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Bendruomenė ir atstovybės
Šių dienų visuomenė nebėra kietmedis. Ji gal dau

giau panaši į minkštą gluosnio šakelę, kurią galima visaip 
išlankstyti. Tik svarbu, kieno rankose ji yra ir kokį pavi
dalą norima išraityti.

P
ASAULIO lietuvių bendruomenė (PLB) per penkis 
dešimtmečius susiklostė į pastovų, vieningą savo 
tikslus žinantį išeivių junginį. Tiesa, nedidelė tau
tiečių dalis Čikagoje kai kuriais (daugiausia ryšių su kraš

tu) klausimais nesutarusi, išsiskyrė nuo visumos. Tačiau 
didžiajai veiklos raidai praktiškai tas nepakenkė. Bend
ruomenė kaip vienetas savo užduočių supratimu išsilai
kė iki Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Laikosi ji 
ir toliau - kol kas nėra duomenų manyti, kad kas nors 
turėtų keistis. O vis dėlto tai vienur, tai kitur jau pasi
girsta nuomonių, kad Bendruomenė, kokia ji šiandien 
yra, vargu ar beišsilaikysianti. Girdi, pasibaigus Lietu
vos laisvinimo laikotarpiui ir įsikūrus įvairiuose kraš
tuose nepriklausomos Lietuvos ambasadoms bei konsu
latams Bendruomenės darbo sritis lyg ir susiaurėjusi - 
visuose kraštuose, nepaisant kiek juose begyventų lie
tuvių, nepaisant jų organizuotumo ir nemažos patirties 
bei pažinčių, Lietuvai jau atstovauja oficiali diploma
tinė tarnyba, pavaldi vyriausybei, žinoma, ir jos politi
kai. Pati didžiausioji ir, sakytume, centrinė Lietuvos 
atstovybė Vašingtone, ambasadoriui dr. A. Eidintui pa
keitus St. Lozoraitį, jau pirmomis savo darbo savaitėmis 
pabrėžė bendradarbiavimo su JAV lietuvių bendruome
ne svarbą. Kaip yra žinoma, ne visi vienodai komenta
vo tą pareiškimą, kaip tartum kažką naujo, ir tai po to, 
kai Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, ir bendradar
biavimas, ir savanoriška talka ambasadai specialiu už
daviniu jungėsi į visokeriopą bendrą pagalbą gimtajam 
kraštui.

P
AGRISTAI ar tik įsivaizduotai į tą bendradarbia
vimo kvietimą kai kas pažiūrėjo kaip į užmačias 
pamaišyti Bendruomenės darbuotojų nuotaikas, 
bandant dar smulkiau paskaidyti išeivių nuomones apie 

dabartinę Lietuvos vadovybę, gal net kai kuriuos asme
nis pritildyti juos įjungiant į kokius nors bendrinius pla
nus, jei reikia, nesigailint nė paliaupsinimo ir viską gra
žiai užsklendžiant jau įprasta, bet mažai ką bepasakančia 
išvada: esame vienos tautos vaikai. Kiek šiose prielai
dose gali būti tiesos, iš tikrųjų sunku dabar būtų atsekti. 
Lengviau yra pastebėti, kad Lietuvos pareigūnai į dide
lę išeivijos dalį pagrįstai žiūri kaip į Lietuvos valdžios 
atžvilgiu priešiškai nusistačiusią grupę. Iš kitos pusės 
išeiviai į partinių ar politinių mokyklų absolventus ne
gali žiūrėti tuo pačiu žvilgsniu, kokiu žiūrima į komu
nistų persekiotus, baustus, tremtus ir visaip kaip okupa
cijoje kentėjusius, raudonajai valdžiai nepataikavu
sius tautiečius. Tuo būdu jau bet kokiame sąlytyje iš 
tikrųjų kertasi ne asmenys, tie tos pačios tautos vaikai, 
bet skirtingi jų požiūriai, praeities užsiėmimai, suke
liantys nepasitikėjimą, nuvertinantys, kad ir naudin
gus užmojus. O jei dar prisideda iš valdžios pareigūnų 
pusės ne vietoje keliamas pavaldumo klausimas ar iš
reiškiamos nuomonės dėl bereikalingo darbo dvigubi- 
nimo, užuot siūlomo bendradarbiavimo, gali kilti dides
nio atsiribojimo laikysena, kad tik būtų nepažeistas 
įprastas savarankiškumas. Nėra abejonės - laikas keis 
žmones ir pareigūnus. Tačiau gyvename dabartyje, ku
rioje tenka ieškoti sprendimų ir nesmagiausiuose klau
simuose. Atrodo, kad tuo keliu ir einama. Koks pavida
las išsiraitys - matysim. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Nėra pakaitos GST mokesčiui
Labai nepopuliaraus prekių 

ir paslaugų GST mokesčio ang
liškosios santrumpos versijai 
yra panaudotos pirmosios tri
jų žodžių raidės (Goods and 
Service Tax). Kontroversinį 
GST mokestį prieš trejus me
tus įvedė atstovų daugumą Ka
nados parlamente turėjusi mi- 
nisterio pirm. Briano Mulro- 
nio progresyviųjų konservato
rių vyriausybė.

Tada tai buvo logiškas pla
nas, turėjęs pakeisti jau se
niai veikiantį federacinį Ka
nados pramonės gaminių 12,5% 
mokestį, krautuvių lentynose 
įjungtą į jų kainas, nepaste
bimą pirkėjams. Jį pakeitė ge
rokai mažesnis GST įstatymo 
7% mokestis, bet jis apėmė ir 
visas apmokestinamas pa
slaugas, seniau nepaliestas 
provincinio prekybos mokes
čio. Pastarasis Ontario pro
vincijoje yra 8%, didesnis už 
federacinį GST 7% mokestį. 
Tad iš tikrųjų Ontario gyven
tojus užgriuvo net 15% bend
ras federacinis ir provincinis 
mokestis, susietas su krautu
vėse perkamais gaminiais.

Didžiausios kontroversijos 
susilaukė federacinio GST mo
kesčio įvedimas apmokamoms 
paslaugoms. Dėl jo buvo už
mirštas net ir turėtas federa
cinis 12,5% mokestis pramonės 
gaminiams, naujojo GST mo

kesčio sumažintas iki 7%. GST 
mokestis galėjo būti dar ma
žesnis, jei anuometinei Kana
dos konservatorių vyriausy
bei būtų pavykę susitarti su 
provincijomis dėl bedro fede
racinio ir provincinio mokes
čio įvedimo bei jo pasidaliji
mo. GST mokesčio pajamas ge
rokai sumažino atskirai vykdo
mas jų surinkimas. Dabar pa
aiškėjo, kad dėl tų išlaidų iš 
kiekvieno GST mokesčiui skir
to dolerio, Kanados iždui ten
ka tik 50 centų.

Opozicinės liberalų partijos 
vadui J. Chretienui Kanados 
parlamento rinkimus 1993 m. 
spalio 25 d. padėjo laimėti ašt
ri kontroversinio GST mokes
čio kritika parlamento posė
džiuose. Nemažiau svarbus 
buvo ir jo viešas įsipareigo
jimas rinkiminiame Kanados 
parlamento vajuje atšaukti 
konservatorių paliktą GST mo
kestį. Tačiau šis pažadas, net 
ir praėjus pusmečiui po libe
ralų triuškinančios pergalės, 
tebėra atidėliojamas. Atrodo, 
paaiškėjo, kad konservatorių 
netikusiu laiku priimtas GST 
mokestis dabar yra naudingas 
liberalams. Mat per metus jis 
Kanados iždui duoda 15 bilijo
nų dolerių pajamų, kurių rei
kia ir liberalams.

GST mokesčio likimą dabar 
sprendžia naujai sudarytas Ka- 
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Po susitikimo su ŠV. TĖVU JONU-PAULIUMIII akademinėje Šv. Jono šventovėje Vilniuje, kur jis lankėsi 1993 m. 
rugsėjo pradžioje. Viduryje - ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II, antras nuo jo - Vilniaus arkivyskupas A. J. BAČ- 
KIS, dabartinis Vilniaus universiteto rektorius R. PAVILIONIS Nuotr. V. Naujiko

Nauji posūkiai Vilniaus universitete
Pokalbis su dabartiniu universiteto rektoriumi RONALDU PAVILIONIO Vilniuje

1994 m. balandžio 1 d. suėjo 
415 metų nuo Vilniaus univer
siteto įsteigimo. Tą dieną Lie
tuvos-Lenkijos karalius Stepo
nas Batoras jėzuitų kolegijai 
davė privilegiją, kurioje pa
sakyta: “Nutarėme šiai Vil
niaus mokyklai (...) duoti, leis
ti ir suteikti (...) akademijos 
bei universiteto teisę, privi
legiją ir galią (...)”. Tų pačių 
metų (1579) spalio 30 d. popie
žius Grigalius XIII karaliaus 
Stepono privilegiją patvirtino 
savo bule.

Sukakties proga rektorius 
Rolandas Pavilionis sutiko pa
sidalyti viena kita mintim apie 
seniausios Lietuvoje mokyklos 
(beje ne tik joje ...) padėtį.

- Nuo didžiosios (nepamirš
tamos .. .) 400 metų sukakties 
praėjo tik 15 metų. Laiko tėk
mėje jie tesudaro akimirką. 
Tačiau universiteto - taip pat 
valstybės - gyvenime jos reikš
mė iš tiesų istorinė. Malonė
kite ją nušviesti.

- Taip ... Tą mūsų naujo gy
venimo ribą iš tikrųjų reikėtų 
pradėti nuo 1989 m. Tuomet bu
vau pakviestas prorektorium, 
ir universitetas sovietinei, aka
deminei mokslo sistemai, ku
riai priklausė, paskelbė iš
šūkį: seniausias universitetas 
pirmas atsisakė vadinamų 
ideologinių disciplinų dėsty
mo; pradėjo visa apimančią 
studijų, universiteto struk
tūros, jo gyvenimo reformą. 
Kaip visiem žinoma, anuomet 
tų studijų globėjai buvo labai 
toli nuo Lietuvos, dar okupuo
tos. Todėl iššūkis buvo pakan
kamai rimtas, sukėlė didelę 
reakciją tiek pas mus, tiek to
liau. Vis dėlto jau tuomet bu
vo pradėta akademinė studijų 
reforma, pereita prie tikrųjų 
politinių mokslų.

— Tad iššūkis paskelbtas 
400-aisiais universiteto gyva
vimo metais. O kaip sekėsi, ko
kia buvo reformos eiga, kokie 
pakeitimai ?

— Reformai, perėjimui prie 
tikrųjų politinių, teisės, ekono
minių mokslų trūko specialis
tų. Orientuotasi į jaunimą, ieš
kota, kaip jį pasiųsti į Vaka
rus, į Šiaurės kraštus: Švediją, 
Daniją, Norvegiją, taip pat 
JAV, Prancūziją, Vokietiją. 
Grįžę ir dėjo pamatus nau
joms disciplinoms, virtusioms 
liberalaus vėjo pūstelėjimu 
socialinių, visuomeninių moks
lų srityje. Senosios katedros 
buvo uždarytos. Tolesni žings
niai žengti, atsižvelgiant į la
bai aktualius valstybės reika

lus - jokia mūsų aukštoji mo
kykla neruošė profesionalių 
politikų, diplomatų. Todėl, 
remiami išeivijos, Tautos fon
do, paaukojusio, 100,000 dole
rių (jie “auga*', tebelaikomi 
Niujorko banke ...), įsteigė
me itin svarbią instituciją - 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų institutą. Šiemet 
išeina pirmoji absolventų lai
da. Džiaugiuosi, kad jie visi 
jau įsidarbinę užsienio reika
lų ministerijoje, kitose vals
tybei labai svarbiose tarny
bose, daugelis pabuvę, studi
javę Vakaruose.

Po 200 metų atkurtas Filoso
fijos fakultetas - vienas ryš
kiausių univesitete. Įsteigtas 
taip pat Komunikacijos fakul
tetas, ruošiantis labai reika
lingus informologijos specia
listus, kurie mokės visiškai 
kitokiu pagrindu patvarkyti 
informaciją kaupiančias ir 
teikiančias sistemas - nuo bib
liotekų iki įvairiausių infor
macinių tarnybų. Lietuvai, aš 
manau, tai yra vienas svarbiau
sių dalykų. Nuo to priklauso 
mūsų įsijungimas į platesnius 
tarptautinius mainus, išėjimas 
į Europą, kartu prisistatymas 
jai, pasauliui. Todėl fakulte
tui skiriame daug dėmesio. Jis 
yra gavęs labai rimtą techninę 
ir medžiaginę paramą iš viso
kių tarptautinių organizacijų 
(UNESCO, kaimyninių šalių). 
Šitaip vis labiau įsijungiame 
į tarptautinius informacijos 
tinklus.

Atvirumas Šiaurės kraštams 
matyti iš naujų katedrų stei
gimo. Universitete įsteigta (be
je pirmoji kaimyniniuose uni
versitetuose) skandinavisti- 
kos katedra, kurioje dirba tik 
užsieniečiai, o studijuoja, be 
kalbininkų, įvairių specialy
bių studentai. Tai viena popu
liariausių katedrų. Įsisteigė 
taip pat tarpfakultetinių (in- 
terdisciplininių) studijų cent
rai. Greimo (semiotikos), reli
ginių tyrimų ir studijų, mote
rų studijų. Didelę ateitį, ma
nau, turi aplinkosaugos cent
ras, jungiantis daugelį kated
rų, fakultetų; centras, smar
kiai remiamas Šiaurės kraštų 
universitetų.

Daugelyje šalių - Danijoje, 
Švedijoje, Norvegijoje, Suo
mijoje, Islandijoje, Vokieti
joje (ypač Miunsterio univer
sitete), Prancūzijoje (Paryžiu
je), JAV, Anglijoje - atida
rytos lituanistikos studijos. 
(Džiaugiamės išeivijos katedra 
Čikagos universitete, įsteigta 
ankščiau). Vilniaus universite

te atidarėme užsieniečiams 
skirtą lituanistinių studijų 
katedrą, kurioje studijuoja 
studentai ne tik iš Europos ša
lių, bet ir iš - JAV, Japonijos, 
Kinijos ... Lietuvių kalba, 
kultūra tampa tarptautinių 
studijų dalyku.

— Jau karaliaus Stepono 
privilegija universitetui buvo 
suteiktos teisės bei laisvės, 
kuriomis džiaugiamasi “kituo
se universitetuose bei kolegi
jose”. Ar tebeliko koks ryšys 
su tradicijomis nuo karaliaus 
Stepono laikų, koks universi
teto mokslo, kultūros, dvasin
gumo lygis?

— Naujų struktūrų atsiradi
mą apėmė viena strategija - 
universitetas siekė atkurti 
senąsias akademines tradici
jas, atkurti universitetą kaip 
atvirą, laisvą instituciją, to
kią, kokia ji buvo per šimtme
čius: atvirą Rytams ir Vaka
rams, Šiaurei ir Pietums - vi
siems kraštams, teikiantiems 
universitetui kultūros ar moks
lo. Ir, žinoma, pačiam atsi
verti. Kita mūsų ambicija - 
neatsilikti nuo šiuolaikinių 
Europos, pasaulio universite
tų. Tam mus įpareigoja ne tik 
ambicijos, bet ir gyvenimo bū
tinybė: esam daugelio tarptau
tinių akademinių mainų daly
viai. Norėdami nepasirodyti 
prastai, turime ruošti studen
tus pagal visiškai kitas pro
gramas - studijų laisvė, kalbų 
mokėjimo būtinybė, galimybė 
studijuoti Vakarų universite
tuose. Tai nauji, labai svarbūs 
dalykai. Daugelyje tarptauti
nių programų (pagrindinė jų - 
Europos bendrijos globojama 
“TEMPUS” programa) iš visų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
Vilniaus universitetas daly
vauja aktyviausiai. Šiais stu
dijų metais į Vakarus jau bu
vo išvykę apie 700 dėstytojų, 
per 600 studentų - beveik artė
jame prie standartų, būdingų 
normaliem Vakarų universite
tam, kur 10% studentų studi
juoja kituose universitetuo
se. Mobilumas labai padidė
jęs, padėtis, apie kurią anks
čiau negalėjome nė svajoti.

Atgimstame visais požiū
riais, taip pat ir dvasiniu ... 
Įsteigtą religijos tyrimų ir stu
dijų centrą labai remia arkiv. 
A. J. Bačkis, kurija. Centro 
paskaitos, skaitomos ir užsie
niečių (vienas paskutinių - jė
zuitų ordino generolas P. H. 
Kolvenbach), studentijoje la
bai populiarios, lankomos. Į 
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Jelcino laiškas Lietuvos 
prezidentui

ELTOS pranešimu (29 balan
džio), Rusijos federacijos ne
paprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Lietuvoje Nikolai 
Obertyšev įteikė Algirdui Bra
zauskui Rusijos prezidento B. 
Jelcino laišką, kuriame atsa
kyta į Lietuvos prezidento 
prieš mėnesį jam iškeltus 
klausimus dėl ryšių palaikymo 
ir nevykdymo lapkričio mėn. 
pasirašytų susitarimų, ypač 
ekonomikos bei prekybos sri
tyse. Laiške B. Jelcinas suti
ko pratęsti derybų procesą. 
Artimiausiu laiku bus kvie
čiami atsakingi pareigūnai 
aptarti principinius klausi
mus, pirmiausia Rusijos ka
rinio bei kitokio tranzito per 
Lietuvą problemą. Procesas 
buvo sustojęs dėl kai kurių 
nesusipratimų; dabar Jelcinas 
“suinteresuotas, kad tarpu
savio problemos intensyviau 
būtų svarstomos įvairaus ly
gio delegacijų susitikimuose”.

Grįžo užsienio reikalų 
ministeris

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Povilas Gylys grįžo 
iš kelionės Pietų Amerikoje ir 
JAV-bėse, užtrukusios nuo ba
landžio 12 iki 30 d.d. Pasak 
ELTOS (gegužės 2 d.), Pietų 
Amerikoje jis pareiškęs susi
domėjimą įtraukti ten gyve
nančius tautiečius į Lietuvai 
naudingą veiklą, nes “arti
miausiu dietų Lietuvos amba
sadų tinklo Pietų Amerikoje 
nežadama plėsti”.

JAV-bėse P. Gylys pasirašė 
prekybinių santykių bei in
telektualinės nuosavybės tei
sių apsaugos sutartį, susiti
ko su JAV aukštais pareigū
nais, dalyvavo Lietuvos nuo
latinės misijos Jungtinėse 
Tautose ir generalinio kon
sulato naujų patalpų atida
rymo iškilmėse, buv. JAV pre
zidento R. Nixon’o laidotu
vėse, kalbėjosi su JAV pre
zidentu B. Clinton’u. Susiti
kime su JT generaliniu sekre
toriumi B. Boutros-Ghali kal
bėta apie trijų Baltijos vals
tybių būklę ir Baltijos taikos 
palaikymo bataliono steigimą. 
P. Gylio teigimu, Lietuvai stin
ga “politinio marketingo”, ir 
“visos valdžios nedaro pakan
kamai, kad Lietuva būtų pa
traukli užsienio investici
joms”.

Etninių klausimų kontrolė
“Lietuvos aidas” (balandžio 

27) rašo, kad seime įkurta etni
nių klausimų kontrolės grupė, 
kaip paskelbė spaudos konfe
rencijoje Centro partijos pir
mininkas, seimo narys Romual
das Ozolas. Kovo mėn. buvo 
įkurta vyriausybinė institu
cija - Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamen
tas. Ozolo nuomone, yra būti
na sukurti seime struktūrą, 
kuri kontroliuotų šio skyriaus 
veiklą. Kontrolės grupėje bū
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Partizano Juozo Lukšos-Daumanto laiškai

tų 3 padaliniai, kurie rūpin
tųsi Lietuvos etniniais san
tykiais su Karaliaučiumi, Len
kija ir Gudija. Vėliau dar vie
nas padalinys būtų skirtas ry
šiams su Latvija.

Švedija teikia kreditus
Balandžio 19 d. “Lietuvos 

rytas” pranešė, kad Švedijos 
vyriausybė skiria 10 milijonų 
JAV dolerių kreditus Lietuvos 
finansų sistemai pertvarkyti 
ir komercinių bankų kapita
lui didinti. Šios sumos Lietu
va neturės grąžinti. Įsteigtas 
specialus fondas skirstys šį 
kreditą ir nustatys grąžinimo 
terminus. Bankams grąžinus 
paskolas, jos bus teikiamos 
kitiems bankams.

Sumažinta rinkimų komisija
Kaip rašo ELTA (gegužės 3), 

Vyriausioji rinkimų komisija 
atleido iš pareigų penkis Kai
šiadorių apygardos rinkimų 
pareigūnus, atstovaujančius 
Lietuvos Sąjūdžiui, Demokra
tų partijai bei Politinių ka
linių ir tremtinių sąjungai. 
Jie buvo įteikę atsistatydini
mo pareiškimą, protestuoda
mi dėl Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) atstovo 
Liudviko Sabučio neįregistra- 
vimo kandidatu į seimo narius. 
Jų pareiškimas buvo įvertin
tas kaip agitacija, kurią drau
džia seimo rinkimų įstatymai. 
Rinkimų komisijų narių skai
čius nėra nustatytas įstaty
muose. Rinkimai įvyks gegu
žės 15 d. Vienintelis likęs 
kandidatas yra neseniai įsi
steigusios Socialistų parti
jos pirm. Albinas Visockas.

TS siūlo referendumą
“Lietuvos ryto” pranešimu 

(balandžio 23 d.), seimo narys 
K. Skrebys teigia, jog Tėvynės 
sąjungos frakcijos ir preziden
to Algirdo Brazausko susitiki
me buvo sutarta, kad bus ieš
koma kompromiso, tariamasi 
su politiniais kaliniais ir ne
bus priimami skuboti sprendi
mai. Nežiūrint to, sakoma, kad 
“seime įvykiai buvo forsuoja
mi”. Kalbant apie prezidento 
įstatymo pakeitimo projektą, 
kuriuo norima padidinti prezi
dento darbo užmokestį, jo nuo
mone, nereikia nieko lyginti 
su Estijos ir Latvijos prezi
dentų atlyginimais, nes Lie
tuvoje vidutinis darbo užmo
kestis yra mažesnis, negu tuo
se kraštuose. Jo žodžiais, 
“kiekvienas šalies gyventojas 
kas mėnesį moka 170 litų už 
tai, kad valdžioje yra LDDP”. 
Taipgi jis pranešė, kad balan
džio 21 d. buvo įregistruota 
iniciatyvinė grupė ir jau pra
dėti rinkti parašai referendu
mui organizuoti. Referendu
me TS(LK) siūlo priimti kons
titucinį įstatymą “Dėl netei
sėto privatizavimo nuvertintų 
indėlių ir akcijų bei pažeis
tos apsaugos”. Jo manymu, per 
du mėnesius tikimasi surinkti 
daugiau, negu 300,000 rinkėjų 
parašų. RSJ
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Gegužės mėnesiui

Žvilgsniai į Mariją

Lietuvos-Lenkijos sutartis vokiečių akimis

KUN. K. J. AMBRASAS, SJ

Jėzaus pasakyti žodžiai “Aš 
atėjau įžiebti žemėje ugnies” 
nepaseno. Jie tebegyvi, tebe- 
svarbūs ir šiandien. Toji Kris
taus įžiebtoji ugnis plykstelė
jo ir tebešviečia visokiomis 
progomis, įvairiais būdais. Ji 
buvo žiebiama apaštalų ir pra
našų žodžiais, atsiskyrėlių, 
pasišventėlių, kankinių, išpa
žinėjų nuostabiais valios, ryž
to, jėgos ir neapsakomos drą
sos pavyzdžiais. Šitoji ugnis 
tarsi negęstanti šiaurės pa
švaistė švietė daugeliui, ku
rie tūnojo stabmeldystės tam
soje, aistrų painiavoje, deja
vo godumo varžtuose.

Iš pradžių toji tikėjimo ug
nis į visas puses sklido iš pa
ties Jėzaus lūpų. Paskui iš Jo 
pasekėjų, iš pačios įsteigto
sios visuotinės Tikinčiųjų 
Bendrijos ir iš kiekvieno tik
rojo jos nario, kurio gyveni
mas liudijo Kristų. Tą didžią
ją tikėjimo ugnį, Kristui 
įžengus į dangų, skleidžia ant
gamtiniu būdu ir Marija.

Vos tik praūžus II Pasauli
niam karui, Apaštalų Sostas 
lietuvių dvasiniams reikalams 
tvarkyti paskyrė delegatą kan. 
F. Kapočių, kuris pirmąjį sa
vo raštą į tikinčiuosius išlei
do tokiu pavadinimu: “Tremti
nių Motina, melskis už mus”. 
Kaip Lietuvai tiko tas vardas, 
kurio neturim nei litanijose 
pažymėto, nei plačiau maldose 
minimo. Juk užkaltuose vago
nuose į Sibiro platybes anuo
met riedėjo dešimtys tūkstan
čių motinų, vaikų, senelių, jau
nimo. Tremtinių Motina!

Dar niekas pasaulyje šitaip 
Marijos nėra pavadinęs. Tiktai 
lietuviai, pirmieji ryžęsi su
laukt pagalbos iš Motinos, ga
linčios sumažinti kančias, ga
linčios išvesti iš bet kokios 
— dvasinės, ekonominės, poli
tinės — vergijos. Ji kartu — 
mūsų visų Motina, nes argi 
mes visi nesam tremtiniai? 
Juk mūsų tikra žemiškoji tė
vynė tenai, kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka ... kur mo
čiutė užlingavo raudomis ma
ne, į krūtinę skausmą savo lie
jo nežinia ... Dangiškoji Mo
tina Marija pati, kantriai pra
leidusi tiek metų svetimam 
krašte, puikiai pažįsta trem
tinio dalią. Todėl ir šiandien, 
kai lietuviai negali nei ramiai 
ir sutartinai duonos kiek rei
kia užsiauginti, kai svetimos 
ir nedoros savosios rankos kai
šioja pagalius į tautos vežimo 
ratus, iš visos širdies prašy
kim: Tremtinių Motina, mels
kis už mus, kurie dar esam 
įstrigę pusiaukelėje — nepa
siekę nei žemiškosios, nei Am
žinosios Tėvynės. Mes, išblaš
kyti po penkis žemynus, Nemu
no krašto vaikai, dar neužmir- 
šę nei prie Arkties išplautų 
savųjų brolių ir seserų kau
lų, žuvusių ir sušalusių taigo
se ir tundrose, dar nūnai te- 
beklaidžiojančių savanose ir 
didmiesčių skersgatviuose, vi
sų vienišųjų vardu prašom: 
nuskriaustųjų, vienišųjų ir 
apleistųjų Motina, neužmiršk 
savo vaikų, kurie šaukiasi Ta
vo pagalbos...

Tačiau ar vien tik to šian
dien reikia? Tarsi pragaro jė
gainės neigiamos srovės per 
tiek metų įelektrinti, skal
dyti ir bauginti, kiršinti ir 
persekioti, daugelis praradom 
ištikimybės jausmą šeimai, do
rai, vyresniesiems, gimtajai 
žemei, kalbai ir tradicijoms. 
Tad, uolioji ir ištikimoji Mo
tina, melskis, melskis už mus, 

kad ne tik čia, Lietuvoje, bet 
ir visam pasauly daugiau neir
tų šeimos, kad išnyktų narko
manai, sektantai, kad susitai
kytų pasimetusieji, susipyku- 
sieji, kad grįžtų pas savo pa
liktas žmonas vyrai. Kad ten, 
kur išgriuvę šeimos židiniai, 
kur kampuose taip nyku ir šal
ta, kur sielvarto ir nevilties 
prisigėrusios sienos, apsigy
ventų meilės ir darnos dvasia, 
suspinduliuotų gerumas ...

Daug kur mūsų jaunimo sie
lose ūžauja tuštuma. Prisispyrę 
vaikomės naujovių, vengiam 
darbo, pareigos, žavimės bliz
gučiais, o bijome paklusnumo, 
mokomės atmestinai. Šitaip 
kasdiena tampa kupina lėkšto 
džiaugsmo, trumpų malonu
mų, beribio jausmingumo ir 
nedoros tvaiko. Skaistumo, 
jaunimo Globėja, melskis už 
mus! Melskis, kad jaunimas, 
vaikai grįžtų į pareigos ir 
supratingumo kelią, kad jie 
būtų verti mūsų didvyrių ir 
Tavo vardu, Marija, pavadin
tos šalies vardo!

Kai Europos viduryje taip 
neseniai tarsi svastikos ir 
raudonosios penkiakampės 
laikais vėl pradėjo dygti 
koncentracijos stovyklos, o 
net kai kuriuose Europos kraš
tuose, Afrikos dykumose ir 
Azijos saulės iškepintuose 
plotuose iš bado miršta tūks
tančiai ir milijonai vaikų bei 
suaugusių, didžiųjų dangiškų 
ir žemiškų lobių Iždininke, 
melskis už mus.

Štai Amžinojo miesto gatvė
je minios plūsta į Šv. Petro ba
ziliką. Ištiesusi ranką, nuo 
senatvės ir ligų sunykusi ži
laplaukė, akla senutė iš dau
giatūkstantinio praeivių srau
to negauna nė šimto lyrų. Gai
lestingumo Motina, išmelsk iš 
savo Sūnaus 1 
malonės, kad 
žmonių širdys, 
lai, spėriai ir 
dalintume, kuo 
kojančiu, su vargstančiu. Dos
nioji Motina, išmelsk mums 
jautrumo, kad nepraeitume 
nė pro vieną, kuris laukia mū
sų pagalbos.

Kiek prisitvenkė daugelio 
širdyje keršto, kunkuliuojan
čios, nelyginant vulkanas, tul
žies. Kiek purvino vandens 
taškoma kasdien į kitus. Kaip

mums visiems 
suminkštėtų 

Kad mes mie- 
džiugiai pasi- 

1 turime su sto-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 
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ŠVĖKŠNA, kur keleivi pasitinka Marijos statula ir koplytstulpiai Nuotr. R. Urbono 1989 m.

KAZYS BARONAS, Vokietija

Į pasirašytą Lietuvos-Lenki
jos sutartį platų dėmesį atkrei
pė Vokietijos spauda. Pasiro
dė daug straipsnių, nagrinė
jančių tų valstybių praeitį ir 
ateitį.

Šia proga norėčiau pažymė
ti, kad pvz. Miuncheno libera
linio dienraščio “Sueddeu- 
tsche Zeitung” bendradarbis 
Heiko Flotlau savo straips
nyje “Warschau erkennt Wilna 
als Vilnius” — “Varšuva pri
pažįsta Wilną Vilnium” daro 
daug istorinių klaidų. Prie 
jų priklauso 1916 m. vokie
čių valdžios atliktas sura
šymas Vilniuje. Pagal jį, ten 
buvo 50% lenkų, 43% žydų ir 
tik 2,5% lietuvių. Ši statistika 
paimta iš lenkų valdžios 1931 
m. atlikto surašymo. Pirmo
sios vokiečių okupacijos me
tu mūsų sostinėje gyveno apie 
7.000 lietuvių iš 150.000 gy
ventojų. Be to, surašinėtojai 
buvo lenkai, kiekvieną katali
ką priskirdami prie lenkų tau
tybės. 1860 m. surašymas rodė, 
kad Vilniaus apskrityje gyve
no 83.000 lietuvių ir tik 47.000 
lenkų. Ar taip greitai galėjo 
kristi lietuvių skaičius pačia
me Vilniuje, sunku įtikėti 
(Bronislaw Makovski, “Litwini 
w Polsci 1920-1939 m.”, psl. 
18-28).

Vokietis autorius skaityto
jus perkelia į Želigovskio Vil
niaus okupaciją, lietuvių rei
kalavimą pasmerkti šį žygį.

Platus straipsnis baigiamas 
Karaliaučiaus apygardos atei
ties klausimu. Nacionalisti
niai Lietuvos sluoksniai esą 
reikalauja Rytprūsių sostinės 
įjungimo į Lietuvos valstybę, 
leidžia net žemėlapius, ku
riuose Karaliaučius priskir
tas prie Didžiosios Lietuvos. 
Autorius rašo, kad Lietuva, 
kreipdama savo veidą į Vaka- 

mažai jautrumo ir dėmesio li
gotam, vienišam, nusidėju
siam! Mūsų širdžių ir tėvynės 
Karaliene, melskis, kad mes 
nebūtume vienas kitam su
rambėję, sudiržę, atšiaurūs...

Koks nepastovus ir permau 
ningas mūsų amžius. Kokia 
ta trapi taika ir tariamoji ra
mybė. Juk užtenka kokiai pla
netai ar kometai brūkštelėti 
savo uodega mūsų motulę že
mę, pakanka kur nors sprogti 
atominei elektrinei, neatsar
giai ar sąmoningai paspausti 
slaptojo ginklo užkoduotą 
mygtuką ar pakišti slaptam 
sandėly dagtį, kad būtume iš
stumti iš savo orbitos, išlėk
tume į orą ar būtų užkrėsta 
nuodais visa žemė. Dabarties 
ir ateities Motina, išprašiu
si milijonus pasauliui ir mū
sų tautai ne vieną stebuklą, 
išmelsk iš dangiškojo Sūnaus 
malonių, kad daugiau ateity
je nebūtume trypiami nei 
kaustytų, nei kerzavų batų, 
kad nebūtų ant mūsų galvų 
sprogdinama sviedinių. Dan
gun Paimtoji, iš visų moterų 
Išrinktoji, padėk mums išbris
ti iš dvasinio tingulio, išgyti 
iš sielos vėžio, pasigydyti nuo 
melo, apkalbos, pagiežos ir ne
santaikos maro ... Padėki, 
Brangioji, nes viską pas Die
vą gali...

rus, kaip ir Estija, privalo 
atsisakyti nuo teritorinių rei
kalavimų, nes be Rytų kaimy
nės Vidurio Europoje neįma
noma įvesti tvarkos.

Panašiai rašo ir Rytprūsių 
“Das Ostpreussenblatt” sa
vaitraštis. Pasiremdamas len
kų “Polityka” laikraščiu ir 
Adomo Kšeminskio straips
niu, vokietis tvirtina, kad 
Varšuva mini pasikeitimus 
kultūriniame gyvenime, mies
tų susigiminiavimą (Vilnius- 
Varšuva?) ir t.t. Tačiau į isto
rinę Lietuvos-Lenkijos sąjun
gą niekas Lenkijoje esą jau 
netiki.

Sustabdžius vokiečių kalba 
leistą “Elta-Pressedienst”, Vo
kietijos intelektualus apie
gyvenimą Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje plačiai informuo
ja leidinys “Actą Baltica”, lei
džiamas “Institum Balticum” 
Koenigsteine. Jame randama 
informacija iš tikybinio, po
litinio, ūkinio gyvenimo. Au
toriai yra baltiečiai ir vokie
čiai (daugiausia Latvijos ir 
Estijos).

Labai teisingai Rytprūsių 
savaitraštis “Das Ostpreussen
blatt” balandžio 2 d. rašė, kad 
vokiečiams “Actą Baltica” 
spausdinami straipsniai yra 
visuomet aktualūs, nes juose 
paliečiami lietuvių-vokiečių 
santykiai praeities ir ateities 
gyvenime.

Savaitraščio bendradarbis 
Hartmut F. Syskowski XXIX ir 
XXX t. gvildena paskirus 
straipsnius, ypač Juozo Pa
leckio (A. Brazausko patarė
jas, K.B.) du straipsnius tau
tinių mažumų klausimu Lietu-

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nados parlamento finansinis 
komitetas, vadovaujamas To
ronte išrinkto liberalo J. Pe
tersono. Jis yra advokatas, 
anksčiau gynęs didžiųjų finan
sinių institucijų pajamų mo
kesčio reikalus. Finansinis 
komitetas turi penkiolika na
rių: devynis - liberalus, tris - 
reformininkus j.r tris - Kvebe
ko bloko separatistus. Pasta
rųjų trijų mėnesių laikotarpy
je parlamentinio finansų ko
miteto vadovas J. Petersonas 
su jo nariais lankėsi visose 
Kanados provincijose ir ten 
apklausinėjo kelis šimtus spe
cialistų GST mokesčio reika
lais.

Užbaigę viešą apklausą viso
je Kanadoje, jos parlamento 
finansų komiteto nariai užda
ruos posėdžiuos jau ruošia savo 
pasiūlymus. Tikimasi, kad jie 
Kanados parlamentui bus 
įteikti birželio 1 d. Iš komite
to pirm. J. Petersono ir kai ku
rių narių prasitarimų paaiškė
jo, kad jų pagrindinės pastan
gos tenka ne GST mokesčio pa
naikinimui. Kalbama tik apie 
jo pakeitimus ir geresnį pri
taikymą dabartiniams porei
kiams.

Dienraščio “The Toroto Star” 
atstovė Carol Goar balandžio 
30 d. laidoje teigia, kad fede
racinį GST mokestį norima su
jungti su provinciniu prekybos 
mokesčiu. Esą tada sumažėtų 
finansiniame atsiskaityme dir
bančių biurokratų skaičius. 

voje, jų nuotaikas, problemas. 
Vokietis rašo, kad lietuviai 
sudaro 79,6% visų gyventojų, 
rusai 9,4% ir lenkai 7%. J. Pa
leckis sumini 109 tautybes, 
kurių gyvenimas yra apsaugo
tas valstybinėm teisėm. Vei
kia 123 lenkiškos ir 188 ru
siškos mokyklos. Visiškai ma
žos tautybės laukia paramos 
gal lietuviškose mokyklose, 
įvedant bent keletą valandi
nių pamokų, paremiant sek
madienio mokyklas.

Skundžiasi H. Syskowski, 
kad J. Paleckis neiškėlė vo
kiečių klausimo (jų Lietuvo
je 2.000, K.B.), nors Lietuvo
je esą gyvena per 8.000 “meme- 
lenderių”. Esą jis didelį dė
mesį atkreipė į lenkų ir rusų 
tautybes. J. Paleckio nuomo
ne, nuo tų dviejų mažumų pri
klauso jaunos valstybės atei
tis bei jų užsiangažavimas vi
suomeniniame Lietuvos gyve
nime. Manding, galbūt priėmi
mas įstatymo, kad lietuvių kal
ba yra valstybinė kalba, atbai
dė daugelį rusų ir lenkų nuo 
įsijungimo į atkuriamąjį dar
bą, nors trečdalis rusų gyven
tojų jau neblogai kalba lietu
viškai.

Komunizmo metu kiršini- 
mas ir neapykanta vienos tau
tybės prieš kitą buvo stiprus 
Maskvos ginklas Lietuvoje.

Jonas Kilius savo rašinyje 
“Nacionalizmas Lietuvoje” sa
ko, kad Lietuvos nepriklauso
mybės siekimas nebuvo nu
kreiptas prieš kurią nors tau
tybę, bet tik prieš komunisti
nę sistemą. Žiūrint iš ideolo
ginės pusės galima būtų pasa
kyti: komunizmas ne — nacio
nalizmas taip!

Mat pertvarkytas GST mokes
tis patektų į bendrą atsiskai
tymo fondą. Tad iš tikrųjų, at
rodo, grįžtama prie konserva
torių vyriausybės nesuspėtos 
įgyvendinti GST mokesčio da
lies. Žurnalistės Carol Goar 
pranešimu, ekonomistai siūlo 
įvesti GST mokestį ir maisto 
gaminiams, pagal gydytojo re
ceptą parduodamiems vaistams 
bei kitiems sveikatos reikme
nims. Tada Kanados vyriausy
bė savo dalį bendroje GST mo
kesčio sistemoje galėtų suma
žinti iki 4-5%.

Tokiam GST mokesčio pra
plėtimui nepritaria Kvebeko 
bloko separatistai, maisto ga
mintojai, sveikatos draudos 
atstovai, nepasiturinčių kana
diečių reikalus ginančios gru
pės. Tokių svarbių gyvenimo 
reikmenų apmokestinimą at
meta ir pats Kanados parla
mento finansinio komiteto 
pirm. J. Petersonas. Mat mais
to gaminių ir vaistų apmokesti
nimas atneštų neišvengiamą 
kanadiečių protestą. Daug 
kam atrodytų, kad vyriausy
bės žmonės yra kietaširdžiai 
ir gobšūs, nesirūpinantys vi
sų gerove.

Atsisakyti GST mokesčio ne
leidžia didžiosioms bendro
vėms daug dolerių kainavęs 
kompiuterinės sistemos pritai
kymas. Tad kalbama tik apie 
GST mokesčio kai kuriuos pa
keitimus ir galbūt kitokį GST 
mokesčio pavadinimą. Tikima
si, kad Kanados parlamentas 
GST mokesčio pakeitimus pa
tvirtins iki 1996 m. sausio 1 d. 
Sunkiausias uždavinys betgi 
būtų federacinio GST mokes
čio sujungimas su provinci
niu prekybos mokesčiu, kuris 
nėra vienodas visose provin
cijose. Jam reikėtų visų pro
vincijų parlamentų pritarimo.

V. Kst.
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Šios nuotraukos buvo paskelbtos vokiečių spaudoje. Kairėje - Lietuvos 
prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS, dešinėje - Lenkijos prezidentas 
LECH VALENSA (WALĘSA), pasirašę abiejų valstybinę sutartį Vilniuje

Nauji posūkiai Vilniaus...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jas ateina taip pat atkurtosios 
Vilniaus kunigų seminarijos 
auklėtiniai. Dvasingumui ug
dyti reikšmės turi Šv. Jono 
šventovės grąžinimas akade
miniam gyvenimui, susitiki
mas joje su Šventuoju Tėvu 
Jonu-Pauliumi II. Tai vien
kartiniai, praeinantys daly
kai. Įsivaizduojame, kad il
gainiui universitete turėtų 
būti atkurtas ir Teologijos 
fakultetas, kitas iš dviejų se
nojo universiteto fakultetas. 
Į visa tai žiūrime ne kaip į pro
ginį akcentą, bet universite
tėto dvasingumo atkūrimo stra
tegiją.

— Tokios strategijos dalis 
turbūt yra ir universitete vyks
tančios diskusijos?

— Taip. Pradėtos universite
te reguliarios diskusijos svar
biausiais Lietuvos raidos klau
simais, dalyvaujant visų poli
tinių partijų atstovams, žy
miausiems intelektualams. Uni
versitetas - ne tik studijų, moks
lo, bet ir turintis didžiulę įta
ką kultūros židinys. Ir apie 
mokslo reikalus, ir apie kultū
ros politiką čia nebespėsime 
pasikalbėti. Tai gal kito po
kalbio tema...

— Ačiū už kito pokalbio pa
žadą ... Tie dalykai - kultūra, 
mokslas, studijos. (Jūsų žo
džiais tariant “liberalus vė
jo pūstelėjimas” - reformų už
mojai) - labai priklauso nuo . .. 
bibliotekos. Be jos nepūste- 
lėsim...

— Biblioteka - pats didžiau
sias mūsų rūpestis. Norėčiau 
bent savo kadencijos pabaigo
je padėti pirmą plytą toje sta
tyboje ... Taip, Šaulėtekyje, 
studentų miestelyje. Tai būtų 
senosios bibliotekos fondų 
(beveik pusė jų laikoma visiš
kai netinkamose sąlygose - rū
siuose, pusrūsiuose) išgelbė
jimas. Senieji fondai yra ne 
vien universiteto reikalas - 
tai mūsų valstybinis turtas. 
Kita vertus, svarbu prieiti ne 
tik prie jų, bet ir prie naujau
sios literatūros, kuri profeso
riams, studentams reikalinga, 
kaip kasdieninė duona. Biblio
teka kompiuterizuojama (įran
gą esame gavę iš Norvegijos). 

AfA
MARIJONAI MATULAITIENEI

Lietuvoje mirus,
sūnui ANTANUI MATULAIČIUI ir jo žmonai BIRU
TEI bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime -

Alvina ir Vladas Ramanauskai
Regina Bražukienė
Stefanija Vyskupaitienė
Dana ir Ted Chornomaz

PADĖKA
Mūsų tėtei

AfA
JURGIUI DANISEVIČIUI

mirus, jo šeima nuoširdžiai dėkoja visiems artimiesiems, 
draugams ir giminėms, kurie išreiškė mums meilę ir 
paramą, atsiuntė gėles bei atvirutes ir užprašė Mišias.

Ačiū kunigams už Rožinio maldas ir atnašautas 
Mišias; bei karsto nešėjams. Visada prisiminsime jūsų 
visų parodytą rūpestingumą ir paslaugas.

Regina Paul, Betty Cznarnieky, Zigmund Danise

Naujam bibliotekos projektui 
įgyvendinti reikėtų 8-9 mil. do
lerių; įgyvendinimas turėtų 
reikšmės ne tik universitetui, 
bet ir visai Lietuvos akademi
nei bendruomenei. Statybos 
darbai numatyti pradėti kitais 
metais, o mes jiem neturime 
nė vieno cento. Švedijos kara
lius su karaliene, lankyda
miesi Vilniaus universitete, 
bibliotekos projektui padova
nojo 0,5 mil švediškų kronų. 
Kreipėmės į tautiečius, į aka
deminius sluoksnius visame 
pasaulyje, į visokius fondus, 
suprasdami, kad ne tik univer
sitetui, bet ir valstybei šiuo 
metu tokia suma yra labai di
delė ...

— Ir pabaigoje apie sukak
ties renginius rudenį - patrauk
liausius, įsimintiniausius...

— Tai bus didelė, graži šven
tė. Bus konferencijos, skirtos 
universiteto istorijai (beje, šia 
proga iškelsime naujausią uni
versiteto istoriją, nuo įstei
gimo iki mūsų dienų; manau ji 
sulauks didelio dėmesio, apie 
daug ką bus pasakyta naujai ir 
pirmąkart...). Bus suteikti 
garbės daktarų vardai - M. 
Gimbutienei (po mirties), V. 
Šmolstygui, V. Toporovui, Č. 
Milošui, P. Rabikauskui, T. 
Remeikiui. Studentų organi
zuotas karnavalas eis miesto 
gatvėmis. Pakviesta daug sve
čių iš plataus pasaulio. Ta 
pačia proga paminėsime uni
versiteto įsteigėjo karaliaus 
Stepono Batoro 460 metines; 
jomis labai susidomėję vengrai.

Vilniaus universitetas, pir
mas iš Baltijos universitetų, 
buvo pakviestas pasirašyti žy
miųjų Europos universitetų 
Didžiąją chartiją. Jo autori
tetą liudija ne tik gausybė lan
kiusių monarchų, valstybių 
vadovų, Nobelio premijos lau
reatų, bet ir išrinkimas visų 
64 Rytų ir Vakarų Baltijos uni
versitetų rektorių konferenci
jos šeimininku.

Taigi 415 metų sukaktis bus 
puiki proga dar labiau sustip
rinti mūsų ryšius su visa Eu
ropos ir pasaulio akademine 
bendrija ...

Dėkoju už pokalbį.
G. Gustaitė



GervėciŲ klubo Rimdžiūnų kaime prie statomo kultūros centro stovi: (iš kairės) A. AUGULIS, laikinasis Lietuvos įga
liotinis Gudijai, A. VAIČIŪNAS, KLB krašto valdybos pirmininkas, ir dr. ST. TREPŠYS “Vilnijos” valdybos narys

Kultūros centras gudams?
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Plėšikavimas pagal įstatymus
1994 m. balandžio 15 d. Gar

dino apskrities Astravo rajo
no liaudies deputatų tarybos 
vykdomasis komitetas padarė 
tokį nutarimą dėl kultūros 
centro Rimdžiūnų kaime sta
tybos pristabdymo:

“Remiantis Astravo rajono 
ir lietuvių klubo ‘Gervėčiai’ 
bendrais interesais ir norint 
pagerinti Gervėčių apylinkės 
socialiniai-buitines gyveni
mo sąlygas, 1990 m. rugsėjo 
18 d. buvo patvirtintas Lie
tuvos Respublikos kooperaci- 
niai-valstybinio susivieniji
mo pirmininko bei Astravo ra
jono vykdomojo komiteto pro
tokolas ir buvo pradėta Rim
džiūnų kaime kultūros ir švie
timo centro komplekso sta
tyba.

Tačiau šio protokolo, kuria
me buvo numatytas gudų ir lie
tuvių abipusiškas dalyvavi
mas, nebuvo laikomasi. Fakti- 
ną šio centro statybą sauva- 
liškai vykdė lietuviška orga
nizacija ‘Gervėčių klubas’, 
negavusi teisės Gudijos Res
publikos teritorijoje inves
tuoti ir projektuoti”.

Remdamasis įvairiais Gudi
jos TSR įstatymais, Astravo 
rajono vykdomasis komitetas 
nutarė nuo 1994 m. balandžio 
25 d. sustabdyti “sauvališką” 
Gervėčių klubo pastato sta
tybą. Pagal šį nutarimą rei
kės kartu su gudais nuspręsti, 
kas yra teisiškas statybos vyk
dytojas, nustatyti, kas būtų 
centro valdytoju ir pan. Tuo

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

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JAV dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

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

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

Mūsų agentai:
Rainbow Printing
73 Ontario Rd., Welland, 
Ont. L3P 5C2 
tel. (905) 732-2117

Anna Kusyj,
40 Facer St., St. Catharines, 
Ont. L2M 5H5
tel. (905) 937-1385 

tarpu Astravo vykdomasis ko
mitetas nutarė pavesti savo 
vidaus reikalų skyriui, Ger
vėčių apylinkės tarybai ir kol
chozo “Rassvet” vadovybei 
prižiūrėti, kad būtų užtikrin
ta atitinkanti visokiems įsta
tymams centro statyba.

Neoficialia kalba kalbant, 
lietuvių lėšomis baigiamas 
statyti lietuvių kultūros cent
ras bus perleistas kolchozui. 
Nutarimas parašytas Gudijos 
valstybine kalba t.y. rusų, nors 
blanko antraštė ir antspaudas 
yra gudiški.

Įdomu, kaip į šį grobimą rea
guos LDDP Lietuvos valdžia, 
kuri jau suspėjo gudams per
leisti Adutiškio geležinkelio 
stotį ir Druskininkų sanato
riją?

Jungiasi Lietuvos bajorija
Adomą visi mes laikom tėvu savo, 
Mužikai gi - iš Chamo pradžią gavo, 
Mes šlėkta iš Šerno, žydai iš Jafeto, 
Todėl kaip vyresni juos valdom nuo 

to meto.
Taip rašo Adomas Micke

vičius “Pono Tado” dvylikto
je knygoje. Kaži ar ir dabar
tinė Lietuvos bajorija pana
šių idėjų neturi? Toronto len
kų dienraštis “Gazeta” 1994 m. 
balandžio 22-24 d.d. laidoje 
rašo, kad Lietuvoje iniciaty
vinė grupė steigia Karališką
ją Lietuvos bajorų sąjungą: 
“Iniciatorių grupės pirminin
kas Jonas Stankus ‘Lietuvos 
rytui’ pasakė, kad pagrindi
nis tikslas būsimos sąjungos 
bus senų kilmių, kurių šaknys 
siekia Lietuvos Didžiąją Ku
nigaikštystę, ieškojimas ir 
jungimas”.

Visgi savo poemos žodžių 
Adomas Mickevičius rimtais 
nelaikė — jis juos įdėjo į men
ko išsilavinimo ir peštuko, 
smulkaus šlėktos Gervazo lū
pas.

Statistika kalendoriuje
1994 m. balandžio 17 d. Len

kijos savaitraščio “Lad” skilty
se A. Hlebowicz skelbia kai ku-

Europe Meat & Deli,
359 Carlton St., St. Catharines, 
Ont. L2N 1C2
tel. (905) 934-9334

Hamilton Travel,
764 Barton St., Hamilton,
Ont. L8L 7W2
tel. (905) 549-4149 

riuos duomenis iš 1994 m. Lie
tuvos katalikų kalendoriaus- 
žinyno, pabrėždamas tuos, ku
rie liečia Lietuvos lenkus.

Lietuvoje šuo metu yra trys 
kunigų seminarijos, kuriose 
mokosi 277 klierikai. Kauno 
ir naujai atidarytoje Vilniaus 
seminarijoje yra po aštuonis 
lenkus auklėtinius. 682 Lie
tuvos šventoves aptarnauja 
731 kunigas. 32 kunigai yra len
kai, iš kurių 12 yra atvykę iš 
Lenkijos. Vilniuje yra penkios 
anksčiau slaptai veikusios 
moterų vienuolijos, kurių vir
šininkės yra lenkės. Nekrolo
guose yra paminėti trys lenkai 
dvasiškiai. J.B.

PASTABOS IR NUOMONĖS

Įvažiuoji Palangon - mokėk 20 litų
Gyvendami Vakarų pasauly

je, esame pratę keliauti, pra
leisti atostogas pajūry ar prie 
vandenyno. Kituose miestuose 
lankome parodas, muziejus ar 
istorines vietas. Tiek Kanadoje 
tarp provincijų, tiek JAV tarp 
valstijų, važiuojant automobi
liu, autobusu ar bet kuria kita 
susisiekimo priemone, beveik 
nepastebime pervažiavimo per 
“sieną”. Tačiau, sekant kelio 
ženklus, galima pastebėti iška
bą, kurioje gubernatorius svei
kina atvykstančius ir linki ma
lonios viešnagės. Kitaip sakant, 
keliaujant iš miesto į miestą, 
iš vasarvietės į vasarvietę, nie
kur nereikalaujama mokesčio, 
bet, lankydami kiną, teatrą ar 
muziejų, perkame įėjimo bilietą.

Lietuvoje atsirado nauja mo
kesčių sistema, pagal kurią pa
jūrio ar istorinių paminklų mies
tų savivaldybės renka pinigus 
iš turistų ir net iš savo pilie
čių, apmokestindamos judėjimo 
laisvę...

Įvažiavimui į Palangą reika
lingas leidimas su 20 litų mokes
čiu. Tai beveik vieno mėnesio 
pensija. Nuo mokesčio atleidžia
mi tik pilnateisiai Palangos gy
ventojai ir juos lankantys “arti
mi giminės”. Ar ne graudu, kad 
už “privilegiją” pasigėrėti Bal
tijos bangų ošimu ar vasaros 
metu joje pasimaudyti, už pri
siartinimą prie tos nuostabios 
gamtos dovanos reikia mokėti? 
Nostalgiškai prisimenu vaikys
tėje su tėveliais praleistas va
saras Palangoje, žavius saulė
lydžius, plaukiojimą laivais Kur
šių marėse, triukšmingą bend
rą paplūdimį, kurio smėlis bu
vo panašus į sausus miltus, “Kur
hauzo” šaunų orkestrą ir... la
bai skanius ledus. Niekam ne
matant (kad negaučiau barti), 
Birutės kalno koplyčios plyte
lėje su peiliuku įbrėžiau savo 
vardą...

Tačiau dar giliau tapau su
krėsta patyrusi, kad nuo š.m. ba
landžio vidurio įvažiavimas į 
Trakų miestą taip pat bus ap
mokestinamas. Šiokiadieniais 
vairuotojai turės mokėti 8 litus, 
o švenčių ir poilsio dienomis - 
16 litų. Autobusų vairuotojai 
mokės 16-24 litus. Tie mokesčiai 
ne tik taps nereikalinga našta 
piliečiams, bet ir turistuose su
kels pasipiktinimo jausmus, 
skriaus Trakų restoranų bei at
minų krautuvių savininkus. Kai 
savo viešnagių Lietuvoje metu 
lankiausi Trakuose, su dideliu 
pasigėrėjimu stebėjau gražiai 
restauruotą Lietuvos didingos 
praeities istorijos brangiausią

Lietuvos partijos ir jų iškabos
VILIUS BRAŽĖNAS

Ne visiems čia, išeivijoje, 
lengva susigaudyti, kas slypi 
už politinių Lietuvos partijų 
bei ideologinių grupuočių pa
vadinimų. Dažnai amerikiečio 
ar kanadiečio lietuvio ausiai 
keistai skamba kai kurių šių 
grupuočių atstovų pareiški
mai, kai bandome sutapatinti 
juos su partijų bei ideologi
jų iškabomis mūsų supratimu. 
Skaitome apie tenai veikian
čius kairiuosius, dešiniuo
sius, konservatorius, versli
ninkus, opoziciją. Nors ir sa
koma “kaip pavadinsi, nepaga
dinsi”, mums dera žinoti ar 
tie politiniai pirštai atitinka 
vakarietišką pirštinę, kurią 
mes dėvime! Tad pabandyki
me anuos pavadinimus paly
ginti su vakarietiškais, kaip 
jie suprantami JAV-se. Apie 
JAV politiką gerokai nusima
no Kanados, Australijos, Eu
ropos bei P. Amerikos lietu
viai.

Berods visiems aišku, jog 
Amerikos “liberalai” yra įvai
raus laipsnio kairieji, stūmę 
ir stumią Ameriką į socializ
mą bei bandę apsaugoti Sovie
tų Sąjungą nuo JAV dešiniųjų 
ir sovietų aukų puolimų. Kas 
gi yra tie Lietuvos liberalai, 
pasisavinę tokį pavadinimą? 
Juk jau veik pora dešimtme
čių Amerikoje to pavadinimo 
kratomasi kaip purvo nuo ba
tų. Bandydamas geriau tą 
klausimą suprasti, pasinau
dojau idėjomis savaitraščio 
“Naujasis dienovidis”, kurį 

paminklą. Paididžiavimą kelia 
mūsų kunigaikščių sumanumas 
Galvės ežero saloje pastatyti 
neįveikiamą, sunkiai prieina
mą tvirtovę ir pagarsėti iki tol 
nežinomos centrinės šildymo 
sistemos įvedimu. Tiesa, įėjimas 
į pačią pilį, kaip ir kiekviena
me muziejuje, yra ir turi būti 
apmokamas, kad būtų padengtos 
jos restauravimo, užlaikymo ir 
priežiūros išlaidos, bet niekur 
nereikalaujama mokėti už atvy
kimą į miestą ...

Koks bus sekantis mokestis? 
Gal bus įvesti tarpmiestiniai 
įvažiavimo mokesčiai, keliau
jant iš Kauno į Vilnių, iš Šiau
lių į Klaipėdą ar Kretingą? “Pa
sieniuose” reikės papildomų 
“valdžios atstovų” tikrinti ke
liautojų dokumentus, rinkti mo
kesčius, o biurokratija dar dau
giau įsigalės, išduodama “gy
ventojų pažymėjimus”. Tuo bū
du nedidelėje Lietuvos terito
rijoje judėjimo laisvė bus taip 
suvaržyta, kad eilinis, nepini- 
gingas pilietis nebegalės priim
ti kvietimų į vestuves, vykti į 
laidotuves, lankyti draugus ar 
pažįstamus.

Lietuva sunkiai ekonomiškai 
atsigauna, bet tokie neprotingi 
mokesčiai neprisidės prie eko
nominės gerovės pakėlimo, tik 
skriaus vietinius gyventojus ir 
piktins turistus. Atvykę turis
tai yra pasiruošę išleisti pini
gus viešbučiuose, restoranuo
se ar atminų parduotuvėse, bet 
jų negalima piktinti tokiomis 
mokesčių nesąmonėmis ...

Nuostabios Neringos kopos, 
pasakiškai gražios Baltijos pa
krantės ir senovinė Trakų pi
lis yra bene pačios patraukliau
sios turizmo vietovės, o ir pa
tiems tėvynainiams, pasigėrėji
mas savo jūros bangomis ar plau
kiojimas valtimi Galvės ežere 
neprivalo tapti nauja finansine 
našta. Pasiryžusi vasaros me
tu vėl aplankyti Lietuvą, sąmo
ningai vengsiu lankytis tose 
vietovėse ne tam, kad sutaupy
čiau kelis dolerius, bet iš prin
cipo protestuodama prieš tokius 
mokesčius...

Aurelija M. Balašaitienė

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412 

leidžia Lietuvos kultūros pa
veldo mokslinis centras — Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mija (Pilies 23a, 2000 Vilnius). 
Suradau net septynis puslapio 
ilgumo ir ilgesnius straips
nius tuo klausimu, rašytus Vy
tautės Žilinskaitės, Algio Kas
peravičiaus, Algirdo Degučio, 
doc. Alfonso Vaišvilos ir Egi
dijaus Borkio. Kai kuriuose 
“kertama iš peties”, kai ku
riuose irgi įdomiai bei suma
niai, bet ramiai diskutuojami 
opūs politiniai klausimai. Ne
išvengiamai nuo liberalizmo 
nukrypstama į konservatizmą, 
verslus, korupciją ir į kairę 
bei dešinę.

Pirmiausia sužinai, kad te
nykščiai “liberalai” yra susi
plakę su verslininkais, kurie 
turi pergyventi kai kurių sa
vo kolegų, buvusių komparti
jos bei KGB šulais, reputaci
ją. Jų puolėjai, tiesa, pripa
žįsta, jog tokios “reputacijos” 
asmenų esama ir kitose gru
puotėse, ne vien tik tarp kai
riųjų. Liberalus kritikuojan
tieji sako, jog jie yra “grupelė 
žmonių, išsiskirianti savo 
rėksmingumu”. Esą liberalai 
ragina lietuvius atsikratyti 
valstybės vergo moralės ir net 
vogti valdišką turtą, kadan
gi tą turtą valstybė yra sugro
busi iš privačių asmenų. “... Tik 
įasmenintas turtas gali su
kurti kitą turtą”, vogimą pa
teisina vienas vadinamų libe
ralų. Suprantama, jog tai ne
turi nieko bendro su amerikie
tiškais liberalais, kurie sie
kia priešingo vogimo: vis di
dinti valdžios biurokratiją ir 
kelti pajamų mokesčius.

Kai paskaitai, jog kurie karš
tesni tenykščiai liberalai vi
siškai atmeta bet kokios val
džios reikalingumą, net “visiš
kai atmeta policijos būtinu
mą”, supranti, jog tikrumoje 
turima reikalo su amerikietiš-Pirmieji skrydžiai į Lietuva
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TREČIADIENI 1.20V.P.P. 

HELSINKIS TORONTAS 
IŠSKRENDA 

TREČIADIENI 5.05 V.P.P.
NUSILEIDŽIA

TREČIADIENI 6.35 V.V.

Vietos laiku

IŠVYKSTANT SKRYDŽIAI

Vietos laiku

TORONTAS HELSINKIS
IŠSKRENDA

PENKTADIENI 5.10 VP.P.
NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 7.55 V.R. I
HELSINKISVILNIUS 1

IŠSKRENDA
ŠEŠTADIENI 8.35 V.R.
NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 10.50 V.R.

’Trumpiausiu laiku tarp skrydžiu, kaip nustatyta aerouosto vadovybes Taupykite skrisdami į Lietuva
Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Vilnių ir Kauną* per Helsinkį (su mūsų bendrininke AirLithuania). Pirmi patirkiteFinnair kokybę prieinama kaina tarp gegužės 20 d. ir rugsėjo 30 d. Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.

Skambinkite savo kelionių biurui arba

kais kraštutiniais libertarais. 
Tai prabėgom pastebi ir vie
nas liberalų kritikų. Tad ne
tikslu anuos libertarus vadin
ti liberalais. Netikslu “kraš
tutiniais liberalais” vadinti 
kraštutinius libertarus, ku
riems tikrumoje tinka anar
chistų pavadinimas. Tokie yra 
pavojingi dėl to, kad anarchi
ja neišvengiamai veda į tiro
nišką diktatūrą.

Nekraštutiniai nuosaikieji 
libertarai, kokių matyt, ir ten- 
nai esama, tikrumoje yra, 
amerikietišku matu matuojant, 
kraštutiniai konservatoriai, 
siekią atsikratyti bet kokių 
socializmo lipinių ir iki aukš
to laipsnio sumažinti vyriausy
bės dydį bei galią, padidinti in- 
divido-piliečio laisvę, teises 
ir galią valdytis.

Keista, bet atrodo net ir Lie
tuvos dešiniesiems nepatinka 
libertarų išpuoliai prieš “so
cialdemokratinę ekonominę 
polikią”, kai prieš “demokra
tiškai legalizuotą prievartos, 
nusavinimo ir grobio dalijimo 
politiką”. Kaip matome, tenai 
rašantieji “žodžio neieško ki
šenėje.

Skaitydamas diskusijų straips
nius, sužinai ką anie “libera
lai” (libertarai) galvoja apie 
Lietuvos dešiniuosius, kurie ir 
ne vienam mūsų čia dažnai bū
na geroka mįslė. Atrodo, vie
nas tokių mįslę išspręsti ban
dančių yra gan šaltai tuos klau
simus svarstąs Jonas Pabedins
kas. Savo abejones jis išdės
to “Draugo” priede (1994 m. ko
vo 19 d.) straipsnyje “Eini su 
dešine — vilies ir bijai”. “N. 
dienovidyje” tenykštis “libe
ralas” štai kaip apibūdina Lie
tuvos dešiniuosius:

“Dešinieji vis dar gėdijasi 
idėjų, kurios suteiktų jiems 
atramos tašką ir intelektinę 
jėgą, atremiant socializmo 
ir kolektyvizmo puolimą. Van
giai ir netvirtai - be aiškių idė

jų, be griežtų principų, be api
brėžtos pozicijos - jie velkasi 
kolektyvistams iš paskos. Jie 
puola pavienius asmenis da
bartinėje valdžioje, bet ne 
principus, kuriais tie vado
vaujasi”.

Iš čia žiūrint nežinia, kiek 
šioje analizėje esama tiesos. 
Vis dėlto, kaip po prezidenti
nių rinkimų esu rašęs, jog vie
na iš ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio pralaimėjimo prie
žasčių buvo neaiškus ir ne
tvirtas priešingybės iškėlimas 
prieš LDDP kandidato progra
mą. Gal taip išėjo todėl, kad 
S. Lozoraitis tenai rėmėsi mū
sų išeivijos “liberalinio” spar
no talka, kuri neturėjo ir nega
lėjo turėti aiškių konservatiz
mo pradų ar tvirtos antikomu
nistinės pozicijos, kadangi iš
eivijoje jie plūdurįavo anti- 
anti-komunizmo ūkanose.

Kadangi, kaip iš polemikos 
atrodo, vadinamieji Lietuvos 
liberalai yra suplakti ar pri
siplakę prie Verslininkų są
jungos, toje polemikoje pylos 
gauna ir Lietuvos verslininkai. 
Nenuostabu, žinoma, kad ten 
kreivai žiūrima į verslą. Jis 
vadinamas “agresija prieš ar
timą”, o ne vien tik “paslauga”. 
Ko gero tą pažiūrą sutirština 
iš kompartijos ir KGB staiga 
iškilę “komersantai”. Tačiau 
būtų geriau, jeigu, žiūrint į 
prekybą ar verslus, būtų atsi- 
jojami pelai nuo grūdų, nes be 
verslo žmonių, kaip jų pasipel
nymas nepatiktų, nei kūrėjai, 
nei gamintojai, nei darbinin
kai su savo darbo vaisiais ne
pasiektų kliento.

Vien tuos kelis minėtus Lie
tuvos spaudos straipsnius ati
džiau paskaičius iškyla sunku
mai išeivijai suprasti politinį 
Lietuvos viralą. Atrodo, pir
miausia reikia turėti Lietu
vos politinės terminologijos 
žodyną, kad būtų galimi pavei
kūs politiniai svarstymai tarp 
išeivių ir tautiečių Lietuvoje.

geriausias pasirinkimas

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

tel. (905) 646-9909

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

AVVNI!X(iS & ROOFING 
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 
Pastogėlės-krepšeliai "Stogų dengimai 
625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y 1K4 

Tel.: 416-252-4081 FAX: 416-252-2972

1^800^61^8651^'1 ■ geriausias pasirinkimas
Toronto (416) 222 0740

Sąlygos. Trumpiausia kelionėj dienų. Ilgiausiai mėnesių. Bilietai perkami iš anksto 45 dienas prieš išvykstant
Neįskaitytas išvykimo mokestis. Užsakant reikia pilnai susimokėti Atsisakant pinigai negrąžinami. Keičiant skridimą reikalinga primokėti $200.
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
BE CIGAREČIŲ DŪMŲ

Populiaria kauniečių pasi
vaikščiojimo ir poilsio vieta 
yra tapusi Laisvės alėja, apsau
gota nuo transporto priemonių 
triukšmo ir dulkių. Kauno mies
to savivaldybė dabar ryžosi iš 
jos pašalinti ir cigarečių dū
mus. Kad rūkymas yra uždraus
tas Laisvės alėjoje, rūkoriams 
primena ženklai su perbraukta 
cigarete. Rūkančiuosius dabar 
jau gaudo Laisvės alėjoje bu
dintys policininkai. Bauda nė
ra didelė — tik penki litai. Ir 
vis dėlto ją per 1994 m. pirmuo
sius du mėnesius sumokėjo 110 
kauniečių. Dabar rūkančiųjų 
Laisvės alėjoje jau nematyti, 
bet jų gali vėl atsirasti, kai 
Laisvės alėjon, atšilus orui, bus 
išnešti kavinių staliukai.
GĖRIMAI ŠVENTĖS DALYVIAM

Pasaulio lietuvių dainų šven
tės dalyvius liepos 6-10 d.d. alu
mi ir nealkoholiniais gėrimais 
aprūpins akcinė “Utenos gėri
mų” bendrovė. Spaudos konfe
rencijoje buvo pranešta, kad 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
reikalus tvarkantis Juozas Mi
kutavičius ir “Utenos gėrimų” 
direktorius Eugenijus Šaltis 
pasirašė specialią sutartį. Ji 
uteniškiams suteikia išimtinę 
teisę šventės dalyvius ir sve
čius aprūpinti alumi bei nealko
holiniais gėrimais. “Utenos gė
rimų” akcinė bendrovė yra di
džiausia gėrimų gamybos įmo
nė Lietuvoje ir žymiųjų JAV, 
Vokietijos, Švedijos bei kitų 
užsienio gėrimų gamyklų atsto
vė. Pasaulio lietuvių dainų šven
tėje bus siūloma apie 40 pava
dinimų alaus, nealkoholinių gė
rimų, mineralinio vandens, vai
sių ir uogų sulčių.

LIETUVOS BAJORŲ DRAUGIJA
Saulius Bukauskas “Lietuvos 

ryto” skaitytojams praneša jau 
1993 m. pabaigoje kilusią idė
ją atkurti tarpukario metais 
veikusią Lietuvos bajorų drau
giją. Ji tada jungė kilmingų gi
minių palikuonis. Dabar tą atku
riamą draugiją norima pavadin
ti Lietuvos karališkąja bajo
rų sąjunga. Iniciatyvinė gru
pė jau sudaryta Vilniuje, jos 
pirmininku išrinkus medicinos 
mokslų dr. Joną Stankų, sek
retoriumi — teisininką Joną 
Čerškų. Jiedu yra Vilniaus 
miesto tarybos atstovai. Ini
ciatyvinei grupei Kaune vado
vauja Robertas Čerškus, kitas 
bajoriškos Čerškų giminės na
rys. Lietuvos karališkoji ba
jorų sąjunga tikisi surasti ir 
suburti senųjų kilmingų šeimų 
palikuonis, kurių šaknys sie
kia Lietuvos karalystės ir Di
džiosios kunigaikštystės lai
kus. Dauguma jų tada turėjo 
titulus, herbus ir genealogi
jos medžius. Karališkoji bajo
rų sąjunga žada veikti konfe
deracijos pagrindais. Ją suda
rys dabar jau steigiamų inicia
tyvinių grupių atskirų kraštų 
seimeliai, o vėliau juos pa
keis generalinis Lietuvos ba
jorų seimas. Idėjos gražios, bet 
neįgyvendinamos. Juk dabar net 
ir visos Lietuvos išrinktame

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. (905) 679-4578 Hamiltone.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Turi patarnavimą pristatyti jūsų artimiesiems maisto komplektus, sudarytus
Lietuvoje. Pristatymas ( 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 kalnas. Rašykite arba skambinkite dėl pilno sąrašo maisto 
komplektų. žiūrėti pagrindini skelbimą 4 psi.

seime vyksta nuolatiniai nesu
tarimai, o palikuonių atgaivin
tame senųjų bajorų generalinia
me seime turbūt prasidėtų kru
vinas Žalgirio mūšis tarp lietu
vių.

“SODINKIM MEDĮ”
Taip buvo pavadinta Marijam

polės aukštesniojoje žemės ūkio 
mokykloje surengta jaunųjų 
miško mylėtojų šventė. Mari
jampolės, Vilkaviškio ir Šakių 
jaunieji gamtos ir miškininkų 
būrelių nariai dalyvavo konkur
se, atliko menines programas, 
rodė savo darbelius — lesyklė
les, inkilėlius, o kai kurie net 
ir uogienių bei konservuotų gry
bų buvo atsivežę. Išradingumu 
bei sumanumu pasižymėjo Ma
rijampolės aukštesniosios že
mės ūkio mokyklos, Mokolų pra
dinės mokyklos ir Šakių “Žibu
rio” vidurinės mokyklos jaunie
ji miško mylėtojai. Plutiniškių 
vidurinės mokyklos moksleiviai 
išsiskyrė gerai paruošta meni
ne programa. Šis renginys pri
mena prieškario Lietuvos mo
kyklų turėtas medelių sodini
mo šventes. Mums, išeiviams, 
dabar malonu prisiminti, kad 
Lietuvos miškuose auga ir mū
sų vaikiškom rankom pasodinti 
jau dideli medžiai.

VENCLOVOS AR BRAZAIČIO?
Marijampolėje prasidėjo kova 

tarp Antano Venclovos ir Juozo 
Brazaičio-Ambrazevičiaus rė
mėjų dėl gatvės pavadinimo. 
Kovo vienuoliktosios iškil
mingame posėdyje Marijampo
lės miesto taryba Maskvai tar
navusio A. Venclovos gatvę ati
davė už Lietuvos nepriklauso
mybę kovojusiam J. Brazaičiui. 
Praėjus kelioms dienoms, buvo 
surinkta beveik pusantro tūks
tančio tos gatvės gyventojų pa
rašų, reikalaujančių jai palik
ti senąjį A. Venclovos pavadi
nimą. Algio Vaškevičiaus pra
nešimu “Lietuvos ryte”, Mari
jampolės miesto savivaldybės 
laikraštis “Sūduva” kelis kar
tus išspausdino A. Venclovos 
eilėraščių, garbinančių sovie
tinę santvarką. Nepriklauso
mas laikraštis “Suvalkietis” 
tada paskelbė istoriko B. Ma- 
šalaičio straipsnį, siūlantį 
naująjį pavadinimą palikti tik 
vienam namui, kuriame gyvena 
miesto tarybos pirm. A. Bajar- 
kevičius, gatvei aktyviausiai 
siekęs naujo pavadinimo. Šiam 
klausimui buvo panaudota ir 
televizijos laida balandžio 
14 d. Apie ją A. Vaškevičius 
rašo: “Praėjusį ketvirtadienį 
per vietinę televiziją buvo pa
rodyta diskusija pavadinta lai
da, nors visi joje dalyvavę as
menys — savivaldybės atstovai, 
istorikai — ne diskutavo, o įro
dinėjo, koks neigiamas buvęs A. 
Venclova ir kaip neišvengiama 
buvo pakeisti gatvės pavadini
mą. Žiūrovai sužinojo, kad šio
je gatvėje gyvena apie 700 šei
mų, per 2000 gyventojų, kurie 
turi daugiau kaip 500 automobi
lių. Automobilių savininkams, 
pasak laidoje dalyvavusio mies
to vyresniojo komisaro A. Pa- 
pečkio, gali būti sunkumų kei
čiant automobilių techninius 
pasus, nes dabar policijos eg
zaminų ir transporto apskai
tos sektoriuje — didelės eilės, 
daug žmonių nori pakeisti se
nuosius automobilių numerius 
į lietuviškus...” Pasak A. 
Vaškevičiaus, daugelis mari
jampoliečių negali suprasti, 
kam reikalingas toks ginčas ir 
tokia laida, jei gatvės pava
dinimo pakeitimas priimtas jau 
daugiau kaip prieš mėnesį lai
ko- V. Kst.

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

Baltimorės mišrus choras “Daina”

Baltimorės lietuvių choras “Daina”
Minint 13-tąsias o
Lietuvos nepri- v|lNtus \ 
klausomybės 
metines 1931 m.
vasario mėn., 
prof. Mykolas 
Biržiška, 
matydamas to

kį didelį lietuvių skaičių, pa
ragino įkurti tautinės dvasios 
chorą arba muzikos draugiją. 
Užteko tik stuktelėti, ir kovo 
mėn. 25 d. įvyko susirinkimas, 
kurio metu išrinkta valdyba. 
Choras buvo pavadintas Balti
morės lietuvių dainos draugi
ja. Pirmoji choro vadovė Lilė 
Gelažiūtė tais pačiais metais 
gegužės 25 d. surengė pirmąjį 
vieneto koncertą. Pakili dva
sia ir entuziazmas chorą ly
dėjo beveik 20 metų. Draugija 
ne tik puoselėjo lietuvišką 
dainą, bet kartu nuoširdžiai 
ir jautriai reagavo į lietuvių 
tautos nelaimes.

1951 m. Dainos draugijos 
veikla pradėjo silpnėti. Pa
stangos išlaikyti tą gražų vie
netą buvo nesėkmingos. Po 
kiek laiko meilė lietuviškai 
dainai nenustojo rusenusi bu
vusių Dainos draugijos choris
tų širdyse. Prie jų jungėsi nau
ji ateiviai, palikę stovyklų an
samblius, ir taip 1969 m. atku
riamas Baltimorės lietuvių 
choras. Šį kartą sudaromas 
tik vyrų vienetas “Daina”. Va
dovauti grįžta buvusi pirmoji 
vadovė Lilė Gelažiūtė, dabar 
jau Lilė Bekerskienė.

Tų pačių metų rudenį mes 
jau koncertuojame. Pasise
kimas lydi kiekvieną žings
nį, koncertuojame amerikie
čiams Baltimorėje, važiuojam 
į kitus lietuvių telkinius. 
JAV nepriklausomybės pa
skelbimo 200 metų proga iš
leidžiame plokštelę “Dievui 
ir tėvynei”. Pasisekimas ir 
užmojai ateičiai dideli, bet 
tuo pačiu poilsiui pasitrau
kia mūsų vadovė. Pradedame 
ieškoti naujo, ir kaip tik Bal
timorės apylinkėse atsiranda 
Raimundas Obalis. Tačiau ne
ilgai teko džiaugtis, nes Rai
mundas grįžta į Ročesterį.

Vėl ieškome chorui vadovo. 
Atrandame jauną amerikietę, 
neseniai baigusią muzikos 
mokslus. Ji sužavėta lietuviš
komis dainomis, tačiau jai rei
kia mokėti atlyginimą. Ren
kam mokestį iš pačių choristų. 
Keletas dainininkų dėl šios 
priežasties visiškai pasitrau
kia iš choro, o likusieji, va
dovaudamiesi šūkiu “kad tik 
nenutiltų lietuviška giesmė 
ir daina Baltimorėje”, dainavo 
toliau.

Dalyvavome net trijose išei
vijos dainų šventėse, patys 
padengdami visas kelionės iš
laidas. Tokie dalykai mūsų 
jau nebaugino.

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

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
tGS ( 1

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

Moterų choras “Baltija” pra
dėjo kalbinti mūsų vyrų chorą 
jungtis kartu. Kai kurie vyrai, 
nepatenkinti šia sąjunga, pasi
traukė iš choro. Susijungiame, 
pasivadiname mišriu choru 
“Daina” ir vėl toliau dainuo
jame. Porai metų choro vado
vės vairą perima Rūta Pakš- 
taitė. Malonumas dirbti su lie
tuvaite, o ypač su Rūta. Jai 
pasitraukus, randame olandą. 
Talentingas pianistas, jaunas, 
gražus vyrukas. Merginos ne
praleisdavo nė vienos repeti
cijos, tačiau jis neilgai vado
vavo, nes planavo patekti į 
“žvaigždžių” pasaulį. Mums į 
pagalbą ateina Emilija Pakš- 
taitė-Sakadolskienė.

Sistemingas darbas ir visų 
dideli norai davė gerų rezul
tatų. Aš manau, kad jei mūsų 
tarpe būtų buvę daugiau jau
nimo ir geresnio balsų pasi
rinkimo, nėra abejonės būtu
me pirmaujantys. Jeigu dabar 
ir nesame pirmieji, tai ir ne 
paskutiniai, nes, nepaisant 
išlaidų ir vargo, pasiryžome 
dalyvauti Dainų šventėje Vil
niuje. Šioje istorinėje lais
vos Lietuvos muzikos puotoje 
Dainų slėnyje ir Vingio par
ke aidės ir visus sunkumus 
atlaikiusi mūsų lietuviška 
daina: “Lietuva, mano šiau
rės pašvaistė ir gėlė sidab
rinių rytų” ... (žodžiai iš dai
nos “Šiaurės pašvaistė” — B. 
Brazdžionio žodžiai, muz. S. 
Sodeikos). justinas Buivys

Edmonton, Alberta
KLB EDMONTONO APYLINKĖ 

balandžio 10 d. metiniame susi
rinkime išrinko tokios sudėties 
valdybą 1994-96 m. laikotarpiui: 
dr. Vincas Kadis - pirm., Jonas Ga- 
zankas - vicepirm., Ann Gazankas 
- sekr.-ižd., Helen Papley - socia
linių reikalų vedėja, Titas Uogin
tas - šventovės statybos reikalams, 
Jean Luke - žiniaraščio ir jauni
mo reikalams. Dėkojame M. Gar- 
benčienei, buvusiai iždininkei ir 
Nijolei Karosaitei, buv. vicepir
mininkei, kurios per praeitus dve
jus metus buvo paaukojusios daug 
laiko valdybai.

“CASINO” VAKARAI, surengti 
kovo 16-17 d.d., gerai pasisekė. Vi
sas pelnas skiriamas salės ir namų 
išorės patvarkymui bei šios pro
vincijos labdarai kaip nustatyta 
lošimų komisijos.

MOTINOS DIENA bus švenčia
ma gegužės 14 d. Lietuvių namuo
se, 11629 - 83 St Kokteiliai - 5.30 
v.p.p., vakarienė 6.30 v.v. Progra
ma prasidės 7.30 v.v. Kaip kasmet, 
bus gero maisto ir draugiška ap
linka.

MIŠIOS normaliai atlaikomos 
pirmą mėnesio sekmadienį 11 v.r. 
Lietuvių namuose, išskyrus birže
lio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

E.G.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp a f T7 A LIETUVIŲ KREDITO 
X JaLJLtxA. 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 .... 3.00%
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.50%
90 dienų indėlius .................. 5.00%
1 m. term, indėlius ................ 6.25%
1 m. term.ind.mėn.pal............ 5.75%
3 m. term.indėlius ................. 6.75%
5 m. term, indėlius ................ 7.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................6.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m...........6.75%
RRSP ir RRIF ind. 5 m...........7.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

Hamilton, Ontario
NAUJAI IŠRINKTA Hamiltono 

Aušros Vartų parapijos taryba, 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Krištolaitis, vicepirm. M. Jonikas, 
sekr. A. Mikalauskas, ižd. J. Stan
kus. Parapijos tarybos nariai pa
gal polinkius įsijungs dirbti šio
se sekcijose: administracijos, re
ligijos, visuomeninės veiklos ir 
jaunimo bei jaunų šeimų. Tam 
tikslui pasižadėjo aukoti savo 
laiką šie asmenys: J. Kareckas, 
K. Gelžinienė, K. Simaitis, I. Va
siliauskienė, V. Kežinaitis, J. De
veikis, A. Lukos, V. Gelžinis, A. 
Liaukus, R. Choromanskytė, A. Ka- 
maitis, M. Borusienė, A. Gedrimas, 
A. Mikalauskienė, G. Krištolaitie- 
nė. Tarybos posėdyje pranešimus 
padarė klebonas kun. J. Liauba, 
OFM ir ižd. J. Stankus. J.K.

HAMILTONO LIETUVIŲ ME- 
DŽIOTOJŲ-ŽŪKLAUTOJŲ klu
bo Giedraitis metinis narių susi
rinkimas įvyks birželio 5 d., sek
madienį, 2 v.p.p. klubo patalpo
se prie Kaledonijos. Programoje 
pranešimai, naujos valdybos rin
kimai bei veiklos gairių nustaty
mas ateičiai. Visi yra kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo visi na
riai bus pavaišinti užkandžiais, 
pyragais bei kava. J.P.

Calgary, Alberta
A.a. MATAS LEŠČINSKAS, 91 m. 

amžiaus, vyresniosios kartos lie
tuvis, mirė Kalgario slaugos na
muose, 1994 m. balandžio 14 d. Ro
žinio maldos buvo sukalbėtos Ley
dens laidotuvių namuose balan
džio 18 d. Už Mato vėlę Mišias at
laikė kun. Jonas-Vytautas Petra
vičius, St. Patrick’s šventovės, 
Lethbridge, Alberta klebonas, Šv. 
Širdies šventovėje. Palaidotas St. 
Mary’s kapinėse. Laidotuvėse da
lyvavo gausus būrys draugų ir pa
žįstamų, jų tarpe liūdinti Mato 
žmona Elzė (90 m. amžiaus), žmo
nos sesers sūnus ats. majoras Po
vilas Nakrošis su žmona Milda iš 
Rye, NY, JAV, ir žmonos brolio sū
nus Gediminas Janušonis iš To
ronto, Ont.

Matas Leščinskas buvo mylimas 
ir gerbiamas žmogus, pasižymė
jęs pastoviu sergančių tautiečių 
lankymu ligoninėse ir slaugos 
namuose. Buvo jų “rankos ir ko
jos”, padėjėjas, patarėjas bei glo
bėjas.

Gimė 1903 m. rugpjūčio 15 d. Pa
nevėžio apskrity, turėjo tris bro
lius ir vieną seserį. Jonas Leščins
kas liko ūkyje, vėliau su šeima bu
vo išveštas į Sibirą. Grįžęs į Lie
tuvą, neilgai pagyvenęs mirė. Al
binas Leščinskas buvo agronomas, 
baigęs Žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje. Izabelė Leščinskaitė 
ištekėjo už Panevėžyje žinomo 
verslininko p. Byro, turėjusio sa
vo autobomilių dirbtuves. Matas 
Leščinskas 1928 m. išvažiavo į 
Kanadą. Atvykęs depresijos lai
kais, pergyveno sunkias dienas, 
ieškodamas darbo, važinėdamas 
prekiniuose vagonuose nuo Mont- 
realio iki Vankuverio. Daugiau
sia jis dirbo pas ūkininkus, kar
tais tik už duonos kąsnį. Vėliau, 
pagerėjus laikams, dirbo su žmona 
ūkiuose.

Vedęs buvo Elzę Janušonytę, 
1930 m. atvykusią į Kanadą. Abu 
dirbdami, nusipirko mažą ūkelį 
netoli Lethbridge, kurį pardavę 
1947 m. įsigijo Eik upės slėnyje, 
netoli Natal, BC, stambų 1000 akrų 
(400 ha) ūkį. Augino kelis šimtus 
raguočių mėsai, kurie visą vasa
rą ganydavosi vieni valdiškose 
kalnų pašlaitėse. Be to, vertėsi 
ir pieno ūkiu. Kelias lietuvių šei
mas atsikvietė iš Vokietijos pa
bėgėlių stovyklų. Jų namai buvo 
apylinkės lietuviams susitikimo 
vieta. 1950 m. staiga susirgo jų 
vienturtė trylikametė duktė ir mi
rė. Po tokios tragedijos 1955 m. 
pardavė savo ūkį ir abu persikėlė 
gyventi į Kalgarį. Įvertindamas 
Lietuvoje gyvenančių žmonių sun
kią būklę, Matas Leščinskas labai 
daug padėjo savo giminėms Lietu
voje. Jis yra nupirkęs daugiau kaip 
dešimt automobilių sėvo brolių ir 
seserų vaikams.

Tebūna lengva jam Kanados 
žemė. S.J.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........... 10.25%
nekiln. turto pask. 1 m........... 7.75%
nekil.turto pask. 3 m...............8.50%
neikl.turto pask. 5 m.............10.00%
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

© LIETUVIAI PASAULYJf
JA Valstybės

Dr. Jokūbas Stukas, Niujor
kui bei jo apylinkėms skirtų 
“Lietuvos atsiminimų” lietuviš
kų ir angliškų radijo valandė
lių vadovas, rimtai susirgęs, 
gydosi ligoninėje. Radijo trans
liacijose jį pavaduoja žmona 
Loreta Stukienė, talkinama Al
girdo Šimukonio.

Juno Beach lietuviai Florido
je džiaugiasi mišraus “Dainos” 
choro dešimtmečio sukaktimi. 
Jį įsteigė nenuilstanti vadovė 
Irena Manomaitienė, darbą 1984 
m. pradėjusi su “Daina” pava
dintu dvigubu moterų kvartetu. 
Ton moteriškon “Dainon” tada 
su ja įsijungė Elena Damijonai- 
tienė, Elena Mikšienė, Albina 
Pilypavičienė, Albina Tomkie- 
nė, Vanda Urbonienė, Eleonora 
Ščiukienė ir Rimgailė Zotovie- 
nė. Pirmasis koncertinis pasi
rodymas įvyko Motinos dienos 
minėjime. Kun. V. Pikturna 
1986 m. pasiūlė moterų eiles 
papildyti vyrais. Tada moteriš
koji “Daina” tapo mišriu “Dai
nos” choru, dabar turinčiu 24 
dainininkus. “Dainos” reper
tuare yra 72 lietuvių liaudies 
ir kompozitorių sukurtos dai
nos, 33 giesmės, 6 amerikiečių 
dainos. Mišrus “Dainos” cho
ras savo pirmajame veiklos de
šimtmetyje įvairiose Floridos 
vietovėse surengė beveik tris 
dešimtis koncertų lietuviams 
ir amerikiečiams. “Dainos” cho
ro valdybą sudaro pirm. dr. Van
da Majauskienė, sekr. Vladas 
Barius ir ižd. Jonas Garla. Į 
koncertus įsijungia ir akompa
niatorius muz. Liudas Stukas.

Australija
Adelaidės lituanistinė savait

galio mokykla naujuosius 1994 
m. mokslo metus pradėjo vasa
rio 26 d. Lietuvių katalikų cent
re. Šeštadieniais veikiančiai 
mokyklai vadovauja Rūta San- 
kauskienė. Pasveikinusi tėvus 
ir jų atvestus vaikus, ji džiau
gėsi, kad mokytojų eiles papil
dė trys iš Lietuvos atvykę lie
tuviai — Vidas Misiūnas, Vaidas 
Januškevičius ir Artūras Baku
tis. Kiti mokytojai yra adelai- 
diškiai. Vaikų darželyje dirba 
Julija Gutytė ir Nijolė Soda, 
mokykloje — vedėja Rūta San- 
kauskienė, Nada Dundaitė, An
tanas Pocius, Birutė Stalbaitė, 
Linas Kubilius, Nemira Staple
ton, Algis ir Dalia Laurinaičiai, 
tikybą dėstantis Adelaidės lie
tuvių kapelionas kun. Juozas 
Petraitis, MIC.

Britanija
A. a. Aleksandro Žukausko 

sausio 8 d. neteko Mančeste
rio ir apylinkių lietuviai. Ve
lionis mirė savo namuose, su
laukęs aštuoniasdešimt dvejų 
metų. Jis buvo kilęs iš Trapė- 
nų kaimo dabartiniame Rasei
nių rajone. Britanijon atvyko 
1948 m. iš V. Vokietijos ameri
kiečių zonos. Pradžioje dirbo 
virtuvėje, vėliau — fabrikuo
se. Velionis buvo viengungis, 
nesireiškęs visuomeninėje veik
loje, bet dalyvavęs lietuviškuo
se renginiuose ir pamaldose. 
Palaidotas Mostono kapinių 
lietuviškame skyriuje prie 
Aušros Vartų paminklo. Velio
nį iš vietinės katalikų švento-

jvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" //V) 
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 (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. 

Pristatėm JAV dolerius j 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.............................  (905) 632-4558
Misslssaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumplckai ...................... (905)822-1827
Delhi, Londono Andrius Ir Gertrūda Usvaltai ............................... (519) 773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French . ................................................  (905)871-1799
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai .............................................. (514)366-8259
Genė Ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6

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

vės į kapines palydėjo ir lai
dotuvių apeigas atliko kan. Va
lentinas Kamaitis.

DBLS Mančesterio skyrius 
savo narių metinį susirinkimą 
sausio 29 d. surengė Lietuvių 
klube. Susirinkusius narius pa
sveikino skyriaus valdybos 
pirm. A. Podvoiskis, atsistoji
mu ir susikaupimo minute pa
prašęs pagerbti 1993 m. miru
sius keturis narius. DBLS Man
česterio skyriun įsijungė vie
nas naujas narys. Tad dabar sky
rius turi 40 narių. 1994 metams 
palikta ta pati valdyba: pirm. 
A. Podvoiskis, sekr. S. Lauru- 
vėnas, ižd. J. Šablevičius.

Lenkija
Vysk. Antano Baranausko pa

minklo statybos reikalai Sei
nuose buvo aptarti ten 1993 m. 
gruodžio 5 d. sušauktame Len
kijos LB tarybos posėdyje. “Auš
ra” savo paskutiniame 1993 m. 
numeryje cituoja tarybos pirm, 
dr. Broniaus Makausko padary
tą pranešimą: “Buvo tartasi su 
skulptoriumi Gediminu Jokūbo- 
niu, kuris skubiai ir negailė
damas laiko atliko projektą. 
Tuomet mums atrodė, kad pa
minklo statymas nesukels fi
nansinių sunkumų. Profesoriui 
Jokūboniui pasakiau, kad reng
damas kainoraštį orientuotųsi 
į pasaulines kainas. Po metų 
profesorius pasakė, kad iški
lus paminklas kainuotų 100.000 
JAV dolerių. Tokia kaina mus 
truputį nugąsdino. Nuleidom 
galvas. Laiške skulptoriui Jo
kūboniui parašiau, kad tokia 
kaina mums nepriimtina. Pra
šėme Seinų miesto valdybą, kad 
duotų leidimą statybai. Deja, 
valdyba neigiamai atsakė į mū
sų nurodytas ir su skulptoriu
mi suderintas vietas. Su vysku
pu kalbėjome dėl paminklo sta
tymo bažnyčios šventoriuje. 
Anuometinis Seinų klebonas 
pasiūlė labai netinkamą vie
tą. Tikime, kad naujas klebo
nas paskirs tinkamesnę. Dar 
nesutarėme dėl sumos, už ku
rią prof. Jokūbonis sutiktų pa
rengti projektą. Paskutiniame 
laiške G. Jokūbonis reiškia 
susirūpinimą tolimesniais dar
bais, supranta mūsų nuogąsta
vimus dėl kainos, aiškina mi
nėtą kainą padavęs, kad paro
dytų, kiek pasaulyje imama už 
paminklą ..Dr. B. Makaus
kas taipgi primena, kad vieti
niai lietuviai jau 1914 m. bu
vo surinkę pakankamai pinigų 
vysk. A. Baranausko pamink
lui. Deja, juos niekais tada 
pavertė prasidėjęs I D. karas. 
Belieka pridurti, kad vysk. A. 
Baranauskas, “Anykščių šile
lio” autorius, miręs 1902 m. lap
kričio 26 d. Seinuose ir palai
dotas jų katedroje, kantriai te
belaukia savo tautos brolių ir 
seserų pastatyto lietuviško pa
minklo.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
Galima apdrausti ir papildomai

Pristatome Lietuvoje traktorius 
ir padargus



Kovotojas trijuose frontuose
Kaunietis VYTAUTAS SVILAS už savo šalies laisvę kovojo bei kentėjo Lietuvoje, 

Sibire ir Vokietijoje, kur ir mirė

JUOZAS GRUŠYS, Kaunas

Kaune prie Ąžuolyno parko 
esantis namas Lietuvos nepri
klausomybės metais priklausė 
Svilų šeimai. Išeivijos lietuvių 
JAV išleistoje “Lietuviškoje 
enciklopedijoje” apie KAZĮ 
SVILĄ (tėvą) pateiktos tokios 
žinios:

“Kazys Svilas (g. 1892.III.4 Dug- 
lėny k, Pušaloto vis., Panevėžio 
aps.-?) Policijos dpt. dir. 1915 m. 
baigė Panevėžio mokytojų semi
nariją ir buvo mobilizudtas į ru
sų armiją, kur baigė Čugujevo ka
ro m-lą. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 
1919.1.4 įstojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę, dalyvavo kovose 
su lenkais ir bolševikais, kurį lai
ką buvo Lietuvos karo atstovu 
Maskvoje. 1925'm. baigė Vytauto 
D. aukštuosius karininkų kursus. 
Iš kariuomenės tarnybos išėjo 1926 
m. atsargos mjr. laipsniu ir stojo 
vidaus reikalų ministerijos tarny
bon: Zarasų aps. virš., 1928 m. - 
policijos inspektorius, 1931 m. - 
policijos referentas. 1933. XI pa
vestas eiti piliečių apsaugos dpt. 
dir. pareigas, 1935 m. paskirtas 
policijos dpt.dir., šias pareigas 
ėjo iki 1940.VI.22, kol išėjo į pen
siją; po kelių dienų buvo bolševi
kų suimtas ir vėliau išvežtas į 
Maskvos kalėjimą” (...).

Turbūt tuo laiku enciklope
dijos redaktoriams dar nebuvo 
žinoma nei tiksli Lietuvos poli
cijos departamento direkto
riaus Kazio Svilo suėmimo da
ta (1940.VII.il), nei kad 1943.- 
VIII.9 buvo sušaudytas Butyr
kų kalėjime.

Jo sūnus Vytautas Svilas (g. 
1925.VI.27 Panevėžyje) 1940 m. 
sovietams aneksavus Lietuvą, 
penkiolikmetis aktyviai įsijun
gė į pogrindyje veikusią moks
leivių grupę, spausdinusią at
sišaukimus prieš sovietų val
džią, santvarką ir okupaciją. 
1940 m. spalio mėn. čekistai, 
likviduodami šią grupę, su
ėmė ir Svilą. Motina, būdama 
vokiečių kilmės (Milda Trei- 
kanaitė), su dukterimi repa
trijavo į Vokietiją, todėl 1941 
m. pavasarį sovietinei valdžiai 
teko išleisti ir V. Svilą. 1943 
m. jis pabėgo iš Vokietijos, ap
sigyveno Kaune, tėvų namuose 
(Radastų 15)., Čia įsitraukė į 
pogrindinę veiklą prieš oku
pantus, priklausė Lietuvių 
fronto organizacijai. Jam buvo 
patikėtos šios organizacijos 
leidžiamo pogrindinio laik
raščio “Į laisvę” vyriausiojo 
ekspeditoriaus pareigos. Nuo 
to laiko tėvų namai tapo ne tik 
pogrindinės spaudos sandėliu, 
bet ir pogrindininkų slaptų su
sirinkimų bei pasitarimų vieta. 
Gestapininkai, tai susekę, 
1944.V.10 padarė namuose kra
tą, bet V. Svilui nuo suėmimo 
pasisekė pasprukti. Su Lietu
vių fronto parūpintu pasu Sta
sio Bružo pavarde buvo pasiųs
tas į Jurbarko valsčių Petro Pau- 
laičio žinion.

Netrukus V. Svilas buvo pa
siųstas į Vokietiją mokytis par
tizaninės kovos užfrontėje. 
1944.XII.18 atskraidintas nusi
leido parašiutu Kazlų Rūdos 
miškuose. Veikė kpt. Gužai
čio partizanų dalinyje. Netru
kus legalizavosi įsidarbin
damas Jurbarko girininkijo

je, nes turėjo gana patikimus 
dokumentus. Palaikė ryšius 
tarp kitų partizanų grupių 
Jurbarko rajone, perdavinėjo 
jų korespondenciją, platino 
pogrindinę partizaninę spau
dą, atlikdavo kitas partizanų 
vadovybės užduotis. 1945.VI.22 
grįžtant iš “Jono” partizanų 
stovyklos buvo sulaikytas.

Po žiauraus tardymo nuteis
tas 20-čiai metų katorgos dar
bams. 1946 m. nugabentas į Vor
kutos lagerius, kurį laiką dir
bo VII anglių kasykloje. Iš
sekęs ir susirgęs pateko į ligo
ninę. Sveikdamas pradėjo dirb
ti sanitaru, o baigęs medici
ninius (lagerinius) kursus, nuo 
1948 m. dirbo felčeriu. Tų pa
čių metų rudenį pertvarkant 
lagerius, nes politiniams ka
liniams buvo griežtinamas re
žimas, pateko į I-mos “Kapita
linės” (buv. “Komsomolskaja”), 
lagerį, kur dirbo kasyklų medi
cinos punkte. 1956 m. buvo am
nestuotas ir 1957 m. grįžo į 
Lietuvą.

Negavęs leidimo apsigyventi 
nei Kaune, nei Vilniuje, nusto
jęs teisės į sovietinės valdžios 
užgrobtus tėvų namus, apsigy
veno Marijampolėje (tada Kap
suke). Dirbo Melioracijos sta
tybos valdyboje darbų vykdy
toju.

Nebeturėdamas Lietuvoje ar
timesnių giminių ir jausdamas 
čekistų persekiojimus, pradėjo 
rūpintis gauti leidimą išvykti 
į Federacinės Vokietijos res
publiką. Rašė pakartotinius pa
reiškimus ir prašymus. Kad pa
siektų šį tikslą, fiktyviai vedė 
(susimetrikavo) šilutiškę A.S., 
kuriai buvo leista repatrijuoti 
į Vakarų Vokietiją. Deja, V. 
Svilo kartu neišleido. Nepadė
jo nei jo už geležinės uždan
gos likusio, nei laisvan pasau
lin patekusios “žmonos”, nei 
Vokietijoje gyvenančių dė
džių pastangos ir pareiškimai. 
1966 m. V. Svilas atsisakė Sov. 
Sąjungos pilietybės. Tik 1967 
m. jam buvo leista emigruoti į 
V. Vokietiją.

Aplankęs Kanadoje gyve
nančią seserį (motina jau buvo 
mirusi), apsigyveno Pfungstadte 
ir mokytojavo lietuvių Vasario 
16 gimnazijoje. Aktyviai daly
vavo visuomeninėje ir politi
nėje veikloje.

V. Svilas buvo pakartotinai 
renkamas į Vokietijos lietu
vių bendruomenės valdybą ir 
garbės teismą. 1978 m. daly

vavo Pasaulio lietuvių bend
ruomenės seime Toronte. Su 
savo mokiniais dalyvavo VLI- 
Ko suorganizuotoje demonst
racijoje (1986.XI.4) Vienoje 
ten vykusios Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo kon
ferencijos metu. Rašė straips
nius į lietuvių išeivijos spau
dą apie lietuvių vargus ir kan
čias Sov. Sąjungoje, demaska
vo komunistų skleidžiamą melą.

Gyvendamas V. Vokietijoje, 
V. Svilas kelis kartus buvo at
vykęs į Lietuvą kaip turistas. 
Kai atvyko 1970 m., čekistai 
jau turėjo žinių apie jo veiklą 
laisvame pasaulyje ir apie jo 
pastangas padėti BALFo or
ganizacijai. Jis su Maryte 
P. buvo pateikę Vilniaus civ. 
metrikacijos biurui pareiški
mus santuokai. Čekistai, gra
sindami ir šantažuodami bei 
kaltindami šnipinėjimu, ke
lias valandas bandė jį užver
buoti. Nepavykus, V. Svilas, 
kelių čekistų palydėtas iki 
Bresto, buvo prievarta išvary
tas iš Sov. Sąjungos.

Po to sovietinėje spaudoje 
pasipylė jį... ir Lietuvoje 
gyvenančius draugus šmei- 
žiantys, puolantys straipsniai, 
k.a. “Balfo emisaras” ir kt. Če
kistinis žurnalistas V. Minio
tas šia tema parašė net knygą 
“Atsargiai - Balfas”. V. Svilo 
draugus persekiojo, atleidinė- 
jo iš atsakingesnių pareigų, 
tardė, grasino, bandė verbuo
ti, reikalavo pasirašyti, kad 
su V. Svilu draudžiama susira
šinėti, bendrauti, o jam visam 
laikui buvo uždrausta įvažiuo
ti į Sov. Sąjungą.

Nepagydoma ir sunki liga ne
beleido Vytautui Svilui atvykti 
į jau nepriklausomą Lietuvą. 
Jis mirė 1992 m. balandžio 10 d. 
Palaidotas Vokietijoje, Huet- 
tenfelde.

Namas Kaune, kuriame gyve
no Kazys (tėvas) ir Vytautas 
(sūnus) Svilai, šeimos nuosa
vybė, sovietinės valdžios buvo 
užgrobtas (nacionalizuotas ar 
konfiskuotas). Nebelikus Lie
tuvoje šios šeimos palikuonių, 
atitekęs (turbūt) Kauno mies
to savivaldybei, dabar šis na
mas tapo privatine nuosavybe, 
nes buvo parduotas Kauno gy
ventojams.

Ar nevertėtų bent paminkli
ne lenta prie to namo įamžin
ti šių dviejų garbingų, Lietu
vai nusipelniusių ir už tai nu
kentėjusių vyrų atminimą?

Svilų šeimos namas Kaune, Radastų 27 (buvo 15 nr.)
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Lietuvoje.

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

savaites. Skambinkinte 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
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Vištyčio katalikų šventovė. Pirmoji čia buvo pastatyta XVI a. viduryje, o šioji 
mūrinė Šv. Trejybės šventovė stovi nuo XIX a. pradžios Nuotr. Alf. Laučkos

Kaip ilgai galios Potsdamo sutarimas?
Sąjungininkų konferencija, įvy

kusi Potsdame 1945 m. liepos 17- 
rugpjūčio 2 d.d., paliko baisius 
skaudulius Europoje. Tais klausi
mais rašo ne tiktai labiausiai nu
skriausti lietuviai, bet ir Stalino 
pasiūlymu apdovanoti lenkai.

Alfons Klafkowski knygą “The 
Potsdam Agreement”, išleistą “Po
lish Scientific Publishers" Var
šuvoje, į anglų k. išvertė Alek
sander Trop-Krynski. Išleista 
1963 m.

Joje rašoma, kad diplomatai ne 
visada taupo žodžius. Potsdamo 
konferencijoje pasakyta 408,000 
žodžių, Jaltos konferencijoje 220,- 
000 žodžių, Korėjos taikos pasi
tarimuose 120 milijonų žodžių. 
Tas ir panašias konferencijas 
išspausdinus, išeitų 680 tomų, 
kiekviename po 400 puslapių. 
Lentynose užimtų 12 metrų. No
rintieji greitai susipažinti su to
kiais istoriniais įrašais garsa- 
juostėse turėtų klausytis 1 metus, 
3 mėnesius ir 9 dienas kasdien 
po 24 valandas (16).

JAV užsienio reikalų ministe- 
ris Byrnes 1946 m. rugsėjo 6 d. 
dešimtis sykių kartojo “Potsda
mo susitarimą”, kurio JAV pasi
ruošusios laikytis dėl nusigink
lavimo ir reparacijų (53).

JAV prezidentas Trumanas, grį
žęs iš Potsdamo konferencijos,

1945 m. rugpjūčio 8 d. pareiškęs, 
esą remiantis JAV konstitucija 
ją pripažinti be JAV senato pri
tarimo negalima (109).-

1950 m. gen. Lucius D. Clay, bu
vęs JAV okupuotos Vokietijos da
lies valdytojas, pareiškęs, kad 
amerikiečiams neįmanoma laiky
tis Potsdamo susitarimų (112).

Churchil’is apie Potsdamo kon
ferenciją yra pareiškęs, kad lai
kinoji Lenkijos vyriausybė bu
vęs karštas partneris, veikęs virš 
būtinų lygybės reikalavimų. Yra 
keletas lenkų savybių, kurių jie 
neapvaldo, ir keletas klaidų, ku
rių jie niekad neišvengia (123-124).

Potsdamo sutarimu buvusi Vo
kietijos dalis nelaikoma Sovietų 
Sąjungos okupuota Vokietijos da
limi (171). Sąjungininkų sutarimu 
pakeičiama okupacinė padėtis 
(183).

Kaip ilgai galios Potsdamo su
tarimas? Tokia knygos šeštojo 
skyriaus antraštė. Esą Potsdamo 
sutarimas yra legaliai saistantis 
aktas, bet jis neįpareigoja visų 
dalyvių jo laikytis (295). Potsda
mo sutarimą priėmė užsienio rei
kalų ministeriai. Lenkai komen
taruose taria, kad Potsdamo su
tarimą reikia spręsti pagal die
nos sąlygas (296). Lietuvių pasi
sakymas Potsdamo sutarimo reika
lu buvo paskelbtas VLIKo ir kitų.

Algirdas Gustaitis

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8
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Nusikaltėlių ieškotojo įstaiga
Simono Wiesenthalio dokumentacijos centras Vienoje

LEONAS BALTUŠIS
Iškaba gana paprasta. Vo

kiečių kalba užrašyta “Doku
mentacijos centras”. Jis įsteig
tas pilkame mūriniame pasta
te Vienoje ir saugomas polici
jos ištisas 24 valandas. Prie
šais, kitoje gatvės pusėje, II- 
jo pasaulinio karo metu buvu
si Gestapo būstinė. Gatvė ir 
numeris saugumo sumetimais 
niekuomet neskelbiami, nes 
čia dirba ir gyvena garsusis 
nacių medžiotojas Simon Wie
senthal ir jo žmona Cyla. Na
mas turi aliarmo sistemą, bet 
1982 m. sprogo bomba, kuri jo 
gyventojų nesužeidė.

* * *
S. Wiesenthal’is gimė 1908 

m. gruodžio 31 d. Buczacz, bu
vusioj Austro-Vengrijoj. Jo 
tėvas buvo urmo prekybinin
kas; žuvo per I-ą pasaulinį 
karą. Simonas 1932 m. baigė 
architektūrą Prahos univer
sitete ir, kiek padirbėjęs, 
įsteigė savo architektūros 
bendrovę Lvove, Galicijoje.

1939 m. kilus karui su Vo
kietija, Lvovas buvo užimtas 
Raudonosios armijos. “Bur
žuazinę” architektūros įstai
gą teko uždaryti. 1941 m. kilus 
karui su Vokietija, kaip ir visi 
žydai, atsidūrė koncentraci
jos stovykloje. 89 jo ir žmonos 
giminaičiai buvo nacių sunai
kinti. 1945 m. gegužės 5 d. ame
rikiečių kariuomenės išlais
vintas iš Mauthauseno stovyk
los. Tuo metu svėrė tik apie 
45 kg.

Kurį laiką S. Wiesentha- 
l’is dirbo “U.S. Army’s War 
Crimes” skyriuje. Nusivylęs 
amerikiečių metodais, atida
rė savo “Žydų istorinės doku
mentacijos centrą”. Kurį lai
ką buvo tą centrą visai užda
ręs, nes niekas nesidomėjo; 
atidarė vėl, kai Izraelis su
gavo Adolfą Eichmanną 1960- 
61 m. ir pagaliau po teismo 
pakorė. Jo centras esąs suse
kęs 1,100 nacių nusikaltėlių. 
Svarbiausi jų buvo Treblin- 
kos ir Sobibor’o koncentraci
jos stovyklų Lenkijoje komen
dantas Fritz Stangl ir Karl Sil- 
berbauer, kuris suėmė ir pa
garsėjusią žydaitę Anne 
Frank. Amerikos žydų tarpe 
S. Wiesenthal’is yra žinomas 
kaip “Jewish James Bond”. Di
džiausia jo svajonė pagauti 
garsųjį dr. Joseph Mengele 
neišsipildė. Pastarasis slaps
tėsi Pietų Amerikoje ir nu
skendo Paragvajuje.

S. Wiesenthal’io centras iš
silaiko to paties vardo centro 
Los Angeles dėka. Pastarajam 
vadovauja rabinas Marvin 
Hier. S. Wiesenthal, kuris yra 
jau 85 metų amžiaus, tikisi, 
kad ir po jo mirties šis skyrius 
tęs jo darbą. 

* * *
1993 m. gruodžio 31 d. S. Wie- 

senthal’is atšventė 85-tąjį gim
tadienį. Ta proga jis pareiškė: 
“Esu perėjęs koncentracijos 
stovyklas, pergyvenęs didžią
ją žmonijos katastrofą. (. ..). 
Aš privalau tai daryti (ieškoti 
nusikaltėlių). Juk ar ne tam

Į“į A D A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
i* 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.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

Tel:

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ...15.00

Gavėjas •

Tel:

r

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.

Dievas leido man išlikti gy- 
vam?

Sukakties proga jis gavo ir 
Vokietijos kanclerio Helmut’o 
Kohl’io sveikinimą, kuriame 
sakoma: “Jūs mums, vokie
čiams, paaštrinote kolekty
vinės atsakomybės jausmą, 
kad ta istorija nebūtų pakar
tota”.

Šventinę nuotaiką sudrums
tė neseniai išėjusi iš spau
dos knyga “Betrayal: The Un
told Story of the Kurt Wald
heim Investigation and Cover- 
Up”. (St. Martin’s Press). Au
toriai — Eli M. Rosenbaum ir 
William Hoffer. Abu' žydai. 
Pirmasis yra vienas iš OSI vir
šininkų. Jo pareigybė — “Prin
cipal deputy director of the 
U.S. Justice Department’s Of
fice of Special Investigations”.

Kurt Waldheim, JT generali
nis sekretorius nuo 1972 iki 
1982 m., labai užkliuvo žydams, 
paaiškėjus, kad jis karo metu 
tarnavo Wehrmacht’o karinėje 
žvalgyboje kaip vyr. leitenan
tas Jugoslavijoje. Pradėtas 
puolimas prieš K. Waldheim’ą 
davė priešingus rezultatus. 
Austrijoje ir Europoje vyra
vo nuomonė, kad tie visi užsi
puolimai yra žydų kontroliuo
jamos spaudos užsispyrimas 
sudoroti dar vieną auką ir ki
šimasis į Austrijos vidaus rei
kalus.

Knygoje pateikti dokumen
tai ir laiškai buvo surasti Eli 
M. Rosenbaum’o, kai jis buvo 
“Pasaulio žydų kongreso” pa
tarėjas. Didžiausias nusikal
timas, kad Wiesenthal’is tyri
nėjo K. Waldheim’o praeitį ga
na paviršutiniškai (cursory 
check) ir paskelbė jį esant ne
kaltą (mano pabraukta).

“Chicago Tribune” štabo na
rys Thom Shanker 1994. L 11 
cituoja S. Wiesenthal’į: “Aš 
neradau jokių įrodymų. Visuo
met sakiau, kad kaltinimai 
turi būti pagrįsti tvirtais įro
dymais. Aš jų neradau, o šian
dien OSI tai interpretuoja 
kaip K. Waldheim’o gynimą”.

♦ ♦ ♦

S. Wiesenthal’is ne sykį yra 
pasisakęs prieš serbų vykdo
mą tautžudystę Bosnijoj-Her- 
zegovinoj ir atnaujinimą 
Niurnbergo stiliaus karo nu
sikaltimų teismo. OSI yra to
kia organizacija, kuriai svar
bu laimėti. Tai betgi nevisuo- 
met pavyksta. 1980 m. lapkri
čio mėnesį Amerikos valdžia 
ir OSI Čikagoje atsiprašė ir 
nutraukė bylą lenkų sargybų 
kuopų vyrui (1946) Frank Wa- 
lus. Keletą mėnesių prieš tai 
OSI atgabentas buvęs Lenki
jos žydas David Gelbhauer ir 
dar kiti 11 tvirtino, kad Frank 
Walus įvykdė visą eilę nusikal
timų prieš žydus. Kaip tie “liu
dininkai” buvo surasti ir visa 
kita yra labai įdomi tema, bet 
tai nėra šio rašinio tikslas.

John Demjanjuko teisme at
sirado irgi keletas liudinin
kų. Jie kentėjo Treblinkoj ir 
po tiek metų visi atpažino J. 
Demjanjuką, tik viens kito ne
galėjo atpažinti.

S. Wiesenthal’is 1979 m. bu
vo paprašytas Yad Vashem, 
Holocaust muziejaus ir archy
vo vedėjo Jeruzalėje, ištirti 
K. Waldheimo reikalą. Tada 
jis pasiuntė prašymą “Berly
no dokumentų centrui”, kuris 
buvo Vakarų sąjungininkų 
perduotas vokiečių valdžiai. 
Berlynas pranešė neturįs jo
kios informacijos apie K. 
Waldheimą. S. Wiesenthal’is 
visą tai pranešė Izraeliui ir 
Vakarų pasaulio spaudai.

Aišku, tai nepatiko OSI pa
reigūnams. “Chicago Tribune” 
Thom Shanker teisingai rašo, 
cituodamas dar kartą S. Wie- 
senthal’į; “Aš nežinau, ką aš 
daugiau galiu padaryti. Žinau 
tik viena: išlikau gyvas ir dar 
turiu labai daug darbo.”

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

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške 
$20 

už 100 vienetų. 
Pristatau į namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.
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RIŪNĄ Los Angeles, Kalifornijoje. Šalia ją žmonos - Olga ir Eliutė
Nuotr. iš Ed. Šulaičio archyvo

Baltiečių vakaras parlamento rūmuose

Neužmirštamas muzikas
Kompozitoriaus Vlado Jakubėno 90-mečio sukaktis

EDVARDAS ŠULAITIS

Gegužės 15 d. suėjo 90 metų 
nuo vieno žymiausiųjų Lietu
vos kompozitorių — Vlado Ja
kubėno gimimo. Gimęs 1904 m. 
Biržuose ir miręs 1976 m. gruo
džio 13 d. Čikagoje, jis daugiau, 
negu per 50 metų laikotarpį 
išvarė gilią vagą muzikos dir
vonuose tiek Europoje, tiek ir 
JAV. Jo kūryba peržengė lietu
viškos apimties ribą ir ne vie
nu atveju buvo grojama kita
taučių bei buvo gerai įvertin
ta jų reiklių kritikų.

VI. Jakubėnas buvo visapu
siškas muzikinio pasaulio dar
buotojas: pedagogas, muzikos 
kritikas, aktyvus muzikos kul
tūros atstovas, pianistas-at- 
likėjas bei solistų ir chorų 
akompaniatorius. Jis šalia so
lo ir choro kūrinių yra sukū
ręs ir simfonijų, kurios, ga
lima sakyti, buvo pirmieji šio 
žanro kūriniai lietuvių muzi
koje, parodę jo veržlumą ir 
norą eiti į tarptautinę muzi
kos plotmę.

Galima drąsiai teigti, jog 
geriausieji VI. Jakubėno kū
riniai parašyti Lietuvoje. Ten 
dienos šviesą išvydo ir bran
džiausios jo recenzijos bei 
apžvalginiai straipsniai (jų 
VI. Jakubėnas per savo gyve
nimą davė apie 1,500, nors tiks
lus skaičius dar nėra žinomas).

Nelengva jam buvo kaip mu
zikui išsiversti Lietuvoje. 
Šiuo klausimu 1937 m. jis “Lie
tuvos aide”rašė:

“Iš kūrybos nepragyvensim. 
Tenka mokytojauti, vesti cho
rus, užsiimti muzikos publi
cistika, rašyti straipsnius 
apie operą, muziką. Iš pamo
kų, apsikrovus, dar galima gy
venti, iš chorų ir publicisti
kos — išgyvenimas sunkus. 
Kombinuojant visus tuos bū
dus, pragyvenimas galimas”.

Jo pragyvenimo galimybės 
dar pasunkėjo, kai 1949 m. at
sirado Čikagoje. Čia tuoj pat 
susirado piano mokinių, ku
riems privačiai davė pamokas 
jų namuose (vėliau kurį laiką 
turėjo studiją), akompanuo
davo ar grodavo koncertuose, 
o sekmadieniais vargoninka- 
vo evangelikų šventovėse.

1957-58 mokslo metais jis 
turėjo progos padirbėti ir De 
Paul universiteto Čikagoje 
muzikos mokykloje. To uni
versiteto muzikos profesorius 
dr. A. Tcherepnin, kuris bu
vo pianino departamento ve
dėjas ir teorijos dėstytojas, 
pakvietė jį pavaduoti jo kla
sėse. Tokiu būdu šiame uni
versitete VI. Jakubėnas dės
tė kompozicijos ir orkestra- 
cijos studentams.

VI. Jakubėnas į Čikagą at
vyko 1949 m. rugsėjo mėnesį, o 
jau tų pačių metų lapkričio 4 
d. akompanavo Alice Stephens 
(Steponavičienės) merginų

chorui De Paul universiteto 
kompozicijos forume. Kaip 
pasakoja vienintelis lietuvių 
kilmės muzikos daktaras JAV, 
o taip pat kartu ir muzikos pro
fesorius Leonardas Šimutis, 
jn., VI. Jakubėnas tada akom
panavo ir dr. Šimučio kanta
tai “Ei, nustok audruže”. Dr. 
Šimutis džiaugiasi, kad VI. 
Jakubėnas turėjo progos susi
pažinti ir su kitais jo parašy
tais kūriniais ir labai gra
žiai dr. Šimučio kūrybą ap
tarė “Lietuvių enciklopedi
jos” XV t.

Dr. Šimutis po VI. Jakubėno 
mirties buvo VI. Jakubėno fon
do ir VI. Jakubėno draugijos 
valdybų narys (tai du atskiri 
vienetai, kurių pirmasis nusto
jo veikti 1990 m., o antrasis 
dar veikia ir dabar).

Čia minimas fondas pastatė 
gražų paminklą, pasirūpin
damas VI. Jakubėno II simfo
nijos perrašymu ir jo kanta
tos “Mano pasaulis” išleidi
mu. VI. Jakubėno draugija pa
darė žymiai daugiau, ypač jau 
per trejus paskutinius metus, 
savo veiklą išplėsdama ir į Lie
tuvą, kur išėjo jo religinių 
giesmių rinkinys, o dabar 
spausdinama menotyros dr. 
prof. Aniceto Armino sureda
guota knyga “Vladas Jakubė
nas. Žmogus-menininkas-kū- 
rėjas”. Draugijos rūpesčiu 
per Lietuvos televiziją duo
tos dvi ilgokos programos, o 
per Lietuvos radiją — apie 
dešimtis valandėlių, kuriose 
buvo pasakojama apie VI. Ja
kubėno kūrybą ir grojama jo 
muzika. Jo gimtinėje Biržuo
se ir Kaune prie namo, kuria
me kompozitorius gyveno, bu
vo atidengtos memorialinės 
lentos, surengti minėjimai, 
koncertai ir daug kitų rengi
nių.

Ryšium su kompoz. VI. Jaku
bėno 90-ju gimtadieniu tiek 
Lietuvoje, tiek Čikagoje ren
giami minėjimai, koncertai. 
Čikagoje toks minėjimas, o 
kartu ir koncertas bus gegu
žės 15 d., 3 v.p.p., Balzeko lie
tuvių kultūros muziejaus “Gin
taro” salėje. Čia su paskai
ta pasirodys kompozitoriaus 
bendradarbis Čikagoje, vėliau 
VI. Jakubėno fondo pirm. Al
gis Šimkus, atvykstantis iš to
limosios Floridos. VI. Jaku
bėno kūrinius atliks artimi 
jo bičiuliai solistai — Algir
das Brazis, Dana Stankaitytė, 
Jonas Vaznelis, Praurimė Ra- 
gienė ir jaunesnieji — D. Ei- 
dukaitė-Fanelli, Algis Barniš- 
kis (šiuo metu vieši Čikagoje 
atvykęs iš Lietuvos). Be to da
lyvaus mišrus kvartetas, pia
nistas Manigirdas Motekaitis 
ir žymiausiojo Lietuvos cho
ro “Varpo” dirigento prof. A. 
Armino suorganizuotas kame
rinis choras, kuris šiame mi
nėjime pasirodys pirmą kartą.

1994 m. balandžio 26 d. įvy
ko metinė baltiečių vakarienė 
ir susitikimai su Kanados val
džios pareigūnais parlamen
to rūmuose Otavoje. Vadina
mą “Baltic Night on Parlia
ment Hill” kasmet rengia Ka
nados baltiečių federacija, 
pirmininkaujanti bendruome
nė. Šiemet, pirmininkaujant 
lietuviams Otavos apylinkės 
pirmininkę Z. Balsevičienę 
organizaciniam darbe pava
davo Birutė Eimantienė.

Antradienio popietę įvyko 
oficialus Bendruomenių pir
mininkų pasimatymas su už
sienio reikalų ministerio pa
vaduotoju David Wright ir ki
tais pareigūnais - buvo aptar
ti baltiečiams rūpimi klausi
mai. Dalyvavo Kanados lietu
vių bendruomenės pirm. Algir
das Vaičiūnas, vicepirm. visuo
meniniams reikalams adv. Joa
na Kuraitė-Lasienė, Latvių 
bendruomenės pirm. Talival- 
dis Kronbergs ir vicepirm. 
Peters Brauns, Estų tarybos 
pirm. Laas Leivat ir vicepirm. 
Avo Kittask. Su pareigūnais 
buvo kalbėta apie vizų suvar
žymą, ilgiau sustota prie ma
žumų Baltijos kraštuose klau
simo ir karinio transporto iš 
Karaliaučiaus. Pokalbis, vy
kęs URM rūmuose, užtruko pus
antros valandos.

Z. BALSEVIČIENĖ, KLB Otavos 
apylinkės pirmininkė

Priėmimas parlamento rū
muose prasidėjo 6 v.v., o 6.45 
v.v. svečiai buvo sukviesti va
karienei ir sveikinimams. Va
karui sklandžiai vadovavo stu
dentė Rasa Jurkutė iš Otavos. 
Sųsįrinkusius pasveikino Jes
se Flis, (lib., Parkdale-High 
Park), kuris yra užsienio rei
kalų ministerio parlamentinis 
sekretorius ir baltiečių vaka
ro globos komiteto ko-pirmi- 
ninkas. Jis pristatė pagrindinį 
kalbėtoją - Kanados užsienio

reikalų ministerį Andre Oul- 
lette.

Ministeris paskelbė vyriau
sybės paramos Baltijos kraš
tams planus, pvz. kredito ko
operatyvo steigimo projektą ir 
vaistų siuntimą per Raudonąjį 
kryžių. Iš viso paskirta $13.5 
milijono techninei pagalbai 
šioms šalims. Jo teigimu, Ka
nadai rūpi Baltijos šalių sau
gumas ir nperiklausomybės 
išlaikymas, ypač investavus lė
šų ir kitokių pastangų. Jai svar
bu aspaugoti savo kapitalą. 
Jis priminė, kad įvykus sausio 
13-tosios žiaurumams Kanada 
pati pirmoji ir be raginimo 
tuojau nutraukė visą finansi
nę paramą tuometinei Sovie
tų Sąjungai. Min. Ouellette pa
sakė, kad Kanados baltiečiai, 
patyrę šio krašto daugiakul- 
tūrį gyvenimą, galėtų teigia
mai paveikti Baltijos kraštų 
vyriausybes sprendžiant mažu
mų reikalus savo valstybėse.

Parlamento narys Bill Blai- 
kie, Globos komiteto pirmi
ninko pavaduotojas, pakėlė 
tradicinį tostą Karalienei, o 
latvių išeivijos evangelikų 
vyskupas Elmars Rozitis sukal
bėjo maldą prieš valgį. Vaka
rienė buvo bufeto pobūdžio. 
Tai sudarė dar vieną progą sve
čiams pabendrauti.

Globos komiteto antrajam 
pirmininkui senatoriui Stan
ley Haidasz negalint dalyvau
ti dėl sušlubavusios sveika
tos, senatorius Theriault jo 
preigas atliko pristatydamas 
Latvijos konsulą dr. Guntis Si- 
linš ir Lietuvos konsulą Harį 
Lapą. Taip pat dalyvavo Esti
jos ambasadorius iš Vašingto
no Thomas Ilves.

Meninę programą atliko es
tas Avo Kittask, kuris padaina
vo tris operetinio žanro dainas, 
akompanuojant jaunai Otavos 
latvių vargoininkei Natalijai 
Indrušaitei. Dabartinė Kana
dos baltiečių federacijos pirm, 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė ta
rė žodį anglų ir prancūzų kal
bomis, o Estų bendruomenės 
pirm. Laas Leviat padėkojo landžio 9 d. mokyklos patalpo- 
ypač gausiai atvykusioms pa
reigūnams iš užsienio reikalų 
ministerijos. Dalyvavo parla
mento nariai iš visų partijų, 
įskaitant naiijai išrinktųjų 
“Bloc Quebecois” ir “Reform”, 
kuriems buvo firmas susipaži
nimas su baltiečiais. Iš viso da
lyvavo 150 asmenų, 35 atstovų 
rūmų nariai, 20 senatorių ir 
20 atstovų iš URM. Baltiečių 
bendruomenių atstovų buvo 
po 25. Kor.

Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniąją lituanistinią kursą tėvą ir mokytoją susirinkimas, įvykęs 1994 m. balan
džio 30 d. Sėdi ketvirta iš dešinės mokyklos vedėja GIEDRA RINKŪNAITĖ-PAULIONIENĖ Nuotr. A. Malinausko

Neeilinis Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų tėvų susirinkimas
Š.m. balandžio 30 d. mokyklos 

auditorijoje įvyko gausus tėvų 
susirinkimas, sušauktas mokyk
los vedėjos G. Paulionienės. 
Maldą sukalbėjo kun. Vyt. Voler- 
tas, pirmininkavo Irena Ross, 
sekretoriavo Monika Raščiaus- 
kienė (lietuvių kalba) ir Dana 
Gudelytė (anglų kalba).

Vedėja savo žodyje pirmiau
sia paminėjo, kad sklinda gan
dai, prasilenkiantys su tikro
ve. Geriau žinoti, kur ir kas 
įvyko.

Tėvų laiškas
kovo 21 d. vedėja gavusi 
pasirašytą 24-rių šeimų,

Š.m. 
laišką, 
kurių vaikai lanko mokyklą ar 
lankys ją ateityje. Laiške pažy
mima, kad pasirašiusiems tė
vams kyla didelis susirūpinimas 
dėl žemo lietuvių kalbos lygio 
Maironio mokykloje. Pastebima 
daugybė gramatinių ir stilisti
nių klaidų vadovėliuose ir moky
tojų užrašuose. Nevengiama pa
žodinio vertimo iš anglų kalbos 
į lietuvių kalbą. Dideles abe
jones kelia kai kurių mokytojų 
lietuvių kalbos mokėjimas. Nėra 
tinkamai mokiniai suskirstyti į 
klases. Pageidaujama, kad mo
kykloje būtų daugiau vadovėlių 
iš Lietuvos, o taip pat ir moky
tojų.

Vedėja, atsiliepdama į susirū
pinusių tėvų pageidavimus, ba-

supažindinti su savo tautos kul
tūriniu lobiu, papročiais bei 
tradicijomis. Visus mokinius 
mokykloje ypač jungia lietuviš
ka daina. Tuo pačiu nėra už
miršta pati lietuvių kalba. Da
roma klaidų, bet iš jų ir moko
masi.

Pokarinė ateivių banga orga
nizavo lituanistinį švietimą, 
steigė parapijas, organizacijas, 
spaudą, norėjo išlaikyti bran
giausią turtą, atsivežtą iš Lie
tuvos. Praėjo dešimtmečiai, pa
sikeitė veikla, pasikeitė Lietu
va, pasikeitė ir mokykla, kurio
je kyla naujų klausimų, laukian
čių atsakymų. Baigdama savo žo
dį, kvietė susirinkimo dalyvius 
svarstyti, kas mes esame ir kuo 
norime būti?

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

se sušaukė jų susirinkimą. Jame 
dalyvavo mokyklų tarybos pirm, 
kun. A. Simanavičius, OFM, kun. 
J. Staškus, vedėja G. Paulionie- 
nė, jos padėjėja D. Puterienė 
ir apie 20 tėvų. Protokolą rašė 
Ž. Žeimienė. Su protokolu, pasak 
vedėjos, galima susipažinti mo
kyklos raštinėje.

Mokyklos užduotis
Vedėja pažymėjo - mokykla 

stengiasi savo auklėtiniuose ug
dyti tautinį sąmoningumą, juos

Kanados baltiečių federacijos surengtoje metinėje vakarienėje “Baltic Night on Parliament Hill”, įvykusioje 
1994 m. balandžio 26 d., su Kanados parlamentarais susitikę Lietuvos diplomatinės tarnybos ir KLB atstovai. Iš 
kairės: Lietuvos gen. konsulas H. LAPAS, G. LAPIENĖ, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarnautoja A. 
ŠIMAITIENĖ ir KLB krašto valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS

“Kregždutė” - savaitraštis vaikams
Tikrai maloni pažintis su 

“Kregždute”, Lietuvoje lei
džiamu savaitraščiu vaikams. 
Metrikoje skaitome, kad tai 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos kultūros centro laik
raščio “XXI amžius” leidinys, 
redaguojamas (M. Telksnytė, 
V. Račkaitis, dail. S. Račkai- 
tytė) Anykščiuose, spausdina
mas Kaune “Raidės” spaustu
vėje. Tiražas 18,000 egz. Redak
cijos adresas: “Kregždutė” J. 
Biliūno 20-15, 4930 Anykščiai, 
Lietuva.

Prie 17-kos numerių siuntos 
pridėtas gana ilgas redaktorių 
paaiškinamasis laiškas, iš ku
rio matyti, kaip labai rūpina
masi religiniu-tautiniu vaikų 
auklėjimu. Tarp kitko jie ra
šo, kad “jaučiame -labai reika
lingas toks leidinys Lietuvos 
vaikams, matome, kaip būtina 
sėti meilės Dievui ir Tėvynei 
sėklą į gėriui, grožiui imlias 
širdeles”. Prašo pagalbos: re
liginės literatūros vaikams, 
išeivijos poetų religinės pat
riotinės poezijos, beletristi
kos (apsakymėlių, pasakų), 
praverstų ir dailės kūrinių re-

produkcijos. Kiekvienu atve
ju redakcija laukia išeivijos 
bendradarbių, kad sujungto
mis jėgomis galėtume tobulin
ti, įvairinti Lietuvos vaikams 
skiriamą skaitybą, prisidedan
čią prie paramos eiti tiesos 
keliu.

Ką dabar matome vartydami 
8 psl. “Kregždutę”? Į akis krin
ta išeivijos autoriai: Ant. Vai
čiulaitis, Jurgis Jankus, Bern. 
Brazdžionis, Ant. Giedrius, 
Alė Rūta, Jonas Minelga. Ką 
vaikai skaito, ką mato? Nema
žai eilėraščių, grožinių apsa
kymėlių, pačių vaikų rašinių; 
spausdinama daug nuotraukų, 
kryžiažodžių, galvosūkių, links
mų ketureilių su piešiniais. 
Puslapiai įdomūs ir vaikams, 
ir suaugusiems. Bet sutelktos

medžiagos atsargos gali išsi
semti. Todėl ir suprantamas 
redakcijos kreipimasis į visus 
tautiečius. Lietuvoje per 50 
okupacijos ir bedievinimo me
tų, vaikai buvo tampomi klyst
keliais, iš kurių grįžti yra bū
tina, norint konkretizuoti tau
tos atgimimą. S.

Tėvų klausimai ir atsakymai
Protokolo duomenimis, bu

vo svarstomi klausimai, iškel
ti tėvų laiške mokyklos vedėjai. 
Susirinkimo pradžioje vedėja 
priminė, kad dalis mokinių ge
rai kalba lietuviškai, dalis vi
dutiniškai ir dalis silpnai ar 
visai nekalba lietuviškai. Rei
kia atsižvelgti į visus mokyklos 
poreikius. Mokytojų iš Lietuvos 
neatsisakoma, bet reikia laiky
tis šio krašto mokymo metodų, 
prie kurių vaikai yra pripratę. 
Mokykloje darbuojasi 6 mokyto
jos iš naujųjų ateivių.

Tėvų klausimai maždaug buvo 
šie: kodėl nevartojami vadovė
liai iš Lietuvos, kuo remiantis 
mokiniai skirstomi į skyrius, 
ar tėvai gali turėti įtakos mokyk
lai, kuo remiantis kviečiami mo
kytojai, kodėl mokytojai iš Lie
tuvos yra tik padėjėjai?

Atsakymai. Vadovėliai iš Lie
tuvos nepritaikyti šeštadieni
nėms mokykloms. Daugiausia 
vartojami JAV lietuvių bend
ruomenės išleisti vadovėliai. 
Galima pageidauti geresnių va
dovėlių, bet niekas nesiryžta 
parašyti naujų. Vadovėliuose 
pasitaiko klaidų, bet tai ne mo
kyklos atsakomybė. Mokslo me
tų pradžioje vedėja su mokyto
jais kartu sprendžia mokinių 
suskirstymą į skyrius. Atsižvel
giama į mokinių padarytą pa
žangą moksle. Pasitaiko klaidų. 
Viena tokia klaida su atsipra
šymu buvo atitaisyta. Tėvai ga
li ir turi įtakos mokyklai, pa
laikydami ryšius su mokykla bei 
mokytojais, dalyvaudami tėvų 
susirinkimuose ir tėvų komiteto 
darbuose.

Mokytojai yra įspėti kalbėti 
tik lietuviškai, bet ir lietuviš
kai kalbančioje klasėje pasitai
ko mokinių, kuriems reikia pa
aiškinti anglų kalba. Tai reikia 
daryti atskirai ir tyliai.

Toronto katalikų mokyklų ta
ryba (Metropolitan Separate 
School Board) samdo kvalifikuo
tus (čia įgijusius pažymėjimus) 
mokytojus - 25 mokiniams vie
ną mokytoją. Šios taisyklės mo
kyklos vadovybė negali pakeisti. 
Be šio krašto mokytojo pažymė
jimo gali būti tik mokytojų pa
dėjėjos.

Pasisakymų įvairybė
Balandžio 30 d. susirinkime 

dalyvavo tėvai, mokytojai, bu-

vo ir pašaliečių, besirūpinančių 
savąja mokykla.. Buvo daug gy
vų pasisakymų (vienas kitas kraš
tutinis), kalbėjo tėvai, moky
tojai.

Pabrėžta, kad nesame vieno
dų pažiūrų žmonės. Čia gimę ir 
augę skiriasi nuo neseniai at
vykusių iš Lietuvos, Seinijos 
ar kitų kraštų. Todėl ir tėvų rei
kalavimai nėra tie patys. Mo
kyklai reikia spręsti sudėtin
gus klausimus. Mokiniai skiria
si lietuvių kalbos mokėjimu, 
skiriasi ir jų tėvai, išaugę skir
tingose sąlygose bei kultūrose.

Ta prasme pasisakė vienas ne
seniai atvykusių iš Lietuvos. 
Mokyklos pasirinkta kryptis 
yra gera, prisitaikant prie šio 
krašto mokymo metodų, nebent 
būtų galima sudaryti grupes mo
kinių su pastiprintu kalbos mo
kymu.

Mokykla neišmokys lietuvių 
kalbos, jei nebus paramos iš 
namų. Ji gali per kelias valan
das savaitėje tik nurodyti gai
res, duoti pagrindus. Yra didelis 
skirtumas, kai namų kalba yra 
lietuvių kalba.

Mokyklą lanko mišrių šeimų 
vaikai, taip pat grynai lietuviš
kų šeimų vaikai, kurie namuose 
nekalba lietuviškai.

Bet jie lanko lietuvių mokyk
lą, ir tai reikia džiaugtis. Jie pa
tenka į mažąją lietuvių bend
ruomenę, susipažįsta su litua
nistiniais dalykais, pramoksta 
ir kalbos.

Vienas iš tėvų kalbėjo: mūsų 
šeima yra mišri, mūsų vaikai pa
noro kalbėti lietuviškai, kai pra
dėjo lankyti Maironio mokyklą 
ir vasaros lietuvių vaikų stovyk
las.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

EVROPARCEL
?T ~TjJ Aptarnaujame Lietuvą, Latvija,, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome'naudotis mūsų bendrovės 

' paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

IWWlfLASALLESQUE. Į1
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

Buvo ir šiame susirinkime pa
sisakyta, kad reikia kelti mo
kymo lygį, nenuneigti mokymo 
priemonių iš Lietuvos. Taipgi 
pažymėta, kad niekas nenori at
siskirti. Pareiškimu vedėjai no
rėta atkreipti dėmesį, kad Mai
ronio mokykloje galima ką nors 
ir kitaip daryti. Esą skundėsi 
Toronto katalikų mokyklų vado
vybei asmuo, kuris neatstovavo 
anksčiau minėtai tėvų grupei, 
todėl jos negalima kaltinti.

Viena ilgametė mokyklos mo
kytoja priminė - nėra namų be 
dūmų. Mokykla nėra kokia tai 
tobulybė. Visko gali pasitai
kyti. Neišvengiama ir klaidų. 
Bet galima viską išlyginti, rei
kia tik geros valios. Lengviau 
išsisklaidyti, negu susiburti. 
Tėvai tegu nevengia palaikyti 
artimų ryšių su mokykla bei mo
kytojais, viską išsiaiškinant ir 
vieni kitiems padedant.

Didžiausia mokykla išeivijoje?
Maironio mokyklą, įskaitant ir 

Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų auklėtinius, lanko apie 300 
mokinių. Tai pasigėrėtina. Ar 
nebus vėl pati didžiausia mo
kykla išeivijoje? Daugiausia 
mokyklą lanko atžalynas tų tėvų, 
kurie buvo šios mokyklos auklė
tiniai. Tai rodo, kad mokykla sa
vo užduotį atliko.

Pasak susirinkime pateiktų 
duomenų, gerai kalbančių lie
tuviškai mokinių yra apie 35 nuo
šimčius, vidutiniškai - 49 nuo
šimčiai, silpnai ar visai nekal
bančių lietuviškai - 17 nuošim
čių. Mišrių šeimų vaikai sudaro 
19 nuošimčių visų mokinių.

Mokykla turi mokytojų tarybą, 
tėvų komitetą, vyriausią vadovy- 
bę-tarybą. Šie trys vienetai, 
ryžtingai dirbdami bei besirū
pindami mokyklos gerove, turė
tų išspręsti visus pasitaikiu
sius sunkumus. J.A.

Laurendau

Angers
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• ... lietuvių partizanų judėji
mas bus tautos gyvenime atsklei
dęs visai naujų puslapį, kurio ne
galima lyginti nei su kunigaikščių 
Lietuvos kova, nei su nepriklauso
mybės kovomis. Jie atvertė naujų 
herojiškos kovos atmainų. Nesvar
bu, kad jie fiziškai buvo sutriuš
kinti ir sunaikinti, bet jų dvasia 
liko gyva. J. Aistis



Architektas Edmundas Arbas-Arbačiauskas
IGNAS MEDŽIUKAS

Tai knyga, kuri apima archi
tektūrą, tapybą, piešinius. Įva
dinis straipsnis - Gyčio Ramu
mo. Sudarė Kęstutis Pempė ir 
Gytis Ramunis. Išleido “Vagos” 
leidykla. Spausdino “Spindu
lio” spaustuvė Kaune 1992 m. 
Kietais viršeliais. Viršelyje 
apskritimo spalvų harmonija. 
Redaktorė Dalia Ramonienė.

Knyga, tikriau albumas, nes 
čia išdėstyti architekto Arbo 
žymesnieji darbai: pastatų 
projektai, daugiaaukščių ko
mercinių pastatų, valdžios sta
tinių, gyvenamų namų, altorių, 
koplytėlių. Čia pat surenkamų 
gyvenamų namų detalės, make
tai. Daugiabučių gyvenamų na
mų projektai, Laisvės aukuro 
projektas. Vietname žuvusių 
karių memorialo konkursinis 
projektas. Pagaliau tapyba, 
piešiniai, įvairūs kūrybos žan
rai. Labai pavykę šaržai.

Šią knygą (albumą) paskati
no išleisti architekto E. Arbo 
paroda 1990 m. didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, kuri, anot 
Gyčio Ramunio, buvo malonus 
netikėtumas, nes sulaukė dide
lio lankytojų susidomėjimo ir 
palankaus įvertinimo.

Architektas E. Arbas yra lai
mėjęs daug konkursinių pre
mijų. Pirmąją premiją laimė
jo už projektą Lietuvos amba
sados rūmų Brazilijoje; trečią 
premiją laimėjo už Amerikos 
paviljono Pasaulinėje parodo
je Niujorke projektą; gavo pir
mą premiją už projektą pa
minklo rašytojui Pulgiui And-
riušiui Australijoje; pirmąją 
premiją konkurse už gyvena
mų namų projektą.

Labai įdomus yra ir archi
tekto gyvenimas, jo išsimoks
linimas bei profesinis išsila
vinimas, siekiant tobulybės. 
Edmundas, gimęs 1915 m. Kor-

Klausimai ir neaiškumai
Susipažinus su istoriko Juozo Jakšto knyga “Nepriklausomos Lietuvos istorija”

D R. J. SLAVĖNAS

Ši knyga recenzentui sudaro 
tam tikrą problemą. Mat, Jakš
tas jau seniai mirė, o prieš tai 
ilgesnį laiką sirgo. Kol veika
las pateko į spaustuvę, jis per
ėjo per daug rankų. Iš patirties 
žinau, kad kartais redaktoriai 
“priverda košės”: po įvairių 
kalbos taisymų keičiasi min
tys, trumpinami puslapiai, o 
kartais kalbos taisytojai ir 
redaktoriai ne tiktai išlei
džia svarbius žodžius bei sa
kinius, bet dar savo ką nors 
prirašo. Gyvi autoriai gali iš
lieti savo pyktį, o ar Jakštas 
būtų patenkintas savo veika
lu, nežinau.

Jo veikalą redagavo ir pa
ruošė Vytautas Mikūnas, o kal
bą taisė D. Bindokienė, V. Mi
kūnas (neaišku, ar čia ir pats 
redaktorius?) ir A. Tereškinas. 
Iškyla klausimas, ar reikėjo 
net trijų kalbos taisytojų? 
Juk Jakštas Lietuvoje baigė 
gimnaziją ir universitetą; kny
gą galima skaityti sklandžiai, 
ir daug kur aišku iš stiliaus, 
jog tai Jakšto parašyta. Man 
neaišku, kodėl pats redakto
rius neparašė įvado su paaiš
kinimais, kokioje būklėje ras
tas Jakšto rankraštis ir kaip 
veikalas suredaguotas? Susi
daro įspūdis, jog knyga su
daryta iš atskirai parašytų 
straipsnių. Didelėmis raidė
mis tik pažymėta, kad pulk. 
Įeit. V. Sutkus su ponia pa
aukojo 10,000 dolerių šiam 
veikalui išleisti.

Knygos lygis ne visur tas 
pats. Gana paviršutiniškai ap
rašyta Klaipėdos krašto būk
lė po Pirmojo pasaulinio ka
ro, nors ir cituojamas R. Val- 
senoko veikalas. Knygoje, ku
rią čia recenzuojame, nesima
to gilesnių Valsenoko inter
pretacijų: Klaipėdos įvykių 
aprašymas yra gana “gaspa- 
doriškas”, ne “jakštiškas”, ži
nant, kad Jakštas studijas gi
lino Vokietijoje.

Daug stipriau aprašyti Lie
tuvos politiniai ir ekonomi
niai aspektai. Kai rašoma 
apie partines nesantaikas po 
Pirmojo pasaulinio karo, ran
dama daug įdomių smulkme
nų. Knygoje vanojamas kle
rikalizmas, kartais net su hu
moru. Be to, minima ir tai, 
jog nepriklausomoje Lietuvo
je nebuvo civilinės metrika
cijos (nepaminėta, kad ji ga
liojo Klaipėdos krašte nuo 
Bismarko laikų). Be to, kai ku
rie skaitytojai, skaitydami šį 
veikalą paviršutiniškai, gali 

sakų kaime, Žaslių valsčiuje, 
Trakų apskr., baigęs Kaišia
dorių vidurinę mokyklą, vyksta 
į Kauną ir įstoja į Aukštesnią
ją technikos mokyklą. Jį trau
kė statybos menas. Baigęs šią 
mokyklą ir tapęs inžinieriumi, 
gavo darbą Sauskelių valdybo
je, nes ten dirbti įpareigojo 
mokykloje gauta Susisiekimo 
ministerijos stipendija. Čia 
jis darbavosi prie naujai tie
siamų plentų.

1939 m. atgavus Vilnių, Ed
mundas Arbas pereina dirbti į 
Vilniaus apskrities valdybą. 
Jo pareigos - prižiūrėti apskri
ties mokyklų bei visuomeni
nių pastatų rekonstrukciją. 
Kai 1940 m. Lietuva buvo so
vietų okupuota, E. Arbui rei
kėjo pereitį į Statybos trestą. 
1941 m. birželio naktys buvo 
neramios, nes prasidėjo suėmi
mai ir išvežimai. Greit kilo ka
ras. Rusus išstūmus, E. Arbas 
tapo Tresto vadovu. Trestas bu
vo perorganizuotas į Statybos 
bendrovę. Būta vilties atstaty
ti Lietuvos nepriklausomybę. 
Deja, vokiečių civilinė val
džia suspendavo Laikinąją 
Lietuvos vyriausybę.

E. Arbas įsijungė į pogrin
dinę veiklą. Pagaliau jis su 
žmona, rašytoja Ale Rūta, tu
rėjo palikti Vilnių, o vėliau 
pasitraukė į Vakarus. Gyveno 
Vienoje, Austrijoje, kur lankė
Aukšt. technikos mokyklą. Iš 
čia traukėsi toliau į vakarus. 
Studijavo architektūrą Stutt- 
garto Aukšt. technikos mokyk
loje Vokietijoje.

Karui pasibaigus, su šeima 
išvyko į JAV-bes. Gyveno Det
roite, kur 1950 m. baigė Law
rence technologijos universi
tetą. Tada atsivėrė platūs dar
bo horizontai.

Įsigijęs architekto vardą ir 
teises, E. Arbas dirbo įvairio- 

susidaryti įspūdį, kad tik Ka
talikų Bendrija turėjo metri
kacijos teisę. O taip nebuvo, 
nes ir krikščionims, ir žydams, 
ir karaimams, ir totoriams bu
vo suteiktos pilnos metrikaci
jos teisės. Diskriminuoti liko 
tik asmenys be religinių ry
šių. Ta problema jau atitai
syta.

Panašių komentarų būtų 
ir daugiau, jei čia būtų veika
las išleistas su pilnu autoriaus 
pritarimu (“imprimatur”). O 
dabar neaišku, kur reikėtų 
recenzuoti Jakštą ir kur ko
rektorių. Jakšto įnašas liks 
svarbus ten, kur jis buvo — 
veikaluose apie viduramžių 
Lietuvą.

Leidėjai čia įdėjo nuotrau
kų. Be to, perspausdintos 1922 
m. ir 1938 metų konstitucijos 
bei ministerių kabinetų sudė
tys. Nėra tiktai išsamios bib
liografijos, kuri būtų naudin
ga studentams ir Lietuvoj, ir 
užsienyje. Lietuvos istorijos 
dalykai studentams čia Šiau
rės Amerikoj ne visuomet aiš
kūs. Todėl prieš važiuojant į 
Vilnių, būtų naudinga aplan
kyti kai kurių vietinių uni
versitetų bibliotekas. Šaulio 
archyve, Pensilvanijos uni
versitete Filadelfijoje yra 
daug prieškarinių lietuviškų 
veikalų, o tai tik vienas pavyz
dys.

Juozas Jakštas, NEPRIKLAU
SOMOS LIETUVOS ISTORIJA. 
Akademinio skautų sąjūdžio 
Vydūno fondo leidinys. Čika
ga, 1992 m. 

SŪDUVOS ŠILUVA - taip žmonės vadina šventovę prie Dusios ežero, kur stovėjo koplyčia, garsi savo stebuklinguoju 
Dievo Motinos paveikslu. Kadaise per Sekminių ir Petrinių atlaidus čia suplaukdavo minių minios maldininkų. Bolše- 
vikmečiu koplyčia buvo nugriauta. Dabar ten likę tik pamatų akmenys, pristatyta kryžių, kryželių. Tačiau greta, aukš
tumėlėje, kur ne taip drėgna, kyla naujos koplyčios sienos. Atgims Sūduvos Šiluva Nuotr. Alf. Laučkos

se žymiose architektūros fir
mose. Pagaliau persikėlė į Ka
liforniją. Iš pradžios į Sacra
mento miestą, kur dirbo Stark 
Josen ir Nacht firmoje. Persi
kėlęs į Los Angeles, vėl dirbo 
įvairiose firmose. Pagaliau, ap
sigyvenęs Santa Monica vie
tovėje, įsteigė savo firmą, o 
vėliau priėmė ir partnerį. Fir
ma pasivadino “Arbas-Burton 
Assoc.”

Be profesinio darbo, kuria
me jis pasireiškė kaip talen
tingas architektas, E. Arbas su
rado laiko dalyvauti ir plačio
je visuomeninėje veikloje, 
bendradarbiauti profesinėje 
bei lietuvių spaudoje. Jis skai
to paskaitas apie architektū
rą ir dailę savo tautiečiams 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
muose ir Amerikos architektų 
instituto (AIA) seminaruose. 
Tai nuostabios energijos žmo
gus. Ne tik specialistui, bet 
ir eiliniam žmogui labai svar
bu susipažinti su jo kaip archi
tekto b,ei dailininko kūryba, ku
riai įtakos yra padariusios Va
karų Europos aukštosios moks
lo įstaigos.

Įvadinis knygos straipsnis 
išverstas ir į anglų kalbą. Al
bumo gale pažymėtos svarbes
nės jo gyvenimo datos. Šis spal
votas albumas yra tinkama do
vana kievienam, myličiam me
ną bei grožį.

Du žmonės iš vienos knygos
Ryžtingojo laisvės kovotojo Juozo Lukšos-Daumanto laiškai savo mylimosioms - Lietuvai ir Nijolei

ANTANINA GARMUTĖ
Nesulaikomai skrieja gyve

nimo ekspresas, trumpam te
sustodamas Likimo stotyse. 
Panemunėje prie Basanavi
čiaus paminklo užaugo puše
lės, o Birutės gatvėje baigia 
iškorėti uosialapių klevų ka
mienai. Jau nesibaimindama 
stoviniuoju prie savo namo, 
nors į jį, po ešelonų kelionių, 
dar negaliu sugrįžti. Jis oku
pantams buvo kaip krislas aky
se — čia glaudėsi Laisvės ko
votojai, tarp jų ir Juozas Luk
ša. Kada gi galėsiu pakabinti 
memorialinę lentą jiems įam
žinti? Kada? Viskas atrodo tra
pu, nerealu. Reali tik knyga 
mano rankose: Juozas Lukša- 
Daumantas “Laiškai mylimo
sioms”. Epistolinis palikimas 
legendinio Lietuvos partiza
no, kurį nuo pat vaikystės pa
žinojau.

Man ji kaip relikvija — mei
lės, ryžto, idealizmo kodek
sas.

Kaunas —Juozo miestas. Čia 
jis studijavo architektūrą ir 
su broliais gyveno. Kaune jis, 
bebaimis partizanų vadas, tu
rėjo konspiracinius butus, 
kuriuose susitikdavo su rei
kalingais žmonėmis. Prisime
nu, kaip jis atlapotais skver
nais atžingsniuodavo ilgąja 
Birutės gatve, pro stribyną. 
Paltas prasegtas, o po pažas
tim įspaustas trumpavamzdis 
ginklas, galintis bet kuriuo 
momentu prabilti. Mes, vai
kai, sužiurome sustoję, o Juo
zas nusišypso savo kerinčia 
šypsena ir sako:

— Sveiki! Štai ir “pusbrolis 
iš kaimo”. O kur “pusbrolis” 
Pranas?

Rasdavo tą Praną. Ir savo 
tikrąjį brolį Jurgį — Piršlį. 
Dar slapstėsi toks Baltrušai
tis (vardo neprisimenu), gy
dėsi sužeistas “pusbrolis”, 
pavarde Banionis.

Mes mėgome Juozą. Už geru
mą. Gražų humorą. Už jo pa

Per pasaulį keliauja poetas Bernardas Brazdžionis. Kūrinio autorius - 
archit. EDMUNDAS ARBAS. Iš leidinio “Architektas Edmundas Arbas- 
Arbačiauskas”

drąsinimą: “Garantuotai iš
eis rusai! Okupacija neamži
na”. Jis buvo mūsų vilties švy
turys.

Dabar jis įdėmiai žvelgia 
nuo knygos viršelio tarsi 
klausdamas: “O ką? Ar aš ne
sakiau?”

Kaip laukėme šios knygos! 
Su nerimu atverčiame pirmą
jį puslapį. Prie Juozo sielos 
reikia prisiliesti atsargiai.

Neieškokime šioje knygoje 
įvykių aprašinėjimo — jų čia 
ir negali būti. Ne tas žanras. 
Partizanų vado, juolab žvalgy
bos kursanto, kiekvienas žings
nis buvo įslaptintas. Knygos 
sudarytojai ir leidėjai, atsi
žvelgdami į Juozo Lukšos as
menį, knygą vykusiai pavadino 
“Laiškai mylimosioms”. Ko
kioms? Ar tokioms kaip raudo
nųjų revoliucionierių, kuriems 
tuo pat metu gimdavo vaikai 
nuo skirtingų moterų? Visiš
kai ne! Tai Dievą ir Tėvynę iš
pažįstančio jaunuolio dvi my
limosios: Lietuva ir lietuvai
tė Nijolė Bražėnaitė.

Jie buvo lemties skirti vienas 
kitam. Jų abiejų kelrodė žvaigž
dė ir aukščiausioji verty
bė buvo Lietuva.

Nuo pirmojo knygos puslapio 
užburia natūralus, į kraują 
įaugęs partizano Daumanto 
lietuviškasis patriotizmas, 
kuris tęsiasi iš laiško į laišką. 
Didvyriškumas lieka kažkur 
už kadro — jis čia nematomas, 
bet jaučiamas. Juozo žodžiais 
tariant, jo visur laukė “paukš
čių kelių laimė”, nuo kurios 
jis pavargdavo “ne mažiau, 
kaip pas tėtį rugius kirsdamas”.

Juozo laiškai švelnūs. (“Bran
gioji Niliuk, Svajone, Aukseli, 
Širdie...”). Jis rūpinasi jos 
sveikata ir pasiryžęs dalintis 
mylimosios skausmu. Juozas 
trokšta, kad ji būtų laiminga 
ir tuo atveju, jeigu jis taps “kru
vina dulke”. Koks vyriškas kil
numas! Mintimis jis visada bus 
su ja. Optimistas Juozas. Liū

dėti neverta. Jis siūlo jai va
dovautis posakiu: “Kitaip ne
bus negu kad bus”.

Kiekvieną laišką Juozas bai
gia surasdamas vis kitokius 
išsireiškimus, sakinius, fra
zeologizmus. Vilties svajonę 
jis gaivina “maldos žodžiais 
ir ilgesio ašara”. Laiškuose 
yra ir fragmentų iš tuo metu 
jo rašomos knygos “Partiza
nai”.

Skaitydamas knygą jauti, kad 
Juozo jausmai - karšti ir tyri - 
priklauso Nijolei, kaip sau
lės spinduliai pavasario že
mei. Už jų - tragizmas, žiauri 
tikrovė. Bėgančios dienos pri
verčia užmiršti, “kad esama 
žemėje laimės”. Vėl prisime
nama kelerių metų kovos pa
tirtis. “Tu man atleisk... Aš 
savo padėtį laikau garbinga”.

Vasario 16-osios proga jis 
rašo Nijolei: “Metai su kaupu 
kai... nematau kryžiuojamos 
numylėtos mūsų Lietuvos ... , 
prisimenu ilgas galerijas mir
timi paženklintų draugų ir, 
gyvent norėdamas, trokštu ir 
savo kaulus matyt besirikiuo
jančius tarp anų ... Tik gaila 
to, kas nebaigta pasiekti”.

Ar nenujautė šis kovotojas- 
idealistas, kai mus tuomet “nu
skriaudęs gyvenimas” pasuks į 
šiandieną tokiu dvasinio de
gradavimo keliu?

Knygoje minimi ir kiti iški
lūs lietuviai: prelatas Krupa
vičius, dr. St. Bačkio šeima, 
Karveliai, Brazaičiai, Vaičiu
laitis, Marija Arštikaitytė, Jo
nas Pajaujis ir kt. Įtaigūs Ju
liaus Kelero apmąstymai, išsa
mus įvadinis Juozo žmonos Ni
jolės Bražėnaitės-Lukšienės 
straipsnis ir Gabrieliaus Lands
bergio parašytasis epilogas.

Knygoje laiškų nemažai (136). 
Bet ir ne per daug. Ar gali bū
ti per daug meilės Tėvynei ir 
žmogui? Šioje knygoje tarsi 
veidrodyje atsispindi dviejų 
fiziškai ir dvasiškai gražių mū
sų tautos jaunų žmonių idealiz
mas ir pasiaukojimas Tėvynei. 
Tai šviesus meilės, taurumo ir 
didvyriškumo pavyzdys Lietu
vos jaunimui! Knygos auklė
jamoji reikšmė - nenuginči
jama.

Šios knygos autorių pažino
jau anksti. O su daktare Nijole 
Bražėnaite likimas suvedė At
gimimo metais. Reikia pripa
žinti, kad ji - ne tik prasmingo 
gyvenimo, bet ir didelės dva
sinės kultūros žmogus. Paste
bėjau, kad labai ryškus Nijo
lės bruožas - šilti jos ryšiai 
su Tėvyne - “pirmąja Juozo 
žmona”, per ilgus priespaudos 
metus nepamiršusia didvyrio: 
jo vardu neseniai pavadinta 
Garliavos vidurinė mokykla 
ir gatvė Kaune. O “antroji” 
žmona - dr. Nijolė - išsaugojo 
ne tik Juozo laiškus, bet ir gyvą 
jo atminimą širdyje.

Abi Juozo Lukšos-Daumanto 
mylimosios liko jo dvasinė 
savastis.

Knyga - paminklas žmogui, 
atidavusiam gyvenimą ir gy
vybę Tėvynei.
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□ KULTU RWEJE VEIKLOJE
Tautodailininkės Uršulės Ast- 

rienės lietuviškų margučių ir 
iš šiaudų sukurtų paveikslų paro
dą, trukusią iki balandžio pobai- 
gos, Čikagoje surengė Balzeko lie
tuvių kultūros muziejus savo gale
rijoje. Tokiose velykinėse paro
dose Mičigano Grand Rapids vie
tovėje gyvenanti U. Astrienė da
lyvauja jau beveik tris dešimtme
čius. Ankstesnėse parodose ji mo
kydavo lankytojus marginti kiau
šinius lietuviškais motyvais.

Tradicinį religinės muzikos 
koncertą Čikagos lietuviams Ver
bų sekmadienį savo šventovėje 
kasmet surengia Švč. Mergelės 
Marijos parapija ir jos klebonas 
kun. Juozas Kuzinskas. Šieme
tiniame koncerte dalyvavo ir J. 
Dambrausko, G. Rossinio, G. 
Verdžio, A. Stradellos, G. F. 
Haendelio, G. Bizet, F. Liszto, 
Ch. Gounod giesmes atliko 22 
instrumentalistų simfoninis or
kestras, vargonininkas Ričardas 
Šokas, Antano Lingio vadovau
jamas parapijos choras, jam tal
kinę bei solo giedoję sopranas 
Margarita Momkienė, mezzo-so
pranas Genovaitė Mažeikienė, 
tenoras Virgilijus Noreika ir 
baritonas Vaclovas Momkus. 
Gausius religinio koncerto da
lyvius pasveikino klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas.

Lietuvos diplomato Šveicari
joje dr. Alberto Geručio (1905- 
1985) visas archyvas iš Berno jau 
yra laimingai pasiekęs Vilniaus 
universiteto biblioteką. Ten per
nai rudenį buvo atidaryta paro
da, skirta diplomatui, rašytojui 
ir žurnalistui dr. A. Geručiui. 
Lankytojų dėmesį atkreipia ro
dyklė ir jos įrašas “Į mūsų moks
lo ir kultūros aruodą”. Albertas 
ir Elena Geručiai Vilniaus uni
versiteto bibliotekai dovanojo 
3.322 knygas, 436 periodinius lei
dinius, 426 rankraščius ir doku
mentus. Išsamesnių duomenų ran
dame “Europos lietuvio” 1993 m. 
liepos 15 d. laidoje pasirodžiu
siame Danutės Šiaudinytės straips
nyje “Geručio kolekcijos perda
vimo istorija” ir “Tiesoj” lapkri
čio 10 d. paskelbtame Nijolės Šul- 
gienės pranešime “Parodoje — dr. 
A. Geručio darbai”. Autorė yra 
Vilniaus universiteto bibliote
kos rankraščių skyriaus vedėja. 
Iš jų sužinom, kad dr. A. Geru
tis jau 1975 m. archyvą pasiūlė 
dabartinei Martyno Mažvydo bi
bliotekai, bet iš jos tada nesusi
laukė atsakymo. Archyvu susido
mėjo Vilniaus universiteto biblio
teka su jai vadovavusiu Jurgiu 
Tornau. Dr. A. Gerutis jai paštu 
pradėjo siųsti knygas, bet jų da
lį sulaikydavo cenzoriai. Univer
siteto rektoriui J. Kubiliui 1983 
m. pas dr. A. Gerutį pavyko nu
siųsti sovietinės firmos sunkve
žimį. Tačiau J. Tornau, negavęs 
oficialios komandiruotės, nuva
žiavo traukiniu ir paruošė dide
lę spaudinių siuntą. Tarp jų bu
vo ir Šveicarijos LB valdybos 
pirm. dr. V. Draugužo-Hoferio 
dovanotas senų žemėlapių rinki
nys. Sunkvežimiu atvežtos siun
tos Vilniuje laukė cenzoriai ir 
KGB atstovai. Jie pasiėmė kele
tą leidinių, bet juos turėjo grą
žinti po ilgų ginčų Maskvoje.

Paskutinę dr. A. Geručio ar
chyvo dalį, kurios cenzoriai ne
būtų praleidę, išsaugojo velio- 
nies našlė Elena Gerutienė ir at
siuntė jau atgimusion Lietuvon. 
Vilniaus universiteto bibliotekoj 
surengtoj parodoj yra Mažosios 
Lietuvos veikėjo Erdmono Simo
naičio dienoraštis, J. Tumo-Vaiž
ganto veikalo “Lietuvių tautos 
valia susidaryti nepriklausomą 
Lietuvą” (1917) rankraštis, evan
gelikų kun. V. Gaigalaičio “Lie
tuvos evangelikų bažnyčia 1920- 
1932 m.” Dr. A. Gerutis yra iš
saugojęs dalį šio kunigo archyvo 
ir išgelbėjęs visuomenininko J. 
Gabrio archyvą. Su paties dr. A. 
Geručio archyvu Vilniaus univer
siteto biblioteka gavo ir Freibur- 
ge Taikomosios dailės institutą 
įsteigusio dail. V. K. Jonyno tar
nybinius 1946-50 m. dokumentus. 
Didelės vertės Vilniaus universi
teto bibliotekai turės dr. A. Ge
ručio surinktos knygos lietuvių, 
prancūzų, vokiečių, anglų kalbo
mis, išleistos Vakaruose, liečian
čios Lietuvą, Latviją, Estiją, Uk
rainą ir net Armėniją. Dr. A. Ge
rutis taipgi rašė Šveicarijos lie
tuvių istoriją, ją pradėjęs XVI 
šimtmečiu, kai studijuoti Baze
lio universitete atvažiavo pirmieji 
lietuviai. Deja, šio didelio darbo 
liko tik nespėtas užbaigti rank
raštis. Pradėtos rašyti knygos apie 
Lietuvos diplomatiją rankraštį 
velionis prieš mirtį paliko Stasiui 
Lozoraičiui.

Lietuvos muzikos akademijos 
naujuoju rektoriumi iškilmingai 
buvo įvesdintas prof. Juozas Anta
navičius. Jis padėkojo 10 metų 
Lietuvos konservatorijos rekto
riaus pareigas ėjusiam prof. V. 
Laurušui ir prorektoriui prof. 
K. Grybauskui. Naująjį Lietuvos 
muzikos akademijos rektorių svei
kino Lietuvos rektorių kolegijos 
nariai, Lietuvos seimo ir vyriau
sybės atstovai.

Estetinio lavinimo studiją vai
kams yra įsteigusi Klaipėdos pa
veikslų galerija, vadovaujama 
N. Navogreckienės. Studijoje 
vaikai mokosi taisyklingo kūno 
valdymo, šokių pagrindų, bend
ravimo, etiketo abėcėlės ir už
sienio kalbų. Jie taipgi susipa
žįsta su pirmaisiais dailės žings
niais specialiai įrengtose skulp
toriaus, grafiko ir tapytojo dirb
tuvėse.

Šiaulių “Aušros” muziejus 
surengė savo fonduose turimų 
nuo XI š. Lietuvoje cirkuliavu
sių pinigų parodą. Pirmieji lietu
viški pinigai Lietuvoje XI-XI.V š. 
buvo vadinami ilgaisiais. Mat jie 
buvo tik sidabrinės lazdelės, ne
turėjusios jokio valstybinio ženk
lo. Vytis ir Gedimino stulpais va
dinamas didžiųjų kunigaikščių 
dinastijų herbas ant Lietuvos 
pinigų atsirado tik didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių Algirdo, 
Kęstučio, Vytauto valdymo lai
kais. Labai retas rodinys šio
je parodoje buvo XIV-XV š. mo
netos, vienoje pusėje turėjusios 
Vytį, kitoje — dvigubą kryžių. 
Pirmoji pinigų kalykla atsira
do XV š., kai Lietuvą valdė Alek
sandras Jogailaitis, o pirmieji 
dukatais pavadinti auksiniai pi
nigai buvo pradėti kaldinti XVI 
š. Parodon taipgi buvo įjungta 
ir rusiškų, lenkiškų bei vokiškų 
pinigų, Lietuvoje cirkuliavusių 
atskirais istorijos laikotarpiais. 
Išsamus buvo ir Lietuvos litų rin
kinys, pradedamas pirmaisiais 
1922 m. laidos ir baigiamas da
bartiniais, prie jų prisiglaudusiais 
neilgai tegyvavusiais talonais.

Robertą Verbą, talentingą do
kumentinių filmų kūrėją, balan
džio 2 d. Vilniuje pakirto sunki 
ir ilga liga. Velionis buvo žemai
tis, gimęs 1932 m. rugsėjo 13 d. 
Medekšinėje, dabartiniame Ra
seinių rajone. 1960 m. baigęs Są
junginį kinematografijos institu
tą, tapo filmų režisieriumi ir ope
ratoriumi vadinamu filmuotoju. 
Dirbdamas Lietuvos kino studijo
je, jis pasirinko dokumentinius 
filmus ir jiems liko ištikimas iki 
mirties. Debiutavo 1965 m. trum
pu dokumentiniu filmu “Senis ir 
žemė”, poetiškai įamžinusiu pa
prastą kaimo žmogų. Minėtinos 
jo dokumentinės apybraižos “Iš
tikimybė” ir “Vincas Svirskis” 
(1967), “Čiutyta rūta” (1968), 
“Šimtamečių godos” (1969), “Pas
kutinė vienkiemio vasara” (1971), 
Čiurlionytėms skirtosios “Sese
rys” (1973). Velionis paliko ir 
1975 m. M. K. Čiurlioniui sukur
tą pilnametražį dokumentinį fil
mą “Pasaulį vaizduojuos kaip di
delę simfoniją . . .” 1970 m. R. 
Verba už savo jautrius dokumen
tinius filmus laimėjo Lietuvos 
respublikinę premiją. Velionis, 
vadintas lietuvių ekrano poetu, 
palaidotas Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.

Dainų ir šokių ansamblis “Lie
tuva”, kurio meno vadovas da
bar yra buvęs birbynininkas Pra
nas Budrius, antrą kartą lankėsi 
Olandijoje. Pirmoji gastrolinė 
kelionė įvyko 1992 m. Šį kartą 
per dešimtį dienų buvo sureng
ti aštuoni “Lietuvos” ansamblio 
koncertai įvairiuose Olandijos 
miestuose. Šiemetinių gastro
lių organizatorius buvo Z. Su- 
pierzas, prašęs programon įjung
ti dainas ir tautinius šokius iš 
pagrindinių Lietuvos sričių. Žiū
rovus viliojo pirmosiose “Lietu
vos” gastrolėse padarytos spal
vingos nuotraukos, spaudoj pa
skelbti šilti muzikos kritikų at
siliepimai. Olandija dabar neturi 
profesionalių folkloro ansamblių. 
Veikia tik saviveikliniai, negau
nantys finansinės paramos, kuria 
naudojasi profesiniai teatrai bei 
jų meniniai vienetai. Pasak Pr. 
Budriaus, folkloras Olandijoje 
sunyko dėl spartaus kaimų sumo- 
deminimo. Taip olandai prarado 
etnografinį palikimą. Liaudies 
menas ten dabar yra tik muzieji
nė retenybė. Tad netenka stebė
tis labai jausmingu “Lietuvos” 
sutikimu. Esą pagyvenusių žiū
rovų akyse žibėjo ašaros. Mat 
“Lietuvos” ansamblio programos 
jiems priminė jau prarastus sa
vus senuosius papročius. y. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
_____ m ... a___ HCII 1AQ

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

180-364 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term. Indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.75% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.00% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.75% 
7.00% 
3.50%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
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%

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.

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

! Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| ELECTRICAL 
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

ALL THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

CENTRO KUBAS
Real Estate Service

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.

’'Centro kubas" 
Pylimo gatvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania 
teL (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

DRAUDA
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
ČHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED

~ 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Hamiltono “Kovas” jaunių B klasės komanda, 1994 m. ŠALFASS-gos jau
nučių krepšinio pirmenybėse Klivlande laimėjusi meisterio titulų. Klūpo 
iš kairės: M. Palčiauskas, S. Blekaitis, J. Chrolavičius. Stovi iš kairės: Ar
vydas Šeštokas (klubo pirm.), M. Jankus, J. Repšys, A. Pitman, I. Stankevi
čius, A. Breichmanas ir A. Breichmanas (treneris) Nuotr. Sig. Krašausko

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S4B5. 
telefonas (416) 766-5367

TV. ------------ -
Lietuvai ketvirtoji vieta

1994 m. balandžio 2-9 d.d. Vokie
tijos Mannheime įvyko Europos 
jaunių krepšinio žaidynės, daly
vaujant 12-kos valstybių rinktinėms: 
JAV, Ispanijai, Australijai, Lie
tuvai, Izraeliui, Slovėnijai, Pran
cūzijai, Italijai, Graikijai, Vokie
tijai, Rusijai, Turkijai. Jos buvo 
suskirstytos į du pogrupius, išski
riant praeitų metų baigmės dalyvius 
Lietuvą ir JAV. Į Lietuvos grupę 
pateko Ispanija, Turkija, Izraelis, 
Vokietija. Mūsiškiai, . įveikę Ispa
niją 86:79, Vokietiją 78-56, Turkiją 
88:66, Italiją 87:52, bet paskutinė
se sekundėse pralaimėję Izraeliui 
75:76, tačiau turėdami geresnį krep
šių skaičių, iškovojo pirmą vietą. 
Tokiu būdu, pusbaigmėje Lietuvai 
teko susitikti su B grupės antrosios 
vietos laimėtoju - JAV rinktine. 
Puikiai mūsiškiai kovojo pirmame 
puslaikyje, laimėdami jį 42:33, ta
čiau visiškai stiprūs amerikiečiai 
vėliau pralaužė lietuvių atsparu
mą, laimėdami rungtynes 99:91 
(33:42). Vokiečių spauda plačiai 
aprašė šias rungtynes, įdėdama 
net nuotrauką ir kartu pažymėda
ma, kad tik rungtynių pabaigoje 
Lietuva buvo paklupdyta. Rungty
nes stebėjo 3 tūkst. žiūrovų, dau
giausia JAV kariškiai, nes rungty
nės vyko jų bazės sporto salėje. Po 
šio pralaimėjimo dėl trečios vietos 
mūsiškiai susitiko su Australijos 
rinktine. Žaisdami be jokio entu
ziazmo (atrodė, kad mūsiškiai su
sitaikė su ketvirta vieta) lietuviai 
pralaimėjo kengūrų žemės atsto
vams 61:110(26:48). Baigmėje JAV 
nugalėjo Ispaniją 91:71. Toliau 
valstybės išsirikiavo taip: 3) Aust
ralija, 4) Lietuva, 5) Izraelis, 6) Slo
vėnija, 7) Prancūzija, 8) Italija, 9) 
Graikija, 10) Vokietija, 11) Rusija, 
12) Turkija. Daugiausia taškų lai
mėjo mūsiškis K. Šeštokas - 138, 
amerikietis Carteris - 135, Izrae
lio Šteinas - 134, australas Thara- 
hairis -131. K. Baronas

Rusas apie geriausią 
lietuvi futbolininką

Niujorke leidžiamas rusų kalba 
dienraštis “Novoje Ruskoje Slovo" 
išspausdino išsamų straipsnį apie 
Lietuvos futbolininką Valdą Iva
nauską. Straipsnio autorius Alek
sandr Gorbonov rašo:

“Valdas Ivanauskas, kuriam šių 
metų paskutinę liepos dieną sukaks 
28 metai, yra gerai žinomas Vilniaus 
“Žalgirio” futbolininkas, kuris pa
grindiniame sąstate pasirodė ly
giai prieš 10 metų. Jau kitais me
tais šį gabų lietuvį žaidėją sovie
tai išsivežė į Maskvą, kad tarnau
tų armijoje ir Centriniame armi
jos sporto klube.

Kariuomenės sporto vadovybė 
darė viską, kad Ivanauskas, Sovietų 
Sąjungos jaunių rinktinės žaidė
jas, liktų Maskvos CASK. Valdas 
tuo tarpu kiekvieną dieną žymė
jo savo kalendoriuje ir nekantriai 
laukė, kada galės grįžti namo. 
Jis buvo kalbinamas tapti sovietų 
armijos karininku. Siūlė jam už tai 
butą Maskvoje, bet Ivanauskas tvir
tai laikėsi savo nusistatymo ir pa
liko sovietišką sostinę tą pačią die
ną, kai pasibaigė jo kariška futbolo 
“tarnyba”.

Ivanauskas tapo “Žalgirio” žvaigž
de. 1987 m. jis su šia komanda išsi
kovojo Sov. Sąjungos čempionate 
“bronzą”, jį vilko į pirmąją Sov. 
Sąjungos ir olimpinę rinktinę. Val
do žaidimu susidomėjo kai kurie va
karų Europos klubai. Tačiau 1990 
m. vasarą Lietuvos futbolininkai 
išstojo iš Sov. Sąjungos futbolo 
federacijos, ir tai galėjo nutrauk
ti gabių fubolininkų karjeras.

Lietuviai, išstoję iš Sov. Sąjun
gos futbolo federacijos, negavo tarp
tautinėje plotmėje reikiamo pripa
žinimo ir negalėjo išduoti žaidė
jams vadinamos “žalios kortelės”, 
kuri leistų pasirašyti sutartį su už
sieniu.

Vladas Ivanauskas ir jo bičiuliai 
susirūpino, tačiau greit iš šios pa
dėties rado išeitį. “Žalgirio” fut
bolininkams perėjimo punktu tapo 
jų pasirinktas Maskvos “Lokomoty
vo” klubas. Vilniaus futbolininkai 
atvykdavo į Maskvą, kelis mėne
sius pažaisdavo “Lokomotyvo” są
state Sov. Sąjungos pirmenybėse, 
o paskui “Lokomotyvas” ir Sov. Są
jungos futbolo federacija duodavo 
lietuviams futbolininkams leidi
mą pereiti į Vakarų Europos klu-

Rungtynių Lietuva-JAV metu ŽIL
VINAS ŽYDELIS kovoja su ameri
kiečiu dėl kamuolio

Nuotr. iš vokiečių spaudos

bus. Tuo būdu Ivanauskas pasiro
dė Austrijos komandoje “Austria”, 
kurioje žaidė tris sezonus ir kuri 
tris kartus tapo Austrijos čempione.

Europoje Ivanauskas buvo paste
bėtas. Daugelis klubų, ypač vokie
čių, norėjo jį turėti. Prieš šį sezoną 
rudens metu žaidžiantį Valdą Iva
nauską iš “Austria” klubo norėjo 
nupirkti “Duisburg”, “Eintracht” 
ir “Hamburg” klubai. Daugiausia 
galėjo pasiūlyti “Hamburg”, kuris, 
sumokėjęs austrams milijoną dole
rių, gavo futbolininką, kuris tuoj 
tapo Hamburgo sirgalių favoritu.

Valdo Ivanauske) debiutas Vokie
tijos futbolo lygoje buvo nuostabus: 
pirmose dviejose rungtynėse jis 
įmušė tris įvarčius, jį pavadino “Iva
nu”, o žiūrovų tribūnose šalia “Ham
burg” klubo vėliavėlių pasirodė 
lietuviškos trispalvės.

Vokietijos spauda sužinojo, kad 
Ivanausko prosenelė buvo vokietė 
ir pasiūlė, kad jis turėtų stengtis 
gauti Vokietijos pilietybę. “Aš esu 
lietuvis”, - jis atsakė į tokius pasiū
lymus, - “ir ketinu jau šių metų ru
denį žaisti atrankiniame turnyre dėl 
Europos čempionato Lietuvos rink
tinės sudėtyje”. J.B.

Šarūnas Marčiulionis 
viešėjo Lietuvoje

1994 m. kovo pabaigoje iš JAV- 
bių kelioms savaitėms buvo namo 
parvykęs Š. Marčiulionis, kuris dėl 
kelio raiščių pažeidimo buvo pri
verstas praleisti šį NBS sezoną. 
Žurnalistų klausinėjamas jis sakė: 
“Galiu jau po truputį bėgioti, mė
tyti į krepšį, lengvai žaisti - tik be 
kontaktų. Dar reikia kokius porą 
mėnesių palaukti, kol normaliai ga
lėsiu jaustis aikštelėje”. Tolesnia
me pokalbyje su žiniasklaidos atsto
vais pareiškė, kad namo parvykti vi
suomet malonu, tačiau rūpi ir kiti 
reikalai, kaip LKL (Lietuvos krepši
nio lyga), kurios pirmininku jis 
yra, viešbutis “Šarūnas” ir kt.

“Golden State Warriors” vadovy
bė, išleisdama Šarūną namo, pagei
davo, kad jis nedaug sportuotų. Bė
giotų pamažu, stiprintų raumenis, 
bet be jokio “stumdymosi”. Nepa
tarė net teniso žaisti.

Apie Lietuvos krepšinio lygą 
(LKL), kuri jau baigia pirmąjį savo 
varžybinį sezoną ir kurioje daly
vauja 10 profesionalinių komandų, 
paklaustas, kaip atrodo dabar orga
nizaciniai ir varžybiniai reikalai 
ir ar viskas klostytis gerąja linkme 
pirmyn, Š. Marčiulionis atsakė, jog 
panaši padėtis prieš 50 metų buvo 
išgyventa ir NBA, apie ką yra jam 
pasakojęs ir patarimų davęs “War
riors” pirmininkas D. Finnane. 
Krepšinio klestėjimas prasidėjo, kai 
komandų rėmėjai pasidarė jų šei
mininkais. Atrodo, kaip tik šiuo me
tu per šį bandomąjį periodą ir LKL 
“irkluoja”.

Krepšinio sirgalius Lietuvoje ir 
išeivijoje domina jaunojo krepši
ninko Artūro Karnišovo ateities 
perspektyvos. Kaip žinoma, jis yra 
bebaigiąs Seton Hali universitetą 
ir jau baigė savo karjerą NCAA ly
goje, žaisdamas šios aukštosios mo
kyklos rinktinėje. A. Karnišovas 
yra pakviestas į NBA treniruočių 
stovyklą. Kokios galimybės jam pa
kliūti į NBA?

Š. Marčiulionis pareiškė, kad 
naujokių pasirinkime šiais metais 
bus ypatingai stipri konkurencija, 
nes 1994-ji yra paskutiniai metai, 
kai nėra ribojamos NBA debiutantų 
sutarčių sumos. Be abejonės veršis 
nemažai ir nebaigusių studijų krep
šininkų. Sekančiais metais NBA pir

mamečių sutarčių sumos jau bus ri
bojamos, todėl mežesnis kandidatų 
skaičius pateks į NBA.

Šarūnas Marčiulionis arti pusant
ro NBA varžybinio sezono praleido 
begydydamas sužeistą koją. Jis tiki
si, kad sekančiame dalyvaus, ir sėk
mė jį lydės kaip ir anksčiau. Sig. K.

Jaunučių krepšinis Klivlande
1994 m. ŠALFASS-gos jaunučių 

krepšinio pirmenybės vyko balan
džio 23-24 d.d. Klivlande ir jose daly
vavo 23 komandos. Meisteriais (B, D 
ir E) tapo Hamiltono “Kovo”, o C kla
sėje Londono “Tauro” jaunieji krep
šininkai. Pirmenybes pravedė Kliv- 
lando lietuvių sporto klubas “Žai
bas”. Plačiau apie šias varžybas ki
tą kartą.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai - ruoškitės pirmam 

susirinkimui! Šeštadienį, gegužės 
14, po šeštadieninės mokyklos 
įvyks susipažinimas su Mokslei
vių ateitininkų sąjunga (MAS). 
Dalyvaus ypatingas svečias iš 
MAS centro valdybos, rodysime 
skaidres, kartu bendraudami ir 
vaišindamiesi “pizza” planuosi
me tolimesnę veiklą. Bus parū
pintas susisiekimas iš lietuviš
kos mokyklos ir po susirinkimo 
į namus. Kviečiamas visas moks
leivių amžiaus jaunimas dalyvau
ti. Norintys daugiau informaci
jos, kreipkitės 533-0621 (kun. Edis 
Putrimas).

Trys susirinkimai pramatyti 
prieš vasaros atostogas. Pirmasis 
įvyks gegužės 14 d., po to numaty
tos datos susirinkimams birželio 
5 d. ir birželio 19 d. Apie pakeiti
mus pranešime per pirmąjį susi
rinkimą.

Ateitininkų agapė įvyks gegu
žės 15 d. po 10.15 Mišių parodų sa
lėje. Ateitininkų federacijos at
stovas padarys pranešimą apie 
šią vasarą įvykstantį XII Ateiti
ninkų kongresą Vilniuje. Šie kong
resiniai metai yra ypatingi atei
tininkams, nes kongresas pirmą 
kartą nuo pirmosios nepriklauso
mybės laikų suves Lietuvos ir išei
vijos bendraminčius. Ne visi galės 
dalyvauti kongrese, bet dalyvau
dami agapėje, sužinosime kas ten 
vyks, kad galėtume dalyvauti bent 
dvasioje.

Popiežius Jonas Paulius II šven
čia savo gimtadienį gegužės mėn. 
Šia proga bus surengta paroda 
apie Popiežiaus kelionę į Lietuvą
1993 m. Nuotraukų, plakatų, pa
veiksliukų ir knygų paroda bus pa
rodų salėje po visų Mišių.

Studentų ateitininkų rekolek
cijos ir baidarių kelionė įvyks
1994 m. gegužės 27-29 d.d. Algonquin 
Parke. Rekolekcijų programą pra
ves kunigas Antanas Saulaitis, SJ. 
Keliaudami baidarėmis, pamąsty- 
sim kas yra ir kaip meš kuriam Die
vo Karalystę pagal jo valią. Penkta
dienį vakare gegužės 27 d. nuvyk
sime į Dwight Base (netoli Hunts
ville). Pernakvosime Dwight Base 
penktadienio vakarą. Pradėsime 
iškylą anksti šeštadienio rytą. 
Sekmadienio vakare grįšime į To
rontą. Rekolekcijų mokestis $110.75. 
Prašome iš anksto užsiregistruoti 
(iki gegužės 15 d.) kreipdamiesi 
tel. 447-6043 arba 588-4744.

1994 - Ateitininkų kongreso me
tai! Liepos 11-14 d.d. įvyks prieš- 
kongresinė moksleivių ir studen
tų ateitininkų stovykla Berčiūnų 
stovyklavietėje (netoli Panevėžio). 
Įvairi nuotaikinga akademinė bei 
darbinė programa paruoš daly
vius Kongresui. XII Ateitininkų 
kongresas vyks po stovyklos, lie
pos 15-17 d.d., Vilniuje. Tolimes
nes žinias rasite šiame skyrelyje.

Šios savaitės mintis: Balandžio 
lietus atneša gegužės pumpurėlius

Skautų veikla
• Skautų tėvų komitetas gegu

žės 14 d. nuo 8 v.r. rengia įvairių 
daiktų išpardavimą (rummage sa
le) Neil McLennan Parke į šiaurę 
nuo Bloor prie Runnymede pože
minio. Kas dar neatvežė daiktų, 
juos galima pristatyti tą patį rytą.

• Pasaulio skautų globėjo Šv. 
Jurgio minėjimo proga balandžio 
24 d. “Rambyno” ir “Šatrijos” tun
tai organizuotai su vėliavom daly
vavo klebono kun. J. Staškaus at
našautose Mišiose Lietuvos kan
kinių šventovėje. Iškilmingumą 
didino muz. N. Benotienės vado
vaujamas jaunimo choras, įsijun
giant ir solistei S. Žiemelytei. Mi
šių skaitinius atliko si. L. Narušis.

Po pamaldų Anapilio salėje įvy
ko iškilminga sueiga. Dalyvavo 
120 skautų-čių. LSB VS v.s. fil. A. 
Seko įsakymu Pažangumo žyme
niu apdovanoti: J. Baliūnas, L. 
Geniotis, D. Narušis, J. Šimonė- 
lis, D. Sonda; Vėliavos žymeniu 
si. R. Pečiulis ir v.sl. S. Valadka 
ir Tėvynės sūnaus žymeniu v.sl. 
D. Viskontas ir v.sl. A. Pacevičius. 
Paskirti nauji vadovai: DLK Min
daugo sk. draugininku ps. R. Ka
lendra, sk. vyčių būrelio vadu v. 
si. G. Karasiejus. Vilkiuko įžodį 
priėmė A. Petrauskas. LSS VS v.s. 
B. Banaitienės įsakymu v.sk. v.sl. 
D. Petrauskienė, pakelta į paskau- 
tininkės laipsnį, atliko skautinin- 
kės įžodį. Šventės proga tun. v.s. 
A. Senkus visus sveikino ir kvietė 
registruotis į “Romuvos” stovyklą. 
Sueiga baigta vėliavų išnešimu ir 
malda “Ateina naktis”. M.

/MvM' lietuvių
J T I f KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
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. (variablerate) 

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 ................. 7.00%
2 metų ................. 7.75%
3 metų ................. 8.00%

(fixed rate)

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

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

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 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. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ
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 1.1.

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

LEDAS REIRIŲERATION 
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 
theoesf

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

MEDELIS CONSUL TING 1
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 į namus.

KELIONĖS Į LIETUVA per Amsterdamą, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Varšuvą arba kitomis jūsų pa
geidaujamomis oro linijomis. Didelis pasirinkimas, geros kainos. 
$995.00 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, į virš minėtą kainą įsiskaitė ir 2 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 lienci IC

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



Kanados lietuvių bendruomenės žinios
Pagalbos Lietuvai siunta iš

siųsta balandžio viduryje: Šir
vintų rajono centrinei ligoninei 
pasiųsta du šviestuvai operaci
nėms, intensyviai ligonių slau
gai 12 lovų, 8 stalai, 9 dėžės įvairių 
medikamentų; Kauno II klinikinei 
ligoninei 7 vežimėliai ir 18 įvai
rių reikmenų invalidams; įvairių 
medikamentų Kauno Kardiologi
jos institutui; 4 dėžės medicini
nių knygų - Lietuvos sveikatos 
ministerijos bibliotekai; Kauno 
Raudonojo kryžiaus ligoninei - 5 
dėžės drabužių ligoniams; Klai
pėdos universiteto vakarų Lietu
vos ir Prūsijos istorijos centrui 
bei Lietuvos literatūros institu
tui - įvairūs išeivijoje išleisti 
istoriniai veikalai; Kauno Tech
nikos mokyklai - 14 dėžių mokslo 
vadovėlių; Vilniaus Verslo mokyk
lai - 10 dėžių metodinės literatū
ros; Alytaus Aukštajai techninei 
mokyklai - 8 dėžės vadovėlių; Kul
tūros ir švietimo ministerijos in
formatikos bei prognozavimo cent
rui - 125 kompiuteriai; Katalikiš
kajai radijo stočiai “Mažoji stu
dija” - 13 dėžių išeivijos spaudos 
leidinių; Vilniaus universiteto 
bibliotekai - 42 dėžės įvairių kny
gų (a.a. A. Šukio palikimas); Kul
tūros ir švietimo ministerijai - 
15 dėžių vadovėlių. Visas organi
zacinis darbas - tai KLB valdybos 
Humanitarinės pagalbos sekci
jos (pirm. Vilija Gačionytė) rū
pestis, talkininkaujant R. Punk- 
riui, A. Kalendrai bei kitiems sa
vanoriams. Siuntos persiuntimą fi
nansavo Toronto “Paramos”, Ha
miltono “Talkos” bei Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvai. 
KLB valdyba dėkoja visiems au
kotojams bei talkininkams, pri- 
sidėjusiems prie šios prasmin
gos dovanos Lietuvai.

Baltiečių vakaras Otavoje įvy
ko balandžio 26 d. Tai jau dvide

šimt pirmasis toks gražus Kana
dos baltiečių federacijos rengi
nys. Buvo malonu, kad ir politi
nio atoslūgio laikotarpiu Balti
jos valstybių klausimai yra ak
tualūs Kanados valdžiai. Gausus 
būrys parlamentarų, senatorių 
bei užsienio reikalų pareigūnų 
rado laiko ir matė reikalą parem
ti baltiečius tiek morališkai, tiek 
ir finansiškai, surandant lėšų Ka
nados biudžete įvairių projektų 
įgyvendinimui Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Vakaro garbės 
svečiu buvo Kanados užsienio rei
kalų ministeris A. Ouellette. Susi
tikimas praėjo draugiškoje bei šil
toje aplinkoje.

Kanados lietuvių bendruome
nė Dainų šventės komitetui pa
aukojo $220 JAV dol., apmokėda
ma visų vykstančių Kanados meni
nių kolektyvų šventinius skiria
muosius ženklus bei plakatus.

Kanados lietuvių bendruomenei 
aukojo: Otavos apylinkė: $50 - J. 
V. Daniai; $40 - L. Giriūnas; $30 - 
P. E. Jurgučiai; $20 - E. J. Barisos, 
R. O. Barisos, V. A. Radžiai, dr. A. 
Šidlauskas; $10 - V. S. Balsevi
čiai, G. S. Mitalai, J. Morkūnas, dr. 
M. Ramūnas.
$100 - A. Senkus (Toronto); $50 
- A. Smilgys (Vancouver), P. Ro- 
žaitis; $20 - O. Juodišienė, B. Jo- 
nelienė (Toronto); $10 - M. Andriu- 
levičius, J. P. Ivanauskai.

Visiems aukotojams KLB valdy
ba nuoširdžiai dėkoja.

Vaizdąjuostė “Mūsų pastogėje” 
vis plačiau žinoma ne tik Kana
doje, bet JAV ir Vokietijoje. Tad 
kviečiame visus praturtinti savo 
videotekas tautiška vaizdajuos
te. Kaina $20, plius persiuntimo 
išlaidos. Čekius rašyti KLB vardu 
ir siųsti į KLB raštinę: 1011 Colle
ge St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Ca
nada. Inf.

Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugoje gieda jaunimo choras, vadovaujamas muz. NIJOLĖS BENOTIENES 
(stovi kairėje) Nuotr- M Biiūno
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (į pietus 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) Tel . 53Q_j Q70

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

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

Aukos Kanados lietuvių fondui
Įnašai Kanados lietuvių fondui 

už mirusus: $100 - a.a. Leoną Kar- 
būną: L. Urbonienė; $10 - a.a. Vy
tautą Buragą: P. Šidlauskas, K. Žil
vytis, P. Zūbas, S. Karnas, A. Povi- 
lauskas, J. Tiškūnas, J. Lasys, J. 
Bukšaitis, P. Šturmas, J. Nešukai- 
tis, J. Krištolaitis; $20 - a.a. Agotą 
Norkevičienė: P. Zabarauskas; 
$100 - a.a. Praną Dainių: Britų Ko
lumbijos medžiotojų klubas “Beb
ras”; $50 - a.a. M. Janulionienę: R. 
Traczyk; $20 - a.a. Joną Araminą: 
P. Adamonis, J. Dalmotas, A. Da- 
sys, K. Mickus, V. Markauskas, M. 
Kringelis, Z. Barysas, J. Naru
ševičius, J. Žitkus, L. Stankevi
čius, J. Mieliaufekas, V. Skaisgi
ris; $825 - a.a. Antaną Danaitį: 
P. Ledas, V. L. Pleškaitis, V. J. Da
nys, P. R. Brikis, A. A. Paškevičius, 
R. O. Barisa, A. Gudžiūnienė, N. Z. 
Dabrowski, V. N. Raisys, J. E. Va
liulis, V. V. Radžius, A. B. Eiman
tas, B. Vilčinskienė, R. Taaffe, V. 
J. Prisčepionka, J. A. Buivydas, J. 
A. Morkūnas, P. Jurgutis, A. Bru

žienė, B. R. Čeponkus, K. Barteš- 
ka, I. Gabalis, V. S. Balsevičius, 
L. Giriūnas, J. V. Verbyla, A. Ši
manskienė, dr. A. Jurkus, G. S. Mi
talas, dr. A. Šidlauskas.

Palikimai: $1,000 - Tony Janel 
(Janeliūnas); $100-Jonas Arminas.

Asmeniniai įnašai: $1,500 - 
($12,750) kredito kooperatyvas 
“Parama”; $500 - ($1,000) S. Veive
rys; $300 - ($400) dr. A. D. Dickson; 
$150 - P. Basys; $125 - ($12,075) 
KLB Otavos apylinkė; $120 - ($240)
I. L. Prialgauskas; $100 - A. B. Ei
mantas ($200), J. Staškevičius 
($500), A. Saplys, M. Danielius, A. 
S. Danaitis ($700), G. Paulionienė,
J. Wawrow, L. Wawrow, L. Našlė
nienė, A. Garkūnas ($200), A. Stase- 
vičius ($1,200), V. Adamonis ($500), 
I. Adomavičienė, I. Kairienė, Ne
kaltai Pradėtosios Marijos vienuo
lijos seserys; $50 - A. A. Paškevi
čius ($1,400); $20-J. Pužas.

Aukojusiems dėkoja Kanados 
lietuvių fondas.

SKAITYTOJAI PASISAKO

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

IŠ PRAGARO IŠGELBĖTAS...
Ruanda, kadaise taikinga šalis, 

nuo 1994 m. balandžio 6 d. pasida
rė pragaru: prasidėjo baisios žu
dynės, atsirado šimtai tūkstančių 
pabėgėlių. Tas pragaras dar nesi
baigia. Visi baltieji gyventojai 
buvo iš ten evakuoti ir nebėra ten 
jokios pasiuntinybės.

Iš to pragaro mane išgelbėjo 
Jungtinių Tautų kareiviai ir pavo
jingose vietose mane paslėpė savo 
tanke. Išsprukau iš ten be jokių 
dokumentų ir visi mano adresai 
ten liko .. . Labai norėčiau susi
siekti su bičiuliais JAV-ėse ir Ka
nadoje, kur tikiuosi rudenį lanky
tis. Tad prašau bičiulius tautie
čius, kurie man rašydavo ir kurie 
norėtų, kad rudenį susitiktumėme, 
man atsiųsti savo adresus ir tele
fono numerį žemiau nurodytu ad
resu.

Labai už tai dėkoju ir linkiu pa
laimos!

Kun. Hermanas Šulcas, SDB, 
Heidkamp 37, 21335 Lueneburg,

Germany.
Tel. 0049-4131-42329 

Faksas: 0049-4131-44676

PRIEKAIŠTAI TIKINTIESIEMS
Į straipsnį “Nepagrįsti priekaiš

tai Lietuvos tikintiesiems “TŽ” 
1994 m. 16 nr. gauta pora ilgokų 
atsiliepimų. Čia pateikiame bū
dingesnes ištraukas. RED.

Perskaičiusi gerb. kun. K. J. 
Ambraso, SJ, straipsnį “TŽ” 1994 
m. 16 nr. nepasakyčiau, kad tie 
Algirdo Gustaičio priekaištai taip 
jau visai nepagrįsti.

Atverskime Lietuvos istorijos 
lapus. Matysime, kad su krikščio
nybe Lietuva buvo ir aplenkinta. 
A. Gustaitis to nepamiršo. Ir ne 
be pagrindo. .

O kaip dabartinėj Lietuvoj yra 
su tautinėmis mažumomis? Jos 
šaukia autonomijos! Ir net mela
gingai šūkauja apie Lietuvą spau
doje (juk neseniai tai buvo). Tai 
ar dar negana mažumų, kurios už
simojusios skaldyti Lietuvą? Ar 
dar negana savo pačių moralinio 
ir materialinio skurdo? Visa tai 
atėjo su okupacijom.

realty systems inc.
RAIMUNDAS Raymond) 
PACEVIČIUS
Jei norite pirkti ar 
parduoti namą ar 
gauti informacijų, 
prašome kreiptis 
šiais
darbo HHSaKai
(905) 896-3333 galima susisiekti 24 
vai. (Pager); namų- (905) 524-3899;

FAX (905) 848-5327.
Adresas: 1528 Dundas St. West, 

Mississauga, Ont. L5C1E4
Maloniai patarnausime lietuvių ir 

anglų kalbomis.

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

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.

$"l 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 (Kan.) 
Smulkesnių žinių teiraukitės: 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)

GINTARAS

EXPRESS

Kun. H. Šulcas, kokias dideles 
pareigas būtų kur beėjęs, elgiasi 
neapdairiai parsigabendamas 
Lietuvon svečių iš savo misijų 
krašto. Jeigu nebūtų “pavėjui” 
pasiekę gandai (“dabar tai jau už
darysim pinigines pranciškonams 
už jų importą”), vargu ar kun. H. 
Šulcas savo svečius būtų taip grei
tai išlydėjęs. Patartina šiam dva
siškiui neimti pavyzdžio iš Ameri
kos, kur atsigabeno afrikiečius 
kaip vergus, o dabar nuo jų kenčia.

Kotryna Graudienė-Grigaitytė,
Milltown, NJ, USA

♦ ♦ ♦
“Jūs sielojatės, kad lietuviai 

kunigai mokėtų bent dvi ar tris 
svetimas kalbas. Sutinku, kad sve
timų kalbų mokėjimas yra reika
lingas, bet tų kalbų, kurios pade
da save praturtinti. Lenkų kalba 
yra bereikšmė, nors aš ją moku ge
riau už bet kurį lenką, bet ji ma
no gyvenimo nepraturtino. Nema
nau, kad lenkų kalba, kaip jūs sa
kote, yra “didelis privalumas ir 
net būtinybė, nes tai vienas lan
gas į kaimynų kultūrą, istoriją, 
buitį”. Lenkų kalba Lietuvoje 
yra reikalinga tiktai lietuvių nu
tautinimui, kurį apgailėtinai len
kai labai gerai moka vykdyti per 
savo katalikų dvasininkiją.

Kai Jūs dar buvote vystykluo
se, aš buvau Vilniaus kunigų se
minarijos auklėtiniu. Tada, 1936 
m., vyko pilietinis karas Ispani
joje. Kadangi klierikams spauda 
seminarijoje nebuvo prieinama, 
lenkas seminarijos dvasios vado
vas kan. Elert, ąpsišarvavęs len
kų kultūra, remdamasis “polska 
wiara katolicka” dėsniais, mums 
pateikdamas dienos įvykių ap
žvalgą, atrodė, kad jis mielai ap

ginkluotų klierikus peiliais, jei
gu jie norėtų vykti Ispanijon ko
voti su gen. Franco priešais, ne
svarbu, ar jie yra komunistai, ar 
tik nesutinkantieji su jo diktatū
ra. Atrodo, kad slavai tai daro ir 
dabar Bosnijoje.

Ta, to tuolaikinio mano aukštos 
lenkų kultūros dvasinio vadovo 
laikysena ir buvo pagrindinis met- 
muo, kodėl mano, tada dar jauno 
idealisto, kaip dvasininko gyve
nimas užsibaigė Putino romano 
“Altorių šešėly” pirmuoju tomu, 
pavadintu “Introibo ad altare 
Dei”.

Stasys Jakaitis, 
Port Hope, Ont.

APGAILĖTINA PRADŽIA
PLB pirm. Bronius Nainys rašė, 

kad “užsimojo įvykdyti seniai puo
selėjamą svajonę, didįjį uždavinį 
- parūpinti Lietuvos kovų ir kan
čių istoriją ir visos išeivijos var
du padovanoti ją Lietuvai”.

Šiandien ši svajonė tapo tikro
ve. Deja, vietoj dovanos mūsų Si
biro kankiniai, tremtiniai ir visa 
Lietuva tapo įžeista. Knygą reda
gavo istorikai buvę kompartijos 
nariai, sutelkę sovietinius doku
mentus, neatskleidžiančius tik
rovės.

Kodėl niekas prieš atiduodant 
spausdinti jos neperskaitė? Vil
niuje prie parlamento yra PLB 
paskirtas atstovas. Jis ar kuris 
kitas lietuvis, ypač Sibiro trem
tinys, galėjo lengvai tai atlikti. 
Žmogus gali klysti, bet už klaidas 
yra atsakingas. Didžiausia atsa
komybė tenka PLB valdybai, ypač 
jos pirm. B. Nainiui.

Numatyta “Lietuvos kančių ir 
kovų istorija” anglų ir kitomis 
kalbomis išleisti. ‘ Tikėkime, ta 
klaida nepasikartos.

Dr. A. Bacevičius,
Toronto, Ont.

Dr. R. KARKA,
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

D.D.S. M.S. Dip. Orth.

Telefonas
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. We$t, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

įstaigo$ telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

Jūsų svajonė. Tuojau skambinkite tel. 763-51 61

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

-MARIJANA McKinnon.

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauj'a 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.

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.

SiMįV^ Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/HKK West Realty Inc.A 1678 Bloor Street West
Toronto Ontario M6P 1A9 >

An independent member broker Dhone: (416) 769-1616

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

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.

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

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

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. - 4 v.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

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*

DRAŪDA ----IASL RAACE
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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TORONTO
Anapilio žinios

— Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 15, 11 v.r. Mišių metu mūsų pa
rapijos vaikučiai priims Pirmąją 
Komuniją.

— Besirengiančių Pirmajai Ko
munijai vaikučių pirmoji išpažin
tis bus gegužės 12, ketvirtadienį, 
6 v.v. mūsų šventovėje.

— Gegužės 14 d., 10 v.r., bus lai
komos Mišios Lietuvos intencija. 
KLKM d-jos šios parapijos skyriaus 
narės kviečiamos pamaldose daly
vauti.

— A.a. Antanas Masionis, 85 m. 
amžiaus, mirė Wasagoje 1994 m. ge
gužės 7 d. Palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse, Mississaugoje iš Lie
tuvos kankinių Šventovės, gegužės
10 d., 10.30 v.r.

— Apie ligonius, norinčius kuni
go apsilankymo, prašome skambinti 
klebonijon tel. 277-1270.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje patalpose ruošiama lie
tuviškų mokyklų mokinių darbų 
paroda. Vadovybė ieško juostelės 
“Lietuva, tu mano šiaurės pašvais
tė”. Muziejaus lankymo valandos: 
sekmadieniais nuo 10.30 v.r. iki 
8 v.v., o pirmadieniais nuo 12 v. 
iki 9 v.v.

— Artėja Sekminės (gegužės 22 d.) 
Devynios dienos prieš šią šventę 
skiriamos maldai, L y. novenai į 
Šventąją Dvasią. Maldos tekstas 
yra padėtas prie žiniaraščio. Pra
šome jį pasiimti ir kviečiame juo 
naudotis. Pagrindinė intencija — 
už savo parapijas ir dvasinį atgi
mimą Lietuvoje.

— Mišios gegužės 15, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Paliūną,
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Joną Gudelį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio Motinos dienos 

popietėje dalyvavo 325 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė: Jonas Ja
kaitis iš Vilniaus, Danutė ir Rimas 
Liaubai iš Medina, Ohio, Olga Ne- 
chiporenko iš Vinnitsa, Ukrainos, 
W. Bingham iš Škotijos Glasgowo. 
Svečius pristatė ir motinas pasvei
kino LN visuomeninės veiklos k-to 
pirm. T. Stanulis. Savo kūrybos, 
skirtos Motinos dienai, paskaitė 
visuomenininkas ir garbės šaulys 
Stasys Jokūbaitis.

— LN valdybos posėdis įvyks ge
gužės 12, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Birželio 11 d. įvyks LN visuo
meninės veiklos komiteto rengia
mas vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas. Daiktai priimami LN 
darbo valandomis nuo 9 v.r. iki 5 
v.p.p. Negalintys pristatyti drabu
žių ar daiktų į LN, prašomi skam
binti LN vedėjai tel. 532-3311, ir 
daiktai bus paimti iš jūsų namų su
tartu laiku.

— Gegužės 15, sekmadienį, 1 v.p.p. 
įvyks LN vyrų būrelio valdybos po
sėdis. Bus aptarti gegužinės ir po
ilsio stovyklos reikalai. Negalin
tieji dalyvauti posėdyje praneša 
T. Stanuliui tel. 231-4937.

— LN reikalingas darbininkas 
pastato priežiūrai. Kreiptis į LN 
raštinę tel. 532-3311.

— Gegužės 4 d. LN seklyčioje pa
pigintų butų (Kaunas Non-Profit 
Homes Inc.) valdybos nariai turėjo 
konferenciją su gyvenviečių minis
terijos (Ministry of Housing) atsto
vais. Buvo išsamiai nušviestas pa
pigintų butų reikalingumas, ypatin
gai tiems tautiečiams, kurie dėl 
sveikatos negalavimo bus pakeliui 
į Slaugos namus, būsimo pastato 
žemesniuose aukštuose.

— Aukos Slaugos namams priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose, arba tiesiog siųs
ti: Labdaros fondas, Lietuvių slau
gos namai, 1573 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M6P 1A6.

IEŠKAU auklės dviems berniukams 
10 ir 3,5 m. amžiaus, kuri gyventų 
kartu. Turi kalbėti rusiškai. Skam- 
binti tel. 905-731-4301._________

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

REIKALINGAS asmuo visam ar 
daliniam laikui prižiūrėti vyres
nio amžiaus moterį. Skambinti po 5 
v.p.p. tel. 416-251-0798, 905-822- 
9139 arba 905-527-0107.

IŠNUOMOJAMAS gražus ir šva
rus dviejų miegamųjų butas Jane 
gatvės rąjone į šiaurę nuo Shep- 
perd gatvės. $645 į mėnesį. Į kai
ną įeina mokestis už elektrą, ap
šildymą ir kt., taip pat už automo
bilio pastatymą. Arti parduotuvių. 
Skambinti tel. (416) 742-5254, (416) 
749-2319.

■■MMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE 
■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario'M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.; (416) 231-4937 
Fax (416) 231-6993 Teodoras (Ted) Stanulis
High Park - Indian Rd., atskiras namas, geros pajamos, 11 kam
barių, 3 virtuvės, 3 vonios, dvigubas garažas, arti tramvajaus ir 
požeminio traukinio, netoli parduotuvių. Skambinti tel. 231-3000.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį per 10.15 v. 

Mišias giedojo “Volungės” choras, 
sol. Anita Pakalniškytė-Puodžiū- 
nienė ir sol. Jonas Vaškevičius.

— Ruošiasi tuoktis Andrius T. Ka
rosas ir Meredith Warton.

— Susituokė Audra Siminkevičiū- 
tė ir Mark Mommersteeg.

— Pakrikštytas Alexander-Peter, 
Rasos (Saulėnaitės) ir Frank Aiello 
sūnus.

— Šv. Pranciškaus ordino mūsų pa
rapijos kongregacijos mėnesinis 
susirinkimas ir Mišios įvyks šį ket
virtadienį, gegužės 12 d., lO.v.r.

— Kun. Klemensas Žalalis, OFM, 
75 m. amžiaus, dirbęs mūsų parapi
joj 1959-60 m., mirė Bruklyne, NY, 
balandžio 27 d. Palaidotas balan
džio 30 d. Šv. Jono kapinėse, lietu
vių pranciškonų sekcijoje.

— Labdaros sekcijos surengtas 
vartotų daiktų ir drabužių išparda
vimas, įvykęs praeitą savaitę mū
sų salėje, atnešė apie $6,000 pelno.

— Mūsų šventovėje gegužinės pa
maldos šiokiadieniais vyksta 7 v.v., 
šeštadieniais Marijos litanija kal
bama po 9 v. Mišių, o sekmadieniais 
litanija giedama po 11.30 v. Mišių.

— Mišios gegužės 15, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Povilą ir a.a. Oną 
Alimus, 9.20 v.r. - už a.a. Antaniną 
ir a.a. Leoną Dromantus, 10.15 v.r. - 
už gyvas ir mirusias motinas (nove- 
ną), a.a. Anelę Žilienę ir a.a. Joną 
Gudelį, 11.30 v.r. - už gyvus ir miru
sius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
— Padėka visiems prisidėjusiems 

prie parapijos patalpų-kiemo tvar- 
kymo-valymo gegužės 7, šeštadienį.

— Motinos dienos pamaldas laikė 
parapijiečiai K. Stulpinas ir E. Ste
ponas. Altoriaus ir mamoms gėles 
paaukojo Steponų šeima.

— Prisimindami į amžinybę išly
dėtą p. Masiulytę, Buntinų šeima 
Čikagoje parapijai paaukojo $50.

— Metinės sukakties proga į am
žinybę iškeliavusią mamytę prisi
minti ir pagerbti Jurgis Sederavi
čius ir šeima parapijos chorui pa
aukojo $50.

— Kun. P. Dilys sveikatos reika
lais lankėsi Čikagoje. Sekančios 
pamaldos įprastu laiku gegužės 15, 
sekmadienį, 11.15 v.r., laikys kun. 
P. Dilys.

— Valdybos posėdis gegužės 18, 
trečiadienį, 7 v.v., parapijos patal
pose.

— Kviečiame į Vakaronę Sibiro 
tremtiniams paremti birželio 9, 
ketvirtadienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo 
parapijos salėje. Rengia Baltiečių 
moterų tarybos lietuvių skyrius.

— Birželio 18, šeštadienį, 4 v.p.p., 
P. ir I. Šturmų namuose, (1587 Live- 
oak Dr., Mississauga), renkasi jauni
mas pasiruošti “Pikniko parodai”. 
Kviečiame visus jaunai nusiteiku
sius.

— Birželio 19, sekmadienį, po 11 v. 
pamaldų, kun. Povilui Diliui pagerb
ti Toronto Lietuvių namuose įvyks 
išleistuviniai atsisveikinimo pie
tūs. Kviečiame visus gausiai daly
vauti, pagerbti ilgametį mūsų dva
sios vadovą. Dėl informacijos pra
šome skambinti E. Steponui tel. 622- 
5896, P. Šturmui tel. 905-274-3529, 
V. Dauginiui tel. 533-1121.

— Parapijos gegužinė birželio 26, 
sekmadienį, Huron Parke, (Mavis ir 
The Queensway). Pamaldos 11 v.r. Po 
jų bendri pietūs, žaidimai, links
moji dalis. V.D.

Virginija Noreikienė ir jos 
sūnus Laimonas, abu iš Lietu
vos, lydimi giminaičio ir “TŽ” 
bendradarbio Alg. Eimanto, 
gegužės 6 d. lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose” ir domėjosi laik
raščio leidyba. Laimonas — 
sportininkas, atitarnavęs ant
rojo šaukimo privalomąją ka
rinę tarnybą vidaus reikalų 
ministerijos daliniuose.

JAUNAS VYRAS, stropus ir paty
ręs dažytojas atlieka įvairius (ma
žus ir didelius) namų vidaus dažy
mo darbus greitai, švariai ir sąži
ningai. Skambinti Linui tel. 416- 
767-8987 Toronte.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
“F»UIS1IZV’

Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio • elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų • langų
• dažymo ir kt. Įrengiame • rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas. 
Namų pirkėjų dėmesiui. Visapu
siška namo apžiūra ir praktiški 
patarimai. Skambinti Alvydui

tel. 848-9628

^^PA^SARIO POPIETĘ
1994 m. gegužės 15, sekmadienį, 1 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose
PROGRAMOJE: Toronto “Atžalyno” jaunimas ir

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras”
Veiks loterija, bus kavutė su pyragais. įėjimas - laisva auka
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

maloniai kviečia Jus dalyvauti

Iškilmingame mokslo metų 
užbaigimo akte,

8 kuris įvyks š.m. gegužės 20, penktadienį, 6.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos salėje. Biiietas-$2o.

V. Petrauskas, Rašytojų są
jungos narys, vertėjas iš Lie
tuvos, Literatūros ir leidybos 
skyriaus viršininkas Kultūros 
ir šveitimo ministerijoje gegu
žės 15 d. 2 v.p.p. LN Vytauto 
Didžiojo salėje skaitys paskai
tą tema “Žvilgsnis į Lietuvos 
biurokratiją”.

Jono Jurašo režisuojama dra
ma “Death and the Maiden”, 
parašyta Čilės dramaturgo 
Ariel Dorfman ir vaidinta 1993 
m. rudenį Toronte “Canadian 
Stage Company”, grįžta šį pava
sarį į St. Lawrence Centre for 
the Arts (27 Front St. E.) nuo 
gegužės 16 iki birželio 11. Šį 
vaidinimą finansuoja Hum
mingbird Communications 
Ltd., kurio vedėjas Fred Sor- 
kin yra lietuvių kilmės. Reži
sierius Jonas Jurašas, Kauno 
valstybinio teatro direktorius, 
yra pasižymėjęs savo darbu ne 
tik Lietuvoje, bet ir Japoni
joje bei JAV-bėse, dėstęs Yale 
dramos institute ir kituose 
JAV universitetuose. Praeitą 
rudenį šis dramos vaidinimas 
susilaukė plataus atgarsio ir 
“keturių žvaigždžių” įvertini
mo “The Globe & Mail” recen
zijoje. Daugiau informacijų 
galima gauti paskambinant tel. 
(416) 367-8243 (Patty Jarvis); 
dėl bilietų - tel. (416) 368-3110.

Inf.
Ontario meno galerija pra

neša, kad nuo gegužės 23 d. 
(Victoria Day) galerija veiks 
nuo antradienio iki sekmadie
nio 10 v.r. - 5.30 v.p.p. (išsky
rus trečiadienius: nuo 10 v.r. 
iki 10 v.v.) ir visus šventinius 
pirmadienius.

Sumažinta sveikatos drauda. 
Ontario sveikatos ministerė 
Ruth Grier praneša, kad iš
vykstantiems iš Kanados nuo 
1994 m. birželio 30 d. valdžia 
mokės tik iki 100 dol. dienai 
už greitosios pagalbos (emer
gency) priežiūrą ligoninėse ir 
iki 50 dol. dienai už paslaugas, 
nereikalaujančias ligoninės 
patarnavimo (out patient). Li
gi šiol mokėta iki 400 dienai 
abiem atvejais. Tuo sumažini
mu siekiama sutaupyti 20 mili
jonų dol. per metus.

REIKALINGAS mažas butas vie
nam nerūkančiam asmeniui. Skam
binti tel. 762-3349 Toronte.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

HIGH PARKO RAJONE išnuo
mojami su baldais nerūkančiam ir 
dirbančiam asmeniui vienas kam
barys ir virtuvė arba 2 kambariai 
ir virtuvė, taip pat kambarys ir vir
tuvė skiepe. Yra automobiliams pa
statyti vietos. Skambinti tel. (416) 
762-1569.

PARDUODAMAS puikus dviejų 
aukštų atskiras namas ramioje 
gatvėje Stavebank - Isabella rajo
ne. Moderni virtuvė, 4 dideli mie
gamieji, šeimos kambarys, židinys, 
2 išėjimai į kiemą, veranda, gara
žas dviems mašinoms. Arti Anapi
lio ir parduotuvių. Kaina $315,900. 
Skambinti Mr. Mundy telefonu (905) 
272-0090 arba (416) 620-4900 Count
rywide Realty Sales Inc.

Toronto Maironio mokykla 
nuoširdžiai dėkoja Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvui bei jos valdybai už $3,500 
auką lietuvybės bei jos kultū
ros išlaikymui. Ačiū! Vedėja

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” renginiai - 
“Gintariniai prisiminimai” ba
landžio 29 d., ir metinis kon
certas “Palangos Juzė” gegu
žės 7 d., praėjo iškiliai, sulau
kę plataus visuomenės dėme
sio bei gausių dalyvių. Dėko
jame visiems už prisidėjimą 
prie jų sėkmės. Gintariečių 
kelionę į Lietuvą parėmusių 
aukotojų pavardės bei koncer
to aprašymas kitame “TŽ” nr. K.

Motinos dienos pietūs Anapi
lyje praėjo sėkmingai, daly
vaujant pilnaĘ salei žmonių. 
Programą atliko Anapilio vai
kučių chorelis^ vadovaujamas 
N. Benotienės^.Popietei vado
vavo KLK moterų dr-jos Anapi
lio skyriaus narė O. Narušie- 
nė. Ruošos darbuose talkino 
Anapilio moterų būrelio pirm. 
R. Celejewska ir V. Narušis. 
Pietus gamino J. Gurklienė su 
talkininkėmis. Popietę rengė 
Lietuvos kankinių parapijos 
taryba. D.

Žurnalui “Caritas” Toronte 
aukojo: $15 — L. Ozabergaitė; 
$5 — M. Bumbulienė, J. Bara- 
kauskas, D. Didžbalienė, Z. 
Didžbalienė, V. Knyvaitė, L. 
Senkevičienė, D. Vaidilienė. 
Ačiū.

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 40 
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai” 
- plačios apimties savaitraštis. 
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada.

LEIDĖJAI 

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

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

Bilietai gaunami 
mokykloje arba 
pas B. Batraks 
telefonas

Hamiltono Aušros Vartų pa
rapijos choras, reikšdamas 
užuojautą savo choristei Zitai 
Sakalienei, jos broliui a.a. Vla
dui Vindašiui mirus, “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $25.

A.a. Viktorui Vaičiūnui mi
rus, užjausdami žmoną Birutę, 
Aldona ir Bronius Girčiai vie
toje gėlių aukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50.

A.a. Danutės Mičiūnienės 
atminimui, užjausdami jos vy
rą Antaną, sūnų Darių su žmo
na, seserį ir jos šeimą bei vi
sus artimuosius V. T. Slėniai ir 
krikšto duktė Daiva “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

“Tėviškės žiburių” spaudos 
vakaro proga W. Dauginis au
kojo $100. Nuoširdžiai atsipra
šome už praleidimą.

A.a. inž. Joną Kšivickį, mir
ties metinių proga, prisimin
dami ilgą ir malonią draugys
tę, Stasys ir Sofija Rakščiai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

Kanados lietuvių muziejui- 
archyvui aukojo: K. Girnys 
$1000, Tautos fondas Kanadoje 
$500. Nuoširdžiai dėkoja val
dyba.

Lietuvos “Caritas” federacijai 
aukojo: $50 - L. Balaišis, L. Ta
mošauskas, a.a. Vytauto Burago 
atminimui - Anapilio moterų 
būrelis, dr. E. Birgiolas, V. Kriau- 
čeliūnaitė-Hanson, R. Lamb, V. 
Kriaučeliūnas, Mr.& Mrs. Michi- 
sor; $40 - L. Baumgardas, A. R. 
Liškauskas su šeima; $30 - P. A. 
Augaičiai, V. Jasas, V. Švedas; 
$25 - Eve Benedetti-Clauser, D. 
Bėrius, A. E. Bočkai; $20 - M. 
Andriuškevičius, R. Celejewska, 
E. S. Kuzmickas, A. J. Lazzaro, 
V. Puodžiūnas, S. V. Radzevičiai, 
T. Stanulis; $15 - A. S. Petrai
čiai, A. Lazzaro, V. N. Tamulai- 
čiai, R. Russell; $10 - V. Aušro
tas, N. Balčiūnas, S. Girčienė,
L. Einikienė, A. K. Ivanauskai, 
J. Freiman, P. Karaliūnas, J. Ka- 
rasiejus, A. Lemežys, I. H. Pet
kai, J. Petronis, V. Sendžikas, 
G. B. Trinkos; $5 - A. Kazanavi- 
čienė, V. Skukauskas, K. Žeb
rauskas.

“Carito” slaugos namams Kau
ne aukojo: $20 - A. Jankaitienė,
M. Tamulaitienė; $10 - A. Vaidi
lienė.

Aukotojams nuoširdžiai dė
koja-

Lietuvos “Caritas” federacijai 
remti komitetas Toronte

M MONTREAL
Pirmąją Komuniją ir Sutvirtini

mo Sakramentą AV parapija iškil
mingai atšventė gegužės l d. Iškil
mės prasidėjo vaikučių eisena, po 
kurios sekė vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, su trijų kunigų palyda: kun. 
Kazimieras Ambrasas, kun. Salvi
jus Pranckūnas ir kun. J. Lipsky. 
Pilną šventovę maldininkų žavėjo 
choro “Ecce sacerdos magnus” ir 
kitos gražios giesmės. Vyskupas 
pamoksle anglų ir lietuvių kalbo
mis aiškino Sutvirtinimo Sakra
mento reikšmę kataliko gyvenime. 
Chorą dirigavo muz. Aleksandras 
Stankevičius, vargonais pritarė 
Marian Chabot, choro koordinato
rius Antanas Mickus.

Sutvirtinimo Sakramentą gavo: 
Dalius Bulota, Justinas Bulota, Ma
rius Bulota, Andrea Gorytė, Ado
mas Drešeris, Maika Drešerytė, 
Stephanie Greenspoon, Jūra Land
ry, Lyana Lapinaitė, Stephanie Ma
kauskaitė, Juozas Piečaitis, Paul 
Pingitore, Kristina Ramsay, Ina 
Rudinskaitė, Tomas Ručinskas, Da
rya Sodo, Erikas Sodo ir Danielius 
Staškevičius.

Pirmąją Komuniją duonos ir vyno 
pavidaluose iš vyskupo rankų gavo: 
Sofija Bulotaitė, Alisa Makauskai
tė, Erika Makauskaitė, Antanas Mic
kus, Lisa Oddy ir Krista Ptašinskai- 
tė. Klebonas ir parapijiečiai yra 
dėkingi seselei Paulei už rūpestin
gą vaikučių paruošimą P. Komunijai

40 AČIŪ!
Klientams už pasitikėjimą pavedant savo draudas. 

Visiems už parodytą dėmesį ir 
už rekomenduotus klientus.

Bendradarbiams už nuoširdų ir sąžiningą darbą. 
Dievui už sveikatą ir sėkmę.

PRADĖJOME PRIEŠ 40 METŲ:
Adamonis Insurance Agency Inc.: 1964 

Petras Adamonis: 1954
Su Jūsų pasitikėjimu ir dėmesiu tęsime darbą toliau, 

siekdami abipusės naudos draudos srityje.

PASINAUDOKITE 40 METŲ PATYRIMU 

APSIDRAUSKITE!
Tel. 722-3545

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m.- .. ...... 5.75% Taupymo-special............ ... 1.50%
Certifikatus 2 m..... ...... 6.25% Taupymo - su gyv. dr........ ... 1.25%
Certifikatus 3 m..... ..........  6.50 Taupymo-kasdienines .... ... 1.50%
Term, indėlius:

...... 4.75%
..... 4.25%
..... 4.00%

Einamos sąsk.................... ... 1.00%
1 metų ..........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.

RRIF-RRSP-1 m.term. .. ... 5.75%
RRIF-RRSP —2 m.term. .. ... 6.25%

60 d. - 119 d. ..... 4.00% RRIF-RRSP-3 m.term. .. ... 6.50%
30 d.- 59 d. ..... 3.00% RRIF- RRSP-taup......... ... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiin. turto:

1 metų.............. .........  7.75% asmenines - nuo ....... ... 7.25%
2 metų.............. .........  8.25%
3 metų.............. .........  8.50%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00- 3.00

10- 2

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

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

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

KAUNE IŠNUOMOJAMI BUTAI 
1 ar 2 miegamųjų už $30-$40 (US) 
savaitei. Butai yra ramiame Ža
liakalnio rąjone, su baldais, pilna 
virtuve, vonia ir TV. Galimas bui
ties aptarnavimas ar automobilis 
su vairuotoju. Telefonas (Kaune): 
77-66-21 Antanui. Adresas: Pramo
nės prospektas 49-92, Pašto dėžė 
733, Kaunas, 3036, Lithuania. 

ir Sutvirtinimo Sakramentui. Po 
pamaldų įvyko vyskupo priėmimas. 
Perpildyta parapijos salė įeinantį 
vyskupą pasitiko atsistojimu ir 
stipriais plojimais. Vyskupas trum
pu žodžiu visus pasveikino ir pa- 
laimo vaišių valgius, kuriuos ska
niai paruošė Albertas Jonelis su 
talkininkais. Baigiantis pietums, 
vyskupas aplankė visus svečių sta
lus, pasikalbėdamas veik su kiekvie
nu asmeniu.

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje 
atstovų suvažiavimas įvyko balan
džio 16-17 d.d. Čikagoje. Iš Montrea- 
lio buvo nuvažiavęs Augustas Mylė. 
Jis atstovavo Vilniaus šaulių rink
tinę ir DLK Mindaugo šaulių kuopą, 
kurios pirmininku jis ir yra.

Į baltiečių susitikimo su parla
mentarais vakarą balandžio 26 d. 
Otavon buvo nuvykę Regina ir Juo
zas Piečaičiai ir Juozas Šiaučiulis.
Dar vienas talpintuvas iš Montrea- 
lio į Lietuvą buvo išsiųstas balan
džio 26 d. Vaistai ir medicininiai 
reikmenys šiuo kartu teko Panevėžio 
ligoninei, knygos - įvairioms mo
kykloms ir rūbai - našlaitynams. 
Persiuntimo išlaidas apmokėjo 
Montrealio lietuvių kredito unija 
“Litas”.

Kun. Salvijus Pranckūnas yra at
vykęs iš Lietuvos ir studijuoja Mont
realio universitete. Apsistojo AV 
klebonijoje. B.S.

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas kam
barys, bendra prausykla - savaitei 
$150. Arti parduotuvių ir pajūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.


