p. Kizelavičius klausė:

— Ar mes taip pasielgtume, 
kaip šie dvasios milžinai?

Jie kovojo iki paskutiniųjų 
ir nepasidavė gyvi. Kazimie
ras Pyplys su užduotim buvo 
išvykęs į užsienį, galėjo ir ne
grįžti, bet jautė pareigą Tėvy
nei.

Kalbėjo Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
prezidentas Balys Gajauskas, 
pirmininkas Antanas Lukša, 
Panevėžio skyriaus pirminin
kas Antanas Kleponis ir kiti. 
Jaudinančias eiles skaitė par
tizanų vado Žiedo žmona Kas
tutė Stravinskienė. Tarp susi
rinkusiųjų buvo abiejų parti
zanų seserys. Jos padėkojo vi
siems, taip gražiai pagerbu
siems brolius.

Žmonių prieauglis buvo pa
kilęs 1983-1986 m. Dabar smar
kiai krenta žemyn.

Kokia ateitis?
Spėjama, kad 2000-taisiais 

metais Lietuvoje bus 1.3 iki 1.7 
milijono pensininkų. Vaikų 
sveikata bloga. Laukiančios 
kūdikio moterys negauna rei
kiamų vitaminų ir mineralų. 
Vaikams ir paaugusiems nėra 
gero maisto. Abortų skaičius 
labai padidėjo. Vaikų invali
dų skaičius pasiekė 8,154. Vien 
tik 1992 m. užregistruotas 1,641 
asmuo. Medicinos kontrolės 
įstaigai yra žinomos 132,543 
vaikų ligonių pavardės. Tarp 
jų yra 36.2% nervų ligoniai; 
24.6% kitų rūšių protiniai at
silikėliai; 19.4% įvairūs kiti. 
Net 8.4% serga ausų ligomis.

Išeivijos medicinos gydyto
jai savo pagalba ir patarimais 
nori padėti sergantiems Lie
tuvoje, bet mus pasiekia ži
nios, kad ten su išeivijos gy
dytojų patarimais kartais ne
siskaitoma. To neturėtų būti, 
nes Amerikos medicinos moks
las ir technika yra pranašes
nė už Lietuvos.

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

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

PAMINKLAS ROMO KALANTOS atminimui Dainavos stovyklavietėje 
Nuotr. J. Urbono

Žalieji išgelbėjo Girulių mišką
K. ASTRAVAS

Dvejus metus besitęsianti 
klaipėdiečių ir Lietuvos žalių
jų kova demonstracijomis, pi- 
ketavimu ir bado streikais 
prieš vyriausybę, remiančią 
Klaipėdos naftos terminalo 
statybą Melnragėje, iškertant 
Girulių nacionalinį parką, 
pasodintą vokiečių pirklių 
prieš 130 metų, pateikė rezul
tatą. Kaip vyriausybė prane
ša, terminalas dabar vėl iš 
naujo bus planuojamas Būtin
gėje, prie Latvijos sienos, 
sugaišus daugiau kaip dvejus 
metus ir išleidus netoli mili
jono dolerių.

Vyriausybė, spaudžiama Ža
liųjų, dar nepradėjo dialogo 
su Ventspilio Latvijos termi
nalo vadovybe, nors latviai 
nori tartis. Dialogą jie nori
pradėti tik su kompetentin
gais profesionalais o ne su 
politikieriais.

Dėl terminalo vietos pakei
timo iš Melnragės į Būtingę 
premjeras A. Šleževičius tu-

tABVis tirrvvAi 
***** t ALANTA

rėjo nusileisti nenumatytiems 
faktams: terminalo inžineri
jos planai dar iki šiol nebu
vo pradėti rengti ir, kas svar
biausia, buvo pamirštas termi
nalo finansavimas.

“Fluor-Daniel” bendrovės 
buvo padaryta tik pradinė 
studija, kurioje nebuvo re
komenduojama Melnragė. Tai 
buvo priešinga energetikos 
ministerijos ir M. Guzetin’o 
tvirtinimams. Niekas iš minis
terijos ir vyriausybės nepa
galvojo, kad trijų ketvirčių 
bilijono dol. paskolą reikės 
su palūkanomis grąžinti, bus 
sunaikintas pajūrio turizmas, 
iškelti gyventojai, užterštas 
pajūrys ir su buldozeriais nu
lygintos trejos Klaipėdos mies
to istorinės kapinės. Šis Lie
tuvos terminalas tarnaus NVS- 
gos interesams.

Švelninant tą nesusiprati
mą dėl terminalo reikėjo at
leisti iš pareigų energetikos 
ministerį L. Ašmantą, vyriau
sybės patarėją energetikos 
reikalams G. Dragunevičių ir 
M. Guziatin’ą — seną sovietų 
funkcionierių pašalinti nuo 
šio projekto vadovavimo.

Nekompetentingumui pa
dengti gegužės mėnesio vi
dury buvo suruoštas Lietuvos 
TV forumas, kuriam pirminin
kavo energetikos ministerio 
pavaduotojas Robertas Tamo
šiūnas. Šioje programoje da
lyvavo 9 asmenys, pasipuošę 
moksliniais ir kitais titu
lais, mažai ką bendro turin
čiais su terminalu ar inži
nerija. Forumo tikslas buvo 
pranešti visuomenei apie stai
gų planų pakeitimą.

Nors “mokslininkai ir eks
pertai” skelbė greitą statybą,
statybos planai dar nebuvo 
pradėti nagrinėti, nebuvo pa
rinkta konsultacinė inžine
rijos firma. Bet svarbiausia 
tai, kad, kaip ir Melnragės 
atveju, nebuvo pagalvota apie 
lėšas.

Robertas Tamošiūnas dėl su
sikompromitavusio planų pa
keitimo ir beprasmio 1.5 metų 
laiko sugaišimo, paskelbė Lie
tuvos žaliuosius atpirkimo 
ožiais, nors jie iš tikrųjų 
apsaugojo Girulių nacionalinį 
parką nuo iškirtimo. Buvo su
planuota pirma iškirsti Giru
lių parką, o paskui galvoti 
apie terminalą.

Dabartinis premjeras A. 
Šleževičius pareiškė, kad 
naujam terminalo planavimui 
vadovausis savuoju protu, iš 
užsienio žinovų nekvies ir su 
jais nesitars.

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).
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
REIKĖS PAŽADO NERŪKYTI kykloje savo darbų parodas su-

@ LIETUVIAI PASAULYJE
Spaudoje rašąma, kad mer

ginos ir vaikinai, norintys tapti 
gydytojais, Kauno medicinos 
akademijos rektoriui prof. Vi
liui Grabauskui turės rašyti ne 
tik priėmimo prašymus, bet ir 
pasirašyti pažadą nerūkyti.

MUZIEJUS DARIAUS SODYBOJ
Gimtoji Stepono Dariaus so

dyba jau atstatyta jo vardą ga
vusiame Klaipėdos rajono Ru- 
biškio kaime prie Judrėnų gy
venvietės. Sodybos atstatymą 
paskatino toje apylinkėje 1969 
m. pradėti melioracijos darbai. 
Jie galėjo sulyginti su žeme 
ir dar išlikusius namo pamatus. 
Tada buvo paženklintas gim
tojo namo kampas, supiltas pil
kapis, pastatytas koplytstulpis 
ir paminklinis akmuo. Išliko ir 
ąžuolu išaugęs Rubiškio pava
sarininkų 1933 m. transatlan
tinio skrydžio atminimui paso
dintas ąžuoliukas. Dabar ten 
jau stovi pagal architektės 
Audronės Lainiauskaitės pro
jektą pastatyta anksčiau nu
matė vadinta tipiška žemaitiš
ka troba ir klėtelė. Stp. Da
riaus muziejaus lankytojus su 
jo vaikyste, sportine veikla, 
įsijungimu į Klaipėdos krašto 
išvadavimą, gyvenimu Lietuvoj 
iki skrydžio per Atlantą supa
žindina nuotraukų bei doku
mentų kopijos. Muziejų papil
dys Stp. Dariaus baldai, jo nu
sipirkti Kaune prieš išvyks
tant į JAV. Rodinių stokojan- 
čiame muziejuje planuojama 
surengti ir nuolatinę žemai
tiškų buitinių reikmenų parodą.

KUDIRKA IR JO NAUMIESTIS
Kudirkos Naumiesčio gyven

tojai liepos 3 d. atšventė savo 
miesto 350 metų sukaktį. Magde
burgo miesto teises šiai vieto
vei 1643 m. suteikė karalienė 
Cecilija Renata, karaliaus Vla- 
dislavo IV Vazos žmona, ją pava
dinusi Vladislovovu. Tas pava
dinimas neprigijo. Augantį 
miestelį gyventojai vadindavo 
Naumiesčiu. Kudirkos Nau
miesčiu jis buvo pavadintas 
1934 m. birželio 10 d., atiden
giant skulptoriaus Vinco Grybo 
paminklą ten mirusiam ir palai
dotam dr. Vincui Kudirkai. 
Šventėn įsijungė ir iš Vilniaus 
atvykęs Lietuvos prez. A. Bra
zauskas, specialiu aktu šiam 
miestui grąžinęs senąjį herbą, 
atkurtą dail. B. Leonavičiaus. 
Prez. A. Brazauskas padėjo gė
lių ant dr. V. Kudirkos kapo, 
įmūrijo kertinį akmenį ir kap
sulę į pradedamo statyti muzie
jaus pamatus. Juos pašventino 
parapijos klebonas kun. D. Ja
sulaitis. Naujajame dr. V., Ku
dirkos muziejuje bus įamžinti 
ir Jonas Jablonskis (1860-1930), 
Pranas Mašiotas (1863-1940) bei 
kiti žymieji to krašto lietuviai. 
Po iškilmingų Mišių buvo pa
šventinta Kudirkos Naumiesčio 
vėliava ir iškelta centrinėje 
“Varpo” aikštėje. Prez. A. Bra
zauskas aplankė Lietuvos pa
sieniečius, prie sienos su bu
vusiais Rytprūsiais tebestovin
tį paminklą Vytautui Didžia
jam. Kudirkos Naumiesčio 350 
metų šventėje dalyvavo ir Vil
kaviškio vyskupijos apaštali
nis administratorius vysk. Juo
zas Žemaitis, daug iš visos Lie
tuvos suvažiavusių zanavykų. 
Dr. V. Kudirkos vidurinėje mo

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 

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

SIUNTINYS nr. 2
Miltai .......................... ...........  10 kg Pupelių kava .............. ........... 500 gr
Cukrus ....................... ...........  10 kg Arbata........................ ........... 200 gr
Kumpis rūkytas ......... .............. 3 kg Šokoladas.................. ............ 500 gr
Dešra rūkyta .............. .............. 3 kg Majonezas ................. ........... 400 gr
Sviestas ..................... .............. 1 kg Šprotai ....................... ............ 5dėž.
Sūris olandiškas ....... .............. 1 kg Aliejus saulėgrąžų .... .................. 2I
Manų kruopos............ .............. 2 kg Kiaušiniai ................... ........... 20vnt.
Lazdyno riešutai ....... .............. 1 kg
Apelsinai .................... .............. 2 kg Kaina.......................... .......... $105.00

SIUNTINYS nr. 3
Miltai .......................... ......  10 kg Dešra......................... .......... 2 kg
Cukrus ....................... ......  10 kg Razinos ..................... ........  2 kg
Ryžiai.......................... ...... 10 kg Džiovintos slyvos ...... .........  1 kg
Makaronai.................. ........ 5 kg Mielės ........................ ..... 100 gr
Kruopos ..................... ........ 3 kg Alyva saulėgrąžų ...... ............. 2I
Manai .... .........  2 kg Kiaušiniai ................... .....  10vnt.
Suris liptiiviška.ct ........  2 ko Kaina ........................... ..... so? nn

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

renge vitražininkas Z. Laurinai
tis, tekstilininkė V. Valaitytė- 
Kirvelienė, keramikė L. Martin- 
kienė ir keli tautodailininkai.

KOVA SU GANGSTERIAIS
Seimas šią vasarą paskelbė 

karą Lietuvą ilgai šokdinu
sioms nusikaltėlių gaujoms. 
Jų nariai vilniškėje spaudoje 
vis dar vadinami reketininkais, 
turbūt per Maskvą atkeliavusiu 
žiauriai sudarkytu angliško 
žodžio naujadaru. Angliškoje 
Toronto spaudoje teko skaityti 
pranešimą iš Maskvos apie Ru
sijos gangsterius (Russian 
gangsters). Gangsterių turi ir 
Lietuva. Šis žodis jau yra įsipi- 
lietinęs J. Balčikonio su kitais 
kalbininkais paruoštame “Da
bartinės lietuvių kalbos žody
ne”. Tad iš tikrųjų dabar atkak
liai peršamų reketininkų ir jų 
reketo naujadarų mums nerei
kia. Be reikalo minima ir Ma
fija, jungianti italų šeimas 
iš Sicilijos ir Kalabrijos. Jų 
mes neturim Lietuvoje. Kovą 
su lietuviškais gangsteriais 
Lietuvos seimas pradėjo liepos 
13 d. priimtu operatyvinės 
veiklos įstatymo papildu, ga
liosiančiu iki 1994 m. sausio 
1 d. Policijos pareigūnams jis 
leidžia suimti organizuotais 
nusikaltimais ir gyventojų te
rorizavimu įtariamus asmenis. 
Juos, gavus prokuroro sutiki
mą, suimtus be teismo galima 
laikyti porą mėnesių. Pradėti 
suėmimai jau spėjo gerokai 
praretinti veikliųjų Lietu
vos gangsterių eiles. Tarp su
imtųjų yra ir Evaldas Skrebu- 
tėnas, Vilniaus miesto specia
lizuoto kelių policijos bata
liono narys.

KOORDINACINĖ KOVOS GRUPĖ
Lietuvos prez. Algirdas 

Brazauskas jau birželio 28 d. 
pakelbė sudarymą koordinaci
nės grupės kovai su organizuo
tu nusikalstamumu ir korupci
ja. Ton jo įsaku sudaryton pen
kiolikos narių grupėn įsijun
gė: Lietuvos seimo pirmininko 
pavaduotojas Egidijus Bič
kauskas, seimo valstybinio sau
gumo komiteto pirmininko pa
vaduotojas Arvydas Ivaškevi
čius, Lietuvos saugumo tarny
bos generalinis direktorius 
Jurgis Jurgelis, seimo narys 
ir jo ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos pirm. Vytau
tas Juškus, Lietuvos preziden
tūros referentas valstybinio 
saugumo klausimams Zenonas 
Kalinas, Lietuvos policijos 
akademijos kriminalistikos ka
tedros prof. Samuelis Kuk- 
lianskis, Lietuvos valstybės 
kontrolierius Vidas Kondro- 
tas, Lietuvos ekonominių ty
rimų centro direktorius Euge
nijus Maldeikis, Lietuvos vy
riausybės kanceliarijos teisė
saugos skyriaus vedėjas Vytau
tas Markevičius, Lietuvos ge
neralinis prokuroras Artūras 
Paulauskas, Lietuvos vyriau
siasis muitininkas Kazys Pėd
nyčia, teisingumo ministeris 
Jonas Prapiestis, Lietuvos pre
zidento patarėjas valstybinio 
saugumo klausimams Alvydas 
Sadeckas, vidaus reikalų mi
nisteris Romasis Vaitiekūnas 
ir Lietuvos seimo valstybės bei 
teisės komiteto pirm. Pranas 
Vitkevičius. y.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ■

(Esu “Union Gas” ŽA 
atstovas) Ijįr

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar parėmė Lietuvių bendruomenės pageidavimą, kad būtų išleistas Amerikoje 
pašto ženklas, primenantis drąsų DARIAUS ir GIRĖNO skrydį per Atlantą prieš 60 metų. Nuotraukoje gubernatorius su 
Dariaus ir Girėno 60 metų skrydžio minėjimo komiteto nariais. Iš kairės: ST. BALZEKAS - atstovaujantis Lietuvių kul
tūros Balzeko muziejui, D. BINDOKIENĖ - dienraščio “Draugas” redaktorė, V. RAMONIS - minėjimo komiteto pirmi
ninkas, JIM EDGAR, gubernatorius, J. VARIAKOJIS - filatelistų organizacijos “Lietuva" pirmininkas, M. MARCIN- 
KUVIENĖ - atstovaujanti Amerikos lietuvių tarybai

Pastabos apie legionus
LEONAS BALTUŠIS

1943 m. gyvenome Respublikos 
gatvėje Panevėžyje, a.a. plk.lt. A. 
Stapulionio, buvusio miesto ko
mendanto namuose. Namas-šalia 
Panevėžio I-os (berniukų) gimna
zijos. Prieš ją buvo įsikūrusi vo
kiečių karo komendantūra. Tą 
ankstyvą kovo mėn. rytą, eidamas 
į gimnaziją, prie komendantūros 
pastebėjau didelį būrį žmonių. 
Smalsumo vedamas nuėjau pasi
žiūrėti. Didžiulis plakatas skel
bė, kad steigiamas lietuvių SS le
gionas. Savanoriai turi būti 18- 
35 m. amžiaus, registruojasi šio
je komendantūroje. Man tik 17 m. 
Žinojau, kad į šį legioną netinku.

Panevėžy, sako, atsirado 3 sava
noriai, bet visi su fiziniais trūku
mais ir, aišku, nebuvo priimti. Tai 
buvo lyg demonstratyvi pajuoka. 
Kaip žinome, iš legiono organiza
vimo nieko neišėjo. Vokiečiai ker
šydami uždarė abu universitetus 
ir į Stutthofo koncentracijos sto
vyklą išvežė, berods, 36 vadovau
jančius intelektualų atstovus; dar 
vėliau 16 žurnalistų. Buvo įkalin
ti: prof. B. Sruoga, kun. St. Yla, gar
susis ir visų mylimas pamokslinin
kas kun. A. Lipniūnas ir daug kitų 
Lietuvai nusipelniusių žmonių.

* * *
SS ir Gestapo viršininkas H. Him- 

mleris, kalbėdamas 1940 m. rugsė
jo mėnesį, I-os SS divizijos “Leib- 
standarte Adolf Hitler” karinin
kams, pareišKė, kad Europos sa
vanoriai turi būti tik “šiaurinio 
kraujo” žmonės. Latviai ir estai 
per kelis šimtmečius buvo vokiš
kų baronų įtakoje ir, be to, pro
testantai. Himmleriui jie buvo 
priimtini. Bet lietuviai abejoti
ni, nes per daug prisirišę prie Ka
talikų Bendrijos.

Latviai davė pakankamai sava
norių dviem SS divizijom: 15-tai 
ir 19-tai. 1944 m. rugsėjo-spalio 
mėnesius praleidau laivyno apmo
kymo stovykloje. Visi latviai iš 
ten vėliau buvo perkelti į savo le
gioną. Likimas aplamai buvo tra
giškas. 19-toji divizija paskuti
nius 9 mėnesius kovojo Kurše, kur 
tik maža dalis išsigelbėjo. Belais
viai gavo po 10 m. Sibiro ir nedaug 
jų iš ten grįžo. 15-toji latvių, kar
tu su olandų ir belgų bei danų ir 
norvegų “Wiking” divizijom, o taip 
pat ir prancūzų “33-čia Waffen der 
SS Charlemagne”, karui baigiantis 
kovojo Berlyno griuvėsiuose, ne
tiesioginiai gindami ir patį fiu
rerį. * , *

Pirmieji legionai buvo suorga
nizuoti 1941 m. liepos mėnesį. Jų 
iš viso buvo keturi: olandų, danų, 
norvegų ir flamų. Skaičius įvairus 
ir legiono pavadinimas nedaug ką 
pasakydavo. Pradžioj 1942 m. nor
vegai ir danai turėjo po 1200 vyrų 
savo legionuose. Olandai buvo 
gausiausi - apie 2500 vyrų. Tai 
vis olandų nacių partijos vado 
Anton Mussert pasekėjai. Belgai 
- flamai skaičiavo tik apie 900 
vyrų. Leningrado fronte jie dar 
laikėsi, bet 1942 m. vasarą pasi
rodė jau silpnokai. 1943 m. kovo 
mėn. buvo iš tų visų likučių su
daryta “U-ta SS Freiwilligen 
Panzergrenadierdivision Nord- 
land”. * * *

Įdomu, kad Himmleris pasiprie
šino ir ispanų savanoriams “Mė
lynoji divizija”, o taip pat ir pran-

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

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 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. 

cūzų legionas buvo priskirtas Wer- 
machtui. Tik daug vėliau pastara
sis buvo pervestas SS atsakomybei. 
Iš visos ispanų divizijos namo 
grįžo mažiau kaip 400 vyrų. Jie 
buvo geri kariai, kuriuos net ru
sai gerbė. , * ,

Veikė ir Belgijos reksistų vado 
Leon Degrelle vadovaujama “28-ta 
SS Freiwilligen - Grenadierdivi
sion Wallonien”. 1944 m. pavasarį 
ji smarkiai nukentėjo Rusijoje. 
Leon Degrelle ir dabar dar gyvas, 
gyvena Ispanijoje. 1943 m. buvo 
suorganizuota “13-ta Handschar 
SS Bosnian-Herzegovinian” kal
nų divizija, apmokyta Prancūzi
joje. Tada garsusis Grand Muffi 
iš Jeruzalės prižiūrėdavo net 
islamų religines apeigas. Tai bu
vo palestinietis pabėgėlis nuo 
anglų teismo ir radęs prieglaudą 
pas nacius, kurie jį išnaudojo sa
vo propagandos tikslams.

Divizijos vyrai nešiojo vokiš
kas uniformas, tipiškas juodas 
kepuraites su kaukuole. Prieš 
Tito partizanus jie nelabai kaip 
pasirodė, bet prieš beginklius 
serbus bei čigonus jie buvo tik-

Roko Stepulaičio dovana gimtinei
Savo gimtinę Lietuvoje pra

eitais metais aplankė Rokas 
Stepulaitis, gyvenantis Barrie, 
Kanadoje. Atvyko ne pasižiūrėti 
į ištuštėjusius laukus, bet su 
nuoširdžiu noru palikti savo 
gyvenimo pėdsaką gimtinėje.

Jau vykdamas į Lietuvą R. Ste
pulaitis tikėjosi restauruoti 
Sintautų miestelyje, Šakių ra
jone, esantį Prano Vaičaičio 
pradinės mokyklos, kurioje vai
kystėje mokėsi, pastatą ir jame 
įkurti savo darbų muziejų. At
vykęs pamatė, kad mokyklos pa
statas labai sunykęs, jį restau
ruoti beveik neįmanoma. Todėl 
sprendimą pakeitė. Radęs Zana
vykų krašto muziejuje vieną dar 
neužbagitą įrengti kambarį, nu
tarė jame įruošti savo darbų 
parodą. Sumanymą įgyvendinti 
ėmėsi tuoj grįžęs iš viešnagės 
gimtinėje.

Pirmąją R. Stepulaičio darbų 
siuntą muziejun atvežė šių me
tų kovo mėnesį, o gegužės 23 d. 
jau buvo surengtas R. Stepulai
čio darbų parodos atidarymas, 
kuriame dalyvavo ir pats rodi
nių autorius. Buvo išstatytos 
23 medžio skulptūros ir 7 tapy
bos darbai. Vėliau muziejus ga
vo dvi akmens skulptūras ir dar 
dvi medžio skulptūras.

R. Stepulaičio darbai ne tik 
praturtino ir papuošė Zanavykų 
krašto muziejų, bet yra ir savo
tiška tautinio patriotizmo mo- 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .. 
santaupas..........................

... 2.75% 

.....  2.25
asmenines paskolas........... 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m.................7%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.

kasd.pal.taupymo s-ta.....
90 dienų indėlius ..............
1 m. term, indėlius ............
1 m. term.Ind.mėn.pal........
3 m. term.indėlius ...........

... 1.75%

....... 4%

....... 5%

... 4.50%

... 5.25%
5 m. term, indėlius ........... ... 6.25% Nemokama narių gyvybės

RRSP ir RRIF (pensijos) ...
RRSP ir RRIF 1 m...............
RRSP ir RRIF ind. 3 m........
RRSP ir RRIF ind. 5 m........

... 2.75% 

........5% 

... 5.25% 

... 6.25%

drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

ri “herojai”. 1944 m. buvo išar
dyti vadovybės įsakymu, nes jų 
laukinio žiaurumo ir pats Himmle
ris negalėjo pakęsti.

Buvo ir daugiau junginių. Mes, 
lietuviai, galime didžiuotis, kad 
naciai Lietuvoje nesukūrė jokio 
legiono. Neteisingai esame kal
tinami tų, kurie visuomet pilni 
kažkokio keršto. Suėjo lygiai 50 
metų nuo tų laikų, ir mums tai yra 
garbinga sukaktis.

Hamilton, Ontario
LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ-MEŠ- 

KERIOTOJŲ klubas Giedraitis 
rugsėjo 12, sekmadienį, rengia šių 
metų sezono uždarymo gegužinę 
savo gražioje sodyboje prie Ka- 
ledonijos. Programoje - prizinis 
šaudymas, vertingų laimikių lote
rija ir kitos staigmenos. Jauni
mas klubo tvenkinyje galės išmė
ginti laimę žvejojime. Visi atvy
kusieji bus pavaišinti lietuviš
kais valgiais bei pyragais. Ren
gėjai kviečia visus, jaunus ir vy
resnius, atvykti į šią paskutinę 
šių metų gegužinę, pasigrožėti 
besibaigiančios vasaros gamta 
ir praleisti sekmadienio popie
tę savųjų tarpe. Pradžia 12 vai. J.P.

kykla. Tokią brangią dovaną 
(vertinama apie 28,000 JAV do
lerių) atiduoti muziejui auto
rių paskatino ne garbės troški
mas ar materialinė nauda, bet 
karšta meilė savo gimtam kraš
tui. Muziejaus lankytojas, žiū
rėdamas į nuostabiai kruopščiai 
atliktus darbus, jaučia juose 
autoriaus dvasią, širdies ir 
darbščių rankų šilumą. Negana 
to, muziejaus reikalams garbin
gas kraštietis padovanojo dalį 
savo santaupų, sumokėjo visas 
rodinių atvežimo iš Kanados 
išlaidas, o vežti iki Rygos teko 
laivu, paskui — sunkvežimiu.

Zanavykų krašto muziejaus 
vadovybė, visi Zanavykijos 
krašto žmonės iš visos širdies 
dėkoja Rokui Stepulaičiui, jo 
šeimai, už labai gražų poelgį, 
už sugrįžimą dvasia į gimtinę, 
už gilias pėdas, įspaustas gim
tojoje žemėje. R. Stepulaičiui 
suteiktas Zanavykų krašto mu
ziejaus garbės nario vardas. Su 
didele meile ir pagarba visuo
met minės jo vardą Zanavykijos 
krašto žmonės.

Bronė Sakalauskienė, 
Zanavykų krašto 

muziejaus direktorė

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

JA Valstybės
Lietuvių fronto bičiulių Či

kagos sambūrio naująją valdy
bą sudarė pirm. Česlovas Grin- 
cevičius, vicepirmininkai spe
cialiems reikalams Vladas Bū
tėnas ir Kostas Dočkus, sekr. 
Nijolė Dumbrytė ir ižd. Stasys 
Džiugas. Balandžio 21 d. įvyku
siame sambūrio susirinkime 
dalyvavo į Čikagos lietuvių 
operos pastatytos V. Bellinio 
“Normos” spektaklį atvykusi 
Lietuvos operos sol. Nijolė 
Ambrazaitytė, mezzo-sopranas. 
Ji taipgi yra ir Lietuvos seiman 
išrinkta politikė.

Dienraštis “Draugas”, susi
laukęs priekaištų, kad ne visi 
skaitytojai žino metrikoj ne
paskelbtus redaktorius ir ini
cialais pasirašančius pagrin
dinius bendradarbius, su jais 
supažindino birželio 16 ir 17 
d.d. laidose. Pirmąjį puslapį 
redaguoja Aldona Zailskaitė, 
korespondencijas, skautų ir 
sporto skyrius — Irena Regienė. 
Už visus “Draugo” puslapius 
atsakinga redaktorė yra Danu
tė Bindokienė. Korektūras skai
to Juozas Masilionis ir Bro
nius Juodelis, puslapių medžia
gą suklijuoja ir juos techniš
kai spausdinimui paruošia Da
na Karužienė. Dažniau matomi 
inicialai priklauso: J. Ž. — Juo
zui Žygui, J. B. —Juozui Baužiui, 
ajz — Aldonai Zailskaitei, IR — 
Irenai Regienei, Br. J. — Bro
niui Juodeliui, D. B. — Danu
tei Bindokienei, RKV — Rūtai 
Klevai Vidžiūnienei.

Detroito “Žiburio” mokykla 
pradėjo metinį ją baigusių abi
turientų pagerbimą, kurį nori
ma padaryti tradiciniu. Šiais 
mokslo metais ją baigė aštuoni 
abiturientai — Darius Gilvydis, 
Rima Janukaitytė, Petras Ješ- 
mantas, Paulius Juška, Lisa 
Maier, Mindaugas Mingėla, Aud
ra Navasaitytė ir Audra Ricci. 
Pagerbtuvių vakarui vadovavo 
Paulius Jurgutis ir Danutė Pet- 
rusevičiūtė. Prie iškilmingų 
vartų abiturientų laukė tėvų 
komiteto pirm. Rasa Karvelie- 
nė, kiekvienam įteikianti rožę. 
Visų abiturientų vardu rožę 
jų mokytojai Marijai Jankaus
kienei įteikė Mindaugas Min
gėla. Abiturientus ir pagerb
tuvių vakaro dalyvius pasvei
kino “Žiburio” mokyklos vedė
ja Rūta Mikulionienė. Gyveni- 
man iškeliaujančius abiturien
tus sveikino: JAV LB apylinkės 
vardu —Janina Udrienė, skautų 
— Manvydas Šepetys, ateitinin
kų — Karis Petruševičius, tau
tinių šokių grupės “Audinys” — 
Vilija Idelytė. Užbaigus oficia
lią dalį, prasidėjo vakarienė. 
Šokiams grojo Rimo Kaspučio 
orkestras.

Australija
Tautinių grupių festivaliai 

moderniuose Sidnio operos rū
muose buvo pradėti rengti 1973 
m. Tad šiemetinis buvo jau dvi
dešimtasis metinis festivalis. 
Į jį su dainomis, muzika ir šo
kiais įsijungė 1.800 programos 
atlikėjų, atstovavusių net ke
turiasdešimt dviems tautinėms 
grupėms. Lietuviai šiame festi
valyje yra dalyvavę jau penkio
lika kartų su “Dainos” choru, 
“Sutartine” ir “Sūkuriu”, šokė
jais iš Melburno ir net Toronto. 
Šiemetinėn festivalio progra- 
mon įsijungė tik jaunieji “Sū
kurio” šokėjai, paruošti Marinos 
Cox. Dvidešimtmečio sukakties 
proga festivalio vadovai pager
bė penkis pirmajame festivalyje 
dalyvavusius muzikantus ir šo
kėjus. Į penketuką buvo įtraukti

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

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

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik ............ $14.00
Pervedam JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš 32,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas

Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių
1 kūb. pėdos dėžė 50 centų,
2,4 kūb. pėdos - $1.00
Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų 

Kiekvienas siuntinys yra apdraustas $100. 
Galima apdrausti papildomai.

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

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

ir du lietuviai — “Sūkurio” šo
kėjas Arvydas Zduoba ir akor
deonistas Jonas Zubrickas.

Kun. dr. Pranui Daukniui, 
Melburno lietuvių kapelionui, 
liepos 24 d. padaryta sėkminga 
širdies operacija, pašalinusi 
sukalkėjusių arterijų pavojų. 
Pirmąjį sekmadienį lietuviams 
Mišias vietinėje katalikų šven
tovėje atnašavo tos australų 
parapijos klebonas, o dabar 
sveikstantį kun. dr. P. Dauknį 
pavaduoja kun. Juozas Petraus
kas.

Vokietija
Tradicinė Joninių šventė Va

sario šešioliktosios gimnazi
joje buvo pradėta pamaldomis. 
Mišias Romuvos pily įrengtoj 
Lietuvos šventųjų koplytėlėj 
koncelebravo kun. Edis Putri
mas ir kun. Jonas Dėdinas. Ta
da visi Joninių dalyviai susi
rinko parke po šimtamečio 
ąžuolo šakomis. Gimnazijos di
rektorius Andrius Šmitas pa
sveikino pagrindinius svečius, 
kurių eilėse buvo naujasis Lie
tuvos ambasadorius Vokietijoje 
prof. dr. Zenonas Namavičius, 
ambasados patarėjas dr. Jonas 
Rudalevičius, Lietuvos garbės 
konsulas Frankfurte Kari Ro- 
thenberger, Lietuvos seimo na
rys Antanas Račas ir nemažas 
būrelis vokiečių pareigūnų. 
Andrius Šmitas vokiečius sve
čius jų kalba supažindino su 
lietuviškomis Joninių tradici
jomis. Bundestagu vadinamo 
Vokietijos parlamento atsto
vas dr. Klaus Kuebler primi
nė, kad Jonines švenčia bei jų 
tradicijas turi ir vokiečiai. 
Apgailestavo, kad jis negalės 
paparčio žiedo ieškoti su lie
tuviais, nes Jonines jam teks 
užbaigti pas vokiečius kaimy
niniame Lorsche.

Joninėms skirtų dainų ir šo
kių pynę atliko Marijos Šmitie
nės vadovaujama gimnazijos 
tautinių šokių grupė, Arvydo 
Paltino paruošti orkestrantai, 
skudutininkės ir mergaičių an
samblis. Lietuviškon Joninių 
šventėn ribotam laikui užsuko 
ir vokiečiams Riedstadte kon
certuojantis lietuvių liaudies 
dainų ir šokių ansamblis “Jūra” 
iš Tauragės. Ilgesnę programą 
atliko Vokietijoje su koncer
tais keliaujantis Kauno medi
cinos akademijos ansamblis. 
Joninės Romuvos parke prie 
laužo buvo švenčiamos iki ry
to. Mat didokame apie 600 da
lyvių būryje bent pusė buvo sve
čiai iš Lietuvos. Tad nenuosta
bu, kad lietuviškas Jonines gau
siais reportažais paminėjo ir 
vietinė vokiečių spauda.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda "

The
Lougheed & Barnard

šeimos ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

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

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas



Bendru susitikimu pagerbti didvyriai
A. SURAUČIUS

“Lituanicos” katastrofos vie
ta yra tapusi lietuvių tautos 
šventove. Iki II Pasaulinio ka
ro pabaigos ji buvo žinoma 
kaip Kuhdam prie Soldino, da
bar Pščelniko kaimas netoli 
Myšlibožo (buv. Soldino). Tą 
vietą Lietuva buvo išnuomoju
si 99 metams. Pastatytas ir 1936 
m. pašventintas paminklas, pa
gal archit. Vytauto Landsber
gio-Žemkalnio projektą.

Gausūs dalyviai
Sukaktuvinėse Dariaus ir Gi

rėno 60 m. skrydžio iškilmėse 
1993 m. liepos 25 d. dalyvavo 
simboliškai visa Lietuva: da
bartinė Lietuvos respublikos 
vyriausybė, seimo opozicijos 
atstovai, vilniečiai ir gausiai 
suvažiavę kauniečiai, visuomet 
puoselėję Dariaus ir Girėno at
minimą. Dalyvavo Seinų-Puns
ko krašto lietuviai, iš Lenkijos 
lietuvių draugijos, šv. Kazimie
ro daugijos skyrių ir kitų ar
timesnių ir iš tolimų Lenkijoje 
vietovių suvažiavę lietuviai. 
Lenkų visuomenei atstovavo 
Gožovo vaivadijos valdžios ir 
vietos bei iš toliau atvykę žmo
nės. Iškilmių organizatoriu
mi buvo Lenkijos lietuvių drau
gija (buv. LVKD) ir draugijos 
skyrius Ščecine su pirm. Jonu 
Želepieniu.

Lenkijos lietuviai ir visi iš

BARBORA ir JULIUS SANVAIČIAI Dariaus ir Girėno 60 m. skrydžio per 
Atlant? sukakties iškilmėse Soldino miške padeda prie paminklo savąjį 
vainiką

kilmės dalyviai sveikino Lietu
vos respublikos min. pirm. 
Adolfą Šleževičių, seimo opo
zicijos vadovą Vytautą Lands
bergį, buvusį min. pirm. Bro
nių Lubį, labai daug prisidėju
sį prie klėtelės pastatymo Da
riaus ir Girėno muziejui Pščel- 
nike, Lietuvos ambasadorių 
Varšuvoje Dainių Junevičių, 
daug pasidarbavusius pamink
lo statyme Kaune - Lietuvos 
aviacijos sporto federacijos 
Istorijos komiteto pirmininką 
doc. Joną Balčiūną, Grigą Ma- 
jorovą, Stepono Dariaus vai
kaitį A. Maštarą, Lietuvos la
kūnus - veteranus su buvusiu 
ilgamečiu Lietuvos areoklubo 
sekretoriumi Viktoru Ašmens- 
ku ir kitus.

Seinų-Punsko kraštui ir lie
tuvių išeivijai atstovavo Len
kijos lietuvių bendruomenės 
pirm. dr. Bronius Makauskas 
iš Varšuvos. Paminklo apsau
gai, globai ir restauravimui 
pasidarbavę suminėti leidiny
je “Dariaus ir Girėno pamink
las Pščelnike”. Vienkartinis 
leidinys Dariaus ir Girėno 
transatlantinio skrydžio 60- 
čiui. (“Aušros” leidykla. Puns
kas 1993).

Iškilmė
Ji prasidėjo 11 v. pamaldo

mis. Mišias atnašavo kun. Al
fredas Rūkša iš Vroclavo. Gie
dojo iš Seinų atvykęs choras. 

Pamoksle tartas žodis apie la
kūnų žygį ir jų gyvybių auką 
Lietuvai. Antra iškilmių dalis 
vyko prie paminklo, kur stovė
jo lietuvių ir lenkų garbės sar
gybos. Aplinka skendo vaini
kuose ir gėlių puokštėse, ple
vėsavo Lietuvos ir Lenkijos 
valstybinės vėliavos. Svečius 
iš Lietuvos ir visus iškilmės 
dalyvius sveikino vaivadijos 
valdžių atstovas. Lietuvos min. 
pirm. Adolfo Šleževičiaus kal
bą vertė vertėjas. Gilių min
čių pasakė JAV karo atašė prie 
ambasados Varšuvoje.

Kalbose buvo pabrėžiama, 
kad laikas vis labiau išryški
na Dariaus ir Girėno žygio 
reikšmę, kad jie išgarsino Lie
tuvos vardą, kad per pasiauko
jimą siekiama pažangos gyve
nimo gėriui, žmogaus tobulė
jimui. Vytautas Landsbergis 
savo kalboje pasakė, kad ši lie
tuvių-lenkų susitikimo vieta 
yra ypatinga - čia nėra nedrau
giško susiskirstymo, nėra dėl 
ko ginčytis, o yra tik tai, kas 
jungia. Kalbėjęs Lenkijos susi
siekimo ir ryšių ministerijos 
aukštas pareigūnas iš Varšu
vos pranešė, kad dar viena jun
gianti gija bus naujos perėjos 
per Lenkijos-Lietuvos sieną 
atidarymas.

Seni bičiuliai - metinių ap
silankymų prie paminklo daly
viai ir sukakčių minėjimo or
ganizatoriai lietuviai ir len
kai sveikinosi, pasidžiaugda
mi, kad čia mezgėsi ir čia stip
rėja tikra, nuoširdi lenkų-lie
tuvių draugystė. Iškilmėje da
lyvavo ir keliasdešimt Lietu
vos miškininkų, kurie buvo len
kų kolegų pakviesti viešėti dvi 
savaites Ščecine ir Gožove, su
sipažinti su miškotvarka ir miš
ko pramone Lenkijoje. Unifor
muoti miškininkai ir beveik 
tiek pat jų kolegų lenkų stovė
jo prie Dariaus ir Girėno pa
minklo.

Pabaigoje Seinų ir Punsko 
liaudies ansamblis, daininin
kai ir kapela “Klumpė” kon
certavo žalioje vejelėje neto
li paminklo. Lietuvos min. 
pirm. A. Šleževičius ir Vytau
tas Landsbergis atsakinėjo į 
žurnalistų klausimus, liečian
čius Lietuvos-Lenkijos santy
kius ir laukiamą tarpvalsty
binę sutartį.

PAMINKLAS DARIUI IR GIRĖNUI ją žuvimo vietoje, Soldino miške. Čia 
buvo paminėta ją skrydžio per Atlantą 60 m. sukaktis. Nuotraukoje - po 
iškilmių J. SANVAITIS

Ambasadorius - kariuomenės savanoris
Lankymosi metu Vilniuje 

Lietuvos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Vene- 
zueloje dr. Vytautas Antanas 
Dambrava buvo priimtas į Lie
tuvos kariuomenės savanorių 
ir rėmėjų eiles. Krašto apsau
gos min. A. Butkevičius ir jo 
pavaduotojas SKAT štabo vir
šininkas pik. J. Gečas įteikė 
ambasadoriui savanorio uni
formą ir ženklus. Iškilmėje 
dalyvavo ir žiniasklaidos at
stovai. Ją rodė krašto televi
zija, perduodama ministerio 
ir ambasadoriaus žodžius. 
Amb. Dambrava sakė, kad pra
šymą tapti savanoriu jis pa
davė, prisimindamas ir gerb
damas už Lietuvos laisvę ko
vojusius, kentėjusius ir žuvu
sius lietuvius, o drauge ir Si
bire kritusį tėvelį, protestuo
damas prieš tebesitęsiantį buv. 
Sovietų Sąjungos karinių dali
nių laikymą Lietuvos teritori
joje, pažeidžiant referendu
mu pareikštą lietuvių tautos 
valią. Ambasadorius sakė, jog 
jo amžiuje tai galbūt yra dau
giau simbolinio pobūdžio ak
tas, tačiau jis reiškia gyveni
mo svajonės išsipildymą.

♦ * *

Lietuvos vyriausybės paves
tas, Lietuvos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Ve- 
nezueloje dr. Vytautas Anta
nas Dambrava ir Kolumbijos 
užsienio reikalų ministerė 
Noemi Sanin de Rubio 1993 m. 
rugpjūčio 5 d. Kolumbijos sos
tinėje Bogotoje pasirašė diplo
matinių santykių užmezgimo 
protokolą tarp Lietuvos res
publikos ir Kolumbijos. Po to 
ambasadorius aplankė Ekva
dorą, Boliviją, Argentiną ir 
Urugvajų, o rugpjūčio 14-15 
d.d. atstovavo Lietuvos vyriau
sybei Paragvajaus prezidento 
Juan Carlos Wasmosy inaugu
racijos iškilmėse. Į Venezue- 
lą grįžo pro San Paulo, kur 
su generaliniu garbės konsu
lu Vincu Tūbelių svarstė kon
sulinio pobūdžio klausimus. 
Kelionės tikslas - panagrinė
ti diplomatinio ir konsulinio 
atstovavimo galimybių plėti
mą P. Amerikoje.

Julius Vaisiūnas

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)
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PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

“Tokios blusos dar nematėm”
Du drąsus žemaičiai mažu lėktuvėliu perskrido Atlantą

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Kai liepos 18-tos rytą per 
“Amerikos lietuvių radiją” Či
kagoje, vadovaujamą Anatoli
jaus Šluto, išgirdau, kad du 
lietuviai liepos 15 naktį ma
žyčiu lėktuvėliu pakilo skry
džiui per Atlantą, tiesiog ne
galėjau tikėti! Niekas apie jų 
skrydį iki tol nerašė; niekas 
nereklamavo. Ir jų skrydis, ir 
žinia apie jį buvo didžiulė 
staigmena. Iš A. Šluto, kuris 
lakūnus išlydėjo ir skrydžio 
metu telefonu nuolat palaikė 
ryšį su jais, pasiekė tokios 
žinios.

Šie drąsūs laikūnai JO
NAS JUKNIUS ir EDVARDAS 
SLUŠNYS, abu kilę iš Žemai
tijos, yra draugai, abu tarnavę 
sovietų transporto aviacijo
je. Puoselėdami slaptą mintį 
pažymėti Dariaus-Girėno skry
dį, atvyko maždaug prieš me
tus į JAV-bes.

Jų lėktuvėlis Piper 140 (N 
66 00 W) buvo 28 m. senumo ir 
turėjo tik 140 HP motorą, tai
gi 2.5 karto silpnesnį už Da
riaus ir Girėno (365 HP). Ir šį 
lėktuvėlį jie galėjo įsigyti tik 
trumpai prieš išskrendant, nes 
anksčiau negalėjo sukrapštyti 
pardavėjo reikalaujamos su
mos. Čia jiems nepaprastai 
gražiai pagelbėjo Montessori 
sistemos puoselėtoja Domicė
lė Petrutytė. Suprasdama jų 
kilnų norą savo skrydžiu pa
gerbti mūsų tautos didvyrius 
Darių ir Girėną, ji paskolino 
didelę pinigų sumą lėktuvui 
nupirkti.

Ir taip laimingi lakūnai lie
pos 15 d., 1.55 v.r., Čikagos Lan
sing orauostyje, pilną lėktu
vėlį prisikrovę degalų, o pa
tys sau pasiėmę maišelį obuo
lių ir sumuštinių, suko lėktu
vėlį į pakilimo taką. “Lakūnų 
veiduose matosi rūpestis, bet 
ir ryžtas. Jų mažas lėktuvėlis, 
lyg vabalėlis, pradeda bėgti 
pakilimo taku, sunkiai atsi- 
plėšia nuo žemės ir pranyksta 
nakties tamsoje”, sako A. Šlu- 

tas, vienas trijų išlydėjusių 
šiuos du drąsius vyrus trans- 
atlantinėn kelionėn.

Lakūnai prašė A. Šlutą, kad 
nieko neskelbtų apie juos, kol 
jie nepakils iš Islandijos 
Reykjavik orauosčio. Jų skry
dis turėjo eiti iš Čikagos iki 
Bangor, Maine, toliau per šiau
rės Kanadą į Islandiją, o iš 
ten į Lietuvą. Jie planavo pa
siekti Lietuvą liepos 17-tą die
ną, bet pakelyje pasitaikė įvai
rių kliūčių.

A. Šlutas liepos 16 d. pa
siuntė trumpą pranešimą apie 
jų žygį faksu “Lietuvos rytui” 
į Lietuvą, pabrėždamas: “Pra
šome Jus informuoti Lietuvos 
visuomenę apie šių dviejų kuk
lių ir drąsių vyrų skrydį per 
Atlantą, sėkmingai jiems už
baigus skrydį. Norėtume, kad 
jie būtų sutikti ne tik arti
mųjų ir draugų būrelio, bet ir 
didesnės lietuvių minios, pa
rodant jiems užsitarnautą pa
garbą”.

Apie pačią skrydžio eigą ir 
jų nusileidimą Kaune liepos 
19 d. sužinome iš A. Šluto te
lefoninio pakalbio su J. Juk- 
niu, įrašyto į juostelę ir per
duoto P. Petručio “Margučio” 
programoje. Tai labai trum- 
pai-drūtai nusakyta skrydžio 
eiga, kur galima jausti žemai
tišką santūrumą ir lakūnų 
drąsuolių kuklumą.

Iki Bangor, Maine, “oras ne
baisus, buvo debesiukų”. Ten 
ilgiau užtruko, nes norėjo nu
sipirkti gelbėjimo laivelį — 
plaustą.

Iki Goose Bay — “neypatin
ga”. Žema temperatūra. Karbo- 
ratorius pradėjo tarpais le- 
dėti... Iki sparnų nepriėjo”. 
Skrido naktį kalnų tarpek
liais. “Bet ten poliarinis 
kraštas, pošviesiai”. Pūtė stip
rus priekinis vėjas. Šį tarpsnį 
apibūdino: “Skridimas kaip 
skridimas”.

Iš Goose Bay (Newfound
land) orauosčio pareigūnai 
lakūnų nenorėjo išleisti, nes 

(Nukelta į 6-tą psl.)

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

TAUPYK PINIGUS . . . Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnei gerą patarnavimu, 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 persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

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 skrendal darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air s Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kelionė i vienę pusę perkant ten ir atgal. Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dienę prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir imigracijos mokesčiai į kainę neįskaityti. Taip pat, bilietę 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.



Lenkijos Pucke eisena iš šventovės į kapines, kuriose 1973 m. rugpjūčio 15 d. buvo pašventintas antkapinis pa
minklas Stutthofo koncentracijos stovykloje sveikatą praradusią, mirusią kalinią - kun. ALFONSO LIPNIŪNO 
ir inž. ANTANO ŠAPALO atminimui. Priekyje žygiuoja kun. STASYS YLA Nuotr. S. Kuprio

“Pro Deo et patriae”
Po dvidešimt metų kunigų STASĮ YLĄ prisiminus

Užmiršta herojė
Marcelės Kubiliūtės 30 metų mirties sukakčiai

IGNAS MEDŽIUKAS

Atvykęs studijuoti į Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune, 
gavau darbą Vilniui vaduoti 
sąjungoje tvarkyti Geležinio 
fondo reikalus. Čia susipaži
nau su visais svarbiausiais 
šios organizacijos veikėjais. 
Mano tiesioginis viršininkas 
buvo prof. kan. F. Kemėšis. 
Viena iš centro komiteto na
rių buvo Marcelė Kubiliūtė, 
kuri dirbo užsienio reikalų 
ministerijoje. Be kitų parei
gų, aš turėdavau jai nešti pi
nigus, kurie buvo persiunčia
mi jai žinomais keliais į len
kų okupuotą Vilnių paremti 
sunkiai kovojančius lietuvius 
su lenkų administracija, be
sistengiančia užgiaužti kiek
vieną lietuvišką pasireiški
mą okupuotoje Lietuvos da
lyje.

Kiek prisimenu, Marcelė 
Kubiliūtė buvo labai miela 
moteris, visada besišypsanti, 
didelė Lietuvos patriotė. Gi
mė 1898 m. liepos 6 d. Tindžiu- 
lių kaime, Panemunėlio valsč., 
Rokiškio apskrityje. Pirmasis 
jos mokytojas buvo kun. Jonas 
Katelė, Panemunėlio parapi
jos klebonas, kuris išgarsėjo 
ne tik kaip kunigas, bet ir li
teratas bei liaudies švietėjas, 
steigęs kaimuose slaptas mo
kyklas. Marcelės brolis Juo
zas Kubilius buvo išrinktas 
atstovu į I Rusijos durną. Jis 
gyveno Vilniuje ir darbavosi 
lietuviškoje spaudoje. Jis sa
vo seserį Marcelę atsivežė į 
Vilnių, kur ji lankė gimnazi
ją. Kilus Pirmajam pasauli
niam karui, Vilniuje mokslas 
buvo nutrauktas. Ji išvažia
vo į Rusiją ir mokėsi Varone- 
že, lietuvių gimnazijoje. Po 
karo vėl grįžo į Vilnių, kur 
įsigijo gimnazijos baigimo 
atestatą.

Vilnius tada dar buvo vokie
čių okupacijoje, bet lietuviai 
veikėjai ruošėsi Lietuvos ne
priklausomybės atstatymui. Į 
šį darbą visomis jėgomis įsi
traukė ir Marcelė. 1919-20 m. 
pasirašinėjo “Nepriklausomo
sios Lietuvos” redaktore. La
bai sėkmingai Marcelė dirbo 
komunikacijos srityje, palai
kydama ryšius su nepriklauso
ma Lietuva. Dirbdama pogrin
dyje, ji naudojo Elzbietos Ba- 
niewicz pavardę ir atliko la
bai svarbų, bet pavojingą žy
gį, išgaudama P.O.W. (Polska 
Organizacja Wojskowa) doku
mentus, atskleidžiančius są
mokslą prieš Lietuvos vals
tybę, kuriuos perdavė Lietu
vos vyriausybei, tuo būdu su
trukdydama šį sąmokslą. Už 
Elzbietos Baniewicz išdavi
mą buvo skiriama 500 zlotų 
premija.

1922 m. iš Vilniaus pasi
traukė ir, slaptai perėjusi ad

VALHALLA-
TRAVEL

Kelionių biuras siūlo skrydžius į

. 4? ORO LINIJA

Geriausios kainos (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

ministracijos liniją, atvyko į 
Kauną. Studijavo universite
te humanitariniam fakultete. 
1925 m. prof. I. Jonynui re
komenduojant, Marcelė buvo 
priimta į užsienio reikalų 
ministerijos tarnybą. Ato
stogų metu vykdavo į Prancū
ziją pagilinti prancūzų kal
bos, kuri tada buvo diploma
tinė kalba. Užsienio reikalų 
ministerijoje ji buvo visų 
mėgstama ir vertinama, todėl 
jai buvo patikėtas slaptas ry
šys su lenkų okupuota Lietuva.

Kaune Marcelė Kubiliūtė 
priklausė daugeliui organi
zacijų, ypač toms, kurios rū
pinosi nelaimingų žmonių šal
pa. Daugelį metų ji buvo ren
kama į Vilniui vaduoti sąjun
gos centro komitetą.

1940 m. birželio mėnesį oku
pavus Lietuvą sovietams, ji 
paslėpė dalį slaptų bylų, aiš
kindama, kad jas pasiėmė dr. 
E. Turauskas, birželio 15 d. 
automobiliu išvykdamas į už
sienį. Tos bylos vėliau buvo 
perduotos į slaptą Lietuvos 
archyvą.

Pirmoji Lietuvos okupacija 
jos nespėjo paliesti. Vokie
čių okupacijos metais ji gy
veno Vilniuje. Pasakojama, 
kad ji išgelbėjo, nuo mirties 
socialinės apsaugos komisarą 
J. Glušauską. Ji stengėsi gel
bėti ir žydus. Deja, teisuolio 
medelis Izraelyje ligi šiol dar 
jai nepasodintas. Antrosios so-

“Tokios blusos dar nematėm”
(Atkelta iš 5-to psl.) 

lėktuvas nebuvo reikiamai 
pertikrintas ir atrodė nesau
gus. A. Šlutas čia abiem lakū
nam labai padėjo. Jis ilgai te
lefonu tikino tarnautojus, kad 
išleistų J. Juknių ir E. Slušnį. 
A. Šlutas pasakojo orauosčio 
pareigūnams apie Darių bei 
Girėną ir jų skrydį, aiškino, 
kad J. Juknius ir E. Slušnys 
nori anų lakūnų žygį pakartoti, 
ir labai prašė jų nesulaikyti, 
o “užmerkti vieną akį” ir pra
leisti.

Sunkiausias tarpsnis iš 
Goose Bay. Pūtė 25 jūros my
lių stiprumo vėjas “tiesiai į 
nosį”. Nors sąlygos nebuvo 
palankios, apskaičiavę greitį 
ir ilgiau negalėdami laukti, 
išskrido naktį. Vėl skrido ap- 
sukinėdami kalnus žemai, nes 
bijojo, kad neapledėtų spar
nai. Virš vandenyno skrido 
nuo 100 iki 400-500 pėdų aukš
tyje. Kai A. Šlutas pastebėjo, 
kad kartais ir bangas galėjo 
siekti, gavo atsakymą: “Ratų 
guma vandens nebijo”.

Lakūnai turėjo tik paprastą 
radijo aparatą, nes trumpų 
bangų radijui įsigyti trūko 
pinigų. O iš Grenlandijos, J. 
Juknio žodžiais, “saugu, ra- 

vietų okupacijos laiku buvo 
prisiminti jos patriotiniai 
darbai. Ji buvo apkaltinta 
RTSFR baudžiamojo kodekso 
58 str. ir įkalinta.

Stalinui mirus, daugeliui 
atsirado viltis grįžti į Lietu
vą. Grįžusi Marcelė kurį laiką 
gyveno pas giminaičius Vil
niuje, dažnai lankydavosi pas 
L. Giros našlę Bronę Girienę, 
kuri nepriklausomoje Lietuvo
je taip pat buvo įsijungusi į 
VVS moterų sekciją. Varžtams 
su užsieniu susirašinėti atsi- 
leidus, ji palaikė ryšius su 
savo buvusias bendradarbiais, 
kurie buvo iš Lietuvos pasi
traukę ir gyveno Vakaruose. 
Pažįstamieji ėmė ją remti 
siuntiniais. Dėl sunkaus gy
venimo Gulage ji sirgo kau
lų džiova. Ši negalia ją pri
versdavo pagulėti sanatorijo
je. Šiek tiek pasveikusią ją 
vėl galima buvo matyti šlu
buojant Vilniaus gatvėse. Pas
kutinį laišką ji savo krikšta
sūniui parašė prieš pat mirtį 
1963 m. balandžio 9 d. ir greit 
po to mirė (“Lietuvos aidas” 
1973. 7. 1).

Prasmingą paminklą Rasų 
kapinėse ant jos kapo sukūrė 
skulpt. V. Vildžiūnas. Už ne
paprastą drąsą ir pasiaukoji
mą Lietuvai ji buvo apdovano
ta Vyčio kryžiumi su kardais, 
Vytauto Didžiojo, Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ir Šaulių žvaigždės ordinais. 
Jos kapas yra netoli Lietuvos 
savanorių kapų, žuvusių 1920 
m. ginant Lietuvą, netikėtai 
užpuolus gen. L. Želigovskio 
daliniams.

mu”. Nors per vandenyną skri
do labai žemai, kad neapledė
tų sparnai, bet vandenyno 
kaip ir nematė, nes buvo mig
la. Iki Islandijos likus ke
liems šimtams kilometrų, pir
mą kartą pamatė laivą. Islan
dijoj visi žino apie Lietuvą. 
Bet orauosčio tarnautojai, pa
matę jų “transatlantinį” lėk
tuvėlį, pasakė: “Tokios blusos 
dar nematėm”. Iš Islandijos 
turėjo skristi į Oslo, o iš ten 
į Kauną.

“Bet didelė staigmena buvo 
artėjant prie Kauno”, pasa
koja J. Juknius. “Ore, dar Ne
muno vaga skrendant, pasitiko 
juos sportinis lėktuvas. Jie 
perskirdo per Aleksotą, pa
mojavo sparnais. Apsuko ratą 
virš paminklo ir Dariaus bei 
Girėno kapo. Jie buvo sukrės
ti, nes galvojo, kad atskris “ra
miai, patyliukais”. O juos su
tiko ne tik artimi draugai, šei
mos, bet ir Kauno viceburmist- 
ras R. Vasiliauskas. Jiems 
buvęs daugiausia jaudinantis 
momentas, tai tas netikėtas 
sutikimas! Bet “Lietuvos ai
do” 1993. 7. 21 d. savo trumpam 
reportaže Valdas Sutkus rašo: 
“Šis skrydis buvo skirtas ne 
reklamai. Amerikiečių profe
sionalams prižiūrint, lengvai 
‘pasivaikščiojus’, jaunąjį E. 
Velonskį su palyda priėmė 
Respublikos prezidentas, o 
Edvardo ir Jono laukė kukli 
vakarienė šeimų ir bičiulių 
rate”.

Vėliau teko girdėti, kad 
jiems uždėtus ąžuolų vainikus 
jie nunešė ir padėjo prie Da
riaus ir Girėno paminklo. Jie 
taip pat buvę apdovanoti Da
riaus-Girėno medaliais, o iš 
Lietuvos valdžios gavę 5000 
litų lėktuvo skolai numokėti.

Manau, kad apie šiuos drą
sius vyrus, Joną Juknių ir Ed
vardą Slušnį, bus dar nemažai 
rašoma. Čia tik pirmieji “švie
ži” mano įspūdžiai, gauti iš A. 
Siuto ir P. Petručio. A. Šlu
tas galėtų dar daug labai įdo
mių dalykų apie tuos du drą
suolius lakūnus ir jų skrydį 
papasakoti.

PILYPAS NARUTIS

1972 m. Jonas Katinauskas 
parašė man laiškutį iš Danci
go (Lenkijoje), kad buvo nu
važiavęs į Pucką, aplankė a.a. 
kun. Alfonso Lipniūno ir An
tano Šapalo kapą (abu buvo 
palaidoti vienas šalia kito). 
Nustebo radęs šviežių gėlių 
puokštę ant kapo, bet antka
pis, kuris buvo jiems abiems 
bendras, jau esąs visiškai ap
griuvęs. Lietus ir šilto-šalto 
oro srovės sutrupino 1945 m. 
mūsų Stutthofo draugų, supil
tą įcementuotą antkapį ir įrė
mintą kryžių. Vos vos tegali
ma esą išskaityti “Pro Deo et 
patriae”, o jau jų iškaltus var
dus ir pavardes tik draugai 
gali išskaityti.

Taip Jonas davė mintį — rei
kia antkapį atnaujinti. O, kas 
gi atnaujins, jei ne tie patys 
draugai, kurie kapą supylė. O 
atnaujinti reikia, jei dar yra 
Pucke kašubų. Galima juos ir 
lenkais vadinti. Dar yra tokių, 
kurie pagerbia tą kapą — at
neša gėlių. Negalime leisti 
antkapiui subyrėti.

Parašiau Jonui: “Parinksiu 
čia dolerių. Tu atnaujink ka
pą! Tai bus nacių Lietuvoje 
siautėjimui pažymėti — vie
nintelis paminklas Lenkijo
je”. Jonas atrašė: “Tik tu, 
Pilypai, rinkdamas aukų ne
reklamuok! Tau ten Ameriko
je nieko. Bet mums? Čia, mes, 
lietuviai Lenkijoje, gyvena
me kaip pelės po šluota”. Tai
gi, rink Amerikoje aukas ir 
sakyk aukotojui: “Nieks ne
turi žinoti, kad tu auką da
vei! ...” Ir nustebau — sumi
nėjęs, kad tai auka a.a. kun. 
Alf. Lipniūno paminklui.. . 
surinkau apie $200, nusiun
čiau Jonui, kuris entuziastiš
kai ėmėsi darbo. Bet, tokia 
jau Jono dalia — susirgo. Il
gokai, sunkiai sirgo ir mirė. 
Jį palaidojo draugai lenkai 
Gdynės kapinėse, ant supilto 
Jono kapo uždėjo mažutį me
dinį kryželį.

Gyveno jis vienišas tarp len
kų. Mėgstamas dėl savo gyvu
mo ir iškalbumo. Negrįžo į Lie
tuvą, nes ten tokiems — kelias 
į Sibirą. Iš Stutthofo ištrukę, 
mes žinojome, kad tie lenkai, 
Stutthofo kaliniai, kurie rusų 
išlaisvinti pasisakė, jog bu
vo nacių paimti į Stutthofą to
dėl, kad priklausė AK (“Armi
ja Krajova” — lenkų pogrin
džio armija), buvo atrinkti ir 
išvežti į Sibirą. Sovietai žino
jo: jei kovojo su naciais, tai 
kovos ir su sovietais. Todėl 
ir Jonas iš Stutthofo gyvas iš
ėjęs, apsigyveno Lenkijoje ir 
laukė. Laukė kada bus Lietu

Maloniai kviečiame naudotis 
įk* naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

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

3 kubinės pėdos................................. $2.00
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ....................................................$7-OO
arba 1 kg.............................................................$1.20
Siuntiniai (Lietuvąlėktuvu:
1 kg ........................................................................ $4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 14 dienų. Siuntinių prista
tymas (namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

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

pristatymu (namus .......................... 4<%>+$1 4.00
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos (rangos persiuntimas.
Kelionės į Lietuvą nuo.............. $899.00

Kiti patarnavimai
Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. - 

Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.
Lietuviai pas lietuvius.

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

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

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

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

vai giedresnės dienelės. Jo
nas buvo pasirašęs po LAF 
memorandumu Hitleriui, kai 
laikinoji Lietuvos vyriausybė 
buvo nušalinta. Gestapo įjun
gė jį į Lietuvos įkaitų grupę. 
Jis Štutthofą atlaikė, bet lais
vos Lietuvos nesulaukė. Taip 
ir Lipniūno-Šapalo antkapis 
liko neatnaujintas.

Pasiskundžiau VI. Butkui. 
Jis taip pat Stutthofe kalintas 
kartu su mumis, toje pačioje 
grupėje, ir jis buvo vienas iš 
tų, kurie su manim nešė ir Lip
niūno, ir Šapalo karstus. Da
bar gyveno Slupske, Lenkijo
je. Jis nežinojo, kad J. Kati
nauskas mirė. Atrašė laišką 
man vėl entuziastingai: jau 
suradęs rangovą ir aptaręs 
su kapinių Pucke administra
cija antkapio atnaujinimui ir 
pradėjęs rinkti pinigus savo 
draugų tarpe Lenkijoje, tik 
ilgiau užtruks, kol tinkamą 
zlotų krūvą pririnks. Lenki
joje paminklai brangūs. Vėl 
pinigų rinkliava Amerikoje, 
prašant: “Nieks neturi žinoti, 
kad tu pinigo davei!” Ir šį kar
tą, nustembu, tie patys auko
tojai supranta, aukoja. Ir kun. 
Stasys Yla atsiunčia savo au
ką, užjaučia ir drąsina: “At
naujink mūsų šventojo kapą!”

Butkus, gavęs apie $300, ap
sidžiaugė ir atrašė, kad po po
ros mėnesių bus naujas pa
minklas. Jei turiu kokį pa
minklo projektėlį, tai prašo 
atsiųsti. Pabraižė man škicą 
Moziliauskas. Nusiunčiau. 
Butkus džiaugiasi. Tai buvo 
1973 m. pradžia. Paminklas 
žadamas prieš vasarą pasta
tyti.

Jei naujas paminklas, tai 
reikia pašventinti. Vėl rašau 
kun. St. Ylai laišką ir sakau: 
“Jei tu, kunige Stasy, naujo 
paminklo kun. Alfonsui Lip- 
niūnui ir Antanui Šapalui ne
pašventinsi, tai ir liks nepa
šventintas.” Ir atrašo man ku
nigas Stasys, kadangi aš jį taip 
stipriai sugėdinęs, tai jis gal 
galįs važiuoti, bet truputį pri- 
bijąs Lenkijos, ir aš turįs pri
siekti, kad paminklas bus pa
statytas ir jam labai liūdna 
vienam važiuoti.

Štai kiek daug kliūčių rei
kia nugalėti prašalinti baimę, 
prisiekti, ir dar kaip nors liū
desį sumažinti. Pradėjau ša
linti kun. Stasio kliūtis. Pir
miausia paskutinę kliūtį šali
nu. Turime tikrai gražaus jau
nimo, sumanaus ir idealistiš
ko. Štai jie: Saulius Kuprys, 
Linas Sidrys, Arvydas Žygas. 
Jie turėtų pamatyti Lenkiją. 
Lenkija tai pusė Lietuvos is
torijos. Saulius Kuprys mano 
pasiūlymu aplankyti Lenkiją 
susižavi. Jau man pirmas

GINTARAS
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Stutthofo koncentracijos stovyklos kaliniams - kun. ALFONSUI LIPNIŪ- 
NUI ir inž. ANTANUI ŠAPALUI - Lenkijos Pucko kapinėse 1973 m. rug
pjūčio 15 d. pastatyto antkapinio paminklo šventinimo iškilmėje kalba 
kartu su mirusiais kalėjęs kun. STASYS YLA Nuotr. S. Kuprio

džiaugsmas. Jie visi aplankė 
Lenkiją, Lenkijos lietuvius 
ir kun. Alfonso Lipniūno kapą.

Parašiau Vladui Butkui aiš
kų laišką, kad turės savo bi
čiulį kun. Stasį Ylą paminklo 
pašventinimui, jei prisieks, 
kad paminklas bus baigtas iki 
liepos mėnesio. Atrašė Vla
das, kad prisiekti jau nebe
reikia, paminklas jau stovi, 
tik reikalingi įrašymai, o bu
vo dar tik 1973 m. gegužės mė
nuo. Įrašymus per porą savai
čių padarysiąs.

Rašiau kun. Stasiui Ylai: 
“Dabar, kai tu į Lenkiją jau 
važiuoji, nes visas reikalau
jamas kliūtis prašalinau, ne
begali išsisukti, tai siūlau 
maždaug tokią ekskursiją. Jei 
lankysi Varšuvą, Krokuvą, tai 
negražu neaplankyti Punsko. 
Juk jie ten tai tie, kurie bent 
apsaugoti nuo draugų Lietu
voje tiek, kad gali gyventi sa
vo ūkiuose, o ne kolchoze, o 
būtina pasimelsti ir lietuviš
kai “Sveika Marija” su puns
kiečiais sukalbėti Seinų ka
tedroje. Iš Punsko jau galėsi 
nuvažiuoti į Pucką, kur Vla
das Butkus išties ranką pasi
sveikinti, ir jau po pamokslo, 
kurį pasakysi susirinkusiems 
prie Lipniūno ir Šapalo kapo 
suvažiavusiems Lenkijos lie
tuviams, tuoj galėsi skristi 
lėktuvu atgal į Ameriką. UB 
suspės tik pažiūrėti į tavo 
išskrendantį lėktuvą, nebus 
dar suspėję ateiti pasiklau
syti lietuviško pamokslo. Su 
Sauliumi Kupriu tikrai ne
nuobodžiausi, jis užtenkamai 
duos klausimų, kai būsite Len
kijoje.

Kun. Stasys Yla atrašė: “Ma
niau, kad galėsiu išsisukti iš 
tavo sugalvotų svajonių, bet 
negaliu...”

Naujasis kun. Alfonso Lip
niūno ir dipl. inž. Antano Ša
palo paminklas buvo pašven
tintas per Žolines 1973 m. — 
prieš dvidešimt metų. Pucko 
klebonas tada džiaugėsi ga
lėjęs išgirsti lietuviškas šv. 
Mišias Pucko šventovėje ir 
lietuvišką pamokslą, kurio 
klausėsi lietuviai, atvykę iš 
įvairių Lenkijos vietovių, ir 
būrys jaunimo, atvykusio iš 
Punsko apylinkių.

Ilga procesija nusitęsė iš 
šventovės į kapines. Pucko 
gyventojai pagerbė, kartu dau
gelis dar gerai prisimindami 
tas Stutthofo vilkstines, SS- 

Nauja siuntiniui pristatymo firma 
dabar priima siuntinius

SAVANORIŲ EKSPRESAS
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Jūsų siuntiniai nuo pat Lietuvos sienos iki jų pristatymo 
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KOSIOS KRAŠTO APSAUGOS TARNYBOS (SKAT) Vilniaus 
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Dėl paėmimo ar smulkesnių informacijų skambinkite:
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manų varomas per kašubų že
mę 1945 m. pavasarį, ir kun. 
Alf. Lipniūno laidotuves.

Šiandien sunku aprėpti 
Šventojo, kun. Stasio Ylos, 
jausmus, kai jis šventino ant
rą kartą Šventojo — kun. Al
fonso Lipniūno kapo pamink
lą. Jei mes tikime į šventųjų 
bendravimą, galime tikėti, 
kad jų abiejų jungtis ir bend
ravimas tikrai buvo tada ir 
yra dabar. Juk skristi iš Ame
rikos specialiai tam tikslui, 
žinant kaip užsiėmęs buvo 
kun. Stasys Yla, ir valandomis 
skaičiavo savo laiką, kad kuo 
naudingiau pereitų šios žemės 
kelionę, turėjo jausti ypatin
gą prisirišimą prie kun. Al
fonso, kad nuvyko antrą kartą 
savo bičiulio paminklo pa
šventinti.

Taip, juos rišo bendri per
gyvenimai ir kasdieninis bu
vimas grumojant nuolat mir
čiai, Stutthofe. Atsimenu, 
kaip kun. Stasys Yla pergyve
no, kai kasdamas žvyrą iš lai
vo su kastuvu užgavo kun. Al
fonso akinius. Akinių stiklai 
išlakstė, ir kun. Alfonsas liko 
lyg aklas, nes be akinių jis tie
siog nieko nebematė. Šitokią 
akinių sumušimo nelaimę kun. 
Alfonsas pergyveno antrą kar
tą (pirmąjį kartą kun. Alfon
są sumušė “kapas” Kazlowskis). 
Puolėm visi ieškoti akinių 
stiklų — vos suradome ir su- 
lipdėme. SS-manas, kuris mus 
saugojo, norėjo kun. Ylą mušti. 
Lipniūnas puolė jį teisinti, 
sakydamas: “Aš pats kaltas, 
aš kaltas!” SS-manas stebė
josi, kad kalinys gina tą ka
linį, kuris jį sumušė. Tai kaž
kas neįprasta Stutthofo areno
je. O kun. Yla ilgą laiką visai 
negalėjo užmiršti ir sakydavo: 
“Aš žioplas! Aš tikras kuolas! 
Kaip aš galėjau kasdamas žvy
rą Lipniūno nematyti!” Taip, 
tie fiziški pergyvenimai su
jungia. Bet be tų gyvenimiš
kų įspūdžių, man regis, juos 
jungė gilus sielų bendravimas, 
ryšys toks, kaip per maldą su 
Dievu. Tai šventųjų su šven
taisiais ryšys.

Po paminklo pašventinimo 
kun. Stasys jau turėjo lėk
tuvą atgal į Ameriką. Ir lai
ku išskrido. Sakau “laiku”, 
nes sekančią dieną jau len
kiškasis UB tardė Vladą But
kų ir klausė: “Kur tas kuni
gas iš Amerikos?!”

1993 m. Žolinės

(416)763-3586 
(519)472-0073 
(519)672-4944 
(416)522-6633



STRATFORDO FESTIVALY ---------------------------------- v-----
Gerai suvaidinta “Čigonė”

ALFONSAS NAKAS

Iš anksto neplanuotai, ne
tikėtai aplankęs Ontario Strat- 
fordo, Šekspyro festivalį, iš 
vienuolikos pastatymų mačiau 
tris: per Broadway išgarsintą 
miuziklą “Gypsy” (Čigonė), gy
dytojus aštriai išjuokiančią 
Moliere komediją “The Imagi
nary Invalid” (Tariamasis li
gonis), Gilberto ir Sullivano 
operetę “The Mikado”. Visa tai 
- pačioje rugpjūčio pradžioje. 
Tai buvo mano iš eilės aplan
kytas 26-tas šio garsaus festi
valio sezonas, 6-tas iš Flori
dos, iš už 1,150 mylių vienlinko 
kelio.

Šiuo reportažėliu noriu pa
minėti “Čigonės” spektaklį, 
matytą-girdėtą rugpjūčio 3 d. 
popietėj. Jį pasirinkau pirmo
je vietoje. Kai kiti du aukščiau 
minėti pastatymai buvo lanky
ti prieš keliolika metų, “Čigo
nė” man buvo labai miglotai ži
noma tik iš spaudos.

“Čigonė” (knyga) parašyta 
Arthur Laurents, muzika su
kurta Jule Styne, tekstai sce
nai paruošti Stephen Sond
heim. Tai veikalas apie tikrą, 
neišgalvotą, vodevilio aktorę 
Rose Hovick, save vadinusią 
Gypsy Rose Lee. Apie moterį, 
betkokia kaina į sceną stūmu- 
sią savo dukteris Louise ir Ju
ne, tačiau taip, kad pati liktų 
labiausiai matoma. Kai dauge
lio talentų June iš motinos ti
ronijos išsivadavo, užmačioms 
turėjo tarnauti Louise. Ji buvo 
priversta prieš publiką nusi
renginėti. Pradžioj su pasibai
sėjimu, ilgainiui tą talentą 
tiek išvystė, kad motina liko 
jos šešėlyje. Spektaklis bai
giasi abiejų susitaikymu.

Gal kad veikalą režisavo pa
saulinio garso muzikinių pasta
tymų režisierius bei choreo
grafas Brian Macdonald spek
taklis gyvas, patrauklus nuo 
pradžios iki galo. Prasideda 
švelnia muzika, aranžuota mu
ziko Berthold Carriere, šokant 
ne tik suaugusiems baleto akto
riams, bet ir keliems mažame
čiams, nes pagal tikrovišką fa
bulą vaidina Baby Louise (Be
cky Shanks) ir Baby June (Sta
cey Wheal). Vėliau, “metams 
bėgant”, jas pakeičia suaugu
si, subrendusi Louise (Moni
que Lund) bei suaugusi June 
(Liz Gilroy). Visos keturios 
aktorės puikios šokėjos ir gra

Scena iš muzikinio veikalo “Gypsy” (“Čigonė”), vaidinamo Ontario Stratfor- 
de, Šekspyro festivalyje 1993 m. gegužės 3-lapkričio 14 d.d. Nuotraukoje Moni
que Lund (centre), atliekanti Louise vaidmenį Nuotr. Cylla von Tiedemann

/\tsiL^stsi paminėti
Į LAISVĘ. 1993 m. liepa, nr. 116 

(113). Rezistencinės minties ir kul
tūros žurnalas. Redaktorius: Juo
zas Baužys. Leidėjas: Lietuviškų 
studijų centras. Spausdina “Drau
go” spaustuvė Čikagoje.

Česlovas Masaitis, NUOTAIKŲ 
PĖDSAKAI. Eilėraščiai. Redak
torė - A. Karosaitė. Dailininkė F. 
Linčiūtė-Vaitiekūnienė. Meninis 
redaktorius - R. Orantas. Tech
ninė redaktorė - R. Berteškaitė. 
Korektorė - L. Lengertienė. Tira
žas - 2000 egz. Išleido “Vagos” 
leidykla. Vilnius, 1992 m., 376 psl. 
Spausdino “Spindulio” spaustuvė 
Kaune.

Filatelistų draugijos LIETUVA 
biuletenis. Nr. 1(215), Chicago, 
1993 m. Biuletenis apima filateli
ją, numizmatiką, istorinę litua

žiabalsės. O pagrindinę, Rose, 
vaidina didelio talento, tem
peramentinga Sandra O’Neill. 
Kai ji scenoje, publikos dėme
sys tik jai. Man ir tiems, su 
kuriais įspūdžiais dalinausi, 
ji vaidyba ir balsu priminė Li
zą Mineli, pačia gerąja prasme.

Kur motinos su dukterimis 
keliauta ir vaidinta, parodoma 
spalvotais įrašais: Seattle, 
Omaha, Los Angeles, etc. Ke
liauta automobiliu, traukiniais, 
sunkvežimiu. Kai traukiniu, su 
visais autentiškais garsais at
pūškuoja garvežio kakta, o ke
leiviai “išlipa” nematomuos 
užkulisiuos. Kai automobiliu 
ir sunkvežimiu į sceną įplau
kia jų imitacijos, užuot ratų 
traukiamajai jėgai naudojant 
“keleivių” kojas. Viskas “la
bai tikra” ir labai juokinga. 
Dainuojant patrauklią dainą 
“Little Lamb”, ant aktorės ke
lių matome gyvą baltą ėriuką. 
Su muzikiniu kūriniu “Farm 
Sequence” ir vėliau savotiš
ką baletą šoka juodmargė kar
vė. Na, netikra, padaryta po 
jos “oda” pasislėpusių akto
rių Monikos (Monique) Lund ir 
Larry Mannell. Karvė buvo to
kia išdaiginga ir juokinga, kad 
publika jai plojo ir plojo.

Galiu nuraminti busimuo
sius žiūrovus, kurie baidosi 
striptyzo. Tos rūšies garseny
be tapusi Louise niekur neap
sinuogino, tokį aktą neva pra
dėjusi, visada dingdavo užku
lisiuose. Šiek tiek vulgarumo 
įnešė poros kitų aktorių suges
tyvūs judesiai, bet padorumo 
ribos nebuvo peržengtos.

Aplamai, “Gypsy” paliko la
bai, labai gerą įspūdį. Per be
veik tris valandas nebuvo nė 
vienos nuobodžios minutės. Šis 
veikalas pastatytas didžiaja
me Festivalio teatre, su 2,300 
kėdžių. Patekome į jį antra
dienį. Nustebome, kad radome 
išpirktą spektaklį iki pasku
tinės vietos ir dar keliolika 
žmonių prie kasos laukė atne
šamų bilietų. Kodėl taip? Pa
aiškėjo, kad antradieniais įlei
džiami du su vienu bilietu, tad 
tekainuoja pačios geriausios 
vietos, tik po 25 dol. su centais.

“Gypsy” spektakliai vyks iki 
lapkričio 14-tos. Bilietus, ypač 
antradieniams, patartina užsi
sakyti paskambinus iš Kanados 
miestų vietiniais telefonais 
(žiūr. tel. knygas), o iš kitur 
tel. 1-800-567-1600.

nistiką ir kitas kolekcionierių ar
timas sritis. Draugijos pirmininko 
adresas: Jonas Variakojis, 3715 
West 68th St., Chicago, IL 60629. 
Šį biuletenio numerį spaudai pa
ruošė Liudas Kairys ir Kristina 
Martinkutė.

Juozas Kaributas. PRO GELEŽI
NĘ UŽDANGĄ. Vilnius “Avicena” 
1993.

Julius Būtėnas, GYVENUSI KI
TIEMS. Apybraiža apie Felicija 
Bortkevičienę. Išleista Kazio Gri
niaus fondo lėšomis. Kaunas “Auš
ra” 1993 m.

LIETUVIS ŽURNALISTAS. Lie
tuvių žurnalistų sąjungos nepe
riodinis leidinys. Redaktorė: R. 
K. Vidžiūnienė. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė. Atskira numerio kai
na - $3.

Lietuvių fronto bičiuliai trisdešimt septintojoje lietuviškų studijų savaitėje Dainavoje 1993 m. rugpjūčio 1-8 d.d. Svars
tytose apie politinę tikrovę ir perspektyvas Lietuvoje dalyvauja iš kairės: dr. ADOLFAS DAMUŠIS, VILIJA ALEKNAI- 
TĖ-ABRAMIKIENĖ, dr. KAZYS AMBROZAITIS. JUOZAS ARDYS, dr. ZIGMAS BRINKIS Nuotr. Vyt. Krikščiūno

Lietuvių fronto bičiulių taryba, posėdžiavusi trisdešimt septintojoj lietuvių studijų savaitėj 1993 m. rugpjūčio 1-8 d.d. 
Dainavoje. Iš kairės - dr. V. ŠAULYS, dr. P. KISIELIUS, V. VOLERTAS, V. PETRULIS - pirm., A. RAULINAITIS, J. 
ARDYS, dr. A. DAMUŠIS, dr. Z. BRINKIS. Nuotraukoje trūksta dr. V. MAJAUSKO ir V. SINKAUS Nuotr. J. Urbono

Studijų savaitė Dainavoje
Trisdešimt septintoji lietu

viškų studijų savaitė įvyko rug
pjūčio 1-8 d.d. Dainavoje. Ją su
rengė JAV ir Kanados Lietu
vių fronto bičiuliai. Paskai
tose ir diskusijose buvo ap
žvelgta dabartinė Lietuvos 
gyvenimo raida. Taip pat ap
tarta išeivijos vaidmuo, laiky
sena ir aplamai Lietuvos-išei- 
vijos santykiai. Po registraci
jos ir susipažinimo dr. K. Amb
razaitis dalijos įspūdžiais iš 
Birštono konferencijos, kur jau 
antri metai Fronto bičiulių 
skyrius (filialas) Lietuvoje ren
gia studijų savaites.
Rugpjūčio 3 d. muzikė, žur

nalistė ir Lietuvos respublikos 
seimo narė Vilija Aleknaitė- 
Abramikienė kalbėjo apie Lie
tuvos žemės ūkio reformų da
bartines kryptis. Nuosavybės 
grąžinimas suvaržytas, steigia
mos žemės ūkio bendrovės, o 
jų vadai, buvę kolchozų virši
ninkai, valdanti partija turi 
didelį norą valdyti kitus.

Prof. A. Musteikis jau tris 
kartus lankėsi Vytauto Didžio
jo universitete su paskaitomis, 
kaip patyręs sociologas stebė
jo Lietuvos gyvenimą. Visur 
jaučiama rusiška - sovietiška 
mąstysena, ypač ryški kairiųjų 
ir net dešiniųjų, spaudoje. Lie
tuvių genocido vykdytojai ne
laiko savęs jokiais nusikaltė
liais. Jie lyginasi su kaliniais, 
pasak jų, ir jie buvę išprovo
kuoti.

P. Narutis, Stutthofo kancla- 
gerio kalinys ir abiejų okupaci
jų rezistentas, palietė pogrin
džio ryšius su Lietuva nuo 1946 
iki 1991 m. Po paskaitų buvo 
diskusijos.

Rugpjūčio 4 d. skirta LFB 
veiklai aptarti įvairiose orga
nizacijose. J. Kojelis, rezisten
tas, žurnalistas, supažindino su 
Rezoliucijoms remti komitetu, 
kurio gyva dvasia buvo velionis 
L. Valiukas. Jis pirmas paro
dė kelią lietuviams, kaip per 
Amerikos kongresą ir senatą 
galima iškelti Lietuvos bylą.

Alg. Raulinaitis aptarė bal- 
tiečių Laisvės lygos veiklą. 
Jis sakė, kad būdami Ameri
kos piliečiai, turime teisę rei
kalauti, jog kongresas mūsų 
prašymus išklausytų. Šiuo me
tu visiems kongreso nariams 
pateikiami iš Lietuvos gauti 
rusų pažeidimai. Paskaitinin
kas pabrėžė dabartinį rūpestį 
informuoti kongresą, kaip 
vyksta rusų kariuomenės išve
dimas iš Lietuvos.

Linas Kojelis, Amerikos-Bal- 
tijos fondo pirmininkas (USBF), 
remdamas L. Valiuko idėją, 
įjungia į pagalbą ne tik baltie- 
čius, bet ir amerikiečius, ypač 
lėšų telkime. Jo vadovaujamo 
USBF paskirtis, kaip sako Li
nas, išvalyti boševikiškus nuo
dus iš 8 milijonų baltiečių.

Tariamasi prie universitetų 
Kaune, Rygoje ir Taline įsteig
ti mokymo centrus, kurie ruoš
tų savivaldybių tarnautojus 
pagal vakariečių tvarkymosi 
metodus. Didžiausias priva
tizavimo stabdis Lietuvoje - 
savivaldybės. (The Pew Cha
ritable Trusts) bendrovė šiam 
tikslui paskyrė $300,000 su są
lyga, kad tokia pat suma bū
tų surinkta iš kitų šaltinių. 
Stipriausiai finansais remia 
latviai, toliau lietuviai ir pa

galiau estai. Daugiausia para
mos suieškoma iš amerikiečių 
organizacijų, turinčių savo 
fondus.

V. Naudžius supažindino da
lyvius su Lietuvoje įsteigta 
leidykla-spaustuve, kuri jau 
pradeda veikti, turi nemažai 
užsakymų. J. Baužys, žurnalo 
“Į laisvę” redaktorius, kalbė
damas apie finansinę žurnalo 
padėtį, pareiškė, kad tuo tar
pu perkelti žurnalą į Lietuvą 
neketinama, bent 2-3 metus. 
Rašytojas V. Volertas kultūri
niame gyvenime tiek Lietuvo
je, tiek išeivijoje bent 2-3 me
tus nenumato atgimimo. Iš “Į 
laisvę” fondo posėdžio sužino
ta, kad dr. A. Damušio aktuali 
knyga bus greitai spausdina
ma. J. Lukšos-Daumanto knyga 
“Laiškai abiem mylimosioms” 
paruošta spausdinimui Lietu
voje.

Rugpjūčio 5 d. tema - “Poli
tinė tikrovė ir perspektyvos 
Lietuvoje”. Dr. A. Damušis kal
bėjo, kad politinė tikrovė nė
ra šviesi, maža organizuota 
grupelė valdo kraštą. Gauti 
kreditai ne visiškai tiksliai pa
naudojami. Siekiama įsitvir
tinti politiškai ir apsirūpinti 
turtu asmeniškai. Jis ragino 
nenusigręžti nuo tautos, dary
ti viską, kas galima jos sąmo
ningumui sustiprinti. Dr. K. 
Ambrozaitis, tris kartus lan
kęsis Lietuvoje, kiekvieną kar
tą rasdavo vis skirtingas nuo
taikas. Nežiūrint visų nepasto
vumų, jis patarė palaikyti ry
šius su kraštu. J. Ardys supa
žindino su neseniai įvykusia 
konferencija Detroite, kurios 
analizė ir kritika buvo pateik
ta dr. V. Vardžio paskaitoje 
“Lietuvos politinė kultūra ir 
laiko reikalavimai”. V. Alek
naitė sakė, kad įvykęs nepasi
tikėjimas tarp Lietuvos visuo
menės ir išeivijos palengva 
mažėja. Per bendravimą atpa
žįstame žmones, jų siekius, ir 
tai padės ateityje susiorien
tuoti. Lietuvoje yra matomoji 
valdžia ir uždara - maža grupė, 
kuri viską sprendžia. Nepaslap- 
tis - rengiamas įstatymas sulai
kyti įtartinus asmenis 6 mėne
siams.

Po šių pranešimų diskusijo
se buvo paliesti Mažosios Lie
tuvos, kariuomenės išvedimo į 
Karaliaučiaus sritį, Mažeikių 
naftos įmonės likimo ir kiti 
klausimai. Apie LFB veiklą lie
tuvių bendruomenėje, VLIKe, 
ALTe ir Lietuvių fonde kalbė
jo dr. A. Razma, dr. K. Ambro

JAV ir Kanados Lietuvių fronto bičiuliai 1993 m. rugpjūčio 1-8 d.d. Dainavoje 
surengtoje trisdešimt septintojoje lietuviškų studijų savaitėje svarstybų Už
sienio lietuvių pareigos dabartinei Lietuvai” dalyviai. Iš kairės: LINAS KOJE
LIS, VILIJA ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ, GINTĖ DAMUŠYTĖ ir JONAS 
PABEDINSKAS Nuotr. Vyt. Krikščiūno

zaitis, dr. A. Damušis ir V. 
Naudžius.

Rugpjūčio 6 d. priimtas nau
jas LFB statutas. Statutą pa
ruošė teisininkas Alg. Rauli
naitis. Dar buvo diskutuota 
Venclovos lenkų spaudoje ir 
Slavino vokiečių spaudoje 
mesti kaltinimai Lietuvos 1941 
metų laikinai vyriausybei ir 
tų metų birželio tautos suki
limui. Vakare partizanų pa
gerbime buvo rodomas Lietu
voje paruoštas filmas apie par
tizanų vadą J. Lukšą-Dauman
tą. Dr. Nijolė Bražėnaitė-Luk- 
šienė dalyvavo studijų dienose 
ir jos vyro pagerbime.

Rugpjūčio 7 d. tema - “Už
sienio lietuvių pareigos da
bartinei Lietuvai”. Gintė Da- 
mušytė, dirbanti Lietuvos at
stovybėje prie Jungtinių Tau
tų, lygino Amerikos ir Lietu
vos konstitucijas bei demokra
tinius vyksmus. Čia demokrati
ja - šimtametinė, o Lietuvoje 
vos prasidedanti. Čia piliečiai 
buriasi į bendravimo organiza
cijas tarpusavio pasitikėjimo 
ugdyti. Tenai atsiribojama, už
sidaroma nuo kitaip manančių.

J. Pabedinskas, ekonomistas, 
patvirtino, kad Lietuvoje išei
vija susiduria su didelėmis 
kliūtimis. Baimė prarasti už
tikrintas pozicijas stabdo re
formas, kurios turi vykti ra
dikaliai, kaip ir kituose bu
vusiuose satelitiniuose kraš
tuose.

Linas Kojelis kėlė mintį, kad 
lietuviai turi rodyti didesnį iš
prusimą JAV politikoje. Turi
me atskirti gerą politiką nuo 
nesąžiningo. JAV-se turime 
mažą skaičių pozityviai dir
bančių. Vilija Aleknaitė, sei
mo narė, džiaugėsi, jog ryšiai 
su išeivija stiprėja, nežiūrint, 
kad mylėti Lietuvą ištolo yra 
lengviau negu esant arti jos. 
Visur daug įtampos tarp buvu
sių kalinių ir jų kankintojų. 
Po šių pranešimų vyko ilgos 
diskusijos.

Studijų savaitės svarstyboms 
vadovavo Alg. Raulinaitis ir dr. 
Zig. Brinkis. Diskusijose akty
viai dalyvavo: dr. K. Ambro
zaitis, dr. A. Damušis, St. Dar- 
gis, J. Kojelis, V. Maželis, V. 
Naudžius, dr. R. Šomkaitė, ra
šytojas V. Volertas. Studijų 
savaitė užbaigta tradiciniu li
teratūros vakaru. Poezijos ir 
prozos kūrinius skaitė rašy
tojai: P. Jurkus, Č. Grincevi- 
čius ir V. Volertas, kuris ir bu
vo šios vakaronės rengėjas.

V.A. ir V.K.
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Alfonso Mikulskio (1909-1983) 
įsteigtas M. K. Čiurlionio ansamb
lis, darbą pradėjęs Vilniuje ir jį 
užbaigęs Klivlande, vėl buvo at
gijęs Lietuvos tautinėj galerijoj 
surengta dokumentine nuveiktų 
darbų paroda. Tautinė galerija 
Vilniuje dabar yra gavusi užda
ryto LTSR revoliucijos muziejaus 
patalpas Vilniuje. Jose bus baig
tos įrengti didelės saugyklos, ku
riose, matyt, bus vietos ir M. K. 
Čiurlionio ansamblio archyvui, 
ten nuvežtam Henriko Paulausko. 
Parodos atidaryme dalyvavo Vil
niun iš Klivlando atvykusi Ona 
Mikulskienė, buvusi M. K. Čiur
lionio ansamblio kanklių orkest
ro vadovė. Viešnią iš JAV pasvei
kino ir dainomis pagerbė žymusis 
“Lietuvos” ansamblis.

Sol. Daivos Mongirdaitės-Ri- 
chardson, lyrinio soprano, kon
certą gegužės 16 d. Maironio par
ko salėj surengė Worcesterio Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos mo
terys, telkiančios lėšas jos rei
kalams. Worcesterio miestelis yra 
prie Bostono. Ten 1899 m. lietuvių 
įsteigtai parapijai dabar vadovau
ja klebonas kun. Vincas Parulis, 
MIC. Renginys pradėtas parapijos 
moterų surengtais pietumis. Sol. 
D. Mongirdaitė koncertui buvo 
pasirinkusi lietuvių kompozitorių 
dainas, F. Leharo, S. Rombergo 
operetines kompozicijas ir G. 
Pučinio ariją iš operos “Gianni 
Schicchi”.

Lietuvių rašytojų draugijos 
išeivijoje tęsiamas literatūrinių 
premijų skyrimas dabar atsilieka 
daugiau kaip vienerius metus. Pre
mija už geriausią 1991 m. grožinės 
literatūros knygą buvo paskirta 
tik 1992 m. gruodžio 14 d. Ver
tintojų komisija, kurią sudarė 
pirm. Leonardas Andriekus, na
riai Algirdas Landsbergis ir Leo
nardas Žitkevičius, 2.000 dolerių 
premiją, padalintą į dvi lygias da
lis, paskyrė Vytautui Volertui už 
romaną “Vilkas iš Galų” ir drama
turgui Kostui Ostrauskui už mo
dernų dramos kūrinį “Ars amo-, 
ris”. Kadangi abu laureatai gy
vena Filadelfijoje, ten buvo su
rengtas ir dar labiau pavėluotas 
premijos įteikimąs. Šventę su
organizavo Filadelfijos kultūros 
centras, kurio valdybos pirminin
kas yra skulptorius Petras Vaš- 
kys. Iš tikrųjų laureatams Vytau
tui Volertui ir Kostui Ostrauskui 
buvo įteikti tik premijos pasky
rimo aktai. Mat pinigus mecena
tas JAV lietuvių fondas jiems jau 
buvo nusiuntęs po oficialiai pa
skelbto 1991 m. premijos pasky
rimo. Įvyko tik Lietuvių rašytojų 
draugijos valdybos pirm. Pauliaus 
Jurkaus pokalbis su laureatais ir 
koncertinė operų arijų programa, 
atlikta sol. Rasos Krokytės-Vesel- 
kienės su akompaniatore Angele 
Kaulinyte.

Bronius Jonušas, lietuviškų 
maršų kūrėjas, mirė 1976 m. va
sario 12 d. Nebraskos Omahoje, 
o š. m. gegužės 20-22 d.d. Lietu
von grįžo pirmuoju savo vardo 
festivaliu. Broniaus Jonušo festi
valį dūdų orkestrams Kaune ir 
Vilniuje surengė Lietuvos pučia
mųjų instrumentų muzikų sąjunga 
su pirm. prof. A. Budriu ir Vil
niuje veikiantis pučiamųjų orkest
ras “Trimitas”, vadovaujamas R. 
Balčiūno. Festivalin iš JAV su 
dukra atskrido B. Jonušo našlė 
Emilija, orauostyje sutikta jo 
“Iškilmingu maršu”. Ji atvežė 
premijas, įsteigtas B. Jonušo 
pučiamųjų muzikos festivalio lau
reatams. Lietuvos muzikos akade
mijoje buvo surengti du festiva
lio konkursai: jaunųjų atlikėjų 
pučiamaisiais instrumentais ir 
dabartinių Lietuvos kompozito
rių naujų maršų. Pirmoji B. Jo
nušo festivalio dalis Vilniuje 
baigta jame dalyvavusių dūdų 
orkestrų paradu ir jų koncertu 
Kalnų parke. Vilniuje B. Jonu
šas paskutinį kartą lankėsi 1970 
m., Lietuvos respublikinėn dai
nų šventėn pakviestas lietuvių 
liaudies muzikos entuziasto Jo
no Švedo (1908-1971). Antroji 
festivalio dalis Kaune gegužės 
22 d. buvo pradėta jungtinio pu
čiamųjų orkestro Rotušės aikštėje 
atliktais B. Jonušo maršais. Ta
da nuo Kauno rotušės buvo nužy
giuota Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodelin. Ten prisimintas 
lietuviškų maršų karaliumi laiko
mas B. Jonušas, surengtas geriau
sio Lietuvoje dūdų orkestro “Tri
mitas” koncertas. Velioniui B. 
Jonušui skirtas Mišias Šv. Myko
lo Arkangelo (Įgulos) šventovėje 
atnašavo kapelionas kun. A. Bu
lota. Po Mišių šventovėje įvyko 
antrasis “Trimito” koncertas, šį
kart turbūt religinės muzikos.

Aukštaitijos krašto vaikų šven
tę “Dar ratą ratelį” Panevėžyje 
kasmet surengia jos iniciatorė 
ir vyr. choreografė Zita Rimku
vienė. Šiemetinėn šventėn įsijun
gė mažieji šokėjai iš Panevėžio, 
Biržų, Rokiškio ir iš Baisogalos 
atvykusi vaikų kapela.

Poetas Petras Gaulė, eidamas 
71-muosius metus, mirė Vilniuje 
liepos 19 d. Velionis buvo para
šęs kelias poezijos knygas vai
kams ir suaugusiems, bet labiau
siai pagarsėjo dainų tekstais. Jais 
naudojosi B. Gorbulskis, V. 
Telksnys, M. Vaitkevičius ir kiti 
Lietuvos kompozitoriai. Populia
rios dainos “Motinos valsas”, 
“Dar širdyje ne sutema”, “Myliu” 
ir dešimtys kitų su peoto P. Gau
lės tekstais yra paplitusios visoj 
Lietuvoj. Velionis buvo pašarvo
tas Lietuvos rašytojų sąjungos 
salėje, palaidotas Karveliškių 
kapinėse.

Kernavės archeologijos ir is
torijos gamtiniame muziejuje 
atidaryta radinių paroda, susieta 
su ilgu laikotarpiu nuo aštuntojo 
tūkstantmečio prieš Kristaus gi
mimą iki XVII š. po jo mirties. 
Archeologiniu bei istoriniu mu
ziejumi dabar yra tapęs 200 hek
tarų plotą turintis Pajautos slė
nis, istorikų pavadintas lietuviš
kąja Pompėja. Archeologai, jį ka- 
sinėję penkiolika vasarų, pagal 
surastus fragmentus piešiniuose 
atkūrė kauladirbio ir juvelyro 
sodybų, viduramžių miesto pla
nus. Fonduose jau sukaupta apie 
15.000 radinių — miestelėnų bui
tinių daiktų, amatininkų darbo 
įrankių. Kernavės muziejus dar 
neturi nuosavos pastogės. Šieme
tinė archeologinė paroda atida
ryta Kultūros namų salėje, etno
grafinė — priesalyje.

Liaudies muzikos ir teatro 
švente “Tėvučio pakluonėj” ro
kiškėnai paminėjo pirmojo lietu
viško vaidinimo Panemunėlyje 
100 metų sukaktį. Šventė buvo 
susieta su kun. Jonu Katele 
(1831-1908), žymiuoju liaudies 
švietėju, palaidotu prie Pane
munėlio šventovės. Baigęs Var
nių kunigų seminariją, jis vika
ru dirbo Naujamiestyje, Jūžin
tuose, Dusetose, Zarasuose, o 
klebonu — nuo 1872 m. iki mir
ties Panemunėlyje. Kun. J. Ka
telė organizavo slaptas lietu
viškas mokyklėles, daraktoriais 
vadinamų mokytojų kursus, lie
tuviškus vaidinimus, į juos įsi
jungdamas ir pats. Liaudies mu
zikos ir teatro šventėje daly
vavo Rokiškio rajono saviveik
liniai teatrai, etnografiniai an
sambliai, svečiai iš Zarasų, Ku
piškio ir net Gudijos Mogiliovo. 
Krašto muziejaus pievelėje prie 
etnografinės klėtelės Rokiškio 
savivaldybės teatro aktoriai su
vaidino B. Dauguviečio “Žaldo
kynę”. Panemunėlio vidurinės 
mokyklos moksleiviai savo spek
takliui “Kaip velnias akmenį ne
šė” buvo pasirinkę senovinį kluo
ną. Dvi dienas trukusioj šventėj 
skambėjo lietuvių liaudies dai
nos ir šokių muzika.

“Auksakalių galerija”, atida
ryta Vilniaus senamiestyje, yra 
susieta su tolima praeitimi. Pa
sak Neringos Kažukauskaitės pra
nešimo “Tiesos” skaitytojams, 
dekoratyvinės taikomosios dai
lės šaka auksakalystė Lietuvoje 
turi senas tradicijas, kurias da
bar bandoma atgaivinti. Archeo
loginiai duomenys liudija, kad 
metalo ir gintaro papuošalai Lie
tuvoje žinomi nuo pirmojo tūks
tantmečio prieš Kristaus gimimą. 
Istoriniuose XIV š. šaltiniuose 
jau minimas kunigaikščio Gedimi
no auksakalys Jokūbas, o 1495 m. 
Lietuvos kunigaikštis Aleksand
ras Vilniuje įsteigė auksakalių 
skyrių ir jiems patvirtino V. Eu
ropos pavyzdžiu sudarytą statu
tą, meistrams leidusį turėti pa
meistriais vadinamus mokinius. 
Naująją “Auksakalių galeriją” 
Vilniaus senamiestyje, vadovau
jamą Gražinos Gružauskienės, 
suorganizavo penki žymūs dabar
tinės Lietuvos juvelyrai — Ma
rija Gurevičienė, Arvydas Gure
vičius, Vytautas Matulionis, Si
gitas Virpilaitis ir Žilvinas Baut- 
rėnas. Pirmajai pardavimo paro
dai buvo išstatyti Birutės Stul
gaitės, Žilvino Baurėno, Marijos 
Gurevičienės bei kitų žymių ju
velyrų gintariniai dirbiniai. 
“Auksakalių galerija” planuoja 
surengti keletą parodų per me
tus, jas papildydama porceliano 
darbais ir grafikos kūriniais. 
Galerija turės juvelyro stalą, 
prie, kurio bus galima užsisakyti 
norimą papuošalą. Ketinama at
gaivinti ir auksakalystės mo
kyklą. v. Kst.
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PRISIKĖLIMO
Parapijos kredito kooperatyvas 

_ j • narni i a o-------Z------ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
Telefonai: (416)532-3400 ir532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 3.75%

180-364 d. term, ind........... 4.00%
1 metų term, indėlius....... 4.00%
2 metų term, indėlius....... 4.25%
3 metų term, indėlius....... 4.50%
4 metų term, indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 4.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. Ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
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 ................. 5.95%
2 metų ................. 7.25%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 6.00%

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

Lietuvos studentai sportininkai, dalyvavę Pasaulio universitetų varžybose 
Buffalo mieste, JAV-se

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

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

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

D\/i ELECTRICAL
DVL 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.

“Ali THE

MASKELL INSURANCE world-

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

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

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

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

skaitytuvą (kompiuterį)

Į 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

Dar apie Pasaulio universitetų 
žaidynes

Buvo rašyta apie Lietuvos studen
tų sportininkų dalyvavimų 1993- 
siais Pasaulio universitetų žaidy
nėse, Buffalo mieste Niujorko vals
tijoje, plačiau paminint grąžų jų 
pasirodymą ir pasiekimus. Būtina 
priminti, kad Lietuvos studentų 
sportininkų, žaidynių metu globė
ja buvo Liuda Balčiuvienė, gyve
nanti Buffalo mieste. Ji siela ir 
širdimi atsidavus, vadovavo ir pa
dėjo Lietuvos atstovams kiekvie
name jų viešnagės žingsnyje. Bu
vo suorganizavusi būrį talkininkų, 
kurie atliko vertėjų pareigas, telkė 
finansinę paramą ir svečiams tei
kė kitas paslaugas. Visiems talki
ninkams Liuda Balčiuvienė išsiun
tinėjo padėkos laišką, kurio turinį 
atsiuntė vienas jos bendradarbių, 
hamiltonietis Rimas Bagdonas. 
Sutrumpinę kai kurias laiško vietas 
perspausdiname.

... Sportininkai, 18-26 metų am
žiaus, atstovavo 126 kraštams, jų tar
pe - šešiolika atletų, Lietuvos stu
dentų sporto sąjungos narių, ku
riems vadovavo šios sąjungos pir
mininkas Česlovas Garbaliauskas.

Lietuvos sportininkai iš JFK ora- 
uosčio Niujorke autobusu, kurį nu
samdė Henrikas Laučius ir Niujor
ko lietuvių bendruomenės nariai, 
atvyko į Buffalo liepos 7 d. Nedel
siant įsijungė į varžybas, kur krep
šininkės pirmosios pradėjo skinti 
laimėjimus: 94:60 prieš Kanadą, 
93:51 - Japoniją, 89:51 - Rumuniją 
ir 74:72 - Vokietiją. Suklūpė prieš 
Kiniją 88:82, laimėjo prieš Ukrai
ną 88:57, pralaimėjo Kubai 76:73, ir 
pagaliau, dėl bronzos medalių rung
tynes pralaimėję JAV-bėms 83:73, 
tenkinosi ketvirtąja vieta.

Dvidešimties metų amžiaus Ne
rijus Beiga, anksčiau varžęsis Bar- 
celonos olimpiadoje, dalyvavo plau
kimo krūtine, 100 ir 200 m, varžy
bose. 100 m plaukime iš 32 dalyvių, 
liko 16-tuoju, o 200 m - buvo 14-tas 
iš 33. Virgilijus Alekna, 21 m. am
žiaus, pirmą kartą dalyvaudamas 
tarptautinėse varžybose, disko 
metime liko 10-tuoju. Kęstutis Kli
mas, Europoje skaitomas ketvirtuo
ju, 100 m bėgime pasiekė pusiau 
baigmę. 100 m su kliūtimis bėgime 
Diana Radavičienė iš 21 dalyvės - 
šešioliktoji. Nelė Savickytė-Ži- 
linskienė, taip pat dalyvavusi Bar- 
celonoje, čia pasipuošė sidabro 
medaliu. Šokimo į aukštį varžybose 
Nelė su kitomis 13-ka pateko į baig
mę. Po kelių bandymų pasiliko trys, 
kurių tarpe buvo Nelė. Kartelė bu
vo pakelta iki 197 cm, bet nė viena 
iš paskutiniųjų trijų negalėjo to 
aukščio įveikti. Sprendimas buvo 
padarytas atsižvelgiant į mažiau
sią nesėkmingų šokimų skaičių. JAV 
gavo aukso, mūsų Nelė sidabro ir 
Ukraina bronzos medalius. Spor
tininkai čia atvyko su tikra varžy
bų nuotaika..., ir mums paliko neiš
dildomą įspūdį.

Daug planavimo ir darbo buvo 
įdėta per penkis mėnesius, prieš at
vykstant sportininkams iš Lietuvos. 
Buvo surasti savanoriai vertė
jai, apmokyti ir gavę šių pasaulinio 
masto varžybų pažymėjimus. Jų bu
vo net vienuolika. Kanadiečiai: Arū
nas Morkūnas, Rimas Bagdonas, Ka
zimieras Deksnys, Virginija Žemai
tienė ir Gražina Bieliūnienė. Iš 
■Niujorko valstijos ir Ročesterio 
miesto: Aurelija Dolata, Denis ir 
Audronė Mažeikos, Vytautas Nasvy- 
tis, Saulius Vidas ir Paulius Kli
mas. Dr. Musteikis globojo krepši
nio komandą, Jara Bieliūnas, Tanya 
Balčius ir Kathy Dolata lydėjo spor

tininkus išvykose prie Niagaros 
krioklių ir kitur. Visiems reikėjo 
daug laiko ir pinigų. Klemas Sakas 
ir John su Caroline Madeiros globojo 
su sportininkais atvykusius keturis 
jų rėmėjus.

Mūsų tautiečiams į žaidynes atva
žiavus, paaiškėjo, kad jiems stinga 
pinigų apsimokėti už apsistojimą 
Buffalo universiteto bendrabutyje. 
Buvo pradėta rinkti lėšos, rengiant 
sportininkams su vietiniais lietu
viais susitikimus. Kreiptasi į lie
tuviškas įstaigas, organizacijas Ka
nadoje ir JAV-se.

Baigdama laišką, Liuda Balčiuvie
nė rašo, kad atvykę lietuviai sujau
dino, buvo nuotykių ir kartais keblu
mų. Tačiau, nežiūrint visko, jie pa
liko tuos specialius momentus, ku
rie visuomet primins jų 11-kos die
nų viešnagę Buffalo mieste...

V. Ivanauskas Hamburge
Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjo 

Valdo Ivanausko persikėlimas iš 
Vienos “Austria” klubo į Hambur
go SV vienuolikę rado platų atgarsį 
Vokietijos sportinėje žiniasklaido- 
je. Lietuvis “perleistas” vokiečiams 
už 1,3 milij. m. (1 milij. kanad. dol.) 
jau dabar vadinamas “Ivanu baisiuo
ju”, nes jis Austrijos pirmenybėse 
įkirto rekordinį 15 įvarčių skaičių. 
Laikraščiai Valdą vadina dar vulka
nu, tačiau kartu ir “karštakošiu”, 
labai dažnai bereikalingai pažei
džiančiu futbolo taisykles, nubau
džiamas geltona ar raudona korte
le. Pastaroji reiškia aikštės pali
kimą iki pat rungtynių pabaigos, ne
leidžiant taip pat žaisti sekančia
me susitikime. Lietuvio metinis at
lyginimas Vokietijoje siekia 200 
tūkst. dolerių.

Jau pirmose Vokietijos aukščiau
sios lygos pirmenybių rungtynėse 
Valdas į Niurnbergo vartus įkirto 
du įvarčius. Hamburgas rungtynes 
laimėjo pasekme 5:2. Spaudos atsi
liepimai: “Ivan, Ivan - šaukė žiū
rovai. Hamburgas turi naują futbo
lo numylėtinį. Juo yra 16 kartų žai
dęs Lietuvos rinktinėje V. Ivanaus
kas. Pradžioje lietuvis negalėjo 
apsiprasti šlapioje aikštėje, tačiau 
netrukus jis laužė Niurnbergo gy
nybą. “Super” - rašo 4,5 milij. egz. ti
ražu leidžiamas “Bild aus Sonntag”. 
“Milžinas lietuvis!” - pasakė vie
nuolikei kapitonas van Heesen. Su 
juo turėsime daug džiaugsmo”.

Sensacingai žaidžiantis lietuvis VAL
DAS IVANAUSKAS aukščiausioje 
Vokietijos futbolo lygoje. Nuotrauka 
iš vokiečių spaudos

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

'i 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

BALTIC CONSTRUCTION
Namų (rengimai 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
a Nemokamas įkainavimas u Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Wasaga Beach/Staynertel. (705) 428-6502.

Dabar milijonai futbolo aistruo
lių kiekvieną šeštadienio vaka
rą, radijo ir televizijos perduo
damų rungtynių laidose, girdės “Li- 
tauer” vardą, milijonai spaudos 
skaitytojų mūsiškio pavardę links
niuos spaudos skiltyse. Labai di
delė Lietuvai propaganda, nes 87% 
Vokietijos sporto aistruolių fut
bolą išskiria iš kitų sporto šakų.

Gaila, gerokai nusivyliau R. 
Mažuolių Europos plaukimo pirme
nybėse: 100 m l.st. plaukime lietu
vis televizijos žiūrovams buvo pri
statytas šalia ruso Popovo prie fa
voritų. Mūsiškis atplaukė paskuti
nis, aštuntas, laikas - 50,52 sek. 
Vokietis komentatorius pažymėjo, 
kad “Litauer” apvylė savo gerbėjus, 
kadangi šiame sezone jis yra laimė
jęs daug tarptautinių varžybų.

Savo gerą vardą Raimundas patai
sė 50 m l.st. plaukime, laimėdamas 
trečią vietą ir kartu pirmą bronzos 
medalį Lietuvai Europos plaukimo 
pirmenybėse. R. Mažuolis šį nuoto
lį nuplaukė per 22,44 sek. Pirmas 
vėl buvo rusas Popov. K. Baronas

Golfo žinios
Toronto lietuvių golfo klubo pas

kutiniųjų penkių tarpusavio tur
nyrų laimėtojai ir jų pasiektos pa
sekmės: 1993 m. liepos 10 d., “Cardi
nal” golfo laukuose, dalyvaujant 34 
golfininkams - I v. V. Kaknevičius 
76, II v. S. Podsadecki 77, III v. R. 
Šimkus 80, IV v. J. Rusinavičius 84. 
Išlyginamųjų smūgių varžybose - I v. 
R. Burdulis 59(85), II v. V. Vaičiūnas 
63(92), III v. A. Smolskis 65(93), IV 
v. A. Jonikas 67(88); liepos 17 d., 
“Springwater”, dalyvaujant 46 golfi
ninkams - I v. R. Šimkus 77, II v. S. 
Podsadekci 77, III v. D. Vaičiūnas 80. 
Išlyginamųjų smūgių varžybose -1 v. 
V. Vaičiūnas 60(87), II v. M. Ignata
vičius 64(81), III v. J. Danaitis 65(85), 
IV v. A. Jonikas 65(86). Moterų klasė
je - I v. Gražina Stauskienė 61(98), II 
v. Jūra Ignatavičienė 62(93); liepos 
24 d., “Camp Borden”, dalyvaujant 30 
golfininkų - I v. A. Stauskas 76, II v. 
R. Šimkus 79, III v. A. Mikelėnas 79. 
Išlyginamųjų smūgių varžybose -1 v. 
J. Mikelėnas 62(94), II v. R. Saplys 
66(80), III v. D. Vaičiūnas 68(80). 
Moterų klasėje - I v. Irena Kyman- 
tienė 71(92), II v. Jūra Ignatavičie
nė 74(104); liepos 31 d. “Royal Downs”, 
dalyvaujant 36 golfininkams - I v. 
R. Šimkus 74, II v. A. Stauskas 76, 
III v. S. Podsadecki 77, IV v. Steve 
Podsadecki 79. Išlyginamųjų smūgių 
varžybose - I v. L. Medelis 60(86), II 
v. R. Bagdonas 62(78), III v. R. Ky
mantas 63(81). Moterų klasėje - I v. 
Irena Kymantienė 66(87), II v. Darija 
Deksnytė 67(89).

A.a. JONAS DAMBARAS

Šiuo keliu eik
Jau penkeri metai be a.a. Jono 

Dambaro, amžinybėn iškeliavusio 
1988 m. rugpjūčio 31 d. Jo netek
tis palietė Toronto skautų “Ram- 
byno” tuntą, Lietuvių namus, Iš
ganytojo parapiją, ligonių lanky
mo būrelius, šeimą, gimines ir 
draugus. Sakoma — darbuose nė
ra nė vieno nepakeičiamo. O vis 
dėlto darbščiųjų netektis ilges
niam laikui palieka spragų. A. a. 
brolį Joną pakartoti niekam ne
būtų lengva. Liko velionies įspaus
ti pėdsakai, matomi ir kalbantys: 
šiuo keliu eik. Tai palikimas jau
niesiems, gairės tiems, kurie ieš
ko, ką gero galima atlikti tarnau
jant savo artimui.

Maldose prisiminti mus paliku
sį Brolį kviečia duktė Kristina, 
žentas ir visi giminės. S.

Skautų veikla
• Rugsėjo 7 d., 7.30 v.v., Toron

to Lietuvių namų posėdžių kamba
ryje įvyks skautininkų-kių suei
ga. Visi-sos laukiami.

• Rugsėjo 14 d., 7.30 v.v., skau
tų būkle - “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntų vadovų-vių posėdis, sezono 
atidarymas. M.

OFFORD 
IREALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės i A .

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

XZ 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

3.75% už 90 dienų term, indėlius
3.75% už 6 mėnesių term, indėlius
4.00% už 1 m. term, indėlius
4.25% už 2 m. term, indėlius
4.50% už 3 m. term, indėlius
5.00% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
4.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 
4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
6.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.75% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
1.75% 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 ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

5.95%
7.00%
7.75%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 6.00%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 97 milijonus dolerių

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

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

ĖMĖ LASALLE, QUE. Į 

Naujas telefonas
AAAA SKAMBINKITE INFOR- 

, OQ7_QxQx MACUOS IR APTARN- 
13d Į □Q27O 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

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

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

KELIONES 
Į LIETUVI
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
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Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

teks padidinti ir kitų provin
cijų universitetuose.

Tada reikės padaryti labai 
svarbų spredimą: stambiu 
mokslapinigių padidinimu su
mažinti studentų skaičių arba 
sustiprinti finansinę valdžios 
paramų studentams. Šiuo metu 
jau yra Kanados vyriausybės 
paskolų planas neturtingiems 
studentams. Tos paskolos pa
dengia mokslapinigius, bet so
cialiniu požiūriu nepalieka 
pakankamai pinigų pragyveni
mui studijų mėnesiais. Bai
gus studijas ir gavus darbą, 
reikalaujama skubaus pasko
lų sugrąžinimo, neatsižvel
giant į uždarbį ir kitus nauja
kuriu tapusio absolvento rei
kalus.

Vedamasis primena su pajamų 
mokesčiu susietą kitą valdinių 
paskolų planą studentams (In
come Contingent Repayment 
Loan). Šio plano projektas vi
siem studentam parūpintomis 
paskolomis padengtų ir moks
lapinigius, ir normalaus stu
dentiško gyvenimo išlaidas, 
nekreipdamas dėmesio į jų fi
nansinę būklę.

Baigus studijas ir pradėjus 
dirbti, paskolas jų valdiniam

KLB žinios
Birštono konferencijoje išeivi

jos ir Lietuvos santykiams aptar
ti svečio teisėmis dalyvavo A. Vai
čiūnas, KLB valdybos pirmininkas.

“2001-ieji ir mes”, KLB paruoš
tas ir išspausdintas leidinys su
pažindina su Kultūros ir švietimo 
suvažiavimu, įvykusiu 1992 m. ba
landžio 25-26 d.d. Leidinys yra iš
siuntinėtas j visus Kanados uni
versitetus ir bibliotekas taipgi ir 
į Lietuvą.

Iš Lietuvos sveikatos ministe
rijos atėjo padėka Humanitari
nės pagalbos komisijai (KLB) už 
medikamentų siuntą, kuri buvo 
paskirstyta tarp rajoninių ligo
ninių.

Aukos Kanados lietuvių bend
ruomenei: $150 - S. Fredas (Hamil
ton); $100 - S. Čeponienė, B. Vilei- 
ta (Delta, BC); $50 - M. Šalčiūnas 
(Welland); $20 - K. Daunys.

KLB krašto valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems aukoto
jams. Inf.

"Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti sa
vo santaupas. Neužmirština, 
kad tarp įvairių fondų, lietu
viškų institucijų bei organiza
cijų yra jau 40 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios 
apimties savaitraštis. Rašydami 
savo testamentus, neužmmirš- 
kite ir jo. Iškeliauja tautiečiai 
į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir 
toliau. Mažėjant tautiečių skai
čiui, jie reikalingi vis didesnės 
paramos, ypač nuolat kylant pa
ruošimo ir spausdinimo išlai
doms. Testamentinis paliki
mas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lie- 
.tuviškai veiklai. Adresas: “Tė
viškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

fondui reikėtų sugrąžinti per 
15-20 metų kartu su pajamų 
mokesčiu. Tada tas papildo
mas 3-6% mokestis būtų nusta
tytas pagal gaunamą uždarbį 
ir turimas pajamas. Turtinges
nieji ir daugiau uždirbantys 
už studentiškas paskolas atsi
lygintų didesniu pajamų nuo
šimčiu per trumpesnį laiką 
Neturtingiems ir mažiau uždir
bantiems paskoloms grąžinti 
būtų duota daugiau laiko su 
mažesniu įmokų nuošimčiu.

Šis paskolų plano studentams 
projektas taipgi numato išimtį 
tiems, kurių uždarbis, baigus 
studijas, nepasiekia nustatyto 
minimumo - pvz. 20.000 dole
rių per metus. Tokie asmenys 
nuo paskolų grąžinimo laiki
nai būtų atleidžiami, kol susi
lauks didesnio uždarbio. Ta
čiau manoma, kad pajamoms 
nepadidėjus 10 ar 15 metų pa
skolos grąžinimo tektų atsi
sakyti. Nuostolį rimtais atve
jais galėtų padengti pats val
dinių paskolų studentams 
fondas.

Tokiam Kanados vyriausybės 
projektui jau pritaria Ontario 
švietimo ministeris D. Cooke, 
Ontario universitetų taryba 
ir jos pirm. P. George. Studen
tiškų paskolų projektą siūlo 
įgyvendinti ir visos Kanados 
universitetų bei kolegijų (col
leges) draugija. Teigiama, kad 
toks demokratiškai veikiantis 
paskolų studentams fondas ga
lėtų išsilaikyti savo lėšomis 
- atgaudamas paskolas ir jas 
perduodamas kitiems studen
tams. Abejonę kelia faktas, 
kad daug dabartinių pasko
lų, parūpintų neturtingiems 
studentams, vyriausybė neatga
vo ir jas turėjo nurašyti su ki
tais nuostoliais. V. Kst.

Įvairios žinios
Tarptautinės svarstybos 

“Kaunas-93”. Š. m. rugsėjo 16- 
17 d.d. Kauno akademinėse 
klinikose įvyks tarptautinės 
svarstybos klausos diagnos
tikos ir reabilitacijos klausi
mu. Svarstybos vyks anglų ir 
lietuvių kalbomis. Bus verčia- 
ina iš lietuvių kalbos į anglų 
ir atvirkščiai. Registracijos 
mokestis — $100 JAV. Svečiai 
bus apgyvendinti viešbutyje 
“Lietuva”. Kaina — $80 JAV.

Svarstybose su paskaitomis 
ir diskusijose dalyvaus lietu
vių, latvių, estų, danų, italų, 
ukrainiečių, rusų savo sričių 
žinovai. Svarstybas rugsėjo 16 
d. pradės savo kalba Lietuvos 
sveikatos ministeris.

Svarstybas rengia 12-kos as
menų komitetas, kuriam vado
vauja Kauno akademinių kli
nikų Surdologopedinio sky
riaus vedėjas, Medicininės 
reabilitacijos organizacijos 
viceprezidentas J. Valevičius. 
Adresas: Kauno akademinės 
klinikos, Eivių 2, Kaunas 3007; 
tel. (370-7) 733804, 733247, fak
sas 370-7-7985 85. Inf.

: »sssaa <'< vF Ji
Torontiečiai Lietuvių fronto bičiulių surengtoje trisdešimt septintojoje lietuviškų studijų savaitėje 1993 m. 
rugpjūčio 1-8 d.d. Dainavoje. Iš kairės: STASYS DARGIS, GEDIMINAS BUČMYS, VYTAUTAS KRIKŠČIŪNAS, 
VYTAUTAS AUŠROTAS ir VYTAUTAS MONTVILAS Nuotr J Urbono
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Naujos ligoninės projektas Marijampolėje

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

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

Dantų gydytojai

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

Dr. S. DUB/CKAS, d.d.s.

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 7A5USA77

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo tau
tos.

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

KELIONĖS
Į BALTIJOS KRAŠTUS!

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

DR. R. MASKELIS

Šiandieną mūsų krašte turi 
vykti svarbūs pertvarkymai 
įvairiose gyvenimo srityse. 
Dėl buvusios sunkios politi
nės situacijos nebuvo laiku 
priimti nauji, rinkos ekono
mikai susidaryti įstatymai, 
ir ekonomika dar tvarkoma 
senoviškai, yra milžiniška 
infliacija. Kaip tik tokiomis 
sąlygomis socialinės žmonių 
reikmės nukenčia labiausiai. 
Didžiuliai valstybiniai mo
kesčiai sunkiau atsiliepia pa
prastam žmogui, biudžetinės 
įstaigos, pačios negalėdamos 
išsilaikyti finansiškai, papil
domai renka mokesčius jau į 
savo kasą, pvz. už “papildo
mus” tyrimus, procedūras. Bet 
kas nusakys, ar šis, kitas ty
rimas yra “papildomi”? — aiš
ku, administratorius savo įsa
kymais. Manau, visiems aišku, 
kad už visą darbą turi būti su
mokėta, bet nepakartotinai 
“nulupant kailį”. O ši situaci
ja susidariusi mūsuose dėl to, 
kad šeimininkai yra du — vals
tybė ir valstybinės įstaigos 
administracija. Toliau noriu 
kalbėti tik apie situaciją svei
katos apsaugoje, ligoninėse.

Į didžiulę bėdą šią žiemą 
pateko didelės gydymo įstai
gos, statytos neapskaičiavus 
jų ekonomiškumo. Sovietme
čio laikais daugeliui val
dininkų buvo svarbiau “pra
stumti” projektą, bet be jokio 
ekonominio pagrindo. Štai 
mūsų mieste, Marijampolėje, 
pastatyta ligoninė pagal vie
no Maskvos instituto projek
tą. Prieš tai tokia ligoninė 
buvo pastatyta kažkur Etiopi
joje, kaip sovietų dovana. Gal 
karštame klimate ir tinkama 
tokia ligoninė, su daugybe 
stiklo sienose, plačiais lan
gais, bet tokiai ligoninei bū
ti ne Lietuvoje, kur ilgi, lietin
gi pavasariai, rudenys, drėg
nos, vėjuotos žiemos.

Didžiulė problema ligoniui 
patekti į ligoninę, kur jis no
rėtų, kur jis gautų šiuolaikinį 
gydymą. Mūsų ligoninės statu
sas yra rajoninės ligoninės, 
tai yra mes negalime pasiūlyti 
savo ligoninėje gydytis žmo
nėms iš kitų Lietuvos rajonų 
— tokios teisės suteiktos uni
versitetinėms ir sveikatos ap
saugos ministerijos klinikoms, 
esančioms didžiausiuose pen
kiuose mūsų miestuose. Nors 
šiuo metu mes turime vieną 
geriausių operacinių laparo- 
skopų, bet, pagal esamą sta
tusą, jis nėra pilnai naudoja
mas dėl ligonių trūkumo. Mū
sų ligoninėje gan plačiai įdieg
ta ultragarsinė ir endoskopi
nė diagnostinė ir operacinė 
technika, bet šiuo metu tokios 
aparatūros naudojimas finan
siškai yra neekonomiškas, nes 
skirtų mokėjimų mes negalime 
padidinti ir gauti, sutrumpin-

darni gydymosi ištyrimo laiko
tarpį. Taip nepilnai naudo
jama technika greitai sensta 
“morališkai”, nors gal ir ma
žiau susidėvi.

Rodos, prieš metus laiko 
mąsčiau, kodėl už dviejų šim
tų kilometrų, Lenkijoje, to
kiomis ligomis sergą operuo
jami minimaliai invaziniais 
operaciniais metodais, o šian
dieną, kai tokias galimybes 
įgijome, tapo prabanga šią 
techniką išlaikyti ir patiems 
ligoniams tokią pagalbą gauti.

Šių problemų vedini, su ko
legomis ir nutarėme organi
zuoti mažesnės apimties, mo
dernią, gastroenterologinio 
profilio kliniką.

Manome, svarbiausia, kad 
šiame laikotarpyje, kol dar 
nėra ligonių kasų įstatymo, 
nepradėtos privatizuoti gy
dymo įstaigos, mums reikia 
turėti tokios ligoninės pro
jektą. Jis šiuo metu derina
mas su Maltos ordino organi
zacija Lietuvoje ir Vokieti
joje. Norisi pasakyti, kad tai 
bus ne valstybinė, bet kata
likiška ligoninė, kurios “ker
tinis akmuo” bus gerai aprū
pintas diagnostinis skyrius. 
Žmogus, apsistojęs kelioms 
dienoms pensionate (15 vietų) 
gaus galutinę medikų išvadą. 
Visą gydomąją pagalbą jau li
gonis turėtų gauti viename iš 
dviejų gastroenterologinių 
skyrių (po 40 lovų), kuriuose 
operacijos numatytos laparo
skopinės. Norėdami patvirtin
ti savo klinikos krikščioniš
ką pobūdį, manome, kad prie 
minėtų skyrių galėtume išlai
kyti taip pat sunkių, nepagy
domų 10-12 ligonių skyrių, su
teikdami jiems reikalingą me
dicininę pagalbą. Šios kate
gorijos ligoniai mūsuose ne
gauna reikiamos visokeriopos 
pagalbos — jei fizinei jų ne
galiai mes ir padedame, tai 
eutanazinės, dvasinės jų pro
blemos lieka neišpręstos, o, 
dvasiškių padedami, manome, 
galėsime tai padaryti.

Mums būtų labai džiugu, 
kad mūsų idėjų papildymui, 
patobulinimui gautume iš ko

legų ir įvairių tautinių orga
nizacijų pasiūlymų. Steigia
majame ir kūrimosi laikotar
piui norėtume pasikviesti kli
nikos vadovą iš Vakarų. Tokiai 
ligoninei dirbant, čia galėtų 
tobulintis ir baigę aukštąsias 
mokyklas gydytojai, nes Lie
tuvoje gastroenterologinių kli
nikų nėra, nors Vilniuje yra 
garsios prof. Norkūno chirur
ginė ir prof. Krikštopaičio te
rapinė gastroenterologinės 
mokyklos. Norėtume, kad į mū
sų ligoninę galėtų atvykti lie
tuviai, gyveną Lenkijos Suval
kų krašte, Rusijos užimtose 
Karaliaučiaus žemėse. Ne pa
slaptis, kad dalis Vakaruose 
gyvenančių lietuvių nenori 
grįžti į Lietuvą dėl menkos 
medicininės pagalbos. Tokia 
ligoninė galėtų bent iš da
lies šią problemą išspręsti.

Ačiū visiems, kurie nelik
site abejingi mūsų idėjai, pa
rašysite mums laiškus su nau
jais pasiūlymais. Rašykite 
mums šiais adresais: R. Mas- 
kelis, MD, Uosupio 12-37, 4520 
Marijampolė, Lietuva; tel. 
(0037043) 56409. V. Šimkonis, 
MD, Mokolų 73-62, 4520 Mari
jampolė, Lietuva; tel. (0037043) 
51000.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE
V.I.M. EXPRESS inc.

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

[* SAMOGrOA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

^Tjr meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 
Toronto, Ont. M6S 4Y7.

Telefonas (416) 604-8311

Rainbow Printing 
73 Ontario Rd., Welland,

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

NAIVIŲ 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

Ont. L3P 5C2
tel. (416) 732-2117

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

Musų agentai:
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 (Lietuvą
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

Nemokamas namų
įvertinimas.

An independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Dhone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲlOkJd. patarnauja lietuvių kalba.

RF/WBK West Realty Inc.

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.)

Qrrtunc, DRESHER lw 

Real Estate
~ ll—T—i TTT^L 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.

nDITC TTT7 I? INSURANCE O IvILlt JrllLlx brokers
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

— Parapijos choras savo naująjį 
veiklos sezoną pradės rugsėjo 
12, sekmadienį. Tą dieną visi cho
ristai renkasi 10 v.r. į repeticijų 
kambarį. Kviečiame buvusius cho
ristus ir naujus asmenis įsijungti.

— Rugpjūčio 21, šeštadienį, pa- 
krištyti: Edvardo ir Louise (Le
mieux) Paškų sūnus Tomas-Benja- 
minas-Aleksandras; Petro ir Onu
tės (Zdancevičiūtės) Pečiulių sū
nus Petras; Zlatko ir Rūtos (Kisie
liūtės) Sipak sūnus Jokūbas-Anta- 
nas.

Rugpjūčio 27, penktadienį, pa
laidotas a.a. Juozas Kvederys, 82 
m. amžiaus.

— Anapilio knygyne jau galima 
įsigyti naujai Lietuvoje išleistą 
pataisytąją Naujojo Testamento 
laidą. Knyga kietais viršeliais 
su spalvotais Kristaus laikų pla
nais ir žemėlapiais. Kaina - $5.

— Mišios rūgėjo 5, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Veroniką Brokai- 
tytę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
11 v.r. už Vitkų šeimos mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 230 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: A. A. Oliai iš Jupiter, 
FL ir K. Arlauskienė iš St. Peters
burg, FL, JAV. Svečius supažindi
no ir pranešimus padarė LN valdy
bos iždininkas Edmundas Pama
taitis.

— Pareiškimai į išėjusio LN ve
dėjo Teodoro Stanulio poziciją 
su algos pageidavimu bus priima
mi iki spalio 15 d. Kandidatai tu
ri turėti kanadišką patirtį pasta
tų priežiūroje bei pataisymuose, 
gerai mokėti lietuvių ir anglų kal
bas, susiduriant su asmenimis pre
kybiniuose reikaluose, ir bendra
darbiaujant su įvairiomis organi
zacijomis, tarnautojais ir LN na
riais. Aprašymus dėl vedėjo pa
reigų siųsti: V. Drešeris, Lietu
vių namai, 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

— Laikinai LN vedėjo-jos parei
gas perėmė LN administratorė Da
nutė Simonaitytė-Sysak.

— LN valdybos posėdis rugsėjo 
9, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

Aukos Slaugos namams
$1,000 - P. Gumbinas iš Niagara 

Falls, Ont; a.a. Stasės Girdzijaus
kienės atminimui aukojo: $100 - 
Z. A. Stančikai ir Ž.D.N. Vidman
tai; $30 - dr. A. Dailydė. Iš viso 
statybos fonde yra $904,815. Au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P1A6.

Prisikėlimo šventovei Kaune 
aukojo: $100-A. Aperavičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo; $100 - O. Trečiokienė.

Anapilio autoaikštės 
vajui

aukojo: $150 - M. Jakubauskie
nė; $100 - P. Liškauskas, O. Tre
čiokienė, D. Zulonienė, kun. K. 
Kaknevičius; $50-J. Vingelie- 
nė, I. P. Girniai. Iš viso iki šiol 
suaukota $19,350.24.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

įsmnKUKmk

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0R2S
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).

Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 
Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai

Skambinti tel. 536-1 994.

UNITY TRAVEL
DĖMESIO!

Planuokite savo keliones per UNITY TRAVEL 
ir sutaupysite!

I VILNIŲ ..................  $999 (kan.) plius mokesčiai
l RYGĄ....................$999 (kan.) plius mokesčiai
l TALINĄ.................  $999 (kan.) plius mokesčiai
Į Svvinoujscie-Lenkiją .....  $669 (kan.) plius mokesčiai

Teiraukitės žemiausių kainų Europos keliautojams; 
taip pat keliaujantiems tik viena kryptimi.

Patyrę mūsų tarnautojai padės jums suplanuoti keliones 
į bet kurį pasaulio kraštą.

Turime daug praktikos, ruošdami keliones į Rytų Europą, 
Skandinaviją, Pietų Ameriką, Australiją.

Dėl platesnių informacijų ar rezervacijų skambinkite
(41 6) 604-8446

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis mėnesio pir

masis. Pirmais mėnesio penkta
dieniais 7 v.v. šventovėje vyksta 
Šventoji valanda su išstaytu Šven
čiausiuoju, palaiminimu ir 7.30 
v.v. su Mišiomis. Išpažinčių klau
soma prieš Mišias.

— Pirmą mėnesio šeštadienį Gy
vojo Rožinio draugijos nariai 
renkasi Rožinio kalbėjimui 10.30 
v.r., o 11 v.r. Mišioms. Pensinin
kų namuose Mišios 5 v.p.p.

— Tretininkų mūsų parapijos 
kongregacijos Mišios ir pirmas 
naujo sezono susirinkimas įvyks 
rugsėjo 2, ketvirtadienį, 10 v.r. 
Mišios šventovėje, susirinkimas 
saliukėje už altoriaus.

— Prisikėlimo šventovės Kaune 
atnaujinimui nuo 1989 metų per 
mūsų parapiją priimamos aukos ir 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyve atidaryta sąskaita. Per
siuntus aukas, gautas iš Prisikė
limo šventovės atstatymo komite
to laiškas, skirtas aukotojams. 
Kun. Eugenijus Bartulis, atstaty
mo komiteto pirmininkas, rašo: 
“Nuoširdžiai dėkojame jums už 
$7,600 auką Paminklinės Prisikė
limo bažnyčios Kaune atstatymui. 
Ją mes priimame kaip jūsų pasiau
kojimą ir pasiryžimą kartu su vi
sa Tauta kuo greičiau ir gražiau 
baigti Nepriklausomybės pamink
lą”.

— Parapijos choras naujo sezo
no repeticijas pradės rugsėjo 16 
d., 7 v.v., Muzikos studijoje. Cho
rui vadovauja ir visus į chorą įsi
jungti kviečia D. Viskontienė, D. 
Radtke ir akompaniatorė - J. Vai- 
čytė.

— Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja P. Jurėnas, jam talkina 
R. Žiogarys, pradės veikti rugsė
jo 12 d.

— Mišios rugsėjo 5, sekmadienį,
8.30 v.r. - už a.a. Emiliją Kareč- 
kaitė, 9.20 v.r. - už a.a. Edvardą 
Stankaitį, 10.15 v.r. - už a.a. Kazi
mierą Juodviršį, už a.a. Simoną 
Staškevičių, už a.a. Algirdą Stru
milą - 4 metų mirties sukaktis,
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Kun. Edis Putrimas, Vasario 
16 gimnazijos kapelionas, pra
leidęs vasaros atostogas Ka
nadoje, rugpjūčio 27 d. grįžo 
Vokietijon tęsti kapeliono pa
reigų minėtoje gimnazijoje. Iš
tisą liepos mėnesį jis darbavo
si “Kretingos” stovyklavietėje, 
kur stovyklavo per 200 moki
nių (dvi grupės - lietuviškai 
ir angliškai kalbantieji) ir tal
kino lietuvių parapijose. Sto
vykla buvo surengta torontiš
kės lietuvių Prisikėlimo para
pijos. Rugpjūčio viduryje kun. 
E. Putrimas dalyvavo pasaulio 
jaunimo dienose Kolorado 
Denveryje, JAV, kur lankėsi ir 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II. 
Lietuvių grupę sudarė apie 30 
asmenų iš Lietuvos ir išeivijos. 
Jai vadovavo vysk. P. Baltakis, 
OFM, ir sesuo Igne Marijošiū- 
tė. Kun. E. Putrimas iš Vokieti
jos nuvyks ir Lietuvon, kur da
lyvaus susitikime su popie
žiumi Jonu-Pauliumi II ir su 
vysk. P. Baltakiu, OFM, aplan
kys Seinijos lietuvius.

PARDUODAMI Minsko centre bu
tai: 2 butai po 2 kambarius ir 1 butas 
keturių kambarių. Teirautis angliš
kai tel. 661-0350 arba lietuviškai 
tel. 250-8088.

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ,
PROGRAMOJE: 3 v.p.p. - padėkos MIŠIOS

5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje ir 
kun. VYTAUTO VOLERTOpriėmimas 

Meninę programą atliks Toronto lietuvių choras 
“VOLUNGĖ”, vadovaujamas muz. D. VISKONTIENĖS. 
Bilietai (vaišes gaunami sekmadieniais Anapilyje po Mišių.

■> įvyks 1993 m. 
rugsėjo 26, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

Maloniai kviečia visus dalyvauti - 

Anapilio parapijos taryba

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” po atostogų 
pradės naują veiklos sezoną. 
Studentų repeticijos prasidės 
rugsėjo 12, sekmadienį, Lie
tuvių namuose, 6.30 v.v. Jaunių 
ir vaikų - rugsėjo 24, ketvirta- 
tadienį, 6.30 v.p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Dėl informa
cijos skambinti ansamblio va
dovei Ritai Karasiejienei tel. 
279-9079. Inf.

Toronto miestas praneša, kad 
taupant lėšas, parkų įrenginiai 
pramogoms bus uždaryti rug
sėjo 7-8-9 d.d., įskaitant ir 29 
apylinkių sporto bei pramoga
vimų centrus. Tuo reikalu dau
giau informacijų galima gau
ti paskambinant tel. 392-1111. 
Inf.

Prano Sakalo 80 metų gimta
dienio proga, klasės draugai 
dr. Antanas ir Ada Josiukai, 
Antanas Garkūnas, Eliziejus ir 
Ksavera Šlekiai, Kanados lie
tuvių fondui paaukojo $150. 
Ačiū! KLF

Izraelio konsulate, Toronte, 
rugpjūčio 26 d. buvo įteiktas 
medalis ir atitinkamas pažy
mėjimas našlei Julijai Baltu- 
tienei-Lajukienei, kurios vy
ras Vytas Baltutis išgelbėjo 
1943 m. Kauno gete kalintas 
seseris Miriam, Masha ir Es
ther Ga’il bei jų brolį Issar. 
Miriam Ga’il iki karo pabai
gos buvo slapstoma Kupraičių 
šeimoje. V. Baltutis padėjo 
slapstytis ir jos seserims bei 
broliui.

Pagerbimo iškilmėje daly
vavo Izraelio gen. konsulas 
Kanadai dr. R. Zeigerman ir 
Yad Vashem organizacijos at
stovė Miriam Gel Bloom. Kon
sulatui kviečiant, “Tėviškės 
žiburiams” toje iškilmėje at
stovavo V. Bireta. S.

Atitaisymas. “TŽ” 34 nr. straips
nyje “Visos tautos vaikai” pasitai
kė korektūros klaida. Turėjo būti 
išspausdinta: “Trijų vyrų susitiki
mu čia pasidžiaugė Argentinos lie
tuvis, Lietuvos informacinio biu
ro vadovas A. Mičiūdas.‘Mačiau, 
kaip ponas Algirdas Brazauskas 
draugiškai ištiesė ranką savo opo
nentui ponui Vytautui Landsber
giui, kaip prie jų prisijungė prem
jeras Adolfas Šleževičius, ir visi 
linksmai fotografavosi”.

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)

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

Toronto vyrų choras “Aras” 
pradės veiklos sezoną rugsėjo 
14, antradienį, 7 v.v. Prisikėli
mo parapijos salėje. Ateinan
čių metų veiklos tikslas - išvy
ka į Dainų šventę Vilniuje. 
Svarbu, kad kiekvienas būtų 
apsisprendęs joje dalyvauti, 
nes jau laikas registruotis.

Choro vadovybė
Kanados lietuvių muziejaus- 

archyvo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvui 
už $2,000 auką.

Su dideliu džiaugsmu pranešame, kad įsiduk
rinome Raselę iš Lietuvos.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams 
už paramą ir parodytą nuoširdumą per praeitus 
metus.

Taip pat esame dėkingi Algiui Pacevičiui, Rūtai 
Pacevičienei, Lilianai McDonald ir visiems advokatų 
įstaigos “Pacevičius Cord” nariams už profesinį 
patarnavimą ir mūsų svajonių išpildymą.

Laimingi Raselės tėvai -

2®

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 534-5 Z 73.

Sės. Teresėlė, darželio vedėja

A.a. Antano Budreikio mir
ties metinių proga Z. P. Augan
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100. Velionis Antanas 
“TŽ” labai mėgo ir juos skaitė 
su malonumu nuo įsikūrimo 
pradžios. Jo labai pasigenda
me ne tik mes, šeimos nariai, 
bet ir visa mūsų parapija.

A.a. Onai Adomavičienei mi
rus, sūnui Povilui ir dukrai Lai
mai Mačionienei bei jų šei
moms, gilią užuojautą reikš
dama Vanda Jakubickienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

AV parapijos žiniaraštyje pra
nešama, kad po 40 metų šventovės 
pastatą reikia atnaujinti, ypa
tingai iš lauko pusės. Plytų ir ce
mento blokų junginiai ištrupėję, 
ir vanduo gadina visą pastatą. 
Ieškomas tinkamas rangovas.

Susituokti ruošiasi Vilija Luko- 
ševičiūtė ir Tadas Valinskas.

A.a. Artūras-Anicetas Stulgins
kis, 69 metų amžiaus, mirė rug
pjūčio 16 d. Iš AV šventovės rug
pjūčio 19 d. palaidotas Cote dės 
Neiges kapinėse. Liūdi žmona, sū
nus ir duktė su šeimomis, sesuo, 
brolis ir kiti artimieji.

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

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

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

LITZk C? MONTREAL!© LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.
MOKA UŽ:

Certifikatus 1 m.- .. ...... 5.00% Taupymo-special........... .... 1.75%
Certifikatus 2 m..... ...... 5.50% Taupymo - su gyv. dr....... .... 1.25%
Certifikatus 3 m..... ..........  6.00 Taupymo-kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius:

...... 4.25%
..... 4.00%

Einamos sąsk................... .... 1.00%
1 metų ..........
180 d. -364 d. RRIF-RRSP-1 m.term. .... 5.25%

120 d. - 179 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP - 2 m.term. .... 5.75%
60 d. - 119 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 6.00%
30 d.- 59 d. ..... 2.50% RRIF - RRSP - taup........ .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.............. ...........6.50% asmenines - nuo .......... 6.75%
2 metų............... ........... 7.00%
3 metų.............. .........  7.50%

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir "Stainguard”.

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

IEŠKAU bet kokio darbo. Skambin
ti Elytei tel. 323-9208 Toronte.

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

REIKALINGA vienam vaikui auk
lė, kuri galėtų gyventi kartu. Skam
binti Ilonai tel. 731-6102 arba tel. 
884-1918 ir verslo tel. 663-6446.

REIKALINGA vienam vaikui auk
lė, kuri galėtų gyventi kartu ir at
likti namų ruošos darbus. Skambin
ti ir klausti Marina tel. 660-7942.

RANKINIO KOMANDA “Toronto 
Eagles Handball Club” ieško jaunų 
vyrų, įgijusių šios sporto šakos pa
tyrimą Europoje. Skambinti vakarais 
Kari Hrkal, tel. (416) 584-9481.

RUGSĖJO 12 DIENĄ vykstame į 
Lietuvą. Galime nuvežti jūsų gi
minėms tiesiai į namus įvairius 
nedidelius daiktus, vaistus, laiš
kus, dokumentus, pinigus ir kt. 
Skambinti Ričardui (416) 385-3453 
Hamiltone.

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

REIKALINGA rusiškai ar angliš
kai kalbanti moteris, kuri galėtų gy
venti kartu ir atlikti namų ruošos 
darbus bei prižiūrėti 10 ir 8 metų 
mergaites. Skambinti po 5.30 v.p.p. 
tel. 737-4561.

REIKALINGA AUKLĖ, kuri galė
tų gyventi kartu. Skambinti dieno
mis, vakarais, savaitgaliais tel. 738- 
2327 arba dienomis tel. 368-6633.

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

A.a. Domicėlė Vaičaitytė-Gir- 
dauskienė, 100 metų amžiaus, mi
rė rugpjūčio 19 d. Po pamaldų Šv. 
Kazimiero šventovėje rugpjūčio 
23 d. palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi duktė ir 
sūnus su šeimomis bei kiti arti
mieji.

A.a. S. Gonseniauskas, 65 m. am
žiaus, mirė rugpjūčio 20 d. Iš St. 
John Brebeuf šventovės, LaSalle, 
Que., rugpjūčio 23 d. palaidotas 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liūdi sūnus, dvi dukterys ir penk: 
vaikaičiai. B.S.

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

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

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.

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

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.

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.

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.


