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Ne viskas juoda
Gyvenime yra įvykių, kurie lyg iš dangaus nusilei

džia, nors trumpam šviesiau nuspalvina kasdienybę, pa
liečia žmogų iš kitos pusės, tarsi pažadina ir sako: jei 
debesys dengia saulę, nereiškia, kad jos nėra.

P
ASAULIO lietuvių dainų ir tautinių šokių šventė, 
to viso sujudimo ir susitelkimo proga surengti įvai
rūs suvažiavimai, svarbūs kongresai bei kitokie su
sibūrimai bei susitikimai, nėra abejonės, kad reikšmin

gi ne tik dalyviams, stebėtojams ir visaip pergyvenusiems 
tuos įvykius, bet ir aplamai - net svarbiau - laisvojo gy
venimo ateičiai, nes didingumas, iškilmingumas bei ma
sinė manifestacija stiprina tautinę savigarbą, kelia pasi
didžiavimą, kas esame ir ką darome. Reikia manyti, kad 
ir ta didžioji visų lietuvių šventė yra vienijimo ženklas, 
nors trumpam išjungiantis skaldančius požiūrius, ne
sėkmių pergyvenimus, gal net kiek palengvinantis eko
nominių sunkumų naštas. Juk kartais reikia pailsėti nuo 
visko, skaidriau žvelgti, kad matytum ir pajustum pla
tesnius horizontus, už kurių pasaulis tik prasideda. Čia 
arti, rodos, jau per daug šešėlių ir debesų, per daug liū
nų ir klampynių, dejonių, baimės ir nusivylimų. Nejauku 
net klausti: negi tam Lietuva nepriklausoma? O šalia to 
pasigirsta ir įtarinėjimų, kad kasdieniniai dejavimai pri
sideda prie kai kurių sluoksnių peršamos nostalgijos: ne
seniai buvo daug geriau gyventi; dabar gi žiūrėkite, kas 
darosi: nusikaltimai, kyšininkavimai, turto grobstymai, 
girtavimai, prieaugio krizė, menkos algelės, jokio sau
gumo ir užtikrinimo. Žinoma, tai tiesa, prieš kurią užsi
merkti būtų naivu. Bet vis dėlto amžinai klampoti lau
kiant niekaip nebręstančių vaisių, arba tik valdžia pasi
tikint (ir nepasitikint) yra pavojinga, nes tai veda į užsi
darymą savo kieme, kuriame dažniausiai vyrauja politi
ka: tas geras, kuris per tvorą atmes didesnį gabalą.

D
IRBTI sutartinai nėra lengva. Istorija nenurodo 
jokios vienminčių tautos. Visur ir visada buvo 
skaudžių negalavimų ir gąsdinančios tamsos. 
Įprasta, ypač politikams, užtemimų pradžios ieškoti ki

tos srovės ar krypties žmonėse, tamsą it kokį daiktą stum
dyti nuo savęs ir versti ant kitų. Tokiuose užsiėmimuose 
kaip miške pasiklystame, nors miškas savas ir pažįsta
mas. Pasimetę ir išsigandę tamsoje nebematome skaisčiv 
žiburėlių, kurie skirti, visiems. Atsistatapčipje, Lietu
voje, kuri dar vis pakibusi tarp įprasto sovietinio tipo 
valdymo būdų, tvarkymosi, papročių, mentaliteto ir šlie- 
jimosi prie nepažįstamų demokratijų, - šalia kenkiančių 
ir kankinančių negerovių, sutartinai galime matyti labai 
gerų darbų, puikios iniciatyvos tautos atgimimo pastan
gose, įvairioje kūryboje, kalbančioje apie tiesą, formuo
jančioje žmogiškųjų vertybių modelius, atskleidžian
čioje daugelį metų buvusį užguitą pirmumą asmeninei 
laisvei. Poezijos pavasariai, dailės parodos, nauji lais
vojo žodžio leidiniai, koncertai, teatrų spektakliai, ryš
kus folklorinis bruožas, moksliniai laimėjimai, - žodžiu, 
visas kultūrinis gyvenimas laikui bėgant uždega vis nau
jų žiburėlių. Matyti jau, kad ir dvasinio atgimimo rūpes
čiai tolydžio tampa vienokia ar kitokia konkrečia pa
stanga. Tradicinės ir naujos ideologinės jaunimo orga
nizacijos, supratusios savo paskirtį, plečia veiklą, skver
biasi į visuomenę, palikdamos siūlomos orientacijos 
žymes. Tai vis šviesuliai, kurie bando sklaidyti abejo
nių, nusivylimų bei nesantaikų tamsą, kilusią iš okupa
cinio paveldo. Kad pasisektų, reikia visiems į juos žiū
rėti, juos remti, nes “tegul saulė Lietuvos tamsumus pra
šalina”. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Taryba nusikaltimams pašalinti
Spaudos konferencijoje Ota

voje teisingumo ministeris 
Allan Rock ir vidaus reikalų 
ministeris Herb Gray liepos 
5 d. pranešė, kad jau sudary
ta visai Kanadai skirta Tary
ba nusikaltimams pašalinti. 
Jos įsteigimą 1993 m. vasario 
mėnesį pasiūlė Kanados par
lamento komisija, vadovauta 
konservatorių parlamentaro 
B. Hornerio. Pasiūlytoji ta
ryba turėjo ieškoti nusikalti
mus skatinančių priežasčių ir 
priemonių joms pašalinti.

Savanorišku principu suda
ryta dabartinė 25 narių tary
ba tėra tos parlamentinės ko
misijos pasiūlymo įgyvendi
nimas. Jos pirmininku buvo 
pasirinktas Otavos universi
teto kriminologijos prof. Ross 
Hastings, o nariais - sociali
nių bei teisinių reikalų spe
cialistai, atstovai iš visos Ka
nados. Siūlytojai metinėms ta
rybos išlaidoms buvo numatę 
25 milijonus dolerių. Pasiūly
mo įgyvendintojai pasirinko 
tik apie 4 milijonus dolerių 
penkeriems metams.

Taryba, siekianti nusikalti
mų pašalinimo, dirbs su viso
mis Kanados ir provincinių 
vyriausybių institucijomis. Sa
vo metinius pasiūlymus kana
diečių nusikalstamumui paša
linti ar bent sumažinti ji pa
rūpins federaciniams ir pro

vinciniams ministeriams, at
sakingiems už teisėtvarkos 
reikalus Kanadoje. Tarybos 
sudėtis bus pakeičiama kas 
treji metai. Nusikalstamumo 
šaknų tarybos nariams teks 
ieškoti kanadiečių neturto, 
šeimų nesugyvenimo, nedarbo 
ir neraštingumo problemose. 
Neatrodo, kad taryba, turė
sianti tik patariamąjį balsą, 
jas galės pašalinti socialinių 
programų reformomis. Juk pa
kankamai lėšų drastiškoms 
reformoms nėra nei pačios 
Kanados, nei jos provincinių 
vyriausybių ižduose.

RCMP saugumiečiai Toronte 
susekė grupę sukčių, kurie 
vertėsi kontrabandiniu Šri 
Lankos (buvusio Ceilono) ta- 
milų įvežimu Kanadon. Iš ne
legaliai įvažiavusių tamilų 
jie gaudavo po 20.000 dolerių 
už pasus bei kitus suklastotus 
dokumentus, kyšius, užtikri
nančius tokių tamilų pripaži
nimą politiniais atbėgėliais. 
Padengus turėtas išlaidas, 
tamilų kontrabandininkams 
likdavo pusė tos sumos. Kont
rabandininkai taipgi pasiim
davo ir pusę valdinės labdaros 
dolerių, kuriuos politiniu at- 
bėgėliu pasiskelbęs tamilas 
gaudavo pragyvenimui. Spėja
ma, kad tokiu būdu tie kont
rabandininkai kas mėnesį Ka-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Adomo Jakšto spaustuvės pastatas Kaišiadoryse. Jai dalį spausdinimo mašinų parūpino labdaros organizacija 
“Kirche in Not” Vokietijoje. Spaustuvės pastato statyba rūpinosi Lietuvos vyskupų konferencija, ypač Kaišiado
rių vyskupas JUOZAS MATULAITIS. Savo aukomis prie statybos prisidėjo ir išeivijos lietuviai

Kiolno kardinolas JOACHIM MEISNER, pašventinęs Adomo Jakšto spaustuvės pastatą Kaišiadoryse, perkerpa 
kaspiną. Jo dešinėje — Kaišiadorių vyskupas JUOZAS MATULAITIS, jo kairėje — prel. ANTANAS BUNGA iš 
Vokietijos

Gyvenimas Lietuvoje iš arti
Lankytojo įspūdžiai, patirti besilankant savo Tėvynėje ir betvarkant įvairius reikalus 

įstaigose. Yra daug gražių, įspūdingų dalykų, bet dar daugiau - taisytinų

Pirmas įspūdis nuvykus Lie
tuvon malonus: nebėra rusiš
kų užrašų, nebėra baimės, ne
bereikia kalboje saugotis, vi
si vaikšto laisvi. Tačiau, su
sitikus su gyventojais ir pasi
kalbėjus, paaiškėjo, kad dau
gelis yra valstybės ir jos vy
riausybių nuskriausti.

Ekonomija
Nuvertinimas pinigų 10,000% 

labai nuskriaudė visus, bet 
ypač neturtinguosius ir sene
lius. Praktiškai iš jų buvo atim
tos visos gyvenimo santaupos. 
Pavyzdžiui, viena moterėlė tu
rėjo 7,000 rublių santaupų ir 
laikė savo laidotuvėms. (Už 
7,000 rublių buvo galima net 
automobilį įsigyti). Po pakei
timo į litus, dabar ji turi 70 li
tų, o paprastas karstas kainuo
ja 110 litų. Giminės nedrįsta 
jai sakyti, kad neturinti pini
gų net karstui . . .

Prieš įvedant litus valdžia 
supirkinėjo iš ūkininkų gyvu
lius ir javus, užtikrindama, 
kad įvedant litus jie nenuken- 
tėsią (mat valstybė ūkininkams 
atsilygina tiktai po kelių mė
nesių ar net po metų!). Tačiau 
visi tuo metu pardavusieji ga
vo nuvertintus litus ...

Ūkininkams iš viso yra sun
ku, nes tas valdžios atsilygini
mas ūkininkams tik už kelių 
mėnesių palieka juos be pini
gų, kuriais galėtų įsigyti sėk
lų arba gyvuliams pašaro se
kantiems metams. Kai gauna 
pinigus, jau būna per vėlu sė
jimui ar sodinimui. Produktai 
iš užsienio kartais yra piges
ni negu vietiniai. Matyt, kiti 
kraštai Lietuvos valstybės ne
sugebėjimu tvarkytis pasinau
doja ir parduoda savo atlieka
mas prekes už bet kokią kainą, 
kad tik nereikėtų tų prekių ne
mokamai išmesti. Lietuvos val
džia turėtų tokias prekes taip 
apmuitinti, kad gyventojams 
apsimokėtų pirkti vietinius ga
minius.

Darbas
Jaunesniųjų tarpe nėra ryž

to darbui, ir atlyginimai jų į 
darbą netraukia. Jie dar gyve
na pagal seną tvarką: nesvar
bu kiek dirbsi, vistiek turi tą 
patį gauti. Kur kas “geriau” 
vogti ar ką kita daryti ir gauti 
pinigų be jokio darbo ... Žino
ma, žmonės iš praeities įpratę 
vogti, nes visi vogė iš valsty
bės. Pati valdžia tai žinojo, 
nes ir patys valdininkai vogė. 
Valdžia visada pramatydavo, 
kad tam tikras nuošimtis tur
to dings. Dabar, be jokio mo
ralinio auklėjimo laisvėje at
sidūręs jaunimas ir toliau ne
sivaržo vogti, nors dabar va
gia nebe iš valstybės, bet vie
ni iš kitų.

Susidarė mafijos grupės, ku
rios reikalauja iš verslininkų 
“draudos” mokesčių, kad jie to
liau galėtų savo verslu užsi
imti. Kartais net kelios gru
pės reikalauja mokesčio iš to 
paties verslininko. JAV-se ir 
Kanadoje mafija turi savo teri
torijas ir viena grupė su kita 
pešasi dėl teritorijos. Lietu
voje mafijos grupės tarp savęs 
nesipeša, bet visos nori mokes
čių iš tų pačių verslininkų.

Policija mafijos nesutvarko, 
nes dauguma policininkų jau 
yra buvę milicininkais anks
tesnėje santvarkoje ir daž
niausiai mafijon įsivėlę, ar
ba bijo su mafija prasidėti. 
Jie dažniausiai važinėja po 
keturis automobilyje.

Daugelis jaunesniųjų, kurie 
nevagia ir nedirba mafijai, 
spekuliuoja: vežioja daiktus 
iš vieno krašto į kitą, parda
vinėdami už aukštesnę kainą. 
Tai irgi nieku neprisideda 
prie Lietuvos ekonomijos, nes 
jie nieko nepagamina, o kiek iš 
spekuliavimo uždirba - menk
niekis.

Įmonės neturi pakankamai 
užsakymų, todėl dirba tik 3-4 
dienas per savaitę. Daugelis 

įmonių ir kitokių darbo viene
tų laiko daugiau darbininkų, 
negu reikia. Tai vis sovietinės 
santvarkos atgyvenos. Štai tų 
atgyvenų pavyzdžiai: 1. Trys 
vyrai dažo vienerias duris: 
vienas su šepetuku dažo, ant
ras laiko butelį su terpentinu, 
o trečias duoda nurodymus ...
2. Kiekvienam viešbučio aukš
te tebėra budėtojai, kurių ne
bereikia, nes pasibaigę seki
mo laikai. 3. Prie statybos dir
bantis darbininkas atvyksta į 
darbą valanda vėliau ir išvyks
ta valanda anksčiau, nes tiek 
laiko jam trunka į darbą atvyk
ti ir parvykti namo. 4. Prie sta
tybos šeši vyrai pila betoną: 
trys apačioje supila indan ko
šę, o kiti trys iš to indo viršu
je lieja formon. Kanadoje tą 
darbą atliktų du vyrai ir daug 
greičiau. Be to, ir pats staty
bos darbas atliekamas prastai 
(pvz. plytų sudėjimas yra pasi
baisėtinas).

Įstatymai
Lietuvoje yra įstatymų, ku

rie priveda prie “Catch 22”. 
Tai pavadinimas amerikiečio 
Joseph Heller romano, kuria
me jis aprašo amerikiečio ka
reivio bandymą išvengti karo 
fronto. Jam nurodoma galimy
bė pasirašyti pareiškimą, jog 
esąs psichiškai nesveikas. Ta
čiau dilema: ir nesirašymas 
tokio pareiškimo yra ženklas, 
kad jisai psichiškai sveikas, ir 
pasirašymas reiškia, kad jis 
psichiškai sveikas tik labai 
gudrus ir nori fronto kovų iš
vengti.

Panašiai su Lietuvos įstaty
mais. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
buvo išleistas įstatymas, kad 
užsienyje gyvenantys lietu
viai, kurie nori atgauti savo 
nuosavybę, turi skubiai paduo
ti pareiškimus iki tam tikros 
datos. Vėliau buvo išleistas 
įstatymas, kad norint atgauti 
nuosavybę, reikia atstatyti

(Nukelta į 3-čią psl.)

Balsavimas dėl nepasitikėjimo 
vyriausybe

“Lietuvos rytas” praneša, 
kad birželio 16 seime buvo pra
vestas slaptas balsavimas dėl 
nepasitikėjimo vyriausybe. Iš 
118 balsavusių 51 seimo narys 
balsavo už nepasitikėjimą, 
65 balsavo prieš. Trūko 20 bal
sų pareikšti nepasitikėjimą. 
Svarstymo procedūrą pradėjo 
socialdemokratų frakcijos va
dovas, seimo pirmininko pava
duotojas A. Sakalas. Jai pri
tarė Tautininkų bei Demokra
tų partijos ir Centro sąjunga. 
Vyriausybė buvo kaltinama, 
kad nevykdžiusi laisvu noru 
prisiimtų pareigų.

Įteikti referendumo parašai
“Amžiaus” (birželio 24) ir 

seimo opozicijos spaudos pra
nešimu, Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) surinkti 
561,423 parašai “Dėl neteisė
tos privatizacijos, nuvertin
tų indėlių ir akcijų bei pažeis
tos teisėsaugos” referendumo 
buvo perduoti seimo pareigū
nui R. Valentukevičiui birže
lio 20 d. Parašai jau buvo at
nešti birželio 17, bet jų nepri
ėmė seimo pirmininkas Č. Jur
šėnas, sakydamas, kad juos tu
ri priimti Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumas, nors buvo 
žinoma, kad Aukščiausioji ta
ryba perdavusi savo įgalioji
mus seimui. Po parašų įteiki
mo seimas priėmė nutarimą 
juos perduoti Vyriausiajai 
rinkimų komisijai, kuriai pa
vesta per 15 dienų juos patik
rinti.

Dar nesibaigus parašų surin
kimui, seime buvo priimtas 
naujas referendumo įstaty
mas, leidžiantis referendu
mais priiminėti tik įstatymų 
nuostatus, o ekonominius re
ferendumus rengti “tik su eks
pertų komisijos išvada”.

Landsbergio pareiškimas 
dėl susitikimo Rygoje

Birželio 23 d. seimo opozi
cijos vadovas Vytautas Lands
bergis pareiškime dėl numaty
to prezidentų susitikimo Ry
goje pabrėžė, jog JAV prezi
dento Clintono atvykimas ga
li sustiprinti Baltijos valsty
bių tarptautinį saugumą. Jo 
manymu, Lietuva turėtų remti 
Estijos ir Latvijos pozicijas 
dėl Rusijos kariuomenės besą
lyginio išvedimo ir dėl pilie
tybės įstatymų. Jis taip pat 
pareiškime teigė, kad “Lietu
va turėtų gauti paramos savo 
vyriausybės nuostatai, kurią 
remia ir seimo opozicija, kad 
Rusijos reikalavimai Lietuvai 
sudaryti dvišalę karinio tran
zito sutartį yra politinio po
būdžio ir atmestini kaip prieš
taraujantys Lietuvos konstitu
cinėms nuostatoms bei nacio
naliniams interesams”.

Baltijos kraštų mokslininkų 
suvažiavimas

Vilniuje birželio 17 d.pra
sidėjo trijų Baltijos valstybių 
Mokslų akademijų pasitari
mas. Kasmet įvykstančiam su
sitikime aptariami mokslo rei
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kalai, inovacijų, ryšių su ga
myba bei kitos problemos. 
Sprendžiami įvairūs klausi
mai pvz., kaip sunkiais eko
nominiais laikais išlaikyti 
mokslinį pajėgumą ir kaip jį 
pritaikyti ūkio reikmėms. Dar
botvarkėje taip pat numatyta 
gvildenti mokslo administravi
mo bei finansavimo klausi
mus, bendrų mokslo leidinių 
leidimą bei energetikos ir Bal
tijos jūros programų reikalus. 
Suvažiavimui pateikta statis
tika rodo, jog Lietuvoje dir
ba daugiausia mokslininkų - 
8,700 (Estijoje yra 4,800, Lat
vijoje - 4,000), dirbančių 107 
mokslo įstaigose. Lietuvoje 
skiriama 1.5% biudžeto lėšų 
mokslui finansuoti, tuo tar
pu Estijoje duodama 2%, Lat
vijoje 1.3%.

Atominės energijos saugos 
problemos

ELTA rašo, kad birželio 21 
įvyko ketvirtasis Lietuvos 
branduolinės ir radiacinės 
saugos konsultacinio komite
to posėdis, kuriame buvo ap
tariamos galimybės panaudoti 
Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko skirtos 50 mi
lijonų ekiu paramą Ignalinos 
atominės saugumo sustiprini
mui. Komitetas, kurį sudaro 
11 Lietuvos ir užsienio atomi
nės energijos žinovų, buvo 
įsteigtas 1993 m. sustiprinti 
Lietuvos branduolinės energi
jos sistemą ir paremti valsty
binės atominės energijos sau
gos inspekciją bfei patarti vyk
domosioms valdžios struktū
roms.

Lietuvos energetikos institu
to vedėjas Jurgis Vilemas pa
sakė, jog komitetas yra suda
ręs ilgą galimų Ignalinos ato
minės elektrinės trūkumų są
rašą, bet visko pakeisti neįma
noma. Tačiau įgyvendinus ži
novų rekomendacijas, dide
lės avarijos iškilimo galimy
bė Ignalinoje prilygs galimy
bėms vakarietiškose elektri
nėse. Minėto komiteto narys, 
Švedijos branduolinės energi
jos inspektorato vedėjas Jan 
Nistad, patikslino, kad jeigu 
Ignalinos elektrinėje kiltų 
avarija, jos pasekmės aplin
kai būtų didesnės, negu vaka
rietiškos elektrinės, nes Ig
nalinos elektrinė neturinti 
apsaugos gaubtuvo.

Priimtas įstatymas 
dėl sienų

Lietuvos radijas pranešė, 
kad seimas birželio 28 priėmė 
įstatymą dėl valstybinės sie
nos apsaugos, rašo RFE/RL. 
Lig šiol Lietuvos sienas sau
gojo Sienų apsaugos tarnyba, 
priklausanti Krašto apsaugos 
ministerijai. Pagal naują įsta
tymą, ministerija ir toliau 
konroliuos oro erdvės apsau
gą, o valstybės sienas sausumo
je ir teritoriniuose vandeny
se prižiūrės naujai įsteigta 
Vidaus reikalų ministerijos 
pasienio policija. Įstatyme 
taipgi nustatytos sienos, 
kontrolės punktai ir procedū
ros dėl sienų pažeidimų ir ki
tų pasienio nesusipratimų. RSJ
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Keistenybės ir pataikavimai

Neramios politiko dienos
Buvęs trečiasis Lietuvos prezidentas Kazys Grinius istoriko A. Eidinto žvilgsniu

Lietuvos lenkų antisemitizmas
“Prie Tejkowski’o knygos 

1500 egz. išspausdinimo pri
vedė W. Mackiewicz, Lietuvos 
lenkų katalikų draugijos pir
mininkas. (...) Knygos turi
nį sudaro manijakiški tvirti
nimai, kad žydai yra atsakin
gi už visokias nesekmes, kri
zes ir nelaimes (išskyrus gai
vališkas), kurios įvyko Lenki
jos praeityje ir vyksta dabar. 
Tejkowski visur randa žydus, 
prie jų priskaitė prezidentą 
Valensą, daug episkopato na
rių ir... popiežių Joną-Pau- 
liųll.

Lietuvos spaudos kontrolės 
įstaigos valdyba pareiškė, kad 
šis leidinys, nors ir išleistas 
lenkų kalba, kompromituoja 
Lietuvą kaip valstybę ir įspė
jo, kad kreipsis į gen. proku
ratūrą su pasiūlymu pradėti 
W. Mackiewicz tardymą”.

“Žycie Warszawy” 1994 m. 
birželio 14 d. laida.

Knyga yra pavadinta: “Ko
va su žydais ir masonais už 
tikėjimą ir Lenkiją”. Ji buvo 
išspausdinta Vilniuje. Pini
gai knygai išleisti gauti iš Len
kijos.

LDDP pataikauja lenkams
Lenkų kalba Lietuvos seimo 

leidžiamas dienraštis “Kurier 
Wilenski” 1994 m. birželio 11 
d. laidoje džaugsmingai pra
neša, kad Lietuvos LDDP val
džia į lenkų vidurinės mokyk
los statybos fondą jau įnešė 
1.400.000 litų.

Lietuviškoms Rytų Lietuvos 
mokykloms LDDP valdžia pi
nigų neturi.

Be to, Lietuvos lenkus dar 
pradžiugino prezidentas Bra
zauskas, nepasirašydamas sa
vivaldybių rinkimų įstatymo 
projekto, pagal kurį galėtų 
kandidatuoti tik politinių 
partijų nariai. Kadangi Lie
tuvos lenkų sąjunga nėra po
litinė, bet visuomeninė orga
nizacija, todėl lenkai galvo
jo, kad šis įstatymo projektas 
buvo specialiai nukreiptas 
prieš juos.

Vilniaus lenkų laikraštis 
“Nasza Gazeta” rašo, kad len
kai, pasitaikinę gudus ir ru
sus, laišku Brazauskui primi
nė, kad rinkimuose į preziden
tus jie jį parėmė.

Kalvarijoje 1989 metais atstatytas Nepriklausomybės paminklas
Nuotr. D. Meilūno

Auksas Želigovskio katafalke
Generolas Želigovskis, po 

karo gyvendamas Londone, ra
gino savo tautiečius grįžti į 
komunistų valdomą Lenkiją ir 
pats prieš mirtį pareiškė no
rą būti palaidotu Lenkijoje. 
Lenkijos liaudies respublikos 
valdžia su tuo sutiko ir 1947 
m. liepos 16 d. jo katafalkas 
ir karstas su mirusiu buvo iš 
Londono nuskraidinti į Varšu
vą. W. Roman knygoje “Potvar
kių karininkas” rašo:

“Į Londoną atvyko speciali 
kariškių delegacija, vadovau
jama gen. K. Florianowicz, o 
Dievo Motinos šventovėje 
prieš karsto pakrovimą buvo 
atnašaujamos iškilmingos Mi
šios su reikiamu ceremonia
lu, kaip ir tiktų užsitarnavu
siam generolui. Tiktai vieto
je lafeto buvo iš amunicijos 
dėžių sudarytas katafalkas 
ant kurio buvo pastatytas kars
tas. Paskui karstas kartu su 
katafalku buvo nuvežti į ora- 
oustį ir patalpinti lėktuve. Tas 
dėžes nešė britų kareiviai, 
nes lenkai savo garbės sargy
bos jau tada negalėjo sudary
ti. Dėžės buvo sunkios. Nieko 
nuostabaus — jose buvo 350 
kilogramų aukso”.

Šis auksas 1939 m. buvo su
aukotas Lenkijos piliečių žie
dais, monetomis, apyrankėmis 
Tautos gynimo fondui. Vėliau 
per Rumuniją jis atsidūrė 
Londone, ir jo priežiūra pa
kliuvo į to meto Lenkijos val
džiai palankių karininkų ran
kas. Toliau knygos autorius 
rašo:

“Įtikinau anglus, kad miręs 
generolas labai mėgo artileri
ją ir prašė, kad nesant lafetui 
jis būtų pervežtas ant dėžių. 
Čia, aišku, buvo kalbama apie 
dėžes, buvusias Ealing viloje, 
iš kur buvo nuvežtos į mūsų 
(LLR) ambasadą. Jas perėmė 
pulk. Utnik ir karo attache 
pulk. M. Chojecki, stebint man 
ir pulk. Nowicki’ui. (...) Lėk
tuvas nusileido Varšuvos ora- 
uostyje. Jį sutiko štabo II sky
riaus šefas gen. W. Komar ir 
intendentas pulk. Jarosze- 
wicz. Karstas buvo perduotas 
generolo šeimai ir bičiuliams, 
o dėžės pervežtos į Lenkijos 
banką”. J.B.

ALFONSAS NAKAS

1994 m. pradžioje išeivijos 
skaitytojus pasiekė istoriko, 
dabartinio Lietuvos ambasa
doriaus Vašingtone, dr. Alfon
so Eidinto nauja knyga “Kazys 
Grinius”. Ją išleido leidykla 
“Mintis” Vilniuje 1993 m. 3,000 
tiražu. Nors knygoje 216 pus
lapių, A. Eidinto tekstai apie 
Grinių pasibaigia 131 psl., o li
kusieji 85 puslapiai paskirti 
įvairiems priedams, apie ku
riuos pakalbėsiu šio rašinio 
gale.

Trumpoje trijų puslapių pra
tarmėje autorius paryškina 
apie kokią reikšmingą asme
nybę rašys. Kazys Grinius, iš 
profesijos gydytojas, medici
nos daktaras; XIX š. pabaigos, 
XX š. iki vidurio-visuomeni- 
ninkas ir politikas; vienas iš 
valstiečių liaudininkų srovės, 
vėliau atitinkamos partijos kū
rėjų bei ideologų; žurnalis
tas, “Varpo” bei “Ūkininko” 
bendradarbis; nepriklauso
mos Lietuvos (po 1918 m. iki 
1926 gruodžio 17) visų keturių 
seimų narys, vienu metu vy
riausybės ministeris pirminin
kas, galiausiai Lietuvos res
publikos prezidentas. Tai 
stambenos, kurias iš pratar
mės išrankiojau, praleisdamas 
mažiau reikšmingas aprašomo
jo veiklos sritis.

Monografinis turinys su
skirstytas į 12 numeruotų sky
rių, kuriems duoti pavadini
mai. Pradedama skyriumi “Na
mai”. Čia glaustai aprašoma K. 
Griniaus tėviškė, tėvai, šeima, 
pradžioje paminėjus Kazio gi
mimo datą - 1866 gruodžio 17. 
Datą įamžins diena dienon po 
60-ties metų jį iš prezidento 
pareigų nušalinę sukilėliai. 
Skyriuje “Varpininkas” ryški
namas K. Griniaus žurnalisti
nis darbas. Ten spėjama, jog 
“Varpas” turėjęs apie 7,000 
prenumeratorių, apie 350 bend
radarbių.

Skyriuje “Žmona Joana” skai
tome, jog subrendęs vedyboms, 
K. G. bandęs pirštis Marijai 
Pečkauskaitei (Šatrijos Ra
ganai), bet jos laikysena ne
leidusi nė išsižioti. Vedė me
tais už save vyresnę Joaną Do
miniką Pavalkytę, pradžioje 
aplenkėjusią, vėliau energin
gą lietuvių judėjimo dalyvę. 
Ji, kartu su dukrele Gražina, 
plėšiko buvo nužudyta 1918 m.

Skyriuje “Demokratas” ryš
kinami K.G., Lietuvos demo
kratų partijos vado, principai. 
“Valstybės atkūrime” K.G. da
lyvauja raštais savo srovės 
spaudoje ir kaip atstovas stei
giamajame seime. Kiti skyriai 
pavadinti: “Ministras pirmi
ninkas”, “Vilnių praradus”, 
“Seimo narys”, “Trečiasis Lie
tuvos prezidentas”, “Opozici
joje, savivaldybėje”, “Kelionės 
svetur pabaiga” ir “Dr. K Gri
niaus testamentas”.

Iš A. Eidinto kruopščiai su
lasytų, lakoniškai pateiktų 
tekstų pakankamai išryškėja 
K. Griniaus bruožai. Atsisklei
džia tvirtų principų demokra
tas ir kartu didelis varguome
nės užtarėjas. Visiškai neryš
kintas kaip šeimos žmogus, 
nors turėjo dvi žmonas ir ketu
ris vaikus (su Joana Pavalkytę 
du sūnus ir dukrelę; užaugo, 
pasiekė pulkininko laipsnį vy- 
resnys, Kazys; su Kristina Ar- 
saite, 30-čia metų jaunesne - 
sūnų Liūtą, skautų veikėją, in
žinierių, staiga mirusį Ameri
koje 50 kelerių metų). Net apie 
pirmosios žmonos bei dukre
lės tragišką mirtį - tik keli sa
kiniai. Atsiskleidžia laisva
manis, aršus antiklerikalas, 
priekabiautojas prie kunigų- 
politikų, klebonijų, jų turtų. 
Nuostabu, kad jo valstybės - 
Bažnyčios santykių supratimas 
panėši į tokius JAV demokra
tijoj: prezidentaudamas jis 
siekė ne tik nemokėti algų ku
nigams, bet ir neskirti valsty
bės lėšų privačioms mokyk
loms, tartum mokyklos ušsi- 
imtų tik religijos dėstymu.

Priedai, kaip minėjau, prasi
deda su 132 puslapiu, o būtų 
buvę tiksliau priedams pri
skirti ir 12-tą knygos skyrių

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
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Dr. KAZYS GRINIUS

- “Dr. K. Griniaus testamen
tą”. Mat pasakyta, kad testa
mento esanti tik pirmoji da
lis, kad mirtis K. Grinių išsi
vedė tik keliom dienom anks
čiau prieš II dalies paruoši
mą. Pirmieji du priedai - “Lie
tuvos valstiečių sąjungos pro
grama ir įstatai” bei “Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjun
gos programa ir statutas” esą 
su K. Griniaus žinia paruošti, 
tad atstoją testamento antrą
ją dalį.

Nepaprastai vertingu, ne
paprastai įdomiu priedu lai
kau paties K. Griniaus surašy
tą (t.y. žurn. A. Kedainiui pa
diktuotą ir paties patikslintą) 
pranešimą, pavadintą “Apie 
1926 metų gruodžio 17-tos die
nos perversmą”. Surašytas Či
kagoje pačiame gyvenimo sau
lėlydyje, viešai paskelbtas 
leidiny “Literatūra” 1954 m. 
Šioje knygoje jis užima 44 psl. 
K. Grinius čia stambiais argu
mentais įrodo, kad jam prezi
dentaujant jokio pavojaus Lie
tuvos suverenumui nebuvo, 
kad perversmininkai sutrypė 
konstituticją. Dėl perversmo 
labiausiai apkaltinamos tau

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nadon įveždavo pusšimtį tami- 
lų ir į kišenes sužerdavo pus- 
milijonį dolerių.

RCMP policija, padariusi 
kratas dešimtyje vietų Toron
te ir jo apylinkėse, suėmė še
šis tokios pelningos kontra
bandos žmonėmis atstovus 
azijietiškomis pavardėmis. 
Kratose buvo rasta 20 Kanados 
ir 12 Šri Lankos suklastotų pa
sų, nemažai neužpildytų Ka
nados pilietybės ir Ontario 
sveikatos bei ligoninių drau
dęs kortelių, įvairių šalių pa
sidirbtų įvažiavimo ir išvažia
vimo antspaudų. Ne visi taip 
atvežti asmenys buvo tamilai 
iš Šri Lankos. Dalis jų tik vai
dino tamilus, Šri Lankon atvy
kę iš Indijos.

Kanados aukščiausiasis teis
mas birželio 23 d. jau antrą 
kartą atmetė išteisinimu pa
sibaigusios vengrų buvusio 
policijos kpt. Imrės Fintos 
bylos atnaujinimą. Jis buvo 
kaltinamas 8.617 žydų išsiun
timu Vokietijon 1944 m.,
kai Vengriją jau buvo okupavę 
vokiečiai. Teisėjo J. Descheno 
pasiūlymas kanadiečius teisti 
Kanadoje už kitur padarytus 
karinius nusikaltimus buvo 
patvirtintas 1987 m. Kanados 
parlamento priimtu įstatymu.

Ontario teismas pusmetį tru
kusioje byloje I. Fintą ištei
sino 1990 m. Mat buvo nustaty
ta, kad policijos kpt. I. Fintą 

PADĖKA 
AfA

MYKOLUI REPEČKAI, 
mylimam vyrui iškeliavus amžinybėn, lieku dėkinga visiems, 
taip gausiai dalyvavusiems Rožinio kalbėjime ir palydėjime 
įamžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už pas
kutinį patarnavimą. Dėkoju visiems, kurie pareiškė užuo
jautą žodžiu ar raštu; ačiū už užprašytas Mišias, gėles ir 
gausias aukas fondams: “Pagalba Lietuvos vaikams”, “Vaiko 
tėviškės namai" ir Kanados lietuvių fondui.

Dėkoju karsto nešėjams bei skaitovui Alfredui Zorkui, 
visoms ponioms už skanius pyragus. Ačiū p.p. Klovams, 
p.p. Januškevičiams ir A. A. Zorkams, ištiesusiems pagal
bos ranką sunkiomis mano skausmo valandomis. Dėkoju 
P. Sakalui už suorganizavimą ir bendramokslių velionies 
draugų dalyvavimą. Neužmirštama padėka K. Batūrai už 
tartą paskutinį žodį prie velionies karsto. Prisiminsiu ir liksiu 
dėkinga už jūsų visų paslaugas.

Ačiū visiems - Žmona Ieva ir
pusseserė Jadvyga Dragūnienė

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

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

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

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

tininkų ir krikščionių demo
kratų partijos, o tarp pavie
nių asmenų Antanas Smetona 
ir Augustinas Voldemeras. Vi
sas pareiškimas atliktas labai 
sklandžiai, išvedžiojimai lo
giški, įtikinantys, beveik be 
kartėlio, vietomis su humoro 
proveržiais. Šio pareiškimo iš- 
vilkimu į dienos šviesą A. Ei
dintas istorijai atliko didelį 
patarnavimą.

Sveikintini ir baigminiai du 
priedai. Tai K. Griniaus rašto 
darbų bibliografija, net 20 jos 
puslapių. Parengė Z. Medišaus- 
kienė.

Na, ir pavardžių rodyklė, va
lio! Susidomėjus kuriuo veikė
ju, nebereikės po nereikalin
gus puslapius naršytis. Jei ne
suklydau paskubom skaičiuo
damas, pavardžių esama net 
284, kai kurios tekstuose kar
tojamos po kelis ir keliolika 
kartų.

Šių metų pradžioje keletą 
pastabų parašiau apie 1992 m. 
išleistą stambesnę dr. Alfon
so Eidinto knygą, Juozo Gab- 
rio-Paršaičio monografiją 
(žiūr. “Slaptasis lietuvių dip
lomatas”, “TŽ” 1994.III.29 - nr. 
13). Jos leidėju užrašytas “Vals
tybinis leidybos centras Vil
niuje”. Skundžiausi labai pras
tu popieriumi, dar prastesniu 
įrišimu. Gaila, kad “Minties” 
leidyklos “Kazys Grinius” yra 
visiškai panašios fizinės koky
bės. Gegužės gale, lankydama
sis Vašingtone, buvau užsukęs 
į Lietuvos ambasadą vizos gau
ti. Norėjau gyvą pamatyti ir 
patį ambasadorių, bet jis buvo 
išvykęs tarnybos reikalais ... į 
Floridą. Švariame ambasados 
vestibiuly, stiklo spintelėje, 
puikavosi ir mano aptartos abi 
knygos - “Slaptasis diploma
tas” bei “Kazys Grinius”. Pagal
vojau: tegu ambasados lankyto
jai per stiklą į jas pažiūri, tik 
niekas tenepaima jų į rankas, 
nes pabirs lapai...

MIRTIES PRISIMINIMAS
Elena Kairienė, gyvenanti Miunchene, Vokietijoje, 

savo vyro žurnalisto

a.a. JUOZO KAIRIO

vienerių metų mirties paminėjimui - 1994 metų 
liepos 6 dieną - už velionies vėlę užprašė Mišias 
vietos katalikų parapijos šventovėje. Visi velionies 
draugai ir pažįstami ta proga prašomi prisiminti jį 
savo maldose.

AfA 
PAULINAI TAMOŠAUSKIENEI

mirus Lietuvoje,
jos seseriai MALVINAI KASPERAVIČIENEI reiš
kiu nuoširdžią užuojautą-

Jonas Simanas-Simanavičius

AfA 
PRANUI PRANSKEVIČIUI

Čikagoje mirus, 
jo brolį šaulį ANTANĄ PRANSKEVIČIŲ nuošir

džiai užjaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

MOTINAI

EMAI BEKERIENEI (Ema Becker)
mirus Vokietijoje, choro nariams - ELEI VILEMBREK- 
TIENEI ir jos vyrui RUDOLFUI, šeimai, seserims, bro
liams bei visiems giminėms nuoširdžiai gilią užuojautą 
reiškia -

Londono lietuvių choro “Pašvaistė" nariai

ir jo policininkai žydų nekan
kino ir nežudė. Jie tik prista
tė juos į geležinkelio stotį, kur 
žydų laukė vokiečiai su kelio
nei paruoštu traukiniu. Iš tik
rųjų vengrų policijai net ne
buvo žinoma, kur tie žydai iš
vežami. Kanados žydų organi
zacijos, nepatenkintos L Fin
tos išteisinimu, kreipėsi į Onta
rio apeliacinį teismą, kuris 
1992 m. vasarą patvirtino I. Fin
tos išteisinimą.

Kanados aukščiausiasis teis
mas 4:3 balsų santykiu 1993 m. 
kovo 24 d. atmetė reikalavimą 
I. Fintos bylą pradėti iš nau
jo. Mat jos metu nebuvo pada
ryta teisinių klaidų, kurias ga
lėtų ištaisyti tik nauja byla. 
Tada jau antrą kartą buvo kreip
tasi į Kanados aukščiausiąjį 
teismą su tuo pačiu bylos at
naujinimo reikalavimu. Jos at
naujinimui pritarė ir Kanados 
liberalų vyriausybės naujasis 
teisingumo ministeris Allan 
Rock.

Kanados žydų organizacijos 
skundėsi, kad I. Fintos ištei
sinimas sustabdys visas karo 
nusikaltėlių bylas, sustiprins 
antisemitizmą Kanadoje. Ta
čiau birželio 23 d. Kanados 
aukščiausiasis teismas vėl 4:3 
balsų santykiu nesutiko leis
ti naujos I. Fintos bylos. Prie
žastis nebuvo nurodyta. Ta
čiau visiems yra žinomas fak
tas, kad jis jau baigia aštuo
niasdešimt antruosius am
žiaus metus. Negi jį verta tampy
ti po teismus iki mirties? V. Kst.
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mirus Vokietijoje, * 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą ELĘ VILEMBREK-
TIENĘ, žentą RUDOLFĄ, vaikaičius - CINDY ir 
RUDį bei kitus gimines ir artimuosius -

Irena Delkuvienė
Paulius Delkus 
Kristina Delkutė-Armstrong 
Loreta Draudvilienė

PADĖKA 
AfA

OSVALDUI DELKUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame gerb. kunigui Algimantui Žilins
kui, gerb. kunigui Povilui Diliui ir vargonininkui Petrui Štur
mui už apeigas budėtuvėse ir laidotuvių dieną. Dėkojame 
karsto nešėjams V. Drešeriui, R. Hiršui, P. Jociui, A. Povi
laičiui, V. Seniūnui, T. Stanuliui, visiems giminėms, drau
gams bei pažįstamiems už užuojautos žodžius, išreikštus 
asmeniškai, paštu ir spaudoje. Ačiū už puikias gėles, už 
gausias aukas Osvaldui prisiminti, “Labdarai”, Lietuvių slau
gos namų fondui, Išganytojo parapijai, “Heart and Stroke 
Foundation”, “Tėviškės žiburiams”.

Ypatinga padėka J. Šimkui už jautrius atsisveikinimo 
žodžius Lietuvių namų vardu ir D. Vaidilai “Paramos” kre
dito kooperatyvo vardu. Ačiū Išganytojo parapijos tarybai, 
Moterų draugijai, choristams, Mažosios Lietuvos moterų 
draugijai, dėkojame mieloms ponioms už suneštus pyragus 
ir vaisius, Birutei Stanulienei už paruoštus pietus ir visiems, 
kurie bet kuriuo būdu mums padėjo, — paguodė šiomis liū
desio dienomis.

Irena Delkuvienė, sūnus Paulius, • 
dukros - Kristina ir Loreta

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! į



Adomo Jakšto spaustuvės pastatą šventina Kiolno arkivyskupas kardinolas JOACHIM MEISNER, prie jo — prel. 
ANTANAS BUNGA, viduryje — Kaišiadorių vyskupas JUOZAS MATULAITIS

“Tautos kančių namai”
Aplankius buvusius sovietinių saugumiečių rūmus Vilniuje, 
kuriuose nuolat budi buvusių kalinių sargybos, saugančios 
ten esamą dokumentaciją. Jos neįsileidžia dabartinės valdžios 
skirtų pareigūnų, kuriuos laiko nepriimtinais politkaliniams

Gyvenimas Lietuvoje iš arti
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lietuvos pilietybę. Dabar, kai 
abu šie reikalavimai išpildyti, 
valdžios žmonės aiškina, kad 
negali grąžinti nuosavybės, 
nes prašymas atgauti nuosa
vybę įteiktas anksčiau nei pi
lietybės atstatymo prašymas ... 
Iš kitos pusės, jei asmuo bū
tą laukęs pilietybės atstaty
mo, nebūtą spėjęs paduoti pa
reiškimo nuosavybei atgauti 
iki nustatytos datos. Be to, net 
ir šią nenugalimą kliūtį nuga
lėjus, dar dvi nenugalimos 
kliūtys prieš akis. Pirmoji - 
įsiregistravimas gyventoju. 
Neįmanoma įsiregistruoti apy
linkės valdžioje gyventoju, jei 
neturi išsiregistravimo doku
mento iš Kanadoje gyventosios 
vietovės. Bet Kanadoje ir kito
se laisvose šalyse tokio regist
ravimosi ir išsiregistravimo 
nėra! O neturint tokio išsire
gistravimo dokumento, apylin
kės valdžia Lietuvoje gyven
toju neregistruoja. Antroji 
kliūtis - slaptieji sąrašai, ku
riuose surašyti tie Lietuvos 
piliečiai, kuriems negalima 
grąžinti nuosavybės. (Atrodo, 
kad tai yra visi atstačiusieji 
Lietuvos pilietybę išeiviai).

Valdžia
Valdžia veikia pagal sovie

tinę tvarką. Visi piliečiai, prieš 
persikeldami iš vienos vieto
vės į kitą, turi išsiregistruo
ti iš senosios gyvenvietės ir įsi
registruoti naujoje. Tai aiški 
sovietinė žmonią sekimo atgy
vena. Valdiškose įstaigose ne
įmanoma nueiti į atitinkamą 
raštinę pasiaiškinti. Daugia
aukščio pastato pirmame aukš
te stovi kareiviai-policinin- 
kai, kurie nurodo, jog reikia 
telefonu susirišti su norima 
raštine, o tada tos raštinės 
tarnautojas nusileis į pirmo
jo aukšto prieškambarį ir trum
pai atsakys į kelis klausimus. 
Taigi, neįmanoma atsisėst ir il
giau pasikalbėt rūpimais klau
simais. Be to, valdžios įstai
gos nekoordinuojamos. Viena 
nežino, ką daro kita. Todėl tuo 
pačiu reikalu kreipiantis tri
jose skirtingose įstaigose bus 
ir trys skirtingi atsakymai.

Taipgi valdžia ir nepersis
tengia. Per televiziją buvo val
džios atstovai paklausti, kodėl 
negali sustabdyti nusikaltimą. 
Aukšta prokuratūros atstovė 
pradėjo aiškinti, kad kol ne
bus suremontuoti ją pastatai 
ir įrengtos prabangios teismo 
salės bei raštinės su kompiu
teriais (kaina apie 80 milijo
ną litą!), tai negalės geriau 
tvarkytis... Kitas valdžios at
stovas pripažino, jog turint pi
nigą, net ir dabar galima iš

Kaišiadorių jaunimo choras, dalyvavęs Adomo Jakšto spaustuvės pastato šventinimo iškilmėse

sipirkti iš kalėjimo ir kalėjime 
sėdėti nereikia. Mafija tai ži
no ir laisvai gyvena, nes mafi
jai pinigą netrūksta.

Lietuvos pilietybė
Yra dvi rūšys Lietuvos pilie

tybės: viena - gyvenantiems 
Lietuvoje, o kita - gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams už
sienyje. Pavyzdžiui, Lietuvo
je gyvenantis pilietis gali va
žiuoti Latvijon su pasu be vi
zos, o užsienyje gyvenančiam 
reikia ir vizos. Taip pat inves
tavimo Lietuvoje atžvilgiu: už
sienyje gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams nustatytas investa
vimo minimumas, o krašte gy
venantiems jokio minimumo 
nėra. Kanadoje visi piliečiai 
turi tas pačias teises visais 
atžvilgiais, ir ją gyvenama vie
ta jokio skirtumo nesudaro.

Lietuvos užsienio paso 
kelionė

Buvo paduotas prašymas 
Lietuvos užsienio pasui gauti 
1993 m. gruodžio mėnesį. Iki 
šią metą balandžio pabaigos, 
dar negavus paso, reikėjo mo
kėti $50 už vizą Lietuvon. Lie
tuvos konsulatas Kanadoje ne
žinojo, kodėl taip ilgai trun
ka paso gavimas, bet pranešė, 
kad kai tik pasą gaus, reikės 
sumokėti dar $40. Nuvažiavus 
Lietuvon buvo rasta, kad pa
sas išduotas jau daugiau kaip 
prieš mėnesį ir guli užsienio 
reikalą ministerijoje. Pasas 
buvo atiduotas už 7 litą mokes
tį. Buvo paaiškinta, kad pasas 
nebuvęs pasiąstas konsulatui 
Kanadoje, nes niekas iš tos 
įstaigos per tą laiką nekelia
vęs Kanadon! Prieš akis ant 
stalo gulėjo ir daugiau Lietu
vos užsienio pasą, kurią lie
tuviai Kanadoje laukia ir dar 
lauks ... Argi nėra kitokio pa
są perdavimo būdo? Kanada 
savo pasus siunčia paštu!

Bijoma išeivijos ir 
užsieniečią

Estija tuojau grąžino pilie
tybę užsienio estams, kvietė 
juos grįžti, investuoti ir pri
ėmė į savo valdžią. Lietuva 
kažkodėl bijo išeivią. Pirmiau
sia, užuot paskelbusi visus ne
atsisakiusius Lietuvos pilie
tybės Lietuvos piliečiais, pri
vertė išeivius net du kartus “at
statyti” Lietuvos pilietybę. 
Antra, kažkodėl bijo išeiviams 
grąžinti žemes. Juk turėtą bū
ti priešingai, nes atgavęs žemę 
išeivis tikriausiai padės kraš
tui atsistatyti. Jis pirmiausia 
atstatys visas ūkio trobas, įsi- 
gys ūkiui reikiamą techniką 
(trakorius ir t.t.) ir rūpinsis, 
kad žemė būtą dirbama, o ne 
dirvonuotą! Netvarko mafijos, 

kuri atbaido išeivius ir užsie
niečius nuo investavimo. Vie
nas kanadietis verslininkas 
aiškina, esą labai rizikinga 
investuoti Lietuvoje, nes tai 
dabartinis “Wild West” kraš
tas, kuriame siaučia “Cowboys 
and Indians”. Lietuvos valdžia 
galėtą daug ko pasimokyti iš 
užsieniečią praktikos, bet tuo 
nesirūpina, o daro kaip išmo
ko sovietinėj sistemoj.

Turizmas
Norint išplėsi turizmą, bū

tina sudaryti lankytojams pa
togią aplinką. 1. Viešbučią sie
nos, lubos ir grindys turėtą bū
ti izoliuotos, kad per didelio 
garso neperduotą. Dabar, pa
vyzdžiui, viename žymiame 
Kauno viešbutyje girdima 
amerikietiška šokią muzika 
naktimis iki 3 v. ryto iš pirma
me aukšte veikiančio restora
no. Kavinė tame viešbutyje 
pradeda veikti iš ryto nuo 8.30 
v. Tad jei žmogus, atvykęs dar
bo reikalais, o kad ir poilsiau
ti, negali nei papusryčiauti, 
nei puoduko kavos išgerti anks
čiau kaip 8.30 v. ryto. Kaip jau 
daugelis ir kitą spaudoje yra 
minėję, turi būti geriau įreng
tos išvietės, prausyklą čiau
pai turi veikti ir veidrodžio 
apšvietimas turi būti taip su
tvarkytas, kad būtą galima ma
tyti savo skutamą barzdą. Šiaip
jau labai gražiai atrodančiam 
kambaryje vandens vamzdžiai 
turėtą būti įrengti sienoje, o 
ne išvedžioti pasieniais tar
tum parodai.

2. Viešose nemokamose iš
vietėse - tėra paprastos sky
lės ir labai nešvarios grindys. 
Net ir naujame orauosčio pa
state, kur įrengti prabangūs 
veidrodžiai, kriauklės, skys
tojo muilo mygtukai ir ranką 
džiovintuvai, gamtos reika
lams atlikti yra tik skylės grin
dyse. (Senos lietuviškos bū
delės lauke tuo atžvilgiu daug 
patogesnės!).

3. Didesnią miestą (neskai
tant Vilniaus, Kauno ir Klai
pėdos) planą yra, bet ją galima 
gauti tik tuose miestuose. Gat- 
vią pavadinimai labai prastai 
padaryti, automobilistams bei 
turistams labai neparankūs. 
Daug kur gatvią pavadinimai 
tik ant kampinio namo sienos, 
o dažnai ir ten nėra. Perva
žiavęs sankryžą taip ir nesi tik
ras, ar pravažiavai tą gatvę, į 
kurią turėjai įsisukti. Geriau
sia, kad būtą kiekvienos gatvės 
pavadinimas ant stulpo san
kryžos kampe.

4. Įdomios vietovės turėtą tu
rėti bent kavinę ir suvenyrą

JONAS LIANGA
Vilniuje, prie Lukiškią aikš

tės, stovi didelis mūrinis na
mas. Lauke, ant vienos sienos, 
prilipdyta daug plakatą ir atsi
šaukimą. Virš ją ištempta ir 
pritvirtinta spygliuota viela. 
Ant jos daug nuvytusią rožės 
žiedą. Centre, virš vielos di
delėmis raidėmis plakatas su 
užrašu “Tautos kančios na
mai”. Prie vieno įėjimo stalo 
sėdi vyras ir moteris - pardavi
nėja knygas. Ant stalo - atvira 
knyga. Šalia stalo - kartoninė 
dėžė su skyle viršuje. Praei
nantys žmonės paskaito knygą, 
joje pasirašo ir įkiša pinigus 
į dėžę. Kai kurie pavarto ir per
ka knygas.

Įeinam į laukiamąjį kamba
rį. Ten stoviniuoja ir kalbasi 
būrelis žmonią. Plakatai ant 
sieną. Tarp ją horizontaliai 
išdėstytas straipsnis apie Vy
tautą Skuodį. Pasisakius, kad 
iš Kanados, vienas iš stovinčią 
pasisiūlo nuvesti mus į “šta
bą”. Nėra laiko skaityti straips
nio apie Skuodį - per ilgas.

Lipame per kelis aukštus. Vi
suose aukštuose remontas. To
lesni priėjimai užbarikaduo
ti. Kai kuriuose aukštuose sto
viniuoja ir kalbasi žmonią gru
pelės. Pasiekiame štabą. Pasa
kius, kad mes iš Kanados, iš
tiesta ranka pasitinka mus Sta
sys Žukas, “štabo” viršininkas. 
Šalia jo sėdi Gediminas Kati- 

krautuvę turistams. (Pvz. Kry- 
žią kalnas). Taipgi turėtą būti 
pakelėse užrašai, nurodantys 
tokią įdomią ar svarbią vietą.

5. Kavinės ir restoranai tu
rėtą būti atidari tuo metu, kai 
pakeleivingiems žmonėms rei
kia, o ne pagal patarnautoją 
patogumą. Pvz. Kaune, Lais
vės alėjoje, šiokiadieniais ne
gausi kavos be 9 v. ryto, o sek
madieniais - tik po 10 v. ar vė
liau. Dauguma krautuvią vei
kia pagal senąją sistemą, o ne 
pagal pirkėją poreikius.

6. Pagrindiniai keliai iš po 
žiemos turėtą būti kuo grei
čiausiai sutvarkyti, pakelėse 
degalinės turėtą veikti ištisą 
parą ir prie ją turėtą būti prau
syklos bei išvietės.

Pinigai, prekės ir ją kainos
Amerikietiško dolerio Ver

tė yra 4 litai, o kanadiško - 
apie 2.50 lito, nors turėtą bū
ti 2.86 lito, nes Kanadoje už 
JAV dolerį mokama apie $1.40 
kanadiškais. Tad vykstant Lie
tuvon iš Kanados, geriausia ka- 
nadiškus dolerius išsikeisti į 
amerikietiškus, kad paskui 
Lietuvoje už juos būtą galima 
gauti daugiau litą.

Dabar Lietuvoje pilna viso
kiausią importuotą prekią: 
kramtomos gumos, kavos, vai
sią, sulčią, video ir foto apa
ratą bei filmą, per vieną va
landą filmą išaiškinimo vietą, 
loteriją, į namus atgabenamą 
picą, “Coke”, “Pepsi”. Visos 
importuotos prekės yra daug 
pigesnės nei Kanadoje. Pvz. 
200 gr. “instant” kavos iš P. 
Amerikos kainuoja 6.50 lito 
(apie $1.63 JAV arba $2.28 ka
nadiškais). Tuo tarpu Kana
doje panašus kavos kiekis kai
nuotą apie $3-4, neskaitant 
siuntimo Lietuvon išlaidą. 750 
ml butelis prancūziško vyno 
Lietuvoje kainuoja 8 litai (apie 
$2.80 kanadiškais), o Kanado
je toks pat butelis kainuotą 
apie $7-8. JAV cigarečią dė
žutė Lietuvoje kainuoja 2 li
tai (apie 0.70 kanadiškais), o 
Kanadoje toks kiekis kainuoja 
apie $3. Vietiniai Lietuvos ga
miniai yra dar pigesni. Pvz. ke
palas juodos duonos kainuoja 
82 lietuviški centai (apie 25 
kanadiški centai). Net ir ga
zolinas, pagal mūsą kainas, yra 
pigus: 1 litras kainuoja 1 litą 
(apie 35 kanadiški centai), o 
Kanadoje mes mokame bent 50 
centą. V.L.S.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

nas, kaip vėliau paaiškėjo, ad
ministratorius. Taip pat čia 
randame svečią iš Manitobos- 
kunigą Vytautą Laugalį ir vie
ną ponią iš Vilniaus miesto.

Pokalbio metu paaiškėjo, 
kad per 70.000 nelaimingąją 
perėjo šiuos namus. Dauguma 
ją buvo pakeliui į Sibirą. Ne
mažiau kaip 1500 iš ją buvo čia 
vietoj sunaikinti. Ją laidoji
mo vietos yra žinomos. Ateity
je tikimasi padaryti atitinka
mus kasinėjimus ir juos per
laidoti.

Paklausus, ką žmonės įvai
riose šią rūmą vietose veikia, 
buvo paaiškinta - saugo rūsyje 
esančią dokumentaciją. Ten 
yra apie 40.000 išlikusią bylą. 
Apie 30.000 bylą yra išvežta į 
Rusiją ir iki šiol negrąžinta. 
Dalis bylą vietoj sunaikinta. 
Kol kas niekas neturi teisės 
prie šios dokumentacijos pri
eiti. Sargyba, sudaryta iš sa- 
vanorią, tremtinią ir politinią 
kalinią, neįleidžia jokią kito
kią grupuočią žmonią. Valdžia 
nori įtvirtinti Vytautą Skuodį 
su jo palydovais. Buvo daryta 
trys mėginimai tai įvykdyti: 
1994 m. gegužės 17 ir gegužės 
25 d.d., bet sargyba pareiškusi: 
“Tik per mūsą lavonus”. Akci
ja buvo nutraukta. Šiuo metu 
valdžia daro spaudimą, kaip 
nors juos iš ten išgyvendinti. 
Budintiems buvo nutrauktos 
algos ir bet kokia kitokia val
džios parama. Sargybiniai gy
vena iš auką, surinktą prie 
įėjimo.

S. Žukas tikisi pagalbos iš 
užsienio. Jis prašo pareiški
mą ir telegramą dabartinei 
Lietuvos valdžiai, reikalau
jančią, kad jie: a. nutrauktą po
litinę diskriminaciją prieš 
tremtinius ir politinius kali
nius; b. leistą tremtiniams ir 
politiniams kaliniams tvarky
ti rastą dokumentaciją.

Šią' dokumentaciją tremti
nią ir politinią kalinią organi
zacija nori suregistruoti, nu
fotografuoti ir sudėti fotogra
fijas į seifą, originalus išdės
tyti rūsyje dėžėse su stikliniais 
viršais ir paversti rūsį į mu- 
zieją, kaip liudininką mūsą 
kančią bolševikmetyje.

Po pokalbio slegančioj nuo
taikoj lipom laiptais žemyn, 
jausdami, kad žaizda dar nėra 
užgijusi...

Kauno rajono Pažėrų mokykloje mokytojai ir mokiniai klauso knygų autorės ANTANINOS GARMUTĖS pasako
jimo apie laisvės kovotojus sovietinės okupacijos metu

$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
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 ...........................15.00

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

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

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

Rašyti čekį, arba pašto perlaidą (money order) KAIRYS BALTIC EXPEDITING ir siųsti
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6. Turėdami klausimų skambinkite
Vytui ar Genei Kairiams, tel. 905-643-3334, fax 905-643-8980
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Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko šventovėje per 1994 m. Sekmines gieda 
bei groja jaunimo grupė Nuotr. V. Šimkūno, SJ

Pokalbis apie laisvės kovotojus
Susitikimas Pažėrų mokykloje su knygų autore ANTANINA GARMUTE

Baigiantis mokslo metams, 
už lango žydint obelims, Pažė
rą mokyklos mokytojai suren
gė mokinią susitikimą su kny
gos “Motinėle, auginai” auto
re Antanina Garmute.

Nedidelė Pažėrią kaimo de
vynmetė mokyklėlė Kauno ra
jono pakraštyje - tik apie 50 
mokinią ir daugiau nei 10 mo
kytoją. Sovietinią laiką per
tvarkymai - kolektyvizacija, 
melioracija, vienkiemią naiki
nimas daugelį žmonią nuvijo 
nuo gimtos žemės, vertė ieško
ti prieglobsčio miestuose. To
dėl ir atžalą nedaug teišleido 
Pažėrą kaimas. Gražią pradė
tą statyti šventovę atėjūnai 
pavertė grūdą sandėliu. Žmo
nės meldėsi mažytėje medinė
je šventovėje. Vaikai augo 
nuodijami melu - kaip ir vi
sose Lietuvos mokyklose.

Su pavasarinią gėlią puokš
tėmis rankose vaikučiai sugu
žėjo į erdvesnę klasę. Kas sė
dėjo suoluose, kas stovėjo, kas 
sutūpę klausėsi gyvos istori
jos pamokos. Autorė papasako
jo apie baisius okupacijos me
tus, lietuvią kovą už laisvę. 
Priminė, kad ir ją vaiksytėje 
išvežė į Sibirą vergauti. Po
kalbyje dalyvavo ir parapijos 
klebonas, šios mokyklos tiky
bos mokytojas kun. Kazimie
ras Skučas, mokyklos direkto
rius p. Rinkevičius. Paprašiau 
pakelti rankas, kurie vaikai 

jau skaitė naują Antaninos 
Garmutės knygą. Pakilo gal 5 
ar 6 rankos.

Ir Antaninai Garmutei, ir 
mums visiems maloną įspūdį 
paliko darnus patriotiškai nu
siteikusią mokytoją kolekty
vas. Reikia pasakyti, kad ne 
tiek jau daug Lietuvoje tokią 
mokyklą, nors nuo Atgimimo 
pradžios labai daug kalbama 
apie tautinės mokyklos kūri
mą. Štai tokioje pat Šilavoto 
(Prieną r.) mokykloje tik du 
ar trys patriotiškai nusiteikę 
mokytojai. Ir tie patys kiek 
patiria patyčią ir persekioji
mą iš kolegą! Tautinėje mokyk
loje tautiškai mąstantis moky
tojas yra balta varna.

Neseniai Vilniuje, kvalifika
cijos kėlimo kursuose, vie
na mokytoja iš Balbieriš
kio verkdama pradėjo ginti 
“skriaudžiamus” stribus. Jau 
be jokią svarstymą aišku, kad 
tokiai mokytojai ne vieta tau
tinėje mokykloje. Tai mokyto
jai betgi buvo suteikta aukš
tesnė kvalifikacija!!!

Štai kaip yra dabar mūsą 
laisvoj Lietuvoj. Labai gajos 
raudonligės bacilos, ir neži
nia kokiais skiepais jas pavyks 
nugalėti. Ir kada?

Todėl Pažėrą mokyklėlė - lyg 
gaivi oazė tarp puviniu už
krėstą mūsą “tautinią” mokyk
lą. Birutė Jonelienė
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
GEDULO AKMENYS

Gedulo ir Vilties diena Ma
rijampolėje paminėta jai skirtu 
specialiu renginiu “Gedulo ak
menimis paženklintas kelias”. 
Marijampolės “Sūduvos” stadio- 
nan buvo sunešti 15-20 cm skers
mens akmenys su nupieštais 
kryžiais, nuo sovietų nukentė
jusių, jų išniekintų, nužudytų 
aukų pavardėmis dvidešimt vie
noje Sūduvos krašto parapijoje. 
Tuos gedulo akmenis Lietuvos 
kariškiai trimis sunkvežimiais 
atvežė prie Marijampolės Šv. 
Mykolo parapijos šventovės ir 
juos atskiromis krūvomis pagal 
paženklintas parapijas sudė
liojo šventoriuje. Prisiminda
mi žuvusiuosius, prie jų giedo
jo Marijampolės politinių kali
nių, tremtinių ir šaulių chorai, 
kalbėjo Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos Ma
rijampolės skyriaus pirm. V. 
Raibikis, miesto tarybos pirm. 
A. Bajarkevičius ir klebonas K. 
Brilius. Po šios iškilmės jis at
našavo Mišias šventovėje. Gedu
lo ženklais paženklinti sovieti
nio teroro aukų akmenys iš šven
toriaus bus nuvežti Vilniun, kai 
ten bus statomas paminklas.

VEIVERIŲ SUKAKTIS
Veiverių miestelis prie Kau

no-Marijampolės plento pami
nėjo 250 metų sukaktį. Jį turbūt 
labiausiai išgarsino senoji Vei
verių mokytojų seminarija, iš
augusi iš 1866 m. įsteigtų dvi
mečių pedagoginių kursų. Su
kakties iškilmės pradėtos 
Skausmo kalnelyje, kur yra pa
statytas koplytstulpis su kitais 
kryžiais. Mat ten po II D. karo 
būdavo suverčiami nušautų ir 
susprogdintų partizanų palai
kai. Tą vietą aplankė vysk. Juo
zas Žemaitis ir žuvusius už Lie
tuvos laisvę prisiminė maldoje. 
Tada jis atnašavo Mišias Veive
rių šventovėje. Joje 1933-35 m. 
klebonavo ir ją padidino busi
masis prel. Mykolas Krupavi
čius. Veiverių 250 m. sukakties 
proga pastatytą koplytstulpį 
pašventino vysk. J. Žemaitis. 
Koplytstulpį sukūrė vietinis 
tautodailininkas Algimantas Ši
manskis. Sukaktuvinės dovanos 
buvo įteiktos amžiaus devynias
dešimtmečio sulaukusiam se
niausiam Veiverių gyventojui 
Simui Petruševičiui ir jauniau
sio gyventojo Evaldo Jankaus
ko tėvams.

ADAMKAUS VIEŠNAGĖ
Birželio pradžioje vienai sa

vaitei Lietuvon buvo atvykęs 
Valdas Adamkus, JAV viduri
nių Vakarų srities gamtosau
gos direktorius. Jis atvežė ir 
įteikė dvi savo vardo premijas, 
pagerbiančias pasižymėjusius 
Lietuvos gamtosaugininkus bei 
jų atminimą. Šį kartą V. Adam
kus lankėsi ir kai kuriuose lie
tuvių ūkiuose, daugiau laiko 
praleido pas kauniečius. Kau
no viešojoje bibliotekoje jis 
susitiko su šio miesto visuome
ne, kalbėjo apie JAV lietuvių 
dabartines nuotaikas. Išsamių 
informacijų pateikia “Lietuvos 
ryte” paskelbtas Valdo Barta
sevičiaus pasikalbėjimas su 
V. Adamkumi ir koresponden
tės V. Savičiūnaitės prane
šimas iš Kauno. Pasirodo, su
sitikimuose su kauniečiais ra
šytojais, kompozitoriais ir mu
ziejininkais buvo kalbama apie 
JAV ir kitų šalių lietuvių kul

tūros archyvų išsaugojimą. Esą 
buvo aptarta galimybė lietuvių 
išeivijos kultūrinio palikimo 
archyvus saugoti Kauno viešojo
je bibliotekoje. Savo praneši
me iš Kauno V. Savičiūnaitė 
rašo: “V. Adamkus neslėpė liūd
nos svetur gyvenančių lietuvių 
savijautos, blėstančio pasiry
žimo ‘gulti ant bėgių už Tėvy
nę’. Tai nereiškia, pasakė kal
bėtojas, kad išeiviai nusigrę
žia nuo Lietuvos. Tai reiškia, 
kad jie jaučiasi šiek tiek įskau
dinti ir nusivylę. Yra net abe
jojančių, pasak V. Adamkaus, ar 
ne per anksti atiduoti Lietuvai 
išeivių kultūros archyvus”.

ATVIRI ĮSPŪDŽIAI
Kalbėdamas apie savo vieš

nagę, V. Adamkus “Lietuvos ry
to” atstovui V. Bartasevičiui 
pasakoja: “Šį kartą galėjau šiek 
tiek laiko skirti ir privatiems 
ryšiams. Buvau nuvykęs į Šiau
lius, be to, viešai nepasiskel
bęs, pavažinėjau po Pakruojo ir 
Pasvalio kaimus. Tai leido be
tarpiškai susipažinti su situa
cija žemės ūkyje. Sakyčiau, esu 
net sukrėstas — žinojau, kad 
padėtis prasta, bet neįsivaiz
davau, kad žmonės šitaip vargs
ta. Daug nusiskundimų išgirdau 
ir miestuose, tačiau vis dėlto 
kaimuose dar gerokai sunkiau. 
Ūkininkai rodė svirnus, kuriuo
se supilta tonos neparduoto dar 
praėjusių metų derliaus, dauge
lį mėnesių jiems nesumokama 
už pieną, mėsą. Visi su pasipik
tinimu kalbėjo apie pridėtosios 
vertės mokestį — tai įvertinta 
kaip absoliutaus Vyriausybės 
abejingumo kaimui įrody
mas ...”

POLITINĖS IŠVADOS
Pokalbyje su V. Bartasevi

čiumi V. Adamkus prisipažino, 
kad viešnagės metu kai kas ban
dė sužinoti, ar jis neketina da
lyvauti kituose Lietuvos prezi
dento rinkimuose. Esą buvo jau
čiama, kad atsakymas į tokį 
klausimą rūpėjo ir kai kurioms 
partijoms. V. Adamkaus atsaky
mas visiem buvo neigiamas. Pa
grindinės priežastys — dar anks
ti apie tai kalbėti, jo nevilioja 
šio posto garbė. Tačiau V. 
Adamkus, pabrėžęs, kad jis gy
venime niekada nevengė atsa
komybės, V. Bartasevičiui aiš
kino: “Jei įsitikinčiau, kad tik
rai esu reikalingas Lietuvai vie
name ar kitame poste, sutikčiau 
imtis bet kokios pareigų naš
tos. Kita vertus, dabar dar ne
regiu alternatyvos esamai val
džiai. Nesu pirmalaikių rinki
mų šalininkas. Nė viena parti
ja neturi ką pasiūlyti. Ir va
dinamoji dešinė, ir kairė įro
dė, jog nesugeba efektyviai val
dyti krašto. Mano simpatijos 
linksta prie ‘centro’ žmonių, 
nors nesu susietas nei su šios 
krypties, nei su bet kuria kita 
partija. Apskritai ‘centras’ nė
ra suformavęs bent kiek stipres
nės politinės organizacijos. No
rėdamas imtis rimtos politikos, 
pirmiausia privalai turėti savo 
komandą. Be komandos nieko 
nenuveiksi. Aš nė nemėginau 
jos dairytis. Bet stebiu Lietu
vos politinį gyvenimą ir regiu: 
šalyje dar nėra stiprių partijų, 
nėra programų, nėra pakanka
mai asmenybių ir todėl telieka 
laukti, kol visa tai ilgainiui su
siformuos ...” (“Lietuvos rytas” 
nr- 114)- V. Kst.

JAV-bių Lietuvių bendruomenės vakarų apygardos suvažiavime išrinkta 
valdyba. Sėdi iš kairės A. PETRULIENĖ, V. GEDGAUDIENĖ, D. NA
VICKIENĖ, D. VARNIENĖ; stovi V. VIDUGIRIS, M. SODEIKA, Z. VIS
KANTA. Trūksta R. Dabšio, G. Leškio, A. Nelsienės

Veikla Amerikos vakaruose
JAV LB vakarų apygardos 

suvažiavimas įvyko birželio 
19 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje Los Angeles. Kun. A. 
Volskiui sukalbėjus maldą už 
neseniai mirusį ambasadorių 
Stasį Lozoraitį, visų mirusių 
Lietuvių bendruomenės narių 
atminimas pagerbtas susikau
pimo minute. Apygardos pir
mininkė V. Gedgaudienė pa
kvietė suvažiavimui pirminin
kauti R. Dabšį, sekretoriavo 
D. Varnienė.

Apie apylinkių veiklą prane
šė: L Bertulytė-Bray (Seattle), 
S. Narkus (Arizona), A. Sekas

V. Gedgaudienė. Mokykla šie
met švenčia 45 metų sukaktį. 
Pavasarį išleido penkis abi
turientus, baigusius 12 metų 
kursą.

Ižd. M. Sodeika supažindino 
su apygardos valdybos finan
sine būkle, o kontrolės komi
sijos aktą perskaitė L Med
žiukas.

Į apygardos valdybą išrink
ti: R. Dabšys, V. Gedgaudie
nė, D. Navickienė, G. Leškys, 
A. Petrulienė, A. Nelsienė, 
Z. Viskanta, M. Sodeika, D. 
Varnienė, V. Vidugiris; į kont-

Sault Ste. Marie, Ont.
KL BENDRUOMENĖS apylin

kės pirm. Vytautas Vainutis at
siuntė Vytauto Skaržinsko auką 
- $100, skirtą Pagalbos fondui 
“Vaiko tėviškės namai” Lietuvo
je. Dosniam aukotojui už taip 
nuoširdų atjautimą vienos skau
džiausių - benamių vaikų - pro
blemų tėvynėje dėkoja

KLK moterų dr-jos centro valdyba

London, Ontario
CHORAS “PAŠVAISTĖ” sep 

tynioliktą dainos sezoną užbaigė 
metiniu susirinkimu birželio 2 d. 
Choro nariai patvirtino dabarti
nę valdybą: Gražiną Petrauskienę, 
muzikos vadove-pirmininke, (519- 
438-8983), E. Petrauską, sekr.-iž- 
dininku ir O. Švilpienę, visuom. 
reikalų vadove. Andrius Petrašiū- 
nas, jn., chorui vadovavęs pasku
tiniais dvejais metais, noriai su
tiko likti chorvedžiu rengiantis 
Šiluvos Marijos parapijos tris
dešimtmečio minėjimui rugsėjo 11 
d. ir pasirodymui Toronto Lietu
vių namų metiniame baliuje lap
kričio 5 d. K.

rolės komisiją: J. Matulaitis, 
L Medžiukas, A. Kulnys.

Su Lietuvos ekonomine būk
le supažindino neseniai iš ten 
grįžęs E. Kulikauskas. Pokal
byje “LB veikla ir bendradar
biavimas su Lietuva” savo 
mintis išsakė I. Bertulytė- 
Bray, D. Navickienė ir A. Ja- 
rašūnas. Vadovavo Z. Viskan
ta. Suvažiavimas baigtas Lie
tuvos himnu ir vaišėmis.

Ig. Medžiukas

© 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.

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

mmeiLASALLESQUE. Į

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

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

(Los Angeles). Portlando apyl. 
pirm. A. Tekorius atsiuntė pra
nešimą raštu.

Apygardos veiklą apžvelgė 
pirm. V. Gedgaudienė. Los An
geles lankėsi daug svečių iš 
Lietuvos, kuriems buvo suda
rytos sąlygos susitikti su vi
suomene. Lietuvių dienoje da
lyvavo ir kalbėjo Lietuvos 
prez. A. Brazauskas. Jis lan
kėsi ir kituose LB renginiuo
se, kur buvo kalbėta išeivijai 
rūpimais klausimais. Apygar
dai priklauso 8 apylinkės, bet 
dėl tolimų atstumų ir jau dau
geliui nekalbant lietuviškai, 
susidaro organizacinių sunku
mų.

Apie jaunimo ansamblio 
veiklą kalbėjo “Spindulio” 
vadovė D. Varnienė. Neseniai 
išleista vaizdajuostė “Mes dai
nuojame”. Rudenį pasirodys 
ilgai laukta knyga apie šį an
samblį ir jo įsteigėją mokyt. 
O. Razutienę.

Vaikų “Vilties” veiklą ap
žvelgė D. Navickienė. Apie 
lituanistinę mokyklą kalbėjo

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

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /k\ 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ALGIRDAS GUSTAITIS (kairėje), susitikęs su ANTANU KRAMILIUMI 
Sidnio mieste, Australijoje 1994 m. birželio 12 d. Ten jis buvo nuvykęs drau
ge su Hollywood Foreign Press Association atstovais, pakviestais Sydney 
Film festivalio vadovų. Turėjo laiko pabendrauti ir su Sidnio lietuviais

Vienintelis, lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
a j k LIETUVIŲ KREDITOI kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..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 UŽ:
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 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

JA Valstybės
Anicetas Simutis, dabartinis 

Lietuvos ambasadorius Jung
tinėse Tautose, atšventė dvi 
reikšmingas sukaktis — amžiaus 
aštuoniasdešimt penkerių me
tų ir diplomatinio darbo šešias
dešimtmečio. Šia proga birže
lio 5, sekmadienį, jis buvo pa
gerbtas iškilmingais pietumis 
Kultūros židinyje Bruklyne. 
Pagerbtuves suorganizavo di
delis komitetas, vadovaujamas 
Lilės Milukienės. Jose dalyva
vo vysk. P. Baltakis, OFM, Lie
tuvos ambasadorius Vašingto
ne dr. A. Eidintas, generalinis 
Lietuvos konsulas Niujorke L. 
Kučinskas, Lietuvos ambasado
rius Rusijoje R. Kozyrovičius, 
garbės konsulai V. Kleiza (Či
kagoje), V. Čekanauskas (Los 
Angeles), H. Lapas (Toronte). 
Maldą sukalbėjus vysk. P. Bal
takiui, OFM, programai vadova
vo dr. J. Kazickas, prisiminęs 
susitikimą su A. Simučiu Vytau
to D. universiteto atsargos ka
rininkų “Ramovės” korporacijo
je. Sukaktuvininkui skirtą pa
grindinį žodį tarė V. Čekanaus
kas. A. Simučio, Lietuvos gene
ralinio konsulo ir dabartinio 
ambasadoriaus Jungtinėse Tau
tose, plačią veiklą Niujorke 
atskleidė G. Peniko pastangų 
dėka sukurta ir parodyta vaiz
dajuostė. M. K. Čiurlionio ir 
F. Chopino kūrinių programė
lę atliko pianistė D. Sakaitė.

Specialiu Lietuvos prez. A. 
Brazausko aktu ambasadorius A. 
Simutis už nuopelnus Lietuvai 
buvo apdovanotas Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino III-jo 
laipsnio ordinu. Tą aktą per
skaitė dr. A. Eidintas, Lietu
vos ambasadorius Vašingtone. 
Iš kitų dovanų išsiskyrė skulp
toriaus P. Vaškio sukurtas bron
zinis A. Simučio bareljefas ir 
dail. E. Sviderskienės nutapy
tas jo portretas. Sukaktuvinin
ką A. Simutį sveikino su juo prie 
garbės stalo sėdėję diplomatai 
bei kiti svečiai. Tų sveikinto
jų eiles papildė JAV LB krašto 
valdybos pirm. V. Maciūnas, 
Lietuvos šaulių sąjungos išei
vijoje vadas M. Abarius, SLA 
pirm. dr. V. Dargis, Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos pirm, 
dr. L. Kriaučeliūnas, Tautos 
fondo tarybos pirm. J. Giedrai
tis, Lietuvių moterų federaci
jos pirm. A. Pinch ir Lietuvos 
vyčių atstovė L. Stukienė. Am
basadoriaus A. Simučio pagerb
tuves buvo pradėtos jo patarė
jo Jungtinių Tautų misijoje A. 
Gurecko pasiūlytu tostu, visų 
sugiedotu “Ilgiausių metų” lin
kėjimu. Jos baigtos paties A. 
Simučio padėka, pažadu dirbti, 
kol jėgos leis, ir Lietuvos him
nu.

Britanija
Boltono filatelistų draugija 

savo pirmininku, kuris angliš
kai vadinamas prezidentu, ant
rą kartą išsirinko lietuvių vei
kėją ir filatelistą Henriką Vai- 
neikį. Gegužės 12 d. jam prezi
dento juostą ir medalį įteikė iš 
šių pareigų pasitraukiantis ang
las I. Robinsonas. Angliškoji

OFFORD 
fewhp ĮrEALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius. 9 
ukius. žemes Wasagos. J
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
lės l . .Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Boltono filatelistų draugija yra 
įsteigta 1932 m. H. Vaineikis 
ryšius su ja užmezgė prieš po
rą dešimtmečių kaip Boltono 
pašto atstovas, o aktyviu nariu 
jon įsijungė prieš gerą dešimt
metį. Be prezidento, H. Vainei
kis šioje angliškoje draugijoje 
yra turėjęs ir kitų pareigų. Jis 
yra ne tik vienintelis lietuvis, 
bet ir vienintelis svetimtautis 
šioje angliškoje Boltono fila
telistų draugijoje. H. Vaineikis 
dabar antrą kartą vienerius me
tus vadovaus anglams filatelis
tams.
Lenkija

Baltstogė ir Kaunas atnaujino 
pastaraisiais metais nutrukusį 
bendradarbiavimą. Baltstogėje, 
Lenkijos pasienio vaivadijos 
centre, lankėsi Kauno miesto 
tarybos pirm. Vyginto Griniaus 
vadovaujama delegacija. Ją pri
ėmė Baltstogės vadovai, kultū
ros ir medicinos darbuotojai. 
Atnaujintais ryšiais ypač džiau
giasi Lietuvos ambasadorius 
Lenkijai Dainius Junevičius. 
Tikimasi, kad vėl atgis bend
radarbiavimas tarp Kauno me
dicinos instituto ir Baltstogės 
medicinos akademijos. Baltsto
gėje yra geriausiai visoje Len
kijoje sutvarkytas visuomeninio 
transporto eismas. Ji taipgi lai
koma ir stambiu tarptautinių 
parodų centru.

Lietuvos konsulatas Seinuo
se, remiantis Marytės Norkutės 
pranešimu vilniškio “Lietuvos 
aido” skaitytojams birželio 22 d. 
laidoje, buvo iškilmingai atida
rytas birželio 17 d. Vyskupų rū
muose gautoje patalpoje. Iškil
mėje dalyvavo svečiai iš Lietu
vos, Lenkijos vyriausybės ir sei
mo atstovai. Susirinkę Seinų 
krašto lietuviai linkėjo, kad 
konsulatas Seinuose taptų jung
timi tarp Lenkijos lietuvių ir 
Lietuvos, padėtų išspręsti da
bartines jų problemas, pasinau
dojant naująja Lietuvos ir Len
kijos sutartimi. Iškilmingas Mi
šias lenkų bei lietuvių kalbo
mis atnašavo Elko vysk. Woj
ciech Ziemba ir Vilkaviškio 
vysk. Juozas Žemaitis, po pa
maldų pašventinęs konsulatą. 
Tas “LA” paskelbtas Marytės 
Norkutės pranešimas neišsa
mus. Jame nepateikiama net ir 
Lietuvos konsulo Seinuose ar 
kurio kito pareigūno pavardė. 
Negi be jų buvo galima atida
ryti tą Lietuvos konsulatą? M. 
Norkutė susijaudinusi praneša, 
kad birželio 19 d. jau nebebu
vo prie konsulato sienos pri
tvirtintos lentos lietuvių ir 
lenkų kalbomis. Minėdama din
gusią konsulato iškabą, ji ra
šo: “Tačiau lenta buvo nuplėš
ta, o apie tai, kad buvusi ge
rai pritvirtinta, liudija dide
lės skylės sienoje. Beje, Lietu
vos konsulatas yra pačiame Sei
nų centre, šalia pasienio apsau
gos dalinio pastato, kuriame 
visuomet pilna kareivių”.

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus"

Sudbury Ontario

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų

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

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

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

Tel. 905-643-3334 FAX 905-643-8980
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Sibirinių trėmimų minėjime Čikagoje 1994 m. birželio 12 d. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo šventovės viduriniu taku prieš Mišias procesijoje eina (iš kai
rės) Lietuvos metropolitas Vilniaus arkivyskupas AUDRYS J. BAČKIS, vysk. 
PAULIUS BALTAKIS, OFM, ir klebonas kun. JONAS KUZINSKAS

Nuotr. G. Janutos

Praeitį atskleidžant ir apmąstant

Laisvė prarandama be šūvio

PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Buvo kalti, nes mylėjo tėvynę

DR. VLADAS KAZLAUSKAS, 
Vilnius

1940 metai. Vakarų Europa 
dega Antrojo pasaulinio karo 
ugnyje. Bolševikai, sulaužy
dami nepuolimo ir savitarpio 
pagalbos sutartį su Lietuva, 
1940 metų birželio 15 dieną 
ją okupuoja. Lietuva, turėda
ma gana gerai paruoštą ir pa
gal tuometinio laiko sąlygas 
gerai ginkluotą kariuomenę, 
kurios skaičius siekė 30.079 
kareivius, 1.817 karininkų, 
60.000 gerai apmokytų šaulių 
— bolševikams nesipriešina.

Generolo įsakymas
Tuometinis Lietuvos kariuo

menės vadas generolas V. Vit
kauskas, kad bolševikiniai 
okupantai saugiai galėtų žy
giuoti Lietuvos keliais, parašė 
Lietuvos kariuomenei sekan
čio turinio įsakymą: “Įsakau 
žygiuojančiai tarybinei ka
riuomenei taikyti visas man
dagumo ir draugiškų santykių 
taisykles. Painformuoti dėl 
patogesnių žygių kelių, pasto
vių vietų, įsakant administra
cijai parengti patalpas. Jei 
bus gautas žygiuojančių karo 
vadų sutikimas, paskirti lydė
ti nuolatinius aukštesnio 
laipsnio karininkus, mokan
čius rusų kalbą. Visur, kur tin
ka, priminti, kad žiūrime į Ta
rybų Sąjungos kariuomenę 
kaip į draugišką kariuomenę, 
ir prašyti mūsų kariuomenės 
administracijos, gyventojų tai
kyti tokius pat jausmus. Tiks
lu pilnai patenkinti žygiuo
jančios tarybinės kariuome
nės pageidavimus, karininkai 
palydovai, kur reikia, turi pa
vartoti visą savo autoritetą 
administracijos organų ir gy
ventojų atžvilgiu, per daug 
nesivaržydami dėl atsakomy
bės.”

Kas kaltas?
Kokiai veiksmų kategorijai 

galima priskirti šį kariuome
nės vado įsakymą, spręskite 
patys skaitytojai. Jis kaip ka
reivis ir vadas buvo davęs 
priesaiką ginti Lietuvos ne
priklausomybę. Be to, esant 
tuometinei politinei krizei, 
kai bolševikų okupacija ma
tėsi neišvengiama, kariuome
nės vadas įsako visus divizi
jose esančius sunkiuosius 
ginklus išgabenti į Gaižiūnų 
poligoną vasaros manevrams.

Dabartiniu metu pasigirsta 
balsų, kaltinančių prezidentą 
A. Smetoną, kaip vyriausiąjį 
ginkluotų pajėgų vadą, kodėl 
jis nedavė kariuomenei įsaky
mo priešintis bolševikų oku
pacijai. Bet ar galėjo Lietu
vos karys, ginkluotas tik leng
vaisiais pėstininkų ginklais, 
stoti prieš okupantų tankus, 
neturėdamas kuo juos nai
kinti?

Analogiškas atvejis buvo 
po ketverių metų, kai Lietu
vos savanoriams teko kautis 
su bolševikais, jiems antrą 
kartą okupuojant Lietuvą. Bet 
tada jie turėjo nors “pancer- 
faustus”. Su pilnu tuometiniu 
apginklavimu mūsų kareiviai 
galėjo drąsiai kautis su bol
ševikais, kaip 1939-1940 m. žie
mą kovėsi už savo laisvę Suo
mijos karys.

Suomių pavyzdys
Kaip jis kovėsi, skaitytojams 

pateikiame vieną iš šimtų epi
zodų, kuriame suomių kapito
nas Viljo Suraja rašo:

. Staiga visi išgirstam 
šauksmą, gilų, beprotišką 
šauksmą. Per mėnulio nušvies
tą ruožą mus puola nauja prie

šo kolona, beprotiškai kauk
dama ir juokdamasi. Ten visi 
vyrai iki sąmonės netekimo 
prisigėrę degtinės. Gana sa
vitu būdu jie pasiruošę puo
limui. Beprotiškai urgzdami, 
tarsi laukinių žvėrių gauja, 
puola jie priešais mišką. Jie 
veržiasi tirštomis eilėmis, 
pasilenkę vieni už kitų, pri
sidėję prie akių rankas, tar
si saugodamiesi negailestin
gos mirties, šautuvus laiky
dami po pažastimi, šovinių 
kaspinus persimetę per pe
čius. Kiek jų krinta iš karto 
paleidus tik vieną kulką! Kiek 
jų nebegrįš iš šio puolimo de
ginančiame žiemos šaltyje!

O juk šita žmonių krūva, ku
rią aš kaip tik sunaikinau, tai
pogi buvo gimusi, gavusi šilu
mą. Žmogaus kūno šiluma pa
laikė gyvybės kibirkštis šiuo
se vargšuose vaikinuose. Šitų 
puolikų žuvimas yra pasibai
sėtinas.

Automatiniai šautuvai šalia 
manęs jau pradėjo savo pjū
tį... Į jų ugnį įsimaišo atski
ri granatų sprogimai. Toliau, 
iš sparno, pasigirsta sunkiųjų 
kulkosvaidžių tratėjimas, — 
taip pat į juos. Iš visų pusių 
gaudžia šūviai.

Gyva būtybė čia greitai virs
ta bejėgiu žmogaus kūnu, ku
rio sąmonėje dar vienam aki
mirksniui susikaupia neišpa
sakytas išgąstis, ir akys prisi
pildo neišmatuojamos baimės. 
Vienu metu jie iškelia sukry
žiuotas rankas į gaudžiantį 
orą ir krinta negyvi ant supus
tytų sniego vėpūtinių.

Ten vienas lieka atvira bur
na, jo krūtinėje skylė, pasku
tiniais jėgų likučiais jis dar 
bando įkvėpti orą, tačiau vel
tui. Kova eina toliau, arši ko
va, užtrunkantis triukšmas, 
negirdėtas griaudimas, nenu
trūkstama pragariška kova.

Mes vėl mėginame šliaužti 
pirmyn, vis pirmyn prieš ru
sus. Mes turime persiristi per 
lavonų krūvas, kurios dvokia 
krauju ir purvais. Ten štai ju
da viena priešo grupė, ji puo
la mus. Štai iš ten ateina 
priešas. Mes esame tik du. Gal
būt dar Didysis Vaino, trečia
sis, kažkur už mūsų. Kulko
svaidžių ugnis staiga nutyla. 
Šautuvai dar trata, bet ir tie

NORDLAND EXPRESS rįĄ RAD Perkelkite v ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

ALTos Čikagos skyrius, pir
mininkaujant Antaninai Rep
šienei, 1994 m. birželio 12 d. 
surengė sibirinių trėmimų mi
nėjimą. Pamaldos buvo įvai
riose Čikagos šventovėse. Aikš
tėje prie Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo šventovės 10 v.r. 
šauliai ir ramovėnai iškėlė vė
liavas, o 10.30 v. buvo aukoja
mos Mišios.

Iškilmingos pamaldos
Dar gerokai prieš jų pradžią 

puošni ir erdvi šventovė jau 
buvo perpildyta. Muz. Antano 
Lino diriguojamas, gausus pa
rapijos choras labai gražiai 
giedojo “Dievas mūsų prieglau
da ir stiprybė”. Viduriniu ta
ku buvo nešamos įvairių orga
nizacijų vėliavos, su palydo
mis. Kolumbo vyčiai atlydėjo 
šių iškilmingų Mišių koncele- 
brantus: Lietuvos metropoli
tą, Vilniaus arkivyskupą Aud
rį J. Bačkį, vysk. Paulių Bal- 

retėja. Priešo grupė jau čia 
pat. Tarsi išprotėję jie puola 
mus. Aš bandau šaudyti, ta
čiau tokiam darbui jau trūks
ta laiko.

Mano šautuvas gana senoviš
kas. Tačiau puuko, Kaūhavos 
geležis! Aš ištraukiu šį aštrų 
durklą ir šoku prieš laukinius 
žvėris ‘Tavo ranka neturi su
drebėti, kaip nerūdija Kaha- 
vos plienas’. Taip sakoma vie
noje suomių karo dainoje.

Aš turiu žudyti, sunaikinti 
kiekvieną, kad jis daugiau ne
ateitų čia iš savo stepių, kad 
jis niekad nedrįstų mūsų ne
kaltų užpulti. Šimtmečiais jie 
persekiojo mus. Mano tėvas ir
gi numirė nuo jų durtuvų. 
Taip, taip, dabar jūs atsiim
site ir už jį. Ir dar su nuošim
čiais apmokėsiu aš jums.

Be atodairos, įsiutęs aš dau
žausi įnirtusiose neapykan
tos pjautynėse. Ten Keiki irgi 
darbuojasi kiek tik gali pa
siekti. Čia Didysis Vaino kri
tusius krauna į pavyzdingą 
krūvą. Penkioliktąjį, kuris 
pakyla nuo purvino sniego, 
vėl atgal paguldo mano išti
kimasis puuko”.

Miesto gynyba
Prie šio epizodo pateikiame 

istorinius faktus — mūšį dėl 
Suomussalmi miesto. Tai kla
siškas pavyzdys karų istorijo
je. Šį miestą bolševikai puolė 
didžiulėmis pajėgomis, o 
miestą gynė menkai ginkluoti 
slidininkų daliniai, bet jie 
padarė stebuklus. Čia buvo pa
demonstruota drąsos, pasiry
žimo ir sumanaus vadovavimo 
derinio reikšmė. Šioje kovoje 
žuvo 27.000 bolševikų, o suo
miai neteko 900 žuvusių ir 1770 
sužeistų karių.

Buvo praleista galimybė pa
rodyti bolševikams, ką gali 
Lietuvos karys po dvidešim
ties laisvo gyvenimo metų. 
Kietą lietuvio ranką ir taik
lią akį jie patyrė 1919 m. ne
priklausomybės kovose, 1941- 
44 m. Rytų fronte ir rezisten
cijos kovose. 

takį, OFM, kun. Donaldą Pet
raitį, MIC, marijonų vienuoli
jos provinciolą, kun. Joną Ku- 
zinską, parapijos kleboną ir 
kun. Česlovą Auglį.

Pamoksle arkivyskupas A. J. 
Bačkis priminė, kad ši trėmi
mų minėjimo diena Lietuvoje 
yra vadinama “Gedulo ir vil
ties diena” ir švenčiama viso
je Lietuvoje birželio 14. Jei 
mes esame laisvi, jei galime 
kalbėti lietuviškai ir melstis 
savo šventovėse, tai rodo, kad 
aukos ir kančios nebuvo be
prasmės. Jos kilo į dangų ir 
šaukė Viešpaties pasigailėji
mo ir pagalbos mūsų tautai, 
mūsų seneliams ir tėvams, ku
rie be jokios kaltės, vien to
dėl, kad mylėjo savo žemę ir 
tėvynę, buvo tremiami į atšiau
raus Sibiro platybes vergų dar
bams ir mirčiai.

“Tik su Dievu širdyje įmano
ma ištverti tremties pragarą ir 
išlikti žmogumi. Mylėti kitą 
žmogų, kai aplink siaučia ne
apykanta, nušluostyti kito aša
ras, kai pačiam jos byra, ati
duoti paskutinį duonos kąsne
lį, kai pats merdi badu, guosti 
kaimyną, kai pačiam iš skaus
mo stingsta kraujas gyslose ir 
pagaliau, nekeikti, ir net do
vanoti, savo kankintojams, ar 
tai nėra dieviškas žygdarbis. 
Šie mūsų broliai ir sesės bu
vo panašiausi į Kristų ant kry
žiaus, kuris, pats būdamas be 
jokios kaltės, aukojosi, ken
tėjo, mirė, atleido savo bude
liams, kad mes visi turėtume 
galimybę gyventi, kad galėtu
me tęsti Dievo kūrybą žemėje 
ir būti Jo draugais”.

Nors ant tautos kankinių ka
pų Sibire ir Lietuvoje nėra pa
minklų su skambiais užrašais, 
bet jų kapai kalba ir amžiais 
kalbės kiekvienam lietuviui: 
“Atminkite, dėl Lietuvos lais
vės mes žuvome!” Kai mes pri
simename savo išvežtuosius ir 
įvertiname jų iškentėtas kan
čias, turime rūpintis, kad ir 
mes būtume verti jų ir tautos 
patirtų kančių. Mūsų broliai 
aukojosi, kad Lietuva būtų gy
va ir laisva. Kreipkimės ir mes

Dalis dalyvių sibirinių trėmimų minėjime Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje Čikagoje 1994 m. bir
želio 12 d. Pirmoje eilėje iš kairės: Lietuvos gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Asta Kleizienė, arkivyskupas Audrys J. Bačkis, kun. Jonas Kuzinskas, ALT’os pirm. Grožvydas Lazauskas, Matilda 
Marcinkienė, Teodoras Blinstrubas ir inž. Pilypas Narutis Nuotr. G. Janulos

Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovėje minint sibirinius trėmimus Čikagoje, pamokslą sako Vilniaus arki
vyskupas AUDRYS J. BAČKIS Nuotr. G. Janulos

į Viešpatį, prašydami Jo pagal
bos ir globos mūsų kraštui”.

Akademinė dalis
Parapijos salėje Čikagos 

ALTos skyriaus pirm. Antani
na Repšienė pradėjo akademi
nę dalį. Įnešus vėliavas, Al
dona Pankienė sugiedojo JAV 
ir Lietuvos himnus. A. Repšie
nė pasidžiaugė, kad šiame mi
nėjime dalyvauja visa eilė gar
bingų svečių: Lietuvos metro
politas arkivysk. A. J. Bačkis, 
vysk. P. Baltakis, OFM, Lietu
vos generalinis garbės konsu
las Vaclovas Kleiza su ponia, 
miesto tarybos narys Virgil 
Jones su ponia, ALTos centro 
tarybos pirm. Grožvydas La
zauskas, Lietuvių tautinės s-gos 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, BALFo pirm. Marija Ru
dienė ir inž. A. Rudis. Invoka- 
ciją sukalbėjo klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas. Žuvusieji 
tremtiniai ir kitos tautžudys- 
tės aukos buvo pagerbtos atsis
tojimu ir tylos minute.

Generalinis garbės konsu
las Vaclovas Kleiza savo žodyje 
priminė, kad Lietuva per 50 
metų kiekvieną dieną buvo 

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.

kankinama ir kalama prie kry
žiaus. Birželis yra tik simbo
lis tos didžiosios kančios. Kon
sulas sakė, kad yra liūdna, jog 
dabar čia ir Lietuvoje ta auka 
pradedama pamiršti. Ši diena 
yra gedulo ir vilties diena, ir 
jis tikisi, kad lietuviai kiek
vieną dieną savo darbu ir gyve
nimu stengsis įprasminti žuvu
siųjų ir kentėjusiųjų auką.

Minėjimo paskaitininkas inž. 
Pilypas Narutis, buvęs Stuttho- 
fe nacių koncentracijos stovyk
los politinis kalinys, nurodė, 
kad šiuo minėjimu norima pa
sauliui priminti ir parodyti 
didžiąją lietuvių tautos trage
diją, kai didieji Lietuvos kai
mynai (slavai ir germanai) per 
ištisus šimtmečius stengėsi pa
sigrobti vis daugiau lietuviš
kų žemių ir išnaikinti pačią 
tautą. Lietuvių pastangos paro
dyti pasauliui Lietuvai daro
mas skriaudas neranda reikia
mo atgarsio, nes skriaudėjai 
yra per daug galingi, kad atsi
rastų, kas skriaudžiamuosius 
užstotų. Prisimintina 1971 m. 
ALTos parengta kilnojamoji 
lietuvių tautžudystės paroda, 
apkeliavusi daugelį JAV mies

tų, o 1992 m. VLIKas paruošė 
specialų pranešimą, kuriame 
išskaičiuoti visi Sov. Sąjun
gos per 50 metų okupacijos Lie
tuvai padaryti didžiuliai nuos
toliai. Bet ir šį pranešimą iki 
šiol dengia tyla!

Paskaitininkas neseniai bu
vęs knygos “Lietuvos gyvento
jų genocidas 1939-41 m.” pri
statyme. Ta knyga finansuota 
Tautinio kultūros fondo ir iš
leista Represijų Lietuvoje ty
rimo centro prie Filosofijos, 
sociologijos ir teisės institu
to (B. Burauskaitė, M. Pilkie- 
nė, V. Radušis ir V. Vosyliūtė, 
redagavo L. Gadeikis). Toje 
knygoje suregistruoti 27,806 
nukentėję asmenys.

P. Narutis toliau palietė ir 
mūsų šių dienų rūpesčius ir 
skausmus. Čia jis sustojo prie 
“Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos”. Paskaitininkas mano, 
kad nuo šiol, kai minėsime Lie
tuvos genocido pradžią, t.y. 
1941 m. birželio trėmimus, mi
nėsime ir tą “istoriją”. Jis pa
minėjo trumpai šios knygos 
įvadą ir jos pratarmę, apžvel
gė gausius kritinius šios kny
gos vertinimus, perskaitė Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos rezoliuciją.

Toliau P. Narutis klausė: 
“Kada bus sovietų bolševiki
niam terorui ir tautžudystei 
Niurnbergo teismas?” Savo pa
skaitą baigė, cituodamas Sibi
ro tremtinių kančių aprašymus 
ir Lukšos-Daumanto 1948 m. 
dar Vakarų Vokietijoje išmo
kytą miško brolių dainą: “Ge
gutėle, šį metelį tu anksčiau 
pas mus parlėk ...”

Pabaiga
Išnešus vėliavas, Linas Sprin- 

dys ir Algirdas Barniškis pa
dainavo duetu keletą tremti
nių sukurtų (ar jų pamėgtų dai
nuoti) dainų: “Ko liūdite senos 
sodybos?”, “Alyvų šakos linko”, 
“Kad ne auksinės vasaros, ne 
mėlynos vosilkos ...”, “Leis
kit į tėvynę” ir “Burkuoja ba
landis palangėj”. Pirm. A. Rep
šienė padėkojo visiems, prisi- 
dėjusiems prie minėjimo su
rengimo ir programos atlikimo. 
Dėkojo ir spaudai (ypač “Drau
gui”) bei radijui. Minėjimas 
baigtas “Lietuva brangi” daina.

i 
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Periodinių leidinių bibliografija
EDVARDAS ŠULAITIS Per dauS nenusiminė. Jis par- 
-------  davė nemažai savo asmeninio

Pastabos ir nuomonės

Kančių istoriją vertinant

Jau yra tekę rašyti apie Lie
tuvoje prieš porą metų išleis
tą didžiulę knygą (983 psl.) — 
“Lietuviškų periodinių leidi
nių bibliografijos” pirmąją 
dalį, apimančią laikotarpį nuo 
1832 iki 1982 m. Šį kapitalinį 
leidinį parengė ir savo lėšo
mis išspausdino kaunietis, lie
tuviškos knygos mylėtojas Ju
lius Tamošiūnas, kuris nepa
gailėjo daug nemigo valandų 
ir pinigų, kad ši knyga įsiri
kiuotų į mūsų tautiečių knygų 
lentynas.

Tai pirmas tokios didelės 
apimties lietuviškos biblio
grafijos leidinys ne tik žo
džiais, bet ir iliustracijo
mis (jų yra 617) pažymintis 
lietuviškos periodikos kelią 
nuo pačio pirmojo spaudinio 
(juo minimas 1832 m. Karaliau
čiuje pasirodęs leidinys — 
“Nusidavimai apie evangeli
jos prasiplatinimą tarp žydų 
ir pagonių”).

Išleidęs šį pirmąjį tomą, 
kurio darbai buvo pradėti tais 
laikais, kai spausdinimo dar
bas Lietuvoje buvo dar paly
ginti nebrangus, Julius Tamo
šiūnas ėmė galvoti apie antro
jo tomo išleidimą. Medžiagos 
parengimas ir šiam tomui bu
vo senokai baigtas, tik reikė
jo papildymų bei klaidų ati
taisymų. Tačiau sunkiausia 
buvo finansinė knygos spaus
dinimo pusė, nes kainos Lie
tuvoje, kaip sakoma, kyla kas
dien ir sparčiai vejasi jau Š. 
Amerikos kainas.

Tačiau J. Tamošiūnas, kuris 
perėjo katorgas sovietiniais 
laikais, buvo užgrūdintas ir

Keliaujantiems į Lietuvą
Informacinis leidinys anglų kalba, gaunamas Amerikoje

JURGIS JANUŠAITIS

Prieš ketverius metus Lietu
vai atstačius nepriklausomy
bę, kelionės tėvynainių į Lie
tuvą žymiai pagausėjo: į tėvy
nę pas gimines keliauja gimi
naičiai, įvairūs mūsų ansamb
liai, kultūrininkai, meni
ninkai, organizacijų atsto
vai. Daugumas keliaujančių, 
skrendančių su ekskursijo
mis, apgyvendinami viešbu
čiuose. Ilgesniam laikui vyks
tantys giminaičiai bando ap
sistoti pas gimines, o kartais 
pas pažįstamus ar draugus.

Tokios sąlygos, be abejonės, 
palengvina keliaujantiems ke
lionių naštą, pigiau atsieina, 
susitaupo pinigo, kurio dalis 
tenka svečius priglaudusiems.

Bet keliaujančių į Lietuvą 
yra ir kitokių. Tai turistai, 
neturintys Lietuvoje artimų
jų. Nemažai jų keliauja iš įvai
rių valstybių, norėdami susi
pažinti su gražiąja Lietuva, 
jos istorija, istorinėmis vie
tomis, kultūros centrais ir pan. 
Tokiems lankytojams yra bū
tina išsamesnė apie Lietuvą 
informacija: apie miestus, ap
sistojimo sąlygas, pragyveni
mą ir pan. Neperdaugiausia, 
sakoma, turime tokios infor
macijos, nors kelionių įstai
gos bando šias spragas užkišti.

1994 m. pavasarį lietuvaitė 
žurnalistė, dabar gyvenanti 
Lietuvoje, Klaipėdoje, besi
rūpinanti turizmu, Snieguolė 
Zalatorė paruošė įdomios in
formacijos keliaujantiems į 
Lietuvą leidinį anglų kalba, 
jį pavadindama “Bed & Break
fast — Lithuania”. Šiame in
formaciniame leidinyje su
kaupta informacija iš 23 di- 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

turto, kad galėtų nupirkti po
pierių ir įmokėti spaustuvei. 
Ir štai, šios bibliografijos ant
rasis tomas jau spausdinamas, 
ir š. m. gegužės mėnesį turė
tų pasirodyti pirmieji knygos 
egzemplioriai.

Su šiuo spaudos ir lietuviš
ko žodžio entuziastu aš palai
kau ryšį jau trejetas metų ir 
dvejus metus iš eilės esu lan
kęsis jo namuose Kaune. Esu 
matęs jo turimą didžiulį lei
dinių rinkinį, kurį jis kaupė 
per eilę metų. Jis, galima sa
kyti, gyvena vien tik šia idė
ja: reikia lietuvišką biblio
grafiją įamžinti ir palikti at
eities kartoms, kad ji iš pra
eities galėtų semtis stiprybės.

Neseniai gautame laiške J. 
Tamošiūnas rašo, kad antrasis 
tomas spausdinamas “Ryto” 
spaustuvėje Klaipėdoje. Kny
gos tiražas — 800 egzemplorių, 
iš kurių 600 egz. žada paimti 
Kultūros ministerija, nes ji 
padengia dalį spausdinimo iš
laidų. Iš viso už spausdinimą 
susidaro 45,000 litų. Autorius 
ir knygos leidėjas sako, kad 
20,000 litų paskyrė “Atviros 
Lietuvos fondas”, kuris leidė
jui daug pagelbėjo. Kultūros 
ministerija tedavė tik tiek, 
kiek knygos vertos, tad jų tal
ka nelaikytina parama.

Reikia manyti, kad spaus
tuvė savo žodį tesės ir gegu
žės viduryje jau galėsime tu
rėti šį brangų (ne vien tik fi
nansine prasme) leidinį. Tada 
bus užbaigtas šis gražus dar
bas, kuris buvo pradėtas prieš 
daugiau kaip 5 metus.

džiųjų ir didesniųjų miestų, 
kurie lankytini, įdomūs, tu
rintys istorinių vietovių, kul
tūros centrų, įvairių muziejų.

Leidinio autorė Snieguolė 
Zalatorė kruopščiai surinko 
apie kiekvieną rekomenduoja
mą aplankyti miestą įdomią 
n)edžiagą, o pradžioje leidi
nio duoda trumpą santrauką 
apie pačią Lietuvą — prime
na buvusią ilgą sovietinę oku
paciją ir gyvenimą Lietuvoje 
dabar. Primena, kad arti Vil
niaus yra geografinis Europos 
centras, kad per Lietuvą pla
nuojamas Baltijos kelias ir 
pan.
Prie kiekvieno aplankyti 

rekomenduojamo miesto yra 
trumpa tos vietovės istorinė 
informacija. Pažymimi atstu
mai nuo Vilniaus ir kitų di
desnių miestų.

Turisto patogumui pateikia
mi geležinkelio ir autobusų 
stočių adresai, pinigams išsi
keisti bankų, pašto įstaigų ad
resai, orauosčiai.

Kiekviename mieste nuro
domi žmonių vardai, pavardės, 
adresai, kurie priima trum
pesniam ar ilgesniam apsigy
venimui turistus savo butuo
se. Nurodomi telefonai, to
kių išnuomojamų kambarių ar 
butų kainos vienai parai, vie
nam asmeniui su pusryčiais. 
Apie išnuomojamų kambarių 
ar butų savininkus suteikia
ma trumpa informacija, kas 
jie tokie, kuriomis kalbomis 
kalba, jų amžius, o taip pat 
ir galimybės pasinaudoti va
dove, ekskursuojant mieste ir 
apylinkėse. Kainos kiekviena
me mieste kitokios, priklauso 
nuo kambarių ir butų dydžio.

Taigi šį informacinį leidi
nėlį pravartu turėti kiekvie
nam, keliaujančiam po Lietu
vą. Jis palengvina kelionę, 
padeda susirasti patogias ap
sistojimo sąlygas.

Leidinio autorė Snieguolė 
Zalatorė yra ir Amerikos žur
nalistė, besirūpinanti turiz
mu Lietuvoje.

Leidinį spausdino “Zoom 
International” (P. O. Box 6532, 
Evanston, IL, 60204, USA) lei
dykla. Leidinio apipavidali
nimas — Laimos Day. Redakto
rius — Kingsley Day. Iliustruo
ta istorinių vietovių nuotrau
komis Vytauto Karaciejaus. 
Knygoje taip pat įdėti įvairių 
firmų skelbimai. Knygos kaina 
— 12 dol., siunčiant paštu — 
15 dol. Gaunama Čikagoje Vaz- 
nelio prekyboje, Balzeko mu
ziejuje, Kroch’s & Brentano’s 
knygyne (Čikagoje, 29 So. Wa
bash Ave. Arba rašyti tiesiog 
leidėjui — “Zoom Internatio
nal”.

Jaunimo Mišių metu Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko šventovėje gieda jaunimo grupė. Dešinėje (su sutana) — 
VIDAS KARVELIS, SJ, po dvejų metų teologinių studijų Toronte darbuojasi Klaipėdoje, atlikdamas sielovados 
praktiką Nuotr. V. Šimkūno, SJ

Tegu faktai kalba BIRUTĖ JONELIENĖ

Taip grąžinamos nuosavybės dabartinėj'e Lietuvoje: tremtiniams ji neprieinama, ją gauna
Kas dabar darosi mūsų lais

voj Lietuvoj, sunku įsivaizduo
ti. Ir politikoje, ir ekonomi
koje, ir teisėje — tokie kurio
zai, kad, rodos, kažkokia lauki
nių orda pradėjo valdyti šalį 
pagal niekur negirdėtus 
džiunglių įstatymus. Poka
rio bolševikai savo politiką 
vykdė, jei ne žmoniškiau, tai 
nors nuosekliau ir logiškiau 
(pagal Markso logiką).

Čia norėčiau paliesti tik vie
ną dalyką — nuosavybės teisės 
atstatymą. Visa tauta referen
dumu priėmė konstituciją, ku
rios 23 straipsnis skelbia, kad 
nuosavybė neliečiama. Bet da
bartiniai valdovai nepripa
žįsta prieš 50 metų jų pirmta
kų atimtos žmonių nuosavy
bės. Jie tik gali pagal dabar
tinius įstatymus kaip malonę 
ją atiduoti už kyšius arba po 
alinančio “nervų karo”. (Jei 
tik savininkas liks po to “ka
ro” gyvas).

Straipsnyje “Slibinai” An
tanina Garmutė aprašė, kaip 
savininkams “grąžinami” bol
ševikų nusavinti namai. Aš 
konkrečiu pavyzdžiu pailiust
ruosiu, kaip “grąžinama” že
mė.

Iš Prienų rajono Mauručių 
kaimo, netoli Mauručių gele
žinkelio stotelės esančio vien
kiemio, 1949 m. į Sibirą buvo 
ištremti ūkininkai Vyšniaus
kai ir jų dukra Onutė — mano 
seneliai ir mano mama. Sene
liai turėjo 18 ha žemės. Darbš
tus ūkininkas buvo Jonas Vyš
niauskas, tai ir turėjo 5-6 mel
žiamas karves, dukart tiek 
prieauglio, ketvertą ar dau
giau arklių. Nusipirko tuo me
tu modernią techniką: motori
nę kuliamąją, arpą, kitas že
mės ūkio mašinas.

Viską teko palikti: ir nebaig
tą įrengti pirkią, ir šimtame
čius gluosnius, jovarus prie 
kūdros, ir vyšniomis apsodin
tą kelelį į namus, ir Onutės 
puoselėjamą darželį, kuriame 
gėlėmis sužydėdavo Gedimino 
stulpai.

Kai grįžo po dešimties me
tų, neatpažino tėviškės: di
džiulis kluonas nugriautas, 
tvarto tik mažas galiukas 
(kiaulininkas) likęs, medžiai 
iškirsti, nesirpsta vyšnios pa
kelėm. O namas aplūžęs, ap
leistas, apgyventas svetimų — 
“proletarų”...

Per didelius vargus po kele- 
rių metų gavo teisę prisiregist
ruoti savo namuose. Kiek pasi
remontavę, pasitvarkę gyveno 
kartu su neprašytais nuomi
ninkais. Tik kapeikas gauda
vo už darbą, vargo nualintuo-

Montrealietis JONAS ADOMONIS (dešinėje) šią vasarą į Lietuvą ruošiasi 
vykti jau dešimtą kartą. 1990 m. jam buvo puiki proga pabuvoti svečiuose 
Vilniuje, Lazdynų raione. nas a.a. architektą ir tautos žadintoją VYTAU
TĄ LANDSBERGĮ -ŽEMKALNĮ Nuotr. Henriko Paulausko

valdančiųjų “ištikimieji”

se kolūkio laukuose. Neilgai 
pasidžiaugęs išsiilgta tėviš
ke amžinybėn iškeliavo sene
lis. Po 12 metų — ir senelė. Sa
vo namuose, kuriuos reikėjo 
atsipirkti, liko gyventi mano 
tėvai.

Mamytė vis pasakodavo: štai 
čia buvo kluonas, štai čia — 
tvartas, čia — daržinė, kurio
je gerai užmaskuotas bunkeris 
beveik metus laiko slėpė “Bi
rutės” rinktinės štabą. Vis ro
dydavo: štai iki ten buvo mū
sų žemė. Ir slapta tikėjo, kad 
ateis kiti laikai, kad ji kaž
kada sugrįš teisėtiems pavel
dėtojams. Mano vaikiškam 
protui tai atrodė utopija. 
Mokykloje buvo įdiegta, kad 
ta “stipriausia” pasaulyje 
valstybė su besivystančiu ko
munizmu yra nepajudinama 
kaip uola.

Nelauktai, lyg uraganas, lyg 
galinga banga atėjo 1988-ieji 
— Atgimimo metai. Sušvito vil
tis, kad grįš laisvė, teisin
gumas. Buvo paskelbta, kad 
viskas, kas bolševikų buvo 
atimta, bus grąžinta. Ir ma
mytė patikėjo, kad pagaliau 
atgaus tėvų ir protėvių žemę, 
kurios kiekviena pėda aplais
tyta jų prakaitu.

Deja, greit paaiškėjo, kad 
senelių žemė priskirta “ža
liajai zonai” (taip vadino ne
privatizuojamos žemės plotus, 
esančius prie gyvenviečių ir 
dalinamus po 2,3 hektarus 
sklypininkams). Mūsų žemė 
nuo gyvenvietės tolokai, bet 
Veiverių apylinkėje beveik 
visų tremtinių žemes paver
tė “žaliosiomis zonomis” — 
taip labai patogu antrą kar
tą išbuožinti raudonųjų prie
šus.

Tuo laiku, grąžindami gre
ta esančią viršaičio pusbro
lio Marčiulionio žemę, atrė
žė gabalą mūsų žemės. Kiek 
važinėjo komisijų, taip ir “ne
rado” tikros ribos, nors ji vi
sai aiški, nes skyrė ne tik dvie
jų ūkininkų žemes, bet ir du 
kaimus — Mauručių nuo Šilė
nų.

Mamytė gavo teisę nuomoti 
3 ha savo žemės, kaip ir kiti 
sklypininkai. Dvejus metus 
nuomojo. O šį pavasarį rau
donieji sugalvojo dar vieną 
šunybę: atėmė 1 ha, palikdami 
nuomoti tik du. Atėmė ne iš 
galo, ne iš krašto, bet per pa
tį sklypelio vidurį. Priežas
tis: LDDP 1993 m. priėmė įsta
tymo pataisą, kad po 3 ha nuo
moti turi teisę tik buvę kolūkio 
nariai. Tėvas kaip tik nuo 1987 

iki 1991 m. dirbo kolūkyje fer
mos darbininku. Bet valdinin
kams tai netiko — jis dirbo 
kaip laisvai samdomas, o ne 
kaip vergas, t. y. kolūkio na
rys. Pradėjo varinėti nuo Eino- 
šiaus pas Keipošių, reikalauti 
daugybės pažymų. Ir vis tiek 
niekas nepadėjo — neleido nė 
nuomoti 3 ha savo žemės, nors 
tame pačiame nutarime, ku
riuo remdamiesi atėmė hekta
rą, yra pasakyta, kad pagal 
ankstesnių (1991) metų nuta
rimą suteiktas žemės plotas 
negali būti mažinamas.

Pašlijo mamytės nervų svei
kata. Aš ją raminu: daug blo
giau buvo — ir namus, ir lau
kus teko palikti, viską atėmė, 
jaunystę pražudė — ko dabar 
nervintis dėl to vieno hekta
ro. Bet ją visiškai pribloškė 
toks ciniškas pasityčiojimas, 
tokia velniška niekšybė, prieš 
kurią net negalima pasiprie
šinti. Ji sako: “Tada užėjo ru
sai, žudė, trėmė, visą tautą 
kankino, o dabar laisvoj Lie
tuvoj, savi lietuviai”. Aš jai 
atsakau, kad čia ne savi, kad 
čia iš raudonųjų kokonų išsi- 
ritusi ypatinga veislė, visiš
kai nepaisanti nei Dievo, nei 
žmonių įstatymų. Juk viskas 
būtų paprasta ir aišku, jei tik 
Lietuvos valdžia laikytųsi de
šimto Dievo įsakymo: “Ne
geisk nė vieno daikto, kuris 
yra tavo artimo”. Deja, rau
donieji nežino Dievo įsakymų, 
jie niekad pagal juos negyve
no, jų nesilaikė. Ir nesupra
si, kas čia kaltas: ar prezi
dentas, ar ministerial, ar že
mesnieji valdininkai. Aišku 
tik viena — sukasi tas pats vel
nių malūnas, kurį taikioje ir 
ramioje Lietuvoje per 50 m. 
sukūrė bolševikai.

Ką galima kaltinti mano pa
pasakotoje istorijoje? Ar Vei
verių apylinkės viršaitį P. Len- 
čiauską, ar agrarinės tarnybos 
vadovę Macijauskienę, ar tą 
žmogų, kuris begėdiškai įsi
brovė į svetimą žemę, nes juk 
jam raudonieji paskyrė, nes 
juk pagal “įstatymus”. Ar la
biau kalti tie, kurie sėdi pira
midės viršūnėje, kurie dar ne 
tokių šunybių prikrėtę Lietu
vai. Aišku tik viena — visi jie 
suka tas pačias girnas.

Ir po 50 metų vyksta kolek
tyvizacija, nacionalizacija 
— tik dar brutalesnė, dar niek- 
šingesnė tikintis gal numirs 
tie savininkai, nepakėlę to
kio “nervų karo”. Žemė atima
ma iš tremtinių, iš silpnesnių
jų, o atiduodama saviems, ku
rie balsavo ir balsuos už rau
donuosius. Taip gaminami vėl 
nauji pataikūnai, nauji ver
gai, persikrikštijusių komu
nistų tarnai, nes jie be žo
džių pažadėjo ištikimybę sa
viems geradariams, dalinan
tiems jiems svetimą turtą. 
Žmonės žino ir kainą, kiek 
reikia pakloti valdininkams, 
kad malonėtų grąžinti tavo 
žemę — 2.000 litų, t. y. dvi kar
ves arba dvejų metų pensijas.

Pasiskųsti ir ieškoti teisy
bės nėra kur, nes piramidė 
raudona nuo apačios iki vir
šaus. Savą žemę mindo sveti
mi, o dvidešimtmetis vaikai
tis, baigęs Žemės ūkio mokyk
lą, mylintis žemę, treti me
tai dirba samdiniu pas kito 
kaimo ūkininką, kuriam nusi
šypsojo laimė gauti žemės. O 
protėvių ir prosenelių žemė 
antrąkart išbuožinta antros 
kartos bolševikų.

ARVYDAS BARZDUKAS

Labai ačiū, kad išspausdino
te pasikalbėjimą su Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninku Bronium Nainiu “Kan
čių ... istorijos” klausimu (“Tėv. 
žiburiai”, birželio 21). Šalia 
Povilo Žumbakio pasisakymo 
“Darbininke” ir Zenono Reka
šiaus “Akiračiuose”, tai vie
nas iš nedaugelio racionalių ir 
reikalingų šios knygos pasvars
tymų mūsų spaudoje.

Tik gaila, kad ir Bronius Nai
nys nesusilaiko neįsileidęs į 
nelemtus įtarinėjimus, jog, 
esą, šią visą audrą sukėlė kaž
kokie tamsūs gaivalai, kurie

.. tos Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos iš viso nenori, 
tiesiog bijo, kad ji neišryškin
tų to, ką kai kas nori nuo žmo
nių nuslėpti, nes tai jiems gali 
būti labai nemalonu, o gal ir 
kokį nusikaltimą (gali) išryš
kinti. O gal ši knyga kam nors 
yra puikus įrankis sukiršinti 
tarp savęs išeiviją ...” ir t.t. 
Vargu.

Man atrodo, kad dalykas daug 
paprastenis: visą reikalą su
jaukė “Drauge” pirmas apie 
knygą pasisakęs Jonas Dai- 
nauskas, kuris kažkodėl tikė
josi (arba, bent nudavė, kad 
tikisi) knygoj išspausdintose 
NKVD ir KGB dokumentuose 
istorišką tiesą atrasti. Tik kons
piracijų entuziastas gali pra
dėti šaukti, jog tokių dokumen
tų išspausdinimas kažkaip trė
mimų istoriją “klastoja”. Kaip 
tai gali atsitikti, taip ir lieka 
neaišku, ypač kad daugelyje 
net ir bolševikų bei jų pakali
kų paliktų dokumentų trėmi
mų žiaurumai vis dėlto labai 
ryškiai atsispindi. Knygoj juk 
aiškiai pasakyta, kas per doku
mentai čia sudėti. Taip, kaip 
Dainauskas šią knygą kritika
vo, galima sukritikuoti ir Šven
tąjį Raštą, jį cituojant: “Judas 
numetė trisdešimtį sidabrinių, 
nubėgo ir pasikorė; eik ir tu 
daryk panašiai”. Atrinkti vie
ną kitą ištrauką, kurioje bude
liai patys save teisina arba ra
šo nesąmones ir dėl to vienu 
kuokos smūgiu pasmerkti visą 
darbą, vargą ar buvo rimto ir 
atsakingo kritiko pažymys.

Mūsų visuomenei tačiau tik 
to ir tereikėjo, nes jau seniai

lijos 120 metų įsteigimo ir veiklos Lietuvoje 60 metų sukaktį. Lietuvoje 
veikia 27 moterų vienuolijos su 1100 narių bei kandidačių ir steigiasi dar 
dvi naujos vienuolijos

SAMOGmA' i Knygų rišykla
Ęįfjf “SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

/X. Plėnys 
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 

Ont. L4Y3J8. Tel.(905) 625-2412

KROVINIAI j LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

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

Prašome skambinti (41 6) 537-8648 
ir susitarsime dėl persiuntimo laiko

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

nebuvo buvę dėl ko į “kryžiaus 
karą” joti. Tad be jokių dide
lių sąmokslų, kas tik užsima
nė, čiupo savo atšipti pradė
jusias ietis, o PLB pirminin
kas pasirodė parankus taiki
nys. Svarbiau pirma durti, o 
pasiaiškinsim, - ačiū labai, 
- kai baigs kraujuoti.

Kitas klausimas, ar reikėjo 
šiuos dokumentus, - ir dar pir
mąja serijos knyga, - spaus
dinti. Galima sutikti, kad lei
dėjai turėjo suprasti, jog to
kiems skaitytojams kaip Jonas 
Dainauskas (ir daugeliui kitų, 
kurie, dažnai knygos net nema
tę, o tik spauoje apie jos “trū
kumus” pasiskaitę, savo nuo
monę susidarė, o Bruklyne, it 
kokie barbarai, net šoko ją su
deginti) prie kiekvieno doku
mento reikėjo pridėti smulkius 
paaiškinimus. Galima buvo ir 
pačius dokumentus kitaip at
rinkti.

Tą viską galima diskutuoti ir 
dėl to ginčytis. Kažin, tačiau, 
ar tikrai būtų buvę geriau, jei 
šie lig šiol slapti dokumentai 
ir toliau būtų paslėptais likę. 
Savo akiplėšiška apgaule, bent 
man, jie ypač gyvai parodė tą 
skausmingą lietuvių tautos is
torijos laikotarpį.

Dokumentai lieka dokumen
tais ir, leidžiant profesiona
lų istorikų redaguojamas kny
gas, kurios net įvardintos isto
rija, tokių dokumentų užslė- 
pimas paliktų spragą. Nega
lima buvo laukti, kad melo sis
temoje pagaminti dokumentai 
apie įvykius būtų liudiję tei
singai, todėl keista, kad žmo
nės, kurių pusėje yra tikra isto
rinė tiesa, staiga dėl tokių do
kumentų knygos šitaip baisiai 
susierzino. Kur dingo mūsų sa
vimi pasitikėjimas?

Reikia tikėtis, jog dėl šio vi
so nereikalingo sąmyšio nežus 
pats isotrijos leidimas. PLB 
pirmininkas Nainys, atrodo, 
pamatė padarytas taktikos klai
das ir noriai jas taiso. Nežiū
rint keliolikos nelaimingų 
rėksnių, PLB turėtų šio pra
dėto vertingo darbo neapleis
ti, o visuomenė ir ypač mūsų 
fondai turėtų jį ir toliau rem
ti. Siūlomi ir jau priimti pa
keitimai leidinį tik pagerins, 
tad, su muiluotu vandeniu, ne
išpilkime laukan ir pliko vaiko.

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai ‘Stogų dengimai 

625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y1K4 

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



Jauno poeto vizijos
Mindaugo Peleckio “Ugninių paukščių kelionė
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O KULTiiRIftJEJE VEIKLOJE
ALFONSAS TYRUOLIS

Pagal šios knygos gale pri
dėtą pastabą, jos autorius, gy
venantis Lietuvoje, kone poe
zijos “vunderkindas”. Jis jau 
15 metą būdamas išleido dvi 
grožinės literatūros knygas, 
o dabar dar tik 19-metis išlei
džia pirmąją savo poezijos 
knygą, kurią, nežinodamas au
toriaus amžiaus, galėtum skir
ti žymiai brandesniam kūrė
jui. Tokių dar vaikystėj ar 
ankstyvoj jaunystėj neeili
niais gabumais pasireiškusių 
poetų būta ir lietuvių litera
tūroj. Pvz. kad ir Edmundas 
Steponaitis, miręs vos 16 metų 
tesulaukęs, bet kai kuriom sa
vo eilėm galėjęs lenktyniauti 
su ne vienu iškiliu to meto poe
tu.

M. Peleckis savo eilėraščius 
pavadino vizijomis. Tas žodis 
randamas kiekvieno eilėraš
čio pavadinime, išskyrus vie
ną trumpą skyrelį. Šios vizi
jos nieko bendro neturi pvz. 
su V. Mačernio vizijomis, ku
rios susietos su epiniu pasa
kojimu. O čia vizija yra kaip 
ir įžvalga į ką nors neatideng
to, paslaptingo, bandant iš 
“tamsos gelmių” ištraukti, 
anot Aisčio, poezijos perlą. 
Bet ne vienu atveju tai tėra 
tik požvilgis į įvairiopus gy
venimo reiškinius, tų gelmių 
nesiekiant. Šalia to, šiose ei
lėse yra nemaža manieringu
mo bei įmantrumo. Ir ne tik 
turinio, bet ir eilėraščių for
mos atžvilgiu, pvz. poligrafi
nio “žaidimo”. Skiriamieji 
ženklai iš viso nevartojami 
(dėl to vienur kitur iškyla pras
mės išskaitymo reikalas). Ko
ne pusė viso eilėraščių rinki
nio skirta vieno žodžio eilu
tės eilėraščiams. Bene du eilė- 
rašiai turi daugiau, negu vie
ną puslapį. Vienas eilėraštis 
yra tik iš dviejų eilučių:
aš matau
suriko neregys (p. 41)

Ties tokiom ar vieno žodžio 
eilutėj eilėm skaitytojui ilgai 
gaišti nereikės, bet ties kitom 
teks ir ilgiau stabtelti. Jauna
sis poetas į savo viziją dau
giausia sudeda filosofinį nusi
teikimą. Dėl to visa jo poezija 
yra daugiau mintinė nei emo
cinė. Apie žmogaus kilmės vi
ziją tariama:
nebūtis 
neteko

Atsiųsta paminėti
LITHUANIA IN THE WORLD,

1993 m. lapkričio-gruodžio men.,
1994 m. sausio-vasario mėn. ir 
1994 m. kovo-balandžio mėn., 56 
psl. ir viršeliai, informacinis žur
nalas anglų kalba. Redaktorius 
— Stasys Kašauskas, spausdina 
“Spindulys” Kaune. Redakcijos 
adresas: T. Vrublevskio 6, 2600 
Vilnius, Lietuva. Žurnalas repre
zentacinis, daug spalvotų nuo
traukų bei kitų iliustracijų. Ra
šoma ekonominiais, politiniais 
bei valstybės problemų klausi
mais, iškeliami Lietuvos žymū
nai. Skoningai išdėstytos komer
cinės reklamos. Prenumerata $39 
JAV arba tą kainą atitinkanti kita 
valiuta.

NAUJOJI VILTIS, politikos 
ir kultūros žurnalas, nr. 25, 1994, 
216 psl. ir viršeliai. Leidžia Lie
tuvių studentų tautininkų korpo
racija “Neo Lituania” ir Amerikos 
lietuvių tautinė sąjunga, red. dr. 
Algirdas Budreckis. Spaudė ViVi 
Printing Čikagoje, kaina — $7. 

Lietuvoje gulbės dažnai glaudžiasi prie žmonių Nuotr. D. Meliūno

gyvybės 
ir gimė 
žmogus (p. 38).

Kitur teišreiškiama papras
ta kasdienybės tiesa:
jūs tiesiog negalite pabėgti 

nuo kasdienybės
jei neturite kur bėgti (p. 46).

Apskritai, čia siekiama ne 
tiek atskleisti poezijos grožį, 
kiek viską nusakyti išmanin- 
giau ar net įmantriau. Bet bū
dinga, kad tas įmantrumas sie
jamas ir su gilesniu išmąsty- 
mu, pastangomis poezija va
duotis iš “būties tamsos”:
aš vėl kreipiuosi 
į juodą dangų 
prašau baltos 
vaivorykštės (p. 32).

Taip neriantis į būties gel
mes, ieškant poetinio ar gy
venimiško išsivadavimo iš 
tamsos, šiomis vizijomis ban
doma atskleisti daugiau kos
minio nei realaus gyvenimo 
prasmę ar grožį. Dėl to toji 
poezija yra atsieta nuo gyve
namo meto įvykių ar pergyve
nimų. Gal tik vienoj kitoj vie
toj tepajustum užuominą į tuos 
pergyvenimus:
paniekinę žmogų 
jo kančių ir skausmų 
jie manė sukursiu 
iš džiaugsmo pasaulį (p. 20).

Su tuo susijęs poeto liūdesys 
ir laisvės troškimas. Bet liūde
sys negali eiti būtim, nes 
džiaugsmo kaip būties stoka 
tėra liūdesys. Šiose eilėse ne
stinga ir dualistinio prado, kai 
poetas savo ginklais vadina “ir 
tylą ir chaosą” (p. 21).

Ne per gausūs šių eilėraš
čių įvaizdžiai yra daugiau ati- 
trauktinio pobūdžio, pvz. sva
jonių medžiai, meilės vande
nys, miško širdis, visatos kal
tės (?) ir kt.

Bene daugiau šiose eilėse 
pasiekiama grožio ne tiek į 
minties gelmes neriantis, kiek 
to grožio iš pačios gamtos se
miantis, kaip tai matyti iš 
“Miško vizijų” (p. 63 ir kt.): 
skaidrus / lašas / lėtai / šliau
žioja / ant / bundančio / lapo 
teka /saulė.

Simbolingos, su moderuo- 
tais meno atspalviais yra ir 
dail. Andriaus Repšio ilius
tracijos.

Knygą išleido “Rytas” Klai
pėdoj, 1994 m. 147 p. Tiražas 
—1.000 egz.

SANSKRITO KALBOS ŽODY
NAS. Paruošė Pijus Bukauskas. 
Argentina, 1994 m., 189 psl. Kaina 
— 20 JAV dol. Pridėtame lapelyje 
prašoma atkreipti dėmesį į taisy
tiną klaidą IX psl. (tarp 112 ir 113): 
“Kalba apie Algirdo vyriausią 
sūnų”. Turi būti: “Kalba apie ku
nigaikščio Gedimino Danilavi- 
čiaus vyriausią karo vadą Tamer
lan”.

SANSKRITO KALBOS ŽODYNO 
PAPILDYMAS. Paruošė Pijus Bu
kauskas. Argentina, 1994 m., 93 
psl. Autoriaus adresas: P. Bukaus
kas, 5615 So. Albany Ave., Chica
go, IL 60629, USA.

Kunigas Jonas Žvinys, MANO 
GYVENIMO UŽRAŠAI. Rankraštį 
spaudai parengė Stasys Masionis. 
Dailininkas — Vytautas Bačėnas, 
redaktorė — Danutė Mėlynienė. 
Išleido “Mintis”. Vilnius, 1993 
m., 355 psl. Tai atsiminimai nuo 
Molėtų kilusio kunigo, Lietuvos 
kariuomenės savanorio, 1941 m. 
sukilimo dalyvio, partizano, si- 
birinio lagerio kalinio, sovietų 
persekioto kovotojo bei veikėjo.

Solistė mezzosopranas ALDONA STEMPUŽIENĖ po sėkmingo koncerto 1994 m. gegužės 15 d. Klivlande su svei
kintojais. Iš kairės: Ilona ir Kristina Kuprevičiūtės, A. Malėnienė, kun. G. Kijauskas, R. Brazaitienė, Julija, A. 
Stempužienė, Degesytė ir Paškonytė Nuotr. VI. Bacevičiaus

Tokios mintys praturtina sielą
Kęstučio A. Trimako knyga “Jėzaus gyvenimo iliustracijos”, parengta pagal italės regėtojos 
Marijos Valtortos raštus - “Žmogaus-Dievo poema”. Šiuos jos raštus vieni giria, kiti kritikuoja

KUN. K. J. AMBRASAS

Paprastai apie knygą rašo
mos recenzijos, kai lietuvių 
kalba išleidžiama originali ar
ba išverčiama iš kokios nors 
kitos kalbos. O šitoji Valtor
tos knyga tiek savo žanru, tiek 
ir autoryste, gana neįprasta: 
išspausdinta jau keliomis kal
bomis (italų, prancūzų, ispa
nų, vokiečių, anglų ir tagalo, 
o ne manilų kalba, nes Manila 
yra Filipinų sostinė, o ne kal
bos pavadinimas). Išleista 
4.000-5.000 puslapių knyga, 
kurios rankraštis apie 10.000 
puslapių itališkai atsirado 
per trejus metus (1944-1947). 
Mat šią knygą II poema dell’ 
uomo-dio (Žmogaus-Dievo 
poema”) parašė Marija Val- 
torta, iš lovos net dešimtį me
tų nepasikėlusi moteris, jau
nystėje lankiusi tiktai viduri
nę mokyklą, nebuvusi Palesti
noje. Nuodėmklausiui prisi
pažinusi, jog jinai visai ne
santi šito veikalo autorė, o pa
žodžiui užrašiusi vien tai, ką 
matė ir girdėjo vizijose ir ką 
jai padiktavo, aiškino pats Jė
zus ir Marija.

Koks nuoširdus jau nuo ket
virtųjų amžiaus metų buvo au
torės troškimas “paguosti Jė
zų”. 27 sunkios kančios — li
gos — metai (1934-1961) buvo 
apvainikuoti mistinėmis vizi
jomis, kurių vaisius — didžiu
lė Jėzaus gyvenimo istorija, 
perpinta nuostabia daugybe 
naujų duomenų. (Veikale pa
teikta 700 epizodų iš Jėzaus 
gyvenimo, kurių daugiau nei 
600 apie Jėzaus viešąjį gyve
nimą, kančią, mirtį ir prisikė
limą). Pateikta daug detalių 
iš Jėzaus, Marijos, Juozapo, 
apaštalų, mokinių, draugų ir 
priešų, taip pat ir kitų mums 
iš Evangelijos žinomų ir dau
gelio nepažįstamų asmenų gy
venimo. Kas dar nuostabiau, 
kad Marija Valtorta, rašyda
ma šią knygą, prie savęs ne
turėjo kitų knygų, o vien tik 
Šv. Raštą ir Pijaus katekiz
mą ...

'Žmogaus-Dievo poema su
silaukė ir priekaištų, kritikos. 
Itin griežtą, kategorišką recen
ziją “New Covenant” (Februa

ry 1994) parašė T. Mitch Pac- 
wa, Lojolos un-to Čikagoje teo
logijos dėstytojas, kurio min
timis remiantis Lietuvoje “Ma
žosios studijos” radijo pro
gramoje 1994. II. 12 d. nepa
lankiai buvo įvertinta ir Žmo
gaus-Dievo poema. T. Mitch 
Pacwa knygą kritikuoja, tur
būt užmiršęs esminį dalyką, 
jog šiai poemai spausdinti bu
vo gautas aukščiausio lygio
— popiežiaus Pijaus XII — lei
dimas. Įvairūs mokslo žmonės 
atsistebėti negali, kiek Val
tortos rankraščiuose esama 
neįkainojamų žinių, nuosta
bių topografinių, geologinių, 
mineraloginių, endokrinologi
nių, teologinių, mariologinių, 
kalbinių, archeologinių ir ki
tų vertingų, iki šiol nežinomų 
faktų.

Veikalo reikšmė dar labiau 
padidėja ir todėl, kad jis jau 
pasidarė pagrindu kitiems vei
kalams, kitomg studijoms. Štai 
Žmogaus-Dievo poemos įtai
gotos, jau atsirado dvi įdomios
— viena istorinė, kita — teolo
ginė — studijos. Pirmoji — 
prancūzų istoriko Jean Aulag- 
nier Avec Jesus au jour le jour 
(1985, “Diena dienon su Jėzu
mi”), kurios angliškasis verti
mas The Diary of Jesus, 1988. 
Antroji — prof. kun. Gabriel M. 
Roscini, OSM, vieno iš įžy
miausių šio šimtmečio teolo
gų veikalas — La Madonna 
negli scritti di Maria Valtor
ta, 1973 (angliškai — “The Vir
gin in the Writings of Maria 
Valtorta”, 1989 — “Marija Ma
rijos Valtortos raštuose”).

Popiežius Pijus XII apie šią 
knygą pasakė: “Tas, kas ją 
skaitys, supras”. O arkiv. Al
fonso Carinei, anuomet buvęs 
Šv. Sosto apeigų kongregaci
jos sekretorius, 1946 m. taip 
rašė: “Nėra nieko, kas būtų 
nesuderinama su Evangelija. 
Tikrai šis veikalas — geras 
Evangelijos papildymas, pa
deda geriau suprasti Evange
lijos prasmę. Mūsų Viešpaties 
kalbose nėra nieko, kas bent 
kiek nesiderintų su Jo dvasia”.

Taigi, tik reikia džiaugtis, 
kad mūsų skaitytojai, dar ne
turį pakankamai religinės lite
ratūros, gali lietuviškai pasi
skaityti ir tokių knygų, kurios 
išverstos į šitiek kalbų ir yra 
tokios naudingos.

Kasmet skelbiamo religinio 
konkurso prel. J. Prunskio pir
moji premija (3.000 dolerių) 
atiteko kun. K. Trimako kny
gai “Jėzaus gyvenimo iliustra
cijos” su tokia pastaba: “Nė
ra abejonės, kad šis veikalas 
padės ugdyti krikščioniškus 
idealus ne tik Lietuvoje, bet 
ir išeivijoje”.

Panašiai apie šią knygą at
siliepia ir viename laiške iš 
Lietuvos skaitytoja: “Nuošir
džiai dėkoju už knygą, kurią 
neseniai gavau — “Jėzaus gy
venimo iliustracijos”. Knyga 
labai įdomi, duoda daug dva
siai stiprybės, ramybės, ska
tina melstis, daryti gerus dar
bus, imti pavyzdį iš Jėzaus gy
venimo; stiprina norą būti pa
našiam į tuos žmones, kurie 
matė, regėjo Jėzų ir Motiną 
Mariją” (A. Juodikienė, Vil
nius).

Tikėkimės, kad visa Marijos 
Valtortos Žmogaus-Dievo poe

ma bus išversta ir išleista lie
tuviškai, nes visada geriau 
pačiam pasiskaityti visą kū
rinį, o ne vien tik filosofi
nius svarstymus ar atpasako
tą turinį, kuris skaitytoją jau 
pasiekia kaip trečiasis ketvir
tasis atspindys, todėl neat- 
skleidžiantis nei jo gelmės, 
nei pločio, nei turįs tiek įta
kos.

Kęstutis A. Trimakas, JĖZAUS 
GYVENIMO ILIUSTRACIJOS. 
Pagal Marijos Valtortos “Žmo
gaus-Dievo poema”. Spaudai 
parengė ir apipavidalino Te
resė Bogutienė, surinko Jonas 
Boguta, spausdino “Draugo” 
spaustuvė. Išleido “Židinys”. 
Chicago, Ill., 134 psl.

ZINA MARKEVIČIŪTĖ, šį pava
sarį baigusi magistro laipsniu Ber
keley universitetą Kalifornijoje. 
Pasiruošusi toliau studijuoti tei
sę. Džiaugiasi ir sveikina tėvai 
Albinas ir Vitalija Markevičiai, 
brolis Marius, senelė chemikė H. 
Milaknienė, tetos ir dėdės

Mirusiai MAMAI
Mama Mamyt! Brangioji Mama! 
Kodėl mane Tu palikai?
Nieks nebelauks prie gimto namo, 
Seniai užžėlę jau takai.
Likai Tu žemės kauburėlis, 
Paminklas, kryžius ir žiedai. 
Gal čia nuvys ir mano gėlės? 
Gal čia priglaus tikri namai?

Ona Elinskaitė,
Šiauliai

Nuskubės saulutė
Nuskubės saulutė
Per jūružę
Vandenyno gelmėje
Užges... ;
Suskambės varpai, 
Seniai sudužę, 
Gerumu užlieję 
Miegančias gatves.
Atsilieps mažytis
Sidabrinis
Iš širdies į širdį 
Kalbančiu balsu.
Mes visi
Iš tos pačios gimtinės, 
Čia gimiau, čia augau, 
Čia esu . . .
Nuskubės saulutė
Per jūružę
Šviesą ir ramybę
Nešdama.
Tenurims jausmai,
Skausme sudužę, 
Ir šviesius žingsnius 
Skaičiuos diena . . .

L
 Valerija Vilčinskienė,

Mokyklos 4-4, 
Gelgaudiškis 4461, 
Šakių raj., Lietuva.

Pavasarinį 1994 m. kultūrinį 
sezoną Klivlando lietuviai gegu
žės 15 d. užbaigė savo veteranės 
sol. Aldonos Stempužienės, mez
zo-soprano, koncertu Dievo Moti
nos parapijos salėje. Tarptauti
nei klasikai atstovavo jos pasi
rinkti A. Scarlačio, L. Cherubi- 
nio, A. Falkomierio, F. Schuber- 
to, L. Beethoveno kūriniai, G. 
Verdžio operos “Don Carlos” ari
ja. Lietuviškojoje dalyje skam
bėjo Vlado Jakubėno, Kazimiero 
Viktoro Banaičio, Felikso Bajo
ro, Vygando Telksnio, Klivlande 
mirusio Jono Švedo (1927-1981) 
originalios ir harmonizuotos lie
tuvių liaudies dainos. Sol. A. 
Stempužienė dabar dėsto dainavi
mą Klivlando muzikos mokykloje 
(Music Settlement). Akompanavo 
ten dirbanti amerikietė pianistė 
Nancy Brittain.

Dail. Adomas Galdikas gimė 
1893 m. spalio 18 d. Kiršinuose, 
dabartiniame Skuodo rajone, o 
mirė Niujorke 1969 m. gruodžio 
7 d. Jo tapybos ir grafikos darbų 
parodą, skirtą šimtosioms gimimo 
metinėms, surengė Klaipėdos pa
veikslų galerija. Kūrybinį dail. 
A. Galdiko kelią lankytojams at
skleidė jo natiurmortai su liau
dies meno elementais, alegorinės 
kompozicijos, gimtinės peizažai 
ir paskutiniajame dešimtmetyje 
Niujorke sukurti abstraktai. Vien 
tik Vilniaus dailės muziejus turi 
apie 600 dail. A. Galdiko grafi
kos ir tapybos darbų.

Dail. Adolfas Valeška, Kauno 
meno mokyklos 1928 m. laidos 
auklėtinis, gimė 1905 m. kovo 
15 d. Kybartuose. Jau Lietuvo
je jis suorganizavo Religinio me
no muziejų ir jam vadovavo 1934- 
40 m., spėdamas pasižymėti Šven
tovių dekoravimu. Išeivijoje dail. 
A. Valeška 1946-48 m. vadovavo 
dail. V. K. Jonyno įsteigtos Frei- 
burgo taikomosios dailės mokyk
los tapybos studijai. Čikagoje nuo 
1951 m. jis turėjo dekoratyvinio 
meno studiją ir iškilo kaip talen
tingas skaldyto stiklo spalvingų 
vitražų kūrėjas, papuošęs nema
žai lietuvių ir amerikiečių šven
tovių. 1993 m. birželio 22 d. dail. 
A. Valeška grįžo Lietuvon senat
vės dienų praleisti jaunystės at
siminimais įsiamžinusiame Kau
ne. “Lietuvos ryte” gegužės 20 d. 
paskelbtas Laimos Kanopkienės 
nekrologas praneša, kad jis “mi
rė praėjusį trečiadienį Kaune”. 
Pagal laikraščio datą išeitų kad 
velionis mirė gegužės 18 d. Deja, 
tokia Lietuvos žurnalistų takti
ka ne visada gali pasitikėti. Juk 
nežinai, kiek tų praėjusių trečia
dienių buvo nuo nekrologo para
šymo iki jo paskelbimo laikrašty
je. Čikagiškis “Lietuvių balsas” 
trumpame pranešime informuoja, 
kad a.a. Adolfas Valeška mirė 
gegužės 13 d.

Valdas Adamkus, žymusis lie
tuvių veikėjas, JAV vidurinių Va
karų srities gamtosaugos direk
torius, daug yra padėjęs ir Lie
tuvos gamtosaugininkams. Jų pa
stangoms skatinti jis 1992 m. įstei
gė savo vardo 1.000 JAV dolerių 
metinę premiją. Tais metais ji 
buvo paskirta jau mirusiam Lie
tuvos žaliųjų sąjūdžio vadovui 
S. Griciui, o antroji premija 1993 
m. — K. Kalteniui, įsteigusiam 
Pajieslio dendrologinį parką Kė
dainių rajone. Lietuvos gamto
saugos departamentas šiemeti
nei premijai parūpino dešimties 
kandidatų sąrašą. Dėl pagausė
jusio jų skaičiaus V. Adamkus 
nutarė paskirti dvi premijas. 
1994 m. savo premijos laureatais 
jis pasirinko 1993 m. vasario 19 d. 
mirusį Vilniaus universiteto prof, 
dr. Česlovą Kudabą (1934-1993) 
ir mosėdietį gydytoją Vaclovą 
Intą. Geografui prof. dr. Č. Ku
dabai premija paskirta už jo moks
linį darbą Vilniaus universitete, 
studijas ir kelionių po Lietuvą 
knygas, gausius straipsnius gam
tosaugos, kraštotyros ir kultūros 
klausimais. V. Adamkaus premi
ją gydytojui V. Intui pelnė nuo 
melioracijos sunaikinimo išgel
bėtas įdomus akmeninių riedulių 
rinkinys, dabar vadinamas Mosė
džio akmenų muziejumi. Premijas 
V. Adamkus įteikė birželio 7 d. 
Vilniuje. Pomirtinę premiją prof, 
dr. Č. Kudabai priėmė jo našlė 
Dalia Kudabienė. V. Intas, nese
niai ištiktas lengvo insulto, tada 
sveiko Klaipėdos respublikinėje 
ligoninėje. Jam paskirta premija 
įteikta Platelių gamtosaugos ty
rimų laboratorijos vedėjai M. Jan
kauskienei ir Skuodo rajono val
dytojui A. Paulikui. Birželio 18 
d. V. Adamkus buvo jau Čikago
je. Ten jam už nuopelnus JAV 
gamtosaugai garbės doktoratą 
suteikė Northwestern universi
tetas.

Šiauliečius sužavėjo “Laiptą” 
galerijoje įvykusi dail. Bonaven
tūro Šalčio tapybos ir piešinių pa
roda “Didieji žemaičiai”. Jiems 
labiausiai patiko vysk. M. Valan
čiaus, S. Daukanto, Žemaitės, M. 
Pečkauskaitės, P. Višinskio port
retai. Šiaulių pedagoginio insti
tuto docentas J. Pabrėža parodos 
lankytojams žemaičių tarme aiš
kino, kad tokius portretus, ma
tomus akimis, o suvokiamus šir
dimi, tegalėjo nutapyti tikras že
maitis, nepraradęs šaknų su gim
tąja žeme.

Grafikas Vytautas Jurkūnas 
(1910-1993) yra pasižymėjęs kny
gų iliustracijomis. Jo pomirtinę 
darbų parodą surengė Lietuvos 
dailės muziejus Vilniuje. Jame 
pagrindinis dėmesys teko vysk. 
A. Baranausko “Anykščių šilelio” 
iliustracijoms. Joms velionis pa
skyrė penkiolika savo gyvenimo 
paskutiniųjų metų, bet jų pilnai 
nespėjo užbaigti. Jas dabar turės 
baigti jo grafikas sūnus Vytautas, 
tėvo “Anykščių šilelio” iliustra
cijas paruošęs parodai, padaly
tai į dvi dalis. Pirmoji buvo skir
ta pačioms iliustracijoms, antroji
— ilgiems kūrybiniams ieškoji
mams, jų rezultatams, iš kurių 
gimė poemos leidiniui skirtos už
sklandos, vinjetės ir raidės.

Vokiečių klasiko Heinricho 
von Kleisto (1777-1811) populia
ria komedija “Sukultas ąsotis” sa
vo repertuarą papildė Klaipėdos 
dramos teatras. Šią komediją pa
statė vyr. rež. Povilas Gaidys, sce
novaizdžius ir drabužius sukūrė 
dail. Vitalijus Mazūras, muziką
— kompoz. Faustas Latėnas. Pa
grindinius vaidmenis atlieka ak
toriai Povilas Stankus, Algirdas 
Venskūnas, Kęstutis Macijaus
kas, Elena Gaigalaitė, Eglė Ba
rauskaitė ir Darius Meškauskas. 
“Sukultas ąsotis” 1941 m. pabai
goje, vokiečiams okupavus Lietu
vą, buvo pastatytas Vilniaus dra
mos teatre. Tada tą A. Rūko iš
verstą komediją režisavo R. Juk
nevičius. Pastatymui Klaipėdoje 
naują vertimą buvo parūpinęs V. 
Šimkus.

Tradicinė etnografinių an
samblių šventė “Atataria lamz- 
džiai” gegužės 16-22 d.d. jau aš
tuntą kartą įvyko Kaune. Šią fes
tivaliu pavadintą šventę, jungian
čią Kauno krašto etnografinius 
vienetus, surengė žymioji lietu
vių liaudies dainų atlikėja Vero
nika Povilionienė. Spaudos kon
ferencijoje ji nusiskundė suma
žėjusiu visuomenės dėmesiu žodi
nei ir muzikinei tautosakai. Net 
ir Dzūkijoje, kur anksčiau būda
vo vartojama apie 80 žodžio “ma
ma” sinonimų, dabar dažniausiai 
tegirdi “motką”. Ten ypač nyksta 
malonybiniai žodžiai, nors be jų 
seniau būdavo sunku įsivaizduoti 
dzūkų pokalbį. Tautosakos rinki
mui bei jos garsinimui nebėra fi
nansinės paramos. Šešių dienų 
šventei “Atataria lamzdžiai” Kau
no miesto kultūros skyrius pasky
rė tik 2.000 litų. Jų turėjo užtek
ti reklamai, transportui, techni
niams reikalams ir suvenyrams. 
Šiemetinėje šventėje dalyvavo 
20 suaugusiųjų ir 10 vaikų etno
grafinių ansamblių. Ji buvo pra
dėta senamiestyje koncertais ir 
vakarone, saulės palydėtuvėmis 
Santakoje, pratęsta Kauno cent- 
ran ir užbaigta Lietuvos liaudies 
buities muziejuje prie Rumšiškių.

Poeto Zigmo Gėlės-Gaidama- 
vičiaus (1894-1912) šimtąsias gi
mimo metines šiauliečiai pami
nėjo su jo trumpu gyvenimu su
sietuose Sereikiuose ir Naisiuo- 
se. Minėjimo dalyviai įsijungė 
į Sereikių koplyčioje atnašautas 
Mišias, kapinėse atnaujinto ant
kapinio paminklo pašventinimą. 
Poeto Z. Gėlės namuose dabar 
yra įsikūręs 1987 m. įsteigtas 
Naisių literatūros muziejus. Ten 
klaipėdiečiui poetui Gintarui Gra
jauskui įteikta šiemetinė aštuo
nioliktoji Zigmo Gėlės premija 
už debiutinį 1993 m. poezijos rin
kinį “Tatuiruotė”. Savo eilėraš
čius skaitė naujasis laureatas G. 
Grajauskas, ankstesnieji laurea
tai Petras Balčiūnas, Marija Jur
gelevičienė, Aidas Marčėnas, Eu
genijus Ališanka ir Vytautas Ci- 
nauskas. Poetų alėjoje Sereikiuo
se jau yra aštuoniolika konkurso 
laureatų pasodintų ąžuoliukų. 
Šimtojo gimtadienio proga minė
jime skambėjo ir paties Zigmo 
Gėlės poezijos posmai, jų tekstu 
sukurtos dainos. Visi džiaugėsi 
Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus gi
mimo šimtmečiui skirta knyga 
“Tylios mano dainos ...” Ją, 
sudarytą ir redaguotą Vytauto 
Kirkučio, išleido Šiaulių rajono 
kultūros skyrius ir Lietuvos kul
tūros fondo Šiaulių krašto leidyk
la “Delta”. V.Kst.



8 psl. • Tėviškės žiburiai 1994. VII, 12 - Nr. 28 (2315)

I IV1 OParapijos 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.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

5.00% 
5.50% 
5.75% 
5.75% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.25% 
7.25% 
7.75% 
8.00% 
8.25% 
8.50% 
3.50%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą .......
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................2.50%

7.75%
8.00%
8.25%
8.50%
3.25%
3.75%

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.

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

D\/| ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

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.

Licence
E-2392

"All THE

WORLD”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 KUBAS"
Tik lietuvių tvarkomas 

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

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

22-78-41

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

2323 Bloor St. West nr. 218, Toronto, Ontario M6S 4W1 
(Windermere - Bloor kampas)

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

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

INSURANCE BROKERS LIMITED 
■P - 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Sesutės dvynukės — ANETA ir JURGITA KAUŠAITĖS, atstovės Lietu
vos studenčių krepšinio rinktinės, kuri Buffalo Universiadoje 1993 m. 
laimėjo ketvirtą vietą. Abi krepšininkės yra ir Lietuvos moterų krepšinio 
rinktinės dalyvės Nuotr. A. Šileikos

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

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

TV.

Lietuvoje prisimenamas 
velionis L. Baltrūnas

“Lietuvos sporto” 1944.4.16 laido
je rašo docentas Stepas Butautas, 
kuris velionį pažinojo jaunystėje, kar
tu žaidė ir garsino Lietuvos vardą. 
(Sig.K.).

1994 m. balandžio 19 d. sukako me
tai, kai Australijoje mirė dvigubas 
(1937 m. ir 1939 m.) Europos krepši
nio čempionas Leonas Baltrūnas.

1937 m., baigęs Aukštuosius kūno 
kultūros kursus, paskiriamas kūno 
kultūros ir karinio parengimo dės
tytoju Aukštesniojoje technikos 
mokykloje Kaune. Jis buvo ne tik 
puikus pedagogas, bet ir organiza
torius - subūrė pajėgią ATM krep
šinio komandą, o jo auklėtinis V. 
Leščinskas tapo 1939 m. Europos 
krepšinio čempionu.

L. Baltrūnas vadovavo Lietuvos 
kamuolio žaidimų sąjungos krep
šinio ir tinklinio sekcijai, buvo 
vienas pirmųjų lietuvių - FIBA krep
šinio teisėjų. Pirmaisiais sovietų 
okupacijos metais jis ruošė Kau
no miesto (iš tikrųjų Lietuvos) rink
tines ir dalyvavo 1941 m. SSRS aš- 
tuonių miestų turnyre Leningrade.

Vokiečių okupacijos metais jis 
subūrė Kauno teniso klubo koman
dą, kurioje šalia prityrusių krep
šininkų žaidė nemažai gabaus jau
nimo, o 1944 m. birželio 8-16 d.d. 
puikiai organizavo “Dešimtuko” 
turnyrą, kuriame dalyvavo pajė
giausi to meto Lietuvos krepšinin
kai. Tais pačiais metais L. Baltrū
nas pasitraukė į Vakarus. Sutikęs 
daugiau lietuvių krepšininkų, su
darė komandą ir laimėjo Vokieti
jos pirmenybes.

Lietuviai išeivijoje (Vokietijo
je) neturėjo sau lygių krepšinio 
aikštelėse. 1946 m. buvo rengiamasi

orientacininkų - Šveicarijos Fiešo 
mieste, džiudo - Miunsteryje (Vokie
tija). Į Prahą, manome, važiuos ge
riausias Lietuvos šio sporto šakos 
atstovas A. Kvederauskas, į Bratis
lavą - Lietuvos studenčių rankinio 
rinktinė, į Belgiją - R. Garkauskai- 
tė (nors ji dar moksleivė, bet pagal 
amžių - kai sukanka 17 metų - turi 
teisę dalyvauti studentų čempiona
te), į Vokietiją - pora džiudo meist
rių, na, o į Šveicariją, matyt, vyks 

Ynūsų šalies orientacininkų koman
dos-veikli federacija suranda pini
gų kelionėms į stambiausias var
žybas.

1994-ieji - ne Universiadų me
tai... Taip. Bet jau 1995 metų pra
džioje vyks žiemos Universiada Is
panijoje, Jakos mieste. Neseniai 
tarėmės su Lietuvos slidinėjimo ir 
biatlono federacijos prezidentu 
A. Raškausku, kas turėtų atstovau
ti Lietuvos studentijai šiose var
žybose. Nuomonės sutapo: vienas ki
tas slidininkas (mat biatlono var
žybų programoje nėra) ir mūsų ge
riausioji čiuošėjų pora, kuri Uni
versiadoje Zakopanėje (1993) iškovo
jo sidabro medalius. Tiesa, Marga
rita Drobiazko jau baigė Maskvos 
srities kūno kultūros institutą, bet 
nutarė tęsti mokslus magistratū
roje Lietuvos kūno kultūros insti
tute. Rudeniop (rugpjūčio 23-rugsė- 
jo 3 d.) Janponijoje - vasaros spor
to šakų Universiada. Kelionė toli
ma, tad mūsų rinktinė nebus dide
lė - gal pora lengvaatlečių ir Lie
tuvos studenčių krepšinio rinkti
nė, puikiai užsirekomendavusi per
nai Buffalo Universiadoje (ketvir
toji vieta). Komanda turėtų gerai 
pasirodyti ir Tekančios saulės ša
lyje, mat ši rinktinė (su kai kuriais 
pakeitimais) ruošis ir Europos bei 
olimpinėms žaidynėms, tad jai Uni
versiados išmėginimai tikrai nepa
kenks. Bet.. .

Tačiau, pasirodo, Lietuvos stu
dentų sporto asociacija skolinga 
Buffalo Universiados organizaci
niam komitetui apie 3000 JAV do
lerių, na, ir vienam asmeniui, ku
ris pernai autobusu vežė komandą 
iš Buffalo į Niujorką - irgi apie 1000 
dolerių. “Nežinau, net kur kreiptis 
dėl šios skolos...? Visur gaunu nei
giamą atsakymą. Matyt, reiks prašy
ti paramos Vyriausybę - kitos išei
ties nežinau”, - baigdamas pasakė 
Č. Garbaliauskas.

Gerai suprantu LSSA pirminin
ką: šių metų rugsėjo mėn. pabaigo
je Italijoje vyks Tarptautinės 
studentų sporto federacijos (FISU) 
forumas. Kviečiamas ir Lietuvos 
atstovas. O kaip važiuoti turint 
skolų?

Lietuvos krepšinio federacijos 
pirmininkas prof. dr. Stanislovas 
Stonkus ir generalinis sekretorius 
Algimantas Ivašauskas 1994 m. lie
pos 30 d. iš Vilniaus atvyksta į Pa
saulio krepšinio federacijos (FIBA) 
konferenciją, kuri vyks Pasaulio 
krepšinio pirmenybių metu Toronte. 
Šia proga svečiai susitiks ir su ŠAL- 
FASS-gos centro valdybos bei kitais 
mūsų sporto darbuotojais.

/r/Mvfc LIETUVIŲ
■'iii KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius
5.75% už 2 m. term, indėlius 
6.25% už 3 m. term, indėlius 
6.50% už 4 m. term, indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.75% 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) 

7.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.75% 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. (gyvybės drauda)

3.75 kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000

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

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

1 metų ................. 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 1OO 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 V3CT0R2H
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Rožės ilgais kotais $19.95 už tuziną, normalaus dydžio $9.95 už tuziną.
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir t.t. 

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

IV Europos čempionatui Ženevoje 
(Šveicarija). Lietuva, kaip III Euro
pos čempionato nugalėtoja (1939 m.), 
pradėjo intensyviai ruoštis. Tam 
buvo sudarytas organizacinis komi-
tetas (pirm. A. Keturakis, sekr. K. 
Čerkeliūnas, narys L. Baltrūnas). 
Buvo renkamos aukos, sudaryta Lie
tuvos rinktinė, gautas VLIKo prita
rimas, kreiptasi į FIBA. Tačiau FI
BA atsiuntė neigiamą atsakymą ir 
Lietuva 1939 m. iškovoto čempiona
to negynė.

Karui pasibaigus, L. Baltrūnas, 
M. K. Čiurlionio ansamblio admi
nistratorius, įsteigė šio ansamb
lio sporto klubą. Ansambliečiai, 
gyvendami prancūzų zonoje, daug 
rungtyniavo. Į Freiburgą ir Baden 
Badeną buvo atvykusi Prancūzi
jos rinktinė, kurią du kartus nuga
lėjo M. K. Čiurlionio ansamblio 
krepšininkai. (Londono olimpia
doje 1948 m. prancūzai laimėjo 
antrą vietą).

L. Baltrūnas, persikėlęs gyven
ti į Australiją, ten taip pat pradėjo 
sportinę veiklą. Jo pastangomis įsi
kūrė Melburno “Varpas”. L. Baltrū
no paraginti įsisteigė ir kiti didie
ji sporto klubai. Jo iniciatyva įvy
ko pirmoji Australijos lietuvių 
sporto šventė. L. Baltrūnas troško, 
kad lietuviška sporto dvasia būtų 
gražiai ir kuo ilgiau išlaikoma Aust-
ralijoje, broliškai bendraujant su 
sportininkais tėvynėje.

Viename laiške jis man rašė: 
“Sveikinu atgavus nepriklausomybę. 
Gal su laiku susilauksim vėl geres
nių dienų, kaip turėjom “Dešimtu
ko” turnyro laikais. Apie tai galė-
turn daugiau papasakoti savo istori
kams arba sporto žurnalistams, nes 
kas žino apie KTK laimėjimą, kur ir 
tu buvai aktyvus dalyvis!”

1989 m. L. Baltrūnas po 45 metų 
pirmą kartą lankėsi Kaune. Čia, 
švenčiant 50 metų pergalės sukaktį, 
buvo iškilmingai pagerbti 1939 m. 
Europos čempionai. Senutėje spor
to halėje, kur vyko III Europos čem
pionatas, svečias tarp kitko pasa
kė: “.. . Jeigu norite būti prisimin
ti ir pagerbti, kaip aš šiandieną, 
žaiskite krepšinį...” Lietuvos krep
šinio federacija yra įtraukusi į 1994 
m. varžybinį kalendorių jubiliejinį

Amžinybėn iškeliavęs Lietuvos 
sporto žymūnas LEONAS BALT
RŪNAS. Nuotraukoje velionis 
su žmona, paskutinį kartą mato
mas Australijos lietuvių sporto 
šventėje

“Dešimtuko” turnyrą, skirtą Leonui 
Baltrūnui atminti. Jis įvyko Kau
ne birželio 9-12 d.d.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ir studentai, liepos 

11-14 d.d. dirba ir kartu studijuoja 
prieškongresinėje Berčiūnų sto- 
vyklaviatėje Lietuvoje. Liepos 
14-17 d.d. - XII ateitininkų kong
resas Vilniuje. Prisiminkime šiuos 
svarbius įvykius ir visus dalyvius 
savo maldose. Jaunučiai stovyk
lauja Juodkrantėje, Lietuvoje. 
Moksleiviai ir sendraugiai ruo
šiasi stovyklom Dainavoje, JAV.

Šios savaitės mintis: Prisimin
dami kongresą, prisiminkime atei
tininkų himną, “Šviečia mums 
kryžius ant mūs vėliavos. ..” D.G.

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

Skola - ne žaizda - 
neužgis

“Lietuvos sporto” 1994.4.19 laidoje 
rašo Antanas Plentinis. Straipsnis 
prisimena praeitais metais Buffa
lo mieste vykusiose pasaulio uni
versitetų žaidynėse sutiktus Lie
tuvos studentus sportininkus, ku
riems buvo stengtasi padėti, spren
džiant kai kurias jų problemas. 
Spausdiname straipsnį netrum
pinę. Sig.K.

“Lietuvos studentijos sportinin
kai nesėdi sudėję rankų - jie rung
tyniauja šalies studentų pirmeny
bėse. Daug varžybų balandį, jų apo
gėjus - Lietuvos universiada, ku
rią numatoma surengti gegužės 13-15 
d.d. Kaune. Rungtyniaus krepšinin
kai, tinklininkai, lengvaatlečiai, 
aerobikos mėgėjos ... Bus sureng
tos ir galiūnų varžybos - stiprių 
studentų esama, nors jie išgali nu
sipirkti gana liesius pietus.

Tokios problemos namuose. Bet 
juk vyksta daug pasaulinių studen
tų sporto varžybų, svarbiausios iš jų 
- Universiada. Apie studentijos 
sporto reikalus kalbėjomės su Lie-
tuvos studentų sporto asociacijos 
prezidentu Česlovu Garbaliausku:

— Šiemet vyks per dešimt pasaulio 
studentų sporto čempionatų, mus 
domina badmintonininkų varžybos 
Prahoje, rankininkų - Bratislavoje, 
stalo teniso - Harleroje (Belgija),

Skautų veikla
• Antroji didelė talka “Romu

voje” bus liepos 23-24 d.d. Numa
toma užbaigti didžiojo pastato ir 
namukų sutvarkymą. Taip pat bus 
nupjauta žolė, išvalomos pasto- 
vyklės, įmontuotos vandens cis
ternos. Stovykla prasidės rugpjū
čio 7 d. ir tęsis iki 20 d. Šis stovyk
lavietės sutvarkymas vėl tarnaus 
ilgesniam laikui saugiai ir pato
giai stovyklauti. Todėl kas tik ga
li yra kviečiami talkininkauti. Vi
są darbą koordinuoja archit. T. 
Liačienė, inž. L. Garbaliauskas ir 
rajono vadas j.ps. R. Sriubiškis 
tel. 416-966-6042.

• Kanados rajono vado j.ps. 
R. Sriubiškio pastangomis gau
ta $2000 auka “Romuvai” iš Mol- 
son Breweries Co. “Romuvos” val
dyba ir stovyklautojai dėkingi 
už tokią paramą, kur bus panau
dota remontui.

• KLKM draugijos Prisikėli
mo parapijos skyrius “Rambyno” 
ir “Šatrijos” tuntų veiklai pasky
rė dosnią auką. Nuoširdus ačiū. M.

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

SOLD
v_________

I COLDIUeU.
I BANKCRO

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest"

DAIVA DALI ND A, 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.

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).

(Raymond)

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.

Birželio 29 dieną išlydėjom 86 šokėjus, dainininkus bei prijaučian
čius į Dainų šventę Lietuvoje. Sėkmės jiems. Šiems ir visiems 
kitiems savo klientams dėkoju už pasitikėjimą, tikiuosi, kad ir 
ateityje pasinaudosite mano paslaugomis.
KELIONĖS Į LIETUVŽįivisuomet geriausio
mis kainomis per Amsterdamą, Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, 
Kopenhagą, Londoną, Paryžių, Varšuvą arba kitomis jūsų pa
geidaujamomis oro linijomis. Didelis pasirinkimas.

Labai greitai parvežam viešnagei jūsų gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
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



SKAITYTOJAI PASISAKO
NETIKSLUMAS

1994 m. “TŽ” 21 nr. 3-me puslapy
je straipsnyje “Kasdien po valan
dą” yra netikslumas: pažymi mano 
telefoną bei faksą (907) 337-6625. 
Tikrasis yra (907) 337-6225.

Mindaugas Kuzminskas, 
Anchorage, Alaska

SPORTININKAS AR NUOTYKIŲ 
IEŠKOTOJAS?

“Tegul kalnai palaukia ...” “TŽ” 
1994 m. 23 nr. rašoma apie Everes
to kalno nugalėtoją Vladą Vitkaus
ką ir jo bendražygį nepasiseku
sioje kelionėje per Beringo są
siaurį-Julių Gudavičių.

V. Vitkauskas nėra “nuotykių 
ieškotojas”, o Lietuvos alpinis
tas, geriausio 1993 m. Lietuvos 
sportininko rinkimuose (balsa
vo “Lietuvos sporto” laikraščio 
skaitytojai) užėmęs trečiąją vie
tą (po pasaulio vicečempiono, 
boksininko Vitalijaus Karpačiaus- 
ko ir geriausiojo 1993 m. Europos 
krepšininko Arvydo Sabonio). Po 
V. Vitkausko pirmame dešimtu
ke liko tarptautinio ar net pasau
linio garso sportininkai: S. Mar
čiulionis, J. Kairys, V. Ivanaus
kas, R. Mažuolis ir kt. Žinoma, V. 
Vitkauskas nėra vienintelis įko-

Žymusis Lietuvos alpinistas VLA
DAS VITKAUSKAS, Everesto kal
no viršūnėje palikęs Lietuvos vė
liavą. Nuotraukoje - jis rodo čika- 
giečiams, kokią vėliavą ten paliko 

Nuotr. E. Šulaičio

pęs į Everesto kalną, tačiau ne
rasime nė vieno kito sportininko 
(ne vien tik lietuvių), kurie dau
gelyje sporto šakų būtų vieninte
liai (net ir pasiekus mėnulį mū
sų tautietis jau nebūtų pirmasis av 
vienintelis). Čia reikia pažymėti, 
kad kelionė per Beringo sąsiaurį 
buvo suplanuota ne V. Vitkausko 
iniciatyva. Jis tik prisidėjo, nes 
norėjo dar labiau išmėginti savo 
drąsą bei užsigrūdinti blogesnė
se sąlygose. To būtinai reikia jo 
pasirinktoje sporto šakoje - al
pinizme.

Minėto straipsnelio autorius 
rašo žinąs, ką jo (ir J. Gudavičiaus) 
pasisvečiavimas Čikagoje reiškia. 
Čia jis aiškiai duoda suprasti, 
kad svečiai atvažiavo pinigų ieš
koti. Buvau tame susitikime ir la
bai klausiausi V. Vitkausko ir J. 
Gudavičiaus pranešimų. Jie ir su
sitikimo vedėjas Aleksas Laurai
tis nė žodžiu neužsiminė apie au
kas. V. Vitkauskas man padarė 
kuklaus ir nuoširdaus vyro įspūdį, 
nors jo pasiekimai nėra eiliniai. 
Minėtas straipsnelis bando skai
tytojus jaudinti dėl skurdo, varg
šų, pamestinukų ir kitų nelaimin
gųjų Lietuvoje. Jų yra visose vals
tybėse, tik vienur daugiau, kitur 
mažiau: net ir turtingiausioje pa
saulio valstybėje-JAV jų netrūks
ta. Nei V. Vitkauskas, nei kiti žy
mūs Lietuvos sportininkai tą skur
dą didina. Jie veikiau jį mažina, 
nes sužinoję apie Lietuvos žmo
nių neeilinius pasiekimus, kita
taučiai Lietuvai greičiau ateina 
į pagalbą.

Labai gražu, kad iš kitataučių 
ir užsienio lietuvių atsiranda žmo
nių, kurie ne vien tik kalba, bet 
ir konkrečiai daro, kad Lietuvo
je skurdas sumažėtų, kad ten esan
čių našlaičių, senelių ašaros bū
tų nušluostytos. Bet tai dar ne
reiškia, kad kol Lietuvoje bus 
skurdas ir daug vargšų, reikia atsi
sakyti sporto bei kitų kultūrin
goms bei civilizuotoms valsty
bėms būdingų veiklos sričių. Lie
tuvoje šiuo metu yra daug versli
ninkų, kurie remia (ir tai stam
biomis sumomis) sportą, atsiranda 
tokių, kurie savo dėmesį daugiau 
nukreipia vaikų, senelių bei kitų 
nelaimingųjų linkme. Aš manau, 
kad reikalinga įvairi veikla, ne
galima atsisakyti vienos kurios 
srities kitos sąskaitom

Edvardas Šulaitis,
Čikaga

Toronto tautybių karavane birželio 17-25 d.d. lietuvių “Vilniaus” paviljonas pasižymėjo originaliu Lietuvos Kry
žių kalną vaizduojančiu rodiniu ir dail. Jokūbo Dagio medžio skulptūromis Nuotr. St. Dabkaus
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 416-530-1070

Dantų gydytojai

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

D r. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA,
(Orthodontist)

2373 Bloor Street West
(Prie Jane St.)

Išmėginkite laimę 
mūsų $10,000 loterijoje

MARIJANĄ 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.

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Kelionės į Lietuvą!
Geriausios kainos, patogiausi lėktuvai. 
Užsakantiems bilietus su FINNAIR rugpjūčio mėn. - nuolaida. 
Smulkesnių žinių teiraukitės tel. 41 6-533-8443.

Kelionės laivais:
SPECIALIOS dietos grupės - 7 dienos į Karibų salas:
1. Lapkričio 5 d. Ms “Norway”;
2. Gruodžio 4 d. Ms “Dreamward”.
Geriausia dovana mylimiesiems Valentino dienos proga 

“LOVE BOAT”
7 arba 14 nuostabių dienų Karibų jūroje. 

Išvyksta 1 995 m. vasario 11d.
Užsisakykit dabar, vietų skaičius ribotas.

* * * *

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)

UŽMIRŠTI VAITOJIMUS?
Sibiriniai trėmimai, kasmet 

Londono baltiečių minimi bend
rai ir viešai kanadiečių visuome
nėje, šį birželį jau praleisti ty
loje. Prisiminta tik lietuvių ka
talikų sekmadieninių Mišių metu 
Šiluvos Marijos šventovėje. Žydų 
tauta pasiryžusi savo aukų nie
kad, niekad neužmiršti. Ar mes, 
“T. Žiburiuose” tilpusiu straips
niu “užmiršti vaitojimus ir liū
desius”, beatodariškai skubame 
“tik džiaugtis krašto nepriklau
somybe” - lig šiol dar labai dė
mėta, savo piliečių ir išeivijos 
kryptimis? K.

DĖKOJAME
Vilniaus rajono Bezdonių 2- 

osios pagrindinės mokyklos mo
kytojai ir mokiniai dėkoja už do
vanotas knygas - poniai Salomėjai 
Endrijonienei iš Čikagos, toron
tiškiams - Liudai Sendžikienei, 
Broniui Sapliui, Alfredui Bražiui 
už tų knygų pervežimą ir piniginę 
dovaną - 500 litų.

Visiems dėkojame ir džiaugia
mės, kad rūpi mūsų vargai, kad 
pasidalinta su mumis savo san
taupomis, kad širdimi esate taip 
arti Lietuvos. Linkime geros svei
katos ir džiaugsmo. A. Šatienė, 

mokinių ir mokytojų vardu 
mokyklos direktorė

IS TORONTO"
Ontario konservatorių susi

rinkimas įvyko birželio 28 d. 
St. Lawrence Market salėje, 
Toronte. Susirinko apie 900 
partijos narių bei rėmėjų. Par
tijos vadas M. Harris pranešė, 
kad visą vasarą ir net ilgiau 
tęsis “common sense revolu
tion”, ir Ontario provincijos 
gyventojai pavasarį galės pa
reikšti savo nuomonę, paskel
bus rinkimus. Kiek žinoma, 
iš Toronto lietuvių tame susi
rinkime dalyvavo Antanas Ra
šymas, palaikantis ryšius su 
Kanados konservatorių parti
ja. Su juo gąjima susisiekti 
paskambinant tel. 416-246-7696.

“Sharelife”, katalikiška so
cialinių patarnavimų organi
zacija, veikianti devynioliko
je agentūrų Toronte, šelpia 
vaikus, paauglius, šeimas, 
imigrantus, alkoholikus, se
nelius ir jaunas nevedusias 
motinas bei žmones su įvairio
mis negaliomis. “Sharelife” 
prašo bendroves paaukoti da
lį savo pelno vargingesniems 
bei nuskriaustiems visuome-

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

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

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

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai.

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

nės nariams, kad jie galėtų 
pagerinti savo būklę. Per įvai
rias savo agentūras “Share
life” skiria 29% suaukotų lė
šų šeimų aptarnavimui, 27% 
vaikų ir paauglių globai, 21% 
ypatingos priežiūros reika
laujantiems bei imigrantams 
ir pabėgėliams, 13% senelių 
ir netekėjusių motinų šalpai, 
10% administracinėms išlai
doms. Visas tas įstaigas išlai
kyti kainuoja $5,553,000. Inf.

Lietuvos švietimo ministeri
jos įsteigtas mėnesinis žurna
las “Kultūros barai” 1994 m. 
6 nr. išspausdino dail. Romo 
Viesulo straipsnį apie toron- 
tietį dailininką a.a. Telesfo
rą Valių ir įdėjo net keletą jo 
kūrybos reprodukcijų bei jo 
paties nuotrauką (su žmona 
Aldona). Beveik visa medžia
ga paimta iš monografijos, ku
ri buvo išleista Kanadoje. Pa
žymėtina, kad šiuo metu (lie
pos mėnesį) Dailės muziejuje 
Vilniuje vyksta dail. T. Va
liaus kūrinių paroda. Jos ati
daryme dalyvavo ir velionies 
žmona Aldona Valiuvienė. 
Išstatyta apie 80 kūrinių. Mi
nėtojo “Kultūros barų” nume
rio viršelis papuoštas dail. 
T. Valiaus kūriniu “Samogi- 
tia II”.

Tame pačiame minimo žur
nalo numeryje išspausdintas 
kanadietės Genovaitės Breich- 
manienės straipsnis “Lietuvių 
išeivijos tautinių šokių šven
tės”, iliustruotas “Grandinė
lės” nuotrauka. Straipsnis pa
rašytas 1993 m. rugsėjo mėnesį.

Įvairios žinios
J. P. Kedys iš Klaipėdos pra

neša, kad ten “Ryto” spaustu
vėje yra spausdinama knyga 
“Terorizuojama ir naikinama 
Lietuva 1938-1991”. Leidinys 
turės apie 500 psl. Kaip iš at
siųstos informacijos atrodo, 
knygoje pateikiama daug duo
menų apie lietuvių kovas ir po
grindinę rezistenciją sovieti
nės okupacijos metu, Hitlerio- 
Stalino suokalbį, Vakarų bi
čiulystes su sovietais. Daugiau 
žinių apie šį leidinį galima 
gauti kreipiantis adresu: “Ry
to” spaustuvė, Baltijos pros. 
10, Klaipėda, Lietuva, tel. (8) 
31418.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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.OO 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 šven
tines gėlių puokštes bei paruoštus maisto siuntinius iš Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų.

Kelionės | Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

Mūsų darbo valandos: 10 v.r.-7v.v. (pirmadieniais-penktadieniais); 10 v.r. - 4 v.p.p. (šeštadieniais). 
Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge Lolita arba Armandas, tel. 519-571-9422; 
Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. 905-522-9966; Londone: Jonas Naruševičius, tel. 519-657-1751; 
Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. 519’ 468-2163; MONTREALYJE: Žaklina, Maris Kemzane, 
tel. 514-637-9495.

NAUJOS PASLAUGOS: atliekame įvairius vidaus ir lauko namų remonto darbus - sienų statymo 
(drywall), elektros, vandentiekio, keramikinių plytelių klojimo, dažymo, stogų ir lietvamzdžių dengimo. 
Taip pat statome priestatus, verandas, įrengiame vonias ir pirtis.

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

Telefonas 
763-5677

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) 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.

Sė-iy. _ . ■ ..... -- .. . ...» . . •

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/MKK West Realty Inc. 
1678 Bloor Street West 
Toronto. Ontario M6P 1A9 

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TO R O N T (<>' MONTREAL
Anapilio žinios

— Lietuvių pamaldos Midlan- 
de, Kanados kankinių šventovė
je, bus rugpjūčio 7, sekmadienį, 
3 v.p.p. Šias pamaldas kasmet or
ganizuoja Kanados lietuvių kata
likų centras. Pamaldose bus pri
simenami visi Lietuvos kanki
niai.

— Liepos 2, šeštadienį, pakrikš
tyta John ir Loretos (Ignatavičiū- 
tės) Hume dukrelė Samanta-Alek- 
sandra.

— Jau užbaigti Anapilio didžio
sios autoaikštės vandens nutekė
jimo, grindimo ir asfaltavimo dar
bai. Kadangi viskas labai gerai 
sekėsi, paprašėm tos pačios kom
panijos sužymėti ant asfalto ir 
automobilių statymo vietas. Tad 
dabar iš viso turime sumokėti 
$242,270.50. Pridėjus praeitų ru
denį išleistus $18,297 už mažosios 
aikštės asfaltavimų, iš viso da
bar esame išleidę Anapilio auto- 
aikščių pagerinimui $260,567.

— Mišios liepos 17, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Petrų Petrušaus- 
kų, 11 v.r. už parapijų; Wasago- 
je 10 v.r. už a.a. Marcelę Korsa
kienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 146 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė studentas iš Anglijos Ju
lian Vasiliauskas, iš Šiaulių — 
Angelė Jurgelienė, Mikalojus 
Garmus, Paulius Račas. Iš Kauno 
Danutė Nezelskienė ir Mindau
gas Rolskis. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN valdybos 
narys T. Stanulis.

— LN valdybos posėdis įvyks 
rugpjūčio 4, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

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

— Rugpjūčio 13-20 d.d. Wasago- 
je rengiama LN poilsio stovyk
la. Dėl rezervacijų skambinti A. 
Sukauskui (stovyklos komendan
tui) tel. 614-7739 arba E. Bartmi- 
nui tel. 249-0490.

— Lietuvių namų narių dėme
siui: sekmadienio popietės vasa
ros laikotarpiu LN vyks įprasta 
tvarka; “Lokyje” įtaisyta pasiū
lymų dėžutė.

— Ontario sveikatos ministerija 
1994 m. birželio 27 d. atsakė į anks
tyvesnį Labdaros fondo praneši
mų apie Slaugos namų projekto 
eigų. Ministerija ir toliau pra
tęs pasižadėjimų remti 60 lovų lei
dimų, kai zonavimo pakeitimas 
bus gautas iš Toronto miesto pla
nuotojų. Slaugos namų komitetas 
taipgi laukia atsakymo rugpjūčio 
mėn. pabaigoje iš Butų ministe
rijos ryšium su paduotu pasiūly
mu 33 papigintiems butams ir iš 
TTC apie įteiktus brėžinius pa
matų struktūrai.

— Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario 
M6P 1A6.

“The Globe a. Mail” dienraš
tis 1994. VII. 9 d. laidoje ištisų 
puslapį paskyrė komercinio 
pobūdžio informacijai apie 
Latvijos sostinę Rygą. Infor
macinio straipsnio autorius 
Gerald Fitzpatrick iš Don 
Mills, Ont., aprašo menines 
miesto vertybes, architektū
rinius pastatus, vertus lanky
tojų dėmesio. Rygos orauos- 
čio keleivių lagaminų ratas 
esąs sudurstytas lyg ir iš se
nų tankų dalių, bet veikia ge
riau nei Rusijos Sankt Peter
burge. Esą jau nemažai vieš
bučių, restoranų; kainos ga
na aukštos, bet jų kokybė bei 
patarnavimas dar nėra Vaka
rų lygio. “Tačiau jeigu kelei
viai atvyks su atvira mintimi 
bei atlaidžia širdimi, bus la
bai patenkinti” — baigia 
straipsnį autorius. Prie jo 
straipsnio, puslapio vidury
je, pridėta iliustruota infor
macija apie vizas, keliones, 
nakvynes, miesto eismą, pini
gus, pirkinius ir t.t. Pridėta
me žemėlapyje matyti ir Es
tija, ir Latvija, ir Lietuva. 
Straipsnis paruoštas Rygoje 
atsilankiusio kanadiečio žur
nalisto, kad sudomintų turis
tus.

■■■■■IHIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ROYAL LEPAGE 
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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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Maldininkų kelionė į Mid- 

lando Kanados kankinių šventovę, 
kurią organizuoja Kanados lietu
vių katalikų centras, įvyks rug
pjūčio 7 d. Mišios šventovėje — 3 
v.p.p. Šių metų maldininkų ke
lionės tikslas pagerbti Lietuvos 
kankinius. Pamokslą pasakys Lie
tuvos kankinių parapijos klebo
nas kun. Jonas Staškus. Per Mi
šias giedos Hamiltono lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas
D. Deksnytės. Autobusas nuo mū
sų šventovės išvyks rugpjūčio 7 
d., 12 v.r. ir grįš apie 7 v.v. Kelio
nės kaina $17. Prieš Mišias bus 
kalbamas Rožinis, prašant Lietu
vai dvasinio atgimimo.

— Trečiojo Šv. Pranciškaus Asy
žiečio ordino mūsų parapijos kon
gregacijos Mišios bus šį ketvir
tadienį, liepos 14 d., 10 v.r. Su
sirinkimo nebus.

— Liepos 11 d. palaidotas a.a. 
Stasys Janušauskas, 77 m.

— Stovyklos “Kretinga” adre
sas: 9 Endrus Rd., New Wasaga 
Beach, Ont. LOL 2P0, tel. 1-705- 
429-2788.

— Mišios liepos 17, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Oną Skukaus- 
kienę; 9.20 v.r. — už sielas skais
tykloje, 10.15 v.r. — už a.a. Bronių 
Povilaitį, a.a. Danielių Siminkevi- 
čių, a.a. Pranutę Siminkevičienę;
11.30 v.r. — už parapiją.

Baltiečių moterų tarybos lietu
vių skyriaus surengtas Sibiro trem
tinių poezijos vakaras 1994 m. bir
želio 9 d. Toronte praėjo su dide
liu ir nuoširdžiu visuomenės prita
rimu.

Vadovaujamas pirm. I. Vibrie- 
nės, šis būrelis uoliai dirbo, kad 
suteiktų dalyviams jaukių aplinkų 
ir vaišingų pasisvečiavimų. Pro
gramos atlikėjai - R. Sakalaitė- 
Jonaitienė, V. Kuprevičiūtė-Pet- 
rauskienė, L. Širvinskas, A. Sun- 
gailienė, smuikininkė R. Melkie- 
nė ir pianistas J. Govėdas, poezi
joje, muzikoje ir skaudžios isto
rijos akimirkose atkūrė tremtinių 
kančių, ištvermę ir gražesnės tė
vynės ateities viltį.

Atskaičius nedideles išlaidas, 
rengėjos įteikė Tremtinių-kalinių 
grįžimo fondui, kurio centras yra 
Vilniuje $2950 dovanų. Šalia par
duotų bilietų aukų lape papildo
mai pasirašė: $100 - J. B. Banai
čiai, St. G. Kuzmai, N. Urbonie
nė; $50 -E. J. Čuplinskai, kun. Vyt. 
Volertas; $40 - P. B. Čeponkai, dr.
A. Lukienė, kun. P. Dilys; $20 - J.
B. , M. S. Bušinskai, G. V. Butkai,
E. A. Bočkai, O. Govėdienė, J. B. 
Greičiūnai, V. Jasinevičienė, Č. B. 
Joniai, Z. J. Mažonai, J. Paškevi
čius, J. Preikšaitis, Č. L. Senkevi- 
čiai, J. Šileikienė, M. Tamulaitie- 
nė, G. Urbonas, A. Vaičiūnas; $10- 
V. S. Aušrotai, L. Balaišis, J. Gra- 
bošienė, A. Karkienė, p. Koeller, 
D. Strakimienė, N.N., N.N., N.N.; 
$2-N.N.

Visiems dalyviams, aukotojams, 
programos atlikėjams ir rengė
joms nuoširdžiai dėkoja -

Tremtinių grįžimo fondo 
atstovybė Kanadoje

P.S. Šiam tikslui atidarytos sąs
kaitos abiejuose Toronto lietuvių 
kredito kooperatyvuose: “Paramo
je” nr. 10970; Prisikėlimo parapi
jos nr. 164094.17. A.S.

Patikslinimas. “TŽ” 26 nr. užuo
jautoje, a.a. Pranui Pranckevičiui 
mirus, turi būti ne Jonas ir Joana, 
bet Jonas ir Jadzė Stanaičiai.

PATIKSLINIMAS
A.a. Osvaldo Delkaus, val

dybos nario, atminimui Toron
to lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” paaukojo $1.000 
Slaugos namams.

A. a. Vincento Urbono atmi
nimui pagerbti Pagalbos fon
dui “Vaiko tėviškės namai” 
Lietuvoje aukojo: $5 — K. Žeb
rauskas, Kongats šeima; $10 — 
A. ir G. Sodoniai, A. Masalas, 
M. ir G. Valaičiai, E. Jaškus, 
Z. ir J. Stravinskai, J. Šilei
kienė; $20 — J. Moszinski, D. 
Puteris, R. ir D. Puteriai, A. 
Puterienė, Mary Anne Sodonis 
šeima, M. ir S. Jonikai, A. ir 
M. Radžiukai, A. ir V. Vaito- 
niai; $25 — Z. ir P. Sakalai. Šei
mai ir visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja šio fondo 
globėja

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Kretingos Šv. Antano kolegijos liaudies muzikos instrumentalistai, vad. dr. A. Motuzo, ir Vilniaus universiteto 
folklorinio ansamblio “Ūla” dainininkai Toronto Prisikėlimo šventovėje 1994 m. liepos 3 d. Mišių metu atlieka 
muzikos ir giesmių pynę Nuotr. A. Stanevičiaus

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pas
kutinis numeris prieš atosto
gas išeis liepos 26 d., o poato- 
stoginis numeris - rugpjūčio 
16 d. Atostogų metu neveiks 
redakcija ir spaustuvė. Admi
nistracija dirbs visas dienas, 
išskyrus šventes ir savaitga
lius. Redakcija ir spaustuvė 
po atostogų pradės dirbti rug
pjūčio 9 d.

Toronto Lietuvių namų so
cialinių reikalų tarnyba kvie
čia asmenis, galinčius lankyti 
ligonius, pasitarimui Lietu
vių namuose liepos 20, trečia
dienį, 7 v.v. Galintys dalyvau
ti arba žinantys apie sergan
čius tautiečius prašomi pra
nešti V. Kulniui tel. 416-769- 
1266.

KLKM dr-jos Prisikėlimo pa
rapijos skyrius Toronto Mairo
nio mokyklai paaukojo $100. 
Nuoširdus ačiū! Vedėja

Windsoro lietuvės moterys, 
susidariusį dr. D. Naikauskie- 
nės pagerbtuvių likutį, $50 pa
aukojo “Tėviškės žiburiams”.

A.a. Barboros Štendelienės 
10 metų mirties ir a.a. Juliaus 
Stendelio 25 metų mirties pri
siminimui duktė Ona Juodi
kienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A.a. Valerijos Anysienės, 
spaudos mylėtojos, atminimui 
Elena Radavičiūtė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

J. Kojelis iš $500, laimėtų 
“Tėviškės žiburių” didžiojoje 
loterijoje š. m. balandžio 9 d., 
$100 paskyrė “Tėviškės žibu
riams”.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $300 — J. J. Rovai; $100 
— kun. V. Volertas, A. S. Pet
raičiai.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $500 — J. Prišas.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — B. Vaičiūnienė.

Stasys Prakapas žurnalo “Ka
rys” 75 m. sukakties proga gavo 
Lietuvos krašto apsaugos mi- 
nisterio pasirašytą Garbės raš
tą, kuriuo apdovanojami šio 
leidinio rėmėjai bei bendra
darbiai.

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

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

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

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške 
$20 

už 100 vienetų.
Pristatau (namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

Liaudies dainų ir instrumentų ansamblis iš Lietuvos “Ūla” 1994 m. liepos 
3 d. Toronto Prisikėlimo šventovėje per Mišias gieda senovines religines 
giesmes Nuotr. A. Stanevičiaus

Kun. Petro Ažubalio stipen
dijų fondas kasmet skiria sti
pendiją jaunuoliui ar jaunuo
lei, studijuojantiems humani
tarinius mokslus ir besireiš- 
kiantiems lietuviškoje veiklo
je. Prašymus iki š.m. spalio 1 
d. siųsti šiuo adresu: Dr. A. 
Kazlauskienė, 128 Dunn Street, 
Oakville, Ontario L6J 3E2, Ca
nada. Inf.

Aukos Mažosios Lietuvos fondui: 
$505 - a.a. Valerijos Anysienės at
minimui laidotuvių proga: $100
- A. Anysienė iš Albertos; $50 - 
E. Delkuvienė, A. Pogoželskienė; 
$40 - G. Jocas, G. Buntinienė; $20
- E. Bartminas, E. Senkus, M. J. 
Trečiokas, U. Bleizgienė, L. I. Ado
mavičiai, G. E. Šernai, A. Stukas, G. 
Tarvydienė, J. B. Danaičiai; $10 - 
W. Steponas, E. M. Krygerienė, 
A. Mikšienė, M. Dičpetrytė iš Vil
niaus; $5 - R. Idzelis.

$30 - B. Laučys (iš viso $130); 
$13.65 - E. Žilius iš Vokietijos (iš 
viso $58.26).

Dėkojame už papildomus įnašus. 
Nuoširdi padėka Anysų šeimai 
už aukų nukreipimų į MLF.

MLF valdyba

WITTAMORE’S 
ŪKIS

GALITE PRISISKINTI PATYS

ŽEMUOGI
nuo pirmadienio iki penktadienio ...........6 v.r.- 9 v.v.
šeštadieniais ir sekmadieniais...........  6 v.r.- 2 v.p.p.

Prie Steeles.Avenue, 4 mylios į rytus nuo Markham Road (Highway 48).

ĮVYKIAI, MOKSLAS, FESTIVA
LIAI IR DAINŲ ŠVENTĖ LIETU
VOJE. Jei mylite Lietuvą, užsisaky
kite vaizdajuosčių. Kaina $10, per
siuntimas $6. Prašau siųsti čekius: 
V.R.A. Alminas, P.O. Box 8253, 
Woodridge Station, IN 47407, USA.

IŠNUOMOJAMAS vieno miegamo
jo butas su atskiru įėjimu. Skam
binti tel. 416-766-8321.

MOTERIS, atvykusi iš Lietuvos, 
norėtų gyventi šeimoje, slaugyti 
ligonį, auginti vaikus, atlikti įvai
rius namų ruošos darbus. Galėtų 
dirbti ir ne Toronte. Kalba lietu
viškai, rusiškai, angliškai. Skam
binti Irenai tel. 416-533-9897.

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

Nori susirašinėti
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.

Paieškojimai
Genovaitė Amaraitė ieško sa

vo dėdės Jono Ario, gyvenusio 
Plungės mieste ir išvykusio į Ame
riką, arba jo sūnaus. Rašyti adre
su: Raudtee 31, Raasiku EE 250, 
Harju maakond, Estonia.

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

Paremkite “Tėviškės žibu-' 
rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi - 

“TŽ” leidėjai

Dėl informacijos skambinkite

905-294-3275

IŠNUOMOJAMAS butas High Park 
rajone - 2 kambariai, virtuvė ir 
vonia. Skambinti tel. 416-767-4917.

KAUNE IŠNUOMOJAMI BUTAI 1 
ar 2 miegamųjų, ramiame rajone ar
ti autobusų, su baldais, pilna virtu
ve, vonia, telefonu ir TV. Kaina: $30- 
$40 (US) savaitei. Galimas buities 
aptarnavimas ar automobilis su vai
ruotoju. Telefonas (Kaune): 77-66- 
21 Antanui. Adresas: Pramonės 
prospektas 49-92, Pašto dėžė 733, 
Kaunas 3036, Lithuania.

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).

Aldona Gudaitė, Aldonos ir Jurgio 
Gudų duktė, baigė McGill universi
tete civilinės teisės mokslus ir egza
minus išlaikė gaudama garbės pažy
mėjimą.

Galina Šimaitienė pradėjo studi
jas jau išėjusi į pensiją, būdama 62 
m. amžiaus. Šiemet baigė McGill uni
versitetą, gaudama bakalauro laips
nį slavistikos ir meno istorijos.

Panevėžio gydytojų sąjungos pirm. 
Auksentas Morkevičius atsiuntė gra
žų padėkos laiškų KLB Montrealio 
apylinkės valdybos pirmininkui už 
Panevėžio ligoninei gautų medici
ninių reikmenų talpintuvą. Taip 
pat dėkojama Baxter bendrovei ir 
Montrealio lietuvių kredito uni
jai “Litas”, kurie prisidėjo prie šio 
talpintuvo sudarymo bei persiunti
mo išlaidų.

Regina Piečaitienė, siunčiama 
Desjardins tarptautinio plėtoji
mosi draugijos, trejiems metams 
išvyko į Kauną. Ji padės organizuo
ti kredito unijas Lietuvoje. Šį pro
jektą remia Kanados užsienio reika
lų ministerija, Atviros Lietuvos 
ir kiti fondai. Netrukus į Lietuvą 
vyks ir Reginos vyras Juozas su sūnu
mi Juozuku. B.S.

Dr. Algirdas Henrikas ir Kristina 
Adomoniai 1994 m. rugpjūčio 15 d. 
persikelia į Raleigh, North Caro

40 METŲ PATIRTIS
UŽTIKRINA pasirenkant draudos agentūrą ir draudos 

bendrovę. Pirmiausia reikia žiūrėti, kaip jie apmoka 
nelaimės atveju - ir tik po to (draudos kainą.

DAUGIAU bėdų būna su mažesnėmis nelaimėmis, 
nes nebuvo išsiaiškinta apdraudžiant. Retai kyla 
klausimų dėl didelių nelaimių-gaisro.

PATARNAVIMAS šiais laikais yra vis daugiau ver
tinamas ir į j( daugiau kreipiame dėmesio. Patar
navimas yra XXI šimtmečio darbo užtikrinimas.

LIETUVIS gali gerai atlikti darbą. Ne šventieji puodus lipdo.

KREIPKITĖS, esame arti, kaip Jūsų telefonas, pasie
kiami bet kuriuo laiku. Pasiteiravimas neįpareigoja 
apsidrausti.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
Tel. 722-3545

•- 

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Cartifikatna 1 m 7 25% Taunvmn — sneoial ..........  1.50%
Certifikatus 2 m......
Certifikatus 3 m......
Term, indėlus:

.... 7.75%

.... 8.00%

.... 6.00%

.... 6.00%

.... 5.00%

.... 5.00%

.... 4.50%

Taupymo - su gyv. dr............. 1.25%
Taupymo-kasdienines...... 1.50%
Einamos sąsk........................1.00%1 metų ...........

180 d.-364 d. .
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d.- 59 d.

RRIF-RRSP-1 m. term. ... 7.25% 
RRIF - RRSP - 2 m. term. ... 7.75% 
RRIF-RRSP-3 m. term. ...8.00% 
RRIF- RRSP — taun...........  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 10- 2

Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

a.uu- u.uu 
12.00- 8.00 
10.00- 6.00

3.00- 7.00
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

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir ‘‘Stainguard’’.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

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. 

lina, JAV. Kristina Baltaitė-Ado- 
monienė dirba Burroughs Wellcome 
vaistų bendrovėje, kuri ją perke
lia į Raleigh direktorės pareigoms. 
Gimusi Bostone, Kristina įsigijo 
bakalaurės laipsnį (magna cum Įau
dė) chemijos srityje, Tufts univer
sitete, Medford, Mass. Vėliau stu
dijas tęsė McGill universitete Mont- 
realyje, įsigydama magistro laips
nį verslo administravimo srityje. 
Dr. Algirdas Adomonis dirba “Ra
leigh Associated Medical Specia
lists, Inc.” ir bus įsipareigojęs tri
jose ligoninėse. Algirdas baigė “Ba
chelor of Science, Microbiology 
ir Immunology” McGill universi
tete, kur vėliau įsigijo medicinos 
daktaratą ir chirurgijos magistrą. 
Nuo 1978 metų dirbo Montrealio 
Royal Victorijos ligoninėje. (No
rintys gauti savo kartotekos užra
šus, prašomi kreiptis adresu: Dr. 
Jonathan Meakins, Medical Regist
rar, Royal Victoria Hospital, 687 
Pine Ave. W., Montreal, Que. H3A 
1A1. Tel. (514) 842-1231).

Algirdas yra sūnus montrealie- 
čių Onutės ir Henriko Adomonių, 
kurie dabar gyvena Mississaugo- 
je, Ont. Kristina yra bostoniš- 
kių Danutės ir Kazio Baltų duk
tė. Išvykstantiems giminės ir ar
timieji linki sėkmės naujoje vie
tovėje. H.A.

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


