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įjungti ar išjungti išeiviją?
Kas seka Lietuvos spaudą, gali jau lengvai pastebė

ti, kad joje atsiranda vis daugiau straipsnių, išreiškian
čių nepasitenkinimą vyriausybės politika, kritikuojan
čių seimo nutarimus, patvirtinančių kai kurių sluoksnių, 
ypač pensininkų, varganą ekonominę būklę.

T
AME jau abejones keliančiame nepriklausomybės 
stiprinime, nors daugiau tikėtasi, išeivijai tenka 
tik stebėtojo vaidmuo. Ir norom nenorom vėl pri
simena “nudžiūvusios šakos” įtaigojimo laikotarpis, ta 

prasme gal net geresnis už dabartinį, nes buvo atviras. 
Šiandien - žodžiai gražūs, kai reikia paglostantys: ak, 
kaip puiku, kad per penkiasdešimt metų tėvynės nepa
miršote! Išeivių planai ir bandymai įsijungti Lietuvos 
atstatymo talkon praktiškai nuėjo niekais. Atsimušta į 
kliūtis ir formalumus, gal dar tebegaliojančią, nors ne
matomą uždangą, kad neištiktų kokia netikėta “vakarie
tiška invazija”. Apsaugos pradžiai - pilietybės atėmi
mas, paskui lėtas ir sudėtingas jos dalinimas. Ir nebe 
juokais rašoma, kad Lietuvos vadovams vietinis rusas 
tapo artimesnis ir savas, negu koks užsienio lietuvis. O 
ir pilietybę papirkimais kai kurie svetimtaučiai sugeba 
gauti per savaitę. Nemažai renkasi ženklų, rodančių da
bartinės Lietuvos vyriausybės posvyrį į blaškymąsi, kurį 
daugiausia sukelia asmeninės naudos apskaičiavimai. 
Todėl nėra ko per daug stebėtis tuo iš tikrųjų keistu iš
eivijos ir Lietuvos santykių klausimu. Tartum dviejų 
atskirų kraštų delegacijos jau ne kartą buvo susirinku
sios. Kalbėta, konferuota, stovėta prieš fotografus. Nu
tarimų komisijos ryškino svarbiąsias kalbėtojų mintis, 
skelbė jas spaudoje. Į pastabas apie menką tokių konfe
rencijų naudą rengėjai dažniausiai atsiliepdavo paaiš
kinimu: reikia kalbėti. Suprantama, tačiau tos kalbos 
juk dar nieko nepagerino. Greičiau pablogino, nes klai
dino visuomenę, teikiant jai vis naujų vilčių kad ir tos 
nelaimingos pilietybės ar nuosavybės atgavimo reika
lais.

T
AIP besišnekučiuojant, beorganizuojant vis nau
jus valdžios pareigūnų sutikimus ir priėmimus, 
po nepriklausomybės paskelbimo pakilęs išeivių 
entuziazmas - lėkti, skubėti, talkinti, pirkti, investuoti 

- atslūgo. Ar jis kada bepakils, sunku pasakyti. Aišku tik, 
kad estai ir latviai savųjų išeivių entuziazmą, jų patirtį 
ir vakarietiškumą tuoj pat išnaudojo, jokių santykių klau
simų nespręsdami, bet konkrečiai veikdami. Nors rusų 
užgulti, jie daug aiškiau ir drąsiau ugdo demokratines 
idėjas, kylančias iš provakarietiškos laikysenos. Nėra 
abejonės, kad ta linkme veikti padeda jų išeivių įnašas. 
Tai jau pradeda pastebėti ir Lietuvos spauda. Štai nau
jasis “Gimtojo krašto” redaktorius Mečys Laurinkus sa
vo vedamajame 1994 m. gegužės 26 - birželio 1 d. laido
je, besiaiškindamas apie gyvenimo problemas, tarp kit
ko pastebi, kad “iš tribūnų ne kartą buvo šaukiamasi 
išeivių - įvairių sričių specialistų pagalbos ir patarė
jų (...) deja, ši graži idėja nebuvo tinkamai realizuota”. 
Jei ir vyriausybė susiprastų kažkur prašovusi pro šalį, 
dalykai turbūt dar galėtų būti pataisomi, nors, kai kurių 
specialistų akimis žiūrint, nemažai sričių jau yra skau
džiai apgadintų. Išeivijos išjungimas tada, kai valstybei 
jos labiausiai reikėjo, nedavė nieko gero - nepasinau
dota profesionalais ir talentais, o po rinkimų viskas su
dėstyta pagal partijos šablonus ir net nevienodą supra
timą apie nepriklausomybę, kurios, tiesą sakant, ne visi 
šiandien Lietuvą valdantys norėjo. Vis dėlto reikėtų dar 
tikėtis, kad naujos ir solidarios įžvalgos ims sukti vir
šūnių orientaciją normalesne linkme. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Atmetė vienalytės šeimos įstatymą
Toronto mieste pastaraisiais 

metais, gerokai sustiprėjo ho
moseksualų veikla ir padidėjo 
jų reikalavimai, ypač liečian
tys pilnų teisių pripažinimą 
vienalytėms šeimoms. Tokiai 
minčiai pritarė ir Ontario nau
jųjų demokratų premjero Bob 
Rae socialistinė vyriausybė, 
pasisakanti už visų piliečių 
vienodas teises. Kitokios nuo
monės betgi buvo šios provin
cijos gyventojų dauguma, nor
maliomis pripažįstanti tik dvi
lytes vyro ir moteries šeimas. 
Juk tik šitokios šeimos pagim
do ir išauklėja naujas kartas 
Kanados ir pasaulio ateičiai. 
Vienalytės homoseksualų ir 
homoseksualių bevaikės šei
mos šio uždavinio negali at
likti. Tad ir lygybės bei vieno
dų privilegijų jos nėra nusi
pelniusios.

Ontario NDP socialistų prem
jeras Bob Rae, norėdamas at
gauti prarastą gyventojų pasi
tikėjimą, savo dėmesį dabar 
nukreipė į nerimstančią homo
seksualų mažumą. Jo teisin
gumo ministerė Marion Boyd 
paruošė Ontario homoseksualų 
reikalavimus patenkinantį vie
nalyčių šeimų įstatymą nr. 167. 
Šis įstatymas homoseksualų 
ir homoseksualių vienalytėms 
šeimoms būtų suteikęs pilną 
pripažinimą ir netgi leidęs 
įsidukrinti bei įsisūnyti vai

kus. Esą kai kurios vienalytės 
homoseksualių šeimos jau ir 
dabar turi vienos narės dirb
tiniu apvaisinimu pasigimdy
tą vaiką, oficialiai auklėja
mą dviejų motinų. Homosek
sualų vienalytėms dvitėvėms 
šeimoms ši galimybė neįma
noma. Lieka tik įsisūnijimas 
arba įsidukrinimas. Tokio ne
normalaus vaikų auklėjimo 
vienalytėse homoseksualų šei-- 
mose nenori įteisinti Ontario 
gyventojų dauguma.

Jausdamas beveik neįveikia
mas kliūtis, Ontario premje
ras Bob Rae už įstatymo nr. 
167 priėmimą arba atmetimą 
parlamento nariams leido bal
suoti pagal sąžinę. Tas balsa
vimas po projekto teksto antro 
skaitymo įvyko birželio 9 d. 
ir įstatymo priėmimą atmetė 
užtikrintu balsų santykiu 68: 
59. Už įstatymo nr. 167 priėmi
mą balsavo tik 56 NDP socia
listai ir 3 liberalai, prieš - 
visi 22 progresyvieji konserva
toriai, 32 liberalai, 2 nepri
klausomi atstovai ir netgi tu
zinas įstatymą nr. 167 paruo- 
šusios NDP socialistų vyriau
sybės parlamentarų.

Teisingumo ministerė Ma
rion Boyd, jausdama pralai
mėjimą, buvo pasiūliusi ati
dėti antro skaitymo balsavimą

(Nukelta į 9-tą psl.)

Prasidėjus atgimimui , dr. J. Basanavičiaus gimtinės žemėje pasodinta kelių dešimčių hektarų ąžuolų giraitė. 
Žmonės važiavo iš visos Lietuvos su mažais ąžuoliukais, kurie gražiai suvešėjo naujoje dirvoje 1993 m.

Nuotr. Alf. Laučkos

Kančių istorijos audrai aprimstant
Į “Tėviškės žiburių” klausimus, liečiančius “Lietuvos kovų ir kančių istoriją”, atsako jos 
pradininkas Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas inž. BRONIUS NAINYS, 

atskleidžiantis kitą medalio pusę

Pirmiausia atsiliepsiu į Jū
sų įvadą, primenantį, jog PLB 
valdybos paaiškinimas spau
doje dar nėra pakankamas, kad 
aprimtų sujudusi išeivija. Ne
žinau, ar pakankamas bus ir 
šis paaiškinimas, o pagaliau 
ir pats pertvarkytas dokumen
tų rinkinys su plačiais, gal net 
trijų spaudos lankų, komenta
rais ir kitais priedais, nes iš 
tikrųjų man sunku suvokti tik
ruosius priekaištautojų tiks
lus.

Tačiau į Jūsų klausimus ban
dysiu atsakyti, žinodamas, kad 
yra ir nuosaikių žmonių, ne
siekiančių nei manęs, nei PLB 
valdybos, nei paties užmojo 
sunaikinti, bet norinčių padė
ti iš tos nedėkingos būsenos 
išsikapstyti. Yra ir objekty
vių pasisakymų - rinkinį skai
čiusių ir jį vertinančių žmo
nių be jokios pašalinės įtakos. 
Ypač Lietuvos spaudoje. Yra 
ir į išeivijos spaudą pasiųstų 
objektyvių rašinių, tik nežinia 
kodėl iki šiol jie nespausdi
nami. Esu gavęs ir rinkinį tei
giamai vertinančių asmeniškų 
laiškų: iš žinomų išeivijos 
mokslininkų, žurnalistų, bend
radarbių, nusistebinčių tokia 
aštria, tiesiog panikiška, as
meniškumais grindžiama kriti
ka. Tai ir paskatina atsakyti 
į Jūsų klausimus, tikintis, kad 
nuosaikių skaitytojų būsiu 
teisingai suprastas.

— Kiek mums žinoma, tos 
knygos leidimo užmojį pradė
jus judinti, buvo siūloma su
daryti platesnės apimties re
dakcinę komisiją, į kurią, tarp 
kitą, būtą įėję ir išeivijos at
stovai. Kodėl šito siūlymo bu
vo atsisakyta ?

—Taip mes darėme, ir tokios 
minties niekada neatsisakėme. 
Tik redaktorių telkinio suda
rymo uždavinio nesiėmė pati 
PLB valdyba, bet ieškojo auto
ritetingo istoriko išeivijoje 
arba Lietuvoje. Aš pats ir kiti 
PLB valdybos nariai pirmiau
sia pradėjome kalbėtis su išei
vijos mokslininkais: dr. Vytau
tu Vardžiu, dr. Kęstučiu Gir
nium, jaunu istoriku Edvardu 
Tuskeniu. Buvo teirautasi pa
tyrusių visuomenininkų nuo
monių. Jų nuomonės atsispin
dėjo ir PLB valdybos paruoš
tame 16-kos tomų plane. Kai 
buvo apsispręsta pagrindinį 
telkinį sudaryti Lietuvoje, ta
da PLB valdybos atstovas Vil
niuje dr. Petras Lukoševičius 
buvo paprašytas surasti moks- 
lininką-istoriką, kuris sutik
tų būti šio užmojo vadovu, su
sidarytų specialistų telkinį 
ir imtųsi darbo. Dr. Petras Lu

koševičius pakvietė daugelio ir 
Lietuvos, ir išeivijos moksli
ninkų siūlomą dr. Alfonsą Ei
dintą. Su juo ir pradėjome tar
tis. Dr. Vytautas Vardys irgi 
buvo prašomas į tą telkinį įsi
jungti ir parp. ytį tomą apie 
Vakarų pasaulio požiūrį į Lie
tuvos okupaciją, tačiau, žino
damas savo darbų krūvį ir šly
jančių sveikatą, sutiko būti,tik 
patarėju-konsultantu, parašy
tų darbų tikrintoju. Dr. Eidin
to pasirinkimui dr. Vardys pri
tarė.

Netrukus dr. Alfonsas Eidin
tas savo pagrindiniu talkinin
ku pasikvietė dr. Gediminą Ru
dį, ir PLB valdyba pradėjo tar
tis su jais abiem apie didesnio 
redaktorių telkinio sudarymą. 
Su jais abiem buvo aptartas ir 
dabar išėjusio, audras sukėlu
sio, sovietinių dokumentų rin
kinio sudarymas. Į telkinį įsi
jungė ir dr. Kęstutis Girnius, 
sutikęs parašyti tomą apie Lie
tuvos pogrindžio veiklą, o taip 
pat ir tikrinti visus, Lietuvo
je parašytus, kitus tomus. Tie 
keturi žmonės ir buvo užmojo 
pagrindinė mokslinė viršūnė. 

Tėviškės laukuose vėl bręsta naujas derlius Nuotr. D. Meilūno

O kadangi darbas vyko Lietu
vos istorijos institute, kuris 
kartu su PLB valdyba pasirašė 
kaip leidėjas, todėl instituto 
vadovybė irgi tapo atsakinga 
to darbo atrama. Taigi atrodė, 
kad vadovų lyg ir užteko -Nors 
jie ir nebuvo įprastinė oficia
li komisija, tačiau tokias pa
reigas turėjo atlikti.

Vėliau mus ištiko didelė ne
laimė: mirė dr. Vytautas Var
dys. Paskui, tapęs Lietuvos 
ambasadorium Vašingtone, iš 
telkinio pasitraukė dr. Alfon
sas Eidintas, paruošęs tomą 
apie buvusį Lietuvos preziden
tą ir Sibiro tremtinį Aleksand
rą Stulginskį. Vyriausiu darbų 
koordinatoriumi tapo dr. Gedi
minas Rudis. Jo atsakomybe 
buvo parinkti visi kiti autoriai, 
kurie, Lietuvos Istorijos insti
tuto priežiūroje, pradėjo ruoš
ti kitus tomus.

— Ar kas iš leidėjų bent kiek 
susipažino su redaktorių pa
ruoštais tekstais prieš atiduo
dant juos spausdinti?

— Praėjusiais metais vasario 
mėnesį per vieną susitikimą

Lietuvoje paminėti 
sibiriniai trėmimai

ELTA praneša, kad birželio 
15 d. Lietuvoje buvo paminė
ta “Gedulo ir vilties diena”. 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius ir kiti val
džios bei Vilniaus miesto pa
reigūnai padėjo gėlių prie pa
minklo “genocido aukoms”, 
ant geležinkelio bėgių ir prie 
garvežio Naujojoje Vilnioje. 
Vėliau ten pat vyko minėji
mas, kuriame dalyvavo Vil
niaus tremtinių choras bei 
ansamblis “Lietuva”, kalbėjo 
politiniai kaliniai ir trem
tiniai. Valstybiniame muzie
juje buvo išstatyta Gedulo ir 
vilties dienai skirta paroda. 
Vilniaus arkikatedroje už gy
vus ir mirusius tremtinius au
kotos Mišios, po kurių vyko 
eitynės prie Genocido muzie
jaus, buvusių KGB rūmų. Da
lyviai nešė gėles bei Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vėlia
vas. Vakare Operos ir baleto 
teatre buvo grojamas A. Dvor- 
žako (Dvorak) “Requiem”.

Užuojautos mirus ambasadoriui
Vašingtone birželio 13 d. 

mirus Lietuvos ambasadoriui 
Italijai Stasiui Lozoraičiui, 
Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas pasiuntė už
uojautos telegramą ambasa
doriaus žmonai Danielai Lo
zoraitienei, rašo ELTA. Taip
gi ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius pasiun
tė telegramą jai ir Kaziui Lo
zoraičiui, ambasadoriui prie 
Šventojo sosto ir Maltos or
dino.

Naujai paskirti ministerial
Kaip rašo ELTA, birželio 

10 d. prezidentas Algirdas Bra
zauskas paskyrė šešis ministe- 
rius pagal ministerio pirmi
ninko Adolfo Šleževičiaus pri
statymą. Valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministeriu 
paskirtas Mindaugas L. Stan
kevičius, buvęs socialinės ap
saugos ministeris. Bronius 
Bradauskas, buvęs aplinkos 
apsaugos departamento gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas, dabar bus aplinkos ap
saugos ministeris. Švietimo ir 
mokslo reikalų ministeriu ta
po Vladislovas Domarkas, bu
vęs užsienio reikalų ministe
rio pavaduotojas. Perskyrus 
kultūros ir švietimo ministe
riją, kuriai vadovavo Dainius 
Trinkūnas, pastarasis pasili
ko kultūros ministerio parei
gose. Profesorius Albertas Va
siliauskas, vadovavęs Lietu
vos miškų institutui, paskir
tas miškų ūkio ministeriu. Pre
zidento patarėjas ekonomikos 
klausimais profesorius Alek
sandras Vasiliauskas bus nau
jas ekonomikos ministeris.

Derybos su Rusija
BNS pranešimu, birželio 

6 d. į Lietuvą atvyko Rusijos 
derybų delegacija, vadovau
jama ambasadoriaus Viktoro 
Isakovo. Susitikime su Lietu
vos derybų darbo grupe, ku
riai vadovauja seimo narys 
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Žmonių ir įvykių paveikslai Jono Aisčio knygoje “Raštai II”

ambasadorius Virgilijus Bu
lovas, buvo aptartas susita
rimo projektas dėl laikino
sios darbinės veiklos ir dėl 
tarpusavio kelionių. Tarpvy
riausybinis susitarimas dėl 
bendradarbiavimo ir savitar
pio pagalbos muitinių srity
je buvo pasirašytas. Numato
ma atidaryti tris pasienio tran
zito punktus, rašo “Amžius” 
(nr. 23). Lietuvos ir Rusijos 
centrinių bankų atstovai pasi
rašė susitarimą dėl atsiskai
tymų tarp šių bankų principų 
ir tvarkos bei susitarė dėl bu
vusios SSRS “Vnešekonom- 
bank” laikytų Lietuvos pilie
čių indėlių grąžinimo savinin
kams.

Nors susitikimo metu nebu
vo svarstomos karinio tranzi
to problemos, Rusijos delega
cijos vadovo teigimu, pagrin
dinės Lietuvos ir Rusijos san
tykių problemos yra Rusijos 
keleivių ir krovinių tranzi
tas per Lietuvos teritoriją. 
Su jomis siejamas didžiausio 
palankumo prekyboje statuso 
taikymas Lietuvai.

Lietuvoje pakilusi infliacija
RFE/RL žiniomis, Lietuvos 

statistikos departamento va
dovas Kęstutis Zaborskas pra
nešė, kad gegužės mėnesio in
fliacija Lietuvoje siekė 6.2%. 
Nuo metų pradžios infliacija 
kas mėnesį buvusi 4.8%, 2.9%, 
3.3% ir 1.6%. Pakilimas įvyko 
gegužės mėnesį dėl naujo 18% 
pridėtinės vertės mokesčio. 
Alkoholinių gėrimų ir tabako 
kainos pakilo 11.4%, susisie
kimo — 8.2%, apšildymo ir 
elektros 7.1%, maisto 5.5% ir 
drabužių — 4.5%. ELTA rašo, 
jog įvedus pridėtosios vertės 
mokestį, sostinėje labai pa
brango duona. Taipgi padau
gėjimas prekių iš užsienio 
nuolat keičia maisto produk
tų rinką. Dėl to per pirmąjį 
metų ketvirtį nuostolingai dir
bo 21 pieno ir 3 mėsos perdir
bimo įmonės.

Kai kuriose įmonėse netei
sėtai pabranginami produktai. 
Valstybinė kainų ir konkuren
cijos tarnyba maisto produktų 
kainas gali kontroliuoti tik 
stambiausiose įmonėse. Keli 
cukraus, mėsos ir duonos 
fabrikai jau nuo 55,000 iki 
115,400 litų baudomis buvo 
nubausti už konkurencijos 
įstatymų pažeidimus, nerea
liai iškeltas kainas norint 
pasipelnyti pirkėjų sąskaita.

Naujas ūkinis teismas
ELTOS pranešimu, gegužės 

26 d. prezidentas Algirdas Bra
zauskas priėmė respublikos 
ūkinio teismo teisėjų ir teis
mo pirmininkės Marytės Mit
kuvienės priesaikas. Lietu
vos ūkinis teismas yra pirma
sis krašto specializuotas teis
mas, pakeičiantis iki šiol vei
kusį valstybinį arbitražą, ku
rio veikla neatitiko Lietuvos 
konstitucijos reikalavimų. Šio 
teismo darbas, vykdomas Vil
niuje, bus nagrinėti ūkinius 
ginčus, kylančius iš ūkinės 
komercinės veiklos. RSJ
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Kančių istorijos audrai...
(Atkelta iš 1-mo psl.) tuvis gali nežinoti, ką sovie-

su dr. Gediminu Rudžiu ir dr. 
Alfonsu Eidintu Vilniuje, PLB 
atstovybės raštinėje, man bu
vo parodytos kelios krūvos iš 
archyvų ištrauktų dokumentų, 
dar neapdorota medžiaga, ir 
paaiškinta, kad tai yra slapti 
NKVD dokumentai apie trėmi
mus, ryškinantys jų tikslą, or
ganizavimą, vykdymą, brutalu
mą. Jeigu tiksliai atsimenu, 
daug tų dokumentų dar buvo 
originalia rusų kalba, į lietu
vių kalbą neišverstų, todėl 
tik labai maža jų dalis buvo 
skelbta. Įtikintas, kad tai yra 
labai vertinga, iki šiol labai 
slepiama medžiaga, pritariau 
rinkinio sudarymui ir išspaus
dinimui. Dr. Gediminas Rudis 
man buvo rekomenduotas kaip 
rimtas mokslininkas - istori
kas, Lietuvos Istorijos insti
tuto narys, aiškaus prieškomu- 
nistinio nusiteikimo, pirma
sis viešai iškėlęs Molotovo- 
Ribbentropo suokalbį, Rainių 
miškelio žudynes, rinkimuose 
rėmęs dešiniuosius. Sutikau, 
kad jis tam darbui vadovautų 
ir jį koordinuotų. Jokių abe
jonių dr. Rudžiu nepasitikėti 
man niekas nei tada nekėlė, 
nei dabar nekelia. Juo, kaip 
atsakingu redaktorium, pilnai 
pasitikėjau.

Nežinau, ar kas nors iš Lietu
vos istorijos instituto vadovy
bės rinkinį tikrino prieš ati
duodant spaustuvei.

— Kadangi didžiausias ne
pasitenkinimo krūvis yra ver
čiamas ant pirmojo tomo re
daktorių dėl blogo (ar net ša
liško) dokumentinės medžia
gos atrinkimo, ar yra numato
ma kviesti kitus redaktorius 
tolimesniam tų serijinių kny
gų paruošimui?

— Labiausiai puolami Henri
kas Šadžius ir Vanda Kašaus- 
kienė į rinkinio sudarytojų 
sąrašą pakliuvo tik dėl to, kad 
jie, turėdami galimybes priei
ti prie archyvų, iš jų ištraukė 
rinkinyje skelbiamus doku
mentus. Kituose “Lietuvos ko
vų ir kančių istorijos” darbuo
se jie nebedalyvaus. Eugeni
jus Grunskis jau baigia rašy
ti dar prieš šį rinkinį turėju
sį išeiti tomą “Didieji Lietu
vos gyventojų trėmimai”, kuris 
bus tikrinamas PLB, JAV LB ir 
Kanados LB valdybų bendru 
sutarimu sudarytos komisijos. 
Dr. Gedimino Rudžio tolimes
nis dalyvavimas priklausys 
nuo jo paties apsisprendimo. 
Jis labai paveiktas sukelto 
triukšmo, jaučiasi nesupras- 
tąs, nusivylęs, užgautas. Ypač 
skaudus jam kergiamas “tary
binio” vardas.

— Skelbiama, kad ruošiama
si išleisti atskirai redaktorių 
E. Grunskio ir G. Rudžio pa
ruoštus pirmame tome išspaus
dintų dokumentų komentarus. 
Ar Jums yra žinoma, kas truk
dė tuos komentarus iš karto 
įjungti į knygų?

— Svarstydami rinkinio išlei
dimą, sutarėme, kad kartu bus 
ir dokumentų paaiškinimai. 
Kodėl jų nėra, nežinau. Juk 
rinkinį ruošė daktarų laips
nius turintieji istorikai, todėl 
ir turėjo žinoti, kaip tokie lei
diniai sudaromi. Netikiu, kad 
čia būtų kokia nors bloga va
lia. Manau, dr. Rudis galvojo, 
kad jo parašyta pratarmė bus 
tie paaiškinimai, ir jų užteks. 
Jam atrodė, kad Lietuvos žmo
nės, penkiasdešimt metų klau
sęsi sovietinės leksikos, dvi
veidę dokumentų prasmę ir 
dvasią savaime supras, melas 
nuo jų nepasislėps. Tokią pa
čią nuomonę jis turėjo ir apie 
išeivijos skaitytoją. Koks lie

tinis okupantas vadino bandi
tais, buožėmis, fašistais, anti- 
sovietiniu elementu, jeigu tai 
žinojo ir apie tą laikotarpį ra
šę vakariečiai istorikai, žur
nalistai. Rinkinyje trečiuoju 
numeriu išspausdintą Serovo 
instrukciją, į vakariečių ran
kas patekusią tuojau po pirmos 
okupacijos, kaip trėmimų bru
talumo pavyzdį minėjo ir 1981 
metais Londone išleistoje kny
goje “Stalino slaptasis karas” 
(Stalin’s Secret War) Levo Tols
tojaus vaikaitis Nikolai Tols
toy, išsamiai joje aprašęs Sta
lino kėslus ir Lietuvos okupa
ciją.

— Ar pirmojo tomo platini
mas galėtų ir turėtų būti “už
šaldytas, kaip kai kurie tautie
čiai siūlo?

— Platinimas jau sustabdy
tas. Tai paskelbta spaudoje. 
Sudaroma komisija, kuri Bend
ruomenės vadovams padės 
nuspręsti, kaip dokumentų rin
kinį pertvarkyti, įjungiant į 
jį jau baigiamus ruošti papil
dymus. Sustabdytas leidimas 
ir originalia rusų kalba. Į ang
lų kalbą vertimas net nebuvo 
pradėtas.

— Pasigirsta apibūdinimų, 
kad Jūs esate įstrigęs tarp pa
sitikėjimo ir kontrolės? Ar ta 
prasme esate nusivylęs pirmo
jo tomo paruošimu?

— Man atrodo, kad mokslas, 
taip pat kaip ir kūryba, į kokius 
nors kontrolės varžtus nega
li būti įspraustas. Jį kontro
liuoja tik tokie kraštai, kaip 
pvz. buvusi Sovietų Sąjunga. 
Mokslas, juo labiau istorija, 
negali būti politikos vergas. 
Vargu ar laisvame krašte ra
sis laisvas mokslininkas-isto- 
rikas, kuris sutiktų dirbti vie
nokį ar kitokį mokslinį darbą, 
žinodamas, jog juo nepasitiki
ma, jis bus cenzūruojamas. Juo 
labiau, jeigu cenzoriai nieko 
bendro neturi su jo profesija. 
Taip pat mokslininkas negali 
būti nesąžiningas. Tad kaip 
galima mokslininku nepasiti
kėti, ypač tai dar net iš anks
to pareiškiant. Ar tai nebūtų 
mokslininko įžeidimas?

Tačiau platesnio dokumen
tų paaiškinimo pasigedau - 
taip pat, kaip ir kiti žmonės. 
Daugiau ką nors gal galėčiau 
pasakyti tik sulaukęs rimtos 
mokslinės recenzijos, kurios 
iki šiol dar niekur neteko skai
tyti. Tačiau labiausiai mane 
nuvylė knygos neskaičiusių 
brutalūs išpuoliai spaudoje, 
prikergiantys man tautos iš
daviko vardą. Dėl to, kad, pa
gal juos, rinkinyje sudėti do
kumentai rodo ne tikrą, bet 
švelnų trėmimų vaizdą. Bet ati
džiai dokumentus skaitantis be 
išankstinio nusiteikimo bei 
kieno nors neigiamo įtaigoji- 
mo žmogus, vis dėlto negali ne
pajusti tikro trėmimų siaubo. 
Jau pati Serovo instrukcija 
(Dok. nr. 3) nurodo, kad trėmi
mus vykdančios operatyvinės 
grupės turi būti ginkluotos, 
ginklai turi būti paruošti ko
vai, kad į numatytų ištremti 
šeimų namus jos turi ateiti nak
tį, švintant, išlaužti duris, pri
kelti iš miego, suvaryti į vieną 
kambarį, iškratyti, duoti tik dvi 
valandas laiko susipakuoti, ve
žant saugoti, neleisti su niekuo 
kalbėti, nuvežus į geležinke
lio stotį šeimų galvas atskirti, 
sugrūdus į vagonus, duris akli
nai uždaryti. Ešeloną apstaty
ti NKVD kareiviais ir saugoti, 
kad niekas nepabėgtų. Nuve
žus į Sibirą, šeimų galvas su
grūsti į belaisvių stovyklas, 
šeimas į barakus, kuriuose 
grindys išlaužytos, krosnys su-

KUN. K. J. AMBRASAS, 
buvęs Vatikano radijo 

darbuotojas

Romoje, netoli nuo Tiberio 
upės, Via della Conciliazione 
pabaigoj, prie senosios miesto 
sienos, kuri jau nuo amžių yra 
berželiais, krūmokšniais apžė
lusi, nuo senumo aptrupėjusi 
ir netekusi pirmykštės reikš
mės, vadinamajame Palazzo 
Pio pastate jau nuo 1970 m. 
įsikūrusios Vatikano radijo 
svarbiausios redakcijos, di
rekcija ir kiti šios įstaigos 
padaliniai.

Čionai tarp kitų 34 šiame 
komunikacijos centre dirban
čių ir savo programas į eterį 
išleidžiančių įvairių pasau
lio kalbų dviejuose kamba
riuose antrajame aukšte įsi
kūrusi ir lietuviškųjų laidų 
redakcija. Iš viso į pasaulį 
ši radijo stotis per dieną sa
vo laidas transliuoja 24 va
landas.

Vatikano radijas atšventė 
šešiasdešimtmetį. Jo istori
ja susijusi su bevielio tele
grafo išradėjo Guglielmo Mar
coni vardu. Mat šį italų fiziką, 
studijavusį techniką Florenci
joje ir Leghorne, vos tik pasi
rašius Laterano sutartį 1929 
m., popiežius Pijus XI papra
šė Vatikanui pastatyti radijo 
stotį, kuriai vadovauti pasky
rė jėzuitą T. Giuseppe Gian- 
franceschi.

1931 m. vasario 12 d. Šv. Tė
vas iškilmingai atidarė Vati
kano radijo stotį — lotyniškai 
pasakė įžanginę kalbą, kurią 
girdėjo visas pasaulis. 1939 m. 
mirus Pijui XI, kardinolo Eu
genijaus Pacelli, tapusio Pi
jum XII, pontifikato pradžios 
iškilmės buvo aiškinamos 9 
kalbomis. Šitaip iš kuklaus 
Marconi laikais Vatikano so
duose pastatyto retransliaci- 
nio vienaukščio namelio Vati
kano radijas išaugo į galingą 
tarptautinio masto komunika
cijos centrą, kuriam dabar 
vadovauja generalinis direk
torius T. Pasquale Borgomeo, 
tįechninis direktorius T. Eu
genijus Matis, programų di
rektorius T. Federico Lom
bardi.

Vatikano radijas ypatingai 
didžiulės reikšmės turėjo II

Vatikano radijo lietuvių skyriaus redakcija. Iš kairės: J. MALINAUSKAS, 
A. GRUŠAS, I. VAIŠVILAITĖ, vedėjas V. VEILENTAS, R. KAUŠAS

daužytos, langai be stiklų, pil
na parazitų. Kad tremtiniai pa
likti likimo valiai, niekas jais 
nesirūpina, jie neturi darbo, 
tinsta iš bado. Ir tai skaitai 
ne tremtinių atsiminimuose, 
bet pačių Lietuvos budelių ra
šytuose nurodymuose, įsaky
muose, pranešimuose. Todėl 
nesuprantu viso to didžiulio 
šurmulio ir esu linkęs manyti, 
kad jo kėlėjų tikslas iš tikrų
jų yra ne knygos kritika, bet 
kažkam knyga yra tik priemo
nė sunaikinti mane, PLB valdy
bą, Lietuvių bendruomenę.

— Kas, Jūsų nuomone, dabar 
yra darytina, kad dėl tolimes
nės tos istorijos leidybos nebe
pasikartotų tokie aštrūs nusi
vylimai?

— Reikia vėl suburti panašią 
į pradinę, tik gal net platesnę 
Lietuvos ir išeivijos moksli
ninkų viršūnę, kuri dirbtų kar
tu, artimiau bendradarbiau
dama su autoriais, leidėjais. 
Tačiau visi jie turi būti pro
fesionalai, savo sričių žino
vai, gerai susipažinę su apra
šomuoju laikotarpiu. Mėgėjų 
šiame darbe negali būti. Tik 
mokslininkai.

— Aplamai, atrodo, kad dau
geliui būtų įdomu sužinoti to 
didžiulio užsakymo schemų: 
kas užsakė, kas, kada ir su kuo 
pasirašė sutartį, kas finansuo
ja, kas darbų vykdo, kas pri
žiūri?

— Visa schema jau ne kartą 

pasaulinio karo metais ir po
kariu, kai pasaulis radijo ban
gomis sužinodavo daugel juo
dašimtiškų tiek nacių, tiek ir 
raudonojo režimo darbų, ku
rių pagarsinimas erzino ir 
kenkė abiejų imperijų vadei
voms. Netgi prancūzų Pasi
priešinimo dalyviai slapčio
mis dalindavosi eterio bango
mis Vatikano perduotus pra
nešimus. Šis radijas pirmasis 
1940 m. paskelbė apie nacių 
koncentracijos stovyklas, to
dėl Goebelsas jau buvo prisie
kęs jį nutildyti.

Daugel kas žino, kokios įta
kos ir kokį didžiulį vaidmenį 
suvhidino Vatikano radijas 
Lietuvai, kur net klausytis 
jo būdavo įvairiausiais būdais 
trukdoma. Tačiau, nepaisant 
jokių varžtų ir draudimų, lie
tuviams tatai būdavo vienin
telis objektyvus žinių šalti
nis, kuris mons. Vytauto Kaz
lausko apie 40 metų rengtas, 
skatino kovoti prieš prespau- 
dą, telkė jėgas ir buvo viena 
iš sulauktosios laisvės prie
laidų.

Itin didžiulės reikšmės Va
tikano radijas kartu su tele
vizijos teisioginėmis laido
mis, kuriose daugiausia daly
vauja radijo žurnalistai, įgi
jo paskutiniaisiais metais, 
kai dabartinis popiežius Jo- 
nas-Paulius II, šiam radijui 
skiriąs nemažai dėmesio, 
daugsyk yra išsirengęs į apaš
talines keliones po visą pa
saulį ir 1993 m. rugsėjo mėn. 
pasiekė net Lietuvą.

Vatikano radijas, atidžiai 
iš anksto sekąs popiežiaus 
darbo ir veiklos dienotvarkę, 
numatomus renginius, susiti
kimus, daromus diplomatinius 
žingsnius, supažindina pen
kis žemynus su popiežiaus 
rengiamomis ar skelbiamomis 
enciklikomis, visą Katalikų 
Bendriją liečiančiais potvar
kiais. Jis platina sielovadi
nius, evangelizacinius doku
mentus, gvildena dvasinio gy
venimo naujoves, daugel kur 
pasaulyje esančių įvairių 
įstaigų darbį. svarbiausius 
poslinkius, netgi politines, 
kultūrines, ekonomines, so
cialines ir kitokias sritis, 
skleidžia įvairaus turinio, 
žinoma, pirmiausia religinio, 

buvo skelbta spaudoje, PLB 
valdybos bendraraščiais, ne
mažai straipsnių buvo prira
šyta praėjusią vasarą. Visa 
tai iš naujo aiškinti “Tėviš
kės žiburiuose” prireiktų per 
daug vietos. Trumpai suglau
dus, užmojo eiga tokia: mintį 
paruošti ir išleisti Lietuvos 
kančių istoriją puoselėjau 
jau daug metų. Ją pasiūliau 
PLB valdybai kadencijos pra
džioje. Buvo visuotinis pri
tarimas. Apie metus laiko ty- 
rinėjom galimybes, susiraši
nėjom, tarėmės su mums arti
mesniais išeivijos mokslinin
kais, aiškinomės galimybes 
Lietuvoje. Gavom nemažai įvai
rių pasiūlymų: buvo ir neigia
mų, bet daugiau teigiamų. Sąly
gas ir aplinkybes išnagrinėję, 
apsisprendėm ją ruošti ir leis
ti Lietuvoje, mokslininkų ieš
koti Lietuvos Istorijos insti
tute, bet į talką kviestis ir iš
eivijos mokslininkus. Lėšų nu
tarėme ieškoti išeivijoje. Taip 
pat nieko bendro nenorėjome 
turėti su Lietuvos valdžia - 
tik užtikrinimą leisti naudotis 
jos žinioje esančiais archyvais. 
Medžiagai telkti pasikvietėme 
Kaune įsikūrusį Lietuvos Lais
vės kovų archyvą. Jokių sutar
čių su mokslininkais nepasi- 
rašėm, sutarėm tik atlyginimą: 
vieniems mėnesinį, kitiems už 
rankaraščio puslapį, kuris nuo
lat keitėsi. Sutartis buvo pa
sirašyta tik su Mokslo ir enci
klopedijų leidykla dėl pirmo
sios knygos išleidimo. PLB val

moralinio, filosofinio, teolo
ginio pobūdžio žinias.

Kasdien Vatikano radijo 
įvairiuose skyriuose ir redak
cijose dirbantys žurnalistai 
gauna specialų vietos reika
lams skirtą informacinį lei
dinį. Iš čia gautas žinias pa
pildo ne tik verstine medžia
ga, bet ir neretai originaliais 
straipsniais. Vatikano gyveni
mo, sielovadinio, evangeliza
cinio darbo ir kitų Vatikano 
bei pasaulio gyvenimo įvykių 
apžvalgomis.

Radijo klausytojams per me
tus kas ketvirtis išleidžiami 
keli regioniniai “Radio Vati- 
cana” biuleteniai, kurie 
būna skirti Afrikai, Ameri
kai, Azijai — Ramiojo vande
nyno šalims, Europai ir kt. Juo
se nurodoma įvairiomis kalbo
mis rengiamų laidų bangos, 
metrai, dažniai, laikas ir ki
ti duomenys, iš kurių klausy
tojai gali susipažinti su 
Vatikano radijo įvairių kraš
tų ir kalbų programomis, 
transliuojamų maldų, liturgi
nių apeigų, Mišių, Rožinio, 
kurį pirmaisiais mėnesių šeš
tadieniais pasaulio tikintie
siems vakarais kalba pats Šv. 
Tėvas (19.30 v. UTC).

Vatikano radijas transliuo
ja ir specialias muzikines lai
das, rengia koncertus ir daro 
jų įrašus, išleidžia radijuje 
padarytas muzikos įrašų, kon
certų, renginių, popiežiaus 
kalbų, religinio, ekumeninio, 
sielovadinio ir kitokių sričių 
įvairaus pobūdžio kasetes (pa
geidavimus siųsti: Radio Vati- 
cana, Citta del Vaticano 
00120).

Šio radijo darbuotojai žur
nalistai kartas nuo karto va
žinėja į įvairius kraštus. Jiems 
ypač daug darbo būna tada, 
kai rengiamasi kokiai nors 
popiežiaus sielovadinei ke
lionei, kurių svarbiausi or
ganizatoriai ir vykdytojai kaip 
tik ir yra Vatikano radijo dar
buotojai, kurie neretai skai
to įvairias paskaitas, dalyvau
ja konferencijose, pasitari
muose.

Kartas nuo karto Vatikano 
radijas išleidžia knygų, pa
rengia nemažai reklaminių 
plakatų, atvirukų. Vieną to
kį plakatą ir kelis atvirukus 
iš Romos popiežiaus kelionei 
skirtu automobiliu Vatikano 
radijo lietuviškų laidų redak
cijos rūpesčiu pasiuntė ir į 
Lietuvą.

Kai kurios redakcijos, ypač 
energingai šio visuomeninio 
darbo imasi vokiečių skyriaus 
vedėjas T. Eb. von Gemmin
gen, savo gimtuosiuose kraš
tuose organizuoja radijo bi
čiulių būrius, kurie ne tik 
padeda rengti radijo laidas, 
pasiūlo tematiką, siunčia re- 
klamuotinas knygas, bet ir re
mia morališkai, palaiko finan
siškai, aptaria programas.

Palazzo Pio Romoje, kur yra įsikūręs Vatikano radijas. Šiuose rūmuose dirba ir 
lietuvių skyriaus redakcija, rengianti programas transliacijai į Lietuvę

AfA 
ZIGMAS GEDMINAS, 
užbaigęs žemišką kelionę,

paliko liūdinčią šeimą. Užjausdami žmoną ADELĘ, 
dukras - REGINĄ, ELYTĘ ir DIANĄ su šeimomis, kartu 
liūdime - Roza ir Kazys Ražauskai,

Detroit, Michigan

AfA 
POVILUI DAMBRAUSKUI 

mirus Lietuvoje,
jo dukrai LAIMAI giliausią užuojautą reiškia buvę a.a. 
Povilo ir jo šeimos draugai -

J. B. Červinskai 
A. Artičkonis

AfA 
MYKOLUI REPEČKAI

mirus, 
jo žmonai IEVUTEI, giminėms bei artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

S. P. Ročiai

AfA 
MYKOLUI REPEČKAI

staigiai iškeliavus amžinybėn, 
jo brangią žmoną IEVUTĘ ir seserįONĄ RAMOŠKIENĘ 

Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame bei kartu giliai 
pergyvename tą skaudžią netektį -

Bronė, Juozas Staniai Ona, Vladas Keziai
Stasė, Kazys Mileriai

dybos vardu ją pasirašė dr. 
Petras Lukoševičius.

Koks tolimesnis to užmojo 
likimas, šiandien nežinau. 
Prieš akis - tik šiurpus paveiks
las. Kaip jau minėjau, man vi
siškai nesuprantamas visuo
menės nusiteikimas PLB val
dybos, ypač mano atžvilgiu, 
kai knygos ne tik nepavar- 
tę, bet net ir nematę, vien 
tik spaudoje paskaitę, atvirai 
pasakysiu, labai jau neatsa
kingus apie knygą atsiliepi
mus, žmonės apšaukia mane 
tautos išdaviku, užverbuotu 
KGB agentu, niekina, baudžia, 
reikalauja atsistatydinti. Kny
gą liepia išimti iš apyvartos, 
sunaikinti, sudeginti. Ką visa 
tai reiškia? Kažin ar tik kaž
kas tos Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos iš viso nenori, tie
siog bijo, kad ji neišryškintų 
to, ką kai kas nori nuo žmonių 
nuslėpti, nes tai jiems gali bū
ti labai nemalonu, o gal ir kokį 
nusikaltimą išryškinti. O gal ši 
knyga kam nors yra puikus 
įrankis sukiršinti tarp savęs 
išeiviją, galutinai supykdyti 
ją su Lietuva, sunaikinti jai 
atstovaujančią Lietuvių bend
ruomenę ir iš ten mus valdyti. 
Tam tikslui siekti stipri ir vie
ninga už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių jungtis, vado
vaujama stiprios vadovybės, gi
nančios jų interesus, yra labai 
neparanki, todėl reikia ją su
žlugdyti. Gal ir daugiau yra 
tokių?

AfA
MYKOLUI REPEČKAI

mirus, žmonai IEVAI ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą-

Lietuvos karo mokyklos XVIII laidos bendramoksliai:

B. Arūnas, K. Batūra, S. Markauskas, 
P. Sakalas, J. Skardis, S. Slavickas, 
B. Sergautis, A. Stančikas, E. Šlekys

AfA 
VYTAUTUI LAUGALIUI,

Sibiro tremtiniui, nenuilstančiai kovojusiam už lietu
vybę ir laisvę, mirus Lietuvoje, seserims — LIŪDAI 
STUNGEVIČIENEI, DANUTEI JUŠKEVIČIENEI, 
broliams-ANTANUI, ZIGMUI, EDVARDUI LAUGA- 
LIAMS ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime-

M. L Poškai
E. Kronienė
D. W. Žebrowski
A. Kšivickienė

AfA 
VYTAUTUI LAUGALIUI

Lietuvoje mirus, 
seseris - L. STUNGEVIČIENĘ ir D. JUŠKEVIČIENĖ 

su šeimomis, brolius - EDVARDĄ Lietuvoje, 
ANTANĄ ir ZIGMĄ su šeimomis liūdesio 

valandą nuoširdžiai užjaučiame -

A. A. Mikalauskai
E. L. Klevai
M. S. Aleksai
E. J. Bajoraičiai

A. Mačiulaitienė
A. F. Matulicz
D. Žemaitienė
A. Mikšienė



Tilžė šaukiasi išeivių pagalbos
Ten atstatoma per II D. karą sugriauta katalikų šventovė daugiausia lietuvių 

pastangomis, vadovaujant kun. A. Gauronskui

A. a. STASYS LOZORAITIS, ilgametis Lietuvos diplomatinės 
tarnybos narys, ambasadorius Vašingtone, vėliau Romoje, kandi
datavęs Lietuvos prezidento pareigybei, po neilgos ligos mirė 
1994 metų birželio 13 dieną Vašingtone, JAV-bėse. Palaidotas 
birželio 17 dieną Dangaus Vartų kapinėse šalia Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų vienuolyno Putname, CT

Lietuva popiežiaus laiške
Jonas-Paulius II savo laiške Italijos vyskupams mini 

Vilniaus Aušros Vartus ir Kryžių kalną
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, 

dar būdamas ligoninėje po 
šlaunikaulio operacijos, pa
rašė laišką Italijos vyskupams 
š. m. gegužės 19 d. su gegužės 
13 data, kuri jo gyvenime bu
vo lemtinga. 1981 m. gegužės 
13 d. jis buvo peršautas, bet 
išliko gyvas. Minėtame laiške 
rašo:

“Rašau šiuos žodžius jums 
šiandieną, t. y. gegužės 13 die
ną iš Augustino Gemelli poli
klinikos. Mieli broliai, leis
kite man prisiminti tai, kas 
atsitiko prieš 13 metų Šv. Pet
ro aikštėje. Visi prisimename 
anos popietės momentą, kai 
pistoleto šūviai buvo paleisti 
į Popiežių, siekiant jį nužu
dyti. Kulka, kuri perėjo per 
žemutinę kūno dalį, dabar yra 
Fatimos šventovėje; Juosta, 
per kurią perėjo kulka, dabar 
yra Jasna Gora šventovėje. 
Motiniška ranka taip nukrei
pė kulką, ir su mirtimi beko- 
vojantis Popiežius, skubiai 
nuvežtas į Gemelli poliklini
ką, sustojo ties mirties slenks
čiu.

Praėjusių metų rugsėjyje, 
kai galėjau žvelgti į Dievo Mo
tinos veidą Aušros Vartuose 
Vilniuje, kreipiausi į ją di
džiojo lenkų poeto Adomo 
Mickevičiaus žodžiais: ‘Šven
čiausioji Mergele, kuri spindi 
iš Aušros Vartų ir gini žėrin
čią šventovę Čenstakavoje ... 
kuri išgelbėjai mane ... nuo 
mirties!’ Tai pasakiau pabai
goje Rožinio maldų, kurias

Komunistinio siaubo
“US News and World Re

port” birželio 6 žurnalistė Vic
toria Pope rašo apie buvusią 
KGB būstinę Vilniaus Gedimi
no prospekte. Šiandien ten 
yra muziejus, kuriame buvę 
kaliniai lankytojams paaiš
kina ir aprodo terorą ir kan
kinimus slėpusias patalpas. 
Būstinė užsidarė po 1991 me
tų sovietų bandyto perversmo, 
kuris baigėsi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu. Pabė
gantys KGB valdininkai išsive
žė daug bylų, kitas naikino.

realty systems inc.
RAIMUNDAS 
PACEVIČIUS
Jei norite pirkti ar 
parduoti namą pra
šome kreiptis šiais 
telefonais: darbo 
tel. 905-896-3333 
(24 vai.); namų - 
905-524-3899;
fax 905-848-5327.
Adresas: 1528 Dundas St. West, 

Mississauga, Ont. L5C 1E4 
Queensway-Cawthra, atskiras na
mas didelei šeimai, 8 kambariai, dvi
gubas garažas, arti QEW, mokyklos, 
autobuso sustojimo. Skambinti tel. 
905-896-3333. 

kalbėjau Aušros Vartuose. Ir 
mano balsas nutrūko. Aš žino
jau, kad šioji šventovė laukė 
tokio liudijimo iš Popiežiaus. 
Kaip Aušros Vartai, taip ir ki
tos šventovės taip pat to lau
kė: visų pirma Koliziejus Ro
moje, Kryžiaus kalnas Lietu
voje ir daugelis kitų “mūsų 
šimtmečio koliziejų” vienoje 
ar kitoje pusėje evangeliza
cijos, kuri Viešpaties Kris
taus vardą atnešė į šiaurę iš 
Romos ir Konstantinopolio.

Praėjusį Didįjį penktadienį, 
baigęs Kryžiaus kelią, aš pa
dėkojau Konstantinopolio pa
triarchui už gražų tekstą ir 
pareiškiau: ‘Mielieji, mes tu
rime susitikti vietose, pašvęs
tose kankinių krauju nuo pat 
pirmųjų šimtmečių iki mūsų 
laikų. Mes negalime būti ne
vieningi! Mes negalime ne
skelbti tos pačios tiesos apie 
Kryžių! Žmonijos istorija lau
kia pilnutinės mūsų vienybės.’ 
Tai aš pasakiau ir žinau, kad 
buvau išgirstas ir suprastas.

Visa tai buvo lyg ir aidas Šv. 
Petro aikštėje šūvių, kurie 
kėsinosi į Popiežiaus gyvybę 
prieš 13 metų. Toji fatalinė 
kulka vis dėlto buvo sustab
dyta, ir Popiežius gyvena — 
jis gyvena, kad tarnautų”.

(Visas šio laiško tekstas ang
lų kalba išspausdintas savai
tinėje “L’Osservatore Roma
no” laidoje 1994 m. 22 nr. Ten 
įdėta ir nuotrauka Šv. Tėvo 
Jono-Pauliaus, besimeldžian
čio Aušros Vartuose). Inf.

muziejus Lietuvoje
Balys Radžius, autorės paly
dovas, vadovavo grupei buvu
sių politinių kalinių, kurie 
pusę metų dirbo, tvarkydami 
likusias bylas.

Straipsnio autorė apibūdi
na jai parodytą kankinimo ce
lę, prietaisus, vartotus kali
niams tramdyti. B. Radžius 
taip pat jai pasakojęs apie sa
vo pergyvenimus šiame kalė
jime, kuriame žiauriai nehi
gieniškose sąlygose psicholo
ginis teroras buvo vykdomas 
kaliniams dvasiškai palauž
ti. Ji matė neįtikinančiai gra
žų KGB steigėjo Dzeržinskio 
portretą, klausymosi aparatū
rą, naudotą užsieniečių gyve
namuose viešbučiuose ir kitą 
komunizmo laikų techniką.

Apie B. Radžiu rašo, kad jis 
buvęs 24 m. muzikos studen
tas, kai jį suėmė dėl prieško- 
munistinės veiklos Antrojo 
Pasaulinio karo pabaigoje. 
KGB saugykloje praleido 6 mė
nesius, o 11 metų Sibire kali
nių stovykloje. Dirbo operos 
solistu Rusijoje 30 metų iki 
nepriklausomybės, kai grįžo 
ir pradėjo dirbti archyvuose. 
Savo byloje radęs partizanų 
raštą, patvirtinantį jo patrio
tizmą. Inf.

Žlugus sovietinei imperi
jai buvusiuose socialistiniuo
se kraštuose, pradeda tvirtėti 
ilgus metus ignoruotos religi
nės bendruomenės. Tilžėje su
aktyvino savo veiklą Kristaus 
prisikėlimo katalikiška reli
ginė bendruomenė. Ši parapi
ja ir buvusi čia šventovė tu
ri ilgą istoriją.

Manoma, kad katalikų bend
ruomenės veikla Tilžėje pra
sideda XVII š. Tuo metu ant 
Drangovski aukštumos, pusė 
mylios į pietus nuo miesto, 
buvo pastatyta katalikų ko
plyčia. XVII š. viduryje bro
liai Johanas, Fridrichas, Ge- 
teris, Michaelis ir sesuo Bar
bora Dragovskyje pastatė mal
dos namus 3 km į pietus nuo 
Tilžės. 1690 m. šis sklypas, kur 
stovėjo maldos namai, buvo pa
dovanotas kanauninkui Sta
nislovui Semaškai su teise pa
statyti ten šventovę. Tai bu
vo padaryta 1692 m. Tačiau, 
kaip minima istoriniuose šal
tiniuose, 1700 m. ši šventovė 
buvo perduota jėzuitams.

1726 m. šioje katalikų bend
ruomenėje buvo 1500 katalikų, 
daugelis jų gyveno Tilžės apy
linkėse. Kai katalikų bendruo
menė pareiškė norą turėti 
nuosavą šventovę mieste, ka
ralius Fridrichas Vilhelmas 
I sutiko ir pats paaukojo pi
nigų statybai. Fridrichas Di
dysis 1742 m. taip pat neprieš
taravo statybai, tačiau jo iš
keltos sąlygos nukėlė švento
vės statybą 100 metų į priekį. 
Taigi katalikų bendruomenės 
šventovės statyba Tilžės mies
te buvo atnaujinta tik 1847 m. 
Jos pašventinimas įvyko 1851 
m. Nuo to laiko katalikai iš 
Dragovski koplyčios persikėlė 
į Tilžę.

Naujoji katalikų šventovė 
buvo pastatyta Fabrik gatvėje 
(dabartinė Iskros gatvė). Ji 
buvo neogotikinio stiliaus. 
Pagrindiniame altoriuje buvo 
pavaizduota Švenčiausioji 
Mergelė, šoniniuose altoriuo
se — šv. Mykolas ir šv. Juoza
pas. Šventovėje buvo vargonai 
ir varpai.

1926 m. šventovė buvo šiek 
tiek perstatyta. Po bombar
davimo 1944 m. išliko nepa

Klebonas kunigas ANUPRAS GAURONSKAS tariasi su meistru prie Tilžėje statomos Kristaus prisikėlimo 
šventovės 1994 m. sausio 1 d.

$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
KAIRYS BALTIC EXPEDITING greitai ir garantuotai pristato Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki $2,000.00 
4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas.
* Siunčiant didesnes sumas, yra nuolaida.
* Galime nuvežti į Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.
* Važiuojant jums ilgesniam laikui į Lietuvą, mes galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

AMERIKOS DOL. KANADOS DOL.
Siunčiama suma ..................................................

Patarnavimas 4% arba 3%................................

Pristatymas į rankas ...........................................

Išviso: ..................................................................

Siuntėjas: ........................................................

......................... 12.00 ...........................15.00

$...........................00 $.............................00

Gavėjas: .............  ;.................

Tel.......................................................................... Tel..........................................................................

Rašyti čekį arba pašto perlaidą (money order) KAIRYS BALTIC EXPEDITING ir siųsti
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6. Turėdami klausimų skambinkite
Vytui ar Genei Kairiams, tel. 905-643-3334, fax 905-643-8980

liestas tiktai šventovės bokš
tas. 1983 m. vietinės valdžios 
sprendimu bokštas buvo nu
griautas iki pamatų. Po dešim
ties metų, 1992 m. rugpjūčio 
mėnesį kunigo A. Gauronsko 
iniciatyva ir Tilžės katalikų 
bendruomenės pastangomis 
sklypas buvo atgautas ir pa
skelbtas architektūrinis kon
kursas šventovės projektui pa
rengti. Jame aktyviai dalyva
vo grupė Lietuvos architektų. 
Konkursą laimėjo architektai 
Gediminas Jurevičius ir Sta
sys Juška iš Kauno.

Naujoji šventovė pradėta 
statyti katalikiškas tradicijas 
turinčioje žemėje, prisitaikant 
prie dabarties reikalavimų. 
Kur yra įmanoma, seni pama
tai atstatomi ir konservuoja
mi. Atlikti archeologiniai ir 
istoriniai tyrimai. Pilnai iš
laikomas šventovės siluetas, 
nes ypač svarbu miesto pano
ramai atkurti. Senų pamatų 
kontūras išliks aikštės grin
dinio piešinyje. 1993 m. bir
želyje pamatų pašventinimo 
apeigas atliko Rusijos kata
likų vyskupas Tadas Kondru- 
sevičius. Apeigose dalyvavo 
daug vietinių ir artimiausių 
apylinkių parapijiečių. Staty
bos darbuose dalyvauja ir vie
tiniai žmonės.

Klebono kreipimasis
Tilžės (dabartinis Soviets- 

kas) miestas lietuvių tautos is
torijoje užima svarbią vietą. 
Ir dabartiniu metu jame gyve
na nemažai lietuvių.

Prieš II-ąjį pasaulinį karą 
Tilžėj ę buvo dvi katalikiškos 
bažnyčios, tačiau po karo ne
liko nė vienos. Todėl labai sun
kioje būklėje atsidūrė katali
kai.

Pastaraisiais metais pradė
jus intensyviai irti sovietinei 
sistemai, pradėjo atgyti kultū
rinis gyvenimas ir Tilžėje.

1991 m. įkurta Tilžės katali
kų parapija. Nors pastovių pa
talpų bendruomenė neturi, 
nes dėl sunkių nuomos sąlygų 
jos dažnai keičiamos (kartais 
tenka naudotis bendruomenės 
narių gyvenamhisiais butais), 
tačiau bendrubmenė aktyviai 
dirba ir viską daro, kad būtų 

atstatyta bent viena, prieš ka
rą buvusi bažnyčia.

Tilžės Kristaus prisikėlimo 
bendruomenės ir Karaliau
čiaus katalikų bažnyčios pra
šymu Tilžės (Sovietsko) mies
to administracija 1992 m. lei
do atstatyti bažnyčią, stovė
jusią Iskros ir Mamino-Sibiria- 
ko gatvių kampe, 12 arų sklype.

Skubiai ir operatyviai buvo 
parengtas bažnyčios atstaty
mo projektas, suderintas nu
statyta tvarka su Tilžės (So
vietsko) administracija ir Ka
liningrado srities architektū
rine tarnyba, atlikta projekto 
ekspertizė bei gautas leidimas 
statybai. Praktiškai bažnyčios 
atstatymo darbai pradėti 1993 
m. lapkričio mėn. 12 d. Darbus 
vykdo statybinių organizacijų 
konkurso laimėtoja - Šiaulių 
UAB “Akmena”, prižiūrint 
bažnyčios komitetui ir parapi
jos klebonui. Tačiau statybo
je susiduriama su keletą sun
kumų. Vienas iš pagrindinių, 
tai finansinis - lėšų trūkumas. 
Šiuo metu sumontuoti bažny
čios pamatai. Kad nebūtų su
stabdyti bažnyčios sienų atsta
tymo ir tolimesni darbai, krei
piamės į visus geros valios 
žmones, prašydami pagalbos 
paremti auka bažnyčios sta
tybą.

Tikime Jūsų gerumu - dėko
jame ir meldžiamės už visus, 
kurie,mus supranta ir remia.

Su gilia pagarba ir broliška 
meile -

Tilžės Kristaus prisikėlimo 
parapijos klebonas kun.

Anupras Gauronskas
Adresas: Kun. Anupras Gaurons
kas, Celiuloznaja 8-1, Kaliningrad 
236017, Russia.

Visa ši informacija gauta per Al
girdą Gustaitį, gyvenantį Kalifor
nijoje.

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

talkos. Taip atrodys Tilžėje statoma lietuviams skiriama, Kristaus prisi
kėlimo šventovė

Ir gerai, ir negerai
Lietu vos-Lenkij os 

draugiškumo sutartis
Be draugiškų santykių ir ge

ro kaimyninio bendradarbia
vimo sutarties su Lenkija Lie
tuvos užsienio politika nebū
tų pilna. Nuo santykių su kai
mynais priklauso ne tik krašto 
saugumas, bet ir ekonominė 
būklė. Abi šalys yra susirūpi
nusios Karaliaučiaus (Kali
ningrado) srities militariza- 
cija ir galimu Rusijos imperia
lizmu. Atrodytų, kad turint 
bendrus interesus susitarimui 
neturėtų būti kliūčių, tačiau 
ir Lietuvoje, ir Lenkijoje da
lis visuomenės nėra pasirašy
ta sutartimi patenkinta.

Lenkų pusėje visų pirma yra 
nepatenkinta Lietuvos lenkų 
sąjungos vadovybė, o Lenkijo
je kai kurios dešiniųjų parti
jos ir ten gyvenantieji repat
riantai iš buvusios Lenkijos 
Rytų teritorijos. Nors sutar
tis garantuoja, kad tautinės 
mažumos turi teisę laisvai 
reikšti, saugoti ir plėtoti sa
vo tautinį, kultūrinį bei reli
ginį tapatumą, steigti ir išlai
kyti savo institucijas, organi
zacijas ar draugijas, gauti do
tacijas iš užsienio, vartoti sa
vo kalbą įstaigose ten, kur jie 
sudaro daugumą ir pan., ta
čiau to tiems lenkams yra ma
ža.

Kaip dešiniuosius atstovau
jantis Toronto savaitraštis 
“Glos Polski” rašo, lenkai no
rėtų turėti teisę “į jų rankomis 
ir už jų pinigus pastatytus Ste
pono Batoro vardo universite
to rūmus (dabar Vilniaus uni
versitetas), pradinių, viduri
nių ir technikos mokyklų, 
mokslo draugijų, bibliotekų, 
teatrų, profesinių sąjungų, 
šventovių, kultūros namų ir 1.1, 
pastatus”, be to, dar jie norė
tų turėti Lenkijos pilietybę.

Dar kai kurie jų kalba apie 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų, 
kuriuose jie sudaro daugumą, 
autonomiją, o Toronto buv. Ry
tų Lenkijos žemių sąjungos 
skyrius reikalauja prijungti 
prie Lenkijos visas žemes, ku
rios ligi 1939 m. jai priklau
sė, tuo pačiu ir Vilnių su jo 
sritimi, arba bent atnaujinti 
Liublino uniją.

Lietuvių pusėje nepasiten
kinimas kilo todėl, kad sutar
tyje nebuvo paminėtas Želi
govskio smurtas, kuriuo buvo 
sulaužyti Spa protokolai ir 
Suvalkų sutartis. “Vilnijos” 
pirmininkas K. Garšva lietu
viškai kalbėdamas per lenkų 
TV (pasikalbėjimas buvo rodo
mas ir Toronte) pareiškė, kad 
lietuviškoji pusė nenori len
kų atsiprašymo “už istoriją” 
kaip lenkų spauda dažnai tvir
tina, bet tik pripažinimo, kad 
toks faktas įvyko, tačiau šiuo 
klausimu visų pažiūrų lenkai 
buvo vieningi ir sutarties įva
de buvo tik miglotai išreikštas 
apgailestavimas dėl praeities 
konfliktų tarp abiejų valsty
bių. Padėtį šiek tiek pataisė 
Brazausko pasisakymas sei
me, kuris girdint Lenkijos pre
zidentui pareiškė, kad tarpka- 
rio metais Vilnius tik faktiš
kai, ne teisiškai Lenkijai pri
klausė. Sutartyje taip pat nie
ko nekalbama apie 1920-1939 
m. Rytų Lietuvos okupaciją, 

kuri buvo Želigovskio žygio 
padarinys.

Sutartis garantuoja abiejų 
valstybių tautinėms mažu
moms teisę laisvai reikšti, sau
goti ir plėtoti savo tautinį, 
kultūrinį bei kalbinį tapatu
mą, tačiau šioje srityje Lenki
jos lietuviai turi daug mažiau 
galimybių, negu Lietuvos len
kai, kurie turi lenkiškas radi
jo ir TV programas, keturis 
valstybės finansuojamus laik
raščius lenkų kalba, 128 mo
kyklas, teatrus, keliasdešimt 
folklorinių ansamblių, privi
legijas rinkimuose į seimą ir 
kita, kai tuo tarpu Suvalkų 
trikampio lietuviai turi sun
kumų net savo vaikams suteik
ti lietuviškus vardus. Žinant, 
kaip abiejose valstybėse sun
kiai sukasi biurokratinis ra
tas, tenka abejoti, kad Lenki
jos lietuviai gaus tai, ką turi 
Lietuvos lenkai.

Lietuvos respublikos ir Len
kijos respublikos draugiškų 
santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutartis 
yra reikalinga (nieks taip ne- 
vienyja kaip bendras priešas), 
tačiau reikia manjdi, kad 
prieš ratifikavimą ji bus 
abiejų seimų rimtai išdisku
tuota, kur reikia ištaisyta, 
kad ateityje nebūtų naujų kon
fliktų.

Okupacinės kariuomenės 
elgesys

Lenkijos kariuomenės ir 
vėliau Armia Krajowa kari
ninkas knygoje “Oficer do zle- 
cen” (“Užduočių karininkas”) 
rašo apie 1937 m. lenkų kariuo
menės manevrus Vilniaus sri
tyje:

“Apsistojome lietuviškame 
kaime. Arklius pastatėme ant 
molinių grindų daržinėje. Pa
vedžiau šeimininkui pakloti 
daug šiaudų, kad sunkių ar
tilerijos arklių kanopos ir pa
sagos nenaikintų grindų. Žiū
rėdamas iš padilbų, jis atsa
kė šiaudų neturįs, nors šalia 
stovėjo iškultas kūgis. Pirmą 
kartą susidūriau su tokia į ka
riuomenę pažiūra. Armija pa
prastai džiaugėsi visuotina 
simpatija, o čia viešai buvo 
rodomas nepalankumas. Bu
vau 20 metų amžiaus, jaučiau
si atsakingas už arklius ir ne
galėjau leisti, kad stovėtų bei 
gulėtų ant kietų grindų, įsa
kiau kareiviams plėšti stogo 
šiaudus. Kai buvo nuplėšti ke
li pluoštai, ir ūkininkas pa
matė, kad nejuokauju, leido 
paimti šiaudus iš kūgio. Aiš
ku, niekas kaime mums netu
rėjo nei pieno, nei kiaušinių, 
netgi nei obuolių, nuo kurių 
linko šakos. Mums buvo tik 
pilni neapykantos žvilgsniai.”

Autorius dėl to neturėtų 
stebėtis, nes ir lenkai ne
apkentė okupacinių kariuo
menių savo krašte. J.B.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

Ir vakarais
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® LAISVOJE TEVYDJEJE
VILKAI ANYKŠČIŲ RAJONE
Anykščių rajone gerokai pa

gausėjo vilkų. Mat medžiotojai 
nenori brangių šovinių naudoti 
žvėrims, kurių negalima valgy
ti. Premijas už vilkų nušovimą 
teks organizuoti urėdijoms sa
vo lėšomis.

PAMINKLAS VINCUI KRĖVEI
Birželio 15 d. Merkinėje ati

dengtas paminklas Vincui Krė
vei-Mickevičiui, “Dainavos ša
lies senų žmonių padavimų” 
dainiui. Bronzinė 160 cm aukš
čio skulptūra, pastatyta aikš
telėje prie V. Krėvės vidurinės 
mokyklos, žvelgia į Nemuno ir 
Merkio santaką. Aplinką sutvar
kė Varėnos akcinė bendrovė 
“Trobesiai”. Ja betgi nė visi dzū
kai patenkinti. Jų kritiškas min
tis atskleidžia “Tiesoj” paskelb
tas pranešimas “V. Krėvės pa
minklas — kuklioje vietoje”, 
pasirašytas čs inicialais. Jame 
pasakojama: “Prieš kelerius 
metus, kai buvo rengiamasi pa
minėti V. Krėvės 110-ąsias gimi
mo metines, niekas iš mąstan
čių dzūkų neabejojo, jog pa
minklas iškils miestelio cent
re, viduramžius menančioje ak
meninėje aikštėje. Be to, šios 
aikštės pakraštyje karo metais 
išliko nesubombarduotas vie
nintelis dviaukštis mūrinis pa
statas, kuriame mokėsi būsima- 
sis rašytojas. Būtent prie šio 
pastato buvo tinkamiausia pa
minklui vieta. Deja, kažkodėl 
toje vietoje sumanyta pastatyti 
ambulatoriją su ligoninės prie
statu. Žmonės gydysis ir ilsė
sis prie pat kelio, vedančio į 
Lenkiją...”

IEŠKO LIUDININKŲ
Kauno prokuratūroje yra iš

kelta baudžiamoji byla, susieta 
su 1941 m. birželio pabaigoje 
“Lietūkio” garaže įvykusiomis 
masinėmis žudynėmis. Šios by
los iniciatoriai. yra Lietuvos 
ir Kauno žydai. Kauno miesto 
prokuratūra specialiu skelbi
mu kviečia atsiliepti šio įvykio 
liudininkus, jei tokių dar bū
tų. Apie šį įvykį girdimos dvi 
versijos. Viena skelbia, kad ga
raže įvyko masinės žydų žudy
nės. Pagal kitą versiją laisvėn 
išleisti politiniai kaliniai ga
raže žiauriai susidorojo su atpa
žintais NKVD pareigūnais. Šį 
įvykį dabar tiria Kauno miesto 
prokuratūros tardytojas V. So
kolovas. Vienintelis žinomas 
egzekucijos dalyvis “Lietūkio” 
garaže buvo Pranas Matiukas. 
Jis susilaukė mirties bausmės 
už kitus nusikaltimus ir buvo 
sušaudytas 1962 m. lapkričio 4 d.

EVERESTAS IR ORDINAS
Alpinisto Vlado Vitkausko 

sėkmingo žygio Everestan 1993 
m. gegužės 10 d. pirmąsias meti
nes “Lietuvos ryto” š. m. gegužės 
10 d. laidoje specialiu rašiniu 
paminėjo Edmundas Ganusaus
kas. Pasak jo, su V. Vitkausku 
Everestan norėjo kopti ir Latvi
jos alpinistas Aivaras Bojaras, 
bet žuvo Kaukazo Elbruso šlaite 
1993 m. vasario 10 d. E. Ganu
sauskas džiaugiasi, kad Lietuva 
V. Vitkausko pastangų dėka yra 
trisdešimt penktoji pasaulio 
šalis, Everesto viršūnėje tu
rinti savo vėliavėlę. Ją betgi 
galėjo sumindžioti gaujos kitų 
Everesto nugalėtojų. Tad vis 
dėlto per drąsu E. Ganusauskui

teigti, kad žygis Everestan ne- 
nublanksta ir po metų. Nenu- 
blankstantį žygį išsaugojo tik 
N. Zelandijos alpinistas Edmun
das Hillary ir nepalietis Ten- 
singas Norkay, pirmieji įkopę 
Everesto viršūnėn jau 1953 m. 
gegužės 29 d. Kai tą viršūnę per
nai pasiekė V. Vitkauskas, jon 
jau buvo įkopę beveik 500 alpi
nistų. Ir vis dėlto pirmųjų me
tinių proga Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas jam įteikė Di
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino pirmojo laipsnio medalį.

NESIBAIGIANTYS PLANAI
V. Vitkausko žygį Everestan 

turbūt labiausiai išgarsino do
leriais pasidaryta skola. Pa
klaustas apie ateities planus, 
žurnalistei Onai Mickevičiūtei 
1993 m. “Tiesos” birželio 1 d. 
laidoje jis pasakojo: “Jeigu įvyk
tų stebuklas ir pasisektų susi
mokėti skolas, turiu labai daug 
planų. Apie juos kol kas nenorė
čiau kalbėti, nes pirmiausia rei
kia pailsėti. Be to, dideli dar
bai priklauso nuo didelių pini
gų. O šiaip esu numatęs ne tik 
kopti į kalnus. Norėtųsi pada
ryti ką nors, ko dar niekas pa
saulyje nebuvo padaręs. Jau tu
riu ir bendraminčių, ir įdomių 
sumanymų. Belieka tik dirbti”. 
Stebuklui, atrodo, padėjo įvyk
ti “Utenos gėrimų” gamykla, V. 
Vitkauską įjungusi savo rekla
mom Ją sudarė didelė buteliais 
apsupto V. Vitkausko nuotrauka 
ir reklaminis tekstas: “Utenos 
gėrimai gaivina kaip Himalajų 
viršūnės’, — sako Vladas Vit
kauskas — pirmasis lietuvis, 
įkopęs į aukščiausią pasaulio 
kalną Everestą”. Planai tikrai 
dideli. Juos V. Vitkauskas su 
J. Gudavičiumi pradėjo nesėk
mingai pasibaigusia niekeno 
nebandyta kelione slidėmis iš 
Sibiro į Aliaską per Beringo 
sąsiaurį.

EVERESTAS IR ATLANTAS
1993 m. gegužės 10 d. alpinis

tas Vladas Vitkauskas įkopė 
Everesto viršūnėn, o liepos 19 
d. žemaičiai lakūnai Jonas Juk- 
nius ir Edvardas Slušnys mažuo
ju “Piper-28” lėktuvėliu per
skrido Atlantą. V. Vitkauskas 
ten nunešė sąraše jau trisde
šimt penktąją valstybe įrašy
tos Lietuvos vėliavėlę. J. Juk- 
nius ir E. Slušnys pagerbė Ste
po Dariaus ir Stasio Girėno at
minimą jų skrydžio per Atlantą 
bei tragiškos žūties šešiasde
šimtmečio proga. Finansiškai 
geriau sekėsi alpinistui V. Vit
kauskui, jau spėjusiam rėmėjų 
dėka padengti skolas ir pradė
ti dar didesnius planus. Lakū
nai J. Juknius ir E. Slušnys 
skrydžiui per Atlantą panaudo
jo santaupas, o dvidešimt aš- 
tuonerių metų senumo “Piper- 
28” lėktuvėliui nusipirkti bu
vo gavę paskolą iš čikagietės 
D. Petrulytės. Ji tebėra nesu
mokėta. Planuoto “Piper-28” 
pardavimo teko atsisakyti. Mat 
šį lėktuvėlį nori gauti Lietu
vos aviacijos muziejus. Skolai 
grąžinti reikia 80.000 litų. Že
maičių kultūros draugija ir jos 
pirm. Stasys Kasperavičius au
koms rinkti įsteigė specialų fon
dą. Iki š. m. birželio pradžios 
buvo surinkta 12.000 litų. Pa
dengus abiejų lakūnų įsiskolini
mą D. Petrutytei, mažasis “Pi
per-28” lėktuvėlis liks Žemai
tijoje. y. Kst.

Hamiltono lietuvių Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai MONIKA, 
ROMAS, ALANA, STEFANIJA, LINA ir KRISTA dainuoja mamytėms 
mokslo metų užbaigtuvėse 1994 m. gegužės 9 d. Nuotr. O. Stanevičiūtės

MATAS STANEVIČIUS, “Širvintos-Nemuno” tunto Hamiltone vilkiukų 
vadovas užriša kaklaraiščius 1994 m. balandžio 25 d. įžodį attikusiems. 
Rikiuotėje iš kairės: LINAS RAČKUS, DARIUS RAČKUS, ALEKSAS 
PANAVAS, PAULIUS STONKUS, ANDRIUS PTAŠINSKAS

Nuotr. O. Stanevičiūtės

Džiaugiamės, būdami Kanados lietuviais

jį 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.

PRAEITŲ MOKSLO METŲ HA
MILTONO VYSK. M. VALANČIAUS 
šeštadieninės mokyklos tėvų komi
teto nariai buvo pąsiryžę suartin
ti mokinius, tėvus, mokytojus ir ki
tus. Glaudžiai dirbo pirm. And
rius Čerškus, vicepirm. Virginija 
Tirilienė, sekr. Danutė Račkuvie- 
nė, ižd. Siga Erickson ir nariai - 
Audra Keliačienė, Vilma Slavic- 
kienė, Rūta Valaitienė ir Irena 
Čerškuvienė.

1993 m. spalio pradžioje šven
tėm mokslo metų užbaigimą ir nau
jųjų pradžią. Pradėjome su iškil
mingomis Mišiomis ir tęsėme iškil
mes AV parapijos salėje. 1992-93 
mokslo m. Andrius Gedris buvo 
pirmas mokinys, įsigijęs antrą už
skaitą lietuvių kalboje, o šiais 
metais antrą užskaitą įsigijo: Ire
na Apanavičiūtė, Audra Balytaitė 
ir Viktoras Gedris. KLB Švietimo 
komisijos pirm. Giedra Paulionie- 
nė atvyko į iškilmes ir apdovano
jo švietimo medaliu ilgametę (33 
metų) lietuvių švietimo darbuo
toją Vidą Stanevičienę. Buvo pa
gerbti - Vilma ir Rimas Slavickai, 
kurie nepraleidžia šeštadienio, 7 
metus veždami sūnų 60 km.

Kalėdų eglutės proga mokyk
la suvaidino vaizdelį “Nuostabio
ji valanda”. Vaikai džiaugėsi 
Alės Paškevičienės eilėraščio 
žodžiais, ir mūsų dainavimo mo
kytojos Irenos Čerškuvienės su
kurta muzika.

Į tragiškų sausio 13 d. įvykių 
paminėjimą atvyko Kanadą tada 
lankęs Lietuvos Tėvynės sąjun
gos valdybos pirm. G. Vagnorius. 
Mokiniai atliko programą, skai
tydami apie mirusius, dainuoda
mi ir deklamuodami eilėraščius. 
G. Vagnorius pasidžiaugė vaikų 
balsais ir paminėjo, kad mokiniai 
laimingi turėdami dvi šalis - Ka
nados gimtinę ir Lietuvos tėvynę.

Hamiltono mieste vykusiose pa
saulinėse džiudo varžybose Copps 
koliziejuje dalyvavo ir du lietu
viai - Algimantas Mackevičius ir 
Robertas Rimas su treneriu Petru. 
Jie turėjo progos aplankyti mūsų 
mokyklą ir pademonstruoti jų lai
mėjimo būdus.

Mokiniai dalyvavo tarptautinia
me kalbų konkurse; Dainų ir šokių 
festivalyje; katalikų jaunimo kon
ferencijoje. Hamiltono “rock” 
stotis paskelbė, kad lietuvių mo
kyklos mokiniai dalyvauja tos sto-

ir mokiniai surinko daugiau kaip 
$1,000. Pinigai nuvežti birželio 
mėnesį kun. Burtuliui.

Gegužės 7 d. vedėja sušaukė vi
suotinį susirinkimą. Dalyvavo dau
giau kaip 40 mokyklos tėvų, dar
buotojų, klebonas kun. J. Liauba, 
OFM, KLB Hamiltono apylinkės 
pirm. Kazimieras Deksnys. Susi
rinkime diskutuota mokyklos atei
tis: lietuvių kalbos stiprinimas, 
jaunimo įjungimas mokyklon, mo
kymo metodai.

Mokyklos gegužinė įvyko gegu
žės 14 d. Vaikučiams išdalinti 
pažymėjimai. Buvo apdovanoti 
stipriausi lankytojai, kalbos kon
kurso dalyviai ir daugiausia su
aukoję šventovei.

Kasmet mūsų stambiausias rė
mėjas yra lietuvių kredito koope
ratyvas “Talka”. Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. Liauba, 
OFM, .remia mus ir morališkai. 
KLK moterų dr-još Hamiltono sky
rius mūsų taip pat neužmiršta.

Mūsų mokyklos tikslas, kad mo
kiniai jaustųsi mylimi ir bend
ruomenėje laukiami, tad skatin
kime vaikus, vaikaičius, provai
kaičius lankyti Hamiltono Vysk. 
M. Valančiaus mokyklą. Mielai 
kviečiame jaunimą, atvykusį iš 
Lietuvos prisijungti prie mokyk
los. Prašome skambinti Onutei 
Stanevičiūtei tel. 905-627-0624 va
karais. Mokslo metų pradžia rug
sėjo 10 d. Iki pasimatymo ir links
mų vasaros atostogų!

Onutė Stanevičiūtė, 
mokyklos vedėja

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
CHORUI sezono užbaigimo pro
ga buvo suruoštos vaišės Jaunimo 
centro salėje. B.D. Mačiai nemo
kamai paruošė vaišėms maistą už 
ką choristai nuoširdžiai dėkoja. 
Šiemet sueina jau 45 m. kai choras 
gieda sekmadienįais, ir jau 15 m. 
kai jam vadovauja muz. Darija 
Deksnyte-Powell. Choras giedos 
Midlande rugpjūčio 7 d. maldinin
kų išvykos metu. Po išvykos į Pa
saulio lietuvių dainų šventę ir pa
ilsėję choristai rugsėjo mėn. vėl 
pradės repetuoti ir sekmadieniais 
giedos Mišių metu.

LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ-MEŠ- 
KERIOTOJŲ klubo Giedraitis me
tiniame narių susirinkime daly
vavo didelis skaičius svečių, dau
guma punskiečių iš Toronto. Su

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, 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 į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

MONTREALYJE|»a^|
Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA-7 DIENAS

ties šventėje.
Kasmet ruošiami vaikučiai lie

tuviškai pirmai Komunijai. Šie
met 14 vaikučių priėmė pirmą Ko
muniją birželio 5 d. Aušros Vartų 
šventovėje. Mokykla atliko krikš
čionišką darbelį Lietuvai: suorga
nizavo lėšų vajų Prisikėlimo šven
tovei Kaune. Mokyklos mokytojai

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 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius j Mont
real} ir iš Montrealio.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu "Union Gas” /M 
atstovas) Saf

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

sirinkimą atidarė pirm. J. Stan
kus. Pakvietė minute tylos prisi
minti ir pagerbti praeitais me
tais mirusius penkis klubo narius. 
Pakvietė susirinkimui pirminin
kauti G. J. Skaistį, sekretoriumi 
A. Povilauską.

Išklausyti valdybos ir jos sekci
jų pranešimai. Paaiškėjo, kad val
dyba tinkamai tvarkė klubo nuosa
vybę. Revizijos k-ja pagyrė atsi
skaitymo knygų tvarkingumą. Se
kė naujos valdybos rinkimai. Iš
rinkti: pirm. J. Stankus, vicepirm. 
P. Šidlauskas, ižd.-sekr. A. Povi- 
lauskas, šaudyklos vadovu Vyt. 
Svilas ir jo padėjėjais A. Pintulis, 
P. Armonas; medžiojimo vadovu M. 
Jonikas, meškeriojimo - A. Jusys, 
spaudos ir visuomenės reikalams 
J. Krištolaitis. Revizijos k-ja: G. J. 
Skaistys, P. Šiulys, Pr. Sakalas. 
Po susirinkimo nariai, sumokėję 
nario mokestį, gavo vakarienę. Ją 
paruošė E. Bajoraitienė, talkino 
S. Matukaitienė, O. Jusienė, R. Pa
kalniškienė, K. Gelžinienė ir kitos. 
Klubo valdyba dėkoja visiems. J.K.

A.a. Zigmo Gedmino atminimui 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” au
kojo: $50 - Pat Trenan; $35 - K. 
Cumming, S. M. Thomas; $20-L. R. 
Albert. Dėkodami už gausias au
kas, šeimos pageidavimu pasiųsi
me invalido kėdę su velionies Zig
mo Gedmino įrašu į Kuršėnus.

A.a. Antano Repčio atminimui 
aukojo: $40 - E. Kronienė; $20 - J. 
Astas, A. Čerškienė, M. Chrolavi- 
čienė, E. J. Mažulaičiai, K Meš
kauskienė, M. Renkienė, O. B. Ste
ponavičiai; $10 - O. Vengrienė.

Julius Mačiukas savo žmonos 
Albertinos 80-tojo gimtadienio 
proga aukojo $50.

Visiems dėkoja - PLV komitetas.
A.a. Zigmo Gedmino atminimui 

per KLK moterų dr-ją “Vaiko tė
viškės namams” Lietuvoje aukojo: 
$40 - Malini ir Mike Dufton; $30 
- Grant ir Sue Ozziss; $25 - S. S. 
Rakščiai; $20-J. Deveikis, Danutė 
Gutauskienė, A. Garkūnas; $15 - Z. 
Rickienė; $10 - V. Kežinaitis, R. 
Choromanskytė, M. Vaitonienė; $5 
-V. Šidlauskienė; $4- P. Jonikas.

Už auką dėkoja šeima ir KLK 
moterų dr-jos valdyba.

A.a. Vlado Vindašiaus atminimui 
$25 aukojo S. S. Rakščiai.

London, Ontario
SPORTO KLUBAS “TAURAS” 

dėkingas savo administratorei 
dr. D. Andrulionytei-Armstrong ir 
treneriui dr. Bill Jansenbergeriui. 
Šioje vis menkėjančioje lietuvy
bės salėje lėšas išvykai ir veik
lai sportininkai “meškerioja” iš 
praeityje įsteigtų išeivijos lietu
vių finansinių institucijų. Čia ne
veikiant kredito koopėratyvams, 
rėmimo darbą atlieka Londono 
lėšų telkimo komitetas, vadovau
jamas J. Butkaus, sn., I. Daniliū- 
nienės ir A. Petrašiūno, sn.

A.a. MATILDA UŽDRAVIENĖ, 
gimusi 1897 m. liepos 8 d. Šakiuo
se, jos namuose atvykusiam ku
nigui pakartotinai tvirtinusi, “ma
ne Viešpats jau kviečia”, mirė 
1994 m. birželio 4 d. sulaukusi 97 
m. amžiaus. Netekom asmens, tu
rėjusios daug prisiminimų iš Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienų. Paliko Londone sūnus - 
Benjaminą ir Zigmą, vaikaičius - 
Robertą ir Christopher bei dukrą 
Eugeniją Lesevičienę Hamiltone. 
Vyro ir tėvo Vinco šeima neteko 
1972 m. Prie jo, lydima šeimos 
ir gausių draugų, pažįstamų, iš 
Šiluvos Marijos šventovės birželio 
7 d. palaidota R.K. Šv. Petro ka
pinėse. E.P.

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).

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A y jr a į) LIETUVIŲ KREDITO 
1 /Y1 Iv/V 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%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .. nuo 9.50% 
nekiln. turto pask. 1 m........ 7.75%
nekll.turto pask. 3 m............10.00%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Prezidento Antano Smetonos 
120 metų gimimo ir 50 metų mir
ties sukakčių minėjimą Čika
gos lietuviams gegužės 29 d. su
rengė Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos Čikagos skyriaus 
valdyba. Minėjimas pradėtas 
Mišiomis Švč. Mergelės Marijos 
gimimo parapijos šventovėje. 
Vargonais grojo muz. Ričardas 
Šokas, giedojo sol. Audronė 
Gaižiūnienė ir parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Antano 
Lino. Akademinė minėjimo da
lis įvyko Balzeko lietuvių kul
tūros muziejaus “Gintaro” sa
lėje. Rengėjų vardu ją įvadiniu 
žodžiu pradėjo Eleonora Valiu- 
kėnienė, programos vadovė Dai
va Meilienė, Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Pranešimą apie velio
nies prez. A. Smetonos gyveni
mą ir veiklą padarė inž. Jonas 
Jurkūnas. Koncertinę minėjimo 
dalį atliko sol. A. Gaižiūnienė, 
jai akompanavęs R. Šokas ir pia
nistas Antanas Smetona, velio
nies vaikaitis.

JAV LB St. Petersburgo apylin
kės Floridoje išrinktą naują val
dybą sudarė: pirm. Klemas Jur- 
gėla, vicepirm. Vida Meiluvie- 
nė, sekr. Marija Šaulienė, ižd. 
Elena Jasaitienė, renginių va
dovė Loreta Kynienė, nariai Va
cys Petkus ir Vladas Vasikaus- 
kas.

Argentina
Motinos diena Lietuvių cent

re paminėta pirmąjį gegužės 
mėnesio sekmadienį. Motinoms 
skirtus eilėraščius lietuvių ir 
ispanų kalbomis skaitė Nelida 
Zavickaitė-Mahne ir Nadija Pu- 
likaitė. Tautinių šokių progra
mą atliko du Lietuvių centro 
ansambliai — “Inkaras”, vado
vaujamas Juozo Puliko, ir “Spin
dulys”, kurio vadovė yra jau mi
nėtoji N. Zavickaitė-Mahne. 
Programai vadovavo Erika Pil- 
kaitė. Lietuvių centro valdyba 
ir jos pirm. Julius Mičiūdas gė
lių puokštėmis pagerbė dvi pasi
žymėjusias motinas — Genę Ma
caitienę ir Elsą Kairytę-Casa- 
buri. Motinų šventėn įsijungė ir 
svečiai iš Buenos Aires uoste 
stovinčių Lietuvos žvejybinių 
“Gargždų” ir “Sūduvos” laivų 
— kapitonas Vytautas Mikal- 
čius, jūrininkai Edvardas Ša
tas, Ona ir Anatolijus Altupo- 
vai.

Britanija
Lietuvių sodybos įsigijimo 

keturiasdešimtmetį jon suvažia
vę Britanijos lietuviai paminė
jo gegužės 29, sekmadienį. Mi
šias prie Rūpintojėlio kryžiaus 
koncelebravo sodybos kapelio
nas kun. A. Gėryba ir iš Lietu
vos atvykęs kun. R. Repšys. Prie 
Rūpintojėlio kryžiaus buvo pri
segtas Lietuvių sodybos nusi
pirkimo aktas. Sukakties pa
reiškimą perskaitė DBLS valdy
bos pirm. J. Alkis. Lietuvius 
sveikino du Lietuvos ambasa
dos Londone pareigūnai — am
basadoriaus R. Rajecko patarė
jas A. Medalinskas ir ambasa
dos I sekr. A. Misevičius. Ofi-

cialioji dalis baigta “Tautos 
himnu”. Visi apgailestavo, kad 
Lietuvių sodybos minėjiman ne
galėjo atvykti trys pagrindi
niai jos pirkimo iniciatoriai. 
Mat rašytojas Antanas Žukaus
kas jau yra miręs, Londone gy
venantis Mečys Bajorinas buvo 
ką tik grįžęs iš ligoninės, o 
Rostį Baublį slegia gegužės pra
džioje sulauktas amžiaus aš- 
tuoniasdešimtpenkmetis. Su
kaktuviniam sąskrydžiui skir
tą programą atliko vengrų tau
tinių šokių grupė iš Londono, 
latviai šokėjai iš Leeds ir at
naujinta Londono lietuvių tau
tinių šokių grupė “Lietuva”. 
Šventės dalyviai viens kitam 
linkėjo sulaukti Lietuvių so
dybos penkiasdešimtmečio su
kakties.

Gudija
Vilniuje veikiantis “Gervė

čių” klubas jungia iš Gudijos ki
lusius lietuvius. Šio klubo įstei
gimu rūpinosi iš Pelegrindos 
kaimo kilęs Alfonsas Augulis. 
Etnografinį vaidinimą “Gervė
čių vestuvės” paruošė rež. Pet
ras Kvedaras, su talkininkų pa
galba surinkęs istorinę medžia
gą. Į šį pastatymą buvo įjung
tas ir Petro Tamošaičio vado
vaujamas Lietuvos muzikos aka
demijos liaudies instrumentų 
ansamblis “Sutartinė” su solis
tais Zita Grigiene, Danieliumi 
Sadausku ir Romu Vešiota. 
“Gervėčių vestuvių” spektak
lis š. m. vasario 12 d. buvo nu
vežtas Gudijos lietuviams Gi
rių kultūros namų salėje. Da
bar su “Gervėčių vestuvėmis” 
lankomos ir kitos Gudijos lie
tuvių kolonijos.

Lietuvos pasiuntinybę Mins
ke pašventino Vilniaus arkika
tedros klebonas mons. Kazimie
ras Vasiliauskas. Viešėdamas 
Minske, jis susitiko su ten gy
venančiais lietuviais, susipaži
no su jų rūpesčiais ir dvasi
niais reikalais. Minsko lietuviai 
norėjo, kad ten būtų laikomos 
pamaldos lietuvių kalba. Gudi
jos lietuvių bendrijos pirm. Vir
ginija Tarnauskaitė šiems rei
kalams pasiūlė mažytę Šv. Roko 
šventovę Minsko centre. Ten 
dirba lietuviams palankus ku
nigas. Lietuviškoms pamaldoms 
tikimasi gauti Gudijos katali
kų hierarchijos sutikimą. Joms 
jau surastas ir lietuvis kunigas.

Jaunųjų knygnešių klubas 
yra įsteigtas Gudijos Varena- 
vo rajono lietuviškoje Pelesos 
mokykloje. Klubo vadove buvo 
išrinkta šeštokė Teresė Ragi
nytė. Jaunuosius knygnešius 
klubo įstatai įpareigoja būti 
drausmingais, gerai mokytis, 
platinti lietuviškas knygas 
ir laikraščius savo gimtosio
se apylinkėse. Su mokytojos 
ir bibliotekininkės Janinos 
Živilės pagalba klubo nariai 
leidžia “Jaunųjų knygnešių kro
niką”.

Gntuąj- OFFORD
REALTY LTD.

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

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

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

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus'

Sudbury Ontario

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas į namus.
Laivu siunčiant - tik $1.20 kg arba $7.00 už kubinę pėdą. 
Pristatymas vienam adresatui (gali būti 2-4 dėžės) iki 50 kg tik $14.

* Siuntiniai apdrausti $100.00. * iš toliau siųsti per U.P.S.
* Skambinkite dėl mūsų » Galime siuntinius paimti iš

kubinių dėžių jūsų namų

* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų 
artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite 
dėl kainoraščių.

************
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai .................................  514-366-8259
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai.................. 905-632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai .......... 905-822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai .................... 519-773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French........................................  905-871-1799

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI, 
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6 

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



Iš Amerikos į
Pastabos apie rašytojo Aleksandro Solzemci . Denisovich),

LEONAS BALTUŠIS

Gegužės 25 d. 75 metų am
žiaus rusų rašytojas Aleksand
ras Solženicinas pagaliau pa
liko Cavendish, Vermont, 
JAV-se, kur jis išgyveno 18 me
tų. Paskutinis sustojimas JAV- 
se buvo sekančią dieną Ancho
rage, Alaska, o pirmasis trum
pas sustojimas Rusijos terito
rijoje — Magadano mieste pa
keliui į Vladivostoką.

Magadane, išlipęs iš lėktu
vo, keliolika kartų pabučia
vo žemę, vis persižegnodamas, 
stebint dideliam būriui žur
nalistų. Sutiktas buvo su tra
dicine duona ir druska. Buvo 
giliai sujaudintas, nes buvo 
nuoširdžiai apkabintas savo 
seno “gulago laikų” draugo ir 
buvusio politinio kalinio Mi
rono Otlifo, kuris negalėjo 
sulaikyti ašarų.

Vladivostoke buvo sutiktas 
4,000 žmonių minios lyjant, 
kuri laukė daugelį valandų 
centrinėje miesto aikštėje. 
Atvykusį A. Solženiciną iš 
orauosčio baltu japonišku 
“minivan”, minia sutiko gar
siu rusišku “Ura”.

38 valandų kelionė padarė 
savo. Rašytojas atrodė išblyš
kęs ir nuvargęs. Retkarčiais 
nusišypsodamas, kalbėjo ne 
daugiau 10-ties minučių. Pa
grindinės kalbos mintys: grįž
tu į kraštą, pasikeitusį iki ne- 
atpažinimo ir tikiu, kad mes 
visi vieną dieną pagaliau su
rasime šviesą ir dvasinę tai
ką po 75 metų beprotybės ir 
amžino drebėjimo. Paklaus
tas, ar Rusija gali prisikelti, 
atsakė — taip, bet tai nebus 
lengva, nes visiems reikės 
dirbti nelaukiant įsakymų iš 
Maskvos ar iš kur kitur.

Oficialiai Vladivostoke bu
vo sutiktas miesto valdžios ir 
Ortodoksų Bendrijos atstovų. 
Jo tvirtinimas, kad sulauks 
komunizmo žlugimo — išsipil
dė. Šalia jo, su baltų gėlių 
puokšte, stovėjo žmona Nata
lija ir sūnūs: Ignotas, 21 me
tų amžiaus, ir Steponas, 20 me
tų. Vyriausias sūnus Jeroni
mas studijuoja kiniečių kalbą 
bei literatūrą ir gyvena For- 
mozoje (Taiwane). Jis netru
kus turi susijungti su tėvais, 
kad visa šeima galėtų tęsti ke
lionę traukiniu.

Vladivostoke A. Solženici
nas atsisakė valdžios siūlomų 
paslaugų ir apsistojo papras
tame viešbutyje. Į Maskvą ke-

komunis- 
Pastariesiems jis turė- 
du žodžius: prispaudė- 
žmogžudžiai. M. Gorba- 
ir B. Jelciną palygino

liavo garsiuoju sibinmu trau
kiniu su specialiai jo šeima 
paskirtais dviem vagonais. 
Toks buvo rašytojo pageida
vimas, nes kelionė nuo Vladi
vostoko iki Maskvos trunka be
veik dvi savaites. Maskvoje 
gyvena bute, kurį jau anksčiau 
nusipirko. Ten gyvens, kol ga
lės išsikelti į Troitse-Lykovo 
kurorte jiems statomą, bet dar 
nebaigtą, didelį raudonų plytų 
namą, arti Maskvos upės.

Gegužės 28 dieną Vladivos
toke turėjo savo pirmą spau
dos konferenciją. 20 metų 
tremtis, atrodo, padarė jį dar 
kietesnį. Kliuvo M. Gorbačio
vui, Žirinovskiui, B. Jelcinui, 
bet daugiausia 
tams, 
jo tik 
jai ir 
čiovą 
su dviem ožiais, kovojančiais 
ant liepto, kol vienas įgriu
vo į vandenį. V. Žirinovskį pa
vadino “rusų patrioto karika
tūra”, lyg kažkas norėtų, kad 
visas pasaulis rusų nekęstų.

“Chicago Tribune” kores
pondentas James P. Gallagher 
gegužės 27 d. parašė gana įdo
mų straipsnį “Rusų skaityto
jai sutinka Solženiciną su nu
sistebėjimu”. Čia keletas to 
straipsnio pastabų.

Sunku pasakyti, kas laukia 
Rusijoje rašytojo. Jis pats 
atsisakė diskutuoti savo pla
nus. Vieni mano, kad jis gali 
tapti moraliniu Rusijos kom
pasu, nes Vakarų pasaulio įta
ka daro nemažai žalos: porno
grafija, nusikaltimai ir orga 
mzuota mafija. Kiti mano, kad 
T»i !alH įSiVelti ir į Politiką, 
jus gąsdina B- Jelcino pasekė-

“Viena yra aišku, kad A. Sol- 
zomcino knygos, kurios prieš 
netuHUdidV? SenSacija’ dabar 
neturi dideles vertės. Kraš 
tas taip pasikeitė, kad yra la 
sau S” LaSakytj’.kur jis ras 
Marinovas, LS®pe?s 
žurnalo y • redaktorius •?"»>ir 
buvo laikomas daužau I

žmonės mokėtu' ?et Jei tie 
niekuomet nepada^t kalb*' 
klaidos. ,ePaoarytŲ tokios

Daugumos rusu « 
geriausia A s „i* .nu°mone, 

in the Life of Ivan Denisovich), 
kuri buvo išspausdinta 1962 
m. žurnale “Novi Mir” (Nau
jasis pasaulis). Tie, kurie ži
no, daugiausia nuopelnų pri
pažįsta žurnalo “Novi Mir’ 
red. Aleksandrui Tvardovs- 
kiui. Šis talentingas redak
torius apdailino ir knygą taip 
sutvarkė, kad ji laikoma tik
rai klasikine knyga.

A. Solženicino laikas Ver- 
monte buvo daugiausia pra
leistas rašant “Raudonąjį ra
tą”. Tai caristinės Rusijos žlu
gimas ir bolševikų revoliuci
ja. Knyga 
Maskvoje, 
mai. Visa

jau pardavinėjama 
Išspausdinti 5 to- 

knyga bus 10 tomų.

PRANEŠIMAS IS ČIKAGOS

Dviejų sukakčių minėjimas
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos Čikagos skyriaus val
dyba, pirmininkaujant Eleo
norai Valiukėnienei, 1994 m. 
gegužės 29 d. surengė prez. A. 
Smetonos 120 m. gimimo ir 50 
m. mirties sukakčių minėjimą.

Panašumai ir skirtumai
Prisimenant prez. A. Sme

toną, Svč. Mergelės Marijos Gi
mimo šventovėje buvo atlaiky
tos Mišios. Jas aukojo klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas, pa
sakęs šiai progai pritaikytą 
pamokslą. Giedojo parapijos 
i"'/”’"1““ -'■«'<"»

A,i?Per°S Aud- 
muz RlaiZ1„Unienė> vargonavo 
muz. Ričardas Šokas 
b»v?d2e”‘p"p dalis
vių kultūra’ Balzeko Lietu- 
taro saiSŪSMmUziejaus Gin- 

le]e- Minėjimą pradė- 

Var.gau’ laik~~į ~~ -ens*j^”. Iš “American R V- okuPacij°je’ ° dabar tu 

, Baltic News”, June 1994

Zoja Čuvardinskaja, dirbanti 
netoli Kremliaus esančiame 
knygyne, sako, kad žmonės Ru
sijoje yra savotiškai nuvar
gę, nelabai domisi Solženici- 
no knygomis, nors pareikala
vimas rusų klasikų yra ir to
liau didelis. “Raudonojo ra
to” knyga gulėjo įsprausta 
tarp Agatha Christie ir Sid
ney Sheldon knygų, nes jų pa
reikalavimas yra didelis, ypač 
jaunųjų skaitytojų.

A. Solženicinas jau ne jau
nuolis, tai gal ir pritaps nau
joje Rusijoje, bet Vakaruose 
užaugę vaikai gali turėti pro
blemų. Cavendish, Vt., palikti 
namai nėra atiduoti pardavi
mui, nes, atrodo, rašytojas nė
ra tikras, kad vaikai už kokių 
1-2 metų nesugalvos grįžti. Jie 
yra JAV piliečiai ir tokiais 
liks visą amžių.

jo Amerikos lietuvių tautinės 
s-gos Čikagos skyriaus pirm. 
Eleonora Valiukėnienė, pa
sveikindama gausiai susirin
kusius svečius ir pakviesda- 
ma Daivą Meilienę vadovauti 
programai.

Žodį tarė Lietuvos garbės 
generalinis konsulas Vaclo
vas Kleiza, lygindamas 1918 
ir 1990 m., kuriuose esą daug 
skirtumų ir panašumų. Jis sa
kė, kad vienas didžiausių skir
tumų tarp 1918 ir 1990 m. yra 
tai, kad anuo metu Lietuvos 
nepriklausomybės kūrėjai tu
rėjo plačią ir tobulą Lietu
vos ateities viziją, ko pasigen
dama šiandien Lietuvoje. Vie- 
nas pagrindinių tos vizijos 
kūrėjų buvo A. Smetona.

Prez. Antanas Smetona
Jonas Jurkūnas skaitė išsa- 

paskaitą apie A. Smetoną,

RAPOLAS STANKŪNAS (antroje eilėje antras iš kairės), Lietuvos skautų veikėjas, mokytojas, sulaukęs 93 m. amžiaus, 
mirė 1994 m. gegužės 11 d. Palaidotas Liduokiuose. Neseniai jis buvo po 60 metų pasveikintas buvusio mokinio torontie- 
čio Vytauto Maco. Nuotraukoje - Šėtos gimnazijos skautai savo pirmojoje stovykloje 1934 m. Skiltininkai su gairelėmis. 
Pačiame viduryje “Lapinų” skiltininkas architektas dr. A. Kulpa-Kulpavičius Nuotr. Prano Maco

pirmąjį ir ketvirtąjį Lietuvos 
prezidentą, gimusį 1874 m. rug
pjūčio 10 d. Užulėnio km., Tau
jėnų valsč., Ukmergės apskr., 
mirusį 1944 m. sausio 9 d. gais
ro metu Klivland’e, Ohio, kur 
ir palaidotas. Jis davė trum
pą prezidento biografiją ir 
plačiau aptarė jį kaip žmogų, 
kaip žurnalistą, pedagogą bei 
mokytoją, politiką, valstybi
ninką bei visuomenininką.

Buvo įdomu išgirsti A. 
Smetonos mintis, rašytas jau 
JAV-bėse. J. Jurkūnas iškėlė 
A. Smetonos darbą Vilniaus 
seime, Valstybės taryboje ir 
jo svarbų vaidmenį nepriklau
somos Lietuvos gyvenime bei 
trumpai aptarė jo rašytas kny
gas. Paskaitininkas taip pat 
suminėjo ir kelias knygas, pa
rašytas apie A. Smetoną ir da
vė eilę statistinių žinių, ro
dančių per 22 nepriklausomy
bės metus padarytą pažangą 
įvairiose srityse, o ypač švie
time ir kultūroje. Savo paskai
tą J. Jurkūnas baigė A. Smeto
nos žodžiais, pasakytais žurn. 
Piežai: “Komunistai norėjo, 
kad aš sugrįžčiau ir parašy
čiau dokumentus, įgalinan
čius okupaciją. Kol mano šir
dis plaks, ji plaks tik laisvai 
Lietuvai”.

Iškilus koncertas
Po akademijos sekė meninė 

dalis. Solistė Audronė Gaižiū- 
nienė padainavo tris dainas — 
“Mylėk, lietuvi”, muz. Šopa- 
gos, žodž. Maironio; “Kur ba
kūžė samanota”, muz. St. Šim

kaus, ž. Pr. Vaičaičio; “Mano 
gimtinė”, muz. A. Kačanausko, 
ž. Maironio. Vėliau dar — “Mė
lynasis Nemunėli”, muz. A. Be- 
lazaro, ž. J. Mackonio; “Žvaigž
dutė”, muz. B. Dvariono, ž. L. 
Stepanausko ir “Gimtinės dan
gus” — muz. I. Makačino, ž. Žli
bino. Akompanavo muz. Ričar
das Šokas.

Pianistas Antanas Smetona, 
prezidento vaikaitis, paskam
bino keturias Čiurlionio pje
ses, Beethoven’o “Mėnesienos 
sonatos” 3 dalį, Chopin’o “Nok
tiurną F-dur, opus 15, nr. 1” 
ir “Baladę G-moll, opus 23”.

Ir solistė A. Gaižiūnienė, 
ir pianistas A. Smetona klau
sytojų buvo labai šiltai sutikti 
ir palydėti gausiais plojimais. 
Programos vedėja Daiva Mei- 
lienė padeklamavo Putino ei
lėraštį “Tėvų šalis”.

Minėjimas baigtas visiems 

LIETUVĄ 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

sudainuojant posmelį “Lie
tuva brangi”.

Pirm. E. Valiukėnienė nuo
širdžiai dėkojo visiems pro
gramos atlikėjams, ypač solis
tei A. Gaižiūnienei, atvyku
siai iš Rockford’o ir pianistui 
A. Smetonai, iš Klivland’o. 
Programos atlikėjoms buvo 
įteiktos gėlių puokštės, o vy
rams — prisegtos gėlytės.

Minėjimas, užtrukęs 2 vai., 
buvo gerai organizuotas; sa
lė puošėsi dideliu prez. A. 
Smetonos dail. Varno tapytu 
portretu, p šalia jo — baltų 
ir violetinių gėlių puokštė
mis. Dalyvavo įvairių pažiū
rų žmonės, atėję pagerbti pas
kutinį nepriklausomos Lietu
vos prezidentą.

Po minėjimo svečiai vaiši
nosi ir dar ilgai šnekučiavo
si, dalindamiesi minėjimo 
įspūdžiais ir Čikagos aktua
lijomis.
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Vakarų.
lodami Aštuntojo Pasaulio Uetuviųjaunimo Kongreso 

^v?^7Xntiniųtėvynė-viena” kviečiame remti sy
Koneresų, kuris rūpinasi, kad jaunimas suvoktų is kur ki ąs, 
mvlčtų savo tėvųbei senelių žemą ir gintų yą visa 
iaunaUska dvasia. Remdami ^tunt^y Pasaulio Rietuvių 
jaunimo Kongresų, remiate Lietuvos ir išeivijos ateity.

REMKIME 
PASAULIO 
LI ETŲ VIŲ 
JAUNIMAI

Murdąs Brazauskas
Lietuvos Respublikos
Prezidentas

Dainius Trinkūnas
Lietuvos Respublikos
Kultūros Ministras

vysk. Paulius Baltakis, O¥M
Vyskupas lietuviams katalikams 
už Lietuvos ribų

Adolias Šleževičius
Lietuvos Respublikos
Ministras Pirmininkas

Vytautas kandsbergi8
Lietuvos Seimo Narys

Bronius Nainys
Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės 
valdybos pirmininkas

Norėčiau paremti jaunimo pastangas išlaikyti 
lietuvybę už Lietuvos ribų. Pridedu auką.

PAVARDĖ, Vardas:

Adresas:

Miestas:

Klastas:Kodas:Valstija:

Pridedu auką: $25 □ $50 □ $100 D $500 □ $1000D kita: $

Ar galime skelbti Jūsų pavardę 1994 m. PLJ Kongreso aukotojų sąrašuose? TAIP Q NEC
PLJS yra ne pelno siekianti organizacija. Jūsų aukos gali būti nurašomos nuo JAV mokesčių (Tax ID # 36-309-7269).

Išrašykite čekį “Lithuanian Youth Congress-1994” vardu ir siųskite šiuo adresu:
PLJK Finansų Skyrius, c/o Taupa, P.O. Box 95, South Boston, MA 02127, USA



Klivlando Šv. Kazimiero lietuvių mokyklos mokiniai, paruošti muz. Ritos Kliorienės, atlieka dalį programos kon
certe “Mes ateitis - rytojaus viltis” 1994 m. kovo 26 d. Nuotr. Vyt. Kliorio

Taip švenčia italai
Parapijos šventė: pamaldos, premijos, koncertai, procesija 
miesto gatvėmis, orkestras, jaunimo vakaronė Montrealyje

Išeivijos atžalos yra stiprios
Pokalbis su muzike RITA ČYVAITE-KLIORIENE

Organizacinėje, kultūrinėje, 
visuomeninėje ir kitose srity
se veiklos sėkmė didžia dalimi 
priklauso nuo vadovaujančio 
asmens. Praktika yra parodžiu
si šio teiginio teisingumų ir 
mūsų lietuviškuose telkiniuose.

Smagu stebėti, kad veiklių 
ir talentingų žmonių, gimusių 
ir augusių išeivijoje, po tru
putį atsiranda šių dienų veik
loje, ypač chorinėje srityje. 
Nėra paslaptis, kad išeivijos 
chorinė veikla kai kuriuose 
Šiaurės Amerikos lietuvių tel
kiniuose silpsta. To nepatiria 
Klivlando lietuviai.

Jau antrų dešimtmetį Rita 
Čyvaitė-Kliorienė vadovauja 
chorinei veiklai. Rita gali su
telkti ir jaunus, ir senus. Jos 
vadovaujamas parapijos cho
ras yra pasiekęs aukšto lygio. 
Veikla šakota: su Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos vai
kų choru, rengiami teminiai 
koncertai, daromi įrašai išlei
džiant kompaktinius diskus, 
kasetes. Būtų sunku ir išvar
dinti visus darbus.

Šiemet Rita Kliorienė vyksta 
į Lietuvų diriguoti Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje. Šalia 
įsipareigojimų Dainų šventėje 
Rita gavo kvietimų dalyvauti 
vertinimo komisijoje atren

Realty One Ltd.

mūsų $10,000 loterijoje

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikrausiant privačiai 

arba per bendrovę
- Nemokamas namo įvertinimas
- Po to, kai man tarpininkaujant pardavėte 

savo namą, gaunate nemokamą namo 
apžiūrėjimą (Home Inspection), 
atliekamą Baltic Construction

- Seminaras namų pirkėjams kas mėnesį
- Bendradarbiaujame su “Allied Moving” ir 

"TD" banku
Tel. 416-763-5161 2261 Bloor St. W.

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

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

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

kant geriausių Lietuvos chorų 
Lietuvos chorų sųjungos kon
kurse. “Man didelė garbė būti 
dalimi šios komisijos, - sako 
Rita, — bus galima iš arčiau su
sipažinti su Lietuvos chorine 
veikla, chorais, jų dirigentais. 
Tikiu, kad parsivešiu daug tei
giamų įspūdžių”.

Parapijos vaikų choro reper
tuare turime keletu Ritos su
kurtų giesmių. Norėčiau suži
noti, kokie jos kūrybiniai pla
nai. “Nelaikau savęs kompozi
tore, kuriu kai reikia. Reikė
jo Dainų šventei Čikagoje pa
daryti orkestracijas, tai ir pa
dariau šešiems kūriniams. Vai
kučiai priėmė Pirmų Komuni
jų, parašiau giesmę “Ateiki, 
Jėzuli, į mano širdelę”. Šiais 
metais lietuviškos mokyklos 
vaikus paruošiau koncertui 
“Mes ateitis - rytojaus viltis”. 
Vėl teko rašyti, nes norėjosi 
pradėti ir baigti koncertų pa
kilia nuotaika, pritaikyta kon
certo temai”.

— Daug dirbate su lietuvių 
visuomenės vaikais. Kodėl jų 
nebeišlaikote paauglystės ir 
studentų amžiaus metais?

— Mano manymu yra dvi prie
žastys. Pirma: anksčiau būda
vo kreipiamas didelis dėmesys 

į bendruomenę, visuomenę. 
Šiais laikais visas dėmesys 
yra nukreiptas į asmenį, reiš
kia, ne kaip “mums” geriau, o 
kaip “man” geriau, ko “man” 
reikia: gražių namų, automo
bilių, drabužių, VCR, kompak
tinių diskų ir t.t. Kuo daugiau 
turim, tuo daugiau reikia. Ant
ra: tai XX amžiaus iššūkis “ko
kia technologija, kokie laikai, 
tokie ir užsiėmimai”, tik įsi
vaizduokite gyvenimų be tele
vizijos ...

Kitas svarbus veiksnys yra 
krašto kultūra. Pagalvokite, 
kodėl Amerikoje tiek daug 
krepšininkų. Todėl, kad prie 
kiekvieno kampo jaunimas žai
džia krepšinį. Būtų fantastiš
ka, kad taip būtų ir su muzika.

— Įdomu kaip paaiškintumė
te tokį negausų išeivijos daly
vavimų šventėje, ypač iš vidu
riniosios kartos?

— Noro važiuoti į Dainų šven
tę buvo daug. Daugeliui nelei
do važiuoti gyvenimo sąlygos: 
vieni negalėjo pasiimti atosto
gų tuo laiku, kiti neturėjo lėšų, 
dar kiti nuvažiavę į Lietuvų no
rėtų tų laikų praleisti su gimi
nėmis, o dabar daug laiko rei
kės skirti repeticijoms.

— Kokių dainų pasirinkote 
diriguoti Dainų šventėje Lietu
voje ir kodėl ?

— Lietuvoje diriguosiu Ber
nardo Brazdžionio žodžiams S. 
Sodeikos sukurtų dainų “Šiau
rės pašvaistė”. Jų pasirinkau 
todėl, kad apdainuoja mano 
tėvų, senelių ir daugelio išei
vijos lietuvių jausmus tai ša
liai, kurių paliko ne savo noru, 
kurios dažnai ilgėjosi ir kurių 
prisimindavo kaip gražiausių 
ir brangiausių žemės kampelį. 
Tų ilgesį ir meilę tėveliai ban
dė įskiepyti ir mums, todėl ir 
grįžtu į šventę kartodama: “Ak 
norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
ir pajusti, kad po kojom esi. 
Lietuva, žemės žodi švenčiau
sias. Lietuva, žemės laime 
šviesi”.

— Ačiū už įdomias mintis. 
Laimingos kelionės į Dainų 
šventę. Kalbėjosi Nijolė B.

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyrlnlal Išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai ‘Stogų dengimai 

625A The Queensway, Toronto, Ont M8Y1K4 

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

Nurimusio miesto gatvėmis, 
kaip koks lemtingas, netikėtas 
pranašas, atsirita dūdų orkestro 
ilgesinga melodija. Štai kur ne 
kur ant balkonų, nuo palangių nu
svirusios trispalvės vėliavos, ant 
kurių dažniausiai prisegtas šv. 
Antano paveikslas. Dar kažkur už 
Hamiltono gatvės posūkio nespė
jus pasirodyti vis garsiau ir gar
siau savo jėgą rodančiam orkest
rui, suplevėsuoja įvairių drau
gijų, šventųjų, organizacijų vė
liavos, pasirodo baltais drabu
žiais apsitaisiusios adorantės, 
tarniukai, maži vaikai, aptaisy
ti tokiais pat rudais vienuoliškais 
drabužėliais - abitais - kaip šv. 
Antanas kadais dėvėdavo. Paga
liau ir uniformuoti su dūdomis 
orkestrantai.

Kas čia tame didmiestyje nuti
ko? Itališkoji Šv. Bosko parapi
ja švenčia savo parapijos Globė
jo šventę, kuri prasidėjo jau šeš
tadienį šv. Mišiomis, premijų 
įteikimu, koncertais ir kitomis 
pramogomis bei renginiais. Da
bar su vainikais, su vežamais ra
tukais, kurie užkloti kilimu, pa
kamšyti gėlėmis, vainikais, prie 
kurių lyg sargybą eina dvi baltai 
tarsi Pirmajai Komunijai pasipuo
šusios septynmetės ar aštuonme
tės mergaitės, iškilmingai veža
ma šv. Antano statula Allard, 
D’Aragon, Jolicoeur ir Hamilto
no gatvėmis, kur dabar sustabdy
tas judėjimas, kabo įvairiaspal
vių vėliavyčių girliandos. O žmo
nės, būriais būreliais sutoję ant 
šaligatvių, vieni žegnojasi, kiti 
įsijungia į kalbamą Rožinį ar gie
damą giesmę, treti, ypač vaikai, 
pakviesti šiai procesijai vadovau
jančio, iškilmingais liturginiais 
drabužiais apsitaisiusio klebono 
su keliais kunigais svečiais iš kai

SKAITYTOJAI PASISAKO
SIBIRINIAI TRĖMIMAI

Per vakaronę, skirtą metiniam 
Sibiro tremtinių paminėjimui 
1994.VI.9, mes, to vakaro dalyviai, 
galėjome “keliauti” su tais tremti
niais, sekdami pritaikytą prog
ramą.

Tą vakarą vėl mačiau savo min
tyse užkaltus gyvulinius vagonus, 
kuriuose buvo vežami mūsų arti
mieji. Prisiminiau, kai sužinoję, 
jog išvežamų žmonių ešelonai sto
vi dar netoli Vilniaus, išskubėjo
me keli mūsų šeimos žmonės į nu
rodytą vietą. Bandėm surasti te
tą - Teklę Balsytę-Strazdienę. Jos 
vyras ir 6 mėn. dukrelė buvo suim
ti per I-jį išvežimą 1941 m. Ji ir jos 
vyras mokytojavo Veprių žemės 
ūkio mokykloje (teta buvo agro
nome).

Prisimenu, kaip visą dieną vaikš- 
tinėjome tarp užkaltų gyvulinų 
vagonų, saugomų komunistų ka
reivių. Mums buvo leidžiama, pri
ėjus prie vagono, pašaukti ieško
mą asmenį vardu-pavarde. Vieno 
iš vežamų vagone žmonių galva 
matėsi prie mažo aukštai vagone 
langelio. Tas žmogus išgirdęs 
šaukiamą pavardę, pakartodavo 
esantiems vagone žmonėms ir 
prie langelio ateidavo ieškomas 
asmuo. Mums buvo leidžiama pa
kalbėti, paduoti vandens (buvo 
labai krašta, tvanku), gal ir mažą 
siuntinuką.

Po ilgo vaikšinėjimo-ieškojimo 
priėjome stipriau saugomų vago
nų eilę, kur ginkluotas kareivis, 
mus pasitikęs, neleido eiti toliau. 
Kai pasakėme, ko ieškome (moti
nos su kūdikiu), kareivis atkirto: 
“Šituose vagonuose jų nerasite. 
Čia vežamos PROSTITUTĖS”. 

myninių parapijų žengia Montrea- 
lio grindiniu.

Šitoji montreališkės parapi
jos Globėjo šventė priminė prieš 
metus kitus kalnuotoje Italijos 
šiaurėje matytą panašią parapi
jos iškilmę. Tada irgi per mieste
lį su orkestru žygiavo ilga proce
sija, priekyje buvo nešamos šven
tojo relikvijos, ant šaligatvių iš
tiesti puošnūs takai, kilimai, prie 
namų uždegtos žvakės, maži lauže
liai, smilkytuvai, kuriuose buvo 
deginami kvapūs smilkalai, mar
guliavo šventojo paveikslai...

Pagaliau montrealietiškoji pro
cesija, apžygiavusi pustrečio mi
lijono gyventojų turinčio mies
to vieną kvartalą, sugrįžo prie 
šventovės durų, kur po pamokslė
lio visi susirinkusieji žmonės, 
kaip ir dera Devintinių šventės 
dieną, buvo palaiminti. Dar ilgai 
šventovėje nenutilo įvairios gies
mės, buvo dalijami šv. Antano pa
veikslėliai, meldžiamasi. O lauke 
netoli šventovės buvo traukiami 
įvairūs burtai, vyko lošimai, žai
dimai. Jaunimas būriavosi kitoje 
vietoje: laukė, kol pradės groti 
muzikantai, kad galėtų susitikti 
itališkai kalbančių, susipažinti, 
pabendrauti...

Itališkoje parapijoje niekad 
netrūksta giesmės, maldos, jauni
mui ir senimui skirtų renginių, 
kurie jungia visus į vieną šeimą, 
padeda palaikyti tautinius papro
čius, savo krašto tradicijas, gim
tąją kalbą.

Per garsiakalbį, įtaisytą ant pa
rapijos namų stogo, skamba melo
dija, labai panaši į tą, kurią andai 
per parapijos Globėjo šventę gro
jo orkestras: “O Saint Antonio pre- 
ga per me...” - O, šv. Antanai, 
melskis už mane!

K. J. Ambrasas

Vėliau sužinojome, kad dauge
lio šeimų ir mūsų tetos vyrai bu
vo atskirti jau Lietuvoje nuo sa
vo šeimų. Mano tetos vyras mirė Si
bire, niekada nesutikęs savo žmo
nos ir dukrelės.

Ar tada tenai tuose vagonuose 
ir buvo tos “PROSTITUTĖS”, kurios 
paminėtos “Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos” I t., 36 psl.: “Ištre
miamas prostitutes - 794 žmones 
išsiųsti iš Lietuvos”. Iš tikrųjų 
ten buvo vienuolės ir kitos gar
bingos Lietuvos veikėjos, patrio
tės. G. Valiūnienė,

Toronto, Ont.
VISOKIŲ REIKIA

“Tegu kalnai palaukia” “TŽ” 
1994 m. 23 nr. P. Palys kritikuoja 
Lietuvos alpinistą Vitkauską, Eve
resto viršūnėje iškėlusį Lietuvos 
vėliavą. Neigiamai aprašė Vit
kausko ir Gudavičiaus nepavyku
sį bandymą slidėmis pereiti Be
ringo sąsiaurį. P. Palys lygiagre
čiai iškelia Lietuvos našlaičių 
ir senelių skurdą, rašydamas, kad 
jiems reikia visų pirma pagelbė
ti, nušluostyti jų ašras, juos gel
bėti nuo bado. Taip, tai turi būti 
daroma su tikra krikščioniška mei
le, bet jiems tikrai nieko nepadės 
ties našlaitynais ar prieglaudomis 
plevėsuojanti Lietuvos vėliava, 
jiems nepadarius jokios skriaudos 
su Everesto viršūnėje plevėsuo
jančia trispalve. Jiems reikalinga 
konkreti parama pinigais, drabu
žiais ar maistu. Dosnūs užsienio 
lietuviai tai daro ir taip pat re
mia tarptautinėje arenoje pasiro
dančius sportininkus, muzikus. 
Tuo tarpu Lietuvos vasarvietėse 
turtuoliai statosi prabangius na
mus ir vilas, o ir užsieninių auto-
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A.a. kun. prof. Vytautas-Matas Mankeliūnas prie savo bibliotekos Kolum
bijos sostinėje Bogotoje, kur valstybiniame un-te dėstė psichologiją. 
Mirė 1993 m. gruodžio 21 d.

mobilių Lietuvoje nestinga. Pa
prastai jau taip yra, kad turtuo
lis vargšo neužjaučia, bet ir ra
miai prie rašomojo stalo sėdintis 
žurnalistas kartais savo žvilgsnį 
neigiamai nukreipia ne į turtuo
lius, bet į “nuotykių ieškotojus”. 
O kas juose blogo?

Prieš kurį laiką labai didžia- 
vomės Lietuvos sportininkų lai
mėjimais pasaulinėje olimpia
doje, sekame šokėjų pasiseki
mus tarptautiniuose konkursuo
se, remiame gastroliuojančius 
muzikus. Tai taip pat nėra jokios 
labdaros apraiška, tik troški
mas pasirodyti ir laimėti, ku
rioje nors srityje lenktyniaujant 
su tarptautiniais čempionais, iš
keliant Lietuvos vardą, žygiuojant 
po jos vėliava. Ar ir krepšininkus 
reikia pasmerkti, kad jie sėkmin
gai žaidžia Ispanijoje, Vokieti
joje ar Suomijoje (jų išvykos fi
nansiškai remiamos)? O kur dar 
Lietuvos teatrai, operos, dainų ir 
šokių ansambliai? Juk tai tik pasi
rodymai scenoje, ne labdara.

Visame pasaulyje pagarsėjo ra
šytojo Defoe aprašytas jūreivio 
Robinsono Kruzo (Crusoe) nuoty
kingas gyvenimas negyvenamoje 
saloje, o ar ir Kolumbas nebuvo 
nuotykių ieškotojas? Bet jo “nuo
tykių” dėka ir mes radome lais
vės prieglobstį, praradę okupuo
tą tėvynę. Ir mūsų Vitkauskas su 

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

Gudavičiumi yra nuotykių ieškoto
jai, nes tai yra jų talentas, jų me
todas save išreikšti, kaip tai daro 
sportininkai, šokėjai ar daininin
kai. Kažin, ar jie ras naujus že
mynus mūsų didėjančiai žmonijai, 
bet tai, kad jie nebijo rizikos, ne
sibaido šalčių ar pavojų, juos pa
daro tikrai įdomius ir drąsius 
“nuotykių ieškotojus”. Kiekvienas 
gyvena ir elgiasi kaip išmano, bet 
ne visi drįsta užšalusiose jūrose ar 
kalnų viršūnėse nuotykių ieškoti. 
Jei iš jų žygių didelės garbės ne
sulaukėme, tai nuostolio nėra, bet 
tų dviejų “avantiūristų” nepavyku
si išvyka Beringo sąsiauryje davė 
Aliaskos laikraščiams medžiagos 
rašyti apie lietuvius. Kažin, ar 
su šunimis pakinkytomis rogė
mis važinėdami aliaskiečiai ką 
nors apie Lietuvą žino? Ir, ačiū 
Dievui, kad jiedu buvo išgelbė
ti... Bet jei būtų žuvę, esu tikra, 
kad mūsų spaudoje būtų pasiro
džiusi eilė nekrologų, pagerbian
čių jų “didvyrišką mirtį...” Vi
sokių yra, visokių ir reikia.

A. M. Balašaitienė, 
Richmond Hts. Ohio' ■ I

• Tauta yra marga, įvairi. Rei
kia ją tokią priimti ir pakęsti: pa
kanta, solidarumas, vienybė yra 
pačios stipriausios tautos tvirto
vės ... (J. Aistis)

NORDLAND EXPRESS DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

MiunnKHBiniiirBk

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

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

Tel:

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.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954



Vilčių ir tikrovės ritmai
Pasidomėjus tautos problemomis Jono Aisčio raštuose

Č. SENKEVIČIUS

Kažkas kartojasi
Labai laiku pasirodė lite

ratūros serijos 43 nr. pažymė
tas Ateities literatūros fondo 
leidinys — Jono Aisčio “Raš
tai II”. Mat kažkas lyg karto
jasi. Autorius prakalboje, da
tuotoje 1935 m. rugpjūčio 12 d., 
prisipažinęs, kad poezijos rė
mai neleidę “pirštu parodyti 
kaltininką”, tvirtina ir prana
šauja: “Mūsų šviesuomenė su 
laisve nuo tautos atšoko, kaip 
andai nuo jos buvo atšokusi 
bajorija ir didžiojo kunigaikš
čio dvaras, dėl to, turėdamas 
galvoje keleto amžių sunkią 
tautos praeitį, apeliuoju į 
šviesuomenės sąžinę, nes tik
rai žinau, jei pasikartos is
torijos klaida — tauta antro 
mėginimo neišlaikys ir ji grei
tai susilauks prūsų ir jotvin
gių likimo”.

Rodos, tai buvo rašyta vakar 
ir taikyta ne tamsiajai šviesuo
menei, kaip jis ją viename 
straipsnyje pavadino, bet par
tinei bajorijai, kuri šiandien 
valdo nepriklausomybę atga
vusią Lietuvą. Anuomet rei
kėjo tarti tiesos žodį, reikia 
jį tarti ir dabar: anuomet Mai
roniui Lietuva “buvo ta naivi 
šviesiaplaukė mėlynakė, bet 
partijų ginčai padarė ją to
kią paprastą ir kasdienišką”. 
Nusivylimo atodūsių — poetiš
kų ir paprastų — ir šiandien 
nereikia ieškoti. Kas buvo 
prieš šešiasdešimt metų, ro
dos, kažkaip pasitaupė ir da
barčiai. Daugybėje straips
nių giliai ir taikliai kelia
mos problemos gyvos dar ir 
šiandien.

Leidinio sandara
Stambaus formato, nerė

kiančios apdailos. 454 psl. ap
imties leidinys, įvilktas į Jo
no Kuprio aplanką, kietais į 
drobę įrištais viršeliais ma
lonus paimti į rankas, juoba, 
kad jau iš anksto žinai su kuo 
susitinki: per Joną Aistį su 
anuometiniais literatūros žy
mūnais ir aplinka, kurioje jie 
gyveno, kūrė, sielojosi ir mi
rė, taipgi ir su tėvyne iš taip 
arti, kad matomas kiekvienas 
varguolio prakaito lašas ir uo
džiamas prirūkytas klubo 
kambarys — suinteligentinto 
tipelio antrieji namai.

Leidinys — tai sutelktinė 
prieš tai pasirodžiusių trijų 
Jono Aisčio knygų: “Dievai ir 
smuikeliai” (1935), “Apie lai
ką ir žmones” (1954) ir “Milfor- 
do gatvės elegijos” (1969), gale 
pridedant dar platoką paaiški
nimų skyrių apie vardus, pava
dinimus, datas, svetimžodžius 
bei patikslinimus. Visa tai 
leidinio redaktoriai Alfonsas 
Nyka-Niliūnas ir Antanas Vai
čiulaitis pateikia skaityto
jams, kad lengviau galima bū
tų peršokti nežinomybių kau
burėlius ir neverstų spėlioti 
bei kur kitur ieškoti.

Žymūnų portretai
Didžiojoje leidinio dalyje 

“Dievai ir smuikeliai” skaity
tojai turbūt atras įdomiausių 
apybraižų, kurios laiko per
spektyvoje, kaip naujai išvers
to plėšinio vaga, tebegaruoja 
visais kvapais. Be to, Jonas 
Aistis ten, rodos, žiūri pro 
savo priemenės langą, mato 
čia pat po Kauną vaikščiojan
čius Maironį, Karevičių ir 
Jakštą, pastebi pastarojo nu

JŪRATĖ ir ARVYDAS VILČINSKAI, gegužės 8 d. LB Socialinių reikalų 
tarybos ir “Margučio” surengtame koncerte Jaunimo centre Čikagoje

Nuotr. Jono Tamulaičio

nešiotą batą, jog “atrodė au
lu, ne padu žemę mynė”.

Tos dalies skyriuje “Gyvie
ji” autorius savuoju vyzdžiu 
perskrodžia net pakaruoklių 
kapų susilaukusį Antaną 
Strazdelį, kontraversinį žmo
gų ir kunigą, vieną iš pirmųjų 
lietuviško žodžio poetų, davu
sių “nūdienos pradžią”, nes 
“naujoji kultūra yra baudžiau
ninkų (dabar išsilaisvinusių 
baudžiauninkų) padaras”.

Tumas J. Aisčiui aiškiau ir 
giliau suprantamas, niekuo 
neužkliūvantis, kaip kitiems 
bendraamžiams ar bendralai- 
kiams. Galimas dalykas, kad 
daugiausia dėl to, jog “sunku 
rasti kitą tokį, taip mėgusį 
darbą, taip mėgusį veiklą”. 
J. Aistis įžvelgęs apgailė
tiną Tumo atstūmimą, jo ne
įvertinimą, nebereikalingu- 
mą. Tumo mirtis anekdotais 
besidalinantiems inteligen
tų klubo nariams tebuvusi 
paprastas miesto įvykis, ko
kių kasdien pasitaiko. J. Ais
tis atsiliepė ir į A. Jakšto- 
Dambrausko straipsnį apie J. 
Tumo-Vaižganto gyvenimą, 
paskelbtą 1934 m. “Židinyje”, 
nr. 7. Aštriai gina puolamą 
Tumą ir primena, kad pasta
rasis “masino prie Dievo in
teligentiją (...) nenorėdamas 
šaltomis dogmomis užgesinti 
paskutinių kibirkštėlių, jis 
dėl jų aukojosi ir nuo savo ko
legų, matyt, nukentėdavo”.

Rašoma apie Brazdžionį 
ir jo poeziją. Tai suliesėjusiu 
laiku atneštas naujas derlius. 
Jis betgi nepaprastas ir “rei
kalauja kultūringo skaitytojo, 
jį galima nešioti širdy, bet ne 
lūpose”. Brazdžionis buvęs ci
vilizacijos ir mašinos priešas, 
graudus ir pesimistas. Kyla 
klausimas, iš kur visa tai? Įtar
tina, kad atsakymas glūdi “mū
sų tamsioje šviesuomenėje”. 
Kiekvienas anų laikų kultūri
nis švyturys ar pakelta prana- 
šo-poeto ranka skrodė tamsą, 
kurios dar daugelis nematė. 
Tada reikėjo pristatyti Braz
džionį, mėginti jį suprasti, 
aiškinti ir ginti. Jis buvo jau
nas kaip ir visa Lietuva.

Šioje dalyje paskutiniuoju 
asmeniu aprašyti paliktas J. 
Aisčio artimiausias draugas 
Antanas Miškinis, su kuriuo 
kartu gyveno palėpėse, mai
tinosi duona ir silke ir “guo- 
dėmės, kad ją valgo karaliai 
ir elgetos”. Jauniems poetams 
jų miestas buvo tokia brange
nybė, kad, rodos, imk ir nešk 
ją ant rankų, o kartu ir klaiki 
vietovė, kai dvidešimt šeštai
siais ir vėliau pastebėta, jog 
čia nebereikia veteranų, “kad 
niekas nenorėjo klausyti rau
dančios prostitutės ir poezi
jos”.

Autorius apžvelgia A. Miški
nio knygą “Varnos prie plen
to”, cituoja, aiškina, pastebi, 
kad rašo įspūdžius, ne kritiką. 
Ilgesiu ir neviltim nuskamba 
sudužusių svajonių šukės: 
“Vai linksma buvo ir smagu, 
kol ėjome / Su Lietuva, kai kė
lėsi gyvent iš naujo. / Dabar 
mes pūstame dienų kalėjime. / 
Dabar — užmiršome, kad aša
ros ir kraujas ...”

Reikėjo pasisakyti
Skyriuje “Pritiktinė proga” 

— įvairios tematikos publicis
tika — aktualijos, pastabos, 
polemika. J. Aistis nesutinka 
su kalbininkų siūlomu pavar
džių atlietuvinimu ar keitimu. 
Duoda pavyzdžių, kas pasida

rytų keičiant: Šiaučiulis tap
tų Batsiuvėliu, Kriūkas — Va
gimi, Paltarokas — Apsiaustu, 
Baronas — Avinu ir t.t. Atsi
kerta kalbininkui J. Balčiko
niui, neteisingai aiškinusiam 
jo slapyvardį “Kossu”. Tai 
mergaičių vardų pirmosios 
raidės — Konstancija, Ona, 
Sara, Sonia, Uršulė — o ne ka
žin kas kita, be reikalo sukę 
galvas. Kalbininkams jis sta
čiai drožė: “Jums nė vienas 
rašytojas dar gerai nerašė”. 
Jo nuomone, kalbininkai nu
tolsta nuo kalbos, o eina diri
guoti stilių”.

Įdomios įžvalgos straips
niuose apie santykius su vo
kiečiais ir Vydūną, net apie 
Čarlį Čapliną, kurio vaidme
nyse geraširdiškumas yra “ko
va dėl žmogiško orumo”, o tai 
jau ir “kova dėl dieviško pa
veikslo žmoguje”.

Jautrus, pastabus, užgrū
dinto žodžio vilyčias paaštri
nęs, J. Aistis stropiai švais
tosi valstybės teatre, režisie
rių bei dramaturgų tarpe, pa
taikydamas tai vienam, tai ki
tam. Skyriuje “Vienos valdžios 
įstaigos garbė ir smukimas” 
šešiais atskirais, ne per ilgais 
straipsniais sodriai kritiniu 
žvilgsniu persmeigia ano meto 
teatralinę būklę, nurodo stip
rią rusų įtaką, nesiderinan
čią nei lietuviškuose, nei eu- 
ropietiškuose pastatymuose; 
kritikuoja ir kai kuriuos mū
sų pačių dramaturgus, pvz. 
sakydamas, kad “visų veikėjų 
lūpomis kalba vienas Alan
tas”, arba “rutina yra pančiai” 
ir kad “formuojasi įvairių įvai
riausios rutinos formos”.

Koks lietuvis?
“Didvyrio ciklas”, sudarytas 

iš dešimties straipsnių, at
skleidžia aiškias pažiūras įvai
riais gyvenimo klausimais, 
analizuoja lietuvio būdą, api
pešiodamas žibančias daukan- 
tiško romantizmo plunksnas, 
nusileisdamas į tą tikrovę, 
kur geri kaimynai špygomis 
badosi ir bylinėjasi dėl ne 
ton pusėn užverstos vagos, o 
“romantikų pavaizduoti lietu
vės moters tipai yra netikri 
ir nebūdingi”.

Straipsnyje apie didvyrius 
nurodo Dariaus ir Girėno žygį 
kaip ženklą, kad jau laikas 
“pramušt mūsų gyvenimo su- 
rambėjusį kevalą”, bet ir čia 
būta prisimerkimo ir rutinos, 
dėl kurios per mažai prie to 
žygio buvome prisidėję, tik 
“galima sakyti šermenis iškė
lėme, bet tai jau buvo būtinas 
reikalas”.

Aiškindamas apie darbą, 
apie užsispyrimą kasti įšalu
sią žemę, prieina išvados, kad 
“darbas mūsuose negerbia
mas”, kad “tingėjimas yra žmo
gaus idealas”. Panašiuose tei
giniuose dingsta darbštaus 
lietuvio įvaizdis. Greičiau 
turbūt lietuviams trūksta ne 
darbštumo, bet iniciatyvos ir 
organizuotumo. Kieno nors 
įstatytas, lietuvis vežimą 
temps iki patrūkimo. Taip nuo 
baudžiauninko iki Amerikos 
šachtų.

Įdomi įžvalga apie aisčius, 
kurie “buvo aptūpę gražiau
sias vietas, Baltijos krantą”, 
bet dabar “mes juk palikti vie
ni. Mes pasmerkti aukotis”. 
Straipsnyje “Vaisių sultys” J. 
Aistis paliečia sodiečių kon
servatyvumą ir tuščią pasidi
džiavimą. “Sodietis turėjo gi
minių, kurie jam iš užmario 
dolerius siuntė, o tuomet kaip 
tik ūkio mašinų buvo mada, tai 
nusipirko arpą, fuchtelį ir tre- 
jerį, bet javus, kaip jo sene
liai, ranka vėtė. Ranka, girdi, 
geriau grūdus atskiria”.

Tos knygos užsklandoje pa
stebima, kad jos niekas ne
skaito, nes “skaitytojai skai
tyti nemoka” ir prideda “andai 
tūli mūsų laikraščiai kėliojo 
tuos, kurie laikraščių neskai
to, bet kaip juos iškoliosi, jei 
jie neskaito. Iš tiesų, kuriuos 
gyniau, skaityti nemoka” ...

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
MŪSŲ VYTIS, nr. 4, 1993 m., 32 

psl. ir viršeliai. Leidžia Akade
minis skautų sąjūdis, redaguoja 
V. P. Mikūnas. Leidinys skirtas 
Vydūno gyvenimui ir perlaidoji
mui prisiminti.

Mykolas Biržiška, VILNIAUS 
GOLGOTA. Antrasis fotografuo- 
tinis leidimas. “Mintis”. Vilnius, 
1992 m., 663 psl. Redaktorė - Bi
rutė Anaitienė, dailininkė Laimu
tė Ramonienė. Tai Lenkijos oku-

LIETUVOS LAUKŲ KELIUKAS Nuotr. D. Meliūno

Literatūriniai paminėjimai
ALĖ RŪTA

Anatolijaus Kairio 
“Sonetai”

Mano siela meldžiasi sonetais, 
Myli Dievą sąskambiais širdies,

— pasisako autorius. Visas 
šimtas tų sonetų! Forma gana 
sklandi. Trys skyriai — gal te
matikos požiūriu? Iš tikro au
torius ne tiek “meldžiasi”, bet 
ir skambiai išsako gyvenimą — 
savo ir kitų. Meilė pripažįs
tama pagrindiniu gyvenimo 
dienų varikliu, kūrybiniu im
pulsu, viltimi ir net kančios 
džiaugsmu ...

Kai kur jaučiamas dirbtinu
mas, bet patraukia minčių 
įvairybė, suvedanti viską į 
meilę. Religinių jausmų at
spalviai. Jaučiamas ir tėvy
nės meilės dvelksmas; visur — 
su įkvėpimu, lyg autobiogra
finė ar istorinė informacija.

Yra ir retorikos, pamokymų. 
Pvz. 61-mame sonete:
Nepriekaištauk, kad aš esu per geras, 
Kad gydau ne tave ir ne save, 
O tuos, kurie dažnai man pikta daro. 
Tikiu, kai mano kūnas bus kape, 
Piktieji slėps juos žeminantį rūstį 
Ir Jau nebenorės manęs užmušti 
(71 psl.).

Nuoširdžiau, kūrybiškiau su
skamba erotinės meilės so
netai (ne visi).

Romantikas ir sentimentalistas, 
Paklydęs tarp idėją ir vardą.

Taip apie save pasisako au
torius (90 psl.). Bet gi ir sone
tams, kaip ir visada kūryboj, 
reikia autentiškumo, nuošir
dumo.

Ne grožio aš prašau, ne išminties - 
Prašau atverti man dausas širdies.

Autoriui tačiau reikia tai 
poetiškai išsakyti. Didžiuma 
A. Kairio sonetų — ne kaip Pet
rarkos Laurai, o lyg aprašyta 
kitų meilė įvairiose aplinky
bėse ir įvairių mylimųjų (ge
rų, dorų, gražių ir net nublu
kusių, net pikantiškų . ..) gar
bei.

O gal ta temų įvarybė ir pa
daro knygą įdomią?

Anatolijus Kairys, ŠIMTAS 
MEILĖS SONETŲ. Kaunas 
“Spindulys”, 1993 m. Redak
torius — Robertas Keturakis, 
meninis red. Alg. Jurėnas. Ti
ražas — 1,500. Kaina nepažy
mėta.

“Ugninių paukščių 
kelionė”

Tokiu vardu šiemet (1994) 
išleista jau trečia devyniolik
mečio studento Mindaugo Pe- 
leckio (“Varpų” red. sūnaus) 
knyga.

puotos Lietuvos dalies - Vilnijos 
lietuvių darbo ir kančių 1919-1928 
m. dienoraštis. Medžiaga surink
ta iš to meto Vilniaus lietuvių laik
raščių ir Kauno spaudos. Šis vei
kalas buvo išleistas Kaune 1930 
m. Vilniui vaduoti sąjungos B. Šė
mio vardu.

LITUANISTICA, 4 nr. 1993 m., 
120 psl. ir viršeliai. Lietuvos moks
lų akademijos leidinys. Redaguo
ja red. kolegija, redaktorė O. Bal
kevičienė. Spausdina UAB “Kar- 
ninas”. Tiražas 700 egz., kaina 
40 et.

Pirmoji Mindaugo vaikiškų 
eilėraščių, pasakų ir fantas
tikos knyga “Vienaragis” iš
leista 1990 m., antroji — siau
bo apsakymai “Velnio kiauši
nis” 1992 m. Ši trečioji dedi
kuota “greitam šiaurės vėjui”.

Yra posmelių su įdomia min
timi. Eilėraščių “Vizijos” for
ma — nei klasikinė, nei hai- 
kos, nors trumpi stulpeliai, 
posmeliai, tai primena. Daug 
kūrybiškos fantazijos, bet yra 
ir pretenzijų. Pvz. “Trys vizi
jos draugams”:

Vizija G 
tavo 
langas 
laukia 
jūros 
ir 
griaustinio

Vizija M Vizija L
už tavosios
nepermatomos širdies
kaukės šventykla
slypi tai
žvilgsnis didelis
pastabus ženklas
vizijos prie
nebus mirusio

kelio

Knygos gale paaiškinama: 
“Eilėraščių lyriniam herojui 
rūpi ne tik amžinieji būties 
klausimai, minties horizon
tas, akimirka, kai iš tikėjimo, 
meilės ir paukščio giesmės 
įvyksta stebuklas, bet ir ne
matomoji sielos pusė, visatos 
akis, stebinti kaip gimsta žmo
gus ir jo vizija, pasaulis, ku
riame lyja krauju”. Ar po šio 
paaiškinimo aiškiau? Bet in
triguoja ...

Mindaugas Peleckis, UGNI
NIŲ PAUKŠČIŲ KELIONĖ. Vi
zijos. Klaipėda, “Rytas” 1994. 
Viršelis ir iliustracijos dail. 
Andriaus Repšio. Tiražas — 
1,000.

VALDAS V. ADAMKUS,
1994 m. birželio 18 d. Northwestern 
universitete (Evanston, IL) gavo 
teisės garbės daktaro laipsnį už 25 
metų veiklą gamtosaugos srityje 
JAV ir užsienyje, ypač už vadova
vimą Didžiųjų ežerų Svarinimo pro
gramai. Valdas V. Adamkus jau 
anksčiau yra gavęs garbės dakta
ratą Vilniaus universitete ir teisės 
daktaratą Calumet of St. Joseph 
kolegijoje (Indianos valstijoje) bei 
įvairius EPĄ žymenis. Iš profesijos 
statybos inžinierius, jis pradėjo 
dirbti 1969 m. Ohio River Basin - 
Cincinnati būstinėje vedėjo pava
duotoju, vėliau tapo vedėju. Svar
bų vaidmenį atliko 1972 m., daly
vaudamas JAV delegacijoje dery
bose dėl pirmosios sutarties su 
Sovietų Sąjunga. Nuo to laiko ak
tyviai reiškiasi tarptautinėje 
plotmėje - Baltijos kraštuose, 
Lenkijoje, Tolimuose Rytuose ir 
Jungtinėse Tautose. Veikėjas San
taros-Šviesos federacijoje, nuolat 
besireiškiantis visuomeniniame- 
politiniame išeivijos gyvenime, 
sportinės veiklos organizatorius 
ir vadovas.
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politinių įvykių komentarai JAV 
lietuvių radijo valandėlėse, pa
pildyti naujais duomenimis, jau 
išleisti specialia knyga “Balionai, 
bananai ir biurokratai”. Jos sutik
tuves Detroito lietuviams Šv. An
tano parapijos salėje birželio 5 
d. surengė “Lietuviškųjų melodi
jų” radijo valandėlės vedėjas Al
gis Zaparackas.

Žymusis estrados sol. Stasys 
Povilaitis, 1991 m. pagerbtas An
tano Šabaniausko premija, dabar 
vėl lanko JAV lietuvių kolonijas, 
laimėjęs Vilniaus naujosios ko
munikacijos mokyklos tūkstančio 
dolerių premiją ir dail. O. Gri
gaitės sukurtą atminimo dovaną 
— keramikos darbą “Gintarinė 
palmė”. Pernai jis buvo atvykęs 
į Lietuvių dienas Los Angeles 
mieste. Po jų spėjo apsilankyti 
tik Čikagoje ir Lemonte.

Čikagos tautinių šokių an
samblio “Grandis” veiklos tris
dešimtmetis balandžio 16 d. vai
šėmis ir specialia programa bu
vo paminėtas Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je. Ansamblį 1964 m. Čikagoje 
įsteigė tautinių šokių mokytoja 
Irena Smieliauskienė, repetici
jas Jaunimo centre pradėjusi su 
šešiomis poromis šokėjų. Dabar 
“Grandies” ansamblį sudaro be
veik 80 šokėjų, priklausančių ke
turioms grupėms — jaunių, moks
leivių, studentų ir veteranų. Va
dovei L Smieliauskienei talkina 
tas grupes paruošiančios buvu
sios “Grandies” šokėjos Viole
ta Smieliauskaitė-Fabijonovich, 
Vida Brazaitytė, Dalia Bilaišy- 
tė, Rima Polikaitytė. Talkinin
kių eiles papildo ir Klivlando 
“Grandinėlėje” ilgai šokusi Rė
dą Ardytė-Pliurienė. “Grandies” 
ansamblis 1973 m. lankėsi pas 
Venezuelos ir Brazilijos lietu
vius, 1981 m. — Australijos lie
tuvių kolonijose, 1992 m. — ne
priklausomybę atgavusioje Lietu
voje. Sukaktuvinių vaišių stalus 
Lemonte palaimino kun. Antanas 
Saulaitis, SJ. “Grandį” sveikino 
ilgametė jos rėmėja Irena Kriąu- 
čeliūnienė, iš Vašingtono atvy
kęs Lietuvos ambasadorius dr. Al
fonsas Eidintas. Keturios “Gran
dies” grupės su dainų palyda at
liko tautinių bei stilizuotų šo
kių, ratelių ir žaidimų pynę “Ty
kus buvo vakarėlis, aiškiai švie
tė mėnesėlis”, pasinaudodamos 
muz. Ričardo Šoko paruoštomis 
melodijomis. Trisdešimtmečio su
kakties proga “Grandies” an
samblio įsteigėjai ir vadovei I. 
Smieliauskienei įteikta 30 raudo
nų rožių. Šokiams grojo lietuviš
ka “Žiburio” kapela.

Keturiasdešimt pirmoji Euro
pos lietuviškųjų studijų savaitė 
įvyks liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. 
Austrijos Tirolyje, Benvango 
viešbutyje “Berwanger Hof’. Pa
skaitas skaitys: Vytautas Bieliaus
kas (Cincinnati) — “Moralinis 
vystymasis individuose ir tauto
se”, vilnietis Vaidotas Daunys — 
“Tikėjimas ir vietovaizdis. An
tano Maceinos krikščioniškoji 
akistata”, Vincas Natkevičius iš 
Viernheimo — “Didžiųjų verty
bių problema mūsų filosofijoje 
ir literatūros kritikoje (St. Šal
kauskis, A. Maceina, J. Grinius)”, 
torontietė Irena Lukoševičienė — 
“Lietuvos socialinės problemos”, 
vilnietis Romualdas Sikorskis — 
“Lietuvos ūkio būklė ir raidos 
perspektyvos”, torontietis Pet
ras Lukoševičius — “Lietuvos 
žemės ūkio problemos”, Kaune 
gyvenantis Šveicarijos lietuvis 
kun. Jonas Jūraitis — “Prie po
licijos suvestinių versmės”, vil
nietis Alvydas Jokūbaitis — “Lie
tuvos filosofinė tradicija pomo- 
dernistinėje akivaizdoje”, vilnie
tė Viktorija Daujotytė-Pakerienė 
— “Dvi lietuvių literatūros ‘Gabi
jos”, vilnietis Darius Kuolys — 
“Lietuvos švietimo būklė ir kaitos 
perspektyvos”. Literatūros vaka
re ruošiasi dalyvauti Irena Nau- 
džiūnaitė-Joerg, Vaidotas Daunys 
ir Saulius Kubilius. Numatyta ir 
tradicine tapusi “Tėvynės valan
dėlė”. Mišias savaitės dalyviams 
atnašaus kun. J. Jūraitis. Jų 
taipgi laukia apsilankymas Inns- 
brucke ir Alpių kalnuose. Studi
jų savaitės programai vadovaus 
D. Kuolys, V. Natkevičius ir J. 
Norkaitis. Busimuosius dalyvius 
registruoja Irena Joerg-Naudžiū- 
naitė, 6483 Wenns, Tirol, Austria. 
Registracijos mokestis — 150 DM 
(jaunimui 70 DM). Pilnas vienos 
paros pragyvenimas viešbučio 
“Berwanger-Hof’ kambaryje, tu
rinčiame dvigubas lovas, kiek
vienam svečiui kainuos po 500 
austriškų šilingų. Už atskirą kam
barį vienam asmeniui reikės mo
kėti 570 šilingų.

Utenos rąjono literatus jun
gia prieš gerą dešimtmetį įsteig
tas “Verdenės” klubas, juos pa- 
kviečiantis į tradicinį renginį 
“Gimtoji mūsų žemė”. Šiemet ja
me dalyvavo ir kraštiečiai rašy
tojai bei poetai Algimantas Bal
takis, Pranas Treinys, Vytautas 
Račickas, Irena Gansiniauskaitė. 
Geriausia 1993 m. uteniškio lite
rato knyga buvo išrinktas Silvest
ro Sinkaus fantastinių apsakymų 
rinkinys “Gėlių sala”. Jam įteik
ta Utenos rajono kultūros ir švie
timo skyriaus premija.

Rež. Juozo Miltinio, peržengu
sio amžiaus aštuoniasdešimtpenk- 
metį, bibliografiją sudarė Živi
lė Snicorytė, o ją 500 egzemplio
rių tiražu išleido Panevėžio mies
to kultūros skyrius ir centrinė bi
blioteka. Bibliografija chronolo
gine tvarka apima 1932-92 jo gy
venimo ir kūrybos metus. Jon 
įjungti spaudoje paskelbti J. Mil
tinio straipsniai, vertimai ir pa
sikalbėjimai. Priminami ir jo re
žisuoti spektakliai, scenoje bei 
filmuose sukurti vaidmenys. Bi
bliografiją papildo nuotraukos, 
ištrauka iš R. Skindelienės diser
tacijos “J. Miltinio estetinės pa
žiūros”.

Vladimiro Vasiljevo tarptauti
niame baleto konkurse Rusijos 
Permėje sėkmė lydėjo du jaunuo
sius Lietuvos šokėjus — Eglę Ša- 
pokaitę ir Edvardą Smalakį. Mo
terų grupėje E. Šapokaitė, Lie
tuvos operos ir baleto teatro so
listė, išsikovojo pirmąją vietą, 
antrojoje palikusi maskvietę Ž. 
Bogorodickają, trečiojoje — 
maskvietes T. Gordejevą ir A. 
Tagirovą. Vyrų grupėje pirmoji 
vieta teko maskviečių! V. Breu- 
senkai, dvi antrosios — vilnie
čiui E. Smalakiui ir permiečiui
A. Žuravliovui, dvi trečiosios — 
D. Murujevui iš Kazanės ir V. 
Muravliovui iš Maskvos. Abu Lie
tuvos atstovai yra baigę Vilniaus 
baleto mokyklą: Eglė Šapokaitė 
— B. Krapavičienės klasę, Edvar
das Smalakys — I. Požerienės ir
B. Martinkevičiaus. Vilniaus ba
leto mokyklos meno vadovas yra 
baletmeisteris Jonas Katakinas. 
Lietuvos operos ir baleto teatre 
Vilniuje jiedu yra laikomi geriau
sia jaunųjų šokėjų pora, atliekan
čia pagrindinius vaidmenis tokiuo
se klasikiniuose baletuose, kaip 
Delibo “Kopelija”, Adamo “Ži- 
zel”, Prokopjevo “Romeo ir 
Džiuljeta”, Čaikovskio “Mie
gančioji gražuolė”. Permės kon
kurse jiems buvo įteikti du ge
riausios šokėjų poros prizai — 
V. Vasiljevo ir J. Maksimovos 
bei spaudos atstovų. E. Šapokai
tė Lietuvoje šiemet jau yra pri
pažinta geriausia muzikinio teat
ro soliste.

Prof. dr. Zigmui Zinkevičiui, 
Lietuvos mokslų akademijos na
riui, pasižymėjusiam moksliniais 
lituanistikos ir baltistikos dar
bais, gegužės 5 d. Vienos univer
sitete įteikta Gottfriedo von Her- 
derio premija. Šią vokiečio mili
jonieriaus A. Goepferio Hambur
ge 1964 m. įsteigtą premiją Vie
nos universitetas kasmet paskiria 
Pietų ar Vidurio Europos tautų 
mokslininkui, savo darbais skati
nančiam tarptautinį bendradar
biavimą. Lig šiol baltiečiai Her- 
derio premijos negaudavo. Pir
muosius ledus pralaužė ją 1993 m. 
laimėjusi Latvijos poetė M. Zaly
tė. Šiemetine Herderio premija 
buvo įvertinti tikrai dideli prof, 
dr. Z. Zinkevičiaus lituanistikos 
ir baltistikos darbai. Jį jau 1982 
m. savo nariu paskelbė Švedijos 
karališkoji mokslų akademija, o
1991 m. jam akademiko laipsnį su
teikė Norvegijos mokslų akademi
ja. 1985 m. sovietiniai Maskvos 
politrukai prof. dr. Z. Zinkevi
čiui leido dalyvauti Penktajame 
mokslo ir kultūros simpoziume Či
kagoje ir skaityti paskaitą apie 
jotvingių kalbą. Vartus užsienin 
jam plačiai atvėrė atgimstanti Lie
tuva. Prof. dr. Z. Zinkevičius ly
ginamosios kalbotyros specialis
tams Heidelberge 1991 m. skaitė 
paskaitą “Baltų-slavų kalbinė gi
minystė naujausių tyrimų švieso
je”, istorikams Travemiundėje
1992 m. — “Vakarų baltų etnoge
nezė”, kalbininkams Miunsteryje
1993 m. — “Vokiečių kalbos įta
ka Rytprūsių lietuvių kalbai”. 
Jis yra parašęs daug knygų, lie
tuvių ir užsienio lingvistinėje 
spaudoje paskelbęs apie 500 
mokslinių straipsnių. Didžiau
sias prof. dr. Z. Zinkevičiaus 
veikalas — daugiatomė “Lietuvių 
kalbos istorija”. Jos penki tomai 
jau išleisti, šeštasis spausdina
mas. Užsieniui jis nori išleisti 
vieno tomo “Lietuvių kalbos isto
riją” anglų kalba ir jam jau turi 
parašęs lietuvišką tekstą. v K t
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)R ĮSI K E LIMO
Darapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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.

Čikagos “Lituanica”-jaunių A klasės 1994-jų ŠALFASS-gos krepšinio 
meisteris. Iš kairės: Nausėdas, Raudskėnas, Valkiūnas, Genčius, Novak. 
Antroje eilėje iš kairės: Rimantas Dirvonis - klubo pirm., Sheenan, ŠakeMOKA 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.

5.00% 
5.50% 
5.50% 
5.50% 
6.00% 
6.25% 
6.25% 
5.75%
6.25% 
6.75% 
7.25% 
7.50% 
7.75% 
3.50%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP. 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
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 ..... 6.50%

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

BVL ELECTRICAL 
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.

©MOM Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824 
Namų: 905-277-0814

2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas 
Toronto, Ontario M8V 1B6

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

Real Estate Service

"CENTRO KUBAS"
Tik lietuvių tvarkomas 

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

"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

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
CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED HOLKAĮN 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

nis, Neimantas, Jesevičius, Vygantas ir dr. Donatas Siliūnas, koman
dos treneris Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

44-sios ŠALFASS žaidynės 
Detroite

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Vyrų B klasės krepšinio varžy
bose dalyvavo 10 komandų, kurios 
burtų keliu buvo suskirstytos į tris 
grupes: A — Detroito “Kovas” I-ji, 
Toronto “Aušra”, Čikagos “Lituani
ca” ir Toronto “Vytis”. B — Hamil
tono “Kovas”, Čikagos “Neris” ir 
Londono (Ont.) “Tauras”. C — gru
pę sudarė Niujorko “LAK”, Kliv- 
lando “Žaibas” ir Detroito “Kovas” 
II-ji.

Varžybos B klasėje pradėtos 
penktadienio vakare tarp A gru
pėje esančių Toronto “Vyčio” ir 
“Aušros”, kurias laimėjo “Vytis” 
64:59, ir antrųjų rungtynių tarp 
Detroito “Kovo” I ‘ir Čikagos “Li- 
tuanicos”, kurios baigėsi “Kovo" 
pergale 52:48.

Šeštadienį buvo sužaistos liku
sios dešimt rungtynių. A grupėje: 
Toronto “Aušra” nugalėjo Čikagos 
“Lituanicą” rezultatu 68:64, Det
roito “Kovo” I-ji laimėjo prieš To
ronto “Vytį” 60:59. Toronto “Vytis” 
pelnytai ištraukė pergalę prieš “Li
tuanicą” net 79:54, ir Detroito “Ko
vo” I-ji nugalėjo “Aušrą” 66:50.

B grupėje Londono “Tauras” lai
mėjo prieš Hamiltono “Kovą” 71:62 
ir sekančiose rungtynėse pelnė lai
mėjimą prieš Čikagos “Nerį” rezul
tatu 84:79. Pagaliau Čikagos “Ne
ris” nugalėjo Hamiltono “Kovą” 
84:80.

C grupėje Niujorko “LAK” lai
mėjo prieš Detroito “Kovo” II-ją 
77:43 ir Klivlando “Žaibą” 86:61, 
o Klivlando “Žaibas” pelnė laimė
jimą prieš Detroito “Kovo” II-ją 
86:43.

Sekmadienį į baigmės ratą pa
tekusios, varžėsi keturios koman
dos: Detroito “Kovo” I-ji, Čikagos 
“Neris”, Toronto “Vytis” ir Niujor
ko “LAK”. Detroito “Kovo" I-ji lai
mėjo prieš Čikagos “Nerį” 59:51, o 
Niujorko “LAK” prieš Toronto “Vy
tį” 48:35; abi komandos kvalifika- 
vosi baigmės susitikimui dėl meis
terio vardo ir šios rungtynės buvo 
labai permainingos taškų medžioji
mu. Nors pirmasis puslaikis buvo 
užbaigtas 25:22 “LAK” naudai, ta
čiau, rungtynių laikui pasibaigus, 
švieslentė skelbė lygiąsias 54:54. 
Pratęsime “Kovo” I-ji vis dėlto įsten
gė pasiekti laimėjimo, užbaigdama 
rungtynes rezultatu 68:65. Detroi
to “Kovo” I-jai atstovavo ir taškus 
pelnė: M. Gražulis 27, C. Zambor 9, 
P. Jankus 8, H. Bodiya 7, P. Butkū- 
nas 6, V. Memenąs 4, M. Abarius 3, 
V. Rugienius ir Ošlapas po 2, V. Pol- 
teraitis ir V. Zubrickas 0. Niujor
ko “LAK”: P. Karakinian 35, P. Tor- 
ney ir J. Obrain po 10, R. Naronis 
6, P. Birutis 4, R. Kezys, T. Lora, 
J. Jankauskas ir P. Naronis 0.

Paguodos rato rungtynes laimėjo 
Čikagos “Neris” prieš Toronto “Vy
tį” 72:65 ir užsitikrino trečiąją 
vietą vyrų B klasės varžybose.

Jaunių A klasės krepšinio var
žybose dalyvavo 4 komandos: Det
roito “Kovas”, Hamiltono “Kovas”, 
Niujorko “LAK” ir Čikagos “Litua
nica”. Jos vykdytos dviejų minusų 
sistema.

Pirmose rungtynėse Detroito “Ko
vas” laimėjo prieš Hamiltono “Ko
vą” 33:29, ir antrose Čikagos “Li
tuanica” nugalėjo Niujorko “LAK” 
43:22; abi laimėjusios komandos 
pasistūmė lentelės dešiniojon pu
sėn ir po atkaklios kovos rezultatu 
47:45 Čikagos “Lituanica” išėjo lai
mėtoja prieš Detroito “Kovą”, tuo 
pačiu užsitikrindama vietą baig
mėje.

Antroje lentelės pusėje, turin
čios po vieną pralaimėjimą, “susi
kibo" Hamiltono “Kovo” ir Niujor

ko “LAK” komandos. Pralaimėjimas 
reiškė iškritimą iš tolimesnių var
žybų. Taigi Hamiltono “Kovas", pa
sekme 50:36 laimėjęs rungtynes, 
pasistūmė pirmyn, o “LAK” taip ir 
iškrito iš varžybų. Hamiltono “Ko
vui” dar reikėjo sužaisti su Detroi
to “Kovu”, turinčiu taip pat vieną 
pralaimėjimą. Pagaliau ir šias rung
tynes Hamiltono “Kovas” laimėjo 
prieš Detroito “Kovą” 43:33 ir, taip 
atsiyręs iš antrosios lentelės pu
sės su vienu pralaimėjimu ir dviem 
laimėjimais, užsitikrino sau vie
tą baigmėje prieš Čikagos “Litua
nicą”.

Baigmės rungtynės tarp šių ko
mandų buvo judrios. “Lituanica” 
visą laiką vyravo, tiek taškų san
tykiu, tiek fiziniu pranašumu. Be
je, “Lituanicos” žaidėjai amžiumi 
buvo vyresni už Hamiltono “Kovo”, 
kurių komandą ir sudarė pagrindi
niai jų B klasės žaidėjai (maždaug 
16-17 metų amžiaus). Rungtynės 
baigėsi 50:34 (27:16) “Lituanicos” 
naudai, tuo užtikrinant sau meis
terio vardą.

44-jų ŠALFASS-gos krepšinio 
varžybų nugalėtojais tapo: vyrų 
A klasėje: I v. Čikagos “Lituani
ca”, II v. Detroito “Kovo” I-ji, 
III v. Niujorko “LAK”. Vyrų B kla
sėje: I v. Detroito “Kovo” I-ji, H v. 
Niujorko “LAK”, III v. Čikagos “Ne
ris”.

Jaunių A klasėje: I v. Čikagos “Li
tuanica”, II v. Hamiltono “Kovas”, 
III v. Detroito “Kovas”. Sig. K.

(Bus daugiau)

Lietuva pakeliui į Europos 
krepšinld baigmę 
REMIGIJUS GAŠKA

Ko nepasiekė Lietuvos krepši
ninkai vyrai, tą padarė moterys. Ge
gužės 18-22 d. Vilniuje vykusiuose 
Europos moterų krepšinio pusfina
liuose Lietuva pateko į laimingųjų 
rinktinių tarpą. Jos 1995 m. Čeki
joje vyksiančiose 25-tose Europos 
moterų krepšinio pirmenybėse var
žysis dėl Europos čempionės vardo.

Europoje šiuo metu vyko trys pus
finalių turnyrai - Stockholme, Vil
niuje ir Bukarešte. Iš kiekvieno į 
baigmines žaidynes kvalifikavosi 
po tris komandas. Šios devynios, 
plius šeimininkė Čekija, sudarys 
1995 metų Europos čempionate daly
vaujančių rinktinių sudėtį.

Vilniuje teko stebėti žaidžiant 
Italiją, Suomiją, Latviją, Kroatiją, 
Vengriją ir Lietuvą. Penkias die
nas tęsėsi tikrai įdomios kovos, ku
riose kiekviena rinktinė žaidė su 
kiekviena. Į baigmines žaidynes 
Čekijoje pateko: Kroatija, Italija 
ir Lietuva. Vengrija užėmė ketvir
tąją vietą, latvės penktąją, o suo
mės-šeštą.

Sunki duona Lietuvai. Lietuvos mo
terų krepšinio rinktinė, vadovau
jama Valentino Kanapkio, turėjo ge
rokai pasitempti, nes po ketverių 
rungtynių teturėjo tik 2 laimėji
mus. Taigi sekmadienio paskutinės 
rungtynės prieš Vengriją buvo le
miamos. Vengrija yra dalyvavusi 
kiekviename Europos čempionate 
nuo 1950 m., o Lietuvos krepšinin
kės niekur nematytos nuo 1938 m. 
Vengrija kovon stojo irgi su dviem 
laimėjimais, taigi laimėjimas ir 
Lietuvai, ir Vengrijai buvo žūtbū
tinis. Čia mūsų krepšininkės sužai
dė geriausias šio turnyro rungty
nes ir įveikė vengres 69:56.

Vilniaus žaidynėse geriausiai pa
sirodė kroatės, tik paskutinėse 
rungtynėse, kurios jau nieko nebe- 
reiškė, pralaimėjusios prieš ... Lat
viją. Jei Lietuva prieš kroates bū
tų žaidusi taip kaip prieš Veng
riją, pergalė būtų buvusi lietuvaičių 
pusėje. Rungtynėse su Kroatija, li-

kus žaisti šešioms minutėms, Lietu
va vedė 6 taškais. Likus žaisti trims 
minutėms, Lietuvai vedant 4 taškais, 
trys pagrindinės kroatų žaidėjos tu
rėjo jau po 4 baudas. Tik mūsų ko
mandos ir trenerio neryžtingumas 
veržtis pro šias žaidėjas ir ištrau
kiant joms penktąją baudą, suteikė 
Kroatijai progą išlaikyti aikštėje 
visas savo žvaigždes ir laimėti 76:72.

Kiti lietuvaičių rezultatai. Lietuva- 
Suomija 90:75, Lietuva-Latvija 62:51, 
Lietuva-Italija 59:66. Lietuvos-Ita
lijos susitikimas buvo pirmasis po 
1938 m. Europos pirmenybių. Tada 
Lietuva Romoje pateko į II vietą, 
ir tai tik dėl italių geresnio taškų 
santykio. Prieš itales Vilniuje lietu
vaitės galėjo laimėti, turėjo gerų 
progų, bet italių ūgis padarė savo: 
viena italė - 6’-7”, kita - 6’-6” ir mū
siškėms buvo sunku prieiti prie len
tų. Vien tritaškių neužteko.

Žaidynes susumavus. Džiaugia
mės, kad Lietuva pateko į išrinktų
jų tarpą. Tačiau daugelis tikėjosi 
šiek tiek geresnio lietuvaičių pasi
rodymo. Žinoma, niekas dar nepra
lošta. Bus laiko ir progos pasiruoš
ti ir atsigriebti. Viena kliūtis, ku
ri trukdė lietuvaitėms darniau pa
sirodyti, yra ta, kad šiuo metu pusė 
mūsų rinktinės žaidėjų žaidžia už
sienio komandose (Vokietijoje, Šve
dijoje, Lenkijoje) ir, atrodo, nėra 
susižaidusios. Kita priežastis - 
centro žaidėjos trūkumas. Vitalija 
Tuomaitė, kuri prieš 7-8 metus buvo 
Lietuvos pažiba, dabar neša jau ne
mažą metų krūvį, ir jai buvo sun
koka kovoti po lentomis prieš 22 ar 
23 metų itales ir kroates. Reikia ti
kėtis, kad šios spragos bus užpildy
tos, ir ateinančiais metais Čekijo
je matysime daug lygiau žaidžiančią 
Lietuvos rinktinę.

/įvJvM' lietuvių
■IĮ T T _ KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.00% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.50% už 1 m. term, indėlius
5.50% už 2 m. term, indėlius 
6.00% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 4 m. term, indėlius 
6.25% už 5 m. term, indėlius 
5.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
7.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.75% už OHOSP (variable rate) 
3.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvybes drauda) 

3.75 kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000

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

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............  7.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 7.50%
2 metų .................. 8.25%
3 metų .................. 8.50%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 6.40% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| QQ milijonų dolerių

Detroito “Kovas” I-ji, 1994-jų ŠALFASS-gos B klasės krepšinio meiste
ris. Pirmas iš kairės, Marius Gražulis, daugiausia taškų (27) pelnęs rung
tynėse prieš Niujorko “LAK”. Ant rankų laiko sūnų “Gražuliuką”. Gal jis 
pagal tradiciją šeimoje bus kita “Kovo” žvaigždutė? (... ir šiose varžybose 
dalyvavo trys broliai krepšininkai Gražuliai) Nuotr. Sig. Krašausko

Ateitininkų žinios
Moksleivių baidarių iškyla įvyks 

birželio 25 d. Jie kartu su globė
jais keliaus į Six Mile Lake pro
vincijos parką. Išvyksime iš Pri
sikėlimo parapijos 6.30 v.r. ir grį
šime tarp 8-9 v.v. Informaciją tei
kia Leonas Ehlers (767-2781). Pra
šome užsiregistruoti pas Liną 
Daukšą (353-6629) prieš birželio 
25 d. Kviečiame visus moksleivius 
dalyvauti.

Ateitininkų stovyklos Dainavo
je: jaunučių (JAS) liepos 24 d. - 
rugpjūčio 6 d.; moksleivių (MAS) 
rugpjūčio 7-14 d.; sendraugių 
(ASS) liepos 17-23 d.d.

Ateitininkų federacijos XII 
kongreso, įvykstančio 1994 m. lie
pos 14-17 d.d. programa: liepos 11- 
14 d.d. studentų ir moksleivių dar
bo ir studijų prieškongresinė sto
vykla; liepos 14 d. - atskiri viene
tų posėdžiai, Mišios Aušros Var
tų koplyčioje, susipažinimo vaka
ras; liepos 15 d. - iškilmingas kong
reso atidarymas - “Laisvė ir atsa
komybė” paskaitos ir diskusijos, 
Mišios Vilniaus Katedroje, eity
nės miesto gatvėmis, žuvusiųjų 
už laisvę pagerbimas, dailiojo žo
džio ir dainų pynė; liepos 16 d. - 
Mišios Šv. Kazimiero šventovė
je - “Visuomenė ir kultūra” pas
kaitos ir diskusijos, simpoziu
mas: “Šeima - tautos gyvybės 
branduolys”, ateitininkų federa
cijos organizacinis posėdis, kū
rybos vakaras; liepos 17 d. - Mi
šios Šv. Jono šventovėje, paskai
ta “Popiežiaus vizito reikšmė ir 
mūsų uždaviniai 21 amžiaus prie
angyje”, simpoziumas “Pasaulie
tis liudija Kristų”, iškilmingas 
kongreso užbaigimas, baigminės 
mintys “Ateitį regim tėvynės lai
mingą”, jaunimo gegužinė, vyres
niųjų agapė.

Šios savaitės mintis: “Ateitį re
gim tėvynės laimingą” (XII) Atei
tininkų kongreso tema ir šūkis). D.G.

Prof. Prano Dovydaičio fondui 
Lietuvoje Tillsonburgo ir Delhi 
ateitininkai ir prijaučiantys au
kojo: $100 - Z. P. Augaičiai, KLK 
moterų dr-jos Delhi skyrius, Tau
tos fondas per G. Rugienį; $50 - A. 
Aleliūnienė, G. E. Rugienis; $40 - 
K A. Ratavičiai; $20 - V. P. Lapie- 
niai, M. VI. Miceikos, St. Augusti
ne, J. Vieraitis, T. P. Pargauskai, 
A. Martinkevičius, N. Ivanauskas, 
St. Beržinis, B. Dirsienė, J. E. 
Stradomskiai, J. Vitas, V. Vinda- 
šiūtė, A. B. Stonkus, Daina Augai- 
tis, E. Vindašienė; $5-A. Klemkie- 
nė, J. P. Pargauskai.

Visiems aukotojams - nuoširdus 
ačiū. Ypatinga padėka Zosei Au- 
gaitienei, rinkusiai aukas. O.G.

Skautų veikla
• Darbo savaitgaliai “Romu

voje” liepos 9-10 ir 23-24 d.d. Di
dysis pastatas kasmet turi pro
blemų su grindimis. Šią vasarą 
numatyta po grindimis iškirsti 
uolą ir įdėti vandens nutekėji
mo vamzdį. Tam darbui archit T. 
Liačienė ir inž. L. Garbaliauskas 
paruošė planus. Jiems įvykdyti 
reikia 26 vyrų talkos su įrankiais. 
Taip pat labai reikia užbaigti du 
vilkiukų namukus, padedant sker
sai metalines atsparas, kaip jau 
yra padaryta 4-riems namukams 
anksčiau. Tam darbui reikia 20 
vyrų.

Stovykla įvyks rugpjūčio 7-20 
d.d. Jau užsiregistravo 110 sto
vyklautojų. Kurie dar nespėjo, 
prisidės prie Hamiltono, Londo
no, Ročesterio. Stovyklavietė tu
ri būti sutvarkyta ir dėl to yra pra
šoma tėvų talka bei visų, kurie 
galėtų paaukoti savaitgalį šiai 
pagalbai. Skambinti Kanados ra
jono vadui j. ps. R. Sriubiškiui 
tel. 416-966-6042 tarp 7-9 v.v. M.

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0KJR
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 kei rigehation 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

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

Skambinti R. Jareckui
PAGE 370-3539 arba tel. 222-1372 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

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

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

Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės 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, 

pvz. per KOPENHAGĄ 
IŠSKRENDANT birželio 29, liepos 6 arba rugpjūčio 3 ar 17 ir
GRĮŽTANT liepos 14, rugpjūčio 11 ar 25................ $1135 plius mokesčiai
Pilna kaina sumokama užsisakant kelionę. Naudokitės proga, bilietą 

neperdaugiausia! - IŠPARDA VIMAS RIBOTAM LAIKUI -
Skrendant dviem asmenims kartu, į virš minėtą kainą įeina ir 2 nak
vynės Kopenhagoje. Skrendant pavieniui - už naktį priemoka $50. 
TEIRAUKITĖS APIE TOKIAS GERAS KAINAS ATSIKVIESDAMI 

SAVO GIMINES IŠ LIETUVOS.
TURIM DAR KELETĄ VIETŲ l DAINŲ ŠVENTĘ SU “GINTARU”
PER KOPENHAGĄ BIRŽELIO 29 D. Grįžt a t jums tinkamu laiku - 
su visais mokesčiais ir nakvyne grįžtant............................................ $1225
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 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir iš projekto išimti homosek
sualų vienalytėms šeimoms 
leidžiamą vaikų įsidukrinimą 
ar įsisūnijimą. Balsavimas 
betgi nebuvo atidėtas, patai
sa nepadaryta. Tad šiuo bal
savimu nutraukiama ir visiš
kai sustabdoma nepriimto vie
nalyčių šeimų įstatymo nr. 167 
tolimesnė eiga. Tai suerzino 
visos Kanados homoseksualus, 
triukšmingai laukusius pirmo
jo vienalytės šeimos įstatymo 
su pilnomis teisėmis ir privi
legijomis. Kova, atrodo, bus 
tęsiama teismuose, bet jon ne
nori įsivelti įstatymo priėmi
mą pralaimėjusi Ontario NDP 
socialistų vyriausybė.

Kanados liberalų vyriausy
bės teisingumo ministeris 
Allan Rock parlamente per
tvarko prieš dešimtį metų pri
imtą įstatymą jauniesiems nu
sikaltėliams nuo dvylikos iki 
septyniolikos metų amžiaus. 
Šie vaikai ir paaugliai turėjo 
būti teisiami specialiuose 
jiems skirtuose teismuose. 
Aukščiausia buvo penkerių 
metų bausmė už žmogžudystę, 
o už kitus nusikaltimus ji ne
galėjo būti didesnė kaip tre
ji metai už grotų. Abiem atve
jais įkalinimas buvo atlieka
mas jaunimui skirtose insti
tucijose, turinčiose bausmės 
sumažinimą už pavyzdingą el
gesį.

Nusivylimą šiuo įstatymu 
atnešė sparčiai padidėjusios 
jaunųjų nusikaltėlių gretos. 
Mat jų paslaugomis pradėjo 
naudotis suaugusieji nusikal
tėliai, kurių laukia didesnės 
bausmės už narkotikų platini
mą bei kitus nusikaltimus. Jau
nimą sugundė geras uždarbis 
ir mažos bausmės grėsmė. 
Liūdniausia, kad padidėjo ir 
jaunųjų nusikaltėlių įvykdo
mos žmogžudystės. Tad ne
nuostabu, kad buvo pareika
lauta tokių vyresnio amžiaus 
paauglių bylas svarstyti su
augusiems nusikaltėliams 
skirtuos teismuose, turinčiuo
se griežtesnius įstatymus.

Teisingumo ministeris Allan 
Rock įstatymo pertvarkyme 
neatsisako jaunų nusikaltėlių 
perauklėjimo. Tačiau pagrin
dinį savo dėmesį jis dabar ža

da skirti visuomenės apsau
gai. Seniau už visas žmogžu
dystes nepilnamečių nusikal
tėlių laukdavo penkerių metų 
bausmė. Dabar ji už suplanuo
tą žmogžudystę padidinama 
iki dešimties metų, už nepla
nuotą - iki septynerių. Per
tvarkytas įstatymas 16-17 me
tų paauglius, įvykdžiusius 
žmogžudystę arba kitus dide
lius nusikaltimus, leis teis
ti suaugusiems skirtuose teis
muose. Ten nuteisti dešimčiai 
metų už planuotą žmogžudys
tę negalės gauti bausmės su
mažinimo, leidžiamo tik po 10 
metų atliktos bausmės. Žymes
nieji nusikaltėliai negalės 
atsisakyti jiems privalomo 
psichologinio bei medicini
nio gydymosi.

Problemą sudaro suaugusių 
teismuose nuteistų paauglių 
uždarymas tokiems skirtuo
se kalėjimuose. Mat ten ka
liniai juos paverčia homosek
sualizmo aukomis, paruošia 
kitiems nusikaltimams. Tei
singumo ministeris Allan Rock 
įstatymo pakeitime vengia di
delių bausmių jauniesiems 
nusikaltėliams. Kritikai triukš
mauja, kad ir įstatymo pakei
time siūlomos griežtesnės 
bausmės nėra pakankamos. 
Esą jaunimo vykdomų nusi
kaltimų jos nesumažins, prob
lemos neišspręs. V. Kst.

Įvairios žinios
Konferencija

Regioninių problemų ir tau
tinių mažumų departamentas 
prie Lietuvos vyriausybės, Pa
saulio lietuvių bendruomenė, 
Tautos namai 1994 m. liepos 
1-5 d.d. Anykščiuose rengia 
konferenciją “Užsienio lie
tuvių šiandieninė padėtis ir 
bendravimas su Lietuva”. Kvie
čiami dalyvauti lietuviškų 
spaudos leidinių bei radijo 
laidų redaktoriai ir vedėjai. 
Be išeivijos kultūros, politi
kos, švietimo atstovų, konfe
rencijoje dalyvaus Lietuvos 
valdžios pareigūnai, ministe
rijų bei departamentų atstovai. 
Rengėjai apmoka svečių maiti
nimą bei nakvynę. Apie tai pra
neša Lietuvos žurnalistų są
jungos pirm. R. Eilunavičius, 
tel. 611-790. LŽS

Nuotr. L. DaukšosToronto studentų ateitininkų rekolekcijos Algonquin parke gegužės 27-29 d.d.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.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) ■yg| ■530-1070

TORONTO
Sibirinių trėmimų minėji

mas ekumeninėmis pamaldo
mis įvyko 1994 m. birželio 14 
d. Sv. Pauliaus anglikonų šven
tovėje. Gaudžiant vargonams 
(Anita Gaide), centriniu taku 
ėjo St. Jakubaičio vedama vė
liavų, kunigų ir organizacijų 
procesija. Sustačius vėliavas, 
visų kartu sugiedota “Tvirčiau
sia apsaugos pilis”. Prie alto
riaus invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Žilinskas. Skaitinius ir 
Šv. Rašto skaitymą atliko estų 
ir latvių kunigai. Sol. Anita 
Pakalniškytė-Puodžiūnienė pa
giedojo “Avė Maria”. Po bend
ros giesmės, “Viešpatį garbink” 
evangelikų-liuteronų arkivys
kupas Udo Petersoo pasakė pa
mokslą pabrėždamas, kad ir 
krikščioniškame atlaidume 
žiaurių trėmimų ir tautžudys- 
tės pamiršti negalima.

Mirusių ir žuvusių prisimi
nimui degant prieš altorių pa
statytas žvakes, meldėsi estų, 
latvių ir lietuvių kunigai. Lie
tuviams atstovavo kun. E. Put
rimas. Po giesmės “Dieve Tėve 
danguje”, arkivyskupo palai
minimo sugiedoti Estijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Kanados him
nai. Procesiją išleidus, skirs
tėsi šiais metais truputį ma
žesnė dalyvių minia. Pasiges
ta ir skautų dalyvavimo. Minė
jimas užtruko lygiai vieną va
landą. Prie durų buvo renka
mos aukos išlaidoms apmo
kėti. S.

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

Kun. Salvijus Pranckūnas iš 
Biržų, lydimas kun. Eug. Jurgu- 
čio, OFM, birželio 13 d. aplan
kė Anapilio sodybą, kapines ir 
“Tėviškės žiburius”. Svečią pri
ėmė ir su čia veikiančiomis 
įstaigomis supažindino klebo
nas kun. J. Staškus ir kun. V. 
Volertas.

Padėkime sergantiems vėžio 
liga. Sunkiose gyvenimo sąly
gose Lietuvoje dar sunkiau yra 
ligoniams, ypač sergantiems 
vėžio lyga, kai trūksta vaistų, 
maisto ir drabužių.

Jau 5 metai, kai Toronte yra 
įsteigtas globos būrelis parem
ti draugijai Lietuvoje “Kova 
su vėžiu”. Kreipiamės į lietu
vių visuomenę, prašydami pa
ramos tampant būrelio nariais 
arba rėmėjais. Aukas ir nario 
mokestį priima: Danutė Bar
kauskienė tel. 766-7066, Ade
lė Ledienė tel. 769-6534 ir Mo
nika Povilaitienė tel. 769-0948, 
260 Scarlett Rd., Apt. 1301, To
ronto, Ont. M6N 4X6.

Tam tikslui yra atidaryta Pri
sikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve sąskaita nr. 164- 
680.17. Inf.

Patikslinimas. “TŽ” 22 nr. “Lietu
viai pasaulyje” skyriuje buvo pa
skelbta, kad JAV LB Lemonto apy
linkei vadovauja naujoji valdyba 
ir išvardintas jos sąstatas. Per 
klaidą vietoj naujos valdybos buvo 
paskelbtas senosios valdybos sąra
šas. Metiniame bendruomenės na
rių susirinkime, kovo 27 d. buvo 
išrinkta naujoji yaldyba ir pasi
skirstė pareigomis sekančiai: Ge
diminas Kazėnas - pirmininkas, 
Stasys Džiugas - sekretorius, Alek
sas Karaliūnas - iždininkas; vice
pirmininkai - Liudas Kirkus, Alė 
Lelienė, Zenonas Mereckis, Eglė 
Novak, Vladas Stropus ir Jonas 
Vaznelis, jn.; revizijos komisiją 
sudaro - Dalia Dundzilienė, Kęs
tutis Sušinskas ir Liudas Šlenys.

PRANEŠIMAS
Pasaulio lietuvių bendruo

menės (PLB) valdyba praneša, 
kad išeivijoje paskleistos ži
nios apie “Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos” pirmojo tomo 
- trėmimų dokumentų rinki
nio, ketinimą leisti rusų kal
ba neatitinka tikrovės.

Visuomenei jau buvo pra
nešta, kad tos pirmosios kny
gos platinimas sustabdytas ir 
kad ruošiami atitinkami patai
symai. Jokie vertimai nei į ang
lų kalbą, nei į kitas kalbas nė
ra daromi. Leidinio sustabdy
mas rusų kalba pakartotinai 
užtikrintas Lietuvos istorijos 
instituto direktoriaus prof. dr. 
A. Tylos, kurio žinioje yra rin
kinio originalas. Inf.

Paieškojimai
Ieškau Mike (Mikie) Kaup, kilu

sio iš Degučių, netoli Naumies
čio Tauragės rajone. Mano motina 
buvo Emilie Preikschat. Jos tėvas, 
Gustav Preikschat turėjo odos dirb
tuvę Naumiestyje. Rašyti: Arno 
Preikschat, 337 St. Paul St. W., St. 
Catharines, Ont. L2R 6P7. Tel. 905- 
684-9154.

Elzbieta Kačkauskaitė-Miliaus- 
kienė ieško Kazio, Juozo, Petro
nėlės Janušauskų, gyvenusių Griau
žtu kaime, Viduklės valsč., vaikų. 
Minimi giminės iš Lietuvos išvykę 
1915-1917 metais. Rašyti: E. Mi
liauskienė, a/d 40, Raseiniai 4400, 
Lietuva.

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

> Knygų rišykla 
f “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

PAULIUS RUDALEVIČIUS
Pasiūlymas

Palmira ir Vytautas Rudale- 
vičiai, Lietuvoje gyvenantys 
gydytojai-psichiatrai, siūlo 
vaikams atostogų ar mokslo 
metų mainus. Jų 14 m. amžiaus 
Paulius, katalikas, aktyvus 
moksleivis sporte, muzikoje, 
vaidyboje, norėtų 1-2 mėne
sius arba net ir vienerius moks
lo metus, praleisti Kanadoje 
lietuvių ar kanadiečių šeimo
je. Minimi gydytojai tokiomis 
pat sąlygomis galėtų priimti 
į savo namus mokinį-ę. Rašy
ti adresu: P. Žadeikos 28-28, 
2035 Vilnius, Lietuva, tel. 370- 
2-483233.

Vyriausias moderniųjų ryšių (telekomunikacijos) 
vedėja-as Lietuvoje

US West bendrovei LINTEL reikalingas-a moderniųjų 
ryšių (telekomunikacijos)

Vedėjcl-clS aukštoms pareigoms.
Darbas Lietuvoje trejų metų laikotarpiui.

REIKALAVIMAI:
• tvirtas pagrindas moderniųjų ryšių (radijo, televizijos, 

telegrafo) srityje
• pajėgumas dirbti aukštuosiuose vadybos sluoksniuose
• pirmenybė dirbusiems-oms tarptautinėje plotmėje
• sugebėjimas vadovauti grupiniu (“team”) principu
• stipri lietuvių kalba
Kreiptis adresu: US West Overseas Operations, Attn.: L. Harris, 

P. O. Box 6540, Englewood, CO 80155-6540. 
Tel. 303-754-4308, FAX 303-649-4630.

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

2 Jane St., Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas) 
Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393
Fax (416) 763-0674

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio)
Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68
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Juozas (Joseph) NORKUS 
e namų pirkimo ir 
j., pardavimo atstovas, 

patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/MK West Realty Inc.

1678 Bloor Street West r-p 
Toronto, Ontario M6P 1A9 |j1

An independent member broker °hone: (416) 769-1616

DRESHERVienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Keliaukite į Lietuvą
geriausiomis kainomis patogiais FINNAIR, KLM, LH lėktu
vais bei Canada 3000 ekskursiniais (chartered) lėktuvais. 
Kelionės su FINNAIR į Vilnių ir Kauną kiekvieną penkta
dienį. Skrydžiai nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 30 d. 1994 m. 
Žemesnės kainos, perkant bilietą iš anksto. 
Kelionės su KLM (Olandų oro linija per Amsterdamą) 
Kelionės - kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, šeštadienį.
DAINŲ ŠVENTĖS grupė 

išvyksta KLM lėktuvu liepos 2 d.
Speciali kaina -$“l 239 (Kam.) 

Smulkesnių žinių teiraukitės: tel. (41 6) 533-8443
* * * *

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti j 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

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: <T* cT* cT*
<4>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Mūsų parapijos atstovai daly
vavo Išganytojo parapijos klebono 
kun. P. Dilio išleistuvėse-atsisvei- 
kinime. Padėkojo jam už ekumeni
nę dvasią ir palinkėjo Visagalio 
palaimos tolimesniam gyvenime.

— Birželio 21, antradienį, palai
dotas a.a. Antanas Sprainaitis, 83 
m. amžiaus.

— KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyrius “Vaiko tėviškės 
namų” statybai Lietuvoje pasiun
tė $11,000.

— Gerojo Ganytojo šventovės 
šventinimo metinės ir misijos 
atlaidai bus birželio 26, ateinan
tį sekmadienį, Wasagoje. Iškil
mingos pamaldos bus 11 v.r., o po 
jų — pabendravimas ir vaišės su 
puikia muzika.

— Toronto arkivyskupas yra pa
rašęs ganytojišką laišką ryšium 
su anglų kalba išleistuoju Pasau
lio katalikų katekizmu. Laiško 
kopijos padėtos šventovės priean
gyje.

— Mišios birželio 26, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Vanagų ir Vaitkevi
čių mirusius, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Emą Javie- 
nę ir Jakubcevičių mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 150 assmenų.
— LN valdybos posėdis įvyks bir

želio 23, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— LN reikalingas darbininkas 

pastato priežiūrai. Kreiptis į 
LN raštinę tel. 532-3311.

— Birželio 21 d. Lietuvių namai 
aptarnaus svečius Karavane Pri
sikėlimo parapijos patalpose.

— Visi svetainės “Lokys” nariai 
bei pageidaujantys jais tapti 
kviečiami birželio 24, penkta
dienį, 7.30 v.v. ir birželio 26, sek
madienį 1 v.p.p. ateiti į “Lokį” pa
siklausyti dainininkės Lilijos Tu- 
rūtaitės atliekamos lietuviškos 
programos.

— Birželio 26, sekmadienį, 1 v.p.p. 
seklyčioje įvyks LN vyrų būrelio 
valdybos posėdis. Negalintieji da
lyvauti prašomi pranešti T. Stanu- 
liui tel. 231-4937.

— Birželio 28, antradienį, 7 v.v. 
įvyks LN visuomeninės veiklos ko
miteto posėdis. Negalintieji daly
vauti praneša LN vedėjai tel. 532- 
3311.

— Liepos 10, sekmadienį, 12 v. LN 
vyrai ir Lietuvių namai rengia ge
gužinę Boyd Conservation vietovė
je, Cliffside 2, Woodbridge, Onta
rio. Numatyta įdomi programa. 
Kviečiame visus, ypač jaunimą, 
dalyvauti sporto varžybose. Auto
busas išeis nuo LN 12 v. ir 12.05 
v.p.p. nuo “Vilniaus” namų. Grįš 
5 v.p.p. Norintieji vykti registruo
jasi LN raštinėje pas vedėją Daną 
Simonaitytę-Sysak tel. 532-3311.

— Rugpjūčio 13-20 d.d. Wasagoje 
rengiama LN poilsio stovykla. Dėl 
rezervacijų skambinti A. Sukaus- 
kui (stovyklos komendantui) tel. 
614-7739 arba E. Bartminui tel. 240- 
0490.

Aukos Slaugos namams
LN visuomeninės veiklos komi

tetas iš suorganizuoto vartotų dra
bužių ir daiktų išpardavimo pada
rė $670.28 pelno. Komitetas nuošir
džiai dėkoja tautinių šokių grupei 
“Atžalynas”, LN kultūros komisi
jai, LN moterų ir vyrų būreliams, 
administracijai ir visiems prie šio 
renginio prisidėjusiems.

A.a. O. Delkaus atminimui auko
jo: $65 — P.& J. Dovidaičiai; $50 — 
L. & J. Adomavičiai. Iš viso staty
bos fonde yra $977,459.07. (Patiks
linimas: Praeitos savaitės prane
šime teisinga suma — $976,673.79). 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Tarptautinis karavanas Toron

te, kuriame lietuviai dalyvauja su 
paviljonu “Vilnius”, vyksta nuo bir
želio 17 iki birželio 25 d. Paviljoną 
“Vilnius” mūsų patalpose šiemet 
suorganizavo Danelės Didžbalie- 
nės vadovaujamas komitetas, suda
rytas iš Suvalkų krašto Kanados 
lietuvių išeivijos sambūrio. Paro
dos tema yra “Kryžių kalnas”, ku
riame yra daugiau kaip 200 įvairaus 
dydžio kryžių. Parodą surengė V. 
Siminkevičienė. Paviljono pelnas, 
jei jo bus, skiriamas Punsko lietu
vių šventovės atnaujinimui.

— Birželio 15 palaidotas a.a. Sta
nislovas Bartuška, 73 m.

— Susituokė Dana Dirmantaitė ir 
Aras Sužiedėlis.

— Kun. Edis Putrimas yra išvykęs 
iš parapijos ir grįš birželio 29 d.

— Registracija į vasaros stovyk
las dar vyksta. Registracijos blan
kus galima gauti parapijos rašti
nėje. Lietuviškai kalbantiems vai
kams stovykla bus liepos 10-23 d.d., 
lietuviškai nekalbantiems lietuvių 
kilmės vaikams stovykla bus liepos 
24 — rugpjūčio 6 d.d. Stovyklas or
ganizuoja Lina Kuliavienė tel. 766- 
2996.

— T. Gregory Botte, OFM, lietu
viams gerai žinomas iš jau vykusių 
kelionių, organizuoja kelionę į Liur- 
dą ir Fatimą rugsėjo 12-27 d.d. (Ke
lionės kaina — $2,980) ir kitą kelio
nę į Šv. Žemę spalio 4-18 d.d. (Ke
lionės kaina $3,120). Daugiau in
formacijų galima gauti pas T. Gre
gory tel. 536-8195 ar pas kleboną. 
Jei atsirastų didesnis skaičius pa
rapijiečių, norinčių keliauti, vie
nas iš parapijos kunigų ar klebonas 
juos palydėtų.

— Mišios birželio 26, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Anelę ir Praną 
Vaserius; 9.20 v.r. — už a.a. Juozą 
Gegužį; 10.15 v.r. — už Kuodžių šei
mos mirusius, a.a. Edvardą Saba
liauską ir a.a. Aldoną Kerutytę;
11.30 v.r. — už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

A.a. Antanas Slabosevičius mi
rė birželio 20 d. Palaidotas iš 
Prisikėlimo parapijos Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje.

A. a. Osvaldui Delkui mirus, 
užjausdami žmoną Ireną ir šei
mą, Ona ir Bronius Sergaučiai 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$50.

A.a. Vytauto Juodišiaus 15 
metų mirties (1979 m. birželio 
29 d.) prisiminimui, žmona 
O. JUodišienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

V. E. Krikščiūnai po $300 au
kojo: Šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje, Vysk. P. Baltakio fon
dui, Adomo Jakšto spaustuvei 
Lietuoje ir ateitininkų stovyk
lai Lietuvoje.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — B. Abromaitie- 
nė.

Toronto LN moterų būrelio 
gegužinė birželio 28 d., 2 v.p.p. 
Genovaitės Bijūnienės sode. 
Adresas: 106 Meadowbank Rd., 
Etobicoke. Visos būrelio na
rės, buvusios, esamos ir bū
simos (su antrom pusėm) ma
loniai kviečiamos.

KLB Toronto apylinkės tary
bos rinkimai įvyks š.m. spalio 
23, sekmadienį. Tą dieną už 
kandidatus bus galima balsuo
ti Toronto Lietuvių namų, 
Prisikėlimo parapijos ir Ana
pilio patalpose. Inf.

“Tėviškės žiburiai” susipaži
nimui siunčiami ir į Lietuvą, 
tačiau dėl visiems žinomų sun
kumų ne visi gali laikraštį už
sisakyti. Pateikiame pavardes 
asmenų, kurie su “TŽ”yra susi
pažinę ir labai norėtų juos gau
ti: K. Balčiūnas, Taikos g. nr. 
148, bt. 35, Vilnius; D. Ruževi- 
čienė, Medeinos 9, bt. 33, Vil
nius; E. Karalienė, Daukantiš- 
kiai, Gelgaudiškio paštas, Ša
kių rajonas; A. Mykolaitis, 
Naujoji 62-52, Alytus. “TŽ” pre
numerata paprastu paštu $38 
metams. Jei kas galėtų aukš
čiau paminėtiems asmenims 
užsakyti laikraštį, jie būtų la
bai dėkingi.

A. a. Jono Dambrausko vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui E. ir G. Kuchalskiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Antano Repčio atmini
mui vietoje gėlių H. Kairienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo 
$20.

A. a. Mykolui Repečkai mi
rus, užjausdami žmoną Ievą, 
Ona ir Bronius Sergaučiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Povilo Raudžio de
šimties metų mirties prisimi
nimui Elena Raudienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

Kanados lietuvių fondo val
dyba, išrinkta 1994 m. gegužės 
31 d. Toronte, birželio 14 d. po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
B. Saplys - pirm., G. Ignaitytė - 
vicepirm., dr. A. Pabedinskas- 
ižd., A. Nausėdas - sekr., K. 
Deksnys - narys. Administra
toriumi lieka A. Juozapavičius.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” kelionei 
į Lietuvą paremti aukojo: $300 
- KLK moterų dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius; 
$200 - Edis ir Aldona Bubuliai; 
$30 - “Atžalynas”. Nuoširdžiai 
dėkojame už aukas. K.

A. a. Valerija Anysienė-Biels- 
kytė, globojama dukters Gra
žinos, po trumpos ligos mirė 
birželio 13 d. Douglas Memo
rial ligoninėje Fort Erie, Ont, 
sulaukusi 89 m. amžiaus. Pa
laidota birželio 18 d. Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugo
je, Ont. šalia anksčiau mirusio 
savo vyro dr. Martyno Anyso. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. 
P. Dilys ir kun. Alg. Žilinskas^ 
dalyvaujant gausiam būriui gi
minių, artimųjų bei bičiuliu.

Giliame liūdesyje lieka duk
tė dr. Gražina Slavėnienė su 
vyru dr. Julium, iš Buffalo, NY, 
sūnus dr. Jurgis Anysas su žmo
na Dalia iš Čikagos, vaikaitis 
dr. Paulius Slavėnas iš Buffa
lo, NY, vyro brolio Jono Anyso 
našlė Ada Anysienė iš Kalga- 
rio, Ilsė Anysaitė-Šalkauskie- 
nė ir dr. Kęstas Šalkauskas iš 
Kalgario su šeima, krikšto dūk
ti Aldona Sklėriūtė-Raulinai- 
tienė su šeima, iš Klivlando, 
kun. Povilas Dilys, Halina Di
lienė, visa Dilių šeima, kiti gi
minės ir draugai.

Torontiečiams velionė pažįs
tama kaip “TŽ” bendradarbė, 
daugiausia rašiusi renginių 
rezenzijas bei straipsnius teat
ro klausimais; drauge su savo 
vyru 1970 m. išleisdino knygą 
“Žymios lietuvės moterys”; 
veikė Mažosios Lietuvos drau
gijoje, Baltiečių moterų tary
boje, rėmė skautus. Jos atmi
nimui yra prašoma aukoti per 
Baltiečių moterų tarybą (pirm. 
Irena Meiklejohn) Sibirinių 
trėmimų fondui arba Mažosios 
Lietuvos fondui. S.

Dr. Palmira Rudalevičienė - 
Vilniaus miesto psichoneuro
loginės ligoninės gydytoja-psi- 
chiatrė skaitė paskaitą Toron
to Lietuvių namuose birželio 
19, sekmadienį, tema “Lietuvos 
dvasinė sveikata psichiatro 
akimis”. Paskaitoje buvo ne
daug klausytojų. G.B.

Kun. Povilo Dilio atsisveiki- 
nimo-išleistuvių iš Išganytojo 
evangelikų-liuteronų parapi
jos puota įvyko birželio 19, sek
madienį, Toronto Lietuvių na
mų karaliaus Mindaugo menė
je. Atsisveikinimo programai 
vadovavo Išganytojo parapi
jos komiteto pirm. E. Stepo
nas. Inž. G. Šernas peržvelgė 
visą kun. P. Dilio gyvenimą, 
apibūdino jo krikščionišką ir 
ekumeniškai nusiteikusią šir
dį bei jo mokslo ir sielovados 
veiklą Lietuvoje, Vokietijoje, 
JAV-se ir čia, Toronte. Atsi
sveikinimo žodį tarė latvių 
liuteronų kun. J. Calitis, bu
vęs Išganytojo parapijos kle
bonas kun. Algimantas Žilins
kas ir Išganytojo parapijos 
komiteto pirm. E. Steponas. 
Taipgi atsisveikino Kanados 
lietuvių katalikų centro, Pri
sikėlimo parapijos ir pranciš
konų vardu kun. A. Simanavi
čius, OFM, o Kanados lietuvių 
katalikų kunigų, Anapilio so
dybos ir Lietuvos kankinių 
šventovės vardu — kun. J. Staš- 
kus. Evangelikių moterų drau
gijos vardu atsisveikinimo 
žodį tarė p. Steponienė, o Ka
nados lietuvių katalikių mo
terų draugijos vardu — A. Sun- 
gailienė. Kun. P. Dilys padė
kojo visiems jį sveikinusiems 
bei atsisveikinusiems ir sukal
bėjo vaišių maldą. Vaišių pa
baigoje sveikinimo žodį tarė 
Kitchener mieste gyvenančio 
liuteronų vyskupo atstovas. 
Visiems nuoširdžiai padėko
jo kun. P. Dilio dukra iš Čika
gos. D.

Ieško darbo
Neringa Simonavičiūtė, 20 m. 

amžiaus medicinos slaugė, norė
tų savo lėšomis atvykti į Kanadą 
prižiūrėti sergantį senyvo am
žiaus žmogų pusę metų ar ilgiau. 
Rašyti: Neringa Simonavičiūtė, 
5120 Radviliškis, Gedimino g-vė 
Nr. 17-6, Lietuva-Lithuania.

as MONTREAL
Sibirinių trėmimų iš Baltijos kraš

tų minėjimas įvyko birželio 12 d., 
3 v.p.p. AV parapijos šventovėje. 
Buvo ekumeninės pamaldos, ku
riose dalyvavo labai daug žmonių. 
Savo žodžiu ir maldomis lietuviams 
atstovavo kun. Kazimieras Ambra
sas, latviams - kun. Gunars Huns, 
latvių evangelikų-liuteronų Tre
jybės parapijos klebonas, ir estams 
- kun. Heino Altosaar. Minėjimo 
meninę programą atliko AV para
pijos choras, kuris puikiai sugie
dojo šešias giesmes, sužavėjusias 
estus ir latvius. Chorui dirigavo 
ir vargonais palydėjo muz. Alek
sandras Stankevičius. Choro koor
dinatorius - Antanas Mickus. Ša
lia to dviem kūriniais gražiai pa
sirodė smuikininkas Andris Gutma- 
nis. Po kiekvienos tautybės kuni
gų kalbėtų maldų buvo sugiedotas 
tos tautos himnas. Tai atliko AV

parpapijos choras. Minėjimas baig
tas Kanados himnu. Parapijos sa
lėje buvo paruošta kavutė, į kurią 
atsilankė nemažas būrys pamal
dose dalyvavusių žmonių. Minėji
mą rengė Baltiečių federacijos 
Montrealio skyriaus estų bendruo
menė.

Kanados lietuvių Jaunimas ruo
šiasi į Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą. Montrealio lietuvių jauni
mas prašo aukomis jų kelionę pa
remti. Smulkesnė informacija - 
AV parapijos salėje.

A.a. Albertas Mercantini mirė, 
sulaukęs 71 m. amžiaus. Velionis 
buvo nuoširdus AV šventovės lan
kytojas ir spaustuvininkas, kuris 
tiek AV parapijai, tiek “Litui” bei 
kitoms lietuviškoms organizacijoms 
spausdindavo su didele nuolaida, o 
kartais ir nemokamai. Iš AV švento
vės palaidotas birželio 13 d. B.S.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė 6 dienom per savaitę, kuri at
liktų ir namų ruošos darbus. Skam
binti tel. 416 - 781-3271 nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p.

KULTŪRA
Sveikinimų ir gintaro 

pardavimas įvyks 
KARAVANE 

Prisikėlimo parapijos Parodų 
salės prieškambaryje 
birželio 17-25 d.d.

Parduodami modemiški lietuviški 
sveikinimai ir madingi auskarai, 
apyrankės, karoliai bei žiedai 

(14 kt, sidabro, pasidabruotų ir kitų)

Toronto lietuvių 
pensininkų klubas 

rengia
GEGUŽINĘ 

su užkandžiais ir programa 
High Parke, ploto nr. 26, 
liepos 6, trečiadieni, 
nuo 11 v.r. iki 4 v.p.p. Bilietus 
galima įsigyti pas P. Ivanaus
kienę tel. 416-767-3677 ar S. 
Dervinienę tel. 416-767-5518. 
Kaina-$7.

40 METŲ
NIEKO ypatingo lyginant su istorinėmis sukaktimis. 
TAČIAU yra padirbėta, norint išsilaikyti versle, 

40 metų įvairiuose krašto ekonominiuose 
pasikeitimuose bei Kvebeko provincijos politinio 
nepastovumo svyravimuose.

TODĖL AČIŪ tariame visiems klientams, kurie 
ištvėrė įvairius laiko bandymus, o abejojančius 
kviečiame pasitikėti.

Su įgyta patirtimi parūpinsime tikslų ir greitą 
patarnavimą draudimo reikaluose.

JOANA ADAMONIS - Associate Insurance Broker

DONNA SVRAKA - Associate Insurance Broker

PETRAS ADAMONIS - Chartered Insurance Broker

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel. 722-3545

REIKALINGA skautų stovyklavie
tei “Romuva” benzinu varoma žolei 
pjauti mašina bei kiti įrankiai (kastu
vai, grėbliai, plaktukai, kirviai ir kt.). 
Jei kas galėtų pagelbėti, prašom 
skambinti Mariui Rusinui tel. 905 - 
848-0320.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

PUNIA
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • van
dentiekio ■ elektros • keramikos 
plytelių • stiklo blokų flangų
• dažymo ir kt. Įrengiame rūsius
• vonias • pirtis • lauko verandas
• įvažiavimo keliukus (driveways) 
iš susikabinusių (interlocking) 
plytų. Dengiame stogus. Skambinti

Alvydui tel. 905-848-9628, 
416-609-5108 (pager).

LANKANTIS Lietuvoje, kosmeti
nių operacijų klausimais kreipki
tės į plastinės chirurgijos specia
listą prof. dr. Viktorą Baltaitį. In
formacija Vilniuje tel. 74 24 24.

IŠNUOMOJAMAS gražus ir šva
rus dviejų miegamųjų butas Jane 
gatvės rajone 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.

IEŠKAU patikimos, energingos 
moters prižiūrėti 2 vaikus bei at
likti namų ruošos darbus. Turi kal
bėti rusiškai ir gyventi mano na
muose. Labai geros sąlygos. Skam
binti tel. 905-764-8398 po 2 v.p.p.

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.

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.

ROYAL LEPAGE
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
Mėgėjams prabangaus gyvenimo :

Teodoras (Ted) Stanulis 
Scarlett Rd. - Lambton Square. 

Didelis 3-jų miegamųjų butas su visa eile naujų pagerinimų, įskaitant 
marmurines grindis, balkoną, šildomą baseiną ir t.t. Dėl platesnių 
informacijų skambinti tel. 231 -3000.

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......... ........... 6.50% ......  1.50%
Certifikatus 2 m......... ............ 6.75% Taupymo — su gyv. dr................  1.25%
Certifikatus 3 m......... ............ 7.00% ...... 1.50%
Term, indėlus: Einamos sąsk....................... ........1.00%

1 metų ............. ........... 5.00%
180 d.-364 d. ... ........... 5.00% RRIF - RRSP -1 m. term.. ....... 6.50%
120 d. - 179 d 4 50% RRIF - RRSP - 2 m. term. . ....... 6.75%
60 d. - 119 d. .. ........... 4.50% RRIF - RRSP - 3 m. term. . ....... 7.00%
30 d. - 59 d. .. 3 50% RRIF - RRSP - taup......... ....... 2.00%

IMA UŽ:

Nekiln. turto:
1 metų ........... ............... 8.00% asmenines - nuo .............. . 7.25%
2 metų ........... ............... 8.50%
3 metų ........... ............... 8.75%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —

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

t

filiu!auto

Ateikite 
kas yra

atysite, 
isų durų,

Scott laidotuvių namų atidarymo proga 
loterijoje galima laimėti 
1994 Chevy Cavalier.

Atidarymas: 
birželio 25, šeštadienį, ir birželio 26, sekmadienį, 

nuo 1 v.p.p. iki 4 v.p.p.
Oficialus atidarymas — šeštadienį, 2 v.p.p. 
Garbės viešnia burmistre Hazel McCallion.

Atsiveskite šeimą ir draugus 
apžiūrėti mūsų naujas patalpas 

Mississaugos apylinkėje.

Daugiau informacijų gausite kreipiantis 
telefonu 905-272-4040

SCOTT LAIDOTUVIŲ NAMAI - MISSISSAUGOS KOPLYČIA
420 Dundas Street East, Mississauga, Ontario

Projektuoju ir gaminu paminklus, 
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių 
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio) 
pagal užsakovo pageidavimus. Skambinti telefonu 

905-544-1 056

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

PARDUODAMAS 5 kambarių bu
tas Kaune, II-ame aukšte, su pato
gumais, gerame rajone. Skambinti 
kiekvieną dieną po 10 v.vak.; pir
madieniais ir trečiadieniais - visą 
dieną; šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 8-12 vai. ryto, tel. 1-312- 
881-7466.

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 pąjūrio. 
Skambinti arba rašyti: A. Zupkus, 
5886 Guest Court, North Fort Myers, 
FL 33903, USA. Tel. (813) 656-5886.

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.

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


