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Nežinomoji motina
Tylūs gerieji darbai kaip dirvožemio sultys - nema

tomi, bet veiksmingi. Be jų nudžiūtų augmenija. Tylie
siems darbams išreikšti nėra formų, nėra Įvardijimų bei 
sugrupavimų, kurie paprastai daromi su žinomais, ma
tomais darbais.

C
IVILIZUOTO pasaulio žmonių dauguma jaučia ir 
sutaria, kad tylių gerųjų darbų atlikėjų tarpe pir
maujančią vietą užima motinos. Apie jų meilę savo 
vaikams, apie asmenis, kurie jas supranta ir atjaučia, 

apie gerą ir blogą aplinką žmogiškoms atžalėlėms augti 
ir bręsti - pavasariais pagerbiant motinas, vis prisime
nama rašiniais spaudoje, paskaitomis, pamokslais. Vis 
pakartojamos meilę ir pagarbą motinoms reiškiamos 
mintys. Dažnokai jau betgi ta proga metamas ir kritinis 
žvilgsnis dėl dažnėjančių motiniškų klystkelių, dėl skau
džių moralinių lūžių prigimties ir Dievo įsakymų aki
vaizdoje. Rodos, atsidūrėme kažin kelinto maišto prieš 
Gėrį ir tvarką išvakarėse. O vis dėlto tai tėra tik nusi
leidusi banga nuolatiniame gyvenimo siūbavime. Pa
liestos žemės drumzlės išnyksta, kai pasikeliama, kai 
bangos viršūnę liečia saulė. Sykį vienas pamokslinin
kas glaustai išdėstė pačias būdingiausias gyvenimo ne
geroves. Klausytojams beliko tik atsidusti: štai koks blo
gas šių dienų pasaulis! Tačiau kunigas pamokslą baigė 
žodžiais: “Tai buvo prieš šešis tūkstančius metų”. Ne
tikslu būtų visa tai pavadinti raminimu ar lakia vaizduo
te. Žmonijos istorija patvirtina pasikartojimus. Pergy
venimai yra egoistinio pobūdžio: žmogus per savo trum
pą gyvenimą žemėje negali pajusti to milžiniško banga
vimo, ir jis dejuoja arba džiaugiasi labai mažyčiame sa
vo būties taškelyje. Bet žmogus yra galingas ir ilgalaikis 
savo palikimu, įtaka kitiems, meile augintiniams bei 
artimiesiems.

M
ŪSŲ TAUTOJE tylioji motina yra ilgalaikė ir ne
pakartojama. Visuose sūkuriuose ir bangavi
muose jos palikimas, išdėstytas perkartų kartas, 
palietė ir paskutiniųjų dešimtmečių ainius. Įamžintu pa

vyzdžiu tampa nežinomoji tremtinių motina, ledinėse 
Sibiro lūšnose savo vaikams dalinusi paskutinę duonos 
plutą. Didvyriškumo simboliu nušvinta partizanų moti
na, laiminusi savo sūnus, išeinančius į kovą už tiesą ir 
tėvynę, kentėjusi žiaurius tardymus ir stribų •persekio
jimus. Sunkiose tautinio auklėjimo užduotyse iškyla pa
veikslas nežinomos išeivės motinos ir močiutės, kurios 
sugebėjo savo vaikus ir vaikaičius išlaikyti lietuviškame 
kelyje, kad jie nežūtų tautai. Ir tas sunkus vaidmuo dar 
nepasibaigė - išeivijoje užaugusios jaunos motinos, įsisa
vinusios lietuvybės išlaikymo supratimą ir reikšmę, ne
stovi kryžkelėse ir neklausia, kuriuo keliu pasukti, nors 
pasirinkimas yra. Jaunų šeimų organizavimasis, sura
dęs kitokių veiklos bei išorės formų, nauju bruožu pa
ryškina tą ilgalaikį tautinį palikimą, kuriuo nesudėtin
gu būdu daugiausia rūpinasi motinos. Tai ir yra tie tylūs, 
nesuskaičuojami, nedemonstruojami darbai. Jų atlikė
jos nepremijuojamos, medaliais nepagerbiamos. Darbų 
įvertinimai pavirsta į gerą dirvą mestu grūdu. O bend
rine prasme - tai stambi atsvara prieš sklindantį nusi- 
žmoginimo sąmyšį, prieš tuos nuosmukių smūgius, kurie 
neaplenkia nė mūsų tautos. Motinos dienos minėjimai te
būna sutelktinė visų padėka už mažų žmonių didelius 
darbus. O nuoširdus ačiū turėtų vesti prie praregėji
mo: tylieji darbai taipgi reikalauja supratimo ir para
mos. Č.S.

Rytprūsiai - mažoji Rusija?
Dabartinė Rusija, valdanti šiąsritįsu 900.000 gyventojų, kurių dauguma - rusai bei labai gausi 
jų kariuomenė, tikisi, kad čia amžiams bus Rusija vienokia ar kitokia forma. Jai kelia nerimą 
didėjantis vokiečių skaičius. Apie tai rašo “The New York Times” dienraščio korespondentas, 

apsilankęs Karaliaučiuje

KANADOS ĮVYKIAI

Laukiama įstatymo pakeitimų
Kanados imigracijos įstaty

mo pakeitimus jau ilgokai ruo
šia jos reikalus tvarkantis nau
josios liberalų vyriausybės mi- 
nisteris Sergio Marchi. Minis- 
teriui pirm. J. Chretienui per
ėmus Kanados valdymą, imig
racijos ministeris S. Marchis 
pranešė, kad Kanadon 1994 m. 
vėl bus įsileista 250.000 atei
vių bei jų eilėse esančių po
litinių atbėgėlių. Vyriausybę 
nustebino didelis kanadiečių 
nuomonės pasikeitimas atei
vių įsileidimo klausimu.

Jį atskleidė Otavoje esančios 
“Ekos” tyrimų institucijos š.m. 
vasario mėnesį pravesta ap
klausa, užsakyta ministerio 
pirm. J. Chretieno liberalų 
vyriausybės. Pirmą kartą 53% 
apklaustų kanadiečių daugu
ma pasisakė už įsileidžiamų 
ateivių skaičiaus sumažinimą. 
Dar nepalankesni duomenys 
buvo gauti didžiuosiuose Ka
nados miestuose. Ten net 67% 
gyventojų skundėsi, kad Kana
doje jau dabar yra per daug 
ateivių. Įtakos tokiai išvadai 
turėjo dažniau sutinkami ryš
kiai matomos rasinės mažu
mos atstovai.

Imigracijos ministeris S. 
Marchis jau paskelbė Kana
dos vyriausybės finansinės pa
ramos sumažinimą atbėgėliams 
ateiviams, ją gaudavusiems iš 
provincinių vyriausybių. To
kio ateivio įsikūrimui Ontario 

provincijoje Kanados vyriau
sybė duodavo 76Q dolerių, Kve
beko provincijoje - 1.900, ki
tose provincijose - 1.500. Da
bar šią paramą gaus tik Kana
dos vyriausybės pripažinti po
litiniai atbėgėliai. Prie savo 
prašymų suteikti politinę glo
bą Kanadoje atbėgėliai turės 
pridėti po 500 dolerių, o ištre
miamų iš Kanados lauks 1.500 
dolerių bauda. Kartu buvo pra
neštas ir turistinių vizų pa
slaugų pabranginimas 25%. 
Užsienyje už turistinę Kana
dos vizą reikės mokėti 55 do
lerius. Jie net ir sustabdžius 
vizos išdavimą nebus grąži
nami prašytojui. Pirmas tu
ristinės vizos galiojimo pra
tęsimas Kanadoje kainuos 125 
dolerius.

Šiuo metu Kanadoje jau yra 
24.000 atbėgėlių, neturinčių 
jiems pripažintų politinio at- 
bėgėlio teisių. Pirmąją 4.500 
grupę sudaro atbėgėliai iš Ki
nijos, antrąją 19.500 grupę - 
atbėgėliai iš Šri Lankos, So- 
malijos, Kubos, Salvadoro, 
Etiopijos, Haičio, Irano ir Ira
ko. Imigracijos ministeriui S. 
Marchiui šie atbėgėliai yra di
delis galvosūkis. Mat jų eilė
se yra daug geresnio gyvenimo 
Kanadoje ieškojusių avantiū
ristų ir netgi kriminalinių nu
sikaltėlių. Kai kurie be oficia
laus leidimo Kanadoje gyvena

(Nukelta į 9-tą psl.)

VEIDAS UŽ VANDENYNO Kazys Daugėla, almanachas “Varpai”

Savaitė Lietuvoje
Lenkijos prezidentas Lietuvoje

ELTA praneša, kad balan
džio 26 d. Lietuvoje lankėsi 
Lenkijos prezidentas Lech 
Walensa su oficialia delega
cija. Po sutikimo iškilmių pa
sitarime buvo sprendžiamas 
darbo normalizavimas Lietu
vos ir Lenkijos sienos perėji
mo punktuose, aptarti plates
nio ekonominio bendradar
biavimo bei tautinių mažumų 
reikalai, liečiantys abi vals
tybes. Po to prezidentai Algir
das Brazauskas ir Lech Walen
sa pasirašė Lietuvos ir Lenki
jos draugystės ir bendradar
biavimo sutartį ir padarė 
trumpus pareiškimus.

Savo kalboje prezidentas L. 
Walensa išreiškė viltį, kad 
sutartis bus užpildyta turi
niu, ir bus išnarplioti šių dvie
jų tautų istoriniai įsipainioji
mai. Jo įsitikinimu, “Lenkijos 
ir Lietuvos bendradarbiavi
mas stabilizuoja situaciją 
centrinėje ir rytų Europoje. 
Lenkija yra natūrali Baltijos 
valstybių sąjungininkė jų ke
lyje į jungtinę Europą”. Abiem 
tautom vienodai rūpi “bendra
darbiavimas taikos labui” ir 
gresiantys pavojai — pvz. per 
didelis Rusijos kariuomenės 
telkinys Karaliaučiaus srityje.

Prezidentas A. Brazauskas 
savo ruožtu paminėjo Lenki
jos ir Lietuvos bendros isto
rijos teigiamą laikotarpį bei 
skaudžius 20 šimtmečio pra
džios įvykius. Jo žodžiais: 
“Lietuva ir šiandien neatsisa
ko savo principinės pozicijos, 
kad Vilnius ir Vilniaus kraš
tas tarpukario metais priklau
sė Lenkijai tik faktiškai, bet 
ne teisiškai”, bet dabar Lie
tuvos ir Lenkijos bendrame 
kelyje į naujas Europos struk
tūras jis mato žymiai daugiau 
ir svarbesnių jungiančių til
tų, negu skiriančių sienų. La
bai svarbu, kad dabar nėra tar
pusavio nesutarimų dėl sienų. 
Taipgi jis tvirtino, jog Lietu
va ir Lenkija yra didžiausios 
valstybės Baltijos ir Vyšegra- 
do šalių grupėse, ir labai 
reikšmingas žingsnis būtų 
laisvos prekybos sutarties su
darymas tarp šių šalių.

Spaudos konferencijoje Len
kijos prezidentas pareiškė, 
kad pasirašyta sutartis visiš
kai išbraukė buvusius praeity

je nesutarimus. Telikęs vie
nintelis klausimas, “kokiu 
mastu šalys pasiruošusios kur
ti naujus santykius”. Jo žo
džiais, “Lenkija kupina noro 
ir ryžto bendradarbiauti su
sitarimų dvasioje”. Dėl netei
sėto Vilniaus ir Vilniaus kraš
to užėmimo tarpukario metais 
prezidentas Brazauskas pasa
kęs, kad kalbėti apie teisines 
pasekmes nėra prasmės. “Visi 
jo gyventojai yra Lietuvos pi
liečiai, kuriems valstybė ga
rantuoja vienodas teises”.

Prezidentas Walensa patvir
tino, kad jis vis skeptiškai žiū
ri į “bendradarbiavimo taikos 
labui” programą, tačiau reikia 
išnaudoti kiekvieną galimybę 
saugumui Vidurio Europoje 
užtikrinti, todėl Lenkija jau 
pateikusi įžanginius doku
mentus. Karaliaučiaus srities 
problema, kaip ir anksčiau, 
yra derybų objektas.

Lenkų spaudoje atsiliepi
mai apie pasirašytą sutartį 
buvo teigiami, išreiškią vil
tį, kad sutartis atvėrė geras 
bendradarbiavimo galimybes 
ir suvedė skausmingas sąskai
tas su praeitimi, garantuoda
ma tautinių mažumų teises 
abiejose šalyse.

Prezidentas Bukarešto 
konferencijoje

ELTOS pranešimu, balan
džio 22 d. Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas da
lyvavo Bukarešto konferenci
joje, kurioje buvo diskutuo
jami Europos saugumo, tarp
tautinės prekybos ir privati
zavimo klausimai. Savo pra
nešime apie ekonominę refor
mą Lietuvoje jis apibūdino 
Lietuvos kelią į stabilizaci
ją, pabrėždamas, kad “plėto
dama regioninį bendradarbia
vimą, (ji) siekia svarbiausio 
tikslo — pasirašyti laisvos 
prekybos sutartį su Europos 
Sąjunga ir dar šiais metais 
tapti asocijuota šios Sąjun
gos nare”. Būdamas Bukareš
te, prezidentas susitiko su 
Rumunijos prezidentu lon 
Iliescu, Izraelio užsienio 
reikalų ministeriu Simon Pe
res, Lenkijos seimo maršalu 
Jozef Olesky ir Gruzijos mi
nisteriu pirmininku O. Paca- 
cija.

Karaliaučius (rusiškai Kali
ningrad, vok. Koenigsberg) 700 
metų buvo Rytprūsių sostinė. 
1945 m. Rusija užėmė šią sritį, 
ir nuo to laiko buvo mėginama 
iš jos ištrinti visas vokiškumo 
žymes, rašo Celestine Bohlen 
straipsnyje, išspausdintame 
Toronto “The Globe and Mail” 
dienraštyje balandžio 22 d. 
Šios srities istorinė praeitis 
net nebuvo paminėta didžiojo
je Sovietų Sąjungos enciklo
pedijoje.

Dabar vokiečiai iš įvairių 
buvusios Sovietų Sąjungos 
kraštų vyksta gyventi į Kara
liaučių, kurį nuo Rusijos ski
ria bene 1000 kilometrų ir dvi 
nepriklausomos valstybės - 
Lietuva ir Gudija. Gyventojų 
priskaitoma 900,000, kurių 
dauguma - rusai. Tačiau ne
rimą dėl Karaliaučiaus atei
ties kelia vokiškų šaknų pri
pažinimo ženklai.

Kiek ten vokiečių?
Karaliaučiaus burmistras 

Vitaly Shipov atkakliai neigia 
tokias galimybes, sakydamas, 
kad suvokietinimo nėra, nebu
vo ir nebus. Jo žodžiais, tai tik 
sufabrikuotas reiškinys ir vo
kiečių repatrijavimas neįvyks, 
ir nėra net klausimo apie Vo
kietijos kapitalo plėtojimą. 
Oficialiais duomenimis, pasta
ruoju metu čia apsigyveno tik 
5,000 vokiečių iš kitur, tačiau 
vietiniai vokiečių kilmės ’ gy
ventojai sako, kad jų jau yra 
daugiau kaip 20,000. Vieni at
vyksta iš nestabilios Centri
nės Azijos; kitiems iš tolimų 
vietovių Karaliaučius yra pu
siaukelė į Vokietiją. Mišrios 
vokiečių-rusų šeimos gali ras
ti čia abiejų tautybių kultū
rinio ir religinio gyvenimo 
galimybes ir poreiškius.

Repatrijavimas trukdomas
Rusų-vokiečių namų vedė

jas Karaliaučiuje Raimar Neu- 
feldt oficialiai atstovauja Vo
kietijos vyriausybei, kol bus 
įsteigtas konsulatas. Jis tei
gia, jog Vokietijos vyriausybė 
labai atsargiai komentuoja 
jautrius repatrijavimo klau
simus. Atvyksta iš Rusijos vo
kiečių kasdien, sako Neufeldt, 
tačiau jis negali jiems padė
ti. Jie, negavę oficialaus 
leidimo, negali nei įsidarbin
ti, nei apsigyventi. Apgailes
tauja jis vargingą jų būklę, nes 
jie buvo skriaudžiami sovieti
niais laikais, kaip ir daugelis.

Yra vokiečių, norinčių at
siimti Karaliaučių, bet daugu
ma, kaip Neufeldt ar Potsda
mo burmistras Erwin Motzkus, 
nesitiki stebuklų. Pastarasis 
gimęs Karaliaučiuje ir buvo 
ištremtas, turėjo pėsčiomis ei
ti per Lenkiją į Berlyną 1945- 
46 metų žiemą. Jis dabar su
grįžo vadovaudamas versli
ninkų grupei, kuri ketina at
naujinti ekonominius ryšius 
su Rusija.

NATO vadas Lietuvoje
Lietuvoje lankėsi NATO 

Jungtinių pajėgų Šiaurės Eu
ropoje vyriausiasis vadas ge
nerolas Garry Johnson, rašo 
ELTA (bal. 22). Jį priėmė ir 
saugumo klausimais pasitarė 
seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas ir krašto apsaugos 
ministeris Linas Linkevičius. 
Generolas pabrėžė, kad “NA
TO pasirengusi didinti para
mą Baltijos valstybių kari
nėms pajėgoms, pradedant 
materialine pagalba ir bai
giant įvairių specialistų kon
sultacijomis”.

Žemdirbių suvažiavimas
Kaune balandžio 10 d. įvyko 

trečiasis Lietuvos žemdirbių 
sąjūdžio suvažiavimas, pra- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Laisvoji zona
Neufeldt teigimu reikia pri

pažinti, kad, nors ši teritorija 
buvo vokiečių 700 metų, ji ka
rą pralaimėjo. Motzkaus nuo
mone, “ne jų kaltė, kad jie čia 
atsirado, ir nesinorėtų, kad 
jiems būtų kenkiama, kaip 
mums buvo”.

Verslo reikalai labai lėtai 
ir sunkiai vystosi. Karaliau
čiuje ketinama įsteigti lais
vosios ekonomikos zoną ir pri
traukti Europos investicijų, 
tačiau atsargiai žiūrima į vo
kiečių kapitalą, o tai dar la
biau prisideda prie Rusijos 
netvirtumo verslo srityje.

Vis dėlto yra matoma ir pa
gerėjimo žymių. Rusija suju
dina ekonominių reikalų pa
skatinimą, o sutartys su Lie
tuva ir Gudija leidžia prekes 
pervežti į Rusiją be muito. To
kiu būdu šiais metais ekspor
tai pakilo trigubai, o impor
tuojama penkis kartus dau
giau prekių, ir įsteigta bene 
200 naujų bendrovių. Į Vokie
tiją eksportuojama per $30 
milijonų vertės prekių, kiek 
mažiau, negu į Lenkiją, kuri 
yra pagrindinė prekybos bend
rininkė.

Jaučiamas nerimas
Tačiau nepaisant mažo vo

kiečių ateivių skaičiaus ir 
menkų Vokietijos investicijų, 
suvokietinimo ženklus su di
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deliu nerimu stebi ypač vyres
nieji Karaliaučiaus gyvento
jai. Irina Kuznetsova, srities 
administratoriaus pavaduoto
ja, sako, kad jų tarpe yra daug 
veteranų, kurie kone “alergiš
ki” bet kokiems vokiškumo po
žymiams. Jos supratimu, ki
tos Rusijos sritys jau persir
go klausimus, kurie čia dar 
yra labai skaudūs. Šie reika
lai yra dar jautresni dėl atnau
jinto rusiško nacionalizmo, 
kurio dėka Vladimiras Žiri- 
novskis laimėjo Rusijos sei
mo rinkimus praeitų metų 
gruodžio mėnesį. Vietinė val
džia turi labai atsargiai elg
tis, kad nenuvarytų balsuoto
jų į Žirinovskio pusę, galvo
ja Neufeldt.

Ateitis kelia nerimą ne tik 
Karaliaučiaus srityje gyvenan
čių rusų tarpe, bet ir kaimy
ninėse valstybėse. Nuo Sovie
tų Sąjungos sugriuvimo Rusi
jos karinių pajėgų skaičius 
padidėjo iki 200,000. Dalis 
jų laikinai čia apsistojo ka
riuomenei traukiantis iš Rytų 
Vokietijos ir Baltijos valstybių.

Neufeldt teigimu, ši sritis 
negali tapti savarankiška. Šiuo 
metu Rusija nori ją padaryti 
tarsi “lėktuvnešiu”, sako jis. 
Tuo tarpu kaimyninėms vals
tybėms reikia užsitikrinti ne 
tik tai, kad iš Karaliaučiaus 
negresia joks karinis pavojus, 
bet ir tai, kad čia gyvenantys 
rusai nejaustų baimės. RSJ
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Q RELIGINIAME GWEMIMf:

Pasikeitusi dabarties Vokietija

Kardinolas Vincentas Slad
kevičius, švenčiantis savo ku
nigystės auksinę sukaktį, buvo 
pasveikintas Vyskupų konferen
cijos posėdyje 1994 m. kovo 24 
d. Šia proga Šventojo Sosto nun
cijus arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia pranešė, kad Šv. Tėvas 
Lietuvos Katalikų Bendrijai pa
dovanojo skulptoriaus Manfrini 
Kristaus skulptūrų, kuri popie
žiaus pageidavimu bus pastaty
ta Kryžių kalne. Numatoma data
— rugsėjo 14 d. prisimenant Šv. 
Tėvo apsilankymo Lietuvoje 
metines.

Lietuvos vyskupų konferen
cija, vadovaujama arkivyskupo 
Audrio J. Bačkio, išleido prieš- 
velykinį kreipimąsi į tikinčiuo
sius, kuriame nurodoma, kad 
spauda, radijas ir televizija ne
atsakingai naudojasi laisve ir 
prisideda prie žmonių klaidini
mo; kad Lietuvą užplūdo įvairūs 
religiniai kultai, sektos, kas 
pavojinga ypač tiems, kurie ne
turi gilesnių krikščioniškų pa
grindų; kad kartais net kunigai 
skleidžia su krikščionybės dok
trina nesiderinančias idėjas ir 
pabrėžia: “Man pavesta skleisti 
Dievo žodį, Bažnyčios mokslą, o 
ne asmenišką nuomonę”.

Prano Daunio fondas aklie
siems remti, veikiantis Vilniuje 
jau trejus metus, antrame suva
žiavime 1993 m. rugpjūčio 20 d. 
nutarė pasivadinti Lietuvos ka
talikiškuoju Prano Daunio fon
du akliesiems remti. Fondo de
legacija, vadovaujant fondo pir
mininkui mons. J. Antanavičiui, 
1994 m. sausio 14-16 d.d. daly
vavo tarptautinės katalikų ak
lųjų organizacijų federacijos 
suvažiavime Šveicarijoje. Šiais 
metais fondas suorganizavo du 
renginius — maldos dieną Šilu
voje sausio 22 d. ir susikaupi
mo savaitę Kupiškyje vasario 28
— kovo 7 d.d.

Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune, kovo 5-6 d.d. įvyko mal
dos grupių vadovų konferencija, 
kuriai vadovavo iš JAV atvykę 
pasauliečiai teologai P. Her- 
beck ir S. Tomashefski. Jie skai
tė paskaitų ciklą apie pasaulie
čių vaidmenį Kat. Bendrijoje.

Kovo 11-toji paminėta Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje, 
kurioje Mišias aukojo arkivys
kupas A. J. Bačkis. Pamoksle 
jis pabrėžė, kad be dvasios at
gimimo “laisvė ant mūsų pečių 
guls sunkiu kryžiumi”, ragino 
kovoti už dvasinį atsinaujinimą.

Kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus 50 m. kunigystės sukaktis 
buvo paminėta Kauno arkika
tedroje bazilikoje kovo 24 d. 

AfA 
DALIAI KEMEŽYTEI

mirus Lietuvoje,
nuoširdžiai užjaučiu seserį IRENĄ LUKOŠEVIČIENĘ, 
tetą GENĘ GEDVILIENĘ su šeimomis ir visus arti
muosius - Janina Rukšėnienė,

Los Angeles

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Mišias aukojo pats sukaktuvi
ninkas, nuncijus arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia, arkivys
kupas metropolitas Audrys J. 
Bačkis ir visi Lietuvos vysku
pai. Šv. Sosto nuncijus pamoks
le perdavė popiežiaus sveikini
mą ir pabrėžė, kad tokia sukak
tis esanti gera proga “vysku
pams ir kunigams permąstyti 
savo pašaukimo reikalavimus”.

Lietuvos samariečių bendri
jos (LSB) konferencija įvyko 
Kaune kovo 26 d. Karmelitų 
šventovėje Mišių metu pašven
tinta bendrijos vėliava. LSB 
pirm. A. Jakubavičius susirin
kime pasidžiaugė veikla. Prieš 
dvejus metus įsteigta bendrija 
šiuo metu jau turi savo grupes 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Kelmėje, Telšiuose, Jurbarke, 
Tauragėje, Šeduvoje, Varėnoje. 
Vilniaus skyriaus pirm. L. Stul
gienė pranešė, kad su Vokieti
jos samariečiais bandoma įgy
vendinti pirmosios pagalbos 
centro projektą, papasakojo 
apie gelbėjimo tarnybų stotis, 
kursus, seminarus, kuriuose 
dėstomas pirmosios pagalbos 
teikimas. Padėkota susirinki
me dalyvavusiems svečiams 
vokiečiams už pagalbą ir bend
radarbiavimą.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II šū
kiu “Evangelizuoti Europą” 
remdamiesi, Vokietijos Olden- 
burgo srities “Caritas” ir Mal
tos pagalbos tarnybos 1993 m. 
gruodžio mėn. surengė 50-tąją 
pagalbos Lietuvai vilkstinę. 
Pagalba pradėta 1990 m. rude
nį. Per tą laiką Lietuva gavo 
500 tonų medžiaginių gėrybių, 
kurių vertė daugiau kaip 4 mi
lijonai Vokietijos markių. Da
lyvavo apie 200 transporto pa
lydovų, paaukojusių savo ato
stogų laiką, nuvažiuota apie 
300,000 kilometrų.

Studentų ateitininkų sąjungos 
pirmininkas, ' VDU teologijos 
ir filosofijos fakulteto studen
tas Vygantas Malinauskas kovo 
19 d. Panevėžyje piktadarių su
muštas iki sąmonės netekimo; 
Kaune kovo 25 d. taipgi sumušta 
veikli ateitininkė, VDU menų 
fakulteto studentė Živilė Kri- 
vickaitė. Abiems prireikė me
dikų pagalbos, studentai ilgai 
negalėjo lankyti paskaitų. Už
puolimui nedavė jokio preteks
to. Prieš tai abu su kitais at
eitininkais lankėsi Varniuose, 
kur padėjo organizuoti ateiti
ninkų federacijos Pavasario 
akademiją.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”).

KAZYS BARONAS

1994 m. rugpjūčio 22 d. su
eis penkiolika metų nuo mūsų 
šeimos persikėlimo iš Kana
dos į Vokietiją. Tuo laiko
tarpiu gerai susipažinau su 
jos pietine dalimi, pietų Eu
ropos kraštais, nes, kaip ir ma
no bičiulis St. Dalius, mėgs
tu keliauti, pamatyti naujas 
valstybes, gyventojus, jų pa
pročius ir kultūrą. Toli ke
liauti dabar neleidžia sveika
ta, tad pasitenkiname žmonos 
gimtojo Miuncheno miesto ap
lankymu. Jį nuo mano vietovės 
skiria daugiau kaip 400 km, — 
gyvenu 76 km į pietus nuo 
Frankfurto, tik 10 km nuo lie
tuvių gimnazijos.

Greitis ir trukdymai
Atrodytų, kad 400 km nuo

tolį japonišku automobiliu ga
lima įveikti maždaug per 3.5 
vai., nes Vokietijos greitke
liai yra labai geri, daug kur 
į vieną ir kitą pusę keturgu- 
bi. Deja, kelių taisymai, ne
laimės, susikimšimas, ypač 
prie Stuttgarto, labai dažnai 
tą kelionę prailgina iki 5-6 
valandų. Automobilių nelai
mės visiškai uždaro abiejose 
pusėse judėjimą, nes nusilei
dę gelbėjimo malūnsparniai 
ir suvažiavę greitosios pagal
bos automobiliai, o kitoje pu
sėje pravažiuojantys smalsuo
liai nori pamatyti kas atsiti
ko. Sustabdo judėjimą kelioms 
valandoms.

O judėjimas Vokietijoje yra 
milžiniškas. Valstybėje su 80 
milijonų gyventojų, ir tai ne
dideliame plote, važinėja 40 
milijonų automobilių neribo
tu greičiu. “Porsche”, “Mer
cedes” ar “Audi” firmų maši
nos lekia 180-190 km greičiu 
per valandą. Jų vairuotojai 
signalais piktai reaguoja, jei 
kas jų nepraleidžia — įjungia 
ir vėl išjungia šviesas, labai 
dažnai priartėdami pusę met
ro prie palengva (140 km!) va
žiuojančio automobilio, tie
siog lyg norėdami jį nustumti 
nuo kelio. Tokie vairuotojai, 
žinoma, nusikalsta vairavimo 
taisyklėms. Užsirašius maši
nos numerį, galima būtų apie 
juos pranešti policijai, ku
ri už tai griežtai baudžia. Bet 
jokiu būdu nedėk piršto prie 
smilkinio, parodant, kad to
kiam vairuotojui trūksta pro
to. Toks ženklas yra įžeidimas 
ir taipgi teismo baudžiamas.

Jaučių nebematyti
Gražiomis apylinkėmis ke

liauti nenusibosta. Geram orui 
esant ir važiuojant darbo die
ną (vengtinos penktadienio 
popietės ir šeštadienis) ga
na greitai pasiekiamas Stutt- 
gartas, tuoj pat Ulmas. Toliau
— Augsburgas, kuriame teko 
trejetą metų gyventi, ir nepa
stebimai įvažiuoji į gražiau
sią Vokietijos meno miestą — 
Miuncheną.

Pasikeitus ta milijoninė Ba
varijos sostinė! Nauji rajonai, 
tačiau tos pačios senos gatvės 
ir gatvelės, daugiaaukščiai 
namai. Žmona, gimusi Miun
chene ir praleidusi jame sa
vo jaunystę, labai dažnai ne- 
besuranda naujo kvartalo ar 
reikalingos gatvės. Miunche
nas yra tikrai pasikeitęs, kaip 
ir visi Vokietijos miestai — 
nebepanašu į 1945-49 m., kai 
lietuviai čia gyveno.

Kelioms dienoms apsisto
jame Miuncheno universitete 
studijuojančios dukros bute, 
pakeliui į Bavarijos Alpes ar
ba Austrijos Tirolį. Tos vie
tovės man “prie širdies”, ma
tant kalnuose baltą sniegą ir 
čia pat žaliuojančias pievas
— ganyklas, karvutes su skam
balais, avių kaimenes, namus 
su dideliais mediniais balko
nais, papuoštais įvairiaspal
vėm gėlėm, beveik kiekviena
me kaime stovinčias koply
čias. Pasikeitęs ir bavariškas 
kaimas: ūkininkai su kombai
nais, traktoriais, nematyti ve
žimą traukiančių jaučių. Į 
šventoves važiuojama gražiais 
automobiliais. Daugumas vy
rų, išlaipinę savo žmonas ir 
dukras, tuoj pat “suka” į už
eigą keliems bokalams alaus. 
Taip, tokia yra šiandieninė 
katalikiška Bavarija.

Olandai nestoja
Svainis, nors dirba Miun

chene, tačiau gražią vilą turi 
nusipirkęs 30 km nuo Bavari
jos sostinės, nedideliame kai
melyje, kur taip pat namus tu
ri pasistačiusios kelios pen
sininkų šeimos. Pasiekti svai

nio kaimelį reikia sukti į Salz- 
burgo greitkelį, vieną iš popu
liariausių Vokietijos kelių, 
vedančių Austrijon, į žiemos 
sporto rojų. Žiemos metu, 
ypač šeštadieniais ir sekma
dieniais, greitkelis perpildy
tas. Netrūksta automobilių ir 
vasaros metu olandiškais, bel
giškais, prancūziškais ženk
lais.

Olandai niekuomet neapsi- 
stoja Vokietijoje. Paėmę ben
zino ir pasikeitę vairuotojais, 
jie toliau “spaudžia” į Austri
ją, nes olandui vokietis pri
mena okupaciją. Man atrodo, 
kad austrai yra mandagesni, 
malonesni už vokiečius (gal 
net perdėtai?), bet gyvenimas 
ten taip pat brangesnis. Nesi
stebiu, nes Austrija savo biud
žetą papildo turistų milijar
dinėm sumom.

Netoli svainio gyvenamo 
kaimelio teka gan sraunus 
Leicacho upelis. Juo dalina
si aplinkinių kaimų ūkinin
kai, prižiūrėdami upėtakius 
“kaip savo akį”.

KAZYS BARONAS, “TŽ” bendra
darbis su žmona HELGA Bavarijos 
Alpių papėdėje

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

neša “Lietuvos rytas” (bal. 12). 
Du šimtai delegatų susirinko 
išklausyti Žemės savininkų 
bei Ūkininkų |*ąjungų, bend
rovių, mokslinių žemdirbys
tės institucijų nuomonių bei 
pritaikyti Žemdirbių sąjūdžio 
programą. Suvažiavimo dele
gatai aptarė žemės ūkio re
formos sunkumus, įžvelgdami 
daug dirbtinių problemų. 
Žemdirbių sąjūdžio tarybos 
pirmininko Vaclovo Lapės tei
gimu, vyksta netgi sąmonin
gas žemės ūkio žlugdymas. 
Žemdirbių sąjūdis yra Lie
tuvos sąjūdžio dalis ir ren
kasi nepolitinės visuomenės 
kelią. Per dešiniąsias parti
jas ketina eiti į seimo ir savi
valdybių rinkimus. Suvažiavi
mas pasiūlė lygybės pagrindu 
suformuoti Žemės ūkio tarybą, 
kuri koordinuotų šių politi
nių jėgų veiklą žemės ūkio po
litikos srityje. Pirmininku per
rinktas Vaclovas Lapė.

Nauja Valstiečių partija
“Amžius” (nr. 16) praneša, 

kad Valstiečių sąjunga savo 
antrame suvažiavime balan
džio 16 d. nutarė tapti Vals
tiečių partija. Vadovu išrinko 
seimo narį, jokiai frakcijai 
nepriklausantį A. Vaižmužį. 
Jo manymu, partijos vieta bū
tų “į kairę nuo centro”; atei
tyje turėtų susivienyti Žem
dirbių, Ūkininkų ir Žemės sa
vininkų sąjungos. Suvažiavi
me išreikšta nuomonė, kad 
partija turėtų laikytis cent
ro.

Stiprėjanti ekonomika
Kaip rašo ELTA (bal. 18), 

Tarptautinio Valiutos fondo 
atstovas Lietuvoje Peter Cor
nelius teigiamai įvertino Lie
tuvos ekonomikos stabilizavi- 
mąsi. Infliacija sumažėjusi 
iki 3-4% per mėnesį, bankams 
sugriežtinus sutelktų finan
sų politiką. Privatus sekto
rius auga ir plėtojasi, vals
tybės biudžetas, jo manymu, 
subalansuotas. Lietuvos eko
nomikos patikimumo lygį turė
tų padidinti importo ir ekspor
to tarifų reforma, kuria buvo 
panaikinti arba sumažinti im
porto tarifai. Valstybės biud
žetui padės pridėtinės vertės 
mokestis ir Valiutų valdybos 
įsteigimas. Dabar reikia įvyk
dyti privatizacijos, finansų 
sektoriaus bei asmeninių pa
jamų mokesčio reformą, at
kreipiant didesnį dėmesį į 
Lietuvos banko ir komercinių

Įstatymai visiems vienodi
Dar gyvendamas Kanadoje, 

labai dažnai vasaros atostogas 
su šeima praleisdavau svainio 
pastogėje. Iš čia keliaudavo
me Italijon, Austrijon, Švei
carijon. Pirmą kartą vaikščio
damas prie upelio, pamačiau 
skaidriame vandenyje upėta
kius. Artimame miestelyje nu
sipirkęs visus meškeriojimo 
prietaisus ir dėžutę kukurū
zų, nuėjau prie upelio ir pa
gavau vakarienei septynis 
upėtakius visai šeimai. Svai
nis, grįžęs iš darbo, pasidžiau
gė skania vakariene, klausda
mas žmoną, pas kokį ūkininką 
ji juos nupirkusi. Erika su pa
sididžiavimu atsakė: “Kazys 
Leicache pagavo”. “Mein 
Gott”, — sušuko svainis — juk 
tai vagystė, griežtai baudžia
ma kalėjimu ar aukšta pinigų 
suma”.

Pasirodo, jei ūkininkas bū
tų mane pagavęs, tuoj pat bū
čiau galėjęs atsidurti polici
joje. Nieko nepadėtų mano pa
siteisinimai, kad nesu vokie
tis. Ir užsieniečiams taikomi 
tie patys įstatymai. Dabar imu 
meškeriojimo leidimą (vienai 
dienai kainuoja 20 markių, 
apie 15 kanad. dol.). Leidimas 
suteikia man teisę pagauti tris 
upėtakius. Leicacho upelio 
dalies savininkas dažniausiai 
iš tolo patikrina “auslende- 
rį”, o meškeriotojų d-jos in
spektoriai, dažniausiai savait
galiais, tikrina ūkininko ir Vo
kietijos duotus meškeriojimo 
pažymėjimus. Atostogaujant 
prie ežero, toks leidimas gau
namas artimiausio miestelio 
savivaldybėje. Primenu šias 
taisykles visiems tautiečiams, 
kurie šią vasarą numato ato
stogauti Austrijoje ar Vokie
tijoje, kad galima būtų išveng
ti nemalonumų su policija bei 
aukštų teismo išlaidų.

bankų įstatymus ir jų įgyven
dinimą.

Statistikos skyrius taip pat 
tvirtina, jog per pirmąjį 1994 
m. ketvirtį kainos kilo tik 3.7% 
per mėnesį, daug mažiau, negu 
pernai per tą patį laikotarpį. 
Daugiausia per šį laikotarpį 
pabrango sveikatos priežiū
ra ir medicinos paslaugos 
(20.9%), mažiausiai — trans
portas ir ryšiai (2.9%). Mais
to prekių kainos padidėjo 
12.1%, drabužių ir avalynės — 
12%, būstas, kuras ir energi
ja — 10.8%, namų ūkio reikme
nys ir paslaugos — 9.7%. Lie
tuvoje kainų kilimas šiame 
ketvirtyje lėtesnis, negu Es
tijoje ir Gudijoje, tačiau pra
lenkęs Latvijos infliaciją 
(1.7%).
Banko pirmininkas išteisintas

“Amžius” (nr. 16) ir “Lietu
vos rytas” (bal. 19) praneša, 
kad teismas išteisino buvusį 
Lietuvos banko valdybos pir
mininką Romualdą Visokavi
čių, kuris buvo kaltinamas 
žalos padarymu valstybei už 
negrąžintą pervedimą iš Lie
tuvos banko į “Litimpex ban
ką” 20 milijonų litų. Teismo 
išvada: kaltinimas buvo pa
grįstas tik spėliojimais bei 
prielaidomis, ir surinkti įro
dymai bei liudytojų parody
mai nepatvirtino jo kaltės. 
Paaiškėjo, kad per “Litimpex 
banką” iš paskirstyto kredi
to, skirto žemdirbiams, į biu
džetą yra grąžinta ne tik 20 
milijonų paskola, bet ir net 
daugiau kaip vienas milijonas 
litų palūkanų. RSJ

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

MIRTIES PRISIMINIMAS 
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1994 m. balandžio 29 d. sueina 10 metų, kai mirė

a.a. MARYTĖ MAKARENKIENĖ.
Su liūdesiu ir meile ją prisimena dukros - LANA 

NOLAN ir LILIJA VANECK su šeimomis.

MIRTIES METINĖS
AfA

JONAS KARKA
mirė 1993 metų 

balandžio 30 dieną.
Šią liūdną sukaktį minint, 
Mišios bus atnašaujamos 
Prisikėlimo parapijos šven
tovėje birželio 11, šešta
dienį, 10 valandą ryto.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
prisiminti a.a. Joną savo maldose.

Nuliūdę: žmona Marija, sūnus Rimantas su šeima 
ir kiti giminės

AfA 
VIKTORUI VAIČIŪNUI

mirus, 
žmonai BIRUTEI, seseriai ir giminėms Lietuvoje
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Petras, Elena, Viktoras, Estera Lukošiai

AfA 
ALGIMANTUI BAGDONAVIČIUI

Lietuvoje mirus, 
seserį MARYTĘ BIEKŠIENĘ, mūsų choristę,nuo
širdžiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubo 
dainos vienetas ir vadovė

■ 'r " s AfA
VLADUI VINDAŠIUI 

mirus Tillsonburge,
žmonai DANUTEI, sūnums ir jų šeimoms, 

seseriai ZITAI SAKALIENEI, broliams - PRANUI, 
BERNARDUI, GEDIMINUI reiškiame gilią užuojautą- 
V. V. Nausėdai A. J. Pūkai

AfA

VLADUI VINDAŠIUI
mirus,

nuoširdi užuojauta žmonai DANUTEI, sunums,
seseriai, broliams ir visiems artimiesiems -

Birutė Lukošienė Anelė Klemkienė

Monika Obelienienė Elena Gailevičiūtė

Domutė Bartulienė Jūratė ir Pranas

Stasys A ugustina vičius Pargauskai

Albertas Augustinavičius Teresė ir Pranas 
Pargauskai

BRANGIAM BROLIUI

AfA 
VLADUI VINDAŠIUI

Tillsonburge netikėtai mirus, 
brolį GEDIMINĄ VINDAŠIŲ, jo žmoną ONUTĘ ir 

jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

B. Balaišis M. J. Kiziai
V. E. Barisai Č. J. Kūrai
B. E. Barisai , Z. M. Mistautai
R. N. Dumčiai S. D. Naikauskai
P. A. E id u kai E. Pakauskienė
O. Giedriūnienė A. V. Tautkevičiai
P. E. Kairiai A. M. Tautkevičiai



Prie 1993 metų Kūčių stalo meldžiasi Vilniaus tremtinių gimnazijos “Lietuvių namai” auklėtiniai

“Lietuvos kovų ir kančių istorija”
PLB valdybos pareiškimas visuomenei ryšium su išėjusiu iš 

spaudos leidiniu “Lietuvos gyventojų trėmimai”

Kovingoji praeitis mokykloje
Susitikimas su dokumentinių apybraižų autore ANTANINA GARMUTE, buvusia 

Sibiro tremtine, jos tėviškės kaimyninio kaimo Vaišvydavos mokykloje

Pokaris Lietuvoje - skaudi 
ir nuolat kraujuojanti žaizda. 
Neseniai dar tik žmonės suži
nojo visų tiesą, parsivežė trem
tinių palaikus iš Sibiro, susi
rankiojo partizanų kaulelius 
iš pelkių ir žvyrduobių, o jau 
kažkam atrodo, kad reikėtų vis
ką pamiršti, nes jaunimui vi
sai nereikią.

Faktas, kad tremtinių ir re
zistentų atsiminimai įtraukti į 
vidurinės mokyklos programą, 
dar nereiškia, kad jie yra skai
tomi. Sunku dažnai ne tik vai
kui, bet ir suaugusiam paimti 
į rankas knygą. Tačiau atsiver
tęs A. Garmutės dokumentines 
apybraižas “Išėjo broliai”, 
“Motinėle, auginai”, jau nega
li jų padėti į šalį. Iš pradžių 
patraukia graudžiai lyriškas, 
virpantis pasakojimo tonas, 
paskui - skaudi, gyvenimiška 
istorija.

“Beveik fiziškai jaučiu, kad 
jie negalėjo išeiti toli. Jų sie
lų švytėjimas anapus gyvybės 
ribos pasiekia mus. Gal todėl 
šviesu sieloje ir senuose vai
kystės vieškeliuose” (A. Gar
mutė).

Kokie prasmingi, širdies gel
mes pasiekiantys žodžiai apie 
mūsų tautos didvyrius, nepel
nytai pamirštus, prievarta nai
kintus iš tautos atminties! Ir 
apie žodžius, ir apie pareigą, 
ir apie Tėvynės meilę buvo kal
bama tądien Kauno rajono 
Vaišvydavos vidurinėje mo
kykloje, mokinių susitikime 
su rašytoja Antanina Garmute.

Gimė ji 1934 m. gegužės 29 d. 
Marijampolės apskrities, Prie
nų valsčiaus Čiudiškių kaime,

Tautos paveldą 
saugojant

GERBIAMAS LIETUVOS 
KULTŪROS RĖMĖJAU!

Prašome labdaros keliu pa
remti paveldo draugijos “At
mintis” veiklą. Ji rūpinasi tau
tos praeities, ypač rezisten
cinio paveldo, išsaugojimu: 
renka, kaupia ir skelbia kultū
rinės bei politinės rezistenci
jos palikimą (laikraštėlius, at
sišaukimus, dienoraščius, atsi
minimus, eilėraščius, apysa
kas, romanus), rengia semina
rus, parodas, minėjimus, kitus 
kultūros ir mokslo renginius. 
“Atmintis” yra nesiekianti pel
no visuomeninė organizacija, 
išlaikoma išeivijos ir Lietuvos 
respublikos piliečių aukomis. 
Draugija pradėjo veiklą nuo 
1990 m. lapkričio 18 d. Lietu
vos teisingumo ministerijos 
įregistruota 1993 m.

1994 m. “Atmintis” numato 
išleisti:

1. Buv. polit. kalinio S. Jamei- 
kio atsiminimus “Traukinys 
rieda į nebūtį” (apie 6000 Lt).

2. Buv. polit. kalinio Juozo 
Gražulio kūrybą: tris poemas ir 
poezijos rinkinį (20.000 Lt).

3. V. Markevičiaus “Rainių 
miškelio raudas”. Leidinys bus 
gausiai iliustruotas nuotrau
komis (10.000 Lt).

Be to, leidžiami įžymiųjų kul
tūros veikėjų spaudiniai. Su 
mūsų veikla galima susipažinti 
Kaune, Būgos 37 (susitarus te
lefonu 202147 arba 223406).

Būsime dėkingi sulaukę pa
ramos.

Liudas Dambrauskas,
Rezistencinio paveldo bendrijos

“Atmintis” pirmininkas 

Jurgio Skučo ir Marijos Pet
rauskaitės šeimoje. Dėl silp
nos motinos sveikatos augo 
įdukrinta motinos sesers Kot
rynos Petrauskaitės ir jos vy
ro Kazimiero Garmaus šeimo
je - gretimoje Pakuonio para
pijoje, Piliuonos kaime. Ketu- 
riolikametė buvo suimta, iš
vežta į Sibirą. Dirbo druksos 
kasykloje.

Po dešimties metų katorgos 
grįžo į Lietuvą, baigė Kauno 
politechnikos institutą, dirbo 
pedagoginį ir mokslinį darbą. 
Tik nepaprasto darbštumo, už
sispyrimo, pasiaukojimo dėka 
A. Garmutė pasiekė tremtiniui 
neįmanomų dalykų: apgynė 
technikos mokslų kandidatinę 
disertaciją, parašė per 100 
mokslinių darbų apie chemi
jos pramonės atliekų panaudo
jimą statybinių medžiagų ga
myboje, sukūrė 125 išradimus.

Atgimimo laikotarpiu trem
tinė ir mokslininkė tapo rašy
toja, metraštininke. Jaunystė
je svajojo pasirinkti literatės 
kelią, bet Sibiras sutrukdė, o 
jau vėliau literatūra, kaip po
litinis mokslas, tremtinei bu
vo neprieinama. Užtat dabar 
A. Garmutė atskleidžia savo 
talentą, keliauja po Lietuvą, 
susitikinėja su skaudaus liki
mo broliais - tremtiniais, par
tizanais, ir, tarsi Just. Marcin
kevičiaus Baltasis metrašti
ninkas iš “Mindaugo”, rašo, ra
šo, rašo. Atranda žuvusius, nu
ėjusius nebūtin, sužalotus, 
praradusius sveikatą saugumo 
rūsiuose, stribų suluošintus.

1988 m. A. Garmutės doku
mentinė apybraiža “Ešelonai” 
buvo išspausdinta knygoje 
“Amžino įšalo žemėje”. Apie 
gimtųjų vietų partizanus, lie
tuvių pasipriešinimą okupaci
jai Kauno, Prienų ir Marijam
polės rajonuose rašoma knygo
je “Išėjo broliai” (išleista 1990 
m.). Tai 14 apybraižų rinkinys 
- apie brolius Lukšas, parti
zaną Kazimierą Pyplį-Mažytį ir 
kitus kovotojus už Lietuvos 
laisvę. Beveik trejus metus iš 
leidyklos pas skaitytoją kelia
vo dokumentinių apybraižų 
rinkinys “Motinėle, auginai”. 
Šitoje knygoje A. Garmutė jau 
paliečia platesnę laisvės ko
vų geografiją. Apie Suvalki
jos partizanus kalbama sky
riuose “Prie žaliųjų pušų” ir 
“Palių vyrai”, apie Dzūkijos 
(“Juos minės Dzūkija”) ir apie 
Žemaitijos (“Kur rausta žem
čiūgai”).

Didelis A. Garmutės apybrai
žų privalumas - faktų ir meni
nė tiesa. Literatūros šaltiniuo
se nurodyta, kokiais sovietinės 
propagandos “šedevrais” rem
tasi, kokios knygos apie rezis
tenciją išleistos išeivijoje, At
gimimo metais Lietuvoje.

Kiekvienoj apybraižoje A. 
Garmutė leidžia kalbėti gy
vam istorijos liudininkui. Ir 
patikėkit - faktų kalba yra pa
ti šiurpiausia. Tačiau patirti 
kankinimai niekuomet neužgo-

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 

žia žmogaus dvasios gilybės 
ir grožio.

Lietuviškai kantraus, krikš
čioniškai atlaidaus herojaus 
vaizdas iškyla kiekvienoje poe
tiškoje apybraižoje. Iš tikrųjų 
A. Garmutė sugeba prakalbinti 
žmogų, pažadinti jame poetą, 
menininką. Metaforiški ne tik 
apybraižų pavadinimai: “Pa
nemunių sakalai”, “Kruvinas 
kelias”, “Ąžuolai subrandina 
giles”, “Degė gyvi kryžiai”, 
“Plakė žemės širdis”, “Žemės 
druska” ir kiti. Metafora, pa
ralelizmas, personifikacija - 
būdingi A. Garmutės meninės 
kalbos elementai: Lietuvis 
galbūt santūresnis viešumoje, 
nedrąsus prie mikrofono ar 
televizijos kameros, bet kal
bėdamas su savimi, kalbėda
mas su Dievu, - jis poetas. Tai 
pavyko atskleisti A. Garmutei.

Lietuvis ir mirdamas tikėjo. 
Tikėjo tūkstančiai nužudytų 
Sibiro sniegynuose, tikėjo nu
šauti miškuose, suguldyti tur
gaus aikštėse. O kaip reikia 
šiandienos žmogui, ypač jau
nam, prisiliesti prie neužgy
jančių tautos žaizdų, pasisem
ti dvasios stiprybės, tikėjimo 
šviesesne Lietuvos ateitimi! 
Tiek “Išėjo broliai”, tiek “Mo
tinėle, auginai” - versmė, ties 
kuria pasilenkus skaidrėja sie
la, grįžta tikėjimas ir viltis.

Ilgai tądien buvo kalbėta 
Vaišvydavos vidurinėje mo
kykloje. Kalbėjo rašytoja A. 
Garmutė, mokytojai, mokiniai. 
Apie tremtį, apie rezistenciją, 
apie literatūrą, mokyklą, jau
nimą ir jo idealus. Pasibaigus 
susitikimui, iš klasės išėjome 
visi tarsi geresni, švaresni - 
prisilietę prie poetiškų knygų 
apie pokarį ir gavę iš rašyto
jos išminties ir tikėjimo pa
moką.

Justinas Adomaitis,
Kauno rajono Vaišvydavos 

vidurinės mokyklos mokytojas

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

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

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

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

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

tel. (416) 646-9909

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

Lietuvoje baigėsi skaudžiau
sias pusšimčio metų ir vergi
jos laikotarpis, per kurį NKVD, 
MVD, KGB kratos, suėmimai, 
kalėjimai, kankinimų kame
ros, parodiniai teismai, tero
ras, sušaudymai, masiniai trė
mimai į Sibirą mirčiai, žiau
rus žudymas dėl laisvės kovo
jančių tauriausių Lietuvos vai
kų, sunaikino didelę dalį lie
tuvių tautos. Bet toji Lietuvos 
kančia nuo pasaulio buvo skru
pulingai slepiama - pasauliui 
buvo meluojama.

Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba, siekdama tas 
visas okupanto ilgai slėptas 
niekšybes iškelti viešumon ir 
pasauliui bei ateinančioms lie
tuvių kartoms atidengti bent 
dalį penkiasdešimt metų užsi
tęsusio šiurpiausio Lietuvos is
torijos laikotarpio, nutarė iš
leisti “Lietuvos kovų ir kančių 
istoriją”. Pasitarusi su lietu
vių išeivijos kai kuriais moks
lininkais, visuomenininkais, 
artimesniais bendradarbiais ir 
gavusi jų pritarimą bei pažadą 
talkininkauti, PLB valdyba pa
ruošė 16-kos tomų planą, rem
damasi chronologine įvykių rai
da nustatė tomų eilės tvarką, 
pasitelkė žinomesnius lietu
vių išeivijos mokslininkus, 
Lietuvos istorijos instituto 
Vilniuje narius, viso darbo 
koordinatorium ir atsakingu 
redaktorium kviesdamas isto
riką dr. Gediminą Rudį.

Darbas buvo pradėtas 1992 
metų rudenį. -

1994 kovo pradžioje išėjo pir
moji knyga - “Lietuvos gyven
tojų trėmimai, 1941, 1945-1952 
m. Dokumentų rinkinys”.

Pagal iš ankso paruoštą pla
ną, šis rinkinys turėjo būti ne 
pirmas, bet ketvirtas tomas, iš
leistas maždaug tuo pačiu lai
ku su Eugenijaus Grunskio ra
šomu trečiuoju tomu “Didieji 
Lietuvos gyventojų trėmimai”, 
kuriame numatytas ir šiame 
rinkinyje sukauptų dokumen
tų platus aptarimas, paaiški
nimas. Knygų serijos pirmasis 
tomas turėjo būti “Tragiškie
ji Lietuvai 11)39-1941 metai”, 
antrasis - “Karo laikotarpis”, 
penktas, šeštas tomai ruošiami 
apie partizanų kovas, kiti apie 
tolimesnius laikotarpius bei 
įvykius.

Kadangi pirmiesiems dviems 
tomams medžiaga dar tebebu
vo ruošiama, o trečio tomo 
“Lietuvos gyventojų didžių
jų trėmimų” autorius Eugeni
jus Grunskis susirgo, todėl, 
nenorint apvilti knygų pasi
rodymo nekantriai laukian
čių prenumeratorių ir aukoto
jų, apsispręsta pirmiausiai 
leisi šį dokumentų rinkinį, 
kuriam medžiaga jau buvo su
kaupta ir gulėjo Lietuvos is
torijos institute. Kad nesusi
darytų vaizdas, jog ši knyga 
yra pirmasis tomas, buvo su
tarta jų nenumeruoti.

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

Čia ir įvyko klaida, sulau
kusi kritiškų visuomenės pa
stabų, nes “be eilės” pasiro
dęs rinkinys išėjo be numaty
to, taip pat iš anksto sutarto, 
platesnio dokumentų paaiški
nimo ir pažymėtas pirmuoju 
numeriu. Klaida aiški, tačiau 
ji ne iš blogos valios.

Rinkinyje pateikiami ne ko
kių nors autorių trėmimų apra
šymai, bet tik dokumentai, ku
riais pati Sovietų Sąjunga pri
sipažįsta Lietuvos gyventojus 
į Sibirą trėmusi ir ten nežmo
niškomis sąlygomis laikiusi. 
Rinkinys - dokumentinis liudi
jimas Maskvos plano ir pastan
gų naikinti lietuvių tautą. Tai 
yra jo tikslas. Dokumentai jo
kiu būdu neišsako tremiamųjų 
visų pergyvenimų, skriaudų, 
sielvarto, kančių. Visa tai bus 
išryškinta ir smulkiai parašy
ta kituose tomuose pagal nu
matytą ir anksčiau skelbtą 
planą.

Apgailestaujame klaidas. 
Knygos pradžioje reikėjo iš
samiai paaiškinti apie doku
mentus, reikėjo ją gerai per
žiūrėti prieš spausdinimą. 
Juk iš dabar viešumai atideng
tų ir rinkinyje pateiktų do
kumentų jaunesniam skaityto
jui ir kitataučiui visiškai ne
aišku, kas yra knygoje mini
mas antisovietinis elementas, 
banditas, buožė, fašistinis na
cionalistas, kontrarevoliucio- 
nierius, kas tie liaudies susi
rinkimai ir kas tie lietuvių tau
tos budelių parinkti liudytojai, 
kurie susirinkimuose trėmi
mus gyrė.

Sutinkame su pozityvia kny
gos kritika ir ją vertiname.

Todėl artimiausiu laiku PLB 
valdyba išleis šio dokumentų 
rinkinio papildytą antrą kny
gą, kurioje bus paaiškinta do
kumentuose naudojama sovie
tinė kalba, slypinti sovieti
nė propaganda ir melas. Taip 
klaida bus pataisyta ir išėju
siam dokumentų rinkiniui ke
liami klausimai bus atsakyti.

Suplanuotas “Lietuvos ko
vų ir kančių istorijos” rašymo 
ir leidimo darbas yra didelis 
ir svarbus. Kad ateityje visuo
menė būtų tikra dėl tomų koky
bės ir reikiamų įvertinimų, kad 
tokios klaidos nebesikartotų, 
į talką kviesime daugiau išei
vijos mokslininkų, įtrauksime 
į darbą daugiau išeivijos žmo
nių ir Lietuvos bei išeivijos 
politinių kalinių bei tremti
nių atstovus. Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdyba ti
kisi, kad lietuvių visuomenė 
šį darbą supras ir rems.

PLB valdyba

Welcome to Vilnius.
We fly you there 
7 times per week.
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Tokių avilių, įkeltų į medžius miško pakrašty, šiandien bematysi nebent
Dzūkijoje Nuotr. D. Meliūno

Pareiškimas visuomenei
Lietuvių politinių kalinių 

s-gos surengtoje vakaronėje 
š.m. balandžio 15 d. Čikagoje, 
Jaunimo centre, dėl išleistos 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės ir Lietuvos istorijos insti
tuto pirmojo tomo “Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos”, nu
tarimų komisijos iš vakaronės 
dalyvių pasisakymų išvados:

1. Padaryta didelė klaida, pa
renkant knygos autoriais žino
mus Lietuvos istorijos duome
nų klastotojus;

2. Brutalūs masiniai trėmi
mai knygoje pavaizduoti kaip 
labai humaniški gyventojų iš
keldinimai į Sovietų Sąjungą. 
Lietuvos tremtinių skaičius 
tendencingai keleriopai su
mažintas.

3. Reikia tuoj pat sustabdy
ti šios knygos platinimą ir su
laikyti išleidimą svetimomis 
kalbomis.

4. Sulaikyti tolimesnį šios 
knygos serijos “Lietuvos kovų 
ir kančių istorijos” parengimą 
ir leidimą.

5. Lietuvos istorijos institu
tas ir Pasaulio lietuvių bend

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

ruomenė turėtų atsiprašyti 
partizanus, tremtinius, politi
nius kalinius bei visą lietuviš
ką visuomenę už šios knygos 
išleidimą.

6. Aukotojams pageidaujant, 
turėtų būti grąžinti pinigai.

7. Lietuvių fondo paskirta 
ir įteikta $10,000 auka turėtų 
būti grąžinta atgal į Lietuvių 
fondą.

8. Lietuvos genocido istori
jai paruošti turėtų būti sudary
ta redakcinė kolegija, tarian
tis su Lietuvos politinių kali
nių sąjungos istorijos sekcijos 
ir išeivijos istorikais.

Nutarimų komisija:
Jonas Dainauskas, 
Edmundas Jasiūnas, 
Leonas Kriaučeliūnas, 
Pilypas Narutis, 
Kazys Pemkus, 
Stasė Petersonienė, 
Povilas Vaičekauskas

• Mirtis yra tada prasminga ir 
graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui 
skirta. Kada tauta prieina tokią lem
tingą kryžkelę: išlikti ar žūti, tau
ta turėtų pasirinkti gyvenimą, ne 
mirtį. (J. Aistis)

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1 -800-56-FLY-LH (in 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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ADOMO JAKŠTO SPAUSTUVĖ
Balandžio 4-11 d.d. Lietuvo

je lankėsi svečias iš Vokietijos 
— kardinolas Joachimas Meis- 
neris, Koelno arkivyskupas. 
Kaišiadorių vyskupijos kated
roje balandžio 5 d. jis koncele- 
bravo Mišias su jį iš Vokietijos 
atlydėjusiu lietuvių katalikų 
misijos vadovu prel. Antanu 
Bunga ir pačios Lietuvos dvasiš
kuos atstovais. Mišios buvo su
sietos su Prel. Adomo Jakšto 
naujos spaustuvės katalikiškai 
literatūrai atidarymu Kaišiado
ryse. Jose dalyvavo ir Lietuvos 
ministeris pirm. Adolfas Šleže
vičius. Kanados akcinės bendro
vės “Statyba” direktorius Kazys 
Stankus simbolinį naujos spaus
tuvės raktą įteikė jos šeiminin
kams. Kardinolas J. Meisneris, 
perkirpus juostelę, pašventino 
spaustuvę ir joje pastatytą me
dinę skulptūrą lietuviams knyg
nešiams. Kaišiadorių vysk. Juo
zas Matulaitis Lietuvos vyskupų 
konferencijos vardu padėkojo 
visiems šios svarbios statybos 
rėmėjams — Lietuvos vyriausy
bei, jos dabartiniam ministe- 
riui pirm. A. Šleževičiui, Vo
kietijos “Kirche in Not” orga
nizacijai, JAV, Kanados, Vokie
tijos, Austrijos vyskupų konfe
rencijoms, Kanados lietuvių ka
talikų centrui Toronte, užsie
nio lietuviams bei jų organiza
cijoms ir užsienyje gyvenan
tiems lietuvių katalikų kuni
gams. Iš Vokietijos gautus 
spaustuvės .įrenginius jau mon
tuoja vokiečių firmų atsiųsti 
specialistai. Koncertą kardi
nolui J. Meisneriui surengė Kai
šiadorių Kristaus Atsinaujini
mo šventovės choras.

LUKŠOS VARDAS MOKYKLAI
Trečioji vidurinė Garliavos 

mokykla jau pavadinta partiza
nų vado Juozo Lukšos vardu. 
Jis vadovavo Kauno miestą ir 
apylinkes apimančiai Lietuvos 
partizanų Tauro apygardos Bi
rutės rinktinei. Juozas Lukša 
su Kaziu Pypliu, žuvus trims 
palydovams, 1948 m. kovo mėne
sį per Rytprūsius prasiveržė į 
Dancigą ir iš jo atvyko Stock- 
holman. Jie atvežė lietuvių ka
talikų laišką popiežiui Pijui 
XII, daug dokumentinės me
džiagos išeivijos lietuvių va
dams. Laukdamas grįžimo Lie
tuvon, J. Lukša Juozo Dauman
to slapyvardžiu parašė knygą 
“Partizanai už geležinės uždan
gos”. Jos anglišką versiją “Figh
ters for Freedom” išleido Stepo 
Zobarsko leidykla “Manyland 
Books” Niujorke. Partizanų va
das J. Lukša, grįžęs Lietuvon 
tęsti kovos, 1951 m. rugsėjo mė
nesį žuvo už devynių kilometrų 
nuo Garliavos tarp miškų esan
čiame Pabartupio kaime. Jo žu
vimo vietoje, pakeitusioje ne
surastą kapą, dabar pastatytas 
lietuviškas kryžius.

PIRMAS TOKS ATVEJIS
Garliava jau turi Lietuvos par

tizanų vado Juozo Lukšos gatvę. 
Tačiau jo vardo suteikimas vi
durinei mokyklai yra pirmas 
toks atvejis dabartinėje Lie
tuvoje. Sovietinės okupacijos 
metais Maskvos siekiams tarna-

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).

££ DĖMESIO PENSININKAMS 
Alina Žilvytienė, FICB, turėdama 35 metų finansinę patirtį su 
Bank of Montreal, išėjusi pensijon, paskirta konsultante (Retirement 
Services Representative - atstovė pensininkų aptarnavimui). 
JI NEMOKAMAI atliks patarnavimus kaip investuoti RRSP indėlius. 
Sulaukus 71 metus indėliai iš RRSP turi būti išimti tolimes
niam investavimui į RRIF. Su malonumu pagal susitarimą patar

nausiu jūsų namuose. Skambinti Alinai Žilvytienei
tel. (416) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto komplektus, sudarytus 
Lietuvoje. Pristatymas į namus nuo 5 iki 14 dienų nuo jūsų čekio gavimo. 

Atsiųsime jums pasirašytą pakvitavimą Lietuvoje.
SIUNTINYS nr. 12

Dešra rūkyta ........................... 2 kg
Sūris olandiškas ............   1 kg
Miltai ........................................ 4 kg
Cukrus .................................... 4 kg
Ryžiai...................................... 2 kg
Kruopos perlinės..................... 2 kg
Makaronai............................... 1 kg 20 kg $95.50
Kainos Ir produktų sudėtis gali keistis kas 3 ar 4 mėnesiai, atsižvelgiant į 
Lietuvos rinkos kainas. Rašykite arba skambinkite dėl pilno sąrašo maisto 
komplektų. ŽIŪRĖTI PAGRINDINI SKELBIMĄ 4 psl.

vusios partizanės Marytės Mel- 
nikaitės vardas buvo suteiktas 
Zarasų vidurinei mokyklai. Ini
ciatyvos Garliavos III-ją vidu
rinę mokyklą pavadinti Lietuvos 
partizanų vadams priklausan
čio Juozo Lukšos vardu ėmėsi 
jos direktorius Vidmantas Vit
kauskas, kuris taipgi yra isto
rikas ir Kauno rajono tarybos 
pirmininkas. Šiai idėjai moki
nių tėvų ir pedagogų susirinki
me pritarė ne visi. Jų eilėse bu
vo nusiteikusių prieš Lietuvos 
partizanus arba nieko negirdė
jusių apie kažkokį J. Lukšą. Di
rektorius V. Vitkauskas Garlia
voje suorganizavo informacinio 
pobūdžio seminarą. Jame apie 
savo bendražygį Juozą Lukšą 
kalbėjo iš Švedijos Gotlando 
salos atvykęs Jonas Pajaujis. 
Pranešimus apie lietuvių lais
vės kovas ir J. Lukšą skaitė Lie
tuvos istorijos instituto direk
torius prof. Antanas Tyla, moks
linis bendradarbis Arvydas 
Anušauskas, Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytojai Kęstu
tis Kasparas ir Vytenis Almo- 
naitis. Kauno rajono valdyba, 
gavusi pritarimą iš Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministe
rijos, patvirtino Juozo Lukšos 
vardo suteikimą Garliavos vi
durinei mokyklai.

“PASVALIO SŪRIAI”
Akcinė valstybinė įmonė 

“Pasvalio sūriai” kasmet paga
mina apie 3.000 tonų sūrio ir 
beveik tiek pat sviesto. Dide
lė dalis “Pasvalio sūrių” įmo
nės gaminių parduodama olan
dams ir bulgarams. Juos taipgi 
mielai perka ir Petrapilyje (St. 
Peterburge) gyvenantys rusai.

PERLAIDOTI GAIGALAIČIAI
Evangelikų liuteronų kun. 

dr. Viliaus Gaigalaičio (1870- 
1945) ir jo žmonos Marijos palai
kai kovo 21-26 d.d. perlaidoti 
Elniškės kapinėse. Velionis bu
vo žymus Mažosios Lietuvos vei
kėjas, literatas, nagrinėjęs 1573 
m. Wolfenbiutelio lietuviško
sios postilės fonetiką, morfo
logiją ir sintaksę, stengęsis iš
saugoti lietuvių kalbą Mažojoje 
Lietuvoje. 1905-39 m. velionis 
vadovavo evangelikų liuteronų 
labdaros draugijai “Sandora”, 
redagavo mėnesinį laikraštį 
“Pagalba”. Jo pastangomis Klai
pėdoje 1922 m. buvo įsteigta pir
moji lietuviškoji gimnazija, 1930 
m. gavusi Vytauto Didžiojo var
dą. Velionis kaip docentas ir 
profesorius 1925-36 m. skaitė 
paskaitas Kauno universiteto 
evangelikų teologijos fakulte
te. Urnas su Viliaus ir Marijos 
Gaigalaičių palaikų pelenais 
kovo 21 d. iš Breteno prie Karls- 
ruhės išlydėjo giminės, lietu
vininkų bendrijos “Mažoji Lie
tuva” pirm. V. Petraitis, klai
pėdietis kun. L. Fetingis, Va
sario 16 gimnazijos mokytojai 
ir moksleiviai. Kovo 24-25 d.d. 
lietuviai su Viliumi ir Marija 
Gaigalaičiais atsisveikino Klai
pėdos evangelikų liuteronų pa
rapijos namuose. Budynės kovo
25 d. įvyko Priekulėje, o kovo
26 d. palaikai iš Priekulės 
evangelikų liuteronų švento
vės nunešti ir perlaidoti Elniš
kės kapinėse. Atsisveikinimo 
žodį tarė evangelikų liuteronų 
vysk. Jonas Kalvanas, kuriam 
teko studijuoti velionies inicia
tyva Kauno universitete įsteig
tame evangelikų teologijos fa
kultete. Perlaidojimo dalyviams 
padėkojo iš Vokietijos su savo 
vyru Helmutu atvykusi velionies 
dukterėčia Kristina Adams. 
Klaipėdos universitetas sekan
čiais metais surengs kun. Vi
liaus Gaigalaičio atminimui 
skirtą konferenciją. V. Kst.

Medus...................................... 1 kg
Aliejus.......................................... 2 lt.
Sviestas .................................  250 gr
Silkės marinuotos .................. 360 gr
Kava tirpstanti ........................ 100 gr
Asperinas (ASA 325 mg.).... 200 tabl.

Diplomatinių santykių užmezgimo tarp Lietuvos ir Bolivijos iškilmingo 
akto metu Caracas, Venezueloje, 1994 m. sausio 12 d. Bolivijos ambasadorė 
LYDIA GUEILER DE TEJADA ir Lietuvos ambasadorius dr. VYTAUTAS 
ANTANAS DAMBRAVA

PRANEŠIMAS IŠ VENEZUELOS

Pastangos pagyvinti veiklą
JULIUS VAISIŪNAS

Didįjį Šeštadienį, balandžio 
2 d., Venezuelos lietuvių gru
pė surengė susikaupimo valan
dą, pradėtą malda ir Lietuvos 
operos solistės Aušros Čepul- 
kauskienės pagiedota “Avė 
Maria”. Išklausyta “Kristaus 
Kančia”, kurią dr. Vytautas 
Dambrava Miunchene paruo
šė “Amerikos balso” lietuvių 
tarnybai lygiai prieš keturias
dešimt metų. Tekstas paimtas 
iš evangelijų ir lydimas ati
tinkama Bacho muzika bei gar
siniais efektais. Programa 
baigta šiai dienai pritaikyta 
giesme.

Po susikaupimo valandos 
buvo apžvelgiama parapijinė 
veikla. Ambasadorius dr. Vy
tautas Dambrava pranešė, kad 
vizitavęs Tėvų Saleziečių vir
šininką, kuris sutikęs leisti 
Tėvui Jose Modenai dirbti su 
lietuviais. Buvo svarstomas 
reikalas Katalikų misijos tary
bą atgaivinti naujomis jėgo
mis, pristatant kandidatus 
patvirtinti lietuvių sielova
dos vadovui išeivijoje vysku
pui Pauliui Baltakiui, OFM.

Taip pat buvo reiškiamas 
rūpestis dėl nutautėjančio ir 
nureliginėjančio Venezuelos 
lietuvių jaunimo. Apgailestau
ta, kad į Vasario 16 gimnazi
ją siųsti mokiniai, grįžę iš Vo
kietijos, nusisuko nuo bend
ruomenės ir rūpinasi tiktai sa
vo reikalais. Ilgesnį laiką vei
kusios, dukart steigtos lietu
viškos mokyklos Caracas ir Ma- 
racay miestuose jau seniai už
sidarė, nes domėjimasis lietu
vių kalba išblėso. Bendruome
nė yra susvetimėjusi. Kalbėju
siųjų pirštas buvo nukreiptas 
į tėvus, kurių didžiausias rū
pestis buvo ir tebėra vaikus 
įtvirtinti Venezueloje, nesi
domint Lietuva. Laimei buvo 
ir gerų išimčių. Dėka jų tau
tinis ir religinis gyvenimas 
davė vaisių. Susipratę rėmė 
ir rezistencinį darbą, skirtą 
Lietuvos laisvinimui ir nepri-

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

SAMOCmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.
Plėnys

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

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

klausomybės atgavimui. Dėka 
šio mažo aktyvo pastangų bend
ruomenė protarpiais išjudė
davo, padėdama įvykdyti atski
rus projektus, kurie šio krašto 
tautiečius ir Venezuelą išsky
rė iš kitų tarpo.

Ambasadorius dr. V. Damb
rava pabrėžė, jog dabar, atga
vus laisvę, lietuviai turi arba 
grįžti tėvynėn, arba aktyviai 
padėti atsikuriančiai Lietu
vai. Deja, priaugančioje kar
toje visos šeimos jau kalba is
panų kalba. Venezuelos lietu
viai yra palikti nutautėjimui, 
nes neturi nei savo kunigo, nei 
lietuvių kalbos mokytojų.

Dalyvavo buvusio Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio 
Jono Urbšio sesuo Elena Urb- 
šytė-Gutauskienė, Aušra ir Al
gimantas Čepulkauskai, muz. 
Algimantas Končius, Ona Nel- 
saitė Marquez, dr. Irena Ba- 
bianskaitė-Šeputienė, farma
cijos dr. Jadvyga Klovaitė ir kt.

Dalyviai išsiskirstė, nusitei
kę sustiprinti savo asmenines 
pastangas. Visi pareiškė norą 
tęsti panašaus įiobūdžio pasi
tarimus. Norima siūlyti savo 
kadenciją jau seniai baigu
siai Lietuvių bendruomenės 
valdybai šaukti susirinkimą 
ir pravesti rinkimus. Dr. V. 
Dambrava neužsidaro vien tik 
su ambasadoriaus pareigomis. 
Jis stipriai reiškiasi ir bend
ruomenės gyvenime. Atlieka su 
pasišventimu, valia, ryžtu 
konkrečius darbus. Lietuvos 
vardas plačiai minimas Vene
zueloje.

KLB Rodney apylinkės valdyba rengiaKLB Rodney apylinkes valdyba reng 

y Motinos dienos minėjimu 
1994 m. gegužės 8, sekmadienį, 3.30 v.p.p., 
tuojau po lietuviškų pamaldų 
RODNEY LIETUVIŲ NAMUOSE.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

(<rp A f A LIETUVIŲ KREDITO 
A 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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 2.50%
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta..........1.50%
90 dienų indėlius .................. 4.75%
1 m. term, indėlius ................ 6.00%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 5.50%
3 m. term.indėlius ................. 6.50%
5 m. term, indėlius ................ 7.50%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................6.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m............ 6.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............ 7.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

Hamilton, Ontario
TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS, 

rengtas Medžiotojų-žūklautojų 
klubo Giedraitis valdybos, 1994 
m. balandžio 16 d. Jaunimo cent
re, praėjo geroje nuotaikoje. Va
karą pradėjo klubo pirm. J. Stan
kus, pasveikindamas visus ir pri
mindamas, kad Londono choras 
“Pašvaistė” švenčia savo veiklos 
dešimtmetį ir per tą 10 metų lai
kotarpį Hamiltone dainavo 4 kar
tus. Klubo nariai buvo apdova
noti taurėmis už 1993 m. laimė
jimus medžioklėje, žuvavime ir 
šaudyme. Po to “Pašvaistė”, va
dovaujama muz. Andriaus Petra- 
šiūno, jn., atliko programą. Solo 
dainavo Dana Adams ir Mirga Ben- 
dofaitienė, duetai - Mirga Bendo- 
raitienė ir Gražina Petrauskie
nė. Tarp dainų buvo įterpti kuple
tai, skirti medžiotojams ir žve
jams, žodžiai V. Staškūnienės. 
Paįvairinta ir sceniniais vaizde
liais apie skrydį į mėnulį ir Pa
langos gražuoles. Vaizdelius pa
ruošė Dalia Andrulionytė-Arm- 
strong. Meninė programa buvo ge
rai paruošta. Hamiltoniečiai dė
kingi Londono “Pašvaistės” cho
rui, o ypač choro pirmininkei bei 
muzikos vadovei G. Petrauskienei.

Po koncerto visi vaišinosi karš
ta žvėrienos vakariene, kurią 
pirmą kartą klubui paruošė Da
nutė ir Bernardas Mačiai ir jų 
padėjėja K. Geležinienė. Klubas
jiems nuoširdžiai dėkoja už įdė
tą darbą. Po gardžios vakarienės 
prasidėjo linksmoji dalis - šokiai, 
grojant Vaclovo Povilonio orkest
rui iš Toronto. Pasilinksmini
mas buvo paįvairintas laimės sta
liukų loterija. Staliukus aukojo: 
dr. R. Giedraitis, Highway 6 gara
žo savininkas A. Svilas, D. B. Ma
čiai - “Catering service” savinin
kai ir klubo valdyba. Visiems auko
jusiems staliukus nuoširdus ačiū. 
E. Bajoraitienės skoningai iš
puoštoje salėje svečiai pakilioje 
nuotaikoje leido vakarą. Jų buvo 
atvykusių iš Delhi, Toronto bei 
Londono. Klubo valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems talkinin
kams, prisidėjusiems prie šio 
pobūvio surengimo bei pasiseki
mo. Ypač didelė padėka visiems 
svečiams, parėmusiems klubo 
veiklą. J.P.

SPORTO KLUBAS “KOVAS” dė
koja už paramą: Hamiltono Me
džiotojų-žūklautojų klubui Gied
raitis, Kanados lietuvių fondui, 
Aušros Vartų parapijai, o ypač 
Hamiltono kredito kooperatyvui 
“Talka”, kuris kasmet skiria stam
bią pinigų sumą sportinei veiklai. 
Neturint savo salės labai daug 
kainuoja patalpos krepšinio tre
niruotėms. Šiemet nupirktos vi
soms krepšinio komandoms uni
formos.

1994 m. balandžio 24-25 d.d. 
Klivlande įvyko Š. Amerikos lie
tuvių jaunučių krepšinio pirme
nybės, kuriose dalyvavo 18 koman
dų, keturiomis amžiaus grupėmis 
iš įvairių vietovių. Daugiausia 
laimėjimų iškovojo mūsų “Kovas”: 
3 - pirmąsias, 1 - trečią vietą. Ko
mandoms vadovavo: A. Šeštokas, 
V. Stukas ir R. Kybartas. Sekan
čiose varžybose gegužės 27-28 d.d. 
Detroite, Hamiltono “Kovas” taip 
pat ruošiasi dalyvauti. A.G.

Rengėjai

Programoje: paskaitininkas D. Ciparis. 
Meninę dalį atliks V. Ramanausko vado
vaujama grupė “Viltis” 
Po minėjimo - kavutė.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........... 12.25%
nekiln. turto pask. 1 m........... 8.00%
nekil.turto pask. 3 m.............10.00%

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

JA Valstybės
JAV LB Los Angeles apylin

kės narių susirinkimas kovo 
27 d. įvyko Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos salėje. 1993 m. 
veiklos pranešimą padarė val
dybos pirm. Liuda Avižonienė. 
Pagrindinis dėmesys teko per
nai rudenį surengtoms Lietuvių 
dienoms, kurios buvo susietos 
su Los Angeles ir Kauno miestų 
broliškais ryšiais. Apie šias 
sėkmingas pastangas kalbėjo ar
chitektai Rimas Mulokas ir Do
natas Empakeris. Buvo pasi
džiaugta finansine Los Angeles 
miesto parama, Lietuvos įmo
nių ir menininkų įsijungimu, 
padidinusiu Lietuvių dienų 
svorį. D. Empakeris, jau kele
rius metus vadovavęs Lietuvių 
dienų ruošos darbams, pabrėžė, 
kad dabar jaučiamas nuovargis. 
Tad gal būtų geriau vienerius 
metus atsisakyti šio tradicinio 
renginio, surasti naujų jėgų ir 
idėjų. Planuotų naujos valdybos 
rinkimų buvo atsisakyta, joje 
sutikus pasilikti pagrindiniams 
dabartiniams nariams — pirm. 
Liudai Avižonienei, sekr. Sta
sei Šimoliūnienei ir ižd. Danu
tei Moors. Valdyba papildyta 
tik keliais naujais nariais.

Australija
Džylongo (Geelong) lietuvių 

sąjungos klubo narių susirin
kimas 1993 m. spalio 17 d. įvyko 
Lietuvių namuose. Palikta ta pa
ti valdyba, tik iš jos pasitrau
kiantį V. Čerakavičių pakeitė 
naujai išrinktas V. Mačiulis. 
Pasiskirsčiusią pareigomis val
dybą sudarė: pirm. J. Gailius, 
vicepirm. J. Medelis, vicepir
mininkės moterų reikalams I. 
Gailiuvienė ir M. Malinauskie
nė, sekr. Birutė Gailiūtė-Lie- 
bich ir ižd. V. Mačiulis.

Kovo vienuoliktąją Hobarto 
lietuviai Tasmanijos saloje at
šventė kovo 13, sekmadienį. Ka
dangi lietuviai ten neturi savo 
kapeliono ir lietuviškų pamal
dų, Mišias vietinėje australų 
parapijoje Glenorche atnašavo 
kun. Michael Delaney, primi
nęs visiems savo parapijiečiams 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo šventę. Lietuvišką Ma
rijai skirtą giesmę, pasinaudo
damas garsintuvu, sugiedojo da
lyvavimą Mišiose suorganizavęs 
Ramūnas Tarvydas, mažai tesu
silaukęs paramos iš grupėje sė
dėjusių lietuvių.

Britanija
Šv. Kazimiero minėjimą Lie

tuvių klube kovo 5 d. surengė 
Mančesterio lietuvių katalikų 
bendrija. Paskaitą apie šio vie
nintelio Lietuvos šventojo gy
venimą skaitė Arkadijus Pod- 
voiskis. Šiai progai pritaikytus 
eilėraščius deklamavo V. Bruz- 
gys ir programai vadovavęs V. 
Bernatavičius.

Prisikėlimo Mišias Velykų 
rytą Londono lietuvių Šv. Ka
zimiero šventovėje atnašavo 
svečias iš Lietuvos kun. Leo
nas Leščinskas, MIC. Jis yra 
Marijonų vienuolijos rūmų ad
ministratorius Marijampolėje. 
Šv. Kazimiero šventovė Londo
ne buvo pilna į Prisikėlimo 
apeigas susirinkusių tautiečių 
ir svečių iš Lietuvos. Velykų 
rytą oras buvo šaltas. Pamal
dų dalyvių nelaukė joks šven-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
$1.20 kg laivu arba $7.00 už kubinę pėdą. Oro linija $5.50 kg 
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu vienam adresatui iki 50 kg tik $14

* Skambinkite dėl mūsą 
kubinių dėžių

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

* Iš toliau siųsti per U.P.S. 
4c Kc***#*****#

Pristatom JAV dolerius į rankas ....................................4% plius pristatymas
Siunčiant daugiau kaip $2,000.00 tik.............................. 3% plius pristatymas

* Siunčiant palikimus arba didesnes sumas yra nuolaida. Taip pat galime 
nuvežti į Lietuvą ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą

* Jums važiuojant į Lietuvą ilgesniam laikui galime Jums persiųsti 
pensijos pinigus.

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai......
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai 
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ........
Fort Erie Danguolė ir Don French ...........................
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai .....................
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

Tel. (905) 643-3334 FAX (905) 643-8980

tinis renginys nei Šv. Kazimie
ro šventovės svetainėje, nei 
Lietuvių namuose ir netgi to
liau nuo Londono esančioje Lie
tuvių sodyboje.

Velykinėms vaišėms, tapu
sioms tradiciniu renginiu, visi 
negausūs Boltono lietuviai su
sirinko antrą Velykų dieną. Sta
lus paruošė nuolatinės tokių 
vaišių šeimininkės O. Eidukie- 
nė, S. Keturakienė ir Florence 
Silius. Juos palaimino lietuvių 
kapelionas kan. Valentinas Ka- 
maitis, raginęs ir toliau sau
goti tautines bei religines tra
dicijas. Jam ir vaišių dalyviam 
padėkojo DBLS Boltono sky
riaus valdybos pirm. Henrikas 
Vaineikis.

“Europos lietuvio” pranešimu 
š. m. vasario 19 d. laidoje, Ško
tijoje nutraukta byla prieš II D. 
karo metų lietuvių savisaugos 
bataliono būrio vadą Itn. Anta
ną Gečą. Jis su batalionu buvo 
kaltinamas žydų žudymu Lietu
voje ir Gudijoje. Škotijoje gy
venantį lietuvį angliakasybos 
inž. A. Gečą karo nusikaltėliu 
paskelbė Los Angeles mieste 
įsteigto paieškoms skirto Simo
no Wiesenthalio instituto di
rektorius Efraimas Zuroffas, 
Britanijos vidaus reikalų mi
nisterijai atsiųstame tokių as
menų sąraše. 1994 m. Itn. A. Ge
čo kuopa Italijoje pateko JAV 
nelaisvėn. Jis su savo vyrais 
perėjo Vakarų sąjungininkų 
pusėn jr lenkų daliniuose įsi
jungė į kovas prieš vokiečius. 
Po karo buvo įsileistas Brita- 
nijon, jos pilietybę gavo 1959 
m. Laikraštyje “The Indepen
dent” Stephen Ward rašo, kad 
kaltinimus pensininkui A. Ge
čui, artėjančiam prie amžiaus 
aštuoniasdešimtmečio, tyrė Ško
tijos teisėtvarkos komisija, bet 
dabar tyrimus sustabdė ir atsi
sakė pradėti bylą.

Vokietija
Lietuvis verslininkas Ginta

ras Pluščiauskas kovo 21 d. ke
liais šūviais buvo nušautas sa
vo bute Hamburge. “Lietuvos ry
tas” praneša, kad jis, atvykęs 
iš Lietuvos, vadovavo vienai 
prekybos bendrovei Hamburge. 
Ta bendrovė su Rytų Europa 
prekiavo maisto ir alkoholio 
gaminiais, o su Vakarų Europa 
— paklausę turinčio metalo at
liekomis. Galimas dalykas, ji 
į Vakarus pristatydavo ir Lie
tuvoje pavogtą varį, žaliava 
paverstus bronzinius įrenginius 
ir netgi sunaikintas paminkli
nes statulas. Hamburge gyve
nantis G. Pluščiauskas buvo 
tapęs Lietuvos verslininkų ir 
menininkų mecenatu. Hambur
go policija spėja, kad jį nu
šovė du iš Lietuvos atvykę pa
samdyti žudikai. Lietuvos vi
daus reikalų ministerija iš Vo
kietijos yra gavusi įtariamų 
asmenų ir firmų sąrašą. G. Pluš- 
čiausko palaikai atvežti Vilniun 
ir palaidoti Lietuvoje.

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

* Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus

(905) 632-4558 
(905)822-1827 
(519)773-8007 
(905)871-1799 
(514)366-8259



Laukiame jūsų paramos!
Popiežiškosios Šv. Kazimiero kolegijos-seminarijos 

Romoje metinis kreipimasis į visuomenę
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Lenkai apie save ir apie mus
MIELI KOLEGIJOS 
GERADARIAI, DRAUGAI,

Kolegija yra svarbus ir gyvas 
lietuvybės dvasinis centras 
Romoje. Tai galėjo įvykti ne 
vien dėl čia dirbančių asme
nų pasišventimo, bet ir dėl mū
sų bičiulių-geradarių dvasinės 
bei medžiaginės paramos ir 
pritarimo. Jie suprato Kole
gijos vaidmenį ir prasmę krikš
čionybės centre ir visokerio
pai Kolegiją rėmė. Todėl reiš
kiame nuoširdžią padėką ir pa
garbą visiems, kurie pasitikė
jo Kolegija ir taip pat tiki to
limesniu jos vaidmeniu Lietu
vos labui Dievo planuose.

Paskutinieji metai pilnai 
įprasmino įsteigimo visas pra
eityje padarytas aukas dėl Ko
legijos ir išlaikymo Romoje. 
Šios įstaigos vadovybė, Dievo 
įkvėpta, Šventojo Sosto laimi
nama, pradėjo ruoštis dvasi
niam Lietuvos atgimimui dar 
gerokai prieš Lietuvos oficia
lų valstybės atstatymą. Ilgai 
prisiminsime tą istorinę, pil
ną baimės 1991 m. rugpjūčio 19 
pučo dieną, kai pirmajam lie
tuvių klierikų ir kunigų (20) 
studentų autobusui dar sovie
tų sargyba leido pervažiuoti 
Lietuvos-Lenkijos sieną 1991- 
1992 akademiniams metams į 
Romą.

Reiškiame nuoširdžią padė
ką tuometiniam Lietuvos epis
kopatui už drąsą bei visapusiš
ką bendradarbiavimą. Dėkoja
me taip pat Amerikos episko
patui ir jo specialiam komite
tui (kuriam vadovauja nuošir
dus Kolegijos draugas prel. 
dr. Jurgis Šarauskas) už prita
rimą tam žygiui ir už medžia
ginę paramą iki šios dienos.

Jaučiame Dievo palaimą ir 
už ją dėkojame. Su didele vil
timi ir pasitikėjimu žiūrime 
ir į Kolegijos tolimesnę misi
ją bei jos vaidmenį mūsų Baž
nyčiai ir tautai. Australijoje, 
Pietų Amerikoje, Europoje, Š. 
Amerikoje ir kitur lietuvių ku
nigų skaičius kasmet mažėja. 
Jau dabar jaučiamas didelis 
jų trūkumas. Esam tikri, kad 
Kolegija bus reikalinga ir atei
tyje. Kur kitur, jei ne čia, Lie
tuvos episkopatas galės pa
ruošti lietuvius kunigus mūsų 
misijoms - kolonijoms už Lie
tuvos ribų?

Vasario 16 minėjimas Klivlande buvo atidarytas su JAV ir Lietuvos himnais - giedojo solistė V. BLUOŽYTĖ- 
MULIOLIENĖ, akomp. R. BANDZIENĖ Nuotr. VI. Bacevičiaus

NORDLAND EXPRESS DABAR perkelkite JAV 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.

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 
pirmadienį susitarus 
tel. 1-800-561-3113
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka” 
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)

Wasagoje, Collingwoode, Barrie 
kiekvieną pirmąjį mėnesio sekma
dienį, skambinti tel. 1-800-561-3113

Windsore, Londone, Delhi kiekvieną 
antrąjį mėnesio sekmadienį, skam
binti tel. 1 -800-561 -3113

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį skambinti tel. 1-800-561-3113

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service) 
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į 
mūsų sandėlius.

Telefono Skambinkite
apylinkių numeriai: U.P.S.
416, 519, 705 1 -800-668-7100
613,514 1-800-465-2876
403,604 1-800-665-2781

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra S7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkime mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Todėl ir šiais metais kreipia
mės į lietuvių visuomenę su 
trimis prašymais: 1. maldos, 2. 
išmaldos ir 3. solidarumo.

1. Be maldos ar “Tėvas siųs 
darbininkų į Sūnaus vynuogy
ną?”. Kviečiam todėl jungtis su 
Šv. Tėvu ir visa Bažnyčia, pra
šant daug ir šventų kunigų, 
ypač Lietuvai.

2. Be medžiaginės paramos 
(išmaldos) ši įstaiga nepajėgs 
tinkamai paruošti tų Tėvo siun
čiamų darbininkų į Kristaus 
vynuogyną Lietuvoje ir išeivi
joje. Kviečiam paremti savo 
auka šią seminariją (Kolegiją), 
esančią krikščionybės centre 
pagal savo išgales.

3. Be konkrečių asmenų soli
darumo nebus medžiaginės pa
ramos. Laikas, amžius, sveika
ta ir naujos politinės bei ekono
minės sąlygos negailestingai 
retina Kolegijos geradarių gre
tas. Kviečiam todėl išeivijos 
lietuvius užimti tas retėjan
čias gretas, tapti mūsų gerada
riais. Šis yra MŪSŲ METINIS 
GERADARIŲ VAJUS. Iš savo 
pusės mes pasižadame atsily
ginti visiems savo labdariams 
nuolatine malda.

Kolegijos vadovybės ir stu
dentų vardu reiškiu nuoširdžią 
padėką, visiems Kolegijos ge
radariams, privatiems ir orga
nizacijoms (vyčiams, Šv. Kazi
miero gildijai, lietuviškoms pa
rapijoms, vienuolynams ...) 
už mums parodytą solidarumą, 
už moralinę, dvasinę bei me
džiaginę paramą. Ir šiais me
tais su didele viltimi tikimės 
sulaukti daug NAUJŲ KOLE
GIJOS DRAUGŲ BEI GERA
DARIŲ. Jie yra mums ženk
las, kad Dievo Apvaizda lai
mina mus ir mūsų darbus.

Su pagarba ir dėkingumu, 
prel. Alg. Bartkus, 

rektorius

Čekius galite rašyti ir siųsti: 
Pontificio Collegio Lituano, 
c/o Mons. Alg. Bartkus, 
V. Casalmonferrato, 20, 
00182, Roma, Italia.
Amerikoje, jei norite nurašyti nuo 
mokesčių:
St. Casimir’s Guild, 
c/o Mrs. Ann Wargo, 
125 S. Morris Str., 
St. Clair, PA 17970, USA.

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS Romoje pastatai, kur gyvena ir ruošiasi kunigystei Lietuvos bei iš
eivijos kandidatai ir gilinantieji studijas kunigai

PASTABOS IR NUOMONĖS

“Armes lietuviai, ar ne...?”
Atsiliepiant į kai kurių abejones dėl mūsų pavardžių bei tautybės

“TŽ” 1994 in. 13 nr. buvo išspaus
dintas Stasio Prakapo laiškas, ku
riame jis abejoja, ar iš Lenkijos 
atvykę lietuviai iš tikrųjų lietu
viai (“ar jie lietuviai, ar...?”), nes 
jie vartoja “mozūriškus” vardus ir 
pavardes”.

Sprendžiant iš laiško turinio, 
atrodo, kad žmogaus tautybę le
mia vien tik jo vardas ir pavardė. 
Viskas labai paprasta ir aišku - 
tavo pavardė lietuviška - reiškia 
esi lietuvis, bet jeigu ji skamba 
nešvariai lietuviškai tai, nesvars
tant, kokia yra to priežastis, leng
viausia yra skiltelėje “tautybė” 
tiesiog nupiešt klaustuką. Ar iš 
tikrųjų taip turėtų būt daroma?

Ne kartą jau teko mums, iš Len
kijos į Kanadą atvykusioms lietu
viams, susitikti su priekaištais 
dėl mūsų sulenkintų vardų ir pa
vardžių, o kartais net (kaip šio 
laiško atveju) dėl tos priežasties 
buvo abejota mūsų lietuvybe. Pa
sinaudodamas “įkvėpimu”, kurį 
įgavau perskaitęs šį laišką, no
rėčiau pasidalinti su jo autoriu
mi ir visais kitais abejojančiais 
keliomis savo mintimis.

Jeigu kam įdomi tautybės aptar- 
tis, siūlyčiau pasižiūrėti į enci
klopediją. Trumpai sakant, žmo
gaus pavardė neatlieka reikšmin
go vaidmens priskiriant jį vienai 
ar kitai tautai. Faktoriai, kurie 
nulemia jo tautybę, tai gimtosios 
kalbos mokėjimas, vartojimas ir iš

laikymas, meilė savo gimtajam 
kraštui, sutapatinimas paties sa
vęs su tam tikra tauta, jos istori
ja, kultūra, papročiais ir pan. Tai 
gal tokiu atveju lietuviai, gyve
nantys Suvalkų trikampy (nes dau
guma iš mūsų, išskyrus kelias iš
imtis, yra iš ten kilę) neišpildo 
tų sąlygų ir užtat karts nuo karto 
atsiranda čia tokių tautiečių, ku
rie paklausia, ar mes lietuviai, ar 
ne? Leiskit man keliais sakiniais 
priminti to krašto istoriją ypač 
tiems, kurie bando mokyti mus 
patriotizmo.

Po I pasaulinio karo Lietuva at
gavo nepriklausomybę ir pradėjo 
atstatinėti savo valstybingumą. 
Etninės lietuvių žemės, vadina
mos Suvalkų trikampiu, pateko į 
lenkų okupaciją. Pakeitimą, ku
rio sulaukė čia gyvenantys lietu
viai, galima apibrėžti taip: anks
čiau virš jų nugarų iškeltas caro 
botagas buvo pakeistas lenkišku. 
V iena po kitos buvo uždaromos lie
tuviškos mokyklos, šventovėse 
panaikintos lietuviškos pamal
dos, lenkų pasienio kareiviai sa
vo pasilinksminimui apkuldavo 
ne kartą lietuvišką jaunimą už 
išgirstas lietuviškas dainas (o 
būdavo net ir nužudymų atvejų).

Prievarta liMo sulenkinti visi 
lietuviški vardai, pavardės ir vie
tovių pavadinimai. Ir taip vieną 
gražų rytą pvz. Pranui Krakauskui 
lenkų administracijos atstovybė 
paskelbia “linksmą” žinią, kad jis 
tapo Franciszek Krakowski, o pvz. 
Dalė Vitkevičienė nuo šios valan
dos bus Dalicja Witkiewicz, o gerb. 
Galatiltis - pan Golotylec, ir to
kiu būdu jie bus artimesni “tobu
lesnei” ponų lenkų rasei.

Bet ar mūsų seneliai ir prose
neliai palūžo ir pasidavė priespau
dai? Jokiu būdu ne. Viena karta 
įkvėpdavo sekančiai stiprią lie
tuvišką dvasią. Jeigu vaikams bu
vo maža motinos pamokymų, tai 
tėvo rūsti ranka arba ir diržas pa
rodydavo teisingą kelią. Ir jauni
mui neateidavo nė į galvą bend
raut tarp savęs jokia kita, kaip 
tik savo gimtąja lietuvių kalba. 
Jie vartojo ir šiandien vartoja 
kasdieniniame gyvenime lietuviš
kus vardus ir pavardes, ir niekas 
per daug nekreipia dėmesio, kokia 
“lenkiška versija” įrašyta į jų pa
sus. Laikui bėgant, jau po II pa
saulinio karo, buvo atgautos lie
tuviškos mokyklos, o ką tik prieš 
keliolika metų buvo iškovotos lie
tuviškos pamaldos Seinų bazili
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Siuntėjas:................................................... Gavėjas; ................................
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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.

koje. Ir visa tai padarė žmonės, 
turintys “mozūriškai” skamban
čius vardus ir pavardes. O tos ne
gausios išgamos, kurios ištautėjo, 
buvo išstumtos iš lietuvių visuo
menės. Net patiems lenkams neky
la per daug abejonių dėl mūsų 
tautybės. Mes galim būti - karto
jant jų žodžius - “prakeikti lie
tuviai” arba “užsispyrę lietuviai”, 
bet vis vien lietuviai. Ir labai 
skaudu yra čia atvažiavus išgirs
ti iš pačių lietuvių klausimą - “ar 
jūs lietuviai, ar ne?”

Jeigu Suvalkų trikampio lietu
viai, nepaisant priespaudos, pa
jėgė per tiek kartų perduoti lie- 
tuvyės žiburį (ir mes esame to gy
vas pavyzdys), tai jau čia Kanado
je, kur žydi demokratija, kur nie
kas nesistengia nieko nutautint, 
neturėtų būti su tuo jokių prob
lemų, ypač, kad visų pavardės šva
riai lietuviškos, ne “mozūriškos”, 
ir jau vien tik to turėtų užtekti. 
Ir va čia .. . staigmena. Vietinis 
jaunimas tarp savęs bendrauja, 
bet... angliškai, ne lietuviškai. 
Savo tėvų gimtąja kalba tenka jiems 
prabilti tik tada, kai kalbasi su 
vyresniąja karta arba retkarčiais 
su mumis ar su atvykusiais iš Lie
tuvos, o šiaip... angliškai “pato
giau”. Ir atrodo, jeigu viskas vyks 
ta pačia linkme ir su panašiu grei
čiu, tai dar už vienos ar dviejų 
kartų jų palikuonys turės tiek 
bendro su lietuvių tauta, kiek aš 
dabar turiu su Afrikos džiunglėse 
gyvenančia pigmėjų gentim. Ir 
vieninteliu jungikliu tarp jų ir 
lietuvių pasiliks tik jų gražios, ne
sudarkytos lietuviškos pavardės . .. 
bet nieko, nieko daugiau.

Kas yra to priežastis, sunku pa
sakyti. Gal to jaunimo tėvai, at
vykę į Kanadą prieš keliasdešimt 
metų per greit susipirko namus, 
gal “mortgičiai” buvo per dideli 
ir vaikų tautiniam auklėjimui ne
liko laiko? O gal buvo visiškai at
virkščiai, gal patalai, į kuriuos 
guldydavo savo vaikus, buvo per 
minkšti...? O gal tiesiog šiam 
krašte, nepaisant to ką žmogus be
darytum, atvykėlių tautinė kul
tūra nepajėgia atsispirti vieti
niam anglų kultūros poveikiui? 
Na, bet už geresnį materialinį gy
venimą kažkokia kaina turi būt 
užmokėta...

O prie progos galima pastebėt 
kelis įdomius reiškinius. Stasys 
Prakapas labai susijaudino dėl 
mūsų “mozūriškai” skambančių 
vardų, bet kažkodėl niekas nesi
rūpina, kai čia pvz. Bronius tam
pa Bruno, iš Alvydo lieka tik skur
dus Al, o Edvardas genialiai sugal
voja, kad patogiau būti tiesiog 
Ed, o kai kurios pavardės kažkaip 
nejučiomis pameta lietuviškas 
galūnes. Na, bet kas ten kreips

Lenkiški Aušros Vartai
Prieš keletą mėnesių laisvų

jų (ne buv. sovietiškų) Lietu
vos profesinių sąjungų pirmi
ninkė Aldona Balsienė buvo 
nuvežta į Skaržysko-Kamien- 
na miestelio Vilniaus gatvę.

Lenkijoje leidžiamas savait
raštis “Solidarnosc” 1994 m. 
kovo 18 d. laidoje rašo:

“Išlipus iš automobilio, nu
stebinta lietuvaitė buvo tie
siog sukrėsta. Būdama 600 km 
nuo Vilniaus staiga atsirado 
labai gerai jai žinomoje vie
toje. (...) Beveik panaši Vil
niaus Aušros Vartų kopija bu
vo pastatyta Skaržysko-Ka- 
mienna miestelyje. Šios nepa
prastos vietovės klebonas kun. 
kanauninkas J. Karbownik pa
kvietė mane į raštinę, kurio
je ant sienų kabojo jo nuotrau
kos kartu su Šv. Tėvu Jonu 
Pauliumi II. Jis yra tas kuni
gas, kuriam Radomo diecezi
jos ordinaras vysk. Edward 
Masterski pavedė atlikti la
bai sunkų uždavinį — būti šios 
nepaprastos vietos ‘statybos

dėmesį į vardus ar pavardes, kai 
tokiu būdu gali geriau pavykti pro
fesinė 'karjera ir pagerėti mate
rialinė padėtis, o juk šiam krašte 
tas svarbiausia, ar ne ...?

Kitas iš tokių įdomių reiškinių, 
tai būtent tas, kad dar ne taip se
niai daug kas iš Kanadoje gyve
nančių lietuvių važinėjo į Suval
kų trikampį “parsivežt sau žmo
nas”. Bet nė vienas neparsigabe
no lenkaitės, o visi surado darbš
čias lietuvaites. Ar ir tada buvo 
tarp jų tokių jaunikių, kurie abe
jojo savo sužadėtinių tautybe? O 
juk jų pasuose ir vardai ir pavar
dės buvo lenkiškos. Pasirodo, kad 
tada tas kažkaip niekam netrukdė, 
o dabar jau trukdo.

Kai primenamas nesunkus pa
vardžių sulietuvinimas imant Ka
nados pilietybę, tai reikalas at
rodo daug rimčiau nei Jūs tvirti
nai. Visų pirma dauguma iš mū
sų atvykę į šį kraštą dar neseniai 
ir ne visi esame atlaukę atitinka
mą laikotarpį (bemaž 4 metų), kad 
galėtumėm prašyti Kanados pilie
tybės. O norint pakeisti savo pa
vardę imant Kanados pilietybę, 
reikia pristatyt oficialų dokumen
tą su savo originalia lietuviška 
pavarde. Iš kur mes galim turėti 
tokį dokumentą, jeigu visi mūsų 
dokumentai buvo sudaryti Lenki
joje ir lenkų kalba? Jeigu mes 
norim pakeisti vardus ir pavar
des, turim pereiti visą su tuo su
rištą procedūrą. Įteikus prašymą, 
atsakymo reikia laukti bemaž me
tus laiko, o su tuo surištos finan
sinės išlaidos yra taip pat nemažos.

Baigdamas norėčiau dar kartą 
atkreipti dėmesį tų, kurie abe
joja, kad žmogaus vardas ir pavar
dė įrašyti pase, nors ir svarbūs, 
bet nėra esminiai dalykai, kurie 
nulemia jo tautybę. Pavardė, tai 
tarytum “vizitinė kortelė”, kurią 
galima pakeist, bet svarbiausia 
yra tai, kuo žmogus pats save lai
ko, koks jis yra viduje. O tiems, 
kure bando “badyti mus pirštais” 
vien tik dėl lenkiškai išspausdin
tų mūsų pavardžių ir abejoja mū
sų lietuvybe, patarčiau gerai su
simąstyti ir atsakyti sau į klau
simą, ar jie patys užtenkamai tai 
lietuvybei nusipelnė, ar jų vai
kaičiai žinos ir ar jiems dar kaž
kiek rūpės, iš kokio kamieno jie 
kilę? Vytautas Vilkelis

(arba pagal pasą: 
Witold Wilkialis) 

vadovu’. Šiandien darbas jau 
eina prie pabaigos, taigi ver
tėtų paklausti apie šios sta
tybos priežastį ir uždavinį, 
kurį ji turi atlikti.

— Mes lenkai, esame tauta, 
kuri ypatingai garbina du Die
vo Motinos paveikslus, — sako 
kun. kanauninkas, — pirmasis 
jau virš 600 metų yra Čensta- 
kavos Jasna Gora kalne, o ant
rasis, turintis virš 300 metų, 
yra kaip tik Vilniaus Aušros 
Vartuose. Pasiekti Jasna Gorą 
lenkams nėra sunku, bet nega
lime to paties pasakyti apie 
Vilnių, kuris yra už mūsų ry
tinės sienos. Žinome gerai 
kaip visa tai įvyko. Labiau
siai buvo skaudu tiems len
kams, kurie turėjo palikti Vil
nių, — sako kun. J. Karbownik, 
— ir būdami išblaškyti po visą 
pasaulį ilgisi Aušros Vartų 
Dievo Motinos”.

Toliau savaitraštis rašo, 
kaip 1988 m. ši statyba buvo 
pradėta, kitais metais kardi
nolo Gulbinowicz pašventinta 
ir 1992 m. į ją buvo atvežtos 
šv. Rapolo Kalinausko relikvi
jos. Čia 5 metus vikaravo kun. 
D. Stanczyk, kuris dabar jau 
trečius metus darbuojasi Lie
tuvoje.

Kaunietė ponia Balsienė, 
pamačiusi šią Aušros Vartų 
kopiją, buvo nustebinta jos 
panašumu į originalą, tačiau 
vilniečiai tuoj pastebėtų, kad 
yra pastatyta tik koplyčia, o 
trūksta keturkampio vartų 
bokšto, galerijos ir Rossi pa
statytos laiptinės. Tuo nepa
tenkinti yra ir Lietuvos len
kai. Savaitraštis rašo:

“Vilniaus lenkai, kurie čia 
mus aplanko, — sako kun. ka
nauninkas J. Karbownik, — 
dažnai mus klausia: “Argi jūs, 
statydami Aušros Vartus Len
kijoje, norite pamiršti apie 
lenkų tautybės Vilniaus gy
ventojus?”
Bankrotuoja Lietuvos kolchozai

Vilniaus lenkų dienraštis 
“Kurier Wilenski” 1994 m. ko
vo 19 d. laidoje rašo:

“Kovo pradžioje įvyko kredi
tų reikalams (Trakų) rajono 
komisijos posėdis, dėl kurių 
varžėsi kelios bendrovės. 
Bendrovė ‘Pastrėvys’ gavo 
trąšoms pirkti 40.000 litų, kai 
tuo tarpu bendrovei ‘Paeže- 
rys’, kuri stengėsi gauti 50.000 
litų, buvo atsakyta neigiamai, 
nes ūkis nėra tinkamai tvar
komas. Ūkiuose jau trūksta 
pašarų, melžiamos karvės gau
na pašaro bado davinius, o 
banko sąskaita yra pasyvi — 
250.000 litų anksčiau gauto 
kredito.

Vytas Kasparavičius, buvęs 
bendrovės ‘Čižiūnai’, kuri pati 
pirmoji rajone išsiformavo, 
pirmininkas sako: ‘Reikia 
blaiviai pažvelgti į padėtį. Nė
ra paslaptis, kad dėl žemės 
reformos ydų daug bendrovių 
anksčiau pateko į žūstančių 
kategoriją. Praėjusiais me
tais Čižiūnuose įvyko susi
rinkimas, kuriame sąžiningai 
pasakėme, kad neturime pel
no ir reikia bendrovę paleis
ti, kol skolos neviršijo turto 
vertės. Tada dar kas nors lik
tų individualiems ūkiams. At
eityje yra galimos kitokio po
būdžio bendrovės, kurios rem
tųsi privačia nuosavybe. Žiū
riu į ‘Paežerį’ ir į kai kurias 
kitas bendroves ir galvoju: 
argi jie laukia, kad valstybė 
jiems nurašys skolas, kaip ka
daise kolchozams? O kol dar 
kas nors liko bendroje nuosa
vybėje, reikia paskelbti bank
rotą”.

Dienraštis pastebi, kad ūki
ninkų streikas, nors ir nepa
vyko, tačiau jie išmoko be 
valstybės brangaus tarpinin
kavimo patys parduoti savo 
produktus vartotojams, nežiū
rint to, kad pieno cisternos 
buvo išvogtos. Anksčiau “KW” 
yra davęs daugiau bankrotuo- 
jančių bendrovių ir kolekty
vų, t. y., kitaip pavadintų 
kolchozų pavyzdžių. Valdan
čios LDDP partokratams ir 
kleptokratams sunku yra su
prasti, kad privatūs ūkiai 
yra našesni negu jų proteguo
jami kolchozai. J.B.
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MANO MOKYTOJA
Neišdildomi vaikystės pėdsakai

O. B. AUDRONĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Išsirengėm jau potamsiais 
atgal ir, artėjant prie Broka- 
raisčio, mokytoja priminė, kad 
užsuksime pas jos buvusius 
šeimininkus. Taip ir buvo. Pa
buvus, pasišnekučiavus, aišku, 
lydėjo mus per kaimą jų sūnus, 
su kuriuo gal mokytoja kiek 
akeles merkė, mano mamytės 
nužiūrėjimu, nes ji lyg ir klau
siusi ją patarimo, ar jai tekė
ti už kaimiečio, ūkininko, ar 
toliau sau vienstypai mokyto
jauti. Dar buvęs ir antras kan
didatas - Viktoras, bet tas jau 
antroj eilėj, tik kaimiškam pa- 
sižmonėjimui. Mažai aš tuo rū
pinausi, nors mamytė su dė
diene buvo nutarusios, kad 
mokytojai neverta su kaimo 
bernais taip draugauti ar apie 
vedybas galvoti - jų visai skir
tingi pasauliai, o kaimiečiui 
reikia stiprių rankų ir vikraus 
liemens suktis apie visus ūkio 
darbus.

Šį kartą lydėjo abu - ir Juo
zas, ir gale kaimo netyčia sutik
tas Viktoras. Visi linksmai šne
kučiavo, visi juokavo ir ėjome 
paežere, ne pagrindiniu keliu. 
Jie palydėjo pradžioje tik per 
kaimą dėl šunų, paskui pro di
desnį mišką ir taip atlydėjo net 
iki mūsų pievų, kur kalbėjosi 
neatsikalbėdami, o aš, kad ir 
labai mandagi būdama ir ne
norėdama vienos palikti, arti 
mūsų namų paežerėj pasakiau, 
kad aš jau bėgsiu takeliu na
mo, o mokytoja jau neprapuls 
su dviem, jie palydės ją iki pus
brolio amerikiečio namų, kur 
ji tais metais gyveno. Vėliau, 
mums pasistačius ir įrengus 
naują namą, mokytoja gyveno 
pas mus. O tuomet buvome dar 
senajam name, dviem galais, 
su kamara ir priemene per vi
durį. Tai ilga ilga pirkia, su 
visomis vaikystės pasakomis ir 
žavesiu.

Mokytoja prisipratino mane 
vos atsikėlusi į mūsų kaimą, 
kai perkėlė mokyklą. Ji taip 
draugiškai susigyveno su buvu
sia gyvenviete, kad ilgai ne
nutrūko jos draugystė su mo
terimis ir jaunimu. Pirmas di
desnis renginys buvo rudenį, 
kažkokios šventės metu. Aš, ži
noma, kaip gera mergaitė, pri
valėjau padėti jai ruošoje, min- 
kyme, kepime, prieskonių tar
kavime ir, žinome, ragavime.

Kartą mokykloje pamokų me
tu užeina lietaus debesėlis. 
Mokytoja kužda man, pasišau
kusi prie stalo, paduodama sa
vo kambarių raktą: “Nubėk, pa
žiūrėk, ar mano miegamojo 
langas uždarytas, kad nepri- 
lytų į vidų; be to, palikau bliu- 
zelę lauke pakabintą. Būk gera, 
nuimk ir įnešk vidun. Aš nega
liu pati eiti visus skyrius pa
likusi”.

Nubėgu, o ten šeimininkai 
nepatenkinti, kam mokytoja 
man patikėjo eiti su raktu į 
jų namus. Ir vėl man nemalo
nu. Tokiu atveju ir nesinori 
būti mokytojos mėgstama mer
gaite.

Pirmaisiais metais mūsų kai
mo mokykloje mokytoja rengė 
vaidinimą. Aš su geriausia 
drauge Maryte iš Raibučių, 
tolima giminaite, vaidinau 
gražuolę, o Marytė - čigonę, 
kuri išviliojo iš jos visas bran
genybes savo gražiu sukčiavi
mu. Rengėme sceną. Mokytoja 
sukvietė, mums padedant, mū
sų kaimo jaunimą, sceną įreng
ti, uždangą pritaisyti, papuoš
ti, o pati nuėjo pavakare anks
čiau namo, tikėdamasi, kad 
viskas bus gražiai baigta. Na, 
rytą anksčiau atvykusi rado 
viską kaip buvo vakar paliku
si... Ir čia vėl aš likau kalta.

O buvo taip. Mokytojai išėjus, 
bernai ėmė aptingti ir, gal nie
kuomet to nedarę, nežinojo 
kaip pabaigti. Taip nieko ne
pranešę mokytojai, nes ji gy
veno kitame kaimo gale, ėmė ir 
išsiskirstė. Bandžiau bernam 
sakyti, kad mokytoja sakė taip ir 
anaip padaryti, bet jie visai 
nekreipė dėmesio į mano sa
kymą. Taip jaučiausi tarp kūjo 
ir priekalo, nežinodama nei 
kaip pasielgti, o dar tas vai
dinimas rūpėjo, ar būsime ge
rai pasiruošusios savo rolėm.

Labai jau nemėgau vaidinti 
tą gražuolę, kuri taip žioplai 
pasiduoda čigonės įkalbėjimui 
ir daiktą po daikto jai atiduo
da, tikėdamasi šaunaus bernu
žėlio, kai aš pati dar apie ber
nužėlius nei pagalvoti nepa
galvodavau. Pusbrolis Jurgis 

buvo mano geriausias mokslo 
draugas. Pas juos gyveno ir jo 
pusseserė iš kito kaimo, toji 
mano Marytė, su kuria vaidi
nome.

Po to scenos nebaigimo, tiek 
patyriau iš mokytojos nepasi
tenkinimo, kad nežinojau nei 
ką daryti. Baigėsi betgi viskas 
gerai - scena buvo pabaigta 
mūsų namų sutelktine pagal
ba. Aš ir vėl malonėje buvau
- paskyrė mane su Maryte par
davinėti programas ir bilie
tus. Mūsų kaime niekas pini
gėlio tokiem niekam nemetė. 
Jei jau vaidinimo žiūrėti su
kviesti, tai žiūrės, pasijuoks, 
bet mokėti pinigų, kurio nėra, 
už įėjimą - niekas nesiskubi
no. Mokytoja puldinėjo ir šen, 
ir ten - visur jai reikėjo bū
ti. Vėl didelis būrys jaunimo 
ir vyresnių jos gerbėjų bei 
draugų atūžė iš buvusio kaimo. 
Vėl buvo ruoštasi ir daug tal
kos įdėta į tą vaišių rengimą, 
neskaitant jau scenos ir saliu- 
kės ruošimo. Taip nesisekė 
mudviem su Maryte bilietus 
platinti. Mūsuose jaunimas 
sueidavo pasišokti be pinigo 
ir be bilieto, o čia buvo ban
doma nauja tvarka, kuri ne
sisekė.

Po viso vakaro buvome pra
šytos sutvarkyti, išardyti, at
statyti vėl klasę vietoje salės. 
Tuomet mokytoja pakvietė pas 
save likusiom vaišėm kitą die
ną. Nusivedžiau kaimynę Anę, 
šiuo ir tuo buvome apdovano
tos. Man buvo gaila, kad moky
toja rodė kažkokį šaltumą. Šir
delė norėjo pasakyti, kad ma
ne suprastų, kad aš nieko ne
galėjau kitaip padaryti - per 
mažos jėgos, o vis tiek viską 
užbaigė mūsų namai savomis 
jėgomis, be talkos. Pas mus, 
matyt, šios rūšies talka dar 
labai naujas dalykas, ir nie
kas nemoka joje dalyvauti, kai 
nelaukia rugių vainikas ir 
alutis.

Kaip mes vaidinome? Atvai
dinome, kaip buvome išmoku
sios. Girdėjome publika krykš
tė, juokėsi neišpasakytai. Tai 
ir buvo tos komedijos tikslas. 
Pavasarį aš vėl buvau meška, 
Marytė - laputė gamtos vaizde
lyje. Vaidinome gegužinėje, 
persirengusios už kadugio. 
Vai, kaip aš nenorėjau ir tos 
meškos rolės .. . Gal aš scenos 
nemėgau, bet vis reikėjo joje 
būti, pradedant pirmąja eglu
te, dar tetos Monikos žinioje.

Mokytoja mane perėmė iš 
pirmojo mokytojo Čiočio, ku
ris, atvykęs paskutiniam atsi
sveikinimui, užrašė man kny
gelę vardu: “Graži pasakų kny
gelė”. Jo užrašas ranka buvo: 
“Geriausiai mano antro sky
riaus mokinei... su maloniais 
prisiminimais. Mokytojas Pet
ras Čiočys”.

Skaičiau tą knygelę su visom 
pasakom ir skaičiau - tylomis 
ir garsiai visai šeimai, kol vė
lyvesnį metai atnešė daugiau 
pasakėlių su naujomis kny
gomis.

Ar sutikau dar kada tą moky
toją Petrą Čiočį? Taip. Jau bu
vau Alytaus gimnazijoje ket
virtokė. Jis su nedidele eks
kursija buvo atvykęs į Perloją. 
Gal tai Vytauto Didžiojo pa
minklo šventinimui su šauliais 
ar kitais. Vėl susipažinom ir 
nustebom, kaip vieni užaugę, ki
ti moksle pažengę. Aš jau bu
vau 16-kos. Buvęs mokytojas 
primygtinai ištraukė mano pa
žadą jam parašyti. Nemokėjau 
atsisakyti ir nežinojau, kam 
toks pažadas reikalingas, bet, 
jei taip reikia, pažadėjau. Ir 
parašiau. Ogi kaip į vandenį.. . 
jokio burbuliuko. Tai buvo to
kia didelė nosis ir nesupran
tama, kodėl mokytojas tą paža
dą ištraukė ...

O su mano mokytoja Marija 
iš Marijampolės... Tą ankstų 
rytą mamytės pažadinta tiesiog 
netekau žado. Pradėjau sku
biai ieškoti savo drabužių ap
sirengti ir niekaip negalėjų 
jų rasti. Mamytė pati, mane 
prižadinusi, buvo išėjusi sa
vo atsisveikinimui, nes ji irgi 
buvo su ja suartėjus!. Nesu
graibydama nieko geresnio, 
įšokau į pirmą pasitaikiusį 
kabantį sijoną - mano ar ne 
mano - nesvarbu, užsimečiau 
ant pečių lengvutę skarą ir 
striūbaudama išbėgau basa. 
Vežimas jau buvo pajudėjęs
- matyt, aš per ilgai kuisiau- 
si, o mamytė tuo tarpu jau su
spėjo atsisveikinti. Vežimas 
riedėjo kalno link ir man taip 
skaudu pasidarė, kad nei bėgt, 

nei šaukt negalėjau, tik bal
su raudojau. Pagaliau iš veži
mo kažkas atsigrįžo, aišku, mo
kytoja, išgirdusi mano kukščio- 
jimą. Paprašė vežantį sustoti 
ir manęs palaukė dar prieškal
nėje. Pasivijau klupdama ir 
raudodama, puoliau atsisvei
kinti. Pamačiau ir mokytojos 
ašarotas akis. Ji įsisodino ma
ne į vežimo priekį, davė savo 
nosinėlę nusišluostyti ir apsi
kabinusi išbučiavo ašarotus 
veidus, kaktelę, pražerdama 
plaukus. Paskui nuramino, 
sakė, kad man mokslas seksis, 
nes esu gera mokinė, kad gal 
dar ji vėl sugrįš ...

Ir nuostabu - sugrįžo dar me
tams, bet tuomet jau aš buvau 
Merkinėje. Gyvenau nauju il
gesiu - visų namų netekimu. 
Ilgesys buvo toks didelis, kad 
buvau bevelijanti verčiau na
mie būti be nieko, nors taip 
troškau mokytis.

Atėjo Kalėdos, grįžau atos
togų, radau kaime skarlatinos 
epidemiją. Ir pro mane ji ne
praėjo. Į mokyklą grįžimo die
noms artėjant, kai jau buvo be
pradedąs brautis atsiskyrimo 
slogutis, pasijutau serganti. 
Kėlėmės iš senosios pasakų 
pirkios į naują, kurioje dar 
buvo daug vėjuotumo, nes kam
bariai nebuvo atitverti, su
tvarkyti, - manoji besibai
gianti skarlatina atnešė plau
čių uždegimą ir atrodė jau 
viskas baigta ... Mamytė 
su mokytoja nupirko Merkinė
je balto glazbatisto mano suk
nelei. Parvežusi rodė senelei, 
o šioji buvo tik ką pakrovusi 
malkas pečiun, suėmė už kraš
telio netyčia ir liko senelės 
pirštų nuospaudos baltoje me
džiagoje. Mamytė nieko nesa
kė, nes ir medžiagą nuo ma-

RITA DIRSE-MYKOLIŪNIENĖ, dokumentinių filmų menininkė, kurios 
filmas “Baltic Fire” buvo rodomas Kanados televizijoje

Kad kanadiečiai mus geriau suprastų
Iš pokalbio su filmų menininke Rita Dirse-Mykoliūniene

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Kanados televizijos ekrane 
pasirodė naujas 50 min. ilgu
mo dokumentinis filmas “Bal
tic Fire” apie Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos kelią į nepriklau
somybės atstatymą, atpasako
tas per National Film Board 
of Canada dokumentinių fil
mų filmuotoją Ritą Dirsę, lie
tuviams gal mažiau žinomą, 
bet jau pasižymėjusią filmuo
toją.

Rita Zoe Dirsė-Mykoliūnie- 
nė, gimusi Toronte, Ont., už
augusi tabakininkų ūkiuose 
Delhi, Ont. Šiuo metu ji gyve
na ir dirba Montrealyje, Que. 
Ritos tėvas yra lietuvis, moti
na latvė. Rita Toronto univer
sitete studijavo psichologiją 
ir pedagogiką. Bet visada ją 
traukė užsiėmimai meno bei 
fotografavimo srityje, kuo ji 
užsiimdavo laisvalaikiais. Po
traukiui fotografuoti pakluso 
ir papildomai pradėjo moky
tis filmavimo bei kinematog
rafijos kursuose. Studijuoda
ma psichologiją Toronto uni
versitete filmavo savo profe
sorių eksperimentus. Taip ir 
prasidėjo Ritos kelionė į fil
mavimo pasaulį. Derindama 
polinkį į psichologiją, Rita 
pamėgo filmavimą, kuris išpa- 
sakoja žmogaus išgyvenimus, 
nusako jo siekius. Ji pradėjo 
darbuotis dokumentinių fil
mų srityje, kurioje derinasi 
psichologija, žurnalistika bei 
filmavimo gabumai.

“Baltic Fire” filmas papasa
koja jos pačios pergyvenimus 
Baltijos šalyse nuo 1991 m. sau
sio 11 d. iki šių dienų. 1991 m. 
sausio 20 d. ji lankėsi Rygoje, 
kur ji pergyveno savo draugo, 
latvių filmuotojo Andris Šla
pins mirtį. Tas sukrėtimas pa
skatino filmo būdu papasako- 

nęs slėpė, kad liga nepasunkė
tų. Betgi mokytoja tuo mamy
tės pirkiniu nepasitenkino - 
drauge parvežė gimnazijos gy
dytoją, kuris deja, nieko ge
resnio nepasakė, tad nuvežant 
mokytoja mamytei primygti
nai patarė nusipirkti Merki
nėje taures ir statyti ant pe
čių, šonų, krūtinės.

Mokytoja pamokė mamytę 
taurių statymo ir garsvyčių 
kompresų. Tai ir išgelbėjo ma
ne. Po trijų mėnesių, po Užga
vėnių, sugrįžau į mokyklą. O li
gos krizės pergyvenimai ir da
bar tebelydi mane; suėjusios 
kaimynės gieda Rožinį... Pa
baigoj atsirado mokytoja ir vi
sus išprašė iš mano kambario. 
Ant žemės matau nualpusią 
mamytę. O taip nėra oro ... 
nors gurkšnelio, nors pusiau 
atsikvėpti. Rožinio garsai nu
aidėjo paskutiniais žodžiais ...

Išaušo rytas, gražesnis, su 
oro gūsiais. Jau galėjau giliai 
atsikvėpti. Paskui atvažiavo 
kun. Petkelis, kad ir sekma
dienio popietę, su Komunija. 
Likau šuo juo išpažinčiai, pa
tepimui .. . Pasidarė šviesiau, 
maloniau. Išvažiavo, o aš svei- 
kau, sveikau ir pasveikau, mo
kytojos ir kun. Petkelio pata
rimų dėka, mamytės išgydyta.

Mokytoja su mamyte kartą 
abi pėsčios aplankė mane Mer
kinėje pavasariop.

Alytuje, už kelių metų, mo
kytojų suvažiavime ją atpaži
nau, bet neprisistačiau. Gal 
buvo per jautru, o gal moky
tojo Čiočio neatsiliepimas pa
dėjo klaidingą tašką. Vėliau 
sužinojau - jis netikėtai mirė, 
negalėjo atsiliepti.

Mano mokytoja Marija iš Ma
rijampolės - gražus ir mielas 
kelrodis gyvenimo idealų be
siekiant. Ačiū už tai.

ti, kas tuo metu dėjosi Balti
jos šalyse. Filme Rita pasako
ja apie kelionę į savo praeitį 
bei tėvų nupasakotas svajones 
Lietuvos bei Latvijos laisvei 
atgauti. Šiuo Rita siekia kana
diečiams paaiškinti kaip sie
kiama laisvė ir koks yra tų žmo
nių pasiryžimas ir drąsa.

Filmas pagamintas naudo
jant Ritos mažą video aparatą. 
Filmo redagavime talkino visa 
eilė jos profesinių draugų, ku
rie kartu su ja dirbo savo lais
valaikiais, aukodami laiką. 
Tai redaktorius Yuri Luhovy, 
rašytoja Bonnie Andrukaitis, 
kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius-Stanke, TV ga
mybos direktorė Christa Sin
ger bei visa eilė National Film 
Board of Canada bei TV Onta
rio talkininkų. Filmą finan
savo pati Rita Dirsė iš asme
ninių išteklių. Jokio finansa
vimo nei iš baltiečių Kanado
je, nei iš Kanados valdžios ne
gauta.

Užklausus, kas skatino imtis 
tokio didelio darbo, juo labiau 
be finansinio užnugario, Rita 
atsakė, kad vertė reikalas ir 
pareiga papasakoti, kas iš tik
rųjų įvyko tuo metu Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. “Jei lie
tuviai bei kiti Rytų europie
čiai nepasakos savo istorijos, 
tai tikrai niekas kitas jos ne
papasakos... Ypač šiandien, 
kai jaučiamas kai kurių ele
mentų Rusijoje suaktyvėjimas, 
siekiančių diskredituoti Balti
jos valstybes, svarbu mums pa
tiems išsakyti šių dienų savo 
istoriją”. Filme bandoma pa
rodyti nuostabią žmonių drą
są bei jų aiškų ryžtą siekiant 
laisvės. Ypatingi momentai: 
Andris Lapins laidotuvės Lat
vijoje; pasikalbėjimas su jo 
našle; pasikalbėjimas su Vy
tautu Landsbergiu. Ritą ypa-

Čikagos lietuvių teatro “Vaidilutės” sambūris, vaidinęs P. Vaičiūno “Nuodėmingą angelą” kovo 26 d. Jaunimo 
centro scenoje. Pirmoje eilėje (iš k.): J. Šakalienė, A. M. Jurkutė, dr. P. Kisielius, I. Leonavičiūtė, O. Šulaitie- 
nė, L. Jasaitė; antroje eilėje - L. Šulaitytė, K. Kalikauskas, V. Radvila, S. Jakštaitė, A. Šakalytė, E. Šulaitis; tre
čioje - R. Bartašiūnas, T. Dobrovolskis, S. Gudis. Šis sambūris tą patį veikalą suvaidino balandžio 9 d. Klivlande

Nuotr. J. Tamulaičio

Sėkmingas jėgų išbandymas
SAULIUS ŠIMOLIŪNAS

Didžiulės baltos sienos, tam
sūs baldai, sunkios kėdės, de
ganti žvakė pilnai apšviestoje 
scenoje ... Tokiais simboli
niais įvaizdžiais Hamiltono 
lietuvių teatro “Aukuras” il
gametė režisierė Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė pradeda 
ispano poeto ir dramaturgo 
Federico Garcia Lorca (1899- 
1936) tragišką pasakojimą apie 
seną našlę Doną Bernardą, 
kuri tironiškai tvarkė savo 
penkių neištekėjusių dukte
rų gyvenimą Andalūzijoje.

Kas atsitiko?
Bernardos antras vyras 

mirė, ir ji reikalauja aštuonių
metų gedulo. Jos statusas ir 
iškreiptas šeimos garbės su
pratimas veda prie savo pen
kių dukterų (tarp 20 ir 39 me
tų amžiaus) tironiško paver
gimo. Poncija, šeimos tarnai
tė, neapkenčia Bernardos ir 
gaili merginų, tačiau žinoda
ma savo būklę, tegali vykdyti 
Bernardos potvarkius. Palė
pėj yra uždaryta senelė Mari
ja Jozefą, kuri laikoma išpro
tėjusia. Yra rengiamos vedy
bos tarp vyriausios dukters 

tingai sudomino Vytautas 
Landsbergis, sujudinęs žmo
nes taip, jog jie pajėgė pama
tyti esą skirtingi nuo kitų, ap
linkui juos esančių, kad jie tu
ri teisę į laisvę ir nori keisti 
savo būklę. Rita sako: “Ypa
tingai gerbiu V. Landsbergį. 
Pati 1991 m. sausio mėnesį liu
dijau jo drąsą ir nepalaužia
mą ryžtą atkakliai siekti ne
priklausomybės. Vėliau Pa
saulinėje olimpiadoje 1992 m. 
vasarą, vėl jį mačiau, pripa
žintą tarptautiniu mastu, Lie
tuvos valstybės atstovą. Dabar 
aš jį matau jau kaip opozicijos 
vadą, kuris toliau vadovauja 
kovai su tamsa”.

Filmo svarbiausias tikslas, 
anot Ritos, padėti kanadie
čiams suprasti mus ir Lietu
vos, Latvijos bei Estijos žmo
nes. Atrodo, Ritos lūkesčiai 
per filmą kuo daugiau plačią
ją visuomenę supažindinti su 
Baltijos valstybėmis turės pro
gos išsipildyti. 1993 m rugsėjo 
16 d. TV Ontario jau rodė “Bal
tic Fire” su pakartojimu. Rim
to susidomėjimo sulaukta ir iš 
CBC, PBS, BBC, Ganos, Pran
cūzijos ir Vengrijos TV. Šis 
filmas yra kartu ir asmeninių 
įžvalgų pilna odisėja, vertin
gas požiūris į Sąjūdį, kuris pra
sidėjo Vilniaus gatvėse ir pa
sklido po visą Sovietų Sąjungą. 
Filmas - dovana jau mąstan
čiam jaunimui bei nelietu
viams draugams bei pažįsta
miems. Įsigyti galima per 
ZANN Production, 5041 Esp
lanade, Montreal, Que. H2T 
2Y9, tel. (514) 273-4694, faksas 
(514) 948-1832.

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

Hamiltono “Aukuras” Detroite
Augustijos ir jaunesnio vyro 
Pepe ei Romano (kurio sceno
je nematome), bet jauniausia 
duktė Adela yra nepaprastai 
įsimylėjusi į Pepę ir prieš
taraujanti iki neatsargumo. 
Jos sesuo Martirija irgi myli 
Pepę ir iš pavydo sukelia są
myšį, kurio metu Bernarda su
žino, jog Adela slapta susiti
kinėja su Pepe. Bernarda grie
bia šautuvą ir išbėga nušauti 
Pepę. Martirija tuomet pasako 
Adelai, jog Pepe buvo nužudy
tas, nors iš tikrųjų jis pabė
go. Adela nubėga į savo kam
barį ir pasikaria. Pagaliau 
Bernarda, norėdama išsaugoti 
šeimos garbę, suklastoja tiesą 
ir paskelbia, jog Adela mirė 
nesutepta.
Fotografija poeto rankose 

yra daugiau, negu tik papras
tas atvaizdas. Žiūrovai suran
da Bernardos Albos namuose 
ne vien tik realų pasaulį vie
tos ir laiko atžvilgiu, bet svar
biausią konfliktą žmonijos is
torijoje tarp tvarkos ir lais
vės, tarp taisyklių, įstatymų 
ir asmeniškos laisvės. Tai yra 
ieškojimas utopinio pasaulio, 
nebūtinai netikro, kur Adela 
neturėtų mirti ir iš viso ne
būtų tokios būklės, privedu- 
sios prie jos mirties. Lorca 
kalbėjo apie tuos dalykus la
bai trumpai; netrukus fašiz
mas — Bernarda — nužudė jį 
po alyvos medžiais Viznare.

Vaidybinės aukštumos
Elena Dauguvietytė Ponci- 

jos vaidmenyje ir Marija Kal- 
vaitienė Bernardos Albos — 
pasiekė teatro aukštumas. Jos 
puikiai atskleidė klasių skir
tumą (ko pvz. pasigedau gar
siame britų pastatyme 1987 m. 
su Glenda Jackson ir Joan 
Plowright) ir sukūrė nuosta
bias mizanscenas (ko ypač trū
ko Mario Camus filme). Pa
klausiau Eleną Dauguvietytę, 
kodėl ji pasirinko statyti 
tarptautinio klasiko Garcia 
Lorcos dramą. Jos atsakymas

— patriotika nebėra šiandien 
tiek aktuali, ir ji norėjo iš
bandyti savo jėgas sunkiame 
uždavinyje. Turiu pasakyti, 
jog užmojis baigėsi sėkmin
gai. Teko matyti daug išeivi
jos teatro spektaklių, tačiau 
šis yra, jei ne pati viršūnė, 
tai tikrai betgi moterų vaidy
bos aukštumos.

Visi turėtų pamatyti
Beje, tai yra dviejų vaidme

nų spektaklis. Kiti antraeiliai. 
Tuose atlikimuose būta ir ant- 
raeiliško vaidinimo. Vis dėlto 
ir Adela (Genovaitė Liaukie- 
nė), ir Martirija (Jolanta Vai
čiulienė) buvo įtikinančiai 
veiksmingos. Tačiau būtų ne
įmanoma jų įsivaizduoti be 
Dauguvietytės ir Kalvaitie- 
nės. Pastarosios Bernarda 
protinga ir gudri kaip lapė. 
Ji aristokratiška ir iš pir
mo žvilgsnio atrodo net huma
niška. Po humaniškumo prie
danga slypi klasta, begalinis 
cinizmas, žvėriška neapykanta 
varguomenei. O Dauguvietytė 
grąžino mūsų scenai labai 
įvairų romantinį polėkį — tik
rą teatrališkumą, parodant 
savo charakterį įvairiomis 
nuotaikomis ir spalvomis.

Hamiltono teatras aplankė 
Detroitą 1994 m. balandžio 
16 d. Žmonių buvo nedaug. Te
gul jie išgirsta, jog tai yra 
nepraleistinas spektaklis, ir 
tegul šis teatras vaidina vi
suose lietuvių telkiniuose. 
Prieš daugelį metų Lietuvoje 
H. Vancevičius pastatė “Ber
nardos Albos namus”. Spek
taklis buvo gerai įvertintas 
ir susilaukė pasisekimo. Da
bar ten reikalingas naujas to 
vaidinimo variantas, kuris 
turėtų Dauguvietytės Ponci- 
ją ir Kalvaitienės Bernardą. 
Visa tai galėtų tapti ir nuo
stabiu filmu. Gi mano vaizduo
tėje ir atmintyje visus iki šiol 
matytus “Bernardos Albos na
mų” pastatymus ištrynė hamil- 
toniečių pasirodymas.

AWNINGS & ROOFING
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 
Pastogėlės-krepšeliai 'Stogų dengimai 
625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y 1K4

Tel.: 252-4081 FAX: 252-2972

EUROPARCEL
~T Tj J Aptarnaujame Lietuvą, Latvijai, Estiją 

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
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paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
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Įsteigtas Lietuvos 
sporto muziejus
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fl kultūrinėje veikloje
EDMUNDAS VOLUNGEVIČIUS, 

Kaunas

Lietuvos sporto muziejaus 
įsteigimo idėja išryškėjo 1978 
m., kai į Kauno sporto komite
tą atėjo dirbti Pranas Majaus
kas. Tąsyk jį aplankęs Lietu
vos cirko stipruolis Jonas Ra
manauskas pasakė: “Gerbia
mas Majauskai, privalai pada
ryti viską, kad būtų įsteigtas 
Lietuvos sporto muziejus, o 
mes tau padėsime”.

Kaip tais laikais priimta, 
buvo paruoštas motyvuotas 
raštas keliom organizacijom. 
Tuo viskas ir baigėsi. Tais lai
kais “nostalgija praeičiai” bu
vo netoleruojama. Miesto val
džia laukė, ką pasakys Respub
likos galvos, o tos galvos ne
turėjo tvirtos pozicijos šiuo 
klausimu. Tokios ir panašios 
įstaigos privalėjo telktis sos
tinėje - arčiau valdžios. Todėl 
ši graži idėja buvo nutylima, 
darbai vilkinami. 1984 m. Kau
ne įsisteigus sporto veteranų 
klubui “Ąžuolas”, vienas jo už
davinių buvo sporto muziejaus 
įsteigimas. Todėl į šio klubo 
tarybos sudėtį buvo pakvies
ti trys Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus darbuotojai: direk
torius J. Jurevičius, A. Morkū
nas, A. Jakštas.

1984 m. gruodžio mėn. įvyko 
pirmasis sporto veteranų są
skrydis, kurio metu Jonas Ra
manauskas surinko daug para
šų dėl sporto muziejaus įstei
gimo. Prašymas įteiktas tuo
metinei Respublikos valdžiai.

Kaune vyko “Žalgirio” krep
šininkų pagerbimo iškilmės, 
kuriose dalyvavo Lionginas Še
petys (to meto Lietuvos komu
nistų partijos centro komite
to sekretorius). P. Majauskas 
pasinaudojo proga ir oficia
liai kreipėsi į L. Šepetį, kad 
būtų leista Kaune įsteigti Lie
tuvos sporto istorijos muzie
jų. L. Šepetys davė žodinį su
tikimą, Todėl vėliau, raštiškai 
kreipiantis į Lietuvos kultū
ros ministeriją, buvo leista Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje 
turėti dvi etatines pareigybes 
rodiniams telkti bei tvarkyti.

Tai buvo oficiali pradžia - 
sporto skyriaus įsteigimas Ka
ro muziejuje. Muziejaus dar
buotojai pradėjo rengti temi
nes sporto parodas ir ieškojo 
sporto rodinių. Valdžiai prita
rus, susirūpinta patalpomis. 
Siūlomi kambariai po Dariaus 
ir Girėno stadiono tribūnomis, 
vėliau Kūno kultūros institute, 
buvo per maži. Po kurio laiko 
sužinota, kad Vytauto Didžiojo 
karo muziejui priklausantis 
pastatas (Muziejaus gatvėje 7 
nr.), kuriame turėjo įsikurti 
technikos muziejus, lieka lais
vas. Nieko nelaukdami čia ap
silanko P. Majauskas, A. Jakš
tas, A. Morkūnas ir praneša 
muziejaus direktoriui Jurevi
čiui, kad patalpos tinkamos. 
Direktorius pritarė pasirin
kimui. Po kelių dienų P. Ma
jauską priėmė K. Prunskienė 
ir patarė viską derinti su R. 
Ozolu. Pastarasis prašymą pri
ėmė ir jam pritarė, tačiau pa
prašė minėtą klausimą sude
rinti su kultūros ministerija 
ir savivaldybe.

Pagalbon pasitelktas J. Jure
vičius, LVKK instituto rekto
rius V. Jasiūnas ir P. Majaus
kas vyksta į kultūros ministe
riją. Gauna pavaduotojo prita
rimą, suderintą su miesto val
džia. Daug jėgų pareikalavo 
paruošiamasis darbas. Nema
žai padėjo deputatas A. Druč- 
kus - 1990 m. spalio mėn. gau
tas leidimas Lietuvos sporto 
istorijos muziejui steigti Kaune.

Liko sunkiausias uždavinys 
- surasti statybos organizaci
ją statybos darbams. Čia pat 
Pasaulio lietuvių žaidynės, 
o pastatas tūnojo košiamas 
skersvėjų, teritorijoje vyko 
archeologiniai kasinėjimai, 
o laiko - vos 6 mėnesiai. Ta
čiau nepaisant visų sunkumų, 
geri norai, užsispyrimas, pa
siaukojantis darbas, - tiek or
ganizatorių, tiek statybininkų, 
nugalėjo ir 1991 m. rugpjūčio 2 
d. pastate surengtą pirmoji 
laikina paroda, skirta IV-toms 
Pasaulio lietuvių žaidynėms.

Tačiau pastoviai parodai 
dar labai daug ko trūko. Visų 
pirma tinkamų stendų, apsau
gos sistemos, ryšio su sporti
ninkais, per prievartą pasi
traukusiais iš tėvynės. Vėl bu
vo ieškoma paramos, galimy

bių naujoms problemoms spręs
ti. Aišku, neapsieita be kai 
kurių asmenų biurokratizmo ir 
abejingumo. Laimė, kad atsira
do nuoširdžių, gerų žmonių ir 
kolektyvų, kurie padėjo gami
nant baldus, baigiant statybos 
darbus: “Dailė”, Sporto inven
toriaus įmonė, akcinė bendro
vė “Lituania”, “Gembė”, Pane
vėžio stiklo fabrikas, kultūros 
ministerija, Lietuvos sporto 
departamentas.

Didžiausi rėmėjai steigiant 
šį muziejų buvo Valdas Adam
kus, Konstantinas Savickas, 
Jonas Ramanauskas, Edmun
das Volungevičius, Jurgis Ko
vas ir daugelis kitų. Esame 
dėkingi tiems, kurie nepagai
lėjo savo sporto relikvijų ir 
perdavė jas muziejui, pratur
tindami Lietuvos sporto isto
riją, suteikdami galimybę vi
suomenei susipažinti su tais 
sportininkais, kurie garsino 
pasaulyje Lietuvos vardą.

Kaupiant rodinius, ruošiant 
parodą, šiltų žodžių nusipel
nė Vytauto Didžiojo muziejaus 
sporto skyriaus vedėjas Arvy
das Jakštas, Algis Morkūnas, 
Jūratė Bojorienė, projekto au
torė Rūta Kreivytė.

Muziejaus atidarymas įvyko 
1993 m. gruodžio 27 d. 14 valan
dą. Susirinko sporto veteranai, 
olimpiečiai, sportininkai iš vi
sos Lietuvos.
Miesto burmistras D. Račkaus

kas su muziejaus direktorium J. 
Jurevičium perkirpo juostelę, 
atvėrė muziejaus duris lanky
tojams. Turiningą kalbą pasa
kė, pašventino muziejų kun. 
Ričardas Mikutavičius. Atida
rymo metu kalbėjo LTOK vice
pirmininkas Stasys Stonkus, 
olimpietė Genovaitė Ramoš- 
kienė, Lietuvos sporto vete
ranų sąjungos pirm. J. Pins- 
kus, sporto veteranas Jonas 
Ramanauskas, įteikęs muzie
jui paties pagamintą muzie
jaus saugojimo simbolį - auk
sinę pasagą, liepęs ją pagal 
senovės lietuvių papročius pri
kalti prie durų ar slenksčio.

Muziejaus iniciatorius, vie
nas pagrindinių organizato
rių Pranas Majauskas pasvei
kino susirinkusius su sėkmin
gu muziejaus atidarymu. Padė
kojo visiems, nuoširdžiai prisi- 
dėjusiems ir padėjusiems 
įsteigti muziejų ir kaip vieną 
brangiausių rodinių įteikė mu
ziejaus direktoriui 1931-1940 
m. Kūno kultūros rūmų knygą 
(metriką). Paragino sportinin
kus palikti muziejaus vitrino
se savo sportines relikvijas, 
nuotraukas.

Iškilo dar vienas Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo židinys. 
Tai garbingos ir taurios mū
sų tautos dukrų ir sūnų kovos 
sporto arenose, tauraus žmo
gaus charakterio bruožų ug
dymo, meilės ir pasiaukojimo 
savo Tėvynei atspindys. Tai 
mūsų tautos istorijos ir kul
tūros dalis. O svarbiausia šio 
muziejaus misija - perduoti 
visa tai jaunajai kartai, kad 
ir ji Lietuvos vardą garbingai 
neštų per pasaulį.

Atsiųsta paminėti
Mindaugas Peleckis, UGNINIŲ 

PAUKŠČIŲ KELIONĖ. Vizijos 
(eilėraščiai). Viršelis ir iliustra
cijos - Andriaus Repšio. Tai tre
čioji autoriaus knyga su dedikaci
ja: “Skiriu greitam šiaurės vėjui”. 
Išleido “Rytas”. Klaipėda, 1944 m., 
148 psl.

Valerija Vilčinskienė

Lietuvos sporto muziejaus Kaune atidarymo iškilmėje. Iš kairės: Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius 
J. JUREVIČIUS, kun. R. MIKUTAVIČIUS, Kauno burmistras D. RAČKAUSKAS Nuotr. E. Urbonavičiaus

Dvieju chorų harmonija
Toronto “Volungės” ir Klivlando Dievo Motinos parapijos chorų jungtinis koncertas, 

sulaukęs gausių klausytojų

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Jau ketvirtą kartą Toronto 
lietuvių “Volungės” ir Klivlan
do Dievo Motinos parapijos 
chorai pasirodė su bendra 
programa š.m. balandžio 17 d. 
parapijos auditorijoje, kur 
buvo gausios publikos sutikti 
su šiltais plojimais. Danutės 
Belzinskienės papuošta scena 
klausytojus tinkamai nuteikė 
religiniam koncertui “Iš Tavo 
rankos”. Žydriame fone ant 
lininiu rankšluosčiu padengto 
stovo rymojo Rūpintojėlis, abi
pus scenos kabojo tautinės 
juostos.

Jungtinis choras, atsisakęs 
tradicinio sustatymo scenoje 
prieš atitraukiant uždangą, 
iškilmingai įžygiavo į salę su 
giesme, lydima skudučius pri
menančių varpelių, kaip pana
šiai pasirodė neseniai gastro
liavęs Lietuvos “Pastoralės” 
choras. Choro priekyje žygia
vo dirigentės - Rita Čyvaitė- 
Kliorienė, Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė, akompaniatorius 
ir kompozitorius Jonas Govė- 
das. Giedodami “Surrexit Do
minus vere”su įspūdingu“Ale
liuja” jungtinio choro nariai 
suėjo į sceną, kurioje jie bu
vo perskirti, vidury palikus 
vietą solistams ir fortepijo
nui. Choro išvaizda buvo mo
derni ir patraukli.

Koncerto metu Rita Čyvaitė- 
Kliorienė, Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė ir kompozitorius 
bei akompaniatorius Jonas Go- 

Mamytei
O rankelės raukšlelių vagelės, 
Kiekviena iš vaikystės minties, 
Iš vargelių, bėdų, šypsenėlių takelių, 
Iš sekundės saldumo priglust, prisiliest.

O akelių šviesi šiluma
Vaiko žingsniais į priekį nubėga, 
Šviečia, šildo, nors gęsta diena 
Ir per sergančią naktį nemiega.

Tu viena, tu viena, tu viena 
Saule uždegi šypseną vaiko, 
Vakarėlis, pavargus diena, 
Tavo meilė gyvybę jo laiko.

vedas keitėsi pareigomis: tai 
dirigavo, tai akompanavo, ne 
vien judesiais, bet ir veidų 
išraiška, nuteikdami chorą, ap- 
sikeisdami vaidmenimis tarp 
dirigento pakylos ir fortepi
jono.

Įspūdingai atrodė daininin
kai, rankose laikydami juodais 
viršeliais gaidas (tai matome 
profesionalų choruose). Tarp 
tarptautinių kompozitorių vei
kalų, su solistais - baritonu 
Jonu Vašku ir Anita Pakalniš- 
kyte-Puodžiūniene, buvo lie
tuviškai sugiedota koncerto 
temos giesmė “Iš Tavo ran
kos”, Jono Govėdo sukurta pa
gal B. Brazdžionio žodžius. 
Anita Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė, tarp kitų solo partijų, 
sugiedojo Dezdemonos maldą 
iš operos “Otelio” ir Saint- 
Saens “Avė Maria” su baritonu 
Jonu Vašku. Smuikininkė Rū
ta Melkienė subtiliai atliko 
techniškai daug reikalaujantį 
kūrinį Paganinio “Cantabile” 
ir J. S. Bacho “Jėzau, tyras sie
los džiaugsme”. Pirmoji kon
certo dalis buvo baigta Jono 
Govėdo pagal A. Paulavičiaus 
žodžius sukurta daina “Už Lie
tuvą tėvynę motiną”, sukėlu
sią audringus plojimus.

Klausantis solistų, publiką 
ne visada pasiekė solisto ar so
listės balsas, nes jie giedojo 
scenos vidury, todėl dalis aukš
tų gaidų susigėrė scenos palu
by, o vietomis net ir fortepijo
nas buvo labiau girdimas už 
giedojimą. Bet tai grynai tech

niško pobūdžio priekaištas, 
nes antroje repertuaro dalyje 
solistai parodė savo balso mo
kyklą, išlavinimą ir skalę.

Po pertraukos choro moterys 
buvo pasipuošusios “Volun
gės” padovanotomis žibuoklė
mis. Antroje repertuaro da
lyje F. Šuberto Mišios G-dur 
nuskambėjo įspūdingai ir di
dingai, o solistai, prie jų pri
sijungus tenorui Jonui Mulio- 
liui, savo dalis atliko be prie
kaištų. Nepaprastai pakiliai 
nuskambėjo “Gloria”. Anita 
Pakalniškytė-Puodžiūnienė 
jautriai giedojo “Panis Ange- 
licus” ir “Agnus Dei”. Choras 
vykusiai įsigyveno į subtilų 
legato, lengvai kilo į crescen
do, subtiliai perėjo nuo pia
nissimo iki fortissimo ir at
virkščiai, vietomis nuskambė
damas vargonų akordais.

Po Haendelio “Aleliuja” 
publikai sukėlus ovacijas, jau
nos mergaitės dirigentes, so
listus bei kompozitorių apdo
vanojo gėlėmis. Bet tai nebuvo 
pabaiga... Lutkino “Telaimina 
jus Viešpats” ir vėl nuskambė
jo labai įspūdingai, o Berthier 
“Christus vincit” buvo atsisvei
kinimo giesmė, chorui trau
kiantis iš scenos ir giesmę pa
lydint varpelių skambėjimu.

Pasigėrėtina buvo choristų 
ištvermė, po ilgos ir sudėtin
gos programos nesimatė nuo
vargio žymių.

Parapijos kavinėje suruoštų 
vaišių metu teko patirti dalį 
publikos nuotaikų. Kai kurie 
klausytojai skundėsi, kad kon
certas buvęs kiek per ilgas, 
bet visi pripažino, kad antro
ji repertuaro dalis buvusi di
namiška, didinga ir aukšto me
ninio lygio. Kiti priekaištavo 
sakydami, kad Bachą ar Šuber
tą galima visur girdėti, bet kas 
atlieka Lietuvos kompozitorių 
kūrinius, jei ne lietuvių cho
rai? Natūralu, kad kiekvienas 
renginys susilaukia kritikos, 
tačiau tai nereiškia, kad iške
liamos tik neigiamos pusės, 
nors tikimasi ir tam tikro ly
gio, atsisakius mėgėjiško pasi
teisinimo, kad lietuviams vis
kas yra gerai”, tuo atsisakant 
aukštesnio lygio. Abejonės nė
ra, kad koncertui buvę intensy
viai ir profesionaliai pasiruoš
ta. Yra gyvybiškai svarbu už
sienio lietuvių menines jėgas 
skatinti kūrybiniam darbui, 
todėl yra sveikintinos “Volun
gės” ir Dievo Motinos parapi
jos chorų vadovės, sugrąžinu
sios lietuvius choristus į sce
ną, klausytojams suteikusios 
menišką renginį, atgaivinusį 
estetinius, tautinius ir reli
ginius jausmus.

Pripažinimas ir padėka taip 
pat priklauso visiems choris
tams ir solistams, repeticijose 
praleidusiems daug laisvalai
kio valandų. Be to, džiugu pa
žinti lietuviškas kompozicijas 
kuriantį, Anglijoje gimusį Ka
nados lietuvį Joną Govėdą, ku
ris, šalia profesinių įsiparei
gojimų kaip jaunimo muzikos 
pedagogas, girdi savo lietuviš
kų šaknų aidą ir jį atkuria sa
vo kompozicijose.

Baigiant tenka dar kartą pa
brėžti, kad nors ir yra kritikos 
žodžių, tai natūralu ir reika
linga, bet nei jungtinio choro 
veiklos, nei tokių koncertų 
vertės menkinti negalima.

Kompozitorius Bronius Jonu
šas, sukūręs daug lietuviškų mar
šų populiarių dainų motyvais, mi
rė 1976 m. vasario 12 d. Omaho- 
je, JAV Nebraskos valstijoje. Jo 
populiarumas dabar sparčiai ky
la ir nepriklausomybę su savo ka
riuomene atgavusioje Lietuvoje. 
Jo maršus devyniasdešimt penk
tojo gimtadienio proga vasario 
26 d. Ylakiuose ir vasario 27 d. 
Skuode grojo Lietuvos kariuome
nės “Geležinio vilko” garbės sar
gybos pučiamųjų orkestras, vado
vaujamas kapelmeisterio Justino 
Jonušo.

Vasario šešioliktajai skirtą 
tradicinę parodą “Dailė-94” Či
kagoje suorganizavo Algimantas 
Kezys, o ją vasario 11-20 d.d. su
rengė Jaunimo centre veikianti 
M. K. Čiurlionio galerija. Pa
veikslų išdėstymą sutvarkė iš Lie
tuvos į JAV persikėlęs dail. Ri
mas Čiurlionis. Parodon įsijungė 
54 lietuviai dailininkai, po vieną 
savo kūrinį meilės tema atsiuntę 
iš JAV, Kanados, Australijos, 
Prancūzijos, Vokietijos ir Lietu
vos. Parodos katalogą paruošė Al
gimantas Kezys. Jos atidarymui 
vadovavo M. K. Čiurlionio gale
rijos valdybos narė dail. Birutė 
Šontaitė. Pusantram šimtui susi
rinkusių dalyvių parodos rodinius 
apibūdino jos organizatorius Al
gimantas Kezys. Su jo nauja kny
ga “Lithuanian Artists in North 
Amerika” (“Lietuviai dailininkai 
Š. Amerikoje”) supažindino ke
ramikė dail. Nora Aušrienė. 
Stambiame leidinyje, turinčia
me 286 psl., lietuviams dailinin
kams atstovauja jų darbų spalvo
tos ir nespalvotos reprodukcijos.

Žymusis vilnietis smuikinin
kas Raimundas Katilius su pia
nistu Leonidu Dorfmanu kovo 
mėnesį antrą kartą lankėsi JAV, 
iškviestas privačios agentūros. 
Jo koncertai, kurių didžioji da
lis buvo skirta amerikiečiams, 
įvyko Indianos, Ilinojaus ir Mi
čigano valstijose. R. Katilius, 
laikomas smuiko virtuozu, pir
muosius žingsnius yra pradėjęs 
M. K. Čiurlionio meno mokyklo
je Vilniuje. Juos tęsė Maskvos 
konservatorijoje ir aspirantū
roje. Pirmąsias vietas jis lai
mėjo tarptautiniuose smuikinin
kų konkursuose Helsinkyje, 
Montrealyje, Bratislavoje ir Bel
grade. Šiuo metu R. Katilius yra 
profesorius Lietuvos muzikos aka
demijoje. Jo palydovas pianistas 
L. Dorfmanas — Vilniaus konser
vatorijos auklėtinis, studijas gi
linęs Maskvos konservatorijoje, 
dabar jas tęsiantis Vokietijos 
Frankfurte prie Maino. Šiemeti
niams koncertams jie buvo paruo
šę kelias programas su E. Grie
go, A. Prokopjevo, C. Francko, 
J. Brahmso, M. de Fallos, N. Pa
ganinio, G. Gershwino bei kitų 
klasikų kūriniais. Lietuvos 
kompozitoriams atstovavo Vytau
to Barkausko “Partita”. Lietu
viams skirti koncertai buvo su
rengti Čikagoje ir Lemonte.

Čikagoje mirusio kompozito
riaus Vlado Jakubėno (1904-1976) 
devyniasdešimtasis gimtadienis 
gegužės 15 d. bus paminėtas Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
“Gintaro” salėje. Minėjimą or
ganizuoja Vlado Jakubėno drau
gijos Čikagoje vadovybė, kon
certine dalimi rūpinasi Anice
tas Arminas, Lietuvos muzikos 
akademijos docentas Klaipėdos 
fakultetuose. Lietuvoje minė
jimui numatyti velionies kūri
nių koncertai Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje, mokslinė konfe
rencija su iškilmingu vakaru — 
Vilniuje, Lietuvos menininkų 
rūmuose. Rengėjų komitetas per
nai rudenį ten planavo 1944 m. 
VI. Jakubėno sukurto baleto “Vai
vos juosta” premjerą Lietuvos 
operos ir baleto teatre. Libreto 
pagrindą šiam baletui sudaro Vin
co Krėvės-Mickevičiaus apsaky
mas “Perkūnas, Vaiva ir Straub
lys”. VI. Jakubėno “Vaivos juos
tos” klavyrą Vilniun atsiuntė jo 
giminės, o jį orkestruoti buvo 
sutikęs kompozitorius Jurgis Juo- 
zapaitis. Premjerinį spektaklį 
buvo numatęs paruošti baleto so
listas ir baletmeisteris Jonas Ka
takinas. Pasitarime dalyvavo ren
gėjų komiteto, Lietuvos operos 
ir baleto teatro, kultūros ir švie
timo ministerijos atstovai. Galu
tinį sprendimą buvo nutarta pa
daryti ir paskelbti iki 1993 m. pa
baigos. Apie VI. Jakubėno baleto 
“Vaivos juosta” premjerą, skirtą 
jo devyniasdešimtajam gimtadie
niui, dabar nieko negirdėti. Ma
tyt, planuotoji premjera dėl sun
kių sceninio darbo sąlygų buvo 
atidėta vėlesniam laikui — gal
būt 1994-95 metų sezonui.

Kauno “Fuji” fotogalerija su
rengė kauniečių fotomenininkų 
Virginijaus Šontos ir Romualdo 
Požerskio darbų apžvalginę pa
rodą. V. Šontai atstovavo jo cik
lai “Šiaurės akmenys”, “Mokykla 
— mano namai”, gamtos ir miestų 
fotomontažai, R. Požerskiui — 
nuotraukos iš ciklų “Pergalės ir 
pralaimėjimai”, “Atlaidai: kaimo 
šventės”, “Atminties sodai”. Abu 
jie yra bendraamžiai inžinieriai, 
Kauno politechnikos instituto 
auklėtiniai, tapę fotomenininkais. 
V. Šontai tai buvo jau pomirtinė 
jo darbų paroda. Jis nužudytas 
1992 m. vasarą savo dirbtuvėje.

Kompozitorius Juozas Nauja
lis, vienas mūsų profesionalio
sios muzikos pradininkų, gimė 
1869 m. balandžio 9 d. Raudon
dvaryje, mirė Kaune 1934 m. rug
sėjo 9 d. Valstybiniu mastu 1924 
m. Kaune pirmą kartą buvo pami
nėtos jo penkiasdešimt penkto
sios gimimo metinės, sutapusios 
su kūrybinės veiklos trisdešimt- 
penkmečiu. Dabar J. Naujalis taip 
pat valstybiniu mastu buvo prisi
mintas visoje nepriklausomybę 
atgavusioje Lietuvoje 125-tųjų 
gimimo metinių proga. Minėjimo 
renginiais rūpinosi valstybinė 
komisija, vadovaujama kultūros 
ir švietimo ministerio pavaduo
tojo Vytauto Balčiūno. Vilniuje 
balandžio 7 d. M. Mažvydo bi
bliotekoje buvo atidaryta paroda 
“Juozui Naujaliui — 125”. Lietu
vos filharmonijoje balandžio 8 d. 
skambėjo pagrindiniai ir mažiau 
žinomi J. Naujalio kūriniai. Ba
landžio 9 d. Baroko sale tapusio
je Bonifratrų šventovėje buvo 
surengtas koncertas “Naujalis 
ir amžininkai”, Vilniaus arkika
tedroje — vargonų muzikos va
landa. Lietuvos muzikos akade
mijoje balandžio 16-17 d.d. įvyko 
chorų dirigentų konkursas. Kaune 
minėjimai pradėti balandžio 9 d. 
viešojoje bibliotekoje atidary
ta paroda “Juozas Naujalis” ir 
iškilmingu vakaru arkikatedroje 
bazilikoje. Balandžio 18 d. kau
niečiai buvo pakviesti Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus po- 
pietėn “J. Naujalis ir Maironis”. 
Biržuose balandžio 17 d., Rie
tave ir Telšiuose balandžio 24 d. 
koncertus surengė Kauno valsty
binis choras, vadovaujamas Petro 
Bingelio. Balandžio 16 d. Panevė
žyje J. Naujalis prisimintas Mi- 
šiomis ir Vilniaus mokytojų namų 
kamerinio choro “Salutaris” kon
certu, Marijampolėje — religinės 
muzikos koncertu, atliktu Vilka
viškio vyskupijos ir Vilniaus ar
kikatedros chorų.

Atskirai minėtinos iškilmės 
J. Naujalio gimtajame Rau
dondvaryje. Pilyje buvo atidaryta 
jo atminimui skirta paroda, ba
landžio 9 d. surengtas koncertas 
Raudondvario šventovėje. Ten 
taipgi įvyko ir mišrių chorų festi
valis. Gimtojoje vietoje buvo pa
statytas skulptūrinis J. Naujalio 
paminklas, sukurtas skulptoriaus 
Gedimino Baravyko ir architekto 
Leono Žuklio. Ketverius metus 
trukęs darbas atliktas už suau
kotus pinigus. Paminklo statybai 
buvo surinkta apie 50.000 litų. 
Šis paminklas J. Naujaliui yra 
pirmasis, pastatytas nepriklau
somybę atgavusioje Lietuvoje. 
Kiti jo ankstesnieji paminklai 
buvo tik atnaujinami. Oficialios 
naujojo paminklo atidengimo iš
kilmės Raudondvaryje atidėtos 
birželio 4 d. Lietuvos filharmo
nijoje Vilniuje balandžio 8 d. 
įvykusiame koncerte skambėjo 
ir seniai girdėta J. Naujalio sim
foninė poema “Ruduo”, kadaise 
atlikta Čekoslovakijoje, Italijo
je ir JAV, o Lietuvoje išjungta 
iš koncertų dėl dingusių gaidų. 
Jų negalėjo surasti net ir Lie
tuvos teatro bei muzikos muzie
jus, kol pagaliau jas savo ar
chyvuose aptiko prie amžiaus de
vyniasdešimtmečio artėjantis 
kompozitorius ir chorų diri
gentas Konradas Kaveckas.

Kostas Kalinauskas, vienas 
žymiausių 1863-64 m. sukilimo va
dų, gimė 1838 sausio 21 d. Mastau- 
lėnuose, dabartinėje Baltstogės 
vaivadijoje, mirė 1864 m. kovo 22 
d. Vilniuje, nuteistas ir pakartas 
carinės Rusijos atstovų. Šio lie
tuvių tautai skaudaus įvykio 130 
metų sukaktis prisiminta memo
rialinės lentos atidengimu Vilniu
je. K. Kalinauskui skirta lenta 
buvo prikalta prie namo Šv. Ig
noto gatvėje. Tame name jis bu
vo kalinamas ir laukė mirties 
bausmės įvykdymo. Memorialinės 
lentos atidengime dalyvavo Vil
niaus burmistro pavaduotojas 
V. Kamaitis, Gudijos ambasa
dorius J. Vaitovičius, “Tėvynės” 
pirmininkė H. Surmač bei kiti 
gudų bendrijos nariai. y. Kst.
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BRISI KI LIMO 
^Parapijos kredito kooperatyvas 

------r-----  999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
i-pl Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - nuo 9 
v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 
8 v.v.; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 p.p.; sekmadieniais nuo 9 v. ryto 
iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 
12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 4.75%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.75%
4 metų term, indėlius....... 6.00%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.... 5.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.50% 
Taupomąją sąskaitą   3.25% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.50%

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

□ \/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 (RENGIMUS

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 -

Real Estate Service

CENTRO KUBAS"
Tik lietuvių tvarkomas 

nekilnojamojo turto biuras iš 
Vilniaus “Centro kubas” priima 
užsakymus parinkti ir įsigyti 
gyvenamuosius namus ir 
butus Vilniuje. Kiekvienam 
besidominčiam asmeniškai 
suteiksime informaciją.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.00%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 8.75%

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

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

"Centro kubas" 
Pylimo gatvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania 
tek (370-2) 22-70-90, 

22-78-41

Countrywide
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

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

XT INSURANCE BROKERS LIMITED f'į—If II Ič ■
— 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Pirmieji Lietuvos krepšininkai olimpiečiai, laimėję medalius 1952 m. 
Helsinkio ir 1956 m. Melburno olimpiadose. Iš kairės: LKF pirmininkas, 
Kūno kultūros instituto profesorius S. STONKUS, KKI docentas J. LAGU- 
NAVIČIUS, Kauno radijo gamyklos frezuotojas A. LAURITĖNAS, Kauno 
KF atsakingasis sekretorius S. BUTAUTAS ir “Drobės” klubo vaikų krep
šinio treneris K. PETKEVIČIUS. Profesorius Stonkus yra parašęs apie 
krepšinį keletą knygų. Šiuo metu, greta LKF pareigų, jis eina LTOK vice
pirmininko ir Lietuvos kūno kultūros instituto senato pirmininko pa
reigas Nuotr. Tado Žebrausko

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

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

“DEŠIMTUKAS”
RIMAS BAGDONAS

Spaudoje buvo pranešta, kad 1994 
m. birželio 9-12 d.d. Kaune yra ren
giamas dešimties geriausių Lietu
vos krepšinio komandų turnyras. 
Šia proga bus paminėta ir 50 metų 
sukaktis nuo pirmojo “Dešimtuko” 
turnyro, įvykusio 1944 m. birželio 
8-16 d.d. Per ŠALFASS-gą yra gau
tas kvietimas ir Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšininkams jame daly
vauti. Kaip šio kontinento krepši
nio vadovai į tai reaguos, neaišku, 
nes labai nedaug laiko pasiruošti.

Kaip teko sužinoti, pirmojo “De
šimtuko” turnyro laimėtojų dova
na, buvusi a.a. Leono Baltrūno ap
saugoje, dabar yra sugrąžinta j Lie
tuvą, ir jos kopija bus įteikta šį su
kaktuvinį turnyrą laimėjusiems. 
Tai vieno dailininko originalus pa
veikslas. Manau, kad jo mažesnes ko
pijas būtų įdomu gauti ir dar gy
viems pirmojo turnyro laimėtojams - 
Kauno KTK komandos nariams. Iš 
jų, kiek žinau, Lietuvoje yra (ir gal 
dar ateis ir šio turnyro pasižiūrėti) 
Stepas Butautas, Vincas Sercevičius 
ir A. Lukošaitis. JAV gyvena Alis 
Norkus, o Kanadoje Jonas Paranse
vičius ir Rimas Bagdonas. Leonas 
Baltrūnas ir Eugenijus Nikolskis 
jau mirę. Kur Jonas Kučinskas ir 
Zigmas Ralkevičius, aš nebežinau. 
Taip pat nežinau, ar iš “Grandies” 
komandos, kuri tada pasiekė baig
mę, bet pralaimėjo joje prieš KTK, 
Lietuvoje dar kas yra išlikęs. O kur 
baigmės rungtynėms teisėjavęs V. 
Proscevičius, kartu buvęs ir LGSF 
krepšininkas, nebeaišku?

Nežinau, ar kuris kitas išeivijoje 
gyvenantis, buvęs KTK komandos 
narys į šį turnyrą važiuos? Aš gal
voju ten dalyvauti. Savaime aišku, 
praėjo jau 50 metų, ir mūsų galvo
senos ir gyvenimo sąlygos pasikei
tė, bet aš manau, kad laikas nuo 
laiko mūsų mintyse prisiminimų ža
rijėlė vis sužėri.

Ilgamečiai, ŠALFASS-gos pirmenybių dalyviai, veteranai slidininkai, 
susitikę 1994 m. vasario 26 d. Blue Mountain, Collingwood, Ont., šiemetinė
se varžybose. Iš kairės: VYTENIS ČIURLIONIS - klivlandietis, JONAS 
JONAITIS ir VINCAS PAULIONIS - torontiečiai Nuotr. Sig. Krašausko

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 (41 6) 537-8648 

ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 
Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

Praeitais metais - Kanados ir JAV 
lietuviškoje spaudoje rašiau, pra
šydamas tame pirmajame “Dešimtu
ko” turnyre dalyvavusius, ne vien 
tik KTK, bet ir kitų komandų žai
dėjus, o taip pat ir buvusius žiūro
vus, atsiliepti. Atsiliepė iki šiol Jo
nas Motiejūnas, ASK, dabar gyve
nantis Prescott mieste, JAV Arizo
noje. Jurgis Likanderis, iš JAV Kan
kakee, II. ir Vytautas Grybauskas, 
Telšių “Džiugo”, dabar gyvenantis 
Daytona Beach, Fl. Žinau, kad išei
vijoje yra ir daugiau tame turnyre 
dalyvavusių, bet turbūt ne visi no
ri atsiliepti.
Man buvo malonu per Stepą Bu

tautą gauti to pirmojo “Dešimtuko” 
turnyro rezultatus ir, nors ir ne vi
sai pilnus, dalyvių sąrašus. Turiu 
prisipažinti, kad jau daug ką buvau 
pamiršęs, net ir tai, kad tas turny
ras buvo dviejų minusų sistema, ir 
kad turnyre dalyvavo tik devynios 
komandos, nes, rodos, Marijampolės 
“Sūduva” nepasirodė. O ir tie rung
tynių rezultatai pvz. Telšių “Džiu
gas” laimėjo prieš Šiaulių “Šarū
ną” 12:7, o finalinėse rungtynėse 
KTK “sutriuškino” “Grandį” 33:23. 
Šiais laikais per pirmą ketvirtį dau
giau sumėtoma, nei per anų laikų 
ištisas rungtynes.

Surinktas žinias persiunčiau į 
Lietuvą. Gal jie ten kokiame leidi
nyje panaudos? Šiaurės Amerikos 
lietuvių spaudos skaitytojams dar 
prieš tą sukaktuvinį turnyrą tikiuo
si pareikšti savo mintis ir pasiųs
ti sporto skyrių redaktoriams. Ma
nau, kad ir po daugelio metų to pir
mojo turnyro dalyviams ir buvu
siems žiūrovams bus įdomu pasi
skaityti ir prisiminti senus laikus.

Neseniai sužinojau, kad Vasario 
16 proga Stepas Butautas Lietuvo
je buvo apdovanotas Lietuvos Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 5-jo 
laipsnio ordinu. Nėra abejonės, 
jis tarp kitų pasižymėjusių Lietu
vos sportininkų, savo laiku buvo 
žinomas kaip vienas iš geriausių 
krepšininkų ir sporto darbuotojų 

Lietuvoje ir tuometinėje Sovietų 
Sąjungoje.

Tikiuosi, kad ši 50 metų “Dešim
tuko” sukaktuvinė šventė praeis 
sėkmingai. Noriu visiems pirmojo 
“Dešimtuko” turnyro dalyviams ir 
žiūrovams tarti: Iki pasimatymo 
Kaune!

Prierašas. Straipsnio autorius 
yra buvęs ano “Dešimtuko” turnyro 
1944 m. Kaune laimėjusios KTK ko
mandos narys. Tuo metu turnyre 
rungtyniavo pajėgiausios Lietuvos 
komandos paskutinį kartą. Karo 
ir politinių įvykių sūkurys išblaš
kė šį krepšininkų elitą, ir jis vė
liau nebeturėjo galimybės žaisti už 
savo kraštą. Šią vasarą rengiamame 
sukaktuviniame “Dešimtuko” da
bartinės Lietuvos geriausių koman
dų turnyre Kaune, per ŠALFASS-gą 
pakviesti Š. Amerikos krepšininkai 
atsisakė dalyvauti dėl daugelio 
priežasčių, gal net ir dėl stokos lai
ko tokiai išvykai pasiruošti. Sig.K.

Papildykime krepšinio istoriją
Lietuvos krepšinio federacijos 

pirmininkas prof. dr. Stanislovas 
Stonkus keliais klausimais kreipiasi 
ir į išeivijos lietuvius, prašydamas 
žinių papildyti mūsų krepšinio isto
riją. Spausdiname jo atsiųstą anke
tą ir kviečiame visus, kurie žaidė 
ir turėjo įdomių pergyvenimų krep- 
šinyje, atsiliepti...(Sig. K.).

...Įpratome sakyti, kad krepšinis - 
lietuvio gyvenimas. Matyt, iš tiesų 
taip ir yra: juk įvairiausių profesi
jų žmonės domėjosi ir domisi krepši
niu, ne vienam ir gyvenimo kelią 
krepšinis pasuko vienur ar kitur. Ar
ba bent jau įdomių išgyvenimų daug 
kas yra dėl krepšinio turėjęs.

Bet laikas bėga, daug kas užmarš
tin nugrimsta ar net amžinybėje 
dingsta.

Mūsų krepšinio, mūsų ainių var
dan prašome Jūsų padėti papildyti 
mūsų krepšinio istoriją gyvu žodžiu, 
gyvenimo “druska". Nepagailėkite 
laiko ir parašykite: 1. Kokią vietą 
krepšinis užėmęs Jūsų, Jūsų šeimos, 
artimųjų gyvenime? 2. Ar turėjo 
krepšinis įtakos Jūsų gyvenimo tėk
mei? 3. Kokį (ar kokius) įdomiausią 
atsiminimą, susietą su krepšiniu Jūs 
žinote, atsimenate?. 4. Kokius kurio
zinius, netikėtus įvykius, susietus 
su krepšiniu Jums teko pergyventi, 
matyti ar girdėti? 5. Jei Jūsų kole
gų, artimųjų, pažįstamų tarpe yra 
žmonių, galinčių atsakyti į šiuos 
klausimus, paprašykite jų. 6. Jei 
turite įdomių nuotraukų, susijusių 
su krepšiniu, laukiame ir jų. 7. Jei 
galėtumėte trumpai parašyti apie 
save (profesiją, pomėgius ir kt.) bei 
pridėti savo nuotrauką (geriau gy
venimišką, buitinę), būtume labai 
dėkingi.

Lauksime Jūsų laiško adresu: S. 
Stonkus, Laisvės ai. 110-8, 3000 Kau
nas. Ačiū Jums, su pagarba prof. S. 
Stonkus.

ŠALFASS šaudymo pirmenybės 
Stendinis (medžiokliniai šautuvai) 
- 1994 gegužės 7 d., Hamiltono LMŽK 
“Giedraitis” šaudykloje. Informacija 
varžybų reikalais - Balys Savickas, 
340 Dixon Rd., Apt. 204, Weston, Ont. 
Canada, M9R 1T1, tel. (416) 244-2267. 
Kariniai šautuvai -1994 gegužės 21d. 
ORCO šaudykloje, Geneva, Ohio. Vyk
do Klivlando LSK “Žaibo” šaudymo 
sekcija. Informacija - Algirdas Gar- 
lauskas, 20550 Ball Ave., Euclid, Oh., 
44123, USA. Tel.(216) 486-6987.

Ateitininkų žinios
Susipažinimas su Moksleivių 

ateitininkų sąjunga įvyks 1994 m. 
gegužės 14 d., šeštadienį, po šešta
dieninės mokyklos pamokų. Bus 
parūpinta pietūs ir transporta- 
cija. Daugiau žinių parapijose ir 
lietuvių mokykloje.

Toronto moksleivių atgaivin
toje veikloje numatyta iki vasa
ros trys susirinkimai. Kviečiami 
dalyvauti visi moksleivių amžiaus 
jaunuoliai-lės. Moksleivius šį 
pavasarį globos kun. Edis Putri
mas (533-0621), Linas Daukša (588- 
4744), Leonas Ehlers (487-7771), 
Dana Grajauskaitė (534-2294) ir 
Gabija Petrauskienė (325-5402)

Studentai ruošiasi tradicinėm 
gegužės mėn. gamtos rekolekci
jom. Planuojama keliauti baidarė
mis kartu su kun. A. Saulaičių, 
SJ, Algonquin parko gamtoje. No
rintys dalyvauti ar daugiau suži
noti apie šį savaitgalį prašomi 
skambinti tel. 767-2781.

XII Ateitininkų kongresas įvyks 
šią vasarą Vilniuje liepos 15-17 
d.d Tai pirmasis kongresas po ne
priklausomybės atgavimo, suve
dant Lietuvos ir išeivijos bend
raminčius brolius ir seses. Prog
rama bus paskelbta vėliau.

Ateitininkų prieškongresinė 
stovykla rengiama Lietuvoje lie
pos 11-14 d.d. Berčiūnų stovykla
vietėje (netoli Panevėžio). Šioje 
bendroje Lietuvos ir išeivijos 
moksleivių ir studentų stovyklo
je numatyta įvairi akademinė, 
darbo ir pramoginė programa be
siruošiant kongresui Vilniuje. 
Susidomėję kreipkitės tel. 445- 
4521.

Šios savaitės mintis: Kai myli, 
lengvai tiki ir kitų meile - A. Diuma.

Paieškojimas
Raimundas Zablockis, studen

tas iš Lietuvos, ieško savo pusbro
lio močiutės Domicėlės Zimkevi- 
čienės, atvykusios nuolatiniam 
gyvenimui į JAV-bes 1980 m. ir gy
venančios su savo sūnumi Jonu. 
Lietuvoje jie gyveno Pakapių kai
me, Babtų vaisė., Kauno rajone. 
Rašyti: R. Zablockis, Box 172, Win
sted, MN 55395, USA.

MM LIETUVIŲ

■'Iii KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
4.75% už 90 dienų term, indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.25% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00% už 4 m. term, indėlius 
6.00% už 5 m. term, indėlius
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
6.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

5.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

3.50% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 
(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ..................
2 metų ..................
3 metų ..................

(fixed rate)

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

Asmenines paskolas
duodame iki $65,000 ir

7.00%

7.75%

8.00%

mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| QQ milijonų dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0Rjft
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Rožės ilgais kotais $19.95 už tuziną, normalaus dydžio $9.95 už tuziną.
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t.' 

Prieinamos kainos. Pristatome Toronto mieste nemokamai.
Skambinti tel. 536-1 994

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. 222-1372 Toronte 

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest"

DAIVA DALINDAjBBA,
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

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

Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745 
_______ ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. 
Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 

Reikalui esant atvažiuojame (namus.

KELIONĖS Į LIETUVA per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jūsų pa
geidaujamomis oro linijomis. Didelis pasirinkimas, geros kainos. 
S995.OO plius mokesčiai - per KOPENHAGĄ 
Išskrendant gegužės 25 arba birželio 1 ir 

grįžtant birželio 9, 30 arba liepos 14.
Pilna kaina mokama užsisakant kelionę. 

Naudokitės proga, bilietų neperdaugiausia!
- IŠPARDAVIMAS RIBOTAM LAIKUI -

Skrendant dviem asmenims kartu, j virš minėtą kainą įsiskaitė ir2 nak
vynės Kopenhagoje. Skrendant pavieniui - už naktį priemoka $50. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Kristiną (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

*• UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., ALGIS 
Toronto, Ontario M6P 1A4

Tel. 416-538-6570 FAX 416-538-9657 MEDELIS



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jau keletą metų, nors jų šaly
se dabar spėjo pasikeisti po
litinė būklė. Lig šiol net ke
liskart tokiems neaiškiems at- 
bėgėliams buvo suteiktos ofi
cialaus imigranto teisės. Liūd
niausia, kad jomis pasinaudo
jo ir dalis kriminalinių nusi
kaltėlių, kurie dabar ypač pa
stebimi ryškiai matomų rasi
nių mažumų grupėse.

“TŽ” balandžio 19 d. laidos 
Kanados įvykiuose jau buvo 
rašyta apie keturių juodosios 
rasės ateivių iš Jamaikos įvyk
dytą klientų apiplėšimą To
ronto kavinėje “Just Desserts” 
balandžio 5 d. vėlyvą vakarą. 
Torontiečius tada sukrėtė jau
nos graikaitės Georginos Lei- 
monis betikslis nušovimas me
džiokliniu šautuvu. Policijai 
pats pasidavė ją nušovęs dvi
dešimt penkerių metų amžiaus 
jamaikietis Lawrence Brown, 
o dabar jau suimtas ir apiplė
šime dalyvavęs antras jamai
kietis Oneil Grant, dvidešimt 
dvejų metų jaunuolis.

Kanadon jis atvyko su moti
na 1983 m. kaip dvylikametis 
vaikas. Dabar O. Grantas jau 
pats yra dviejų vaikų tėvas, 
savo dėmesį skyręs ne jiems, 
o kokainui. Apkaltintas kokai
no vartojimu ir platinimu, jis 
buvo suimtas 1993 m. Kanados 
ateivių ir atbėgėlių taryba ta
da buvo nutarusi jį grąžinti 
Jamaikon. Tačiau tą jaunuolį, 
dabar jau kaltinamą antros rū
šies žmogžudyste, penkerių 
metų bandomajam laikotar
piui Kanadoje paliko tarybos 
nutarimą tyrusieji apeliaci
jos nariai. Prasidėjusiame 
ginče vieni puola narkomano 
O. Granto grąžinimą Jamaikon 
sustabdžiusius apeliacijos na
rius, o kiti juos giria. Esą O. 
Grantas Kanadon atvyko dvyli
kos metukų ir nusikaltėliu ta
po Kanadoje, ne Jamaikoje. Iš 
tikrųjų kokainas jį pasiekė 
per suaugusius atbėgėlius ja- 
maikiečius, Kanadoje besiver
čiančius pelninga narkotikų

prekyba. Apeliacijos narių 
sprendimą dabar tiria imigra
cijos ministeris S. Marchis.

Atnaujinta kavinė “Just Des
serts” vėl atidaryta balandžio 
27 d. Jos savininkai Caroline ir 
Jeff Givens apiplėšime nušau
tos graikaitės Georginos Lei- 
monis atminimą ruošiasi įam
žinti memorialine lenta. Jos 
tragiška mirtis atnešė ir juo
dosios rasės tyliosios daugu
mos reakciją. Spaudoje jau ne
trūksta balsų, teigiančių, kad 
juodosios rasės dauguma da
bar kenčia nuo mažumą suda
rančių savų kriminalinių nu
sikaltėlių, daugeliu atvejų 
žudančių vieni kitus. Mat tarp 
jų vyksta kovos dėl narkotikų 
pelno. Juodosios rasės žurna
listė Lin Armstrong dienrašty
je “The Toronto, Sun” pasisako 
už nusikaltimų registravimą 
rasinei statistikai. Tada pa
aiškėtų, ar proporciniu požiū
riu jie tikrai yra didesni už 
kitų. Jeigu juodųjų nusikalti
mai didėja greičiau už kitų ra
sių, jų nereikia slėpti. Tokiu 
atveju reikia ieškoti priemo
nių nusikaltimų skaičiui su
mažinti.

Panašias mintis dienraštyje 
“The Toronto Star” dėsto ir 
Bramptone gyvenantis juodo
sios rasės atstovas Finbar De
sir. Jo nuomene, jaunųjų juo
dosios rasės nusikaltėlių per
auklėjimu turi rūpintis tėvai, 
bendruomeninės grupės, ne
suinteresuotos vien tik rasis
tiniais kaltinimais. F. Desi- 
ras atmeta karinguosius juo
dosios rasės vadus, kurie po
liciją apkaltina rasizmu, kai 
nušaunamas juodas kriminali
nis nusikaltėlis. Tie vadai bet
gi tyli, kai žiaurius nusikalti
mus atlieka savi jų rasės žmo
nės. V.Kst.

• ... (Lietuvos) nepriklausomy
bės laikotarpis, nors jame buvo 
daug kas kritikuotina, yra vienas 
iš didingiausių periodų visoje mū
sų tautos istorijoje. (J. Aistis)

PARDUODAMAS 
trijų miegamųjų 
namas netoli Šv. 
Juozapo ligoni
nės ir Ronces- 
valles gatvės. 
Prašoma kaina 
$21 7.500. 
Privatus keliukas 
į garažą. Gražiai
pertvarkytas namo vidus pakelia pirkimo vertę.

-MARIJANA McKinnon.
Seminaras namų pirkėjams - kovo 22 d., 7 v.v.

Jūsų svajonė. Tuojau skambinkite tel. 763-51 61

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas .dažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas • prieplaukos »garažai • tvoros • medžių pjovimas
• virtuvės, vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas • šildymo 
ir vėsinimo sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir 
pritaikymai pagal invalidų ir senelių poreikius •namo apžiūrėjimas
• 17 metų patirtis • Nemokamas įkainavimas

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Keliaukite į Lietuvą
patogiais FINNAIR, KLM, LH ir Austrų lėktuvais 
Kelionės su FINNAIR į Vilnių ir Kauną kiekvieną penkta
dienį. Skrydžiai nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 30 d. 1994 m.

$"i 050 (kan.)
Kelionės su KLM (Olandų oro linija per Amsterdamą) 
Kelionės - kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, šeštadienį.

DAINŲ ŠVENTĖS grupė 
išvyksta KLM lėktuvu liepos 2 d.

Speciali kaina - $1 239 (Ran.)
Smulkesniųžiniųteiraukitės:tel. (41 6) 533-8443

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą
• Sveikatos ir kelionių draudimus
• Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms
• Keliones lėktuvais bei traukiniais
• Keliones pramoginiais laivais
• Keliones į Floridą ir kitus šiltus kraštus
• Keliones į sveikatingumo sanatorijas

Pensininkams nuolaida

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

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Vasario 16 gimnazijos jaunių orkestras koncerto metu Nuotr. M. Šmitienės

© SKAITYTOJAI PASISAKO
IŠ KITOS PUSĖS

Tarp “Tremtiniui” rašančiųjų 
autorių Lietuvoje yra ir mūsų Są
jungos rajonų skyrių pirmininkai. 
Nenuostabu, kad “Tremtinio” vyr. 
redaktorė V. Poderytė su jais pir
mininkų konferencijoje aptaria 
spaudos klausimus. Vienoje iš to
kių konferencijų ji paminėjo A. 
Garmutės knygą “Motinėle, augi
nai”, kuri, jos nuomone, tiktų į 
kandidates valstybinei literatū
ros premijai gauti, tačiau yra joje 
ir trūkumų.

A. Garmutė apie tai atsiliepė 
per “Tėviškės žiburius”. Sąjungos 
taryba svarstė jos atsiliepimą 
Kanados lietuvių spaudoje ir no
rėtų mieliems “Tėviškės žibu
riams” tarti: mes nežinome šian
dien kito Lietuvoje laikraščio, 
kuris būtų lietuviškesnis už mūsų 
“Tremtinį” plačiąja šio žodžio 
prasme savo tarnavimu Lietuvai. 
Čia didelis ir vyr. redaktorės V. 
Poderytės ir jos suburtų žmonių 
- E. Simanaičio, J. Enčerio, N. 
Pupeikienės, K. Balčiūno, G. Ka
tino, A. Šimėno ir kitų nuopelnas.

A. Lukša,
LPKT sąjungos pirmininkas

N. Pupeikienė, 
LPKTS tarybos narė,

Kaunas

LIETUVOS VĖLIAVA NUO 
EVERESTO

Esu “TŽ” skaitytojas nuo š.m. 
pradžios ir džiaugiuosi, kad būda
mas tolimojoje Aliaskoje galiu 
gauti išsamią ir objektyvią infor
maciją apie įvykius Lietuvoje bei 
kituose kraštuose. Ačiū Jums už 
tai.

Aš esu laisvai samdomas TV re
porteris, dirbantis su JAV PBS 
stotimi Naujame Orleane. Mano 
pagrindinė darbo vieta - buvu
sios SSSR respublikos, įskaitant 
Lietuvą.

Š.m. vasario mėnesį Ankoridže 
mane aplankė Vladas Vitkaus
kas, kartu su savo bendražygiu 
Juliumi Gudavičiumi, bandęs per
eiti Beringo sąsiaurį. Vladas, ku
ris beveik prieš metus vienas ir 
su labai simboliška parama iš ša
lies įkopė į aukščiausią pasau
lio kalną Everestą, su manimi pa
sidalino mintimis apie savo toli
mesnius planus. Jis siekia iškel
ti Everesto viršūnėje jau pabuvu
sią lietuvišką trispalvę visų pa
saulio žemynų aukščiausiose vir
šūnėse. Ši mintis negalėjo ir ma
nęs palikti abejingu. Aš apsvars
čiau ir pasiūliau Vladui, kad galė
siu vaizdajuostėje įrašyti bent pa
čias svarbiausias tokio žygio aki
mirkas.

Atvažiavęs į Lietuvą sužinojau, 
kad vienas iš pagrindinių šios VI. 
Vitkausko minties rėmėjų buvo 
nusikaltėlių nušautas Vokieti
joje. Viskas pakibo ant plauko. 
Pačioje Lietuvoje tautiškai apsi
sprendę žmonės vos besuduria ga
lą su galu, o didžiausiai daliai 
ką tik išdygusių piniguočių kuo 
mažiausiai rūpi panašios pelno 
nenešančios idėjos.

Galbūt dėl to aš ir ryžtuosi kreip
tis į mūsų išeiviją, kviesdamas

kiekvieną pagal savo išgales pri
sidėti prie šio nesavanaudiško 
žygio. O tikslas daugiau nei pa
prastas: priminti visiems, kurie 
jau pavargo nuo nesibaigiančio 
netiesos ir nusivylimų sūkurio, 
kad yra žmonių, kuriems Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės sim
boliai yra šventi. Manau, kad vėl 
turi ateiti metas žmonėms, ko
kiais buvo S. Darius ir S. Girėnas, 
M. Šalčius, A. Poška ar kiti, ku
rie šiandieną, kaip ir Vladas Vit
kauskas, sugeba atiduoti save ilga
laikiams ir garbingiems Lietuvos 
vardą įamžinantiems siekiams.

Mindaugas Kuzminskas,
Anchorage, Alaska

PASIGEDO
Gaila, kad vedamajame “Laikas 

atleisti stabdžius (“TŽ”, 1994 m. 
balandžio 5 d.) Č.S. užmiršo pažy
mėti plačią Kanados lietuvių spor
tinę veiklą, nes sporto klubai taip 
pat atlieka didelį lietuvybės dar
bą, garsina Lietuvos vardą svetim
taučių tarpe. Jų organizacijos 
savo gretose jungia gražų lietu
višką, jau net trečios kartos at
žalyną, o du klubai - Hamiltono 
LSK “Kovas” ir Toronto LSK “Vy
tis” švenčia 45 m. veiklos sukaktį. 
Tad šios organizacijos yra žymiai 
anksčiau įsteigtos už kai kurias 
Kanados parapijas, chorus, an
samblius ar turtingus bankelius.

Gaila taip pat, kad mielas bi
čiulis St. Dalius savo straipsny
je “Vertinga užuomazga - ketu
riasdešimt metų nuo pirmųjų Ka
nados Lietuvių dienų Hamiltone 
(“TŽ” 1993 m. spalio 28 d.) užmiršo 
pažymėti Pirmąją Kanados lietu
vių dainų ir tautinių šokių šven
tę, įvykusią 197S? m. spalio 10-12 
d.d. Jeigu jaunimui “ne prie šir- 
dies” Kanados lietuvių dienos, 
tad gal juos galima “pritraukti” 
prie tautinių šokių švenčių, ren
giant jas kas ketveri metai?

Kazys Baronas, Vokietija

Red. prierašas. Vedamojo tiks
las buvo atkreipti dėmesį į KLB 
Toronto apylinkės problemas. 
Apie gausias lietuviškame gyve
nime veikiančias organizacijas 
reikėtų atskirų straipsnių.

Prašo pagalbos
Šiuo sunkiu laiku Lietuvoje su

sirgau širdies liga, ir reikalingas šir
dies vožtuvo pakeitimas operacijos 
būdu Vilniaus universitetinėje šir
dies chirurgijos klinikoje. Vožtuvas, 
gydymas ir reabilitacija kainuos apie 
5000 JAV dolerių. Man šiuo metu 46 
metai ir dirbu valstybinėje įstai
goje vairuotoju. Iš atlyginimo vos 
galima pragyventi, tai apie laukia
mą operaciją sunku ir pagalvoti. La
bai prašau man padėti ir paaukoti pi
nigų. Visiems geradariams melsiu 
Dievą sveikatos ir malonės. Mano 
adresas: Alvydas-Antanas Masiliū
nas, Parko g. 81-10, Panevėžys 5309, 
Lietuva (Lithuania). Namų tel. 6-08-16. 
Pinigus siųsti: Litimpex bankas, są
skaitos nr. 300070311, valiutinė ko
respondentinė sąskaita nr. 1064118, 
banko kodas: 260101728, Verkių 37. 
2600, Vilnius, Lithuania. (Sklb.)

TORONTO^
Dr. Valdas Samonis, Toronto 

universiteto profesorius, Rytų 
Europos ekonominės pertvar
kos žinovas, rašo 1994 m. ba
landžio 28 d., plačiai skaito
mam žurnalui “The Economist”: 
“Jūsų straipsnis apie buv. ko
munistų sugrįžimą (balandžio 
16) sugriuvo nuo ‘jame esan
čių priešingybių svorio’, pa
naudojant jūsų išsireiškimą, 
pasiskolintą iš marksistų. Jūs 
giriate čekus konservatorius ir 
teisingai darote, kad jie priva
tizuoja laidavimu (“vouchers”). 
Globojamos ‘muzikologo’, Lie
tuvos pokomunistinės valdžios 
taip irgi padarė, ir vadovai bu
vo daugelio giriami, įskaitant 
Pasaulio banką ir anksčiau net 
jūsų pačių leidinį (“The Econo
mist”)! Dabar jūs juose temato- 
te nacionalizmą ir beveik nie
ko daugiau. Abejoju, ar tokios 
priešingybės gali ‘pagelbėti 
jums laikytis demokratinėj po
litikoj’, ar net žiniasklaidai'”

Įvairios žinios
Laukia paramos. Istorinio- 

kraštotyrinio turinio Rimvy
do Butauto paruošta 250 psl. 
knyga “Mūsų šaknys” laukia fi
nansinės paramos, ypač iš tų 
asmenų, kurių genealogijos 
šaknys Marijampolės, Šakių 
bei Vilkaviškio apskrityse. 
Plačiau apie tai informuoja 
pats autorius. Rašyti adresu: 
R. Butautas, 2819, Vilnius 2000, 
Lietuva.

“The Baltic Observer”, Ry
goje leidžiamame savaitrašty
je, balandžio 7-13 d.d. nr. Ed 
Stoddard rašo apie lietuvių- 
žydų santykius istorijos ir ar
chyvų šviesoje. Jo, “TBO” Vil
niaus biuro vedėjo, teigimu, 
statistika išsklaido dešimtme
čiais tikėtus mitus: 1939 m. iš 
1,120 LKP narių lietuvių buvo 
60%, žydų 31%. Delegacijoje į 
Maskvą prašyti prijungimo va
žiavo 67 lietuviai, 6 slavai ir 
4 žydai. 1941 m. LKP buvo tik 
15.3% žydų, o birželio trėmi
mų metu žydų išvežta propor
cingai žymiai daugiau kaip 
lietuvių.

Baltijos fondo veikla. 1994 m. 
balandžio 14 d. JAV Baltijos 
fondo atstovybė Lietuvoje su
rengė priėmimą JAV Baltijos 
fondo veiklos vystymo direk
toriaus Jeff Nelson lankymo
si proga. Dalyvavo JAV amba
sadoriaus patarėjas Alg. Ri
mas, JAV ambasados Ameri
kos centro vadovas Vikt. Si
dabras, JAV Tarptautinio vys
tymo agentūros darbuotojai, 
bendrų JAV ir Lietuvos įmo
nių atstovai, Vilniaus uni
versiteto bei Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
instituto dėstytojai — B. Bils- 
ky, VI. Miklius, St. Kybartas, 
o taip pat laikinai besisvečiuo
jantys Lietuvoje JAV piliečiai.

Jeff Nelson supažindino sve
čius su JAV Baltijos fondo 
veikla, jau vykdomomis bei 
rengiamomis programomis.

Baltijos fondas — ne pelno 
siekianti organizacija, pa
dedanti Baltijos šalims įgy
vendinti demokratijos prin
cipus, rengianti seminarus, 
konferencijas, įvairių sričių 
specialistų stažuotes JAV-bė- 
se. Kitas susitikimas su JAV 
Baltijos fondo būstinės Va
šingtone atstovais numatomas 
gegužės mėn. Kviečiame atsi
liepti visus besidominčius 
Baltijos fondo veikla. Skam
binti Baltijos fondo atstovy
bės telefonu (370-2) 620-942 
arba tel/fax: (370-2) 623-012.

BF inf.
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (įpietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) "pg| ■ 530-"| Q7Q

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

GINTARAS

EXPRESS

GINTARAS EXPRESS
1968 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 3K9

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.
Siuntiniai laivu:

1 kubinė pėda ...... $7.00 plius $14 pristatymas
arba

1 kg ..........................$1.20 plius $14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg ......................... $5.50 plius $14 pristatymas

Siuntiniai priimami bet kokiame įpakavime. Ir laivu, 
ir lėktuvu siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaitę.

Greitas pinigų pervedimas. 
US arba Kanados doleriai: 
4% plius $1 4 — pristatymas.

Pigiausiomis kainomis persiunčiami 
automobiliai ir kiti stambūs kroviniai į
Baltijos šalis.
Greitas ir saugus 
pristatymas.

Visi Jūsų siuntiniai, siunčiami per GINTARAS EXPRESS nemuituojami. Siūlome Jums šventi
nes gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Kelionės L Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1050.

Mūsų darbo valandos: 10v.r.-7v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r.-4v.p.p. (šeštadieniais) 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422 
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS aA 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 
°hone: (416) 769-1616

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

West Realty Inc.

Qdresher
DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių 
-turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” 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*

DRAIDA ----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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