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Auksas už piršto pajudinimą
Kiekvienas atliktas ir viešumon patekęs darbas yra 

vienaip ar kitaip vertinamas, neatsižvelgiant į tai - buvo 
jis apmokėtas ar padarytas nemokamai. Kad apmokami 
darbai yra geriau atliekami, o neapmokami blogiau, ne 
visi dėl to sutaria.

G
AMINIO kokybė ar vienoks bei kitoks darbo atli
kimas labai daug priklauso nuo dirbančiojo su
gebėjimo, darbštumo ir ypač sąžiningumo. Dažnai 

iš blogesnės medžiagos bei menkesnėmis priemonėmis 
kruopštus, tvarkingas, rimtai į pasiimtą uždavinį žiūrin
tis žmogus išgauna nuostabiai gerų rezultatų, kai tuo tar
pu apsileidėlis, ir viską geriausia turėdamas, darbą su
gadina, nors, tarkim, abiejų atlyginimai yra vienodi. Pasi
dairius galima matyti šimtus pavyzdžių, rodančių, kad 
darbo rezultatai ne visada priklauso nuo aukštesnio at
lyginimo. Pvz. unijos darbininkas, streikais išsikovojęs 
aukštą atlyginimą, nebūtinai geresnis už tą, kuris tą patį 
darbą dirba už žymiai mažesnį atlyginimą unijos neturin
čioje įmonėje. Skirtingi darbo rezultatai ryškūs ne vien 
tik gamybinėje srityje. Kiekvienas darbas, gauto uždavi
nio atlikimas, įsipareigojimas, bet kokios darbuotės iš
plėtojimas priklauso nuo žmogaus charakterio, jo įsitiki
nimų ir aplamai nuo požiūrio į darbą ar veiklą. Vieni 
žmonės dirba tik dėl asmeninės naudos, kiti dirba, nes 
nori būti patys kam nors naudingi. Treti, kurių turbūt 
daugiausia, suderina ir viena, ir kita. Vis dėlto yra daug 
sričių pačiose vadovavimo, valdymo ar veiklos auštumo- 
se, kur žmonės negali būti atlyginami medžiaginėmis gė
rybėmis. Jų atlyginimas šalia viso kito yra stiprus vidi
nis pasitenkinimas dėl pačių siekių ar pasiektų, iško
votų rezultatų. Pvz. tokiu dvasiniu atlyginimu pasiten
kino daugelis XIX š. tautos atgimimo žadintojų, vadovų, 
švietimo darbuotojų, knygnešių, šimtai šviesuolių-pa- 
sauliečių ir dvasiškių, kuriems tarnavimas aukštesniems 
tautos idealams buvo neįkainojama brangenybė.

T
AS jausmas ir pastovi, nepajudinama vertybių sam
prata natūraliai buvo priimama veikėjų, kūrėjų- 
savanorių nepriklausomybės kovose, nepakito nei 
nepriklausomybės laikotarpiu, nei vėliau jos jau nete

kus. Šviečiančių pavyzdžių užteko ir penkių dešimtme
čių komunistinėje okupacijoje. Matyti jų ir dabar, tėvy
nei vėl laisvę atgavus. Nerimas betgi ima, kad toji tau
toje įaugusi idealistinė linkmė silpsta, darosi mažiau 
suprantama jaunimui, kuris kaip tik turėtų būti nepa
perkamas ir heroiškas. Be tos linkmės sunkiai įsivaiz
duojamas tautos atgimimas, apie kurį taip daug dabar 
kalbama. Savanaudžiai ir pragmatikai ta linkme jauni
mo nepastūmės. Reikia žmonių, suprantančių tautinio 
idealizmo reikšmę, reikia vadovų, kurie kudirkišku at
kaklumu ir nepalaužiama valia skintųsi sau kelią tarp 
vis ataugančių komunistinės sistemos dagių. Yra duome
nų manyti, kad idealistinės veiklos branduolėliai už
simezga. Atsiranda grupių ir pavienių asmenų, žiūrin
čių į Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą kitokiomis 
akimis, matančių ne vien pinigus ir prekyvietes, bet ir 
okupacijos metais užgožtas vertybes, kurios nei perka
mos, nei parduodamos - jos atkasamos iš tikėjimo tiesų, 
laidojamų tradicijų ir kietai susigulėjusių sąžinės klodų. 
Naujojoje švietimo ir auklėjimo sistemoje turėtų būti 
suteiktas pirmumas persiorientavimui kitaip žiūrėti į 
žmogaus vaidmenį gyvenant laisvėje. Vargu ar iškovota 
nepriklausomybė stiprės, jei piliečiai dėl kiekvieno 
piršto pajudinimo tikėsis į kišenę byrančio aukso. Pirma 
reikia labai daug duoti, kad atgal su kaupu gautum. Č. S.

Laisvės tarnybą Lietuvai baigus
Lietuvos ambasadoriaus a.a. STASIO LOZORAIČIO netekus

KANADOS ĮVYKIAI

Kanadą sukrėtusios laidotuvės
Didžiausios Kanados istori

joje policininko laidotuvės 
įvyko birželio 22 d. Toronte. 
Jomis buvo pagerbtas birželio 
16 d. mirtinai sužeistas jau
nas policininkas Toddas Bay
lis. Jį pistoletu į galvą peršo
vė narkotikų platintojas juo
dosios rasės jamaikietis Clin- 
tonas Gayle. Dviem šūviais 
lengvai sužeistas ir greit mi
rusio T. Baylio partneris Mike 
Leone, dėvėjęs neperšauna
mą liemenę. Jis betgi spėjo 
sužeisti ir žudiką C. Gaylą, įst
rigus kulkai pastarojo pistole
te. Abu policininkai buvo nu
siųsti į du didelius aparta- 
mentinius pastatus ieškoti ko
kaino pardavėjų.

Kanadiečius suerzino tik da
bar paaiškėjusi netvarka Ka
nados imigracijos pareigūnų 
eilėse. Jamaikietis C. Gaylas, 
Kanadon atvežtas vaiko am
žiaus, 1990 m. jau buvo nuteis
tas už kokaino platinimą, ne
legaliai turėtą pistoletą bei 
kitus įstatymų pažeidimus. 
1991 m. kovo 1 d. buvo nutar
ta jį ištremti Jamaikon. Prasi
dėjo ilgai atidėliota apelia
cija, kurioj C. Gaylą gynė net 
trys advokatai. Apeliacija bu
vo atmesta 1992 m. birželio 26 
d. Tačiau kažkuris imigracijos 
biurokratas deportacijos lau
kiantį C. Gaylą už 2.000 dole
rių užstatą išleido iš Guelpho 

kalėjimo. Tas išleidimas da
bar baigėsi tragiška dvidešimt 
penkerių metų amžiaus polici
ninko T. Baylio mirtimi.

Įspūdingose jo laidotuvė
se dalyvavo ne tik apie 10.000 
Kanados bei JAV policininkų, 
bet ir policijos atstovų iš P. 
Amerikos ir Europos. Į laido
tuvių apeigas taipgi įsijungė 
ir pora tūkstančių Ontario pro
vincijos bei metropolinio To
ronto politikų, visuomenės vei
kėjų. Tūkstančiai torontiečių 
stebėjo laidotuvėse žygiuojan
čius policininkus. Daugelio 
mintis turbūt tiksliausiai at
skleidė taikli garbės sargyboj 
prie karsto stovėjusio RCMP 
atstovo pastaba: “Kalbėkit ne 
apie ginklų, o apie kriminali
nių nusikaltėlių kontrolę!”

Kanadiečiams nesupranta
mas imigracijos pareigūnų 
teisinimasis, kad Clintono Gay- 
lo jie negalėjo grąžinti Jamai
kon dėl pasimetusių dokumen
tų ir negauto oficialaus Jamai
kos konsulato sutikimo. Gene
ralinė konsule M. St. Juste da
bar pranešė spaudai, kad ji ne
turėjo jokių duomenų apie C. 
Gaylo Kanadoje padarytus nu
sikaltimus. Ji taipgi nebuvo 
painformuota, kad šį nuteis
tą nusikaltėlį norima depor
tuoti Jamaikon.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Lietuvos ambasadorius Italijai a.a. STASYS LOZORAITIS 
paskutiniais savo gyvenimo metais

Savaitė Lietuvoje
Pagalba tremtiniams

ELTOS pranešimu, prezi
dentas Algirdas Brazauskas 
teigė per Lietuvos radiją (bir
želio 14 d.), jog “Lietuva nie
kada nepamirš trėmimo au
kų”. Vilniuje planuojama su
remontuoti keletą namų buvu
siame kariniame miestelyje 
ir kitais metais laikinai apgy
vendinti 150-170 šeimų, grįž
tančių iš tremties. Jo nuomo
ne, yra valdžios ir visų gyven
tojų rūpestis jiems sudaryti 
kuo geresnes gyvenimo sąly
gas. Jis taipgi sakė, kad re
miantis socialinės apsaugos 
ministerijos nutarimu, per
sikėlimo į Lietuvą išlaidos 
bus finansuojamos, bus moka
mos vienkartinės pašalpos 
ir padedama susirasti darbą, 
finansuojama 50% savarankiš
ko verslo sukūrimo bei išlai
komos socialinės globos įstai
gos. Tam numatyta skirti dau
giau kaip milijoną litų. Trem
tinių grįžimo fondui leista iš
nuomoti pastatą Vilniuje, kur 
turėtų būti įsteigti senelių 
namai.

Tyrimo centrui naujos 
patalpos

“Lietuvos ryto” pranešimu 
(birželio 7 d.), “Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro” vedėjas Vytau
tas Skuodis pasakė, jog centro 
padėtis yra nenormali ir, nors 
jo darbas pradėtas balandžio 
21 patvirtinus nuostatus, ne
įmanoma centro perorgani
zuoti. Jo teigimu, “darbuoto
jai... savavališkai užėmę bu
vusio KGB pastatą, neįsilei
džia ten vyriausybės sudarytos 
komisijos narių, trukdo jiems 

MILDA LENKAUSKIENĖ, PLB valdybos vicepirmininkė švietimo reikalams (centre), lankanti Montevideo 
mieste, Urtugvajuje, veikiančią Lietuvos respublikos vardu pavadintą lietuvių mokyklą. Šalia jos iš kairės Argen
tinos lietuvių organizacijų ir spaudos tarybos (ALOST) pirm. JULIUS MIČIŪDAS, ADOLFAS BURBA, Urugva
jaus LB pirm. LIDA PETRAUSKAS de OLIVERA ir Brazilijos LB pirm. VERA TATARŪNIENĖ su mokiniais

vykdyti savo pareigas”. Vyt. 
Skuodžio manymu, valdžios 
delsimas spręsti centro prob
lemą veikia valdžios nenau
dai, bet, sako, vyriausybė yra 
numačiusi eei^rui kitas pa
talpas.

Aziatai veržiasi per Lietuvą 
į Vakarus

Birželio 3 d. Lenkijos ir Lie
tuvos sieną Vilkaviškio rajone 
mėgino pereiti 33 Azijos kraš
tų piliečiai, rašo “Lietuvos 
rytas”. Dar kiti 30 Indijos, Šri 
Lankos ir Pakistano piliečiai 
buvo sulaikyti Lazdijų rajone. 
Jie ketina per Lietuvą patekti 
į Vakarus. Valstybės sienos ap
saugos tarnybos (VSAT) žval
gybos duomenimis, Azijos 
kraštų piliečiai atvyksta į Ne
priklausomų valstybių sand
raugos (NVS) šalis per Mask
vą, Taškentą ir Zabaikalską 
atsiveždami narkotikų, kuriuos 
pardavę gauna pragyvenimui 
pinigų. Aziatų persiuntimo į 
Vakarus veikloje dalyvauja 
trys žvalgybai žinomos grupės 
Marijampolėje, padedančios 
iš Lenkijos pereiti sieną į Lie
tuvą. Pasieniečių darbą apsun
kina sena technika, prastos 
susisiekimo priemonės. Pasak 
pasienio karininkų, sienos 
apsauga neatitinka realios 
padėties, ir pasienio įgalio
tinių institucija neveikia. Taip
gi blogai, kad delsiamas sie
nų nustatymas - sulaikytiems 
vedliams baudžiamosios bylos 
nekeliamos, nes “sienos, ko
kia ji turi būti, ten nėra”. Trūks
ta “raudonųjų knygų”, t. y. vi
sų pasaulio pasų pavyzdžių ir 
aprašymų rinkinių bei pasų 
atpažinimo aparatūros. Dau-

Kiekviena netektis reiškia 
liūdesį ir skausmą; reiškia per
mainą ir daugelio žinomų bei 
nežinomų pokyčių pradžią; 
reiškia ir tam tikrą atskaitą, 
kurioje amžinybėn iškeliavęs 
dalyvauti nebegali. Kiekvieno 
velionies gyvenimo lapai lieka 
išstatyti viešumai - juos žiūri 
ir varto gyvieji. Miręs juose 
nieko nei prirašyti, nei išbrauk
ti nebegali. Daugelis jų tik pa
virsta rodyklėmis: šitaip eik, 
šitaip dirbk, arba - daryk ge
riau, negu aš dariau.

Iš Romos “TŽ” siųstame 1994 
m. birželio 14 d. pranešime 
rašoma: “Prieš kelias savaites 
staiga sunegalavęs, šiomis die
nomis buvo išvykęs gydytis į 
Ameriką. Vakar rytą gavę ži
nių apie smarkiai blogėjan
čią ambasadoriaus būklę, Ro
mos lietuviai susirinko mels
tis už jo sveikatą ir kaip tik, 
kunigui besiruošiant aukoti 
Mišias už greitą pagijimą, pa
siekė žinia, kad Stasys Lozo
raitis - maždaug 20 valandą 
Lietuvos laiku - mirė. Į Šv. Ka- 

giau kaip trečdalis signaliza
cijos neveikia Lietuvos ir Len
kijos pasienyje.

Pakeistas ambasadorius
BNS žiniomis, nuo birželio 

20 iš pareigų atleidžiamas Pra
nas Kūris Lietuvos ambasado
rius Belgijoje, Olandijoje ir 
Liuksemburge. Europos tary
bos parlamentinės visumos se
sijoje 55 m. amžiaus profeso
rius Kūris buvo išrinktas de- 
vyneriems metams Europos 
žmogaus teisių teismo teisėju.

LSDP kovoja su organizuotu 
nusikalstamumu

Kaip rašo “Lietuvos rytas” 
(birželio 10), penkių socialde
mokratų partijos grupė, vado
vaujama partijos vadovo ir sei
mo pirmininko pavaduotojo 
Aloyzo Sakalo, posėdyje siūlė 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui sudaryti specialią darbo 
grupę prie prezidentūros, ku
ri parengtų įstatymų pataisas, 
leidžiančias konfiskuoti visą 
turtą, įsigytą iš nusikalstamos 
veiklos, ir išplėsti valstybines 
mokesčių inspekcijos funkci
jas. Kitos pataisos suteiktų 
teisę valstybinėms instituci
joms, kovojančioms su organi
zuotu nusikalstamumu, pasi
imti pelną, konfiskuotą iš nu
sikaltėlių ir Lietuvos bankus 
įpareigotų teikti informaciją 
organizuotą nusikalstamumą 
tiriančioms valstybinėms ins
titucijoms apie stambių pini
ginių įnašų įdėjimą ar išėmi
mą iš bankų. Ši grupė taipgi 
siūlė, kad būtų įsteigta spe
ciali laisva nuo prievolių tar
nyba prie prezidentūros, kuri 
tyrinėtų vidaus reikalų minis
terijos, prokuratūros ir kitų 
žinybų pareigūnų ryšius su

(Nukelta į 3-čią psl.) 

zimiero lietuvių kolegijos kop
lyčią susirinko visi Kolegijos 
gyventojai, atvyko velionies 
brolis Kazys su šeima, gausiai 
susirinko Romos lietuviai. Mi
šioms už amžinąjį ambasado
riaus Stasio Lozoraičio atilsį 
vadovavo Romoje šiomis die
nomis besilankantis kardino
las Vincentas Sladkevičius; 
koncelebravo Romos lietuviai 
kunigai”.

Aukščiausiojo valia
Gal kiek ir simboliška, kad 

Gedulo ir vilties dienos išvaka
rėse išeiviją ir Lietuvą pasie
kė žinia: 1994 m. birželio 13 d. 
Vašingtone mirė ambasado
rius Stasys Lozoraitis. Rodos, 
dar tik pradėjęs savo darbo 
Lietuvai antrąjį laikotarpį, 
susietą su atgautos nepriklau
somybės stiprinimu, negrįžta
mai turėjo pasitraukti. Tartum 
ir vėl kažkokia netiesa, šį kar
tą jau likiminė, šmėkštelėjo 
prieš tą laisvės kovotoją. Toji 
staigi netektis jautriai palie
tė ne tik jo bendradarbius bei 
bendraminčius, bet ir daugelį 
lietuvių. Juk velionis prieš po
rą metų buvo jau tapęs kone 
centrine naujai kuriamos Lie
tuvos figūra, bandžiusia at
sverti senojo režimo persimai- 
nymus. Vytautas Landsbergis 
savo pareiškime tarp kitko pa
žymi, kad “tai įžymus lietuvio 
ir patrioto pasitraukimas, įvy
kęs Aukščiausiojo valia”. To
liau nurodo, kad jis “pašven
tė savo gyvenimą Lietuvai - 
jos tautai, teisei, laisvei ir vals
tybės nepriklausomybei. Toje 
laisva valia pasirinktoje pilie
čio ir diplomato tarnyboje, ku
ri anaiptol nežadėjo nei turtų, 
nei garbės ženklų, jis buvo nuo
seklus, įžvalgus ir nepalaužia
mas. Ištikimybė Lietuvai jam 
buvo aukštesnis principas, 
negu tarnautojo ryšys su ku
ria nors valdžia, bet ne visi 
įstengė tai suprasti. Lietuva 
nesuspėjo apdovanoti Stasio 
Lozoraičio kitkuo, negu dide
lės dalies dorų žmonių pagar
ba ir simpatija”.

Užuojautos
Netekties dieną našlei Da- 

nielai Lozoraitienei, velionies 
broliui Kaziui Lozoraičiui, 
Lietuvos atstovui prie Švento
jo Sosto, užuojautas pasiuntė 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius, 
Centro sąjungos vardu Ro
mualdas Ozolas ir Egidijus 
Bičkauskas, trylika preziden
to rinkimų grupės narių bei 
kiti Lietuvos valdžios parei
gūnai, kitų kraštų atstovai, 
pažinoję velionį kaip vieną iš 
darbščiausių diplomatų, ypač 
tuo metu, kai Sovietų Sąjun
ga pradėjo byrėti. Nėra abe
jonės, kad netektį artimųjų 
užjautimu bei maldomis pergy
vena daugelis lietuvių, ypač 
išeivijoje, kur jis buvo iš ar-
čiau pažįstamas ir niekada 
abejonių nekėlęs savo politi
nėje veikloje.

Šiame numeryje:
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Trispalve pridengtas a.a. Stasys Lozoraitis baigė žemišką kelionę
Dabarties gyvenimą sklaidant

Turininga ir įdomi ateitininkų šventė Vokietijoje
“Dialogai” su “vaduotojais”

Išeivijos juodinimas juodos sąžinės degutu
Lietuvon vykstantys išeivijos chorvedžiai 

“Kaip grįžtančius namo paukščius” pasitinka Vilnius ir Kaunas 
Lietuvai priskiriamas šventasis

Ukrainietis šv. Juozapatas darbavęsis istorinėje Lietuvoje
Nuotaiką įamžinimas

Dail. Kęstučio Keparučio pokalbis jo darbų parodoje
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Jono Aisčio nesibaigiantys klausimai nenustoja aktualumo

Gyvenimas ir darbai
Velionis gimė 1924 m. rug

pjūčio 2 d. Berlyne. Mokėsi 
Kaune M. Pečkauskaitės gim
nazijoje, 1943 m. Romoje bai
gė vokiečių gimnaziją. Dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje prie 
Šv. Sosto, studijavo teisę. 1950 
m. pradėjo organizuoti Italijos 
lietuvius, vadovavo jų bend
ruomenei; buvo Tarptautinių 
tremtinių intelektualų sąjun
gos valdyboje, bendradarbia
vo Europos lietuvių ir italų 
spaudoje. 1983 m. paskirtas 
Lietuvos pasiuntinybės Va
šingtone patarėju. S. Bačkiui 
išėjus į pensiją, tapo Lietu
vos atstovu. Atgavus nepriklau
somybę, paskirtas ambasado
riumi JAV-bėms. 1993 m. ne
sėkmingai kandidatavo į Lietu
vos prezidentus. Buvo atšauk
tas iš Vašingtono ir paskirtas 
ambasadoriumi Italijai. Po aš- 
tuonių mėnesių darbo Romoje, 
jau sunkiai sirgdamas kepenų 
vėžiu, atvyko gydytis į JAV- 
bes. Deja, nė geriausi specia
listai nebegalėjo jo gyvybės 
išgelbėti. Velionis mirė Geor
getown universiteto ligoninė
je Vašingtone, palikęs žmoną 
Danielą, brolį Kazį bei kitus 
artimuosius.

Laidotuvės
Šeimos pageidavimu, priva

čios laidotuvės įvyko birže
lio 17 d. Putnam’e, CT, Nekal
tai Pradėtosios Marijos sese
rų vienuolyne. Jos pradėtos Mi- 
šiomis koplyčioje. Be artimų
jų giminių čia dar dalyvavo 
ambasadorius Anicetas Simu
tis su žmona ir grupė buvusių 
velionies talkininkų Vašing
tono ambasadoje. Gedulines 
Mišias atnašavo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, prel. Vytautas 
Balčiūnas, kun. dr. Valdema
ras Cukuras, kun. R. Krasaus
kas, giedojo seselės. Mišių pa
baigoje ambasadorius Kazys 
Lozoraitis perskaitė Šv. Tėvo 
užuojautos telegramą, sujung
tą su Apaštaliniu palaimini
mu. Po Mišių trispalve pri
dengtas karstas buvo nuneštas 
į seselėms priklausančias Dan
gaus Vartų kapinaites. Atsi
sveikinimo žodį tarė ilgame
tis velionies bendradarbis Vik
toras Nakas. Šeimos vardu su
sirinkusiems padėkojo Kazys 
Lozoraitis. Ambasadorius A. 
Simutis našlei įteikė nuo kars
to nuimtą trispalvę. Skambant 
giesmei “Marija, Marija” kars
tas buvo nuleistas amžinam ve
lionies poilsiui.

Prisimintina, kad velionis, 
kaip ilgametis diplomatinės 
tarnybos narys, niekada nebu
vo priėmęs kito krašto pilie
tybės ir mirė būdamas nepri
klausomos Lietuvos piliečiu. 
Skirtingi politiniai požiūriai 
dėl Lietuvos valdymo bei jos 
ateities turbūt bus buvę pa
grindine priežastimi, kad, la
bai daug prisidėjęs prie nepri
klausomybės atstatymo, naujai
Lietuvos valdžiai nebuvo pri
imtinas pirmaujančiose parei 
gybėse. Snk.
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Dabarties gyvenimą sklaidant
Turiningos Vokietijos ateitininkų dienos: išvyka, paskaitos, pamaldos, pramogos, 
ekskursijos, įžodis, dalyvaujant užsienio lietuvių vyskupui Pauliui Baltakiui iš JAV

Lietuvos vyskupų konferen
cijos posėdyje, dalyvaujant 
kard. V. Sladkevičiui, arkivys
kupui A. Bačkiui, visiems vysku
pams ir gen. sekretoriui mons. 
V. Kazlauskui, aptarta A. Jakšto 
spaustuvės būklė. Italijos 
spaustuvininkas Umberto Se- 
regni, norėdamas pasitarnauti 
Lietuvai, sutiko dvejus metus 
administruoti spaustuvę, ją “pa
statyti ant kojų ir tada perduo
ti lietuviams”. Spaustuvė pradė
sianti veikti liepos mėn.

Svarstyti ir Kauno kunigų se
minarijos reikalai. Apaštali
nio nuncijaus arkivyskupo Jus
to Mullor Garcia laiške nuro
doma, į ką būtina kreipti di
džiausią dėmesį ugdant būsi
mus kunigus. Vyskupai pritarė 
seminarijos vicerektoriaus nuo
monei dėl kandidatų atrankos, 
drausmės ir atsakomybės. Re
gistracija į Kauno seminariją 
— rugpjūčio 18 d.

Motinos diena gegužės 1 d. bu
vo iškilmingai paminėta Vil
niaus arkikatedroje baziliko
je, kurioje pamokslą pasakė 
tuo metu Lietuvoje viešėjęs Lie
tuvos kankinių parapijos Kana
doje klebonas kun. Jonas Staš- 
kus. Po iškilmingų pamaldų įvy
ko tikinčiųjų eitynės iš arkika
tedros į Nepriklausomybės aikš
tę, kur prie Švč. Mergelės Ma
rijos skulptūros buvo uždegtos 
žvakės, giedota, melstasi.

Sektų ir pasaulėžiūrų žinovas 
teologas Werneris Hobsch’as 
iš Vokietijos gegužės 1-7 d.d. 
lankėsi Kaune, susitiko su klie
rikais ir katechetais, skaitė pa
skaitas Vytauto Didž. universi
tete, o Vilniaus pedagoginiame 
universitete surengė pratybas 
būsimiems tikybos mokytojams. 
Pažadėjo bendradarbiauti su 
Lietuvos katalikais ir ateityje.

Šv. Rašto specialistė Fran- 
coise Lukrot iš Prancūzijos ge
gužės 2-13 d.d. viešėjo Lietuvo
je ir visą laiką skyrė susitiki
mams su jaunimu, šeimomis bei 
dvasininkais. Savo pašneke
siuose aiškino, jog supratusi, 
kad Dievas žmonėms kalba per 
Šv. Raštą. Evangelizuoti esą 
būtina visą šeimą, pamaldumą 
ugdyti nuo pat mažens. Pran
cūzijos šeimų evangelizacijos 
judėjimui pasitikinti dvasi
ninkija.

Jaunimo diena ir parapijinių 
chorų šventė buvo surengta ge
gužės 14 d. Kauno Aušros vidu
rinėje mokykloje. Dalyvavo jau
nimas iš įvairių arkivyskupi
jos vietovių. Kiekviena grupė 
papasakojo apie savo veiklą. 
Vysk. S. Tamkevičius jaunuo
liams perdavė kard. V. Sladke
vičiaus sveikinimą, kuriame 
tarp kitko pareikštas skati
nimas gyventi pagal sąžinę, ko
voti su prisitaikėliškumu. Esan
tis tik “vienas asmuo, prie ku
rio reikia prisitaikyti — Jėzus 
Kristus”.

Arkivyskupo Mečislovo Reinio, 
1953 m. mirusio Vladimiro la
geryje, 110-tosioms gimimo me
tinėms paminėti gegužės mėn. 
įvairiuose Lietuvos miestuose 
vyko konferencijos, organizuo
tos Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos, Lietuvos mokslo 
akademijos, Utenos “Saulės” 
gimnazijos. Renginiais prista
tytas vyskupas kankinys visuo
menei, ypač jaunimui. Praneši
me iš Lietuvos plačiau aprašy
ti Utenos, Marijampolės ir Aly
taus minėjimai.

Lietuvos studentų ateitinin
kų sąjungos (SAS) suvažiavimas, 
sutraukęs per 50 studentų iš 
įvairių aukštųjų mokyklų, įvy
ko gegužės 13-15 d.d. Vilniuje. 
Per Mišias Šv. Jonų šventovėje 
įžodį davė 9 studentai. SAS gar
bės nare išrinkta seselė Liuci
ja Aglonietė iš Latvijos. Išrink
ta nauja SAS centro valdyba. 
Pirmininku tapo Vygantas Mali
nauskas.

Šeimų šventė įvyko Vilniuje 
gegužės 15 d. Dalyvavo keli šim
tai žmonių iš įvairių Lietuvos 
miestų. Tai tęsinys pernai pra
dėto tarptautinio renginio “Fa
mily Fest ’93”. Šventę aplankė 
arkivyskupas Audrys J. Bačkis.

Lietuvos Maltos ordino pagal
bos tarnybos (MOPT) gen. sekre
toriaus Arvydo Bružo lydimi 
Lietuvoje lankėsi Vokietijos 
MOPT pirm. C. von Branden
stein-Zeppelin ir Maltos ordino 
ambasadorius Baltijos kraštams 
baronas dr. P. von Furstenber- 
gas. Gegužės 19 d. jie susitiko 
su Kauno arkivyskupijos maltie
čių valdytoju kun. J. Poderiu 
ir kitais atstovais. Svečiai su
sidarę neblogą įspūdį apie šal
pos veiklą Lietuvoje. Tik Mal
tos organizacija pageidautų 
sąmatų, analizių ir konkretes
nių ataskaitų. To reikalauja 
Vokietijos vyriausybė, norinti 
žinoti jos skiriamų lėšų nau
dojimą. Svečiai gegužės 20 d. 
dalyvavo Vilkaviškyje pirmo
joje Lietuvos maltiečių konfe
rencijoje.

Kauno “Gyvieji akmenys” ir 
evangelizacijos centras Sekmi
nių proga suorganizavo keletą 
renginių, talkinant pasaulie
čiui teologui P. Herbeck’ui iš 
JAV ir jo pagalbininkams. Ke
turias dienas pamokslininkai 
Kaune ir Marijampolėje dalino
si savo dvasine patirtimi, mel
dėsi, garbino Dievą. Susitiki
me su Lietuvos kariškiais Kau
no karininkų ramovėje svečiai, 
patys tarnavę JAV daliniuose, 
tvirtino, kad Kristus visus my
li vienodai ir pasakė, kad “tik
ras karys tas, kuris laikosi Die
vo įsakymų”.

Steigiamas Lietuvos Kat. Bend
rijos kompiuterinis tinklas ski
riamas kurijoms, dekanatams, 
katalikų įstaigoms, seminari
joms, leidykloms bei organi
zacijoms. Elektroninis paštas 
(E-Mail) sudarys vieną iš svar
biausių tinklo dalių. Laiškai 
bet kuriame pasaulio krašte 
adresatą pasieks per dvi valan
das už gana žemą kainą. Kita 
paslauga — elektroninės kon
ferencijos. Vartotojas, užsi
sakęs vietą, galės diskutuoti, 
rašyti ar gauti konferencijai 
skirtus straipsnius.

Prie šio tinklo steigimo pri
sidėjo firma “Skaita”, padova
nojusi du gerus kompiuterius. 
Nors šiuo metu dar vyksta kai 
kurie parengiamieji darbai, ta
čiau norintys įsijungti į tinklą 
gali jau kreiptis šiuo adresu: 
LCN, Rotušės 23, 3000 Kaunas. 
Kreipiantis nurodyti savo adre
są bei telefono numerį.

Vyriausiojo mokytojo kvalifi
kacijas įsigijo 47 tikybos moky
tojai gegužės 27 d. Kaune su
rengtuose mokytojų atestacijos 
kursuose. Septyniems iš jų 
Tarpdiecezinis katechetikos 
centras pasiūlė suteikti dar 
ir mokytojo metodininko laips
nį, kurį turi patvirtinti švieti
mo ministerija.

Tikybos pamokas 1993/94 m. 
Lietuvos mokyklose lankė 
330.304 mokiniai. Jiems dėstė 
1827 mokytojai, iš kurių 383 
buvo kunigai ir klierikai. 1994 
m. Lietuvoje veikė 10 katalikiš
kų gimnazijų, 2 pradinės mokyk
los, 12 katalikiškų vaikų darže
lių; paminėtina ir katalikiška 
žemės ūkio mokykla Panevėžy
je, muzikos mokykla Marijam
polėje.

Kunigystės šventimai šį pa
vasarį suteikti R. Veprauskui, 
J. Kelpšui, R. Valskiui, G. Pū
rui, E. Periokui, A. Vinclovui. 
Diakonais įšventinti: Ž. Pau
lauskas, V. Kajokas, R. Maceina, 
G. Stanevičius ir J. Matusevi
čius.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje”).

J. LUKOŠIUS

Vokietijos ateitininkų šven
tė, kaip ir kiekvienais metais, 
įvyko per Sekmines Memmin- 
gene. Tas miestas ateitinin
kams yra tuo patrauklus, kad 
jame gyvena Vokietijos lietu
vių katalikų sielovados vado
vas prel. Antanas Bunga. Jis 
vaišina ne tik patrauklia šyp
sena ir neišsenkamais sąmo
jais, bet ir skaniais valgiais, 
o taip pat parūpina puikią pa
stogę. Kol jis klebonavo Bad 
Woerishofene, ten vykdavo ir 
ateitininkų sąskrydžiai.

Daugiausia dalyvių ateiti
ninkų šventei teikia Huetten- 
feldas. Šiemet jų buvo 20. Ge
gužės 21 d. tuoj po pietų iš Ro
muvos kiemo išriedėjo du pil
ni autobusiukai ir du lengvie
ji automobiliai. Kelionė ten ir 
atgal, trukusi per 7 valandas, 
buvo laiminga: autostradose 
neteko stovėti eilėse, nekal
bant apie kitas nelaimes. Už
tat atvykus į Memmingeną, dar 
prieš vakarienę spėta visus pa
skirstyti nakvynėms į viešbu
čius.

Šv. Jadvygos namų seselės 
vaišino karališkai. Po vaka
rienės visi persikėlė į neto
liese esančią prel. Bungos 
būstinę, kur pasveikino vai
šingasis šeimininkas, primin
damas, jog čia renkamasi li
tą kartą ir vis per Sekmines. 
Sveikino ir kelionės iš Huet- 
tenfeldo organizatorė bei Va
sario 16 gimnazijos ateitinin
kų kuopos globėja M. Šmitie
nė. Perskaitytas kun. Edžio 
Putrimo sveikinimas. Paskai
tą apie ateitininką laisvoje 
visuomenėje skaitė politolo
gas Darius Udrys iš JAV-bių. 
Jis teigė, kad žmonės netobu
li. Tad ar galima laukti tobu
los politinės santvarkos? Ta
čiau krikščionys, anot A. Ma
ceinos, turi stengtis dėti pa
grindus krikščioniškai visuo
menės santvarkai. Tiesioginio 
įsakymo Šv. Rašte nėra, o tik 
kai kurios užuominos. Dau
giau šiuo klausimu yra pasi
sakę popiežiai enciklikose.

Dabarties santvarka
Kokią politinę santvarką 

šiandien matome? Vyrauja de
mokratinės respublikos, grin
džiamos liberalizmo princi
pais. Vienas tų principų — 
Bažnyčios atskyrimas nuo 
valstybės. JAV-bėse jis įgy
vendintas be sunkumų, gi Eu
ropoje pareikalavo daug kru
vinų aukų, pvz. prancūzų re
voliucija. Europos liberalai 
dažnai pasižymėdavo antikle- 
rikališkumu bei priešingumu 
katalikybei. Pastaroji puola
ma priešinosi. Jai atrodė, kad 
nauja santvarka išstums tikė
jimą ir krikščioniškuosius 
principus iš politikos ir taps 
amorali. Tai ypač matyti iš 
1864 m. enciklikos, kur popie
žius Pijus IX surašė net 80 tų 
laikų klaidų. Tuo tarpu dabar
tinis popiežius Jonas-Paulius 
II enciklikoje “Centesimus 
Annus” stipriai pasisako už 
laisvę.

Liberalioji demokratija tu
rėjo ir turi gerų savybių, nors 
netrūksta ir neigiamų. Prele
gentas liberalizme randa šias 
teigiamybes: demokratišku
mą, individualizmą, laisvę ir 
tolerantiškumą. Bet iki tam 
tikros ribos. Anot Tocqueville, 
demokratiškumas gali tapti 
daugumos tironija, o perdėtas 
individualizmas gimdo neat- 
žvalgumą į savo artimą ir kar
tais veda į izoliacionizmą. To
lerantiškumas gali tapti mo
raliniu neutralumu — juk ne 
viską galima toleruoti.

Laisva visuomenė turi būti 
savivaldi visuomenė. Ji įtvir
tinama šeimyniniu auklėjimu 
ir privačiomis organizacijo
mis.

Liberalizmas priminė lais
vės svarbą. Tačiau krikščio
nys turime žinoti, kad visuo
menė, kuri savo laisvės sam

AfA 
ANTANUI SLABOSEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
žmoną GIEDRĄ, sūnus - PAULIŲ ir ARVYDĄ, jų šeimą 
bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 
valdyba bei bendradarbiai

pratos negrindžia tiesa bei 
teisingumu, pareigingumu, sa- 
vivaldymu, — nebus tikrai lais
va. Nereikia užmiršti, kad de
mokratiškumas turi gerbti as
mens orumą, kad sveikas indi
vidualizmas jungia teises su 
atsakomybe už artimus, kad 
laisvė neturi prasilenkti su 
tiesa.

Prelegentas numatė ateiti
ninkų vaidmenį, “dedant pa
grindus krikščioniškai visuo
menės santvarkai”, gydyti li
beralizmo kuriamos visuome
nės santvarkos ligas, šalinant 
demokratiškumo bei indivi
dualizmo trūkumus, puoselė
jant tolerancijos ir laisvės 
visuomenę. Baigdamas pasiū
lė tris veiklos principus: 1. 
ne tik kalbėk ir galvok, bet ir 
veik; 2. veik kur esi ir 3. būk 
ištikimas sau. Per diskusijas 
kalbėtojas paryškino paskai
tos mintis.

Pamaldos ir įžodis
Labai iškilminga buvo pir

moji Sekminių diena. Šv. Mi
šias gausiai gėlėmis išpuošto
je Šv. Ulricho senelių prie
glaudos namų koplyčioje atna
šavo 4 dvasiškiai. Prel. A. Bun
ga pasveikino koncelebrantus 
— Lietuvių išeivijos vyskupą 
Paulių Baltakį, OFM, iš JAV, 
kun. Vaclovą Aliulį iš Romos 
ir Vasario 16 gimnazijos ka
pelioną kun. Gediminą Tamo
šiūną iš Huettenfeldo. Turi
ningą pamokslą pasakė vysk. 
P. Baltakis. Jis dalyvavo Šv. 
Tėvo susitikime su pasaulio 
jaunimu, tad perdavė jo min
čių. Jaunystė nėra asmeninis 
turtas. Nuo jaunimo priklau
sys, koks bus pasaulis, kokia 
bus tėvynė. Ne visi turi atsa
kymą, kaip reikia gyventi, kad 
jaunystė būtų vertinga. Jam 
tai surasti į pagalbą turi at
eiti tėvai ir mokytojai. Galu
tinai Dievas nurodo, kaip turi
me tvarkyti savo gyvenimą.

Labai iškilmingas buvo 
moksleivių ateitininkų kan
didatų įžodis. Jį davė 5 atei
tininkai: Geraldas Bieliaus
kas, Rasa Markšaitytė, Haral- 
das Matulevičius ir Rasa Slan- 
kauskaitė iš Lietuvos bei To
bias Schroeter iš Vokietijos. 
Visi Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai. Įžodį skaitė vys
kupas. Kiekvienas kandidatas 
atskirai įžodį kartojo; kiek
vienam užrišta ateitininko 
moksleivio juostelė ir kiek
vienas pasveikintas. Kun. V. 
Aliulis kiekvienam įteikė po 
Rožinį. Visi skaitė Credo ir 
maldas į Šv. Dvasią. Darniai 
ir galingai skambėjo visų mal
dininkų giedamas ateitininkų 
himnas.

Religija Lietuvoje
Po pamaldų marijonų vie

nuolijos vicegenerolas kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC, Šv. Ul
richo namų paviljone pranešė 
apie Lietuvos katalikų padėtį 
šiandien. Pirmiausia papasa
kojo apie jo vadovaujamą ma
rijonų vienuoliją ir apie sa
vo gyvenimą. Ateitininkas nuo 
1932 m., marijonas nuo 1936 m. 
Būti vienuoliu apsisprendė 
dar piemenaudamas. Daly
vaudamas ateitininkų šven
tėje, pasijuto lyg būtų Lietu
voje, iš kurios tik neseniai iš
vyko. Didelį įspūdį padarė vy
resniųjų moksleivių ateitinin
kų vėliavos perdavimas jau
nesniesiems po įžodžio.

Po nepriklausomybės atga
vimo Lietuvoje daug kas pasi
keitė. Katalikai džiaugiasi, 
kad gali laisvai dirbti. Daug 
žmonių sugrįžo į tikėjimą. Dva
sininkai gali nevaržomi susi
tikinėti su jaunimu ir vaikais. 
Tautiškumas bolševikmečiu 
buvo ne taip labai draudžia
mas kaip tikėjimas. Grįžimas 
jaunimo į religiją prasidėjo 
4-5 metais anksčiau, negu At
gimimo sąjūdis. Dabar netruk
domas religijos dėstymas mo
kyklose, tik labai stinga jos 
dėstytojų. Dirba daug kate
chetų. Dar bolševikmečiu pei 

šimtą vienuolių seselių slap
tai baigė katechečių kursus. 
Jos dabar dėsto tikybą. Trūks
ta ir katalikų žurnalistų. Rei
kia ir ekonomistų, kurie tvar
kytų katalikiškų institucijų 
finansus. Nemažas stygius ir 
patalpų. Statomos keliasde
šimt naujų šventovių. Didelės 
viltys dedamos į ateitininkus 
ir skautus, Geras pagalbinin
kės ir kitas katal. organiza
cijas. Katalikuose pastebimos 
dvi kryptys: kovingieji ir nuo
saikieji. Skirtingos nuomonės 
apie kunigų dalyvavimą politi
koje. Įsidėmėtinas vysk. Tam- 
kevičiaus patarimas: dabar 
laikas ne kovoti, bet atsirai
tojus rankoves dirbti.

Reikalingas visuotinis dori
nis atgimimas. Jį skatina ti
kybos ir etikos dėstymas. 
Trūksta ne tik tikybos, bet ir 
etikos mokytojų. Atgimimo 
metais visur buvo traukiami 
kunigai, tikintis, jog K. Bend
rija pakels visuotinę dorovę. 
Viltys neišsipildė. Ne suma
žėjo, bet gal dar padidėjo gir
tavimas, žmogžudystės ir kitos 
ydos bei nusikaltimai. Visuo
tinis abejingumas. Plinta sek
tos.

Lietuva stokoja visuotinio 
sąmoninimo, kur daug galėtų 
padėti katalikybė. Trūkstant 
kunigų, reikia pasauliečių 
talkininkų. Jau vysk. Jurgis 
Matulaitis ragino negailėti 
nei jėgų, nei lėšų parengti 
katalikų darbuotojams. Svar
bu rodyti Kristų, ne mokantį 
ir smerkiantį, bet mylintį ir 
atleidžiantį.

Atsakydamas į klausimus, 
kun. Aliulis pastebėjo, kad 
yra dijakonų ir iš pasaulie
čių, bet daugiausia iš broliu
kų. Katalikų spauda pasaulie
čių rankose. Silpnas apašta
lavimo darbas darbininkijoje 
ir kaimo jaunime.

Pramoginė dalis
Per pietus pasveikinti nau

jieji ateitininkai. Jiems įteik
tos dovanėlės — A. Vaičiulai
čio “Pasakojimai”. Apdovano
tos ir seselės virėjos. Jos ga
vo po Sibiro lietuvaičių malda
knygę vokiečių kalba. Sugie
dota “Ilgiausių metų”.

Po pietų daugumas ekskur- 
savo po Bavariją, apžiūrinė
dami gražiąsias pilis bei šven
toves, nusidangindami net 
iki Alpių.

Po vakarienės visi nuėjo į 
prel. A. Bungos būstinę vaka
roti. M. Šmitienė, dėkodama 
šeimininkui svečių vardu, 
įteikė dovanėlę. Vasario 16 
gimnazijos ateitininkai pa
teikė įvairią programėlę. 
Ypač vaizdžiai ir sąmojingai 
interpretuota, dainuojant ir 
vaidinant “Jei tu būtum žu- 
vytėle ..Pavaizduota ir 
lietuvių kalbos pamoka. Dai
navo Zita Kolesnikaitė, paly
dima gitaros. Netrūko sąmojo 
ir vaidinimėlyje apie tai, kas 
atsitinka, kai pavėluojama 
į Memmingeną su ateitinin
kais. Tada visi paskirstyti į 
dvi grupes. Jos varžėsi, atsa- 
kinėdamos į istoriją, geogra
fiją ir kt. liečiančius klausi
mus. Buvo ir daugiau prasmin
gų bei trukšmingų žaidimų, kol 
visus apėmęs nuovargis parei
kalavo savo duoklės.

Baigiant
Antrą Sekminių dieną šv. 

Mišias aukojo 5 lietuviai dva
siškiai. Prie vakarykščių dar 
prisidėjo kun. Hermanas Šul
cas. Pamokslavo kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC. Jo pamokslo te
ma — atnaujinimas ir atsinau
jinimas. Po gaisro sudegusi 
Romuvos pilis buvo atnaujin
ta. Vakar įžodį davę ateitinin
kai atsinaujino. Didžiausi at
sinaujinimo priešai — nusivy
limas ir rutina. Vertingesnis 
pozityvus darbas, negu susilai
kymas nuo blogio. Ateitininkai 
išgirdo Kristaus kvietimą visa 
atnaujinti Kristuje.

Po pamaldų apie savo šiur
pų pabėgimą iš civiliniame 
kare skęstančios Ruandos pa
pasakojo Afrikos misijonie- 
rius kun. salezietis Herma
nas Šulcas. (Plačiau šį savo 
pabėgimą jis aprašė straips
nyje “Nuo mirties išgelbėjo 
tankas”, išspausdintame “TŽ” 
1994 m. 24 nr., Red.).

Popiet beliko susipakuoti 
lagaminėlius, atsisveikinti 
su vaišinguoju prelatu Bun
ga, su pas jį rekolekcijų lie
kančiais dvasininkais ir leis
tis namučių.

Viršuje - Vokietijos ateitininkų šventėje. Iš kairės: Vasario 16 gimnazijos 
kapelionas kun. G. TAMOŠIŪNAS, kun. II. ŠULCAS, vyskupas P. BALTAKIS 
ir prel. A. BUNGA. Apačioje - moksleiviai ir studentai Vokietijos ateiti
ninkų šventėje. Iš kairės: E. KALVĖNAITĖ, D. MIULERYTĖ (abi iš Vo
kietijos), D. UŽKURAS (iš Argentinos), K. KAMINSKAS, A. KARČIAUS
KAS, (abu iš Lietuvos) ir V. JUŠKYS (iš JAV) Nuotr. M. Šmitienės

AfA 
OSVALDUI DELKUI 

mirus,
žmoną IRENĄ, sūnų PAULIŲ, dukras LORETĄ, KRISTI
NĄ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime- 

krikšto sūnus V Robertas, Santa Monica, CA 

Marija, Lionginas Paškai, Burlington, Ont.

AfA 
PRANUI PRANCKEVIČIUI 

mirus Čikagoje,
jo broliui ANTANUI PRANCKEVIČIUI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

AfA 
PRANUI PRANCKEVIČIUI 

Čikagoje mirus,
jo broliui ANTANUI PRANCKEVIČIUI skausmo valan
doje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Vincas ir Erika Sakai
Jonas ir Joana Stanaičiai

AfA
ANTANUI SLABOSEVIČIUI

mirus,
sūnui PAULIUI SLABOSEVIČIUI, “Paramos” pagalbi
niam tarnautojui, žmonai GIEDRAI, sūnui ARVYDUI bei 
visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia -

Lietuvių kredito kooperatyvo “Parama" 
valdyba ir bendradarbiai

AfA 
ANTANUI SLABOSEVIČIUI

mirus,
žmonai GIEDRAI, sūnums-PAULIUI ir ARVYDUI 
bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Alvina ir Vladas Ramanauskai
Anelė ir Jaunutis Kuncaičiai
Eugenija Janulevičienė
Elena ir Pranas Girdvainiai

AfA 
MYKOLUI REPEČKAI 

iškeliavus amžinybėn,

žmoną IEVĄ ir visus artimuosius skausmo valandą 
nuoširdžiai užjaučiame -

Province of Ontario Health Department Hamiltone 
buvę bendradarbiai:

J. Astas e. Lengnikas
A. Burbulevičius k. Norkus
St. Dalius a Paulauskas
J. Januškevičius a. Prunskus
K. Karaška h Rimkevičius

J. Tarvydas
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Lietuvos kariai Amerikoje. Iš kairės: mjr. RIMAS BALTUŠIS, angly kalbos 
mokytoja MILDA MIRONAITĖ, jn. leitenantas NAPALYS JUODZEVIČIUS

Lietuvos kariai mokosi Amerikoje
LEONAS BALTUŠIS

Lackland aviacijos bazė ofi
cialiai vadinasi “Lackland Air 
Force Base” (San Antonio, Tex
as). Tai didžiausia JAV aviaci
jos bazė, kur apmokomi visi 
aviacijos naujokai. Čia taip pat 
apmokomi ir kitų armijos, ma
rinų bei laivyno dalinių ka
riai, bet apie tai per daug ne
kalbama.

šių žodelių autoriaus sūnus 
išbuvo kariuomenės policijo
je 6 metus ir du kartus buvo 
atsiųstas į šią bazę labai spe
cialiam apmokymui. Šioje ba
zėje apmokomi ir vyrai iš kitų 
kraštų. Šiuo metu čia yra ir 3 
Lietuvos kariai: du vyrai ir vie
na moteris, kurie irgi pereina 
spcialų apmokymą.

Milda Mironaitė yra Vilniaus 
karo mokyklos anglų kalbos 
dėstytoja. Čia, DLI (Defence 
Language Institute), ji moky
sis 6 mėnesius anglų kalbos 
instruktorių kursuose. Į JAV ji 
atvyko vėliausiai iš visų trijų 
- 1994 m. kovo viduryje.

Majoras Rimas Baltušis (ne 
giminė) yra lauko kariuome
nės brigados, Klaipėdos moto- 
desantinio bataliono vadas. 
Krašto apsaugoje tarnauja nuo 
jos įsteigimo. Dalyvavo Lie
tuvos aukščiausios tarybos gy
nime 1991 m. sausyje ir vėliau. 
I JAV atvyko 1993 m. gruodžio 
mėnesį ir bus ilgiausiai: ang
lų kalbos kursas iki rugpjūčio 
mėnesio, vėliau - pėstininkų 
ir žvalgų kursai Fort Benning, 
Georgia, iki 1995 m. vasario 
mėnesio. Po to dar tikriausiai 
dviejų mėnesių žaliųjų bere
čių (U.S. Army Rangers) kur
sai, kur tik labai stiprūs vyrai 
patenka.

Jaunesnysis leitenantas Na
palys Juodzevičius tarnauja 
Vilniuje lauko kariuomenės 
brigados štabe. Yra ryšių bū
rio vadas ir krašto apsaugoj 
tarnauja nuo 1991 m. pavasa
rio. Į JAV atvyko 1994 m. sau
sio mėnesį. Po anglų kalbos 
kurso Lackland AFB važiuos į 
Fort Gordon, Georgia, į ryšių 
karininkų kursus, kurie truks 
iki 1995 m. vasario mėnesio.

Su anglų kalba atvykėliai 
vargo neturi. Geriausiai iš vi
sų kalba Milda Mironaitė, nes 
yra baigusi Vilniaus univer
sitete anglų kalbą.

* * ♦
Jn.lt. N. Juodzevičiaus tė

vas Balys Juodzevičius yra Ute
nos kraštotyros muziejaus ve
dėjas. Rugsėjo mėnesį žada iš
eiti į pensiją, nes bus jau ly

AfA 
ANTANAS SLABOSEVIČIUS

užbaigęs žemišką kelionę,
paliko liūdinčią šeimą. Užjausdami žmoną GIEDRUTĘ, 
sūnus - PAULIŲ ir ARVYDĄ, seseris - SALOMĖJĄ ir 

RŪTĄ su šeimomis, kartu liūdime -

Buvę draugai:
B. J. Lapinskai S. K. Starkučiai
T. D. Kekiai M. Jagminas
O. J. Dirmantai Ramona Bell ir dukros

AfA 
agronomui 

BRONIUI GAIŽAUSKUI
mirus St. Petersburg Beach, Floridoje, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai KLEOPAI ir 
visiems artimiesiems. Liūdime kartu su Jumis-

Monika Povilaitienė Petras ir Loreta Murauskai 
Aloyzas Rūta Henrikas ir Liuda Bukauskai

Ramona, Alexa ir Gailė Bell

giai 60 metų amžiaus. Man ra
šant apie pusbrolį, partizanų 
vadą Vyt. Baltušį-Girinį, jis 
daug padėjo. Dvi dienas su dvi
račiu važinėjo po kaimus, ap- 
klausinėdamas žmones. Kaip 
buvęs partizanas Alfonsas Dau
nys man rašė, Utenos muziejus 
turi geriausiai sutvarkytą ir 
dokumentuotą partizanų kovų 
skyrių. Tai nuopelnas darbš
taus, gerai susiorganizavusio 
ir niekur nesireklamuojančio 
vedėjo Balio Juodzevičiaus.

“Tėviškės žiburius” jam 
siunčiu gana reguliariai, ir vis
kas laikoma muziejuje. Žmo
nės laikraštį labai mėgsta, ir 
skaitytojų netrūksta. Atvažiuo
ja net nuo Latvijos pasienio. 
Visi pabrėžia, kad tokio laik
raščio Lietuvoje nėra. Man at
rodo, kad tai yra didelis paska
tinimas “Tėviškės žiburių” re
daktoriams ir bendradarbiams 
šį laikraštį ir toliau išlaiky
ti aukšto lygio.

Žemaičių veikla
Lietuvoje veikia Žemaičių 

kultūros draugija, vadovauja
ma Stasio Kasperavičiaus. 
Draugijos pastangomis Rai
niuose buvo pastatyta koply
čia-paminklas įamžinti 1941 
metų birželio mėn. prisimini
mą žiaurių žudynių, kurias 
įvykdė okupanto pataikūnai ir 
besitraukiantys rusai. Dr-ja 
įkūrė ir Žemaičių akademiją, 
kurios rektoriumi išrinktas 
jaunas istorikas Adomas But
rimas. Akademija leidžia tri- 
mėnesinį žurnalą “Žemaičių, 
žemė” bendrine ir žemaičių 
kalbomis. Adresas: Druskinin
kų 20-102, Palanga, 5720, Lie
tuva. Žurnalo leidėjai dėkoja 
Ontario gyventojams Vincui 
Miceikai, Liudui Monsvilai, 
Baliui Orvidui už visokerio
pą paramą. Žurnalo redaktorė 
Danutė Mukienė.

Planų ir užmojų gana daug. 
Atstatoma buvusi Varnių ku
nigų seminarija, ruošiamasi 
statyti paminklą žemaičių 
šviesuoliams Mykalojui Dauk
šai ir Merkeliui Giedraičiui; 
pradėtas statyti “Alkos” mu
ziejus, Oginskio rūmuose stei
giamas dailės muziejus; lie
pos 16-17 d.d Telšiuose ir Plun
gėje numatyta atidaryti antro
ji Pasaulio žemaičių dailės pa
roda; didelį darbą atlieka Kre
tingos pranciškonų vienuoly
nas; į naujas patalpas jau per
sikėlė Mažeikių muziejus; 
įsteigtas muziejus Skuode. 
Kalbėti žemaitiškai garbinga.

Inf.

“Dialogai” su “vaduotojais”
Taip buvo rašoma Lietuvoje apie išeiviją prieš dešimtį 

metų - keiksnojau!
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Vienas Lietuvoje gyvenan
tis “Tėviškės žiburių” skaity
tojas man atsiuntė 1984 m. Vil
niuje patraukliai išleistą, kie
tais viršeliais, nedidelio for
mato, bet didelės “jėgos” kny
gutę. Jos autorius Kazys Bag
donavičius savo 68 “politinių 
feljetonų, pamfletų ir esė” (sic! 
AMB) “veikalą” pavadino “Dia
logai”.

Įžanginiame žodyje autorius 
apgailestauja, kad “mūsų pa
siekimai ‘vaduotojams’ nerū
pi; jie neįstengia ir nenori su
prasti socialistinės sistemos 
galimybių, todėl domisi tik ne
gatyviomis mūsų gyvenimo pu
sėmis ...” Jo “pažinties” su 
užsienio lietuviais pagrindas 
yra jų spauda, kurią skaityti 
jis, matyti, gavo KGB privile
giją, nęs puikiai žinome, kad 
mūsų išeivijos spauda okupuo
toje Lietuvoje buvo griežtai 
draudžiama ir ją skaityti ga
lėjo tik “išrinktieji”. Turbūt 
todėl K. Bagdonavičius tvirti
na, kad “Ameriką atrasti ga
lima ir joje nebuvus”.

Knygos pradžioje ypatingai 
sarkastiškai vaizduojamas pre
zidento Antano Smetonos vai
kaitis Vytautas Smetona - iš
tisai ilgame straipsnyje panie
kinančiai vadinamas “Vytau- 
tėliu”. 1979 m. “Vytautėlis” 
Čikagoje skaitęs paskaitą apie 
JAV užsienio politiką, kurio
je kritikavęs komunizmui pa
lankią Amerikos politiką. “Tie
siog šėtoniškas įžvalgumas”, - 
sako K. Bagdonavičius. “Nuo 
Vytautėlio nieko nenuslėpsi, 
užrištom akim regi”. ... O pre
zidentas Smetona, “pasiraitęs 
kelnes, tamsią naktį nuteške- 
no Lieponos upeliu į hitleri
nę Vokietiją, tempdamas pas
kui save žmonelę Zosę ir sū
nelį Julių”. Vyskupai - Vin
centas Brizgys ir arkiv. J. Skvi
reckas buvę “nacių kolabora
cionistai ...”

Užsienio lietuviams auto
rius turi daug epitetų; šalia 
“vaduotojų”, jie yra “buržua
ziniai nacionalistai”, “dipu
kai”, “reakcinga išeivija”, “ka
pitalistinė visuomenė”, “kola
boracionistai”, o jų spaudai 
duota “juodosios spaudos” var
das. Tekste autorius mėgsta 
grubius posakius, kaip pvz. 
“apsėdo velnias”, “matysit, iš 
kur kojos dygsta”, “seilėmis 
taškėsi laikraštukas”.

Visa užsienio lietuvių spau
da yra kandžiai puolama: “Aki
račiai” (“liberalai, kurie taip 
pat kartais nušneka”), “Laiš
kai lietuviams”, “Naujienos” 
(“laikraštpalaikis”), “Tėviškės 
žiburiai”, “Darbininkas”, “Į 
laisvę” (“fašistuojantis dipu
kų leidinys”) ir kiti. Gerokai 
pasišaipyta iš “Kario” (“Su kuo 
kariauja “Karys”?). Autorius 
rašo, kad “nacistams okupavus 
Lietuvą, “Kario” tiražas išau
go iki 50 tūkstančių egzemp
liorių, nes Hitlerio karo ma
šinai reikėjo patrankų mė
sos...” Esą “Karys” skatino 
lietuvius užsivilkti “vermach
to uniformą . . .”

“Klivlando ‘Dirva’ (“dipukų 
laikraštėlis”) taip pat dažnai 
cituojama, bet niekur nemini
mi antikomunistinėmis temo
mis plačiai rašiusieji iškilūs 
žurnalistai Bronys Raila ir Vy
tautas Meškauskas. “Tėviškės 
žiburiams” tenka “nacionalis
tų spaudos” titulas; daugely
je vietų cituojami vedamieji 
ir pavienių žurnalistų mintys, 
jos “socialistiškai” aiškina
mos.

Mane ypatingai sukrėtė tai, 
kad knygoje yra man “dedikuo
tas” straipsnis “Vilniečio at
sakymas A. Balašaitienei”, ku
riame sarkastiškai reaguojama 
į “Tėviškės žiburiuose” “va

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! j
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 (vairiose 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

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

duotojos” iškeltas mintis apie 
užsienio lietuvių tarpe esan
čius “šnipus”. Taip pat su ko
mentarais esu cituojama ir iš 
kitų “Dirvoje” ir “Tėviškės ži
buriuose” spausdintų straips
nių apie VLIKo seimą ir litua
nistinių mokyklų problemas.

Atskirais straipsniais “pa
gerbti” žurnalistas Mykolas 
Drunga ir “vaduotojas” dr. Ka
zys Bobelis. Kodėl pastarasis 
buvęs VLIKo pirmininku? Ogi 
todėl, kad jis . . . gydytojas, 
kuris, “nuodughiai apžiūrėjęs 
ligonį, tik surašo ligos požy
mius, bet neduoda jokio recep
to”. K. Bagdonavičius užsienio 
lietuvių politinėje veikloje 
įžiūri “sergančią išeivijos po
litinę sąmonę”,'kuriai “gydyti 
į dipukinę sceną” atėjęs Bo
belis. Daug piktos kritikos su
silaukė “Draugo” dienraštis, 
reaguojant į vieno žurnalisto 
bylą.

Atskirame straipsnyje K. 
Bagdonavičius tvirtina, kad 
Lietuvoje nėra jokių sąžinės 
laisvės suvaržymų, kaip tai me
lagingai skelbiama “dipukų” 
spaudoje”. Tikėjimo laisvė ne 
tik nevaržoma, bet net “pati 
Tarybų valdžia leidžia spaus
dinti religinę literatūrą”. Jis 
išvardina eilę religinių leidi
nių su milžiniškais tiražais, jų 
tarpe “Psalmyną” ir katekizmą.

Toliau autorius meta “akme
nėlį į išeivijos darželį” (ban
dau imituoti jo stilių), cituo
damas užsienio lietuvių vysku
pus ir darydamas išvadą, kad 
jiems “doleris svarbiau už 
maldą”.

Kitame straipsnyje K. Bagdo
navičius šaiposi iš lietuvių re
liginių įsitikinimų. Esą lietu
viai daug meldžiasi už Lietuvos 
laisvę, “bet dangaus tėvas vi
siškai aptingo ir neišklauso 
maldų”. (“Dievas” visur rašo
mas mažąja raide, AMB).

Savotiškai autorius aiškina 
ir užsienio lietuvių atsiradi
mą “laisvajame pasaulyje”. Ne, 
ne nuo bolševikų jie bėgo, tik 
norėjo atvykti į Ameriką, nes 
“ir Lietuvoje ne visiems duo
nutės užteko”. Tą teigimą ne
va patvirtina vienos lituanis
tinės mokyklos vaikų apklau
sinėjimas, tik autorius nenu
rodo mokyklos vietovės.

Ne vien Amerikos ir Kana
dos lietuviams tenka “pylos” 
- kritikuojami ir “čirškiantys 
Australijos žvirbliai”, sarkas
tiškai aiškina “Mūsų pastogės” 
mintis apie pasikėsinimą į pre
zidento Reagano gyvybę.

K. Bagdonavičių pasiekė 
ir kadaise plačiai įsiliepsno
jusios mūsų veiksnių “riete
nos”. Jis rašo, kad “pagrindi
nis užsienio lietuvių bruožas 
yra pavydas”, o “pažangusis” 
lietuvių veikėjas Antanas Bim
ba protingai siūlęs “suartėti 
su Tarybine Lietuva ...”

Nenuostabu, kad toji gyva ir 
sklandžia kalba parašyta kny
ga, lengvai suprantama ir 
menko išsilavinimo žmogui, 
turėjo būti populiari, pada
riusi gilią įtaką į mūsų tėvy
nainių galvoseną, juos klai
dingai nuteikdama užsienio 
lietuvių atžvilgiu ir iškraipy
dama tikrąjį jų visuomenės bei 
veiklos veidą.

Rašydama šias eilutes, netu
riu intencijos recenzuoti, tik 
stengiuosi autoriaus klaidin
gai pavadintus “dialogus” pri
artinti prie tikros “dialogo” 
sąvokos, nes dialoge dalyvau
ja dvi pusės .. . Kitaip sakant, 
jo knyga yra grynas monologas, 
persunktas melu, pagieža ir pa
stangomis įtikti savo valdžiai.

Įdomu, kur dabar yra auto
rius? Gal kuria naujus “dia
logus” iš priešingo taško? So
vietinės filosofijos įtakoje 
subrandintam lanksčiam men
talitetui tai nėra neįmanoma.

Pamiršta Palendrės šventovė nuostabiame Žemaitijos slėnyje, laukianti tautiečių dėmesio bei atnaujinimo
Nuotr. H. Paulausko

Pamiršta šventovė nuostabiame slėnyje
HENRIKAS PAULAUSKAS, 

Vilnius

Nuostabų paminklą Lietuvai, 
o tuo pačiu ir sau, pastatė išei
vijos istorikas Bronius Kvik
lys, parašęs fundamentalius vei
kalus “Lietuvos bažnyčios” ir 
“Mūsų Lietuva”. Jam teko dirb
ti atskirtam nuo šaltinių, nuo 
tyrinėjimų objekto - sovietų 
okupuotos gimtinės.

Tačiau viena labai atokiai 
pastatyta šventovė Žemaiti
joje išsprūdo ir iš Br. Kviklio 
akiračio. Tai 12 km į šiaurę 
nuo Kelmės Palendrės šven
tovė, pastatyta 1935 m. kuni
go Kazimiero Ambrozaičio pa
stangomis ir lėšomis. Palend- 
rių dvaras buvo žinomas seno
joje istorijoje. Čia taip pat yra 
apvalios formos piliakalnis, 
apjuostas grioviu, teka nedi
delis Lendrės upelis.

Kun. Kazimieras Ambrozai- 
tis gimė 1859 m. gruodžio 25 d. 
Eržvilko valsčiaus Balandžių 
kaime. Mokėsi Šiauliuose, bet 
caro valdininkų buvo ištrem
tas ir 4-rių klasių egzaminus 
išlaikė Maskvoje. 1886 m. jis 
įstojo į Vilniaus kunigų semi
nariją, bet už lietuviškų raš
tų platinimą buvo pašalintas. 
1895 m. išvyko į JAV. Mokėsi 
Shenandoah ir Milwaukee ku
nigų seminarijose. 1898 m. bu
vo įšventintas kunigu. Dirbo 
apaštalinį darbą daugelyje 
lietuviškų parapijų. 1904 m. 
Čikagoje įsteigė Aušros Var
tų parapiją. Rašė katalikiš
koje spaudoje, nuo 1913 m. lei
do giesmynus-“kantičkas”. Kny
gas rašė ir spausdino savo vie
no sugalvota ir tevartota rašy
ba. Tai unikali asmenybė kal
botyrai.

1924 m. kun. K. Ambrozaitis 
grįžo į Lietuvą ir visas jėgas 
bei santaupas paskyrė Palend
rės šventovės statybai. Kurį 

Welcome to Vilnius.
We fly you there 
7 times per week.

laiką buvo Juozapavos bažnyt
kaimio (pakeliui iš Kuršėnų į 
Luokę) klebonu.

Palendrės šventovės staty
bos istoriją dar dengia storas 
prabėgusių metų užmiršties 
sluoksnis - aplinkui beveik 
neliko gyventojų. Šventovė bu
vo pastatyta iš gelžbetonio, gan 
erdvi, trijų navų. Todėl kai bol
ševikinės okupacijos metais ji 
buvo uždaryta, paversta trąšų 
sandėliu, sužalotas stogas-gelž- 
betonio konstrukcijos išlaikė. 
Savo stiliumi ji primena Kauno 
Prisikėlimo šventovę. Prie Pa
lendrės šventovės sienos yra 
paminklinis akmuo su tokiu 
užrašu: “1935 m. Liet. resp. p. 
Prez. A. Smetonos, Romos Pop. 
Pijaus XI, Jo nunc. A. Arata 
Kaune, Kauno Metrop. Arch. 
J. Svirecko metu Kazimieras 
Ambrozaitis šitą Palendrės 
Vilniaus Aušros Skliautų ste
buklingos Marijos bažnyčią 
pastatė. Inž. VI. Bitearch”. Ma
noma, kad čia yra ir kunigo K. 
Ambrozaičio kapas - jis mirė 
1943 m.

Šventovės skliautuose išli
ko įdomios freskos. Šiaip vaiz
das klaikus - viskas išdaužy
ta, grindys išpuvusios.

Kai atvažiuoji nuo Kušlei- 
kių, iŠ aukštumėlės Palendrės 
šventovė šviečia kaip balta 
gulbė, vaizdas nepaprastai 
įspūdingas. Ir ta lyguma tęsia
si iki pat Šilo-Pavėžupio tven
kinių, daugel kilometrų. Ne
smagu, kad toks unikalus ar
chitektūros paminklas-švento- 
vė taip apleista ir pamiršta 
net ir šiais laikais. Ją reikia 
nedelsiant gelbėti, atlikti nors 
minimalų remontą, atšventinti, 
bent didžiųjų atlaidų metu lai
kyti pamaldas. Ji taip gražiai 
įsikomponavusi, įaugusi į gam
tą, į perzažą, kad tiesiog kva
pą užgniaužia panoramos gro
žis.

Aš tikiuosi, kad išeivijoje 
yra žemaičių, kurie atsimena 
šią Palendrės šventovę, gal ir 
kunigą K. Ambrozaitį. Būtų 
labai įdomu, jei sužinotume 
daugiau smulkmenų. O Palend
rės šventovės likimas turi bū
ti laimingesnis, tik reikia pla
čiau visuomenę informuoti. Ji 
galėtų būti puikiu prisikelian
čios ir atgimstančios dvasia 
Žemaitijos simboliu. O jei bū
site Lietuvoje, labai kviesčiau 
patiems aplanktyti šią nuoša
lią, bet nepaprastai įspūdingą 
ir gražią vietą.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mafija bei korupcijos mastus. 
Būtų įsteigtas atskiras pada
linys kovai su organizuotu nu
sikalstamumu.

Prezidentas Brazauskas tei
gė, jog konstitucija neleidžia 
prie prezidentūros sukurti 
žvalgybos, kontržvalgybos ir 
kitų slaptų reikalų tarnybos, 
ir tai yra valstybės saugumo 
ir vidaus reikalų ministerijos 
darbas. LSDP vadovo A. Saka
lo nuomone, saugumo departa
mentą turėtų valdyti ne vyriau
sybė, o prezidentūra.

Paskirta ambasadorė Estijai
ELTA praneša (birželio 15), 

kad humanitarinių mokslų 
daktarė docentė Halina Ko- 
beckaitė paskirta nepapras
tąja ir įgaliotąja ambasado
re Estijoje. Baigusi Vilniaus 
universitetą, dėstė estetiką 
Kauno medicinos institute, vė
liau Vilniaus statybos insti
tute. Dirbo Tautybių departa
mento vadove. Ji yra karaimų 
kilmės, moka lietuvių, karai
mų, anglų, lenkų, rusų ir uz
bekų kalbas, yra išvertusi 20 
knygų iš turkų kalbos. RSJ

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

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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© ■ LAISVOJE TEVYMEJE
RAINIŲ KANKINIAMS

Rainių miškelyje, kur sovie
tai žiauriai nužudė kalinius, 
dabar jau yra pastatyta pamink
linė Kančios koplyčia. Kankinių 
palaikai perlaidoti senosiose 
Telšių kapinėse. Telšių rajono 
savivaldybė dabar žada paskirti 
lėšų jų amžinojo poilsio vietai 
šiose kapinėse sutvarkyti. Ra
jono vyr. architektas A. Žebraus
kas, pasitaręs su Rainių kanki
nių giminėmis, senosiose Telšių 
kapinėse planuoja pastatyti gra
nitinį paminklą ir antkapį. Taip 
būtų užbaigtas Rainių kankinių 
atminimo įamžinimas.

DEIMANTINĖ “SAULĖ”
Utenoje vėl veikia katalikiš

koji “Saulės” gimnazija, išaugu
si iš 1907 m. kun. A. Svotelio, 
kun. P. Turausko ir kun. J. 
Švagždžio įsteigto Kauno guber
nijos “Saulės” švietimo sky
riaus. Prie šventovės buvo pa
statyti “Saulės” namai. Juose 
ir įsikūrė tą patį pavadinimą 
turinti gimnazija. Suvalstybin
ta 1929 m., ji neteko “Saulės” 
pavadinimo ir katalikiškosios 
auklėjimo krypties. Sovietinės 
okupacijos metais ši gimnazi
ja buvo tapusi Utenos vidurine 
mokykla. 1992 m. rudenį ji atga
vo katalikiškąjį “Saulės” pava
dinimą ir mokymosi sistemą. 
Prie “Saulės” atkūrimo daug 
prisidėjo Utenos klebonas kun. 
Petras Adomonis, Utenos “Cari
tas”, prof. dr. Antanas Liuima, 
SJ, Romoje ir kun. dr. Juozas 
Prunskis Čikagoje. Deimantinė 
uteniškės “Saulės” sukaktis ge
gužės 28 d. buvo paminėta Ute
nos šventovėje Panevėžio vysk. 
Juozo Preikšo atnašautomis iš
kilmingomis Mišiomis. Jose da
lyvavo buvusieji šios gimnazi
jos auklėtiniai, svečiai, moks
leivių tėvai. Apie ilgą šios švie
timo institucijos istoriją minė
jimo dalyviams salėje kalbėjo 
jos dabartinis direktorius Vy
tautas Puodžiukas.

“SAULĖS” AUKLĖTINIAI
Algirdas Šiukščius, “Lietuvos 

aido” skaitytojus supažindinda
mas su žymesniaisiais šios švie
timo institucijos auklėtiniais, 
rašo: “Daug žymių žmonių mo
kėsi šioje gimnazijoje: enci
klopedinių leidinių autorius 
Bronius Kviklys, istorikas Adol
fas Šapoka, rašytojai Pulgis 
Andriušis, Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas, Rapolas Šaltenis, katali
kų veikėjas prof. Antanas Liui
ma, architektūros dr. Napalys 
Kitkauskas, medikas prof. Vy
tautas Sirvydis, biologijos dr. 
Eugenija Šimkūnaitė ir kiti gar
sūs uteniškiai. Į rezistencijos 
istoriją įėjo buvę ‘Saulės’ moks
leiviai Vytautas Pakštas — Vy
tauto apygardos ‘Šarūno’ rinkti
nės vadas, Bronius Vaivada — 
pasipriešinimo organizacijų kū
rėjas Utenos krašte, Vincas 
Kaulinis — Vytauto apygardos 
vadas. Dar ir šiandien sunku 
išvardyti visus gimnazijos auk
lėtinius, žuvusius kovose . . .”

KITI MOKYKLŲ PAVADINIMAI
Biržų rajono valdyba, atsi

žvelgdama į pedagogų tarybos 
nutarimus, keičia kai kurių vi
durinių mokyklų šiame mieste 
pavadinimus. Pirmoji vidurinė 
mokykla, pastatyta pokario me
tais, dabar vadinasi “Atžalyno” 
vidurine mokykla. Šis pavadini
mas yra pasiskolintas iš Gude

liuose, dabartiniame Biržų ra
jone, gimusio Kazio Binkio pje
sės. Antrajai vidurinei mokyk
lai grąžintas pokaryje turėtas 
“Aušros” pavadinimas. Naujoji 
vidurinė mokykla Kaštonų gy
venamajame Biržų mikrorajone 
dabar vadinsis Kaštonų vidu
rine mokykla. Ketvirtoji vi
durinė Biržų mokykla, neseniai 
atšventusi deimantinę veiklos 
sukaktį, bus pertvarkyta ir pa
vadinta Biržų gimnazija, pri
simenant jos gyveniman išleis
tus prieškarinio laikotarpio 
auklėtinius: poetus Bernardą 
Brazdžionį, Leonardą Žitkevi
čių, Eugenijų Matuzevičių ir 
Petrę Zablocką.

STAIGMENA ŠVEDIJOJE
“Lietuvos ryto” atstovas Ar

tūras Račas, remdamasis švedų 
žurnalisto Jenso Lisellio infor
macija “Idago” dienraštyje, pa
skelbė pranešimą apie septynis 
ten skaudžiai išnaudotus lietu
vius. Šešios merginos ir vienas 
vaikinas, suvilioti Vilniaus ka
vinėje pasirašytos nelegalios 
darbo sutarties, buvo nuskrai
dinti Danijon, o iš ten keltu ir 
automobiliu nuvežti Švedijon į 
vieną tekstilės fabriką prie Ge
teborgo. Ten jie per parą turėjo 
dirbti po septyniolika valandų 
šešias savaitės dienas. Tik sek
madieniais būdavo nuvežami į 
pamaldas katalikų šventovėje. 
Jiems buvo pareikšta, kad už
darbis priklausys nuo darbo ko
kybės, o atsilyginta bus sutar
čiai pasibaigus. Nelegalūs dar
bininkai iš Lietuvos valgė ir 
miegojo fabrike. Juos surado 
policija, kai tas fabrikas buvo 
apskųstas per žemomis savo ga
minių kainomis. Tada paaiškė
jo, kad jo savininkas, turintis 
Lenkijos pilietybę, jau anksčiau 
buvo baustas dėl nelegalios dar
bo jėgos naudojimo. Tada ten 
buvo rastos dvi lietuvaitės dar
bininkės. Dabar vėl bus teisia
mas darbo jėgą išnaudojęs fab
riko savininkas. Jo aukomis ta
pę lietuviai Švedijos vyriausy
bės lėšomis grąžinti Lietuvon.

LIETUVOS REKLAMA ŽURNALE
Aurimas Drižius praneša 

“Lietuvos aido” skaitytojams, 
kad JAV žurnalas “Newsweek” 
liepos mėnesį savo laidon įjungs 
susipažinimui su Lietuva skirtą 
reklaminį 16 puslapių priedą. 
Tas supažindinimas su Lietuva 
jos vyriausybei kainuos 380.000 
dolerių. “Newsweek” žurnalas, 
leidžiamas puspenkto milijono 
egzempliorių tiražu, yra skai
tomas visame pasaulyje. Šeši 
priedo puslapiai bus skirti di
džiųjų Lietuvos bendrovių rek
lamai. Vienas toks puslapis 
joms kainuos 130.000 dolerių. 
Dešimtį puslapių užpildys 
“Newsweek” žurnalo atstovų 
Lietuvoje paruošti informaci
niai straipsniai apie investi
cijų galimybes. Lietuvos vyriau
sybė nemokamai gaus 50.000 to 
“Newsweek” numerio egzemp
liorių. Juos ji galės paskirsty
ti savo atstovybėms visame pa
saulyje, reklamon įsijungu
sioms Lietuvos firmoms bei or
ganizacijoms. Esą Vakaruose 
bendrovės savo reklamai skiria 
apie 20% visos apyvartos. To
kia reklamine žurnalo “News
week” paslauga jau pasinaudo
jo Estija, Bulgarija ir Rumu
nija. V. Kst.

OTAVOS DR. VINCO KUDIRKOS lietuvių mokyklos mokiniai atlieka pro
gramą mokslo metų užbaigimo proga. Vyresnieji pasiruošę iškelti trispal
vę. Apačioje: darželio mokiniai Karolina Kličiūtė, Paulius Brikis, Kristi
na Doytchenova, Anna Danaitytė ir Sigutė Zitikytė deklamuoja Vytės 
Nemunėlio eilėraštį “Dviratukas”

O LIETUVIAI PASAULYJE

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.

Hamilton, Ontario
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 

per dvi savaites atsisveikino su 
keturiais lietuviškų reikalų rėmė
jais: A. Repčiu 73 m. amžiaus; M. 
Repecka - 81 m.; Vyt. Morkūnu - 
73 m.; J. Liaugminu - 81 m.

Į PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĘ su vadove Darija Deksny- 
te vyksta dvylika AV parapijos 
choristų. Jie atstovaus Hamilto
no lietuviams ir dalyvaus bend
ruose chorų pasirodymuose.

AUŠROS VARTŲ parapijos cho
ro gegužinė numatyta rugpjūčio 
7 d. Medžiotojų klube Giedraitis 
NEĮVYKS. Tą dieną choras, pa
kviestas į Midlandą, giedos Mi
šių metu.

“PAGALBOS LIETUVOS VAI
KAMS” a.a. Mykolo Repeckos at
minimui aukojo: $25 - E. Kronie- 
nė, O. S. Žvirbliai; $20 - A. J. Asma- 
navičiai, Kotryna Meškauskienė, 
M. Chrolavičienė, B. B. Venslo- 
vai, D. Pikienė, V. M. Šnioliai; a.a. 
Antano Repčio atminimui: $50 - J. 
Mačiukas; $20 - M. Chrolavičienė; 
$10 - O. Vengrienė. Aukos surink
tos gegužinės metu: $50 - B. G. Gra
jauskai; $25 - F. M. Gudinskai; $20 
- K. Geležinienė, A. Bungardienė, 
M. A. Pusdešriai, B. Perkauskienė; 
$10 - P. Ciparas, A. G. Cibai.

Už aukas dėkoja PLV komitetas.
PAGERBDAMI MIRUSIUS ir 

reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: a.a. Antano Repčio atmi
nimui: $50 - H. Kšivickienė; $20 - 
V. Subatnikaitė; $15 - A. Bungar
dienė; $10 - P. Žulys, Aid. Matu- 
licz; a.a. Mykolo Repečkos atmi
nimui: $50 - L. Karbūnienė-Urbo- 
nienė; $25 - P. I. Girniai, A. Petrai- 
tienė, P. Z. Sakalai, J. Bajoraitis, 
L. E. Klevai; $20 - A. Garkūnas, 
P. Žulys, V. M. Leparskai, A. Ma- 
čiulaitienė, J. J. Stanaičiai, A. 
Prunskus, X.Y., A. I. Pūkai; $15 - 
V. Kėžinaitis, B. E. Sopiai; $10 - J. 
Telyčėnas, K. S. Karaškos, V. Su
batnikaitė, P. Šidlauskas, A. Didž- 
balienė, J. Blekaitis. a.a. Vytau
to Laugalio, mirusio Lietuvoje 
atminimui, reikšdami užuojautą 
sesutei Liudai Stungevičienei, Ha
miltono lietuvių pensininkų klu
bas aukojo-$25.

Kanados lietuvių fondas dėkoja

Philadelphia, PA
PO IŠKILMINGŲ DIEVO KŪNO 

pamaldų atnašautų kun. T. Bur- 
kausko Šv. Andriejaus šventovėje 
birželio 5 d. parapijiečiai susirin
ko į salę vedini dviejų progų. Iš
leidome du jaunus Lietuvos stu
dentus, kurie šiais metais studi
javo Overbrook aklųjų institute: 
Žydriūną Šimkų ir Vygantą Raukš- 
tą. Pirmasis nuo Plungės, antrasis 
panevėžietis. Šias išleistuves or
ganizavo Lietuvių moterų klubų 
federacijos Filadelfijos klubas.

Antra proga - Suaugusių lietu
vių kalbos mokyklos mokslo metų 
pabaiga su menine programa vi
suomenei. Klubo pirmininkė Snie
guolė Jurskytė papasakojo apie 
išleidžiamuosius studentus, jų 
sėkmingą mokymąsi institute ir 
juos globojusias tps šeimas: p.p. 
Majauskų, Dragūnų ir Mameniš- 
kių. Mokslo metu šalia studijų 
Žydrūnas dar pasižymėjo mokyk
los sporte, o Vygantas ėmė ir var
pų muzikos pamokas. Kalbėjo ir 
patys išleidžiamieji. Jie nuošir
džiai dėkojo, ypač šeimoms, pas ku
rias praleisdavo savaitgalius, Fi
ladelfijos BALFui ir visiems lie
tuviams už jų malonų priėmimą, 
pasakojo apie savo darbo planus 
Lietuvoje. Sekė Suaugusiųjų mo
kyklos meninė programa - poezi
jos ir dainų pynė “Lietuva Mai
ronio poezijoj”. Pradėta daina 
“Prašom, prašom paklausyti. . .” 
Pranešėjas Robertas Silbertis 
(prieš dvejus metus atėjęs į mo
kyklą, visai nemokėdamas lietu
viškai kalbėti). jJis įžanginėje 
savo kalboje pažymėjo, kad šalia 
mokymosi žodžių ir sakinių su
darymo, daina ir poezija žiebė

Dr. PAULIUS SLAVĖNAS, 
1994 m. gegužės 15 d. labai gerai 
(Magna cum įaudė) baigė medici
nos studijas Niujorko valstijos uni
versiteto medicinos mokykloje 
(Buffalo mieste), ir įsigijo medi
cinos daktaro laipsnį. Prieš tai ta
me pačiame universitete, kaip sti
pendininkas studijavęs paruošia
mąją mediciną ir psichologiją; ga
vo bakalauro laipsnį su pagyri
mu. Už diplominį darbą laimėjo 
premiją.

Šalia medicinos studijų Paulius 
dirbo Buffalo universiteto tyrimo 
srityje ir buvo labai gerai įver
tintas. (Tyrimams tuo metu vado
vavo prof. dr. Jurgis Karuža). Ne
svetima Puliui buvo ir lietuvių 
veikla. Nuo vaikystės skautavo, 
priklausė Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungai, dalyvavo PLJS-gos 
kongrese Australijoje bei politi
niuose suvažiavimuose. Paulius 
pradėjęs dirbti Sister’s ligoninė
je, Buffalo, NY. Žada specializuo
tis anesteziologijoje Čikagoje.

Pauliaus tėvai - profesoriai dr. 
Julius Slavėnas ir buvusi toron- 
tietė dr. Gražina Anysaitė-Slavė- 
nienė dirba ir gyvena Buffalo, NY. 
Jie ir visi giminės džiaugiasi Pau
liaus pasiekimais.

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

LASALLESQUE, Į

Naujas telefonas 
AAAA skambinkite INFOR-

□ Q/.QxQx MACUOS IR APTAR
VUl vOvV NAVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

už aukas.

Delhi, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ sukaktis 

paminėta birželio 12 d. Iškilmės 
pradėtos Mišiomis, kurias aukojo 
kun. L. Kemėšis. Dalyvavo organi
zacijos su vėliavomis. Gražiai gie
dojo B. Vytienės vadovaujamas 
choras. Minėjimą atidarė šaulių 
kuop. vicepirm. S. Beržinis. Pa
skaitą skaitė KLB šios apylinkės 
pirm. A. Ratavičienė. Prie kanki
nių kryžiaus buvo padėti vainikai 
žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
gerbti. Bendruomenės vainiką pa
dėjo pirm. A. Ratavičienė ir R. 
Pargauskaitė; DLK Gedimino šau
lių kuopos: P. Augaitis ir J. Par- 
gauskienė; LAS G. Rugienius ir L. 
Vitienė. Pabaigai sugiedota Tau
tos himnas. Visi svečiai buvo pa
vaišinti užkandžiais ir skaniais 
pyragais. j. Vitas

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

studentų širdyse tautinę sąmonę, 
kad baigiant mokyklą jie nori bū
ti aktyvūs Lietuvių bendruomenės 
nariais.

Studentai gražiai padeklamavo 
“Poeto norą”, “Trakų pilį”, “Vil
nių prieš aušrą”, “Lietuva bran
gi”, ištrauką iš “Jūratės ir Kasty
čio”. Padainavo keturias dainas, 
iš kurių pažymėtina muz. Wilfre- 
do improvizacija iš “Oi, žiba žibu
rėlis”. Dainas palydėjo akordeonu 
Magdalena Cox, čelistai - Wilfred 
Frisbys, Aleksa Cox ir pianinu Ma
rijona Silbertienė. Pabaigai stu
dentai dar pašėko “Jievaro tiltą”, 
paruoštą Esteros Vašaskienės. 
Publika programą palydėjo gau
siais, nuoširdžiais plojimais. Iš
bandyta laimė loterijoj, kurioje 
buvo 60 dol. ir du lietuviški rankš
luosčiai. Juos padovanojo p. Krei
vėnienė. Salėje suaukota parvežti 
Aklųjų institutui į Lietuvą daugiau 
kaip 700 dol. B. K.

St. Catharines, Ont.
JONAS LIAUGA, ilgametis in

žinerinės grafikos dėstytojas 
Niagaros, Ont. kolegijoje, 1994 
m. birželio 14-15 d.d. lankėsi Vil
niaus technikos universitete, kur 
padarė pranešimą savo srities 
klausimais. Buvo labai nuošir
džiai priimtas visų dalyvavusių 
profesorių iš Klaipėdos, Kauno ir 
Vilniaus universitetų ir VT uni
versiteto rektoriaus p. Zobarsko, 
kuriam įteikė penkis tūkstančius 
litų, kaip dovaną inžinerinės gra
fikos katedrai. Kapitalas banke 
bus neliečiamas, o nuošimčiai 
skiriami 3-5 geriausiems studen
tams, premijuojant jų mokslo pa
žangumą ar kraštui naudingų pro
jektų išplėtimą. Be piniginės do
vanos Jonas Lianga dovanojo apie 
20 kg techninės literatūros ir ke
letą savo paruoštų vadovėlių in
žinerinės grafikos srityje. B.K.

JA Valstybės
Ant. Repšienės pranešimą 

“Prisimintas Romas Kalanta” 
gegužės 17 d. paskelbė Čikago
je leidžiamas “Draugas”. Iš jo 
sužinome, kad paminėti R. Ka
lantos susideginimo už Lietu
vos laisvę metinių susirinko 
tik keli RLB nariai. Neatvyko 
net ir kunigas ankstesniuose 
prisiminimuose vadovaudavęs 
maldoms. Buvusiai RLB apylin
kės valdybos pirmininkei ta
rus trumpą žodį, buvo sukalbėti 
poterėliai, susikaupimo minu
te prisimintas R. Kalanta bei 
kiti žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Savo pranešimą Ant. Repšie
nė baigia priekaištu: “Nors bu
vo skelbta spaudoje, bet su ap
gailestavimu reikia pasakyti, 
kad didieji mūsų vadai, labai 
gerai kritikuojantys dirban
čiuosius, nė* vienas nepasiro
dė ...” Netenka stebėtis to
kiais planuoto minėjimo rezul
tatais, kai jį rengia daugelio 
čikagiečių seniai užmiršta Re
organizuotoji LB, kai kurių va
dinta Registruotąja LB, atski
lusi nuo pagrindinės JAV LB 
organizacijos. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, dabar tas se
nasis atskilimas nereikalingas.

Urugvajus
P. Amerikos lietuvių organi

zacijų vadovų suvažiavimas ge
gužės 12-14 d.d. įvyko Urugva
jaus sostinės Montevideo Lietu
vių kultūros draugijos salėje. 
Suvažiavime Argentinos lietu
viams atstovavo: Argentinos 
lietuvių centrui — Julius Mi- 
čiūdas, Susivienijimui lietu
vių Argentinoje (SLA) — Arnol
das Vezbickas, Senelių židiniui 
— Adomas Burba. Brazilijos lie
tuvių delegacijoje Vera Tata- 
rūnienė atstovavo Brazilijos 
lietuvių bendruomenei, kun. 
Petras Rukšys, SDB, — Šv. Juo
zapo katalikų bendrijai, Šv. Ka
zimiero parapijai ir “Mūsų Lie
tuvos” laikraštukui. Į pasitari
mų diskusijas, sutikę svečius, 
įsijungė Urugvajaus lietuvių 
kultūros draugijos, Jaunimo 
sąjungos, Lietuvių tautodailės 
veikėjai Lida Petrauskaitė-Oli- 
vera, Laima Debesytė, Marisa 
Leonavičienė, dr. Alfredas Sta
nevičius, lietuvių parapijos kle
bonas kun. Jonas Giedrys, SJ. 
Suvažiavimo posėdžiuose daly
vavo' ir Lietuvos garbės konsu
las Argentinoje inž. Algimantas 
Rastauskas, iš JAV atskridusi 
PLB valdybos vicepirmininkė 
švietimo reikalams Milda Len
kauskienė. Didelis suvažiavu
siųjų dėmesys teko lietuvių pa
rapijoms, stiprinančioms lie
tuvišką veiklą. P. Amerikoje 
jos dažniausiai yra mišrios, 
nes į jas veržiasi ir vietiniai 
katalikai. Tačiau jos vis dar ga
li daug padėti lietuviškoms or
ganizacijoms ir lietuvių jauni
mui, lietuvybės išlaikyman 
{jungdamos mūsų tautines ir re
ligines šventes. P. Amerikos 
lietuvių kolonijoms reikėtų jau
nų kunigų iš Lietuvos. Ten ga
lėtų grįžti pensininkų poilsio 
nusipelnę išeivijos kunigai. 
Koncertinę tautinių šokių pro-

gramą suvažiavimo dalyviams 
atliko “Ąžuolynas” dabar vado
vaujamas Alberto Kaluzovi- 
čiaus. Sekantis P. Amerikos 
lietuvių organizacijų vadovų 
pasitarimas 1995 m. įvyks Bra
zilijoje.

Britanija
Vietinės rinktinės įsteigimo 

penkiasdešimtmečio minėji
mą Mančesterio lietuvių klube 
gegužės 21 d. surengė rarnovė- 
nų skyrius. Rinktinę Lietuvai 
ginti 1944 m. įsteigė atsargos 
gen. Itn. Povilas Plechavičius 
(1890-1973), bet ją panaikino 
ir jos karius į savo dalinius 
bandė įsijungti kitokius tiks
lus turėję vokiečiai. Minėjimui 
vadovavo ramovėnų sekr. H. 
Vaineikis. Paskaitę apie Vie
tinės rinktinės suorganizavi- 
mę ir tragiškę jos veiklos už
baigę skaitė V. Bernatavičius, 
pacituodamas ir P. Plechavi
čiaus JAV pasakytę kalbę. Ei
lėraščiais minėjimo programė
lę papildė M. Ramonas ir A. 
Bruzgys.

Vokietija
Vasario šešioliktosios ir Ko

vo vienuoliktosios minėjimui 
Štutgarto lietuviai susirinko 
kovo 6 d. Kun. K. Senkus Mišias 
koncelebravo su Vokietijoje 
viešėjusiu Deltuvos klebonu 
kun. K. Gražuliu. Pagrindinį 
pranešimą salėje padarė iš 
Miuncheno atvykęs žurnalis
tas ir “Laisvosios Europos” 
radijo korespondentas M. Drun- 
ga, kalbėjęs apie Vasario še
šioliktąją ir Kovo vienuoliktą
ją. Koncertinę programėlę at
liko smuikininkė R. Čechanaus- 
kaitė ir jai akompanavusi kinie- 
tė pianistė Ya Ou Xie.

Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga gegužės 6-8 d.d. Anna- 
bergo pilyje prie Bonnos suren
gė svarstybas “Žmonių teisės 
arba neteisumo atlyginimas”. 
Buvo susilaukta apie 30 daly
vių, kuriuos pasveikino VLJ są
jungos valdybos sekr. Klausas 
Žulys. Referatus apie mažumų 
politikę nepriklausomybę at
gavusiose Baltijos šalyse skai
tė jų pasiuntinybių Bonnoje at
stovai: Lietuvos — J. Galginai- 
tis, Latvijos — A. Urdze, Esti
jos — A. Pajuste. Juos savo pa
skaita apie laisvę papildė Bon- 
non iš Lietuvos atvykęs polito
logas Darius Udrys.

VLB Schwetzingeno apylin
kės visuotiniame narių susirin
kime balandžio 10 d. dalyvavo 
22 nariai su 14 svečių. Išklau
sius padarytų pranešimų, palik
ta ta pati vadovybė. Šios nedi
delės apylinkės buvusių ir pa
silikusių valdybę sudaro pirm. 
Jonas Vitkus, sekr. Jonas Stuk- 
nys ir ižd. Vilius Kurcas. Kont
rolieriais liko Kazys Bendorai- 
tis ir Helmutas Ruinies.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

JL A. KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

OFFORD 
feOm Įrealty LTD.
Member Broker, 38 Hurontario St., 

Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus vasarnamius. |H.
ukius. žemes Wasagos. L’.
Staynerio ir Colhngwo- A -aB
odo apylinkėse kreipki- 
tės į

Angelę Įl*
Šalvaitytę, B.A., ■ nUf ,'.Ti

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% 
santaupas...................... 2.50%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.00% 
90 dienų indėlius .........  6.00%
1 m. term, indėlius .......  7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.75% 
3 m. term.indėlius ........  7.50%
5 m. term, ind................... 8.00%
RRSP ir RRIF (pensijos)..3.00% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 7.25%
RRSP ir RRIF ind. 3 m. .. 7.50% 
RRSP ir RRIF ind. 5 m. .. 8.00%

IMAME UZ:
asmenines paskolas ... 12.00% 
nekiln. turto pask. 1 m....9.25 
nekil.turto pask. 2 m. .. 12.75%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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.

4c * * ******** *
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



Lietuvon vykstantys išeivijos chorvedžiai
Visai visai čia 
pat Pasaulio 
lietuvių dainų 
šventė Vilniu
je. A n k s t e s- 
niuose “TŽ” nu
meriuose skaitytojus stengė
mės supažindinti su chorais ir 
jų dainininkais, pasiryžusiais

tuvių telkinyje. Radusi minu
tę laisvo laiko, gilesniam šak
nų įleidimui svetimoje žemė
je, Gintarė toliau siekia aukš
tesnio muzikinio mokslinio 
laipsnio Amerikos mokslo ins
titucijose. Lietuvoje Kaune 
diriguos dainą “Oi, motinėle...”

perskraidinti į tėviškę tiek 
metų širdyje kauptą ilgesį, 
džiaugsmą, svajonę bei meilę, 
ir visa tai išsakyti dainų žo
džiais ir muzika. Tik šių dai
nininkų dėka, būsima šventė 
Lietuvoje galės vadintis “Pa
saulio lietuvių”, nes šie žmo
nės rado laiko, noro ir parei
gos jausmo išlaikyti mūsų gra
žią lietuvišką dainą išeivijo
je. Be šių mielų žmonių įdėto 
darbo, kantrybės ir širdies mū
sų minėjimai, renginiai, kon
certų salės, šventovių skliau
tai būtų liūdni ir apmirę.

Su dainininkais į šventę va
žiuojantys vadovai, stengėsi 
praturtinti arba išlaikyti cho
rinės muzikos kultūrą toli nuo 
Lietuvos. Dalis išeivijos vado- 
vų-dirigentų yra pakviesti di
riguoti toje dainų šventėje. 
Trumpai su jais susipažinkime.

Tėviškės žiburiai • 1994. VI. 28 - Nr. 26 (2313) • psl. 5

Kongresas, kurį reikia remti

Faustas Strolia, Čikaga. Tai 
tikras “trubadūras”, kuris dau
gelį metų vasaros atostogas 
praleisdavo keliaudamas po 
lietuviškas stovyklas, vado
vaudamas muzikos progra
moms, kurdamas dainas ir gies
mes mūsų jaunimui. Jo ramus 
ir švelnus charakterio būdas 
visam laikui išliko jaunimo 
širdyse primindamas smagiai 
praleistus vakarus prie lau
žų dainuojant dainas, šneku
čiuojantis. Bendraujant su F. 
Strolia, tarsi vartant enciklo
pedijos lapus, sužinai apie vi
są Šiaurės Amerikos muzikinę 
veiklą.

Puikiai suprasdamas ir nu
matydamas mūsų chorinės mu
zikos ateities kliūtis, jis užsi
spyrusiai eina prieš “srovę” 
toliau nepasiduodamas ir kar
tu su savo choristais dainuo
damas, kurdamas, įgyvendin
damas numatytus planus ir 
projektus. Lietuvos dainų šven
tėje jis diriguos dainą “Par
vesk!, Viešpatie”.

Rita Čyvaitė-Kliorienė, Kliv- 
landas. “Aš manau, mano cho
ristai yra ypatingi žmonės”, sa
ko Rita, gal net nejausdama, 
kad pati yra Klivlando ir visos 
Amerikos lietuviškos chorinės 
muzikos gerbėjų “žvaigždė”. 
Kai visur temsta, chorai ma
žėja ir nyksta, Rita nepasiduo
da ir jau daugelį metų nelei
džia užgesti lietuviškos dainos 
ir muzikos liepsnelei šokių an
samblyje “Grandinėlė”, para
pijos chore, o dabar sėkmingai 
ruošia koncertus su angelėlių 
balsais skambančiu Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokinių choru. Turėdama kū
rybinių gabumų, niekada nesi
skundžia repertuaro trūkumu; 
kai trūksta kokios dainos, Ri
ta atsisėda ir sukuria. Ritos 
asmenybė ir jos pasiekti rezul
tatai - tai pavyzdys, kaip išlai
kyti ir pritraukti dainą mylin
čius jaunus ir senus. Vilniu
je diriguos dainą “Šiaurės pa
švaistė”.

Emilija Pakštaitė-Sakadols- 
kienė, Vašingtonas. Savo ne
pailstamu veržimusi į muzikos 
pasaulio gelmes, nesibaigian
čiomis studijomis ir ateities 
planų kūrimu Emilija atvėrė 
langą Lietuvos muzikams į Va
karų pasaulio muzikos moky
mo “paslaptis”: mokymo meto
dus, muzikos filosofiją, dau- 
giakultūriškumo reikšmę. Ak
tyvi veikėja “APPLE” kursų or
ganizavime, Emilija visas savo 
atsotogas pastoviai praleidžia 
Lietuvoje, kartais atsikvies- 
dama ir savo profesorius. Kau
ne ji diriguos dainą “Pasėjau 
dobilą”.

Gražina Burokaitė-Pranaus- 
kienė, Australija. Nors Aust
ralija labai toli, tačiau skam
bius lietuviškos dainos akor
dus kartais girdime ir čia. Gra
žinos Pranauskienės iniciatyva 
buvo suorganizuotas Australi
jos lietuvių jungtinis choras, 
susidedantis iš 71 daininin
ko. Jie grįžta į tėvynę ne tik 
paruošę šventės repertuarą, 
bet ir atskirą programą, ku
rią atliks Lietuvos klausyto
jams dar prieš šventę. Apibū
dinant žmogų kartais užtenka 
išvardinti jo atliktus darbus. 
Vilniuje Gražina diriguos dai
ną “Pasėjau dobilą”.

Gintarė Jakelaitytė-Bukaus- 
kienė, Niujorkas. Nauja ateivė, 
iš Lietuvos, spėjusi apsiprasti 
ir greitai susiprasti. Muzikos
mokslus baigusi Vilniuje, Gin
tarė neaimanuoja ir nedejuoja 
dėl pasirinkto gyvenimo kelio, 
o atsiraitojusi rankoves grie
bė “arti” lietuviškos chorinės 
muzikos dirvonus Niujorko lie-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

a* t .

Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, 
Torontas. Mes visi gerai žino
me, kad norint išblaškyti bites, 
užtenka paimti bičių motinėlę 
iš avilio ir visas iki tol buvęs 
koordinuotas darbščių bitelių 
gyvenimas bus sunaikintas. 
Kaip surežisuotame teatre, iš
eivijos choriniame gyvenime 
motinos-bitės vaidmuo tenka 
Daliai Skrinskaitei-Viskon- 
tienei. Ji spėja atlikti daugy
bę darbų, tuo rodydama pavyz
dį kitiems. Jos tvirto ryžto dė
ka mes šiandien gyvename 
mintimis apie būsimą kelionę, 
susitikimus ir šventę.

Dalios tikėjimą išeivijos 
ateitimi geriausiai išsakyti 
jos pačios žodžiais: “... mes 
turim rasti jėgų ir būdų atsi
spirti prieš tuos, kurie teigia, 
kad XXI amžius ras tik mūsų 
mažos tautelės pėdsakus. Mes 
esame vienos tautos vaikai ir 
tik eidami kartu rasime stip
rybę. Kaip grįžtančius namo 
paukščius - tegu visų daininin
kų ir šokėjų keliones laimina 
Dievas ir duoda išminties su
prasti jos tikslą ir Dainų šven
tės tikrąją prasmę. Laimin
gos ir prasmingos kelionės vi
siems”. Vilniuje ir Kaune Da
lia diriguos dainą “Laisvės var
pas”.

Jau tik kelios savaitės iki XII- 
jo ateitininkų kongreso, rengia
mo Vilniuje 1994 m. liepos 15-17 
d.d. Tai pirmasis ateitininkų 
kongresas mūsų laisvoje sosti
nėje. Rengtas V-sis kongresas 
1940 m. Vilniuje neįvyko, komu
nistinei rusų imperijai okupa
vus Lietuvą prieš pat suplanuo
tą kongreso pradžią. Šis kongre
sas yra tarsi pakartojimas ano 
prieš 54 metus neįvykusio kong
reso.

Įvykis yra ypač labai svarbus 
Lietuvoje sparčiai besiorgani
zuojančiai jaunajai ateitinin- 
kijai, rodančiai didelį gyvastin
gumą ir pareigą skleisti krikš
čioniškąjį idealą tautos gyve
nime.

Kongresas savo turiniu, tiks
lais ir vizija į ateitį ras atgar
sį visoje mūsų tautoje. Tad dau
geliu požiūrių jis taps tikrai is
toriniu kongresu. Bus gilus savo 
turiniu, taipgi turėtų būti dide
lis savo manifestacija, kad jį pa
stebėtų ne tik Vilnius, bet ir visa 
mūsų tauta.

Mieli ateitininkai, jis tokiu 
turi būti, jis toks ir planuoja
mas. Pradedamas studentų ir vy
resniųjų moksleivių prieškong- 
resine stovykla Berčiūnuose. 
Turbūt nesunku suprasti, kad 
tokiam kongresui pravesti la
bai reikalinga jūsų stipri tal-

ka. Lietuvos ateitininkai - gau
sūs naujomis idėjomis, bet tuš
čiomis kišenėmis. Nuo jūsų dos
numo daug priklausys ir kongre
so pasisekimas, o tuo pačiu ir 
pokongresinis rezultatas. O pi
nigų dar gerokai trūksta, nors 
iki šiol jau nemaža dalis atei
tininkų atsiliepė į mūsų prašy
mą. Kai kurie paaukojo ir dides
nes sumas. Tad ačiū jums vi
siems - aukojusiems ir norin
tiems aukoti. Ypač laukiame iš 
jų ateitininkiškos aukos. O jei 
kas dar galėtų savo auką padi
dinti, Lietuvos ateitininkija 
bus labai dėkinga.

Vyresnieji Lietuvos ateitinin
kai Lietuvos okupaciniu laiko
tarpiu yra paženklinti daugybe 
gyvybės aukų, o iš mūsų šiuo me
tu prašoma tiktai piniginės au
kos.

Mieli ateitininkai, tęskime 
idealistinę ateitininko aukos 
istoriją.

Ačiū už kantrybę.
Aukas siųsti Ateitininkų fede

racijos fondui: Lithuanian Ca
tholic Federation Ateitis, 12690 
Archer Ave., Lemont, IL 60439.

Ateitininkų federacijos 
fondo valdyba

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Dr. Gina J, Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Viktoras Ralys, Los Angeles. 
Saulėtosios Kalifornijos “vai
kas”, apkeliavęs beveik visus 
lietuviškus Amerikos telki
nius, nieko nebijo. Ne jam su
kaustyti įstatymai, karšta sau
lė ar žemės drebėjimai. Gyve
na savo muzikos pasaulyje, 
dainuoja, diriguoja, vargonais 
groja energingai suka “Spin
dulio” ratą. Vilniuje Viktoras 
diriguos dainą “O, Nemune”.

Raimundas Obalis, Ročes- 
teris. Tai dar vienas pavyzdin
gas vadovas, kuris nepaleidžia 
savo saujelės dainininkų. Jisai 
vertas didžiausios pagarbos, 
kaip ir kiti mažųjų lietuviškų 
salelių chorelių dirigentai, 
kurių dėka dar vis skamba lie
tuviška giesmė ir daina. “My
lime Raimundą ir džiaugiamės 
jį turėdami. Dabar nuotaikin
gai ruošiamės Dainų šventei”- 
sako jo choristai - “su nekant
rumu laukiame, kada pamaty
sime savo vadovą kitų dirigen
tų būryje Lietuvoje”. Kaune 
Raimundas Obalis diriguos 
dainą “O, Nemune”.

Nijolė Puronaitė-Benotienė, 
Torontas. “Pradėjusi antrą sa
vo gyvenimo dešimtmetį išeivi
joje esu laiminga, kad sugebė
jau suprasti ir įsijungti į lie
tuvišką visuomeninę veiklą, 
kad supratau tikslus ir rūpes
čius dėl mūsų išeivijos ateities. 
Dainų šventė Lietuvoje, ma
nau, galinga banga plūstels ir 
į mūsų žemyno krantus, ir mes 
sutelkę dėmesį ir visas jėgas 
dar daug metų dainuosime lie
tuviškas dainas”. Savo gimta
jame mieste Vilniuje diriguo
siu dainą “Oi, rhotinėle”.

Pirmieji skrydžiai į Lietuvą
DABAR GALITE SKRISTI FINNAIR LĖKTUVU PER HELSINKĮ 

GERIAUSIAI, PATOGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PASIEKTI LIETUVĄ 
NUO GEGUŽĖS 20 D. IKI RUGSĖJO 30 D.

• Pirmieji skrydžiai iš Toronto į Lietuvą per Helsinkį
• Naujausi MD-11 lėktuvai • Aukščiausios kokybės turistinė klasė

• Nauja komercinė klasė • Leidžiama po 2 lagaminus

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

Darius Polikaitis, Čikaga. 
Gilaus tikėjimo, patrauklaus 
savo tauria asmenybe, jaunos 
kartos muzikos vadovas-diri- 
gentas, aktyvus visuomenės 
veikėjas. Tėvelių šeimoje 
įgautas lietuviškas tradicijas, 
tautinį sąmoningumą ir darbš
tumą Darius toliau tęsia sa
vo vadovaujamuose kolekty
vuose. Lietuva ir daina skam
ba Dariaus širdyje nenutils- 
tamais garsais “Aš čia gyva .. 
suburdama visą išeivijos lie
tuvišką jaunimą. Kaune Darius 
diriguos dainą “Šiaurės pa
švaistė”.

Jonas Govėdas, Torontas. Per 
didžiąsias metų šventes kana- 
diškose mokyklose būna neiš
pasakyta laimė, kuriam choro 
vadovui tenka Jono kaip akom
paniatoriaus ar chormeiste
rio paslaugos. Jonas yra idea
lus suaugusiųjų ir vaikų chorų 
meistras, turintis didelį talen
tą. Jo gyvenime neegzistuoja 
garbė, puikybė ar kieno nors 
“ego”, jis iki paskutinės savo 
kūno ląstelės ištikimas menui 
ir muzikai. Vilniuje ir Kaune 
Jonas diriguos savo paties su
kurtą dainą “Už Lietuvą tėvy
nę motiną”.

‘Skrydžiomrtankio ludcnmaii ii Helsinkio į Kiančiu mūsą dalininke Air Uihuania ®/=Z/V/V/7//7 geriausias pasirinkimasTaupykite skrisdami i Lietuvą
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
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.

Siunčiama suma ..................................................

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

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

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

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

AMERIKOS DOL. KANADOS DOL.

......................... 12.00

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

...........................15.00

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

Gavėjas: ..............................................................

Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į Lietuvą per Helsinkį. Pirmi patirkite Finnair kokybę prieinama kaina tarp gegužės 20 d. ir rugsėjo 30 d.Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.
Skambinkite savo kelionių biurui arba

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

1-800-461-8651 geriausias pasirinkimas
Toronto (416) 222 0740
Sąlygos: Trumpiausia kelionė-7 dienų Ilgiausiai mėnesių Bilietai perkami iš anksto 45 dienas prieš išvykstant Neįskaitytas išvykimo mokestis. Užsakant reikia pilnai susimokėti 

Atsisakant pinigai negrąžinami Keičiant skridimą reikalinga primokėti S200. ‘Skrydžio tvarkaraščio suderinimai iš Helsinkio į Kauną su mūsų dalininke Air Lithuania.



Ekspedicijos, pervežusios brolių Juškų palaikus i Lietuvą 1990 m. dalyviai: (iš dešinės) archeologas VYTAUTAS 
URBONAVIČIUS, Vilkijos Juškų muziejaus direktorius ALGIS SNIEČKUS, filologas ANTANAS MOCKUS ir 
žurnalistas HENRIKAS PAULAUSKAS

Iškilminga veliuoniečių eisena į paminklo broliams JUŠKOMS atidengimo šventę Nuotr. H. Paulausko

Po šimtmečio į Lietuvą
Įžymiam tautosakininkui kun. Antanui Juškai - 175 metai

Lietuvos vėliava kalnų viršūnėse
Alpinistas Mindaugas Kuz

minskas 1994 m. birželio 19 d. 
raštu pranešė, kad Lietuvos vė

liava jau suplevėsavo aukš
čiausioje Šiaurės Amerikos 
McKinley kalno (6.194 m) vir-

Homelife!
Realty One Ltd.

mūsų $10,000 loterijoje

MARUANA McKINNON
- Patarnavimas persikraustant 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 įdėjimas .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.

šūnėje. Ją ten birželio 12 d. 
iškėlė keliautojas-alpinistas 
Vladas Vitkauskas, tą pačią, 
kuri pernai buvo jo užnešta į 
Everestą (8.848 m).

Iš stovyklos (4.300 m) Vladas 
Vitkauskas į viršūnę kopė vie
nas, įveikęs beveik du kilomet
rus per vieną dieną. Penkių ki
lometrų aukštyje siautėjo ura
ganiniai vėjai. Kelios ameri
kiečių, vokiečių bei lenkų gru
pės, pasiekusios 5,500 m, grįžo 
atgal. Sunkiausia VI. Vitkaus
ko kopinio dalis buvo pačioje 
kalno keteroje, vedančioje į 
viršūnę, nes buvo prasidėjusi 
sniego pūga.

McKinley šlaituose šiemet 
būta gana daug nelaimių. Du 
korėjiečiai, pritrūkę jėgų, su
šalo. Kanadietė užsimušė, nu
kritusi nuo stataus ledo šlai
to. Dviem dienom vėliau po VI. 
Vitkausko žygio ir M. Kuzmins
kas su amerikiečių kalnų ka
reiviais pasiekė viršūnę.

Vladas Vitkauskas yra numa
tęs Lietuvos vėliavą iškelti 
visų kontinentų aukščiausio
se kalnų viršūnėse. Inf.

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

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

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.

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:

1994 m. birželio 16 d. sueina 
175 metai, kai Daujotuose, Ra
seinių rajone, gimė įžymus tau
tosakininkas, etnografas ir lek
sikografas kunigas Antanas 
Juška (1819-1880).

Paskutinius gyvenimo metus 
jis su broliu Jonu Juška (1815- 
1886) gyveno Kazanėje, leido 
lietuvių dainų rinkinius.

Jie Kazanėje ir buvo palai
doti, o jų kapas apleistas, per 
jį ėjo asfalto kelias. Vieninte
lis, kuris žinojo tikrąją palai
dojimo vietą, buvo vilnietis fi
lologas Antanas Mockus. Deja, 
bolševikų valdžia neleido nei 
kapo sutvarkyti, nei jų palai
kų pervežti į Lietuvą.

Tik 1990 m. to paties Antano 
Mockaus pastangomis buvo su
rengta ekspedicija į Kazanę, 
kurios metu surastas ir atkas

Lietuvai priskiriamas šventasis
Apie šventąjį Juozapatą-Joną Kuncevičių rašo kanadiečių laikraštis

“The Catholic Register” 1994 
m. birželio 11 d. laidoje iš
spausdino Alfredo de Manche 
straipsnį “Šv. Juozapatas — 
vienybės simbolis”. Straips
nio autorius rašo:

“Kai šiomis dienomis lan
kiausi Romoje, turėjau pro
gą apsilankyti nuostabioje 
Šv. Petro bazilikoje ir pasi
melsti prie daugelio popiežių 
antkapių, kurie čia buvo šimt
mečiais laidojami. Tačiau bu
vau nustebęs dėl Lietuvos vys
kupo ir kankinio šv. Juozapa
to palaidojimo po šio didingo 
pastato šoniniu altoriumi, vie
toje, kuri paprastai yra skiria
ma popiežių palaikams.

Jonas Kuncevičius gimė 
1580 m. Lietuvoje, Vladimiro 
mieste, ir buvo pakrikštytas 
cerkvėje rusų ortodoksų, ku
rie tuo metu buvo atsiskyrę 
nuo Romos. Būdamas jaunuo
liu, Jonas reiškė didelę mei
lę liturgijai, o būdamas 24 
metų tapo viennuoliu Vilniaus 
šv. Bazilijaus Didžiojo bend
ruomenėje ir priėmė vienuo
lišką Juozapato vardą. Jis ti
kėjosi ir meldėsi, kad įvyktų 
katalikų ir ortodoksų susivie
nijimas ir pats tapo kataliku, 
kai jo krašto Ortodoksų cerk
vė susijungė 1595 m. su Kata
likų Bendrija.

Jonas 1609 m. buvo įšventin
tas kunigu ir, būdamas 37 me
tų, paskirtas Polocko arkivys
kupu. Anksčiau kaipo pava
duotojas jis darbavosi unijos 
labui, ir jo pastangos prive
dė prie didesnio Lietuvos or
todoksų skaičiaus prisijungi
mo prie Katalikų Bendrijos”.

1623 m. šv. Juozapatas buvo 
Vitebske nukankintas ir jo kū
nas įmestas į Dauguvos upę. 
Dėl karų ir Lietuvos-Lenki
jos padalinimų išgriebtas iš 
upės šventojo kūnas buvo kil
nojamas iš vienos vietos į ki
tą. Straipsnio autorius rašo, 
kad “Antojo pasaulinio karo 
metu slapta buvo nugabentas 
į Šv. Petro baziliką Romoje.
1963 m., popiežiui Jonui XXIII 
pageidaujant, jo palaikai buvo 
palaidoti po šv. Bazilijaus al
toriumi Šv. Petro bazilikoje. 

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

i JAV dol. Kan. dol. '

j Perkėlimo suma     i

j Perkėlimo mokestis - 4%       i
1 i

j Pristatymas ..,.12.00. ....15.00. j
i i

Į Siuntėjas:..... . ........................................... Gavėjas; ...............................

tas brolių Juškų kapas ir jų 
palaikai parvežti į Lietuvą. 
(Buvo tada parvežtas Jono Juš
kos antkapinis paminklas, o 
Antanui skirtas jau Kazanės 
kapinėse buvo dingęs, pavog
tas).

Brolių Juškų palaikai buvo 
palaidoti Veliuonos švento
riuje, nes šiose apylinkėse 
Antanas Juška ypač daug lie
tuviškų dainų surinko ir už
rašė. Ant jų kapo pastatytas 
atnaujintas, iš Kazanės atvež
tas autentiškas Jono Juškos pa- 
minklas-kryžius, o Antanui, 
pagal seną nuotrauką, sukur
tas naujas iš gražaus ir bran
gaus granito. Šių paminklų pa
šventinimo iškilmės Veliuono
je tapo gražia iškiliųjų Lietu
vos kūrėjų atminimo švente.

Henrikas Paulauskas,
Vilnius

Jo kūnas yra gerai išsilaikęs, 
ir kad lankytojai galėtų jį ma
tyti, yra laikomas relikvijų 
skrynioje po stiklu”.

Vladimiro miestas, kuriame 
gimė šv. Juozapatas, yra Ukrai
noje. 1596 m. Liublino seime 
paskutinysis gediminaitis Di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Zigmantas Augustas perleido 
Ukrainą kartu su Vladimiro 
miestu Lenkijai. 1580 m. šis 
miestas DLK nebepriklausė.

Jonas Kuncevičius buvo ne 
lietuvis, bet ukrainietis, 
tačiau tuo metu ne tautybė, 
o priklausomybė valstybei bu
vo pabrėžiama. Dėl šv. Juoza
pato pasišventimo ir sumanios 
energingos veiklos šiuo metu 
unitai (bizantiškų apeigų ka
talikai) yra vyraujanti tikyba 
Ukrainoje. Ukrainiečiai uni
tai po Antrojo pasaulinio ka
ro pasivadino ukrainiečiais- 
katalikais ir šv. Juozapatą lai
ko didelėje pagarboje. Toron
te yra jo vardu pavadinta šven
tovė, o JAV-se — vyskupija.

Šv. Juozapatas beveik visą 
savo gyvenimą darbavosi Di
džiosios Lietuvos kunigaikš
tystės teritorijoje, buvo Vil
niaus Švč. Trejybės bazilijo
nų vienuolyno vyresniuoju. 
Savo veikla jis pristabdė 
Maskvos veržimąsi į vakarus. 
Maskva bandė prisijungti vi
sus ortodoksus, tačiau po 1595- 
1596 m. unijos DLK ortodoksų 
skaičius labai sumažėjo.

Nors šv. Juozapatas nebuvo 
lenkas ir Lenkijoje negyve
no, tačiau lenkų spauda prie 
lenkų šventųjų sąrašo priski
ria ne tik šv. Kazimierą, kuris 
neturėjo nė lašo lenkiško krau
jo, bet ir šv. Juozapatą, kuriam 
ne jie, bet lietuviai turėtų skir
ti daugiau dėmesio. Kol kas tai 
padaro kiti.

(Autoriaus klaidos: Vitebs
kas yra prie Dauguvos, o ne 
Dniepro; 1963 m. popiežiumi 
buvo Jonas XXIII, o ne XIII).

Red. pastaba. Senuose litur
giniuose bei istoriniuose teks
tuose šv. Juozapatas priski
riamas istorinei Lietuvai pa
gal to meto jo gimimo vie
tos valstybinę priklausomybę. 
Naujųjų laikų tekstuose, pvz.
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Archeologas VYTAUTAS URBONAVIČIUS prie atkasto brolių JUŠKŲ 
kapo Kazanės kapinėse 1990 m. Nuotr. H. Paulausko

Kalba Veliuonoje filologas ANTANAS MOCKUS šventinant brolių ANTANO 
ir JONO JUŠKŲ paminklus, atgabentus bei atnaujintus Lietuvoje 1990 m. 
Kun. Antanas Juška pasižymėjo kaip lietuviškų dainų rinkėjas ir leidė
jas XIX šimtmetyje Nuotr. H. Paulausko

kunigų brevioriuje, minimo 
šventojo gimtuoju kraštu jau 
nurodoma Ukraina.

Niekinama šventovė
Vilniaus Šv. Ignoto (jėzuitų) 

šventovė buvo pastatyta XVII 
š. pradžioje. Šalia jos stovi vie- 
nuolynas-noviciatas. Po jėzui
tų ordino uždarymo (1773 m.) 
ir paskutiniojo Lietuvos-Len
kijos padalinimo (1795 m.) tais 
pastatais naudojosi carinės 
Rusijos, Lenkijos, Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos kariuome
nės. Apie dabartinę šios šven
tovės padėtį š. m. gegužės 22 
d. laidoje rašo lenkų savait
raštis “Lad”:

“Šiandien teisėti savinin
kai Vilniaus jėzuitai stengia
si atgauti šį pastatų ansamblį 
— iki šiol dar vis nesėkmin
gai.

Šventovė lig šiol yra užda
ryta, joje vyksta simfoninio 
orkestro repeticijos, o po var
gonais yra restorano direkto
riaus kabinetas. Noviciato 
pastato koplyčioje yra resto
ranas ir baras, o šių dviejų 
‘kultūros institucijų’ iškabo
je — Adomo aprangoje jojantis 
vyriškis. Ar tai nėra pasity
čiojimas iš šventojo kankinio 
(šv. Andrius Bobola), kuris 
čia pradėjo savo vienuoliško 
gyvenimo auką? Noviciato pa
state yra technikos bibliote
ka. Vienas šio pastato funda

i 
i 
t 
i 

torių buvo Jurgis Bobola, mū
sų šventojo giminaitis. Čia gy
veno šv. Andrius, atlikdamas 
savo noviciatą, o dabar tech
nikos biblioteka rengia įvai
rių namų apyvokos daiktų, ki
birų, puodų parodas”.

Čia kalbama apie “Bočių” 
restoraną, kurį Vakarų pasau
lio turistai mėgsta lankyti. J.B.

Aukojo "T. žiburiams”
$500 - a.a. Irenos Mačikūnienės 

testamentinis palikimas; $200 - 
KLKM dr-jos Delhi skyrius; $150 - 
S. Obcarskas; $100 - A. Sekonis, 
V. Motiejūnas, a.a. Vytauto Burago 
testamentinis palikimas, S. Varan- 
ka, KLB Delhi-Tillsonburg apy
linkės valdyba; $80 - S. Dargis; $50
- kun. P. Dilys; $30 - dr. B. Paproc- 
kas; $25 - S. Janušonis; $20 - A. 
Mičiūdas, P. Baltuonis; $14 - T. 
Aleliūnas; $12 - J. Sarpalius, V. 
Simanas, B. Kasias, V. Anelaus- 
kas, B. Genčius, V. Rastenis; $10 - 
J. Astas, K Barmus, M. Shea, A. 
Adams; $9 - N. Ward-Cerekas; $7
- J. Baronaitis; $5 - J. Karosas, J. 
Botyrius, A. R. Kravalis, P. Bieli
nis; $4 - T. Kaminskas, M. Berno
tas, P. Ruikis; $3 - E. Krikščiū
nas, R. Ališauskas; $2 - M. Gude
lis, B. Čižikas, J. Dimskis, A. Taut
kus; $1 - D. Gudelis, R. K. Gruodis.

Garbės prenumeratų atsiuntė:
$150 - A. Kantvydas; $100 - S. 

Rakštienė, dr. A. Vyšniauskas, A. 
Riauba; $80 - A. Albee; $70 - E. 
Kaptein; $62 - J. Janulaitis; $60
- A. Kudirka, G. Janušonis, J. Za- 
bieliauskas, V. Levickas, prel. Vyt. 
Balčiūnas, A. Domeika, J. Dunčia,

a

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.

S. Kiršinąs, A. Karosaitė, K. J. Gri
gaitis, M. Pužauskas.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$52 - M. Kupris; $50 - V. Karni- 

lavičius, O. Daugirdas, J. Jasine- 
vičius, V. Kulikauskas, P. Janulis, 
S. Styra, J. Girdauskas, E. Docius, 
M. Aukštuolis, S. Bužinskas, L. 
Abromonis, dr. R. Zabieliauskas,
A. B. Gleveckas, R. Kazlauskas, J. 
Stankus, A. Šeškus, J. Genys, K. 
Kaminskas, V. Abramavičius, K. 
Dalinda, G. Ciparis, P. Aras, Z. V. 
Gvalda, S. Matulevičius, N. Arda- 
vičius, A. Craig, V. Ripskis, V. Pe
čiulis, T. A. Merkevičius, P. Dron- 
seika, D. Chainauskienė, A. Bliū- 
džius, V. Kuzma, V. F. Beliajus, J. 
Černauskas, A. J. Bersėnas, L. A. 
Rudis, I. Rosė, M. Gudjurgis, Z. 
Vainauskas, B. Kušlikis, V. Bire- 
ta, B. Girčys, V. Banelis, prof. S. 
Ginaitė, O. Jakimavičius, J. Šim
kus, A. Aleliūnas, S. Kowbell, dr. 
S. Dubickas, A. Grubis, M. Kudir
ka, St. Dzikas, V. Jokubauskas, 
R. Jurkus, P. Adomaitis, I. Ehlers,
B. Lukas, M. Kairienė, F. Ignai- 
tis, A. Pavilonis, M. Adamonis, 
kun. R. Krašauskas, kun. J. Gra- 
bys, S. Paulaitis, J. Jonaitis, V. 
Lenauskas, K. Rimkus, A. O’Dono- 
hue, P. Rasimas, S. Meškauskienė.

Už dvejus metus rėmėjo prenu- 
numeratų atsiuntė E. Giedra ir D. 
Slyžys.

Nuoširdus ačiū už paramų lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie siųsdami regulia
rių prenumeratų, prideda ir aukų.



Nuotaikų įamžinimas
Šv. Jono lietuvių kapinių 

lankymo dienų, gegužės 29, 
Anapilio moterų būrelis su
organizavo dailininkų Palmy
ros Damijonaitienės ir Kęs
tučio Keparučio meno darbų 
parodų, kurių aplankė daug 
svečių, jų tarpe ir Stasys 
Obcarskas iš Anglijos, vienin
telis lietuvis, 1983 m. už vi
suomeninę veiklų Anglijos ka
ralienės pagerbtas O.B.E. (Or
der of British Empire) žyme
niu. Parodoje jis ypač domė
josi skulptūromis ir ta proga 
pašnekino dail. K. Keparutį.

— Mano supratimu, Jūsų 
vardas ir kūriniai yra naujie
nos lietuviŲ visuomenei. Kiek 
laiko jau dirbate meno srityje 
Kanadoje?

— Atvažiavau iš Lietuvos 
1990 m. ir po poros mėnesių 
gavau skulptoriaus darbų pa
minklų dirbtuvėje. Nuo to lai
ko iki dabar esu užimtas meno 
kūrybos srityje.

— Prašau trumpai apibrėžti 
savo meno mokslus ir darbus.

— Esu gimęs Raseinių rajo
ne, Nagių kaime, Lietuvoje 
1949 m. Su šeima 1951 m. bu
vau ištremtas į Sibiru. Su
grįžęs į Lietuvų, studijavau 
Kauno politechnikos institu
te ir Vilniaus respublikinia
me Dailės institute. 1976 m. 
po meno mokslų dirbau pro
jektuotoju gamykloje “Vilma” 
ir kombinate “Dailė”.

Nuo 1975 m. dalyvavau res
publikinėse taikomojo meno 
parodose, gaudamas diplomų 
ir laureato pažymėjimų. Esu 
gavęs bronzos ir sidabro me
dalius už projektų darbus 
Maskvoje ir turiu 10 autori
nių patentų už lietuviškus kū
rinius. Dirbau kaip dailinin- 
kas-projektuotojas viešbu
čiuose “Vilnius” ir “Lietuva” 
ir respublikos Vilniaus klini
kinėje ligoninėje. Nuo 1983 m. 
esu Lietuvos dailininkų sųjun- 
gos narys.

— Žiūrėdamas į parodoje iš
statytus kūrinius, aš įsivaiz
duoju, kad Jūs atstovaujate 
labai plačiam “meno kūrinių 
frontui”. Ką dėl to pasakytu
mėte?

— Tai gal nėra “platus fron
tas”, bet daugiau meno darbai 
vartojant įvairias medžiagas: 
portretai/biustai iš molio, me
džio ir vario; paminklai ir kry
žiai iš granito ir plieno; figū
ros yra padarytos naudojant 
medį, granitų ir varį.

— Mano supratimu, speciali
zacija daugiau garantuotą ko
kybę ir tuo palengvintą darbo 
ir gamybos organizavimą. 
Kaip aplamai su organizavi
mu?

— Organizaciniu atžvilgiu 
esu dviejose kryptyse — pa
minklų projektavimas ir ga
myba priklauso vienai kryp
čiai, visa kita yra meno kūryba.

— Jūs gyvenate Hamiltone. 
Kokius ryšius palaikote su lie
tuvių bendruomene?

— Palengva susipažinau su 
lietuviais asmeniškai ir dabar 
jaučiuosi įsijungęs į lietuvių 
bendruomenės kultūrinę veik
lų, pvz. “Aukuro” teatrų, pen
sininkų koncertus.

— Čia matomi Jūsų pamink
lų, skulptūros bei tapybos pa
vyzdžiai. Įdomu ką galėtumėte 
pasakyti apie paminklų pro
jektavimą ir gamybą?

ALGIMANTAS RASTAUSKAS, Lietuvos garbės konsulas Argentinai (kairėje), VERA TATARŪNIENĖ, Brazili
jos LB pirmininkė ir MILDA LENKAUSKIENĖ, PLB valdybos vicepirmininkė (vidury) su Montevideo lietuvių 
tautinių šokių ansambliu “Ąžuolynas” 1994 m. gegužės 22 d.

— Dirbdamas Lietuvoje, tu
rėjau progos projektuoti ir 
daryti paminklus. Atvykęs į 
Kanadų, susipažinau su ke
liom didelėm paminklų gamy
bos bendrovėm. Pagrindinis 
skirtumas šioje srityje yra 
technikos panaudojimas. Aš 
jaučiu, kad esu kompetentin
gas šioje srityje.

— Paaiškinkite trumpai sa
vo skulptūros kūrinius?

— Savo darbais bandau iš
reikšti individo nuotaikų ir 
charakterį. Tas siekis man yra 
labai svarbus, nes skulptūra 
įamžina tų būsenų ir parodo 
mane kaip kūrėjų.

— Kita Jūsų meno veikla yra 
tapyba. Ką apie tai galėtumėte 
pasakyti ?

— Atvirai kalbant, savo tapy- 
bų laikau daugiau kaip mėgė
jiškų užsiėmimų ir tapau kai 
kų tik draugams bei pažįsta-
miems.

— Man atrodo, kad Jūs sa
vo kūriniais reaguojate į klien
tų užsakymus. Jei taip dirbate, 
tai ar neturite konflikto tarp 
menininko kūrybinių polėkių 
ir kliento reikalavimų?

— Šis konfliktas egzistuoja 
mene nuo Adomo ir Ievos lai
kų. Anglų patarlė sako: “The 
customer is always right”. Jei
gu aš sugebu patenkinti klien
tų ir save kaip menininkų, tai 
jaučiuosi įkopęs į “Olimpo 
kalnų”!

— Kaip Jūs apibrėžtumėte 
savo dailės darbus? Kokiam 
“meno stiliui ” a tstova uja te ?

— Klientų užsakymai yra la
bai konkretūs ir praktiški, to
dėl mano darbai ir yra realis
tiniai.

— Jei aš tapčiau Jūsų klien
tu, Jūs mane geriau aptarnau
tumėte nei kiti komerciniai 
menininkai?

— Esu tos pačios tautos at
stovas, turiu lietuviškos meno 
mokyklos auklėjimų ir tikiu, 
kad suvokiu lietuvių skonį, 
papročius bei tradicijas.

— Laikas bėga, menininkai 
kuria ir siekia visuomenės su
pratimo bei įvertinimo. Orga
nizaciniu ir pasiekimo atžvil
giu menininkai arba auga, ar
ba pranyksta. Kaip Jūs savo 
ateitį įsivaizduojate, sakykim, 
po penkerių metų, čia, Ontario 
provincijoje?

— Man patinka Jūsų klausi
mas — “aukštyn”, arba “že
myn”? Žinoma, mano noras bū
tų kilti “aukštyn”, ir aš steng
siuos dirbti šia kryptimi. La
bai man yra sunku konkrečiai 
įsivaizduoti, kur mes būsime 
po penkerių metų, bet reikia 
tikėtis, kad ateityje turėsiu 
daugiau parodų, rodančių lie
tuvių tautos charakterį ir kul
tūrų.

Atsiųsta paminėti
KRAŽIŲ SKERDYNĖS, istori

niai duomenys, papildyti ilius
tracijomis, 160 psl. ir viršeliai. 
Sudarė Leonas Mulevičius, išlei
do Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla Vilniuje 1993 m. Spausdino 
“Aušros” spaustuvė. Tiražas — 
3.000 egz.

Mindaugas Bartninkas, SENO
VĖS LIETUVIAI, religija ir mi
tiniai vaizdiniai, 210 psl. ir vir
šeliai. Išleido Valstybinis leidy
bos centras Vilniuje 1993 m. 
Spausdino valstybinė įmonė

Dail. KĘSTUTIS KEPARUTIS, skulptorius, (kairėje) pokalbyje su svečiu iš Anglijos STASIU OBCARSKU 
Anapilio moterų būrelio 1994 m. gegužės 29 d. surengtoje jo skulptūrų ir dail. PALMYROS DAMIJONAITIENĖS 
juostų parodoje

Vilčių ir tikrovės ritmui
Pasidomėjus tautos problemomis Jono Aisčio raštuose

Č. SENKEVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Spalvingi atsiminimai
Po daugelio metų, kai pasi

rodė prisiminimų rinkinys 
“Apie laikų ir žmones”, išeivi
jos skaitytojų užteko, ir, jei 
būtų buvę leista, knyga per 
rusų prispausto lietuvio ran
kas būtų ėjusi iki suplyšimo. 
Ji nepaprasta, tai lyg iš rai
džių sudėlioti spalvingi port
retai, į kuriuos labai norisi 
žiūrėti vienų kartų ir dar ka
žin kelintų — kiekvienas žodis 
tenai taiklus, kiekvienas sa
kinys puošnus, apdžiuvę ar nu
byrėję dygliai, nebėra to įkai
tinto puolimo, laiko perspek
tyva į visa leido pažiūrėti ne 
tik ramiau, bet ir su šypsena 
tartum kokia naujoviška poeti
ne puošmena.

Skaitome, tiksliau gyvų ma
tome, Papilio arų — Kazį Bin
kį, poetų “iki kaulo smegenų”, 
tarusį, kad visi geri žmonės 
vaikšto basi. Draugystė su A. 
Miškiniu buvusi “gyva poezi
ja”. Kiek bendrų nuotykių, iš
gyvenimų! Kiekvienas menk
niekis užtarnautai atstovau
ja to laiko dvasiai.

Poeto ir bičiulio Petro Juo
delio pasukimas į kairę įsiter
pė tarp daugybės kitų klausi
mų ir problemų, kurias vieni 
bandė labai paprastai spręsti, 
kaip Michalina Navikaitė- 
Meškauskienė, kiti į visa žiū
rėjo daug rimčiau. Tumas — 
tai “vienintelis tikras mūsų 
turtas”.

Prancūzijoje Jurgis Savic
kis pasakoja autoriui apie 
nedėkingų popieriaus pirklį 
kaunietį Fainų, vokiečių oku
pacijos metu slėptų ir globo
tų. Nieko nuostabaus, kad

“Spauda”. Tiražas — 3.000 egz. 
Kaina sutartinė.

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETAS, 1943- 
1993, trumpa to laikotarpio 
raidos apžvalga, 48 psl. ir virše
liai. Sudarė Alg. Liekis. Išleido 
Lietuvos seimo leidykla Vilniuje. 
Spausdino valstybinė įmonė 
“Spauda”.

METMENYS, 66, 1994, kūryba 
ir analizė, 192 psl. ir viršeliai. 
Red. Vytautas Kavolis, leidžia 
AM & M Publications, spausdina 
Morkūno spaustuvė Čikagoje. 
Prenumeratos kaina — $15 JAV. 

skaitytojas su ypatingu dėme
siu sustos prie Liudo Giros 
paveikslo. Tas besiblaškantis 
poetas, daugiau negu dvivei
dis, nuėjęs tarnauti bolševi
kų okupantams, jų armijoje 
pasiekęs kapitono laipsnį, 
lengvai leido suprasti “kaip 
klounai gali būti pavojingi 
ir žiaurūs”.

Žvilgsnis į save
“Poesis et veritas” straips

nyje J. Aistis skaitytojus nu
veda į tam tikrus, keistus, gal 
ne visai suprantamus kūrybi
nius užkulisius. “Kadaise poe
tų vaizdavausi povų — susi- 
mųsčiusį, svajingų” — rašo jis, 
savikritikos pagrindu palie
čia giliausius talento bei dva
sinio proveržio užkampius. 
“Poeto pašaukimas sudėtin
gas, pasiruošimas ilgas, dar
bas kruopštus ir malonumo 
maža arba visai nėra”. Dėsto, 
kad su kiekvienu eilėraščiu 
jautęsis esųs debiutantas, nau
jokas. Savižvalgoje paduoda 
net “tris savo eilėraščio va
riantus su visomis klaidomis 
ir netobulumais”. Tokios rū
šies straipsniai labai reti mū
sų literatūroje. Tačiau tos poe
tinės išpažintys leidžia poetų 
pažinti kone arčiau negu tikrų 
giminaitį.

Papildomai savo vidinio pa
saulio dar daugiau parodo ra
šinyje “Knygos — mielosios 
draugės”, kuriame sako, kad 
“knygų pasaulin mane įvedė 
tėvas”, turėjęs nemažų įvai
riausių knygų rinkinį. Aiš
kinimai apie knygas ir jų 
reikšmę gyvenime baigiami 
šviesiu knygų leidėjo Anta
no Kniukštos prisiminimu. 
Tas rašytojų bičiulis ir glo
bėjas yra išleidęs per tūkstan
tį knygų. Ano laikmečio aki
mis — tai didelis įnašas lie
tuvių kultūron.

Graudūs sųskambiai
Trečioji leidinio dalis “Mil- 

fordo gatvės elegijos”, sudėtos 
iš šešių straipsnių, sudaro lyg 
ir apibendrinantį įspūdį, neš 
apmųstymai, pasisakymai, pa
žiūros ir siūlymai susiklosto 
išvadomis ne tik kas parašyta 
ar sukurta, bet ir tuo, kas iš
gyventa, pastebėta, patirta ei
nant gana vingiuotu gyvenimo 
taku. Sustota prie sukčių ir 
apgavikų, kurie braunasi į 
“meninę gyvenimo sritį”. Ap
gailėta, kad “į kultūrininkų 
paprastai žiūrima, kol juo ne
reikia prisidengti savo sielos 
skurdo, kaip į kvailutį, kuriam 
nieko nereikia”.

Tokie ir panašūs elegiški 
sųskambiai aidi iš puslapio į 
puslapį. Nesakytume, kad jie 
būtinai turėtų veržti gomurį 
ir versti pravirkti: štai kokie 
mes niekam tikę. Tie sųskam
biai sklinda iš gilumos, nesu
laikomi, nes kitaip jie neatlik
tų savo paskirties. Elegijos 
nepatikusios nė “tarybiniams” 
politikams, kurių manymu, 
poeto tikslas buvęs juos be 
reikalo juodinti. Tačiau J. 
Aistis aiškiai taria: “Juodo 
daugiau juodinti negalima”. 
Sielodamasis dėl tautos ne
gerovių, jis sako, kad ydos 
esančios gajesnės už dorybes.

Vėtra viršūnėse
Straipsnyje “Valpurgijų 

naktys” kliūva kone visoms 
anuometinės Lietuvos viršū
nėms: politikams, redakto
riams, valdininkams, kariuo

menės vadui. Nemažesniu at
virumu pakratyti ir išeivijos 
bendruomenės veikėjai, ku
rių tarpe ir poetui tekę kiek 
pasimaišyti. Paliesta ir poli
tika aplamai. “Asmeniškai 
patarčiau ateities politikams 
ir valstybininkams niekad ne- 
sirašyti sutarčių su rusais, 
nes man būtų labai įdomu ži
noti, ar yra buvusi bent viena 
rusų sutartis su kaimynais, 
kurios rusai bet kada istori
joje būtų laikęsi, tada, kai jie 
turėjo galių jų sulaužyti”. 
Šiuos žodžius rašydamas, Jo
nas Aistis nežinojo, kad dėl 
sutarčių su rusais dabar Lie
tuvų valdantys politikai bus 
kitos nuomonės.

Poeto pažiūrų credo už
sklendžiamas straipsnyje 
“Bendruomenės mišios”. Čia 
jis rašo: “Manding šeimoje 
ir bendruomenėje reikia 
Šventosios Dvasios”, bet ir 
teisingumas turi būti neslo
pinamas ar dangstomas — “is
torijoje reikėtų kalbėti ne 
tiktai apie Vaidotus, Margi
rius, bet ir visus išgamas bei 
parsidavėlius”.

Nesibaigiantys klausimai
Kai pasirodė “Milfordo gat

vės elegijos”, išeivijoje buvo 
įvairių atsiliepimų ir vertini
mų. Tada ne vienam atrodė, 
kad Jonas Aistis savo aštriu 
botagu per daug čaižė jam ne
patinkančius asmenis arba į 
tamsius užkampius varė šio
kių tokių iš reikalo susida
riusių nepriklausomos valsty
bės inteligentijų.

Gal kai kam ir šiandien taip 
ar panašiai atrodys, pasigi
linus į J. Aistį? Tačiau klau
simo sprendimas, jei toks iš 
viso kyla, turbūt nėra atrody
muose. Gal arčiau prie tikro
vės prieitume, žiūrėdami į tuš
čias pakopas ir tardami kur kų 
norėtume užkelti. Vieni gal 
norėtų aukštumoje matyti ge
nerolus ir ministerius, kiti 
— poetus ir pranašus. Kas ir 
kaip juos turėtų surikiuoti, 
kai valstybei visi reikalingi 
ir kai iš anksto bus žinoma, 
kad visose pakopose stovės 
tikrų ir netikrų.

Skaitydamas šių knygų, gali 
jaustis apstotas daugybės 
klausimų. Šalia pasigrožėji
mo puošniu žodžiu, netikėtais 
ir stipriais teiginių trenks
mais, atsiveria platus mųsty- 
mo laukas, kuriuo reikia vaikš
čioti iš lėto, dairytis, kad 
nepaklystum.

Sunku pasakyti, kiek tuo ver
tingu leidiniu domėsis jau
nieji išeivijos intelektualai? 
Lietuvai betgi tai atkastas lo
bis. Ir ne tik tai. Mažų mažiau
sia Jono Aisčio aiškūs ir atviri 
pasisakymai, elegijomis pavir
tę rūpesčiai gali būti gera ro
dyklė tvirtinant naujų Lietu
vos nepriklausomybę — mieli 
vadovai, nekartokite anuomet 
padarytų klaidų. Gal dar ne 
per vėlu kreiptis?

Jonas Aistis, RAŠTAI II. Re
dagavo Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas ir Antanas Vaičiulaitis. 
Leidinio teises pasilaiko (Co
pyright) Aldona Aistis. Aplan
kas Jono Kuprio. Išleido Atei
ties literatūros fondas, 409 
50th Place, Western Springs, 
IL 60558, USA. Literatūros se
rija nr. 43. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629, USA. Kny
gos kaina — $15. Gaunama lei
dykloje arba pas spaudos pla
tintojus.
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C1 KULTIJRIlfJE VEIKLOJE
Prof. dr. Juozas Eretas (Ehret), 

gimęs 1896 m. spalio 18 d. ir mi
ręs 1984 m. kovo 19 d. Bazelyje, 
yra šveicaras, didžiąją savo gy
venimo dalį atidavęs Lietuvai, net 
ir tapęs jos piliečiu. Velionies 
dešimtosioms mirties metinėms 
skirtą parodą, atspindinčią jo ša
kotą veiklą Lietuvoje, surengė 
Kauno viešoji biblioteka. Paro
dos atidaryme gausiai susirinku
siems kauniečiams kalbėjo isto
rikė dr. Aldona Vasiliauskienė, 
primindama, kad velionis, pri
klausęs Lietuvos katalikų moks
lo akademijai, ir pokariniais me
tais užsienyje garsino bei gynė 
Lietuvą, tikėdamas jos prisikė
limu.

Istorikas prof. dr. Juozas Jakš
tas, gimęs 1900 m. rugsėjo 9 d. 
Slabadoje, dabartiniame Ukmer
gės rajone, mirė JAV Klivlande 
1989 m. liepos 31 d. Jis parašė 
daug istorinių studijų bei veika
lų, ilgus metus bendradarbiavo 
“Tėviškės žiburiuose”. Spaudo
je pranešama, kad jo memoriali
nį fondą Ohajo valstijos Kento 
universiteto bibliotekoje įstei
gė Filadelfijoje gyvenanti duk
ra Liucija Jakštaitė-Cox. Fondo 
lėšomis bus papildomas bibliote
koje jau turimas didelis lietuviš
kų leidinių rinkinys, kurį 1971 m. 
pradėjo telkti Kento universiteto 
etniškųjų programų lietuvių kil
mės vadovas dr. J. F. Cadzowas, 
Lituanistikos instituto narys. Au
kų čekus Dr. J. Jakšto fondui pra
šoma rašyti ir siųsti šiuo adresu: 
Kent State University Libraries, 
Juozas Jakštas Fund, P. O. Box 
5190, Kent, OH 44242, U.S.A.

A. a. Antanina Dambrauskaitė, 
lyrinis sopranas, buvusi Lietuvos 
operos teatro solistė Kaune, ge
gužės 18 d. mirė Floridos Maja
mio (Miami) mieste. Ji gimė 1905 
m. kovo 7 d. Šiauliuose, lankė 
gimnaziją šiame mieste. Velionė 
taipgi mokėsi Klaipėdos konser
vatorijoje, 1930 m. baigė Vladi- 
slavos Grigaitienės dainavimo 
klasę Kauno muzikos mokykloje. 
Lietuvos operon Kaune buvo pri
imta 1929 m. ir debiutavo Tatja
nos vaidmeniu P. Čaikovskio “Eu
genijuj Onegine”. 1933 m. vasarą 
tobulinosi Romoje, prof. E. Ghi- 
baudo studijoje. Velionei teko 
gastroliuoti Prahoje, Vienoje, 
Budapešte, Paryžiuje, Berlyne. 
Ji buvo talentinga pagrindinių 
soprano vaidmenų atlikėja dau
gelyje operų, ypač iškilusi vo
kiečių okupacijos metais, kai So
vietų Sąjungon pasitraukė so
pranas Aleksandra Staškevičiūtė 
(1899-1984), Prahos konservato
rijos auklėtinė. Jos abi buvo tuo
metinės Lietuvos operos primado
nos. Pokario Vokietijoje 1947-49 
m. velionė dirbo Augsburgo ope
ros teatre. Atvykusi į JAV, dai
navo Majamio simfoninio orkest
ro koncertuose, kurio dirigentas 
tada buvo Ceaser La Monaca. Su 
koncertais velionė aplankė daug 
JAV lietuvių kolonijų, neužmirš- 
dama net ir Kanadą pasirinkusių 
torontiečių. Trumpame “Draugo” 
pranešime rašoma, kad velionės 
palaikai bus palaidoti Lietuvoje.

Bronys Raila, kalifornietis žur
nalistas, kritikas, daugelio publi
cistinių straipsnių ir knygų auto
rius, 1930 m. išleidęs eilėraščių 
rinkinį “Barbaras rėkia”, š. m. ko
vo 23 d. sulaukęs aštuoniasdešimt 
penkerių metų amžiaus, balandžio 
14 d. tapo Lietuvos rašytojų są
jungos nariu. “Literatūra ir me
nas” balandžio 20 d. laidoje pa
skelbė pluoštą jo minčių apie da
bartinę Lietuvos literatūrą, rašy
tų š. m. vasario 16 d. Pasmerkęs 
dabar ten labai išpopuliarėjusi 
kalbiniu požiūriu nepriimtiną 
“postmodernizmą”, B. Raila pa
žeria teisingų priekaištų poezi
jos darkytojams: “Nors didžuo- 
jamės, kad esam ‘poetų šalis’, ta
čiau gal nebūtų žalos, jei kiek su
mažėtų ypač tosios naujosios 
‘postmodernistinės’ poezijos ga
myba. Bent du josios trečdaliai 
drąsiai galėtų dar nebūti spaus
dinami knygutėmis ar žurnalų pus
lapiuose, tuo suteikiant privile
giją vyresniesiem poetam ‘post- 
modernistam’ kiek pailsėti, o jau
niesiem — ilgiau pasikankinti: 
pasilavinti ir bręsti ne tik stilis
tiškai, bet dar filosofiškai, idė
jiškai, nevengti to, kas praktikuo
jama mokyklose bei skaityklose. 
Tada išsivystys kūrybinių išgyve
nimų nuotaikos, suvirpės daugiau 
tikrų minčių ir idėjų, atsiskleis 
daugiau protingumo ir žaismo. 
Jeigu kam atrodys, kad Brazdžio
nio ar Mieželaičio eilėraščių ra
šymo manieros ir stiliai nebetin
kantys ar senstelėję, tai nebus 
kenksminga dar kiek pamąstyti 
apie Rilkę ar ir Radauską . . .”

Klaipėdos fotografijos salo
nas klaipėdiečius pakvietė šio 
miesto moksleivių foto darbų pa
rodom Žemės dienai skirtose ne
spalvotose nuotraukose pagrindi
nis jaunųjų fotografų dėmesys te
ko jų bendraamžiams, pajūrio ir 
aplinkinių vietovių gamtovaiz- 
džiams.

Šiaulių dramos teatras savo 
repertuarą papildė žydų klasiko 
Šolomo Aleichemo apysaka “Tev- 
je pienininkas”. Ją inscenizavo 
ir režisavo Regina Steponavičiū
tė. Pagrindinį Tevje vaidmenį su
kūrė Sigitas Jakubauskas, žmonos 
Goldės — Glitą Dautartaitė, duk
rų vaidmenis — Lina Bocytė, Ra- 
suolė Laurinaitytė, Rimantą Vai- 
čekonytė ir Virginija Jakštaitė. 
Šiuo spektakliu džiaugiasi visos 
Lietuvos žydų bendrija.

Vilniaus jaunimo teatro rež. 
Eimuntas Nekrošius savo klasiki
niais spektakliais skina laurus 
Europos teatrų festivaliuose. Šį 
pavasarį Lenkijos Toninės tarp
tautiniame teatro festivalyje 
“Kontaktas” jis laimėjo pagrin
dinį prizą ir buvo paskelbtas ge
riausiu režisieriumi. Laurus jam 
atnešė pagal A. Puškino “Mažą
sias tragedijas” su vilniečiais ak
toriais paruoštas spektaklis “Mo
cartas ir Saljeris. Don Chuanas. 
Maras”. Šis režisūrinis E. Nek
rošiaus darbas prieš porą mėne
sių jam taipgi pelnė Grand Prix 
įvertinimą Petrapilio (St. Peter
burgo) festivalyje. Atrodo, vil
nietis E. Nekrošius jau yra susi
laukęs platesnio tarptautinio pri
pažinimo už kaunietį rež. Joną 
Jurašą, tebesikapstantį JAV mo
dernizmo smėlyje.

Septyniolikametis smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis gegužės 
pabaigoje išlaikė egzaminus ir 
buvo priimtas į pasaulinio garso 
Juilliardo muzikos mokyklą Niu
jorke. Konkursinėn atrankon įsi
jungė apie 100 iš viso pasaulio at
vykusių kandidatų. Smuiko kated
ros vedėja Dorothy de Lay, jo bu
simoji mokytoja Juilliardo mo
kykloje, kaunietį V. Čepinskį ra
mino, kad stojamuosiuose egza
minuose jam pakaks tik kelių kon- 
kursan įjungtų kūrinių ištraukų. 
Jos pastaba buvo teisinga. Ver
tintojai V. Čepinskį sustabdė dar 
neįpusėjusį konkursinės progra
mos. Be kauniečio V. Čepinskio, 
Juilliardo muzikos mokyklon bu
vo priimti ir trys kiti talentingi 
jaunuoliai. Daug lėšų pareikalaus 
ketverius metus truksiantis moks
las. V. Čepinskis, lengvai išlai
kęs stojamuosius egzaminus, tiki
si gauti Juilliardo muzikos mokyk
los stipendiją, bet jam taipgi rei
kės Lietuvos vyriausybės versli
ninkų ir JAV lietuvių finansinės 
paramos. Apie 25.000 dolerių kai
nuos ir geras smuikas, kurio da
bar ieško Lietuvos filharmonijos 
orkestro direktorius Eugenijus 
Janutėnas ir dirigentas Juozas 
Domarkas. Jiedu yra pagrindiniai 
V. Čepinskio globėjai muzikos 
pasaulyje.

Valstybinis leidybos centras 
Vilniuje išleido naują Antano 
Drilingos romaną “Ateiti ir iš
eiti”. Jo pagrindinis veikėjas — 
poetas ir vysk. Antanas Baranaus
kas. Romaną apipavidalino dail. 
Saulius Chlebinskas. Jo autorius 
anykštėnas A. Drilinga yra žur
nalistas, poetas ir rašytojas. Jo 
romanas “Jau saulelė” (1982) yra 
susietas su K. Donelaičiu. A. Dri
linga teigia, kad vysk. A. Bara
nausko gyventą laikotarpį sten
gėsi atkurti remdamasis archyvuo
se rastais dokumentais bei kita 
istorine medžiaga. Recenzentas 
Vytautas Vitkūnas “Tiesos” skai
tytojams pasakoja: “Romanas 
‘Ateiti ir išeiti’ skaitytojo dėme
sį patraukia daug kuo. Visų pir
ma A. Baranauskas jame parodo
mas gal ne tiek kaip vyskupas, 
poetas, sukūręs garsųjį ‘Anykš
čių šilelį’, bet kaip žmogus, gy
venąs realiame pasaulyje. Jį, kaip 
ir kitus, supo žmonės, veikė ap
linka, papročiai, tradicijos. Ne 
visus ir jis galėjo mylėti. Buvo 
ir tokių žmonių, kurių nemėgo. 
Nors buvo aukšto rango dvasinin
kas, vis tiek jautė neišvengiamą 
akistatą su amžinybe. O tai A. 
Baranauskui sukeldavo minčių 
apie žmogaus gyvenimo prasmę, 
jį irgi apnikdavo nerimas, abe
jonės. Ir čia ne romano auto
riaus vaizduotės padarinys. Juk 
taip buvo. Be A. Baranausko, ro
mane yra ir kitų veikėjų — pro
vincijoje dirbantis mokytojas, 
moksleivė Teklė, Rasa . . . Tai 
žmonės, turintys savąjį gyveni
mą, kurį likimas pasuko neleng
vu keliu, ne visada tuo, kurio ' 
buvo siekiama, tikimasi”, y ust
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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.

ŠALFASS-gos pareigūnai, vykstantys į Lietuvę pasitarimams sportinio bendra
darbiavimo ir kitais reikalais su Lietuvos sporto vadovybe. Iš kairės: ALGIS RU
GIENIUS (iš Detroito), SIGITAS KRAŠAUSKAS, AUDRIUS ŠILEIKA - ŠAL- 
FASS pirm, ir MINDAUGAS LEKNICKAS (torontiškiai) Nuotr. V. Urbono

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 5.00%

180-364 d. term, ind.......... 5.50%
1 metų term, indėlius...... 5.50%
2 metų term, indėlius...... 5.50%
3 metų term, indėlius...... 6.00%
4 metų term, indėlius...... 6.25%
5 metų term, indėlius...... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.50% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.25% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.50%
Taupomąją sąskaitą ....... 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. IW...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 ..... 7.00%

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

T. V.

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,--------

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Čikagos “Neries” vyry A klasės tinklininkai, ŠALFASS-gos žaidynėse Detroite, 
laimėję 1994-jų mėty meisterio vardą. Klūpo iš kairės: W. Blazauskas, J. Ku- 
žiela, P. Urba, B. Mozeris. Stovi iš kairės: B. Garaliauskas, J. Inovskis, B. Mic
kus ir A. Stankaitis Nuotr. Sig. Krašausko

q\/i ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

MASKELL INSURANCE
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 KUBAS11
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

INSURANCE BROKERS LIMITED
—i 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

44-sios ŠALFASS žaidynės 
Detroite

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Tinklinio varžybose dalyvavo 4 

komandos: Čikagos “Neris”, Niu
jorko “LAK”, Klivlando “Žaibas” 
ir Detroito “Kovas”. Varžybos pra
vestos (Round Robin), kiekvienas 
su kiekvienu sistema.

Pirmose rungtynėse “Neris” nu
galėjo “LAK” 15-8, 15-8. Sekančio
se “Žaibas” nesunkiai įveikė “Ko
vą” 15-9, 15-5. Vėliau “Neris” po apy
lygio pirmojo seto ir gana sėkmingo 
antrojo, 15-13, 15-6 įveikė “Žaibą”. 
Tolimesnėje varžybų eigoje “Kovas” 
laimėjo 15-7, 15-10 prieš “LAK”, 
“Neris” prieš “Kovą”, 15-6, 15-11 
ir “Žaibas” 15-10,15-10 prieš “LAK”.

Pusiau baigmės varžybose susiti
ko tris laimėjimus pasiekusi “Ne
ries” komanda su “LAK”, turinčia 
tris pralaimėjimus. Ir šios rungty
nės baigėsi “Neries” naudai 15-6, 
15-9. Antrose “Žaibo” - “Neries” 
(“Žaibui” baigmę pasiekus su dviem 
ir “Neriai” su vienu laimėjimu) 
rungtynėse “Žaibas” išsikovojo per
galę prieš “Kovą” 15-11, 15-10 ir pa
teko į baigmę su “Nerim”, kuri pir
menybėse iki šiol neturėjo nė vie
no pralaimėjimo. Pagaliau ir šios 
rungtynės baigėsi jų naudai 15-5, 
15-7. Jiems ir atiteko 1994-jy ŠAL
FASS-gos meisterio vardas.

Kėgliavimo (Bowling) varžybose 
dalyvavo 8 sportininkai: šeši iš Ha
miltono ir du iš Detroito. Varžybas 
pravedė detroitietis Algis Čerekas. 
“High Game” varžybose vietomis da
linosi: R. Čerekas 176 - pirmoji, 
V. Butvilą 172 - antroji (abu detroi- 
tiškiai) ir R. Sakalas (Hamiltonas) 
166 - trečioji. “Series High” varžy
bose: R. Sakalas 484 — 1 vieta, R. Če
rekas 484 - 2 v. ir V. Butvilą 474 - 3 v. 
Kiti varžybų dalyviai hamiltonie- 
čiai: E. Bartninkas, P. Stanaitis, 
I. Stewart, V. Skebūnas ir J. Ban
nerman.

Ledo ritulio varžybose dalyva
vo Hamiltono “Kovas”, Čikagos “Gin
taras”, Detroito “Kovas” ir Toron
to “Jungtis”. Pirmą vietą laimėjo 
Hamiltono “Kovas”, baigmėje nuga
lėjęs Toronto “Jungtį” 2:0. Dėl tre
čios vietos rungėsi Detroito “Ko
vas” ir Čikagos “Gintaras”. Regu
liarus rungtynių laikas nedavė re
zultatų, baigėsi lygiomis. Laimė
tojui išaiškinti buvo mušami baudi
niai (po 5), ir tas nieko nepakeitė. 
Pagaliau - pritaikyta taisyklė: kas 
pirmas pasieks įvartį (tęsiant bau
dinių sistemą), bus skelbiamas lai
mėtoju. Taip Detroito “Kovas” ir 
pasiekė pergalę, laimėdamas kartu 
trečiąją vietą. Aplamai visose rung
tynėse buvo išvystytas “kieto” sti
liaus žaidimas. Apie lauko tenisą - 
vėliau.

44-sias Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto žaidynes vykdė Detroito 
klubas “Kovas”. Organizaciniam ko
mitetui vadovavo ilgametis klubo 
pirm. Algis Rugienius ir kt. Varžy- 
biniam komitetui vadovavo Vitas Ru
gienius, kuris kartu vadovavo ir 
krepšinio varžyboms su pagalbinin
kais Edžiu Kaspučiu ir Kastyčiu 
Giedraičiu. Tinklinio varžyboms 
vadovavo Jonas Grigaitis ir Vitas 
Underys. Ledo ritulio vadovas Gy
tis Udrys. Lauko teniso dr. Algis 
Čerekas. Teisėjų komisijai pirmi
ninkavo Robertas Janukaitis.

Varžybos visose šakose vyko sklan
džiai, kurioms Detroito “Kovo” dar
buotojai buvo pasiruošę. Šeštadie
nio vakare vyko sportininkų vaka- 
ras-šokiai. Pirmenybėse atgaivos 
atnešė jaunių A klasės krepšinis.

Malonu buvo stebėti mūsų bręstantį 
atžalyną, kuris netrukus perims 
išeivijos krepšinio reprezentavi- 
mą. Sig. K.

Rautins krepšinio mokykla
Prieš metus sėkmingai veikusi 

buvusio gabaus krepšininko Leono 
Rautins mokykla Toronte, šiais me
tais vėl yra organizuojama, ir ji vyks 
dviem laikotarpiais: nuo 1994 lie
pos 18 iki 22 dienos “Our Lady of 
Mount Carmel”, 3700 Trelawny Circ
le, Mississauga, Ont, ir nuo rugpjū
čio 2 iki 5 dienos “Fr. Michael Goetz 
Sec. School”, 330 Central Parkway 
West, Mississauga, Ont.

Programa abiejų sesijų metu bus 
vykdoma: dienos metu nuo 8.30 ry
to iki 4 vai. p.p. (8 vai. ryto iki 5 vai. 
p.p. rugpj. 2-5 sesijoje). Amžius nuo 
8 iki 15 metų (berniukai ir mergai
tės). Kaina $175. Vakaro metu, nuo 
6 vai. v. iki 9 vai. v. (6 vai. v. iki 9.30 
vai. v. rugpj. 2-5 sesijoje). Amžius 
nuo 16 iki 19 metų (berniukai ir mer
gaitės). Kaina $100. Kursų metu bus 
organizuojamos aukštesnės klasės 
varžybos, į kurias bus kviečiami 
JAV ir Kanados “Scouting” specia
listai.

Mokyklos kūrėjas ir jos vadovas 
Leonas Rautins pirmuosius žings
nius krepšinyje pradėjo Toronto 
“Aušros” klube. Žaidė Šv. Mykolo 
gimnazijoje mokslo metų laikotar
piu. Aukštosios klasės krepšinį 
pradėjo Minnesotos universitete, 
vėliau Syracuse. Kanados olimpinė
je rinktinėje žaidė nuo 1977 iki 1982- 
jų. NBA lygoje “Philadelphia 76”, 
“Indiana Pacers” ir “Atlanta Hawks” 
žaidė 1983-84 metų laikotarpiu. 
Taip pat yra žaidęs Europos aukš
tojoje lygoje Italijoje.

Mokyklos direktorius (General 
Manager) Stepas Ignatavičius krep
šinį žaidė šv. Mykolo gimnazijoje. 
Buvo komandos kapitonu. Pora kar
tų pripažintas geriausiu žaidėju vi
durinių mokyklų lygoje. Buvo kvies
tas į Kanados olimpinę rinktinę. 
Žaidė Waterloo ir Albertos universi
tetų rinktinėse ir buvo pripažintas 
penktuoju geriausiu žaidėju Kana
doje. Žaidė Vakarų Kanados “Ali 
Star” komandoje. Buvo vyriausiu 
treneriu “Sheridan College” rink
tinės. Ilgametis “Aušros” krepši
nio komandų treneris, pradedant 
jaunučiais, baigiant vyrų koman
domis.

Larry Hurst, mokyklos administra
torius, krepšinį žaidęs Bloor Col
legiate 1963-1968. Vyriausias tre
neris Mississaugos “Monaruss Bon- 
tam” komandos, kuri 1994 provinci
jos pirmenybėse laimėjo bronzos 
medalį. Yra šios mokyklos vadovy
bės narys. Dalyvauja “Aušros” klu
bo sportinėje veikloje.

Jaunuoliai kviečiami susidomėti 
šios mokyklos siūloma programa. 
Mokantis visuomet yra daugiau ga
limybių tobulėti. Mokyklos adre
sas: Rautins House International 
Basketball School, 15 Cosmo Road, 
Etobicoke, Ontario, M8X 1Z3, arba, 
3509 Wagondust Rd., Mississauga, 
Ontario, L4Y 3M1. Telef. (416) 618-1718.

ŠALFASS pareigūnai 
vyksta Į Lietuvą

1994 liepos 4 d. Vilniuje vyks spor
to konferencija, kurios metu galuti
nai turės būti aptarta 1995-jų vasa
rą Lietuvoje vyksiančių V-jų Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių pla
navimo bei kiti organizaciniai reika
lai. Į šią konferenciją ir pasitari
mus su Lietuvos sporto vadovybėmis 
išeivijai atstovauti vyksta ŠALFASS- 
gos pirmininkas Audrius Šileika, 
Mindaugas Leknickas ir Sigitas Kra- 
šauskas. Iš Detroito vyksta Algis 
Rugienius, JAV-bių išvykos į V-sias 
PLSŽ komiteto pirmininkas. Taip 
pat vyksta Rimas Dirvonis, ilgame
tis ŠALFO darbuotojas iš Čikagos.

Išeivijos sporto žurnalistai 
į Atlantą

Vilniuje, “Karolinos” viešbuty
je, 1994 m. gegužės 25-27 d.d. vyko Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos sporto 
žurnalistų seminaras. Jame dalyva
vo Tarptautinio olimpinio komiteto, 
Tarptautinių ryšių departamento 
direktorius Fekrov Kidane, Tarp
tautinės lengvosios atletikos fede
racijos spaudos ir ryšių su visuo
mene atstovė Valerie Servageon, 
1996 m. įvyksiančių Atlantos olim
pinių žaidynių spaudos vadovas 
Bob Brennan ir Baltijos kraštų spor
to vadovybių bei žurnalistų sąjun
gų atstovai.

Vilniaus filharmonijoje surengto
je LTOK visumos sesijoje paminėti 
olimpinio judėjimo 100-mečio bei 
70-ųjų metinių, kai Lietuvos spor
tininkai pirmą kartą rungtyniavo 
olimpinėse žaidynėse. Šią proga 
iškiliuosius Lietuvos sportininkus 
sveikino prez. A. Brazauskas. Tar
pe apdovanotųjų LTOK garbės raš
tais yra ir Valdas Adamkus.

Seminaro metu kilo klausimas 
dėl paskyrimo Lietuvos sporto žur
nalistų į 1996-jų Atlantos olimpia
dą. Lietuvos atstovai nusiskundė, 
kad jiems kelia problemą lėšos ir 
kiti su tuo surišti reikalai. Semi
nare dalyvavęs Lietuvos olimpinis 
atašė prie 1996 m. XXVI olimpia
dos organizacinio komiteto Atlan
toje Remigijus Gaška pasiūlė, kad 
būsimoje olimpiadoje Lietuvai at
stovauti būtų skiriami išeivijos 
sporto žurnalistai: Sigitas Krašaus- 
kas, Vytautas Grybauskas ir Pranas 
Mickevičius. Jie užsimokėtų kelio
nės išlaidas ir pragyventų savo lė
šomis, tuo pačiu suteiktų Lietuvos 
spaudai visą informaciją, liečian
čią olimpinių žaidynių eigą. Pasiū
lymas buvo nuoširdžiai priimtas. 
Liko techniškieji reikalai - susi
rišti su minėtais žmonėmis ir klau
simą galutinai apspręsti su Lietu
vos tautiniu olimpiniu komitetu.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų veiklos svarbiosios 

datos: birželio-liepos mėn. — jau
nučių atetininkų stovyklos Juod
krantėje, Lietuvoje; liepos 11-14 
d.d. — studentų ir moksleivių dar
bo ir studijų prieškongresinė sto
vykla, Berčiūnų stovyklavietėje, 
Lietuvoje; liepos 14-17 d.d. — At
eitininkų federacijos XII kongre
sas Vilniuje, Lietuvoje; liepos 
17-23 d.d. — Sendraugių ateitinin
kų sąjungos stovykla Dainavoje, 
JAV; rugpjūčio mėn. — Mokslei
vių ateitininkų keliaujančios vys
kupijų stovyklos Lietuvoje; lie
pos 24 — rugpjūčio 6 d.d. — Jau
nučių ateitininkų sąjungos sto
vykla Dainavoje, JAV; rugpjūčio 
7-14 d.d. — Moksleivių ateitinin
kų sąjungos stovykla Dainavoje, 
JAV; rugsėjo 2-5 d.d. — Ateitinin
kų federacijos darbo dienos sa
vaitgalio studijų dienos Daina
voje, JAV.

Šios savaitės mintis: “Šlama 
šilko vėjas, aguonėlė žydi, ei va
lio saulute, tu visur mus lydi” (va
saros sveikinimas). O.G.

Skautų veikla
• Stovyklos “Romuvoje” rug

pjūčio 7-20 d.d. vadovybė: virš, 
tunt. v.s. A. Senkus, antrą savaitę 
v.s. A. Baltakienė. Dvasios vadas 
ir programų vedėjas v.s. fil. kun. 
A. Saulaitis, SJ, komendante ps. L 
Paškauskienė, ūkio vedėjai R. 
Paškauskas ir ps. P. Petrauskas. 
Stovyklos prižiūrėtojas j. ps. R. 
Sriubiškis, seserijos pastovyklės 
virš. tunt. s. V. Senkuvienė, bro
lijos ps. dr. R. Saplys, gail. sesuo 
ps. V. Puzerienė (ji prižiūrės ir 
valgyklą), laužavedžiai vyr. sk. si. 
I. Pivoriūtė, pl. A. Wilkinson, ps. 
A. Biškevičienė ir v. si. D. Bara- 
kauskaitė, sporto vadovė ps. fil. 
M. Leknickas, v. sk. si. G. Balta- 
kytė, vandens apsaugai ir progra
mai vyr. sk. si. A. Staerton ir j. b. 
v.v. A. Pacevičius, meno vadovė v. 
si. S. Šileikienė ir vyr. sk. si. R. 
Gast. Draugovėms vadovaus tie 
patys draugininkai su savo pava
duotojais ir skiltininkais; prisi
dės instruktoriai v.s. fil. A. Sau
laitis, SJ, ps. J. Yčienė, vyr. sk. 
R. Birgiolienė M.

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyrinial išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai ‘Stogų dengimai 

625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y1K4

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

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).

LIETUVIŲ
-L. J. r T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA: IMA:

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 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
8.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
8.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.75% už OHOSP (variable rate) 
3.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvybė, drauda) 

3.75 kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000

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

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

1 metų ................. 8.00%
2 metų ................. 8.75%
3 metų ................. 9.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 6.60% 
(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 “| QO milijonų dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0Kjft

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 į- vestuvėms, laidotuvėms ir t.t. 

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

LEDAS HEI IIIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD
—w------- V

coLOUieix 
banker □

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest"

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 atsikviečiantjūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 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...............$11 35 plius mokesčiai
Pilna kaina sumokama užsisakant kelionę. Naudokitės proga, bilietų 

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 | 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.)

Kanados imigracijos minis- 
teris Sergio Marchi dabar pats 
ieško priežasčių, dėl kurių 
taip ilgai buvo uždelstas C. 
Gaylo ištrėmimas, atnešęs tar
nybines pareigas ėjusio poli
cininko T. Baylio nužudymą. 
Parlamentinė imigracijos mi- 
nisterio S. Marchio sekretorė 
Mary Clancy spaudos atsto
vams aiškino, kad 1993 m. bu
vo nutarta deportuoti apie 25. 
000 atmestų ateivių, o iš tik
rųjų grąžinta tik apie 9.000. 
Pasilikusiųjų eilėse yra apie 
3.000 kriminalinių nusikal
tėlių.

Dienraščio “The Toronto 
Star” korespondento B. Bren- 
to pranešimu, imigracijos pa
reigūnai jau surado savo Missi- 
ssaugos įstaigoje dingusius 
C. Gaylo dokumentus. Esą jie 
buvo rasti aiškioje vietoje,

apklausa netgi buvo nuslėpta 
nuo jį suėmusių policininkų. 
Peržiūros tarybos nariai pa
sikliovė kažkokio psichologo 
išvada, kad C. Haughtonas da
bar jau yra pasitaisęs 22-jų 
metų jaunuolis. Esą jis ves sa
vo sugyventinę, augins ketve- 
rių metukų sūnų ir duoną pel
nysis darbu statybose.

Kitokios nuomonės yra To
ronto detektyvų seržantas Wilf 
Townley, savo mintis išdėstęs 
dienraščio “The Toronto Sun” 
korespondentui R. Lamber- 
čiui. Detektyvų seržanto duo
menimis, tas pasitaisęs jau
nuolis su šautuvu rankose da
lyvavo net trylikos bankų, fi
nansinių institucijų ir resto
ranų apiplėšimuose. Jo sėbrai

grobstė pinigus, o jis juos sau
gojo nuo policijos, apsiginkla
vęs kariniu automatiniu šau
tuvu. Suimtas C. Haughtonas 
teismui prisipažino tik dalį 
šių nusikaltimų ir gavo gero
kai sumažintą bausmę - ketve
rius metus ir 10 mėnesių ka
lėjimo. Už gerą elgesį buvo 
išleistas po 20 mėnesių.

Laisvėje jo betgi laukė grą
žinimas Jamaikon už Kanadoj 
padarytus nusikaltimus. Šią 
problemą jam dabar bent lai
kinai padėjo išspręsti gailes
tingi Kanados imigracijos per
žiūros tarybos nariai. Jiems 
Toronto detektyvų seržantas 
W. Townley primena, kad C. 
Haughtonas policijai nėra 
grąžinęs automatinio kariš
ko šautuvo, kuriuo buvo pa
siruošęs šaudyti į policinin
kus. V. Kst.

įvairios žinios
kur jų anksčiau niekas nebu
vo matęs. Susidaro įspūdis, 
kad jie buvo išimti ir kartote- 
kon grąžinti tik dabar. Tarp 
jų yra ir vieno pareigūno pasi
rašytas C. Gaylo išleidimas iš 
Guelpho kalėjimo už 2.000 do
lerių užstatą. To pareigūno 
pavardė jau žinoma imigraci
jos ministeriui S. Marchiui.

Nusivylimą atnešė ir Kana
dos trijų asmenų tarybos atei
vių reikalams gegužės 27 d. On
tario Kingstone padarytas 
sprendimas. Ji turėjo grąžin
ti Jamaikon bausmę atlikusį 
plėšiką Clevelandą Haughto- 
ną, bet jam leido pasilikti Ka
nadoje, jei nepadarys daugiau 
nusikaltimų. Šio nusikaltėlio

realty systems inc.
RAIMUNDAS (Raymond) 
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.

n ... ............ -A

Tautos fondo taryba birželio 
4 d. naujuoju TF valdybos pir
mininku išrinko Joną Vilgalį, 
kuris perims pareigas iš ilga
mečio valdybos pirmininko 
Aleksandro Vakselio. Šioje 
TF tarybos darbo sesijoje da
lyvavo 14 iš 15 išrinktų tary
bos narių. Darbotvarkė buvo 
plati, apimanti organizacinius 
darbus, paramos prašymų 
svarstymus bei ateities pla
nus. Nutarta paremti 70 stu
dentų Lietuvoje stipendijo
mis, kurių kiekviena yra tarp 
$150 ir $250. 90% studentų, ku
riem šį kartą buvo suteiktos 
stipendijos, yra iš tremtinių 
šeimų. Iš viso stipendijoms 
paskirta $12,950. Paramos 
taipgi susilaukė “Atgimimo” 
laikraštis, žurnalas “Naujo
ji viltis”, Šalčininkų rajono 
lietuviškos mokyklos, Pane
munėje statomas partizanams 
paminklas. TF paskyrė $10,000 
ALTos fondui paremti Jungti
nio baltų komiteto darbą lie
tuviškos informacijos srityje 
Vašingtone. Finansinė para
ma suteikta Neringos koordi
navimo komitetui, studen
tams, studijuojantiems To
mo Akviniečio kolegijoje Ka
lifornijoje, ir vaizdajuostės 
paruošimo projektui apie teis
mus Lietuvoje po Antrojo pa
saulinio karo. TF tarybos 
pirm. Juozas Giedraitis bir-

KROVINIAI (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

želio 8 d. išvyko į Lietuvą pa
nagrinėti galimybių Tautos 
fondui talkinti Lietuvai de
mokratizacijos kelyje ir pa
dėti Sibiro tremtiniams.

Rasa Razgaitienė, TF inf.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Čikagoje vis daž
niau pasirodo testamentų vyk
dytojai ir, prisimindami savo 
draugus, atneša jų išsaugotus 
daiktus, kurie kalba apie žmo
gaus nueitąjį kelią; galime di
džiuotis jais ir tvirtu jų ti
kėjimu, kad tėvynei laisvė bus 
iškovota. Štai prieš akis kabo 
tamsiai mėlynos spalvos uni
forma, kurią dėvėjo Juozas 
Rimkevičius, priklausęs JAV 
darbo daliniams Vokietijoje. 
Ant uniformos rankovės — tri
spalvės ženklas. Žavimės di
džiule įrėminta nuotrauka. 
Tai Pirmojo Lietuvos prezi
dento Karo mokyklos 18-toji 
laida 1936 m. Įdomūs išsaugoti 
karo mokyklos ženklai. Tai tik
rai brangus Juozo Rimkevi
čiaus palikimas. Atskirame 
muziejaus kambaryje sutelkti 
Lietuvos kariuomenės meda
liai, ženklai, žymenys ir nuo
traukos gali padėti mūsų litua
nistinių mokyklų mokiniams 
palyginti anų nepriklausomy
bės laikų karininkų aprangą 
su šiuometinės Lietuvos. Va
saros atostogų metu Čikagos 
lankytojams, ypač jaunimui, 
būtų naudinga užsukti į šį įdo
mų kultūros muziejų ir susipa
žinti su įvairiais rodiniais.

G. Valiulienė

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

Vienintelis 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-$~1 239 (Ran.)
Smulkesniųžiniųteiraukitės: tel. (41 6) 533-8443

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

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

Pensininkams nuolaida
VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:

Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai (iš kairės) INDRĖ 
VISKONTAITĖ, ARAS BAZILIAUSKAS, LINAS NARUŠIS ir LINA PAU- 
LIONYTĖ atliko programą lietuvių radijo valandėlėje “Tėvynės prisimi
nimai” birželio 12 d. Priekyje - radijo valandėlės ilgametė vedėja VIO
LETA LAURINAVIČIENĖ Nuotr. G. Paulionienės
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Dantų gydytoja
Gintarė Songailienė, as., d.d.s.
Naujas adresas
1553 Hurontario Street, (įpietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171

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

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

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

tb SKAITYTOJAI PASISAKO
MUS STIPRINA VAKARIEČIAI

Brangus Drauge,
Tavo laišką gavau, ačiū, o vėliau 

ir “Tėviškės žiburius”, už kuriuos 
labai dėkingas. Savaitraštis išsa
miai aprašo Lietuvą, išeiviją, dvel
kia prieškariniu patriotizmu. 
Jums, atrodo, pavyko išlaikyti lie
tuviškumą antrai, trečiai kartai, 
o pas mus žuvo pirmoji karta.

“Tėviškės žiburiai” aprašė, kaip 
Lietuvos patriotę A. Kaškonaitę 
kankino stribai Gulbinas, Maje- 
ris... Jei jie gyvi, Lietuvoje jie 
gauna padidintas pensijas, nau
dojasi privilegijomis. Išrinktas 
stribas V. Petkevičius į Lietuvos 
seimą, o prezidentas A. Bra
zauskas paskyrė jį Lietuvos ap
saugos komiteto pirmininku. V. 
Petkevičius aiškina, kad Burokevi
čius geras vyras, nereiktų jo teis
ti, nors jis organizavo perversmą 
Lietuvoj, skerdynes prie televizi
jos bokšto.

Kanadiškoj spaudoj rašoma, 
kad D. Britanijoj laikinai darba
vęsis geras vyras dr. Nesavas at
leistas, o jo vietą užėmė R. Rajec
kas. Jis partsekretoriavo Tech
nologijos fakultete, Mokslų aka
demijoj, galų gale buvo vicepre
zidentas ideologiniam darbui. Il
gais žiemos vakarais rašiau apie 
“dvi nepriklausomybes” - lyginu 
A. Brazauską su J. Basanavičiumi. 
Tai kontrastingos asmenybės. Da
bar mūsų gyvenimas nemielas. 
Anksčiau valdžia prisibijojo 
Maskvos, šiek tiek prisilaikė 
padorumo. Dabar siautėja nesi
varžydama. Jų yra dauguma, nie
kas negali sudrausminti. Mus val
do partsekretoriai, pirmininkai, 
tik kitokiu pavadinimu. Mes su
pinti kaip voratinklyje, esame 
apatijoj, beviltiškume, o blogiau
sia, kad jaunimui nerūpi Lietu
vos ateitis.

Vyriausias moderniųjų ryšių (telekomunikacijos) 
vedėja-as Lietuvoje

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

vedėja-as 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.

Dabar Lietuvą stiprina Vakarų 
tremtiniai, jų apsilankymai, pasi
sakymai kelia Lietuvėlės dvasią. 
Kviečiu Tave ir kitus vakariečius 
skristi į Tėvų žemę, bendrauti su 
tėvynainiais dvasiškai. Bendrau
dami mes pasijaučiame pilnaver
čiais žmonėmis. Reikia tikėti, 
kad mes atgimsime, kaip atgimsta 
gamta.

Viso geriausio! Su Dievu!
Tavo draugas nuo jaunų dienų,

Lietuva

PAGALBA ŪKININKAMS
Lietuvai atgavus nepriklauso

mybę, buvusiems savininkams 
grąžinama turėta žemė ir kitas 
nekilnojamas turtas. Kupiškio 
rajone šiuo metu savo žemę dir
ba per 3000 ūkininkų. Savaran
kiško darbo pradžia — labai sun
ki. Ūkininkus žlugdo monopolis
tinė perdirbamoji pramonė, kuri 
mažina žemės ūkio produkcijos 
supirkimo kainas, kelis mėnesius 
neatsiskaitomą už realizuotą pro
dukciją.

Vienintelė išeitis — atgaivinti 
kooperaciją. Kupiškio rajono ūki
ninkai šių metų gegužės mėnesį 
sukūrė kooperatyvą “Kupiškio 
ūkininkas”. Kooperatyvo valdy
ba, kurią sudaro 11 ūkininkų (val
dybos pirmininkas — J. Alekna) 
numato vystyti plačią gamybinę 
veiklą. Tam reikalui šiuo metu 
turime tik 3 pastatus (2 sandė
liai ir rūsys, bendras plotas — 
951 kv. m). Šie pastatai yra neto
li Kupiškio centro — buvusiose 
senose kareivinėse. Tačiau visiš
kai neturime lėšų įrenginiams 
įsigyti, net ir kooperatyvo veik
los pradžiai.

Norėtume prašyti Jus padėti 
mums įsigyti duonos ar pyrago 
gaminių kepimo liniją. Orienta
cinės tokios linijos kainos yra 
labai skirtingos. Rusiškų duonos 
kepimo linijų kainos apie 10 tūks
tančių dolerių. Vakarų firmų nuo 
45 tūkstančių dolerių iki 120-150 
tūkstančių dolerių (modernes
nių).

Kad Jūsų labai neapsunkintume 
savo prašymu, šias kainas mes 
Jums pateikėme tik kaip orien
tacines, o priimti sprendimą pa
liekame Jums.

A. Bidlauskas,
Lietuvos ūkininkų sąjungos 

Kupiškio skyriaus pirmininkas, 
Gedimino g. 36,4880 Kupiškis, 

Lithuania.

^JSAMOGmA' Knygų rišykla 
įtįLjf “SAMOGITIA” 

tKLJf meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

GINTARAS

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).
Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda   $7.00 plius $14 pristatymas 

arba
1 kg.......................... $1 -20 plius $14 pristatymas

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

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

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

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

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

Kelionės į. Lietuvą ir is Lietuvos: nuo $1050.

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

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

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

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Telefonas
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS B.A. M.L.S. LL.B. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

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

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

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

VI
 Nemokamas namų
I įvertinimas.

RF/HKK West Realty Inc.

C 1678 Bloor Street West i-p
Toronto, Ontario M6P 1A9 ĮJ^

An independent member broker Ohone: (416) 769-1616 '"E*L'D

Juozas (Joseph) NORKUS 
e namų pirkimo Ir 

pardavimo atstovas, 
patarnauja lietuvių kalba.

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

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

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

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

FAX 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

DRA ŪDA----INSURANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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rl# TO RO M T ©«T
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Birželio 26, sekmadienį, atšvęs- — Ateinantis penktadienis yra

H MONTREAL
tos Gerojo Ganytojo šventovės šven
tinimo metinės ir Wasagos misijos 
atlaidai. Po pamaldų visi vaišino
si skania pica, gardžiu vynu ir klau
sėsi “Gintaro" kaimo kapelos muzi
kos.

— Wasagoje, pradedant liepos 3 
sekmadieniu, Mišios Gerojo Gany
tojo koplyčioje bus 10 v.r.

— Birželio 28, antradienį, palai
doti: a.a. Antanas Palvenis, 77 m. 
amžiaus ir a.a. Rimas Urbanas, 52 m. 
amžiaus.

— “Kovos su vėžiu draugijai” Lie
tuvoje paremti būrelis prašo savo 
narių metinio mokesčio ir aukų sun
kiai sergantiems ligoniams Lietu
voje. Tuo reikalu prašome kreiptis 
į Danutę Barkauskienę (tel. 766- 
7066) arba Moniką Povilaitienę (tel. 
769-0948). Prisikėlimo parapijos 
bankelio sąskaitos numeris — 
164680.17.

— Draugija “Už tradiciją, šeimą ir 
nuosavybę”, kuri prieš eilę metų 
buvo surinkusi pasaulyje rekordi
nį skaičių parašų už Lietuvos ne
priklausomybę, šuo metu platina 
savo įkūrėjo prof. Plinio Correa 
de Oliveira knygą “Nobility and 
Analogous Traditional Elites in 
the Allocutions of Pius XII”. Tos 
knygos kaina — $60. Ją galima įsi
gyti Anapilio knygyne.

— Jau pradėti Anapilio didžio
sios autoaikštės vandens nutekė
jimo, grindimo ir asfaltavimo dar
bai. Tikimasi, kad jie bus baigti 
ateinančios savaitės pabaigoje. 
Pridėjus visus valstybinius ir pro
vincinius mokesčius, tie darbai kai
nuos $226,170.50. Kaip jau anksčiau 
skelbta, praeitą rudenį buvo išas
faltuota mažoji autoaikštė, kuri 
kainavo $18,297. Tad iš viso Anapi
lio autoaikščių pagerinimui iki at
einančios savaitės pabaigos bus iš
leista $244,467.50.

— Mišios liepos 3, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vaclovą Morkūną, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 10 v.r. 
už a.a. Elzbietą Kaunienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 140 asmenų. Budėjo visuome
ninės veiklos pirm. T. Stanulis.

— LN valdybos posėdis įvyks lie
pos 7, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN reikalingas darbininkas pa
stato priežiūrai. Kreiptis į LN raš
tinę tel. 532-3311.

— Birželio 28, antradienį, 7 v.v. 
įvyks LN visuomeninės veiklos po
sėdis. Negalintieji dalyvauti pra
šomi pranešti LN vedėjai tel. 532- 
3311.

— Liepos 10, sekmadienį, 12 v. 
LN vyrai ir Lietuvių namai rengia 
gegužinę Boyd Conservation vieto
vėje Cliffside 2, Woodbridge, Ont. 
Numatyta įdomi programa. Kviečia
me visus, ypač jaunimą, dalyvauti 
sporto varžybose. Autobusas išeis 
nuo Lietuvių namų 12 v. ir 12.05 v. 
p.p. nuo Vilniaus rūmų. Grįš 5 v.v. 
Norintieji registruojasi LN rašti
nėje 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 a.a. Va
lerijos Anysienės atminimui: $50 — 
L. Balsys, I. A. Gedrys. Iš viso 
statybos fonde yra $977,559.07. Au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

REIKALINGA nerūkanti auklė 5 
dienas per savaitę prižiūrėti 1 me
tų vaiko nuo liepos 1 d. Kipling ir 
Eglinton gatvių rajone. Skambinti 
tel 416-614-2294.

REIKALINGA moteris pilnai dar
bo dienai, 5 dienas per savaitę, pri
žiūrėti vyresnio amžiaus moterį 
High Park rajone. Skambinti po 6 
v.v. tel. 416-251-0798, 905-822-9139 
ar 905-527-0107 Hamiltone.

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._____ ___

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

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

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

. FL 33963, USA. Tel. (813) 656-5886. 

mėnesio pirmasis. Pirmais mėnesio 
penktadieniais ligoniai ir seneliai 
yra lankomi namuose ir prieglau
dose iš anksto susitarus. Pirmais 
mėnesio penktadieniais mūsų šven
tovėje vyksta šv. Valanda 7 v.v. su 
Mišiomis, kurios prasideda 7.30 v.v. 
Prieš Mišias klausoma išpažinčių.

— Ateinantis šeštadienis yra mė
nesio pirmasis. Pirmais mėnesio šeš
tadieniais Gyvojo rožinio draugija 
renkasi Rožinio kalbėjimui 10.30 v. o 
11 v. - Mišios. Pensininkų namuose 
Mišios 5 v.p.p.

— Birželio 22 d. palaidotas a.a. 
Antanas Slabosevičius, 71 m. am
žiaus, birželio 23 d. palaidota a.a. 
Aleksandra Procutienė-Klimienė, 88 
m. amžiaus.

— Pakrikštyta Alana-Viktoria, Ma
ry Anne (Sodonytės) ir David Col
gan dukrelė.

— Jaunų šeimų stovykla “Kretin
gos” stovyklavietėje, Wasagoj, vyks 
rugpjūčio 6-13 d.d. Daugiau infor
macijų pas Anitą tel. (416) 251-2657 
ar pas Lilį tel. (416) 740-3689.

— Mišios liepos 3, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už Dervinių šeimos miru
sius; 9.20 v.r. - už a.a. Juozą Gegu
žį; 10.15 v.r. - už a.a. Adolfiną ir a.a. 
Kazimierą Alseikas, a.a. Stasį Rui- 
bų, ir a.a. Oną Olekienę, 11.30 v.r. - 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

A. a. Valerijos Anysienės at
minimui vietoje gėlių M. Kyb- 
rancienė su šeima “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Vytauto Morkūno, bu
vusio Hamiltono Aušros Var
tų parapijos choristo, atmini
mui Hamiltono AV choras “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Vytauto Morkūno atmi
nimui Antanas Garkūnas, Dun
das, Ont., aukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

A. a. Antano Sprainaičio at
minimui, vietoje gėlių S. Bar- 
tusevičienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

A. a. Stasės Geidukytės 3 me
tų mirties prisiminimui Regi
na Geidukytė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Osvaldui Delkui mirus, 
jo atminimui vietoje gėlių V. 
ir O. Mamaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Juozo Girėno, penke- 
rių metų mirties prisiminimui 
Marija ir Juozas Malciai su 
šeima “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. A. Slabosevičiui mirus, 
užjausdami žmoną ir šeimą, 
Bronė ir Jonas Stankaičiai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — O. Juodišienė.

Anapilio autoaikštės vąjui 
aukojo: $150 — P. Karaliūnas; 
$50 — B. Abromaitienė.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” kelionei į 
Lietuvą paremti KLK moterų 
draugijos Prisikėlimo parapi
jos skyriaus valdyba paauko
jo $50. Dėkojame už auką. K.

KLB Toronto apylinkė nuo
širdžiai dėkoja “Paramos” lie
tuvių kredito kooperatyvo val
dybai už $1,500 auką apylinkės 
veiklai paremti. Nuoširdus 
ačiū!

PARDUODU tautinius, vilnonius, 5 
dalių drabužius, dydis 36 (16). Skam
binti tel. 1-604-538-1219.

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.

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.

GALITE PRISISKINTI PATYS

ŽEMUOGIŲ
■■MMillllllllllllllllllllll 
ROYAL LEPAGE 
■■■■Mllllllllllllllllllllll
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 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.

ŪKYJE
nuo pirmadienio iki penktadienio 6 v.r.-9 v.v., 

šeštadienį ir sekmadienį 6 v.r.-2 v.p.p.
Whittamores ūkis yra prie Steeles Avenue, 4 mylios į rytus nuo
Markham Road, (Highway 48). Dėl informacijos skambinkite

tel. 905-294-3275

Sol. ANTANAS KEBLYS dainuoja Klaipėdos konservatorijos salėje 1993 m. gegužės mėn., palydimas doc. Vytauto 
Tetensko liaudies instrumentų orkestro. 1994 m. gegužės 10 d. pasirodė solisto išleista garsajuostė - jo įdainuotos 
dainos su aukščiau paminėtu orkestru. Įrašai padaryti Vilniuje. Garsąjuostės reikalu kreiptis: A. Keblys, 3505 St. 
Famille St., Apt. 1009, Montreal, Que. H2X 2L3.

A. a. Stasio Lozoraičio atmi
nimui, šeimos pageidavimu, 
aukos skiriamos Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų vie
nuolijai, kuri jas panaudos 
naujai statomai koplyčiai Kau
ne su memorialine įranga ve
lioniui prisiminti. Aukas siųs
ti adresu: Sisters of Immacula
te Conception Convent, 6000 
Liberty Hwy, Putnam, CT 06260, 
USA.

Tautybių karavanas Toronto 
mieste birželio 17-25 d.d., kaip 
ir kasmet, sujudino įvairiatau
tę visuomenę, kuri turėjo pro
gos aplankyti daugiau kaip 50 
skirtingų paviljonų, pakeliau
ti po tą miniatiūrinį įdomų 
pasaulį. Lietuviams atstovavo 
paviljonas “Vilnius”, įsikū
ręs Prisikėlimo parapijos pa
talpose. Šiemet jį gerai suor
ganizavo Suvalkų trikampio 
lietuvių sambūris, sudaręs 
specialų komitetą, vadovau
jamą D. Didžbalienės. Paro
dų salėje didelį susidomėji
mą sukėlė įspūdingas “Kry
žių kalnas”. Šiam projektui 
vadovavo V. Siminkevičienė, 
subūrusi darbščių talkinin
kų grupę. (Plačiau kt. nr.). S.

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.

Toronto LN vyrų būrelio ren
giama vasaros stovykla Wasa
gos “Kretingoje” įvyks rugpjū
čio 13-20 d.d. Kaip kasmet, taip 
ir šią vasarą stovykloje numa
tyta įdomi, įvairi ir naudinga 
programa, dienas pradedant 
rytine mankšta ir baigiant 
laužais. Daugiau informacijų 
teikia Aug. Sukauskas tel. 614- 
7739 arba E. Bartminas tel. 
240-0490.

Toronto lietuvių 
pensininkų klubas 

rengia

GEGUŽINĘ 
su užkandžiais ir programa 
High Parke, ploto nr. 26, 
liepos 6, trečiadienį 
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.

Žymuo Kanados 
lietuviams

Lietuvos respublikos pre
zidento Algirdo Brazausko ak
tu, pasirašytu Vilniuje 1993 
m. balandžio 7 d., Sausio 13- 
sios atminimo medaliu buvo 
apdovanotas “Tėviškės žibu
rių” redaktorius prelatas dr. 
Pranas Gaida. Jį įteikti buvo 
įgaliotas Kanados lietuvių 
bendruomenės krašto valdy
bos pirmininkas. Tai padary
ta 1994 m. birželio 19 d.

Šis medalis skiriamas pa
gerbti Lietuvos bei užsienio 
valstybių piliečiams, kurie 
pasižymėjo ginant Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Kanados lietuvių spaudos 
patriarchas prel. dr. P. Gai
da, priimdamas medalį, pa
reiškė, kad jis priima šį me
dalį ne už savo nuopelnus lie
tuvybei, bet kaip atpildą už vi
sų Kanados lietuvių darbą, 
ryžtą ir pasiaukojimą, kovo
jant už Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą bei jos tarp
tautinį pripažinimą.

Kanados lietuvių bendruo
menė sveikina prel. dr. Pra
ną Gaidą, Lietuvos preziden
to suteikto pagerbimo proga. 
Džiaugiamės jo taip dideliu 
įnašu į lietuvybės puoselėji
mą Kanadoje bei visoje išei
vijoje ir linkime jam daug dar
bingų metų.

Algirdas K. Vaičiūnas, 
KLB krašto valdybos 

pirmininkas

Ambasadoriaus 
monografija

A. a. ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio šeimai sutikus, dr. 
Paul Goble, kuris šiuo metu 
dirba “Carnegie Endowment 
for International Peace”, ir 
Asta Banionytė Vašingtone, 
JAV, ruošia a.a. Ambasado
riaus Stasio Lozoraičio biogra
fijos knygą. Visus, kurie turi 
velionies gyvenimą ir darbus 
liečiančių dokumentų (laiškų, 
rašinių, prisiminimų, iškar
pų, nuotraukų ir t.t.) lietuvių 
arba anglų kalbom ir kurie su
tiktų šią medžiagą su knygos 
autoriais pasidalinti, ją jiems 
paskolinti arba padaryti jos 
kopijas, — prašome kaip gali
ma greičiau susirišti su dr. 
Goble arba A. Banionyte šiuo 
adresu: SL Research, P.O. Box 
10422, Arlington, VA 22210, 
U.S.A.

Prašo pagalbos
“Knygotyra” — tai jau 33-jus 

metus einantis Vilniaus univer
siteto leidinys, kuriame skelbia
ma lietuviškoji raštija. Šiuo me
tu baigiamas rengti naujas 29-ta- 
sis leidinio tomas, kuriame bus 
skelbiama 1993 m. rudenį įvyku
sio “Aušros” 110-sioms metinėms 
skirto knygotyros seminaro me
džiaga. Kaip daugelis, taip ir 
Vilniaus universiteto leidykla 
pergyvena ekonominius sunku
mus. Tačiau “Aušrai” skirtas 
tomas turėtų būti išleistas gra
žiai. Tam reikalui darbą reikėtų 
nukreipti į modernesnę spaustu
vę. Kaip spaustuvininkai apskai
čiavo, 275 psl. mašinraščio teks
to apimties tomo spausdinimas 
1000 egz. tiražu kainuotų apie 
9000 litų ($2300 JAV). Leidėjams 
tokia suma yra per aukšta, ir ieš
koma rėmėjų. Atsiliepė jau olan
dų firmos “Karūna” atstovybės 
direktoriaus pav. Rasa Tolvai- 
šaitė ir Lietuvos ambasadorius 
Lenkijai D. Junevičius.

Paruoštą tomui medžiagą leidė
jai į spaustuvę galėtų atiduoti 
1994 m. lapkričio mėn. Dėl to yra 
prašoma, kad rėmėjai atsilieptų 
iki spalio mėn. pradžios. Leidė
jams būtų patogu, jei aukas rė
mėjai įteiktų vyr. redaktoriui 
prof. dr. D. Kaunui arba ats. sek
retorei dr. E. Macevičiūtei šiuo 
adresu: Vilniaus universitetas, 
Komunikacijos fakultetas, Knygo
tyros katedra, 2054 Vilnius, Sau
lėtekio ai. 9, korp. 1, kab. 202; tel. 
76-89-61, faksas (007 0122) 61-34-73.

Inf.

Nori susirašinėti
Kauno XXI-sios mokyklos ant

rojo skyriaus mokiniai (8-10 metų 
amžiaus) norėtų susirašinėti lie
tuvių ar anglų kalba su to paties 
amžiaus Kanados lietuvių vaikais. 
Štai jų sąrašas: Aurelija Bacho- 
vaitė, Baršausko 65-31, Kaunas; 
Rūta Čereškevičiūtė, Slėnio 25, 
Kaunas; Matas Mažeikis, Bara
nausko 33-11, Kaunas, Gintaute 
Natkevičiūtė, Baršausko 63a-419, 
Kaunas, Vytautas Kavaliauskas, 
Baršausko 72-29, Kaunas, Vitalija 
Sakalauskaitė, Baršausko 70-16, 
Kaunas, Kristina Poštaitė, Rat
nyčios 7, Kaunas, Inga Paškevi
čiūtė, Baršausko 82-4, Kaunas, 
Marius Jokubauskas, Vaitkaus 12, 
Kaunas, Simonas Sabonaitis, Bar
šausko 82-31, Kaunas.

Rimvydas Sakavičius, 15 m. am
žiaus, norėtų susirašinėti su to pa
ties amžiaus moksleiviais dėl 
anglų kalbos patobulinimo. Rašy
ti: Putvinskio 32a-5, Kaunas, Li
thuania.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Daniaus Piečaičio ir Michelle Birtz 
santuoką birželio 18 d. AV švento
vėje palaimino klebonas kun. Juo
zas Aranauskas. Iškilmėse dalyvavo 
daug giminių ir didelis būrys jau
nimo. Vestuvinės vaišės įvyko Le 
Parcours du Cerf and Country Club, 
Longueuil, Que. Povestuvinei kelio
nei jaunieji pasirinko Karibų salas.

Kun. Stasys Šileika, SDB, ilgesnį 
laiką dirbęs abiejose Montrealio 
lietuvių parapijose, šį pavasarį grį
žo Lietuvon. Dabar gautas jo laiš
kas su sveikinimais visiems Mont
realio lietuviams. Nusiskudžia 
šaltu Lietuvos oru. Mišios laikomos

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

LITZ k 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:

1 m 7 Pfi% Taunvmo — snenial..................... 1.50%
Certifikatus 2 m......
Certifikatus 3 m......
Term, indėlus:

....  7.75% Taupymo — su gyv. dr.............. 1.25%

.... B-00/“ Taupymo-kasdienines....... 1.50%

6 00°/ Einamos sąsk.........................1.00%1 metų ...........
180 d.-364 d. .
120 d.-179 d.
60 d. - 119 d.
30 d.- 59 d.

6.00% RRIF - RRSP - 1 m. term. ... 7.25%
.... 5.00% RRIF-RRSP-2 m. term. ... 7.75% 
.... 5 00% RRIF - RRSP - 3 m. term. ... 8.00% 
... 4 50 /o rrif - RRSP - taup 2.00%

Nekiln. turto:
1 metų ......
2 metų .......
3 metų .......

Pirmadieniais

IMA UŽ:

.........  9.25% asmenines - nuo . 8.50%

.........  9.75%

....... 10.00%
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
9.00- 3.00 1°- 2

Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9.00- 3.00
12.00- 8.00 3.00- 7 00
10.00- 6.00 2.00- 6 00

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

EUROCLE4L/
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, , 

dezinfekcija ir “Stainguard”

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

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.

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.

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. 

atvirame ore, nes parapija kol kas 
dar neturi nei šventovės, nei klebo
nijos.

Šiemet labai daug montrealiečių 
lietuvių lanko Lietuvą. Beveik kiek
vieną savaitę išvažiuoja po kelioli
ka. Iš Lietuvos atvažiuoja pavienių 
turistų.

A.a. Ona (Petrauskaitė) Mylienė 
po sunkios ir ilgos ligos mirė bir
želio 15 d. Po pamaldų AV švento
vėje birželio 17 d. palydėta į Šv. 
Jono lietuvių kapines Mississaugo- 
je, Ont. Liūdi vyras, Lietuvoje dvi se
serys ir brolis bei kiti giminės. B.S.

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 • langų
• 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).


