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Katilas ar mozaika?
Deficitai, nedarbas, ekonominis nepastovumas ir 

daugybė vienodų, stačiai tų pačių, visuomeninio bei eko
nominio gyvenimo problemų vargina kone visus pasau
lio kraštus. Tikintis pagerėjimo, nei naujai žmonių ren
kami parlamentai, nei didžiųjų valstybių valdytojai ne
daug ką gali pakeisti.

K
ANADA - ne išimtis. Ir ji ieško kelių, vedančių į 
greitesnį problemų išsprendimą. Didžiausias šiuo- 
>laikinis galvosūkis politikams - kaip išbristi iš 
milžiniškų nuostolių? Atsiranda įvairių siūlymų, bet, at

rodo, visi greičiausiai sutaria dėl valstybės išlaidų ma
žinimo. Tik vargu ar kas iš tikrųjų žino, nuo kurio galo 
pradėti apkarpymą, kad mažiau skaudėtų. O čia kaip ty
čia neseniai statistika paskelbė išdidų pranešimą, kad 
pasaulyje žmogui gyventi geriausias kraštas yra Kanada. 
Tai, žinoma, tam tikros apklausos rezultatas, ir dėl to ga
lima tik džiaugtis. Kuri vyriausybė norėtų tokį vaizdą 
aptemdyti? Užtat nesėkmių problemas sprendžiant ieš
koma dažnai mažiau triukšmo keliančių praėjimų. Ne
seniai anglų kalba leidžiamoje periodikoje pasirodė 
straipsnių, keliančių sumanymą panaikinti 1971 metais 
pradėtą ir jau gražiu pavidalu išsiplėtojusią daugiakul- 
tūrę Kanados mozaiką. Aštrokai, net pajuokiančiai, pa
sisakoma prieš Kanados politiką, remiančią daugiakul- 
tūrę veiklą. Siūloma tautybes tirpinančio katilo politi
ka. Iš pirmo žvilgsnio kai kam gali atrodyti, kad tai ne
blogas receptas valstybės iždo deficitui mažinti. Bet iš 
tikrųjų taip nėra. Kanada savo prigimtimi jau nuo seno 
yra dviejų pagrindinių kultūrų kraštas. Intensyvi imi
gracija į valstybę įlieja vis dar daugiau skirtingumų. Pri
sideda gal ir nelaukti dalykai - “pirmosios tautos” (indė
nų) reikalavimai didesnės savivaldos rodo natūralų ša- 
kotumą, savaime jau kalbantį už daugiakultūrę sąrangą.

M
OZAIKA Kanadai tuo būdu yra vienintelis geras 
kelias visuomeninės sanklodos plėtotėje. Tik 
mozaikos atspindžiai sudaro tikrą, gyvą, nedirb
tinę krašto kultūrą, ją praturtina tokiomis įvairovėmis, 

kurių neduotų joks katilo tirpinys. Prieš daugiau kaip 
dvidešimt metų pasirinktas daugiakultūrės Kanados 
modelis visais atžvilgiais atitinka buvusią ir dabarti
nę tikrovę, kurios iškreipimas būtų kenksmingas neapsi
žiūrėjimas, kažkokios siauros politikos rėmimas, nebe
tinkantis šių laikų gyvenimo poreikiams, prieštaraujan
tis ir žmogaus teisių nuostatams. Grįžimas atgal į “speak 
English” laikotarpį dar daugiau sujauktų ir taip jau ne
pastovius, ne visiems federacijos piliečiams priimtinus 
konstitucijos straipsnius, liečiančius kilmės ar tauty
bės klausimus. Antra vertus, katilas niekada nebuvo už
dengtas, gal tik kiek pastumtas į šalį kaip mažai berei
kalingas Kanados ateičiai. Bet šokti į jį niekas nedrau
džia. Ii- matome, kad atsiranda norinčių. Bet tai tik dau
giausia savanaudiško mąstymo žmonės, savotiški dva
siniai klajokliai, kuriems valstybė tiek tereiškia, kiek 
iš jos kas gaunama. Ir kokia gi vyriausybė norėtų, kad 
valstybė būtų sudaryta iš tokių egoistinių piliečių? Ka
nados vyriausybė, tarnaudama krašto gerovei ir kurda
ma geresnį rytojų, kovodama su eknominiais sunkumais, 
labai suklystų atsisakydama daugiakultūrės politikos. 
Reikia manyti, kad ji tokios klaidos nepadarys. O defici
tą mažinti parduodant tokią įvairiaspalvę, nepakarto
jamą kultūrą galėtų tik valstybės ateitimi nesirūpinan
tys politikai. Yra pakankamai daug sričių, kuriose vals
tybės išlaidų ribojimas bei taupymas galėtų stipriau 
pasireikšti. Č.S.

Skambėjo varpas ir 
Lietuvos himnas

KANADOS ĮVYKIAI

Septynių vadų konferencijoje
Kanados ministeris pirm. J. 

Chretienas, politikoje pralei
dęs tris dešimtmečius, pirmą 
kartą dalyvavo jau Dvidešim
tojoje ekonomiškai labiausiai 
pažengusių šalių vadų konfe
rencijoje. Ją nedidelės sale
lės pilyje prie Neapolio lie
pos 8-10 d.d. surengė Italija. 
Šiemetinėje konferencijoje da
lyvaujančių vadų grupę suda
rė: Italijos prez. Silvio Ber
lusconi, JAV prez. Bill Clinton, 
Prancūzijos prez. Francois 
Mitterrand, Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl, ministerial 
pirmininkai - Kanados Jean 
Chretien, Britanijos John Ma
jor, Japonijos Tomiichi Mura- 
yama. Į paskutinius posėdžius 
svečio teisėmis buvo pakvies
tas ir Rusijos prez. Borisas 
Jelcinas.

Vykdamas šion tarptautinėn 
konferencijon, ministeris pirm. 
J. Chretienas liepos 6 d. Bon- 
noje aplankė Vokietijos kanc
lerį H. Kohlį. Ten jam rūpėjo 
užsitikrinti vokiečių investi
cijų tęstinumą ir sustiprinti 
prekybinius Kanados ryšius. 
Užsienio investicijose Kana
doje vokiečių kapitalui ten
ka trečioji vieta, o prekybi
niuose ryšiuose - ketvirtoji. 
Prekybiniame balanse su Vo
kietija Kanada turi 1,1 bilijo
no dolerių deficitą. Pokalbiuo
se ministeris pirm. J. Chretie

nas aiškino, kad Kanadai ne
gresia Kvebeko išsijungimas 
iš federacijos. Mat “Maclean’s” 
žurnalo apklausos duomeni
mis, 90% kvebekiečių Kanadą 
laiko geriausia šalimi pasau
lyje.

Liepos 7 d. pusvalandį tru
kusioje privačioje audienci
joje Kanados ministerį pirm. 
J. Chretieną su žmona Alina 
priėmė popiežius Jonas Pau
lius II. Liberalų politikos ve
teranui J. Chretienui tai buvo 
pirmoji tokia privati audien
cija pas Šv. Tėvą Vatikane. 
Jonas Paulius II norėjo, kad 
Kanados vyriausybė atmestų 
gimimų kontrolę ir abortus. 
Tie klausimai šį rudenį bus 
svarstomi Egipto Kaire sureng
toje Jungtinių Tautų konferen
cijoje. Po audiencijos minis
teris pirm. J. Chretienas pasa
kojo žurnalistams, kad tokio 
pažado jis negalėjo padaryti. 
Pasak jo, šie du klausimai yra 
ne Kanados, o paties Vatikano 
problema.

Septynių vadų konferencijoje 
Neapolyje didesnių sprendi
mų ekonominiais reikalais be
veik nebuvo padaryta. Vyravo 
nuomonė, kad dabartiniai su
trikimai tėra laikinio pobū
džio ir kad didelė jų dalis dings 
be ypatingų pastangų. Tokios 
nuomonės buvo ir Kanados mi
nisteris pirm. J. Chretienas

BILL CLINTON, Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas, 1994 m. liepos 6 d. iškilmingai sutiktas Rygos ora- 
uostyje, eina palei latvių garbės sargybą. Šalia jo Latvijos respublikos prezidentas GUNTIS ULMANIS

Keturi prezidentai Rygoje
Septynios valandos, sujudinusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybes* Dešimtys 
tūkstančių žmonių Laisvės aikštėje Rygoje klausėsi JAV prezidento B. Clinton’o 

kalbos* Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys* Didesnių vilčių teikiantis 
bendras baltiečių žvilgsnis į Vakarus

Baltijos valstybių vadovų 
susitikimas su JAV-bių prezi
dentu B. Clinton’u Rygoje lai
komas istoriniu įvykiu jau 
vien dėl to, kad nepriklauso
mybę atgavusios Latvijos Lais
vės aikštėje milžiniškai žmo
nių miniai kalbėjo preziden
tas to krašto, kuris baltiečiams 
visada atrodė esantis jų reika
lų gynėju ir kuriame ne vienas 
persekiojimų laikotarpiais yra 
radęs savo antrąją tėvynę.

JAV prezidento sutikimas
Eltos pranešimu, 1994 m. lie

pos 6 d. Rygoje įvyko Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos preziden
tų Gunčio Ulmanio, Algirdo 
Brazausko ir Lenarto Merio 
susitikimas su JAV preziden
tu Bill’u Clinton’u. Ten daly
vavę šios žinių agentūros ko
respondentai A. Mankevičius 
ir G. Marcinkevičius aprašo 
prez. B. Clinton’o sutikimą 
Rygos orauostyje.

JAV karinių pajėgų lėktu
vas atskraidino B. Clintoną 
ir jo žmoną Hillary. Juos pa
sitiko Latvijos prez. Guntis 
Ulmanis. Nuskambėjus JAV ir 
Latvijos himnams, apžiūrėjus 
garbės sargybos rikiuotę, Lat
vijos prezidentas svečią su
pažindino su oficialiais asme
nimis, Estijos ir Lietuvos pre
zidentai - su savo delegacijo- 

su savo finansų ministeriu P. 
Martinu. Jiedu teigė, kad šie
metinis ekonominis Kanados 
atkutimas padidės 3,8%. Fi
nansų ministeris P. Martinas 
užtikrino konferencijos daly
vius, kad ekonomiškai atsiga
vusi Kanada kitos tokios kri
zės neturės šį šimtmetį.

Ministeris pirm. J. Chretie
nas, matyt, norėdamas pašalin
ti savo kritikų abejones Kana
doje, šiemetinį jau beveik 40 
bilijonų dolerių deficitą 1997 
m. žadėjo sumažinti iki 25 bili
jonų. Šį pažadą nebus lengva 
tesėti, kai besikeičiančių Ka
nados vyriausybių deficitai 
bendrą skolą jau padidino iki 
511 bilijonų dolerių.

Pagrindinis šios konferen
cijos dalyvių dėmesys teko po
litiniams reikalams, ypač pi
lietinio karo užbaigimui ne
priklausomybę pasiskelbusio
je Bosnijoje. Gyvenama galbūt 
apgaulinga viltimi, kad kovas 
ten užbaigs Bosnijos padalini
mas į tris dalis. Kroatams ir 
musulmonams norima atiduoti 
51% teritorijos, serbams - 49%, 
nors dabar jie jau yra užėmę 
70%. Reikalaujama, kad toks 
pasiūlymas būtų priimtas iki 
liepos 20 d. Priešingu atveju 

mis. Lietuvos delegaciją suda
rė užsienio reikalų ministeris 
Povilas Gylys, ambasadoriai 
Alfonsas Eidintas, Algirdas 
Žvirėnas ir Justas Paleckis; 
Andrius Meškauskas, Nerijus 
Maliukevičius bei kiti.*<
Problemos, principai, sutartys
Prieš posėdį visų keturių 

valstybių prezidentai dalyva
vo ceremonijose prie Nepri
klausomybės paminklo.

Apie dvi valandas trukusia
me pasitarime Lietuvos prezi
dentas A. Brazauskas kalbėjo 
apie ekonomikos problemas, 
investicijas ir energetikos 
pramonę. Latvijos G. Ulmanis 
ir Estijos L. Meri kėlė kraštų 
saugumo klausimus, pabrėžda
mi būtiną Rusijos kariuome
nės išvedimo reikalą.

Po iškilmingų pietų visų ke
turių prezidentų surengtoje 
spaudos konferencijoje JAV 
prez. B. Clinton’as pareiškė, 
kad šiame susitikime pareng
ti principai, įgalinantys tiks
lesnį bendradarbiavimą su 
Vakarais. Tačiau daugiausia 
kalbėta apie Rusijos kariuo
menės išvedimą iš Estijos ir 
Latvijos. Svarstant gynybos 
klausimus, Clinton’as pasi
džiaugė, kad Baltijos valsty
bės pirmos prisijungė prie 
NATO programos “Bendradar- 

grasinama atšaukti ginklų įsi- 
vežimo blokadą Bosnijos mu
sulmonams ir kroatams.

Blokados atšaukimui nepri
tarė Kanados ministeris pirm. 
J. Chretienas. Esą tada ten pra
sidėtų stiprus pilietinis karas, 
pavojingas beveik 2.000 Kana
dos karių, įjungtų Jungtinių 
Tautų tarnybon Kroatijoje, 
Bosnijoje-Hercegovinoje. Mat 
tie kanadiečiai yra menkai 
apginkluoti. Jie neturi net ir 
savo karo aviacijos apsaugos 
iš Š. Atlanto bazių Italijoje. 
Karinį Kanados pajėgumą vi
siškai sumenkino visų ligšioli
nių vyriausybių kasmet maži
namos išlaidos krašto apsau
gos reikalams. Ministeris pirm. 
J. Chretienas netgi buvo pa
grasinęs susigrąžinti kanadie
čius karius, jeigu Jungtinės 
Tautos atšauktų ginklų bloka
dą Bosnijos musulmonams ir 
kroatams.

Paskutiniuose konferencijos 
posėdžiuose ministeris pirm. 
J. Chretienas sutiko Kanados 
karius Bosnijoje palikti iki 
rugsėjo 30 d. Mat tada pasibai
gia jų pusmetinė sutartis su 
Jungtinėmis Tautomis. Tačiau 
jis ir vėl skubėjo pranešti žur-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

biavimas taikos labui” ir pa
reiškė, kad “paskyrėme lėšų 
Baltijos taikdariškam bata
lionui sukurti”. Clinton’as 
taipgi pastebėjo, kad Balti
jos kraštai pasiekę didelę pa
žangą ekonomikos srityje. Dėl 
kariuomenės išvedimo savo 
nuomonę išsakęs B. Jelcinui. 
B. Clinton’as mano, kad turi 
būti griežtai laikomasi išve
dimo tvarkaraščio, o rusakal
biams turi būti suteiktos vie
nodas teisės, nerišant betgi 
šio klausimo su kariuomenės 
išvedimu.

Po spaudos konferencijos 
JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užsienio reikalų žinybų 
vadovai W. Christopher, P. Gy
lys, J. Luikas ir V. Birkavs pa
sirašė tris dvišales sutartis 
dėl bendradarbiavimo mokslo 
ir technologijų srityje.

Rygos pilyje įvyko pusvalan
dį trukusios derybos tarp JAV 
prezidento ir Latvijos ministe- 
rio pirmininko V. Birkavs’o. 
Pasirašyta dvišalė bendradar
biavimo sutartis.

Tolerancija būtina
“The Toronto Sun” 1994 m. 

liepos 7 d. laidoje rašo, kad 
JAV prezidentas B. Clinton’as 
Rygoje buvo džiaugsmingai su
tiktas. Stovėdamas prieš 30000 
baltiečių minią Laisvės aikš
tėje pirmas JAV prezidentas 
Baltijos kraštuose pareiškė, 
kad “mes kartu su jumis džiaug
simės, kai paskutiniai sveti
mos kariuomenės daliniai pa
liks jūsų gimtuosius kraš
tus”. Bet kartu ir įspėjo, kad 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
gyventojai būtų tolerantiški 
rusams, gyvenantiems šalia jų.

Septynios valandos B. Clin
ton’o viešnagės Rygoje buvo 
pirmas sustojimas lankant sa
vaitę trukusią kitus keturius 
Europos kraštus.

Daugiau vilčių
Kai kurie šio įvykio stebė

tojai aiškina, kad prez. B. Clin
ton’o viešnagė Rygoje nesanti 
tiek istorinė, kiek propagan
dinė - “būsiu pirmuoju JAV 
prezidentu, atsilankančiu Bal
tijos kraštuose” ir dar aiškiau: 
“mano viešnagės svarbiausias 
momentas bus mano kalba vie
šame susibūrime” - Vakarų 
žiniasklaida, kaip ir galima 
buvo laukti, daugiau dėmesio 
skyrė Varšuvai, kur Clinton’
as taipgi lankėsi. Kaip ten be
būtų, JAV prezidento stabtelė
jimas Baltijos kraštuose nėra 
bereikšmis. Į nelengvą tų kraš
tų nepriklausomybių riedėji
mą įjungiama bent jau stipres
nių vilčių realesniam poslin
kiui į Vakarus. Snk.

ELTOS pranešimu, Pasau
lio lietuvių dainų šventės ati
darymo iškilmės prasidėjo 
Kaune 1994 m. liepos 7 d. Daly
vavo Lietuvos respublikos 
prez. A. Brazauskas. Iškilmės 
vyko Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodelyje, į kurį atžy
giavo šventės dalyvių eisena. 
Vyriausieji dirigentai Petras 
Bingelis ir Dalia Viskontienė 
nuo Nežinomojo kareivio kapo 
amžinosios ugnies uždegė Dai
nų šventės fakelą. Skambėjo 
Laisvės varpas, sugiedotas 
Lietuvos himnas, padėtos gė
lės prie Laisvės paminklo. Su 
Vilniaus arkikatedroje pašven
tinta Dainų šventės vėliava ir 
liepsnojančiu fakelu chorai 
miesto gatvėmis nužygiavo į 
Dainų slėnį, kur buvo uždeg
tas šventės aukuras ir įvyko 
pirmasis koncertas.

“Mes buvome, mes esame, 
mes būsime”

Tuo vardu liepos 9 d. Vil
niaus “Žalgirio” stadione įvy
ko Pasaulio lietuvių dainų 
šventės šokių dienos koncer
tas, praneša ELTA. Pradėta se
novę primenančiomis cere
monijomis, dainomis ir šokiais. 
Koncerto dalis “Amžių vėjai” 
buvo skirta žymaus choreogra
fo Juozo Lingio kūrybai prisi
minti. Išeivijos grupės iš JAV, 
Kanados, Australijos, Argen
tinos ir kitų kraštų davė atski
rą programą “Tėviškės pasto
gėje”, parengtą Tautinių šo
kių instituto choreografių Jad
vygos Matulaitienės, Genovai
tės Breichmanienės ir Ritos 
Karasiejienės. Šokių diena 
baigta “Subatvakariu”.

Šokių dienos meno vadovė 
ir vyriausioji baletmeisterė 
Laimutė Kisielienė korespon
dentams paaiškino, kad buvo 
stengtasi parodyti “geriausias 
visų mūsų švenčių tradicijas”. 
Pranešime rašoma, kad “šven
tę labai papuošė išeivijos šo
kėjų pasirodymas, kuriame 
kartu su lietuviais iš Vakarų 
šoko grupė iš Punsko, šešios 
Pelesos šokėjų poros, Vilniaus 

Kanados lietuvių choro “Volungė” narių dalis Vilniuje buvo sutikta su 
gėlėmis. Priekyje - muzikas kompozitorius JONAS GOVĖDAS (viduryje), 
“Volungės” akompaniatorius Nuotr. V. Kapočiaus
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lietuvių namų šokėjai”. Kon
certe dalyvavo šeši tūkstan
čiai Lietuvos ir penki šimtai 
išeivijos šokėjų.

Brolybės šventė
Paskutinysis Dainų dienos 

koncertas įvyko Vilniaus Vin
gio parke liepos 10 d. Jungti
niame chore dainavo trylika 
tūkstančių dainininkų iš Lie
tuvos ir kitų valstybių. Svei
kino prez. A. Brazauskas, sa
kęs, kad “esame dainų šalies 
dainuojanti tauta”. Dainavo 
choristai drauge su žiūrovais 
“Leiskit į tėvynę” ir kitas Si
biro tremtyje sukurtas dainas. 
Nemažai atlikta ir išeivijos 
kompozitorių dainų. Dirigavo 
daugiau kaip keturiasdešimt 
Lietuvos ir išeivijos dirigen
tų. Jungtinis pučiamųjų or
kestras grojo muz. Broniaus 
Jonušo maršus.

Virš Vingio parko skraidė 
lėktuvas su plazdančia Lie
tuvos vėliava, kurią alpinis
tas Vladas Vitkauskas buvo už
nešęs į Everestą. Danguje su
švitus septyniasdešimt sveiki
nimo salvių, simbolizuojančių 
metų skaičių nuo pirmosios 
dainų šventės, baigėsi tris va
landas trukęs koncertas. Buvo 
sveikinami meno vadovai ir vy
riausieji dirigentai. Išreikš
ta viltis, kad tai buvo brolybės 
šventė, kurios “nepamirš nei 
dalyviai, nei žiūrovai”.

Rinksimės po ketverių metų
Pasaulio lietuvių dainų šven

tės paskutinis renginys - kon
ferencija “Viena tauta - viena 
kultūra” įvyko Vilniuje liepos 
11 d., praneša ELTA. Kalbėjo 
šventės organizacinio komite
to pirm, kultūros ministeris 
Dainius Trinkūnas. Entuzias
tingai buvo priimtas jo pasiū
lymas sekančią dainų šventę 
rengti 1998 m. Pasisakyta, kad 
ir ateityje nereikėtų pamirš
ti šiais metais pirmą kartą 
surengto simfoninės muzikos 
koncerto. PLB vardu šventės 
rengėjams padėkojo valdybos 
pirm. Bronius Nainys ir vice
pirmininkė kultūros reika
lams Vitalija Vasaitienė. Snk.
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Buvo per anksti turėti tokį prezidentą...
Lietuvos laikraščiai apie ambasadoriaus Italijai a.a. STASIO 
LOZORAIČIO mirtį. Ištraukos iš Vatikano radijo pranešimų

Amerikos prezidentas apie Baltijos valstybes

Kaip žinome, mūsų diplo
matas mirė 1994 m. birželio 
13 dieną, 12 valandą, 55 minu
tės Vašingtono laiku. Visi be 
išimties Lietuvos laikraščiai 
primena skaitytojams Stasio 
Lozoraičio biografiją, diplo
matinės tarnybos kelią.

Savaitraštyje “Amžius” 
straipsnelyje “Didysis amba
sadorius” rašoma: “Praneši
mas apie Stasio Lozoraičio 
mirtį ir taip juodą Vilties ir 
Gedulo dieną Lietuvoje visai 
aptemdė. Šykštūs radijo, tele
vizijos pranešimai apie Di
džiojo ambasadoriaus mirtį 
Lietuvoje iki šiol nesuvokti. 
Kodėl Lietuva sugeba įvertinti 
tik praradusi? Kodėl tik mirtis 
iškelia ir išgrynina? Nežinau. 
Žinau, kad tada, kai Stasys Lo
zoraitis buvo Lietuvoje, jautė
mės stiprūs. Ir tada, kai jam, 
tikrajam diplomatijos riteriui 
buvo pasiūlyta ambasadoriaus 
vieta Italijoje, vis tiek jis 
mums buvo lyg užuovėja, tei
kianti vilties ir stiprybės. 
Vienas žmogus daug gali, o ką 
mes visi galėjome, bet nepa
darėme, apie tai jau dabar kal
ba laikas, rašo Henrika Valic- 
kaitė. Tame pačiame savait
raštyje spausdinamos įvairios 
Stasio Lozoraičio mintys.

Savaitraščio “Apžvalga” pir
majame puslapyje LKDP (Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos) narys, Lietuvos res
publikos seimo narys Vytautas 
Bogušis sako: "Ši diena, vai
nikuojanti didžiulį Jūsų at
liktą darbą išsaugant, atku
riant ir įtvirtinant Lietuvos 
nepriklausomybę, jau paskuti
nė ... Nenuilstamai veikėte 
demokratijos vystymąsi Tėvy
nėje, kasdien primindavote 
pasauliui apie mažytę Balti
jos šalį, kovojančią už savo 
laisvę ir teisę būti valstybe. 
Visada prisiminsime Jūsų žo
džius “turėkime vilties”. Mes 
tikime, kad ateis Jūsų ruošto
ji ir lauktoji Vilties išsipildy
mo valanda. Mes negalime ne
laimėti, nes Lietuva turėjo ir 
tebeturi tokių žmonių kaip 
Jūs, mūsų Vilties Prezidente”.

Savo tradicinėje skiltyje 
laikraštyje “Lietuvos rytas” 
Vaidotas Daunys pastebi ir ki
tus Stasio Lozoraičio asme
nybės bruožus: “Jo paskutinė 
kelionė atitinka jo gyvenimiš
kąją. Lietuvoje neseniai bū
damas, jis mokėjo kreiptis ne 
į minią, o į asmenį. Minia ne
turi nei akių, nei delno, o jis 
mokėjo žiūrėti į akis ir spaus
ti ranką. Lietuvon jis buvo at
vykęs ne kaip tautos ar tam tik
ros partijos išrinktasis, o kaip 
asmuo, kuris renkasi. Tuo 
trumpu prezidentinės rinki
minės kampanijos laikotar
piu jis sugebėjo gyvenimui 
suteikti intymios šilumos. 
Asmeniškumas yra jo ryškiau-

^SAMOGmA' Knygų rišykla I
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šia, simpatiškiausia savybė. 
Šita savybė aiškiai kirtosi 
su cinišku prakticizmu ir ci
nišku patriotizmu. Jis turėjo 
rinkti akmenis, kurių buvo 
primetę kiti. Netgi pralaimė
jimo kartėlį jisai privalėjo 
pats prisiimti asmeniškai, 
nors tikrieji pralaimėjusieji 
iki šiol asmeniškai nieko taip 
ir neprisiėmė”, — mano Vaido
tas Daunys.

Savaitraštyje “Naujasis die
novidis” redakcijos skiltyje 
rašoma: “Mūsų redakcijoje 
nuo rinkiminės kampanijos 
laikų kabo plakatas — vos vos 
besišypsantis žmogus. Tvir
tas, ramus, atviro veido Vaka
rų žmogus, norėjęs Lietuvai 
padėti kuo greičiau išsiva
duoti iš buvusio fizinio ir 
dvasinio jungo. To žmogaus 
jau seniai nebebus, o jo besi
šypsančios akys plakate dar 
ilgai primins nutolstantį rin
kiminių batalijų aidą. Pusė 
Lietuvos žmonių norėjo jį ma
tyti prezidentu. Pusė Lietu
vos žmonių patyrė pralaimėji
mo kartėlį, o jis tikriausiai 
— nusivylimą, kad žmogaus pa
stangos yra per menkos prieš 
laiką ir aplinkybes. Lietuvai 
dar buvo per anksti turėti to
kį prezidentą. Lietuva apskri
tai buvo verta tik to, ką ji tu
ri, ir čia yra visų mūsų bend
ra nelaimė ir bendra nuodė
mė. Ne tik mūsų redakcijoje, 
daug kur kabo plakatai, gaire
lės, kalendorėliai su Stasio 
Lozoraičio atvaizdu. Gera ži
noti, kad šitokiu būdu kalba 
mūsų atmintis”.

Tame pačiame straipsnyje 
pateiktas pluoštas prisimini
mų tų žmonių, kurie artimiau 
bendravo su Stasiu Lozorai
čiu. Tai — Juozo Kojelio, Vy
tauto Narbuto, Juozo Tumelio.

Neguodžia ir kitos naujie
nos iš Lietuvos. Nors Gedulo 
ir vilties diena prisiminta 
aukščiausiu lygiu, tačiau be
sitęsiantys politinių kalinių 
ir tremtinių konfliktai su vy
riausybe, dar aptemdė ir šiaip 
jau nelinksmą dieną. Nepavy
kusi interpeliacija vyriausy
bei vėl palaidojo viltis grei
tai baigti niekam nereikalin
gus ginčus.

Didžiausiuose Lietuvos 
miestuose lankosi “Amnesty 
International” grupė. Ji pa
sakoja apie savo veiklą, ren
ka parašus ir tikisi, jog atei
tyje bus galima įsteigti Lietu
vos sekciją.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nalistams, kad pavojaus atve
ju nepaliks kanadiečių karių 
Bosnijoje. Iš tikrųjų ginklų 
blokados atšaukimas musul
monams ir kroatams Bosnijoje 
yra ultimatumas jos serbams, 
gerai apsiginklavusiems sovie
tiniais ginklais. Jų dideles at
sargas buvo gavusi komunisti
nė B. Tito Jugoslavija. Gali
mas dalykas, geresnis musul
monų ir kroatų apsiginklavi
mas atšaldytų Bosnijos serbų 
dabartinį karingumą.

Dvidešimt pirmoji septynių 
vadų konferencija 1995 m. va
sarą įvyks Kanados Halifakse. 
Ministeris pirm. J. Chretienas, 
dar būdamas Neapolyje, žadė
jo sumažinti jos formalumą. 
Pirmoji diena bus skirta tik 
ekonominiams pasaulio reika
lams, įskaitant ir darbų parū- 
pinimą, antroji diena - politi
niams. Jon bus pakviestas ir 
Rusijos prez. B. Jelcinas dėl 
jos karinės jėgos, įtakos buvu
sioms sovietinėms respubli
koms ir Bosnijai. V. Kst.

KAZYS BARONAS, Vokietija

Trumpa buvo B. Clinton’o 
viešnagė Latvijos sostinėje, 
tačiau ji gan plačiai nuskam
bėjo Vokietijos žiniasklaidoje. 
Jau išvakarėse vokiečių tele
vizija parodė judrią Rygos gat
vę, Laisvės paminklą, supažin
dindama žiūrovus su Latvijos 
ir Estijos siekiu - paskutinių 
rusų karių pasitraukimu iš tų 
valstybių. Vokietis pasakė, 
kad Lietuva tos problemos ne
turi. Komentatorius taip pat 
pareiškė, kad JAV prezidentas 
numato apsvarstyti politinius 
ir ūkinius klausimus. Mat pa
sitarime dalyvaus Baltijos 
valstybių prezidentai.

Didelis susidomėjimas
Liepos mėn. 6 d. dienos ži

niose televizija parodė B. Clin- 
ton’ą prie Laisvės paminklo. 
Komentatorius pasakė, kad jo 
kalbos klausosi 30 tūkst. žmo
nių, laikydami rankose JAV 
vėliavėles. Vakaro žiniose jo 
viešnagė buvo kiek sutrumpin
ta, persikeliant jau į Varšuvą.

Tačiau didžioji Vokietijos 
spauda liepos mėn. 7 d. pirmus 
puslapius paskyrė Rygai spaus
dindama daug B. Clinton’o kal
bos ištraukų. Jau pirmuose sa
kiniuose specialūs korespon
dentai rašė, kad JAV prezi
dentui Baltijos valstybių lais
vė turi labai didelę reikšmę. 
Jo pasitarimai su Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos preziden
tais lietė rusų kariuomenės 
pasitraukimą iš tų valstybių, 
praplėtimą ekonominių ryšių. 
“Negali būti kalbos” - rašė 
vokiečiai - “kad svarbiu įvy
kiu Vašingtonui bei Baltijos 
valstybėms buvo simbolinė 
reikšmė - pirmas JAV prezi
dento apsilankymas laisvoje 
Baltijos žemėje. Džiaugsmin
gai latviai sutiko jo pasakytus 
žodžius, kad amerikiečiai 
džiaugsis kartu su baltiečiais,

Lenkai gerbiami, savi smerkiami
LDDP valdžia ir Armija krajova

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” 1994 m. liepos 4 d. 
laidoje rašo:

“Ketvirtadienį (VI. 30 d.) Vil
niuje prasidėjo keturių die
nų iškilmės ryšium su 50 me
tų sukaktimi, kai 1944 m. lie
pos pradžioje Armija krajova 
dalyvavo karo veiksmuose 
“Aušros Vartai”, kurie vyko 
operacijos “Audra” (“Burza”) 
rėmuose.

Lietuvos lenkų mokslininkų 
sąjungos iniciatyva suorga
nizuotas tarptautinis istori
jos simpoziumas tema “1944 
metai Vilniaus srityje”. Ke
liolika referatų, paruoštų Len
kijos, Lietuvos ir Gudijos pa
skaitininkų, išklausys dviejų 
dienų eigoje ir 300 iš Lenki
jos atvykusių bendražygių. 
G • •)•

Ryšium su numatytomis iš
kilmėmis Vilniaus miesto ta
ryba kreipėsi į Lietuvos min. 
pirmininką ir prokuratūrą 
prašydama uždrausti ‘politi
nius veiksmus’, kuriuos orga
nizuoja pogrindžio Armija 
krajova klubas, ir sustabdy
ti jo ‘nelegalų prieškonstitu- 
cinį veikimą”.

Lietuvos LDDP vyriausybė 
neišklausė sostinės prašymo. 
Apie tai rašo Varšuvos dien
raštis “Gazeta Wyborcza” 1994 
m. liepos 5 d. laidoje:

“Sostinės tarybos požiūrį 
sukritikavo Lietuvos seimo 
pirmininkas Česlovas Juršė
nas. Jis pabrėžė, kad mūsų 
žmonės mato tik AK aukas, 
bet nepastebi lietuvių kola

Vilniaus rajono Antroji pagrindinė mokykla, kurioje mokosi lietuviai 
mokiniai aplenkėjusioje Lietuvos apylinkėje

kai iš jų žemių pasitrauks pas
kutiniai rusų daliniai”.

Problemų jungimas
Deja, Maskva pasitraukimą 

jungia su rusų mažumos atei
tim ir jos gyvenimu Baltijos 
valstybėse. B. Clinton’as tą 
problemą palietė liepos mėn. 
5 d. telefoniniame pasikalbė
jime su B. Jelcinu, tačiau at
skirdamas karių pasitraukimą 
nuo rusakalbių klausimo. At
skirai rusų klausimą B. Clin
ton’as aiškinosi su G. Ulma- 
niu ir L. Meri, taip pat priža
dėdamas 10 mil. dol. paramą 
Baltijos taikos batalionui. To
liau vokiečiai rašė, kad Bal
tijos klausimą B. Clinton’as 
dar kartą iškels Neapolyje sep
tynių ekonomiškai stipriau
sių pasaulio valstybių konfe
rencijoje, kurioje dalyvaus 
ir B. Jelcinas.

Pasisakymai spaudoje
Įdomūs buvo platūs vokie

čių spaudos komentarai. Dau
guma dienraščių B. Clinton’o 
viešnagę Rygoje jungia su Var
šuva, nes dar tą pačią dieną 
jis ten nuskrido. Vokiečiai 
primena lenkų sukilimus, Mo- 
lotovo-Ribbentropo sutartį, 
kuri palietė ir Baltijos vals
tybes. Nenuostabu, kad len
kai, lietuviai, latviai ir estai 
šiandien ieško užnugario Va
karuose. Nenuramino tų tautų 
JAV užs. reikalų viceministe- 
rio pasakyti žodžiai, kad JAV 
nepasirašys jokių sutarčių su 
Rusija, aplenkdama Vidurio ir 
Rytų Europos valstybes. Vis 
dėlto Rusija pripažįsta sienas 
su Baltijos valstybėm tarptau
tinėm sienom.

B. Jelcinas pažadėjo B. Clin- 
ton’ui rusų dalinius atitrauk
ti, kai tik bus įpilietinta rusiš
ka mažuma. Tuos B. Jelcino žo
džius patys baltiečiai daugelį 
kartų girdėjo. Tačiau, nežiū
rint B. Clinton’o gražių pasa
kytų žodžių Rygoje, įtempimas 

borantų padarytų nusikalti
mų. Jis pažymėjo, kad sutin
ka su istoriku ir socialdemo
kratu seimo nariu Vytautu 
Plečkaičiu, kurįg didžiausio 
Lietuvos dienraščio ‘Lietu
vos rytas’ skiltyse pastebėjo, 
kad ne tik AK banditiškai už
puldavo civilius gyventojus 
— panašių banditų buvo ir lie
tuvių tarpe”.

Juršėno ir Plečkaičio pami
nėtiems lietuviams niekas ne
rengia iškilmingų akademijų- 
minėjimų, niekas jiems nesta
to paminklų, niekas neorgani
zuoja jiems palankių simpo
ziumų. Juršėnas ir Plečkaitis 
sutinka, kad AK “banditiškai 
užpuldavo gyventojus”, tačiau 
jų šlovinimo nebando kriti
kuoti.

Dar viena knyga apie 
M.K. Čiurlionį

1993 m. JAV-se leidykla 
“Terra” išspausdino Felikso 
Roziner’io rusų kalba knygą 
“Čiurlionio menas” (“Iskust- 
vo Čiurlionisa”). Šią knygą Pa
ryžiaus rusų savaitraščio 
“Ruskaja mysl” 1994 m. birže
lio 16-22 d.d. laidoje recen
zavo Irina Muravjova. Recen
zijos pradžioje jos autorė klau
sia, kodėl Čiurlionis yra pa
saulyje mažai žinomas:

“Kalbant apie Čiurlionio 
(kūrybinį) palikimą reikia 
padaryti išvadą, kad stoka 
jo darbų kitose vietovėse, iš
skyrus taip toli nuo stambes
nių centrų nutolusio Kauno, 
atliko savo vaidmenį: Čiurlio
nį nedaug kas matė ir todėl 
mažai kas jį pažinojo”. 

tarp Baltijos valstybių ir Krem
liaus toliau tęsiasi.

Bet B. Clinton’o žodžiai - 
atskirti karių atitraukimą nuo 
mažumų klausimo - demonst
ratyviai pastatė JAV prezi? 
dentą baltiečių pusėje. Be to, 
jo atvykimas teikė didelę mo
ralinę paramą Baltijos valsty
bėms, o kietos linijos atsto
vams Maskvoje - pavojaus 
ženklą.

Paleistas iš kalėjimo
Lietuvių kilmės inž. Helmu

tas Šimkus, nuteistas Irano 
teismo mirties bausme už šni
pinėjimą Irakui, po ketverių 
metų kalinimo, liepos mėn. 
3 d. Vokietijos vyriausybės 
pastangomis buvo išleistas 
į laisvę. Liepos mėn. 6 d. H. 
Šimkus (vokiečiai rašo Szim- 
kus) vokiečių televizijoje at
sakinėjo į daugelį jam pateik
tų klausimų. Pasirodo, kad H. 
Šimkus gyveno Rytų Vokieti
joje, tačiau pajutęs karštas 
pėdas 1953 m. pabėgo į Vaka
rų Vokietiją, nes Honeckerio 
slaptoji tarnyba susekė jo šni
pinėjimo Vakarams pėdsakus. 
Lietuvių kilmės inžinierius 
pasikalbėjime paneigė bet ko
kį šnipinėjimo darbą (jis pra
nešdavo Bagdadui Irano šau
namų raketų taikinius), kalė
jime pergyvenęs labai sunkias 
dienas. Pasirodo, kad Irano 
saugumo jis buvo ir kankina
mas. Kalėjime jis sukūrė nau
ją atradimą. Kokį - inžinie
rius nepasakė, tačiau netru
kus naujovę žada užpatentuoti.

Streikai palietė siuntas
Vokietijos pašto laiškų ir 

siuntinių skirstytojų streikai 
(tai viename, tai kitame mies
te) kuriam laikui nutraukė 
ryšį su JAV ir Kanados lietu
viškais laikraščiais, asmenine 
korespondencija. Ypatingai 
jie paliesdavo Frankfurtą, 
nes į šį orauostį iš užjūrio lėk
tuvai atskraidindavo kiekvie
ną dieną šimtus tūkstančių 
laiškų, laikraščių, siuntinių.

Senųjų Kretingos kapinių vartai Nuotr. Alf. Laučkos

MIRTIES PRISIMINIMAS

Besiartinant mūsų 
sūnaus ir brolio

AfA
ARO 

RIMAVIČIAUS
PRO MEMORIAM
ARAS 1964- 1993

Roziner’io knygą recenzen
te skirsto į keturias dalis. 
Pirmojoje autorius bando pa
žvelgti į mirusio menininko 
vidinį gyvenimą. Knygos auto
rius tarp kitko kalba apie to
kius Čiurlionio gyvenimo fak
tus, apie kuriuos tik jo arti
mųjų ratelyje buvo tyliai 
šnabždama.

Antroji knygos dalis yra pa
vadinta “Tapybos etiudai”. 
Recenzente rašo: “Čiurlionio 
drobių grožis — grožis paslap
tingas, pasakiškas. Atrodo, 
kad menininkas juos kūrė 
stengdamasis palaikyti pu
siausvyrą tarp palaiminto ne
sąmoningumo ir didžiausios 
dvasinės įtampos. Jis lyg no
rėtų pasiųsti pasauliui tam 
tikrus ženklus, kilusius iš 
dalies jo vaizduotėje ir iš 
dalies jo sieloje esančios in
tuicijos”.

Trečioji dalis vadinasi “Žo
džio atspindys”. Roziner rašo, 
kad Čiurlionis sugebėjo išsi
reikšti ne tik muzika ir tapy
ba, bet taip pat ir žodžiais — 
poezija. Čiurlionis eilėraščius 
rašė lenkų kalba, todėl recen
zente! sunku juos vertinti iš
verstus į rusų kalbą. Tačiau ji 
rašo, kad kai kurie eilėraščiai 
yra gražūs ir vertime.

Paskutinėje knygos dalyje 
jos autorius apžvelgia visą 
Čiurlionio kūrybą ir daro sa
vo išvadas. Apie Roziner’io 
knygą recenzente irgi daro sa
vo išvadas: “Apie Felikso Ro
ziner’io knygą norisi pasakyti, 
kad ji ‘patraukia’, kaip patrau
kia ugnis ir vanduo: žiūri, ir 
sunku atsitraukti. Tai yra pa
siekta gausiomis puikiomis re
produkcijomis, grakščiu per
ėjimu iš vienos temos į kitą, 
gausybe panaudotos medžia
gos ir kas svarbiausia — tuo 
pasakojimo muzikalumu, ku
ris retai knygose pasitaiko”.

J.B.

30-tam gimtadieniui, prisimename ir esame 
nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie paguodė 
mus, buvo su mumis ir padėjo palydėti velionį 
į amžinybę, jam mirus 1993 metais gruodžio 
21 dieną.

Seimą

AfA 
PAULINAI TAMOŠAUSKIENEI

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

Anastazija Petkevičienė

AfA 
STASIUI JONUŠAUSKUI

mirus, 
žmonai ROŽYTEI, sūnui ALGIUI, dukrai LAIMUTEI ir 
jų artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Vanda ir Petras Lapieniai su šeima

PADĖKA
Lietuvos laisvės kovotojui

AfA
VYTAUTUI LAUGALIUI

mirus Lietuvoje, visiems dalyvavusiems Mišiose, iš- 
reiškusiems užuojautą Mišių auka, laiškais, žodžiu ir 
spaudoje nuoširdžiai dėkojame -

seserys, broliai ir šeimos Kanadoje bei Lietuvoje

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! L

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

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.

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

fztnnHHniziGk



Buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje Lietuvos partizanų vado VANAGO- 
ADOLFO RAMANAUSKO kameroje. Iš kairės: Marija Baublienė, Vytau
tas Juškevičius, Jonas Rimkevičius, Vytautas Pigaga, Vaclovas Balčius. 
Jų rūpestis, kad nebūtų sunaikinti išlikę archyvai Nuotr. A. Garmutės

Saugome Lietuvos istoriją
KGB rūmuose Vilniuje apsilankius • Daugybė bylų, kurių 
tarpe ir mano tėvo • Nuolat budi buvę kaliniai ir tremtiniai

VACLOVAS BALČIUS, buvęs politkalinys iš Druskininkų, kalėjęs buvu
siuose KGB rūmuose Vilniuje, prie tardytojo stalo su kankinimo įrankiais

Nuotr. A. Garmutės

Savaitė Lietuvoje
Jaunimo kongresas

Pranešimu iš Vilniaus, Aš
tuntasis pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas ten prasidėjo 
liepos 12 d. PLJS-gos atstovai, 
vadovaujami valdybos pirmi
ninko Pauliaus Mickaus, padė
jo gėlių ant žuvusių už Lietu
vos nepriklausomybę kapų An
takalnio kapinėse. Eisena nuo 
Aušros Vartų koplyčios pa
traukė į Katedros aikštę, stab
telėdama prie Signatarų namo 
Pilies gatvėje. Arkikatedroje- 
bazilikoje Mišias aukojo arki
vyskupas Audrys J. Bačkis. Pa
sveikino dalyvius ir atstovus 
iš Anglijos, Argentinos, Aust
ralijos, Brazilijos, Gudijos, 
Estijos, JAV, Kanados, Kolum
bijos, Latvijos, Moldovos, Ru
sijos, Ukrainos, Urugvajaus, 
Uzbekistano ir Vokietijos.

Ordinas vyskupui
Pasaulio lietuvių dainų šven

tės proga liepos 8 d. Lietuvos 
prezidentas A. Brazauskas pri
ėmė didelę grupę išeivijos at
stovų ir susitikimo pradžioje 
įteikė DLK Gedimino trečiojo 
laipsnio ordiną vyskupui Pau
liui Baltakiui, OFM. Preziden
tas pareiškė pageidavimą, kad 
kuo daugiau tautiečių grįžtų 
į Lietuvą gyventi ir dirbti. PLB 
atstovai, vadovaujami valdy
bos pirm. B. Nainio, susitiko 
su Lietuvos ministeriu pirmi
ninku A. Šleževičiumi, kuris 
tarp kitko pranešė apie vyriau
sybės pritarimą kitais metais 
organizuoti Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, kainuosian
čias apie 6 milijonus litų.

Rusijos tranzitui nebus 
išskirtinių sąlygų

Prezidentas Algirdas Bra
zauskas liepos 4 d. per radi
ją pranešė, kad Rusijos tranzi
tui bus taikomos tos pačios 
taisyklės, kaip ir kitų valsty
bių per Lietuvą gabenamiems 
kroviniams, rašo ELTA. Jis 
Minske susitiko su Rusijos 
premjeru V. Chernomyrdinu ir 
aptarė šį klausimą. Preziden
to teigimu, artimiausiu me
tu bus baigti susitarimų pro
jektai dėl Lietuvos įmonių bei 
verslininkų į Rusiją ir per Ru
siją gabenamų krovinių perve
žimo tvarkos. Jis sakė, kad 
pokalbyje su Rusijos minis
teriu pirmininku iškėlęs klau
simą, kad Rusija nesilaikan
ti pernai pasirašytos sutar
ties nuostatos, pagal kurią ji 
įsipareigojo suteikti Lietuvai 
didžiausio prekybinio palan
kumo statusą.

Griežtos kritikos iš savo de
legacijos narių ir opozicijos 
vadovo V. Landsbergio susi
laukė derybų su Rusija delega
cijos vadovas Virgilijus Bu
lovas dėl savo pareiškimo, 
kad Rusijos karinis tranzitas 
į Karaliaučiaus sritį per Lie

tuvos teritoriją bus įteisintas. 
Tai reikštų, jog iš esmės būtų 
įteisintas ir kariuomenės bu
vimas Lietuvoje. Taipgi kari
nio tranzito įteisinimo reika
lavimas, derinamas su preky
bos sutarties nevykdymu, yra 
neleistinas politinis spaudi
mas Lietuvai.

PLB suvažiavimas Lietuvoje
ELTA praneša, kad liepos 

2-3 d.d. įvyko Pasaulio lietu
vių bendruomenės kraštų at
stovų suvažiavimas Anykščiuo
se. Jame buvo aptartos išeivi
joje ir tremtyje gyvenančių 
lietuvių problemos, paliesti 
ryšių su Lietuva klausimai. 
Buvo priimti nuostatai ir re
zoliucijos, kurios įteiktos Lie
tuvos prezidentui ir vyriausy
bei, prašant jas įteisinti. Už
sienio lietuvių svarbiausia 
problema, dėl kurios jie jau
čiasi atskirti nuo Lietuvos, 
yra pilietybės įstatymas, pa
gal kurį kitų kraštų piliečiai 
negali gauti antrosios, t.y. Lie
tuvos pilietybės. Atstovai pra
šė Lietuvos vadovus “įstatymu 
įtvirtinti prigimtinę lietuvio 
pilietybės teisę, nepaisant 
to, kur jis gimęs arba gyvena”, 
ir “įstatymu laiduoti visiems 
lietuviams ir jų palikuonims, 
gyvenantiems už Lietuvos ri
bų, neteisėtai atimtos nuosa
vybės grąžinimą”. Lietuviai 
iš Rytų prašė, kad tarpvalsty
biniais susitarimais būtų iš
spręstas lietuvių įvažiavimas 
į Lietuvą be vizų, nes norin
tiems įvažiuoti labai ilgai trun
ka ir brangiai kainuoja gauti 
dokumentus. Išreikštas išei
vių noras prisidėti prie Lie
tuvos valdymo sprendimų; pra
šyta, kad Lietuvos respubli
kos seime būtų įteisinti du 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovai ir vienas atstovas 
vyriausybėje. Kitoje rezoliu
cijoje pageidauta, kad “Stei
giant Lietuvos respublikos 
diplomatines tarnybas tuose 
kraštuose, kur yra lietuvių 
bendruomenės, panaudoti il
gametę jų darbuotojų patirtį”.

Lankėsi Kinijos užsienio 
reikalų ministeris

Kinijos valstybės tarybos 
ministerio pirmininko pava
duotojas, užsienio reikalų mi
nisteris Quian Qichen lankė
si Lietuvoje birželio 30 - lie
pos 4 d.d., rašo ELTA. Jis su
sitiko su prezidentu Algirdu 
Brazausku, užsienio reikalų 
ministeriu Povilu Gyliu ir sei
mo pirmininku Česlovu Juršė
nu. Jo viešnagės tikslas buvo 
plėtoti Lietuvos ir Kinijos 
tarpusavio santykius. Susiti
kime su Lietuvos ministeriu 
pirmininku Adolfu Šleževi
čium buvo apsvarstyti preky
bos ir ekonominiai santykiai, 
Kinijos užsienio reikalų mi-

Genocido tyrimo centro skai
tykloje - buvusiuose KGB rū
muose - vartau savo tėvo Kazi
miero Garmaus - seno ūkinin
ko iš Piliuonos kaimo Pakau
nėje bylos lapus, kruopščiai 
surinktus, sunumeruotus ir 
dar neišplėšytus. Juose atsi
spindi ir žmogaus (kankina
mo!) ištvermė, ir įkyrūs vieno 
atkaklaus niekšo skundai, ir 
mažaraščių kaimo žmonelių di
džiulės pastangos išgelbėti 
kaimyną.

Skaitau šiuos dokumentus 
ir didžiuojuosi tėvu, kurio jau 
nebėra gyvo. Jaučiu gilų dėkin
gumą ir jo gelbėtojams. Tik 
jokio keršto jausmo neturėda
ma, neatsistebiu, kaip gali ra
miai tebevaikščioti žeme sąži
nės neužgraužta žmogysta: ar 
sugebės (ir norės?) atleisti jam 
jo paties vaikai ir vaikaičiai? 
Juk iki šiolei dar niekas neban
dė pateisinti nei Pilėnų išdavi
kų, nei Panerių žudikų. Neiš
teisinsi to, kas nebepateisi- 
nama.

Deja, deja! Vaikšto laisvi 
tarp mūsų raudonojo teroro 
budeliai. Nė vienas nenuteis
tas. Net atgailos neatlikęs. Jie 
drąsiai žiūri į akis savo au
koms. Mums! Nesgi jų bendra
minčiai valdžios piramidėje 
šūkalioja apie kažkokį “susi
taikymą”, netgi lygiavertę ko
vą už laisvę (“tylioji rezisten
cija”). Jie kėsinasi į švento mū
sų tautos skausmo istoriją. Ar
chyvus. Nesuspėję sudeginti 
(pamenate - ketino?), norėtų 
juos sunaikinti kitaip - sau pa
lankiomis rankomis. Klasta. Iš 
pasalų. Mes gi saugome savo 
istoriją - kaip akies vyzdį.

Akcija “kaliniai grįžta į ka
meras” - ryškus protesto ženk
las prieš valdančiosios LDDP 
veiksmus ir savivalę, KGB rū
muose jau budėjo daugiau kaip 
trys tūkstančiai buvusių po
litkalinių, partizanų ir trem
tinių - įvairių Lietuvos vieto
vių gyventojų. Deja, su vargo 
žmonėmis ir toliau nesiskaito

ma. Pastaruoju metu Genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
re dirbantys 30 žmonių paliki 
be atlyginimų. Tačiau savo dar
bus jie tęsia toliau.

Tebetęsia budėjimą ir bu
vę raudonojo teroro aukos. Or
ganizuotai, pagal sudarytus 
tvarkaraščius vyksta žmonės į 
Vilnių. Šiuo atžvilgiu labai 
aktyviai veikia Politinių ka
linių ir tremtinių Kauno sky
riaus pirmininkė Janina Sta- 
dalnikienė, Klaipėdos sky
riaus pirmininkas Julius Mar
tišius ir kiti.

Vienoje iš rūsio kamerų tą
dien radau tremtinį Vytautą 
Juškevičių iš Druskininkų, jo 
bendražygį Vaclovą Balčių ir 
varėniškę Mariją Baublienę. 
Išbalusiu veidu ši moteris visą 
savaitę praleido kameroje, be
simelsdama už nukankintuo
sius tarp šių sienų.

Iš Kauno atvažiavo budėti 
legendinė partizanų ryšininkė 
“Klajūnė” - Anelė Marcinke
vičienė, politkalinė Aldona 
Juškevičienė, partizanas Alfon
sas Gedutis su žmona Onute, 
atskubėjo būrelis patriotų iš 
Vilniaus.

Vyrai atrakina kamerą, ku
rioje sukrauti maišai su popie
riaus pluoštu: enkavedistai ja
poniška mašina supjaustė do
kumentus į tokias plonas gi
jas, kad jose nė vienos raidės 
neįskaitytum.

— O štai kamera, - sako bičiu
liai dzūkai, - kurioje kalėjo ir 
nežmoniškas kančias kentėjo 
mūsų mylimas vadas Vanagas, 
partizanų generolas Adolfas 
Ramanauskas ...

Pagarbiai sustingstame šio
je šventoje doriems lietuviams 
vietoje. Sukalbame maldą už jo 
vėlę. Giedame Tautos himną.

Koridoriaus gale prieiname 
egzekucijų kamerą. Ties įėji
mu grindys nuolaidžios - krau
jui nutekėti, langų nėra, o sie
nos padengtos stora, garsą izo
liuojančia medžiaga. Kankina-

mųjų dejonės iš čia nebepa
siekdavo pasaulio ausų. Visos 
sienos dėmėtos, matyt, buvo 
aptaškytos krauju, kurio pėd
sakų budeliams nepavyko nu
plauti. Šiame siaubo kamba
ryje pakabintas sadistų elge
sio rodinys - juodi marškiniai, 
kuriuosna įvilkdavo ir suriš
davo “liaudies priešą”. Sieno
se dvejos durelės - per vienas 
pašalindavo lavoną, o per ki
tas išvilkdavo dar leisgyvę auką.

Atlikus ekskursiją po buvu
sius KGB rūmus, nekyla abejo
nių, kodėl čia, tautos istori
jos sargyboje, budi žmonės, la
biausiai susirūpinę Lietu
vos valstybingumo išsaugoji
mu. Laisve. Ir teisingumo per
gale.
Dr. doc. ANTANINA GARMUTĖ,
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Štai kokie popieriaus “siūlai” iš sunaikintų dokumentų KGB rūsiuose. 
Juos apžiūri tremtinys iš Druskininkų VYTAUTAS JUŠKEVIČIUS ir 
varėniškė MARIJA BAUBLIENĖ Nuotr. A. Garmutės

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Kultūros 

komisijos pirmininkė

Maišai sunaikintų dokumentų Vilniaus KGB rūsiuose, 1994 m. Nuotr. A. GarmutėsPirmieji skrydžiai i Lietuva

Kankinimų kambaryje buvusiuose KGB rūmuose Vilniuje prie dabar įreng
to altorėlio meldžiasi dzūkai - MARIJA BAUBLIENĖ ir VYTAUTAS JUŠKE
VIČIUS. Ant sienos - kankinimo marškiniai Nuotr. A. Garmutės

IŠVYKSTANT SKRYDŽIAI

HELSINKI

VILNIUS

TORONTAS HELSINKIS
IŠSKRENDA

HELSINKIS KAUNAS
IŠSKRENDA

NUSILEIDŽIA

vietos laiku

VILNIUS-HELS NKIS
IŠSKRENDA

HELSINKIS TORONTAS
IŠSKRENDA

NUSILEIDŽIA

Vietos luki

DABAR GALITE SKRISTI FINNAIR LĖKTUVU PER HELSINKĮ 
GERIAUSIAI, PATOGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PASIEKTI LIETUVĄ 

NUO GEGUŽĖS 20 D. IKI RUGSĖJO 30 D.
• Pirmieji skrydžiai iš Toronto į Lietuvą per Helsinkį 

• Naujausi MD-11 lėktuvai • Aukščiausios kokybės turistinė klasė
• Nauja komercinė klasė • Leidžiama po 2 lagaminus

grįžtant skrydžiai
PENKTADIENI 5.10 V.P.P.
NUSILEIDŽIA
ŠEŠTADIENI 7.55 V.R.

ŠEŠTADIENI 12.00 V.D.

ŠEŠTADIENI 1.50 V.P.P.

’Skrydžio tvurtiničio suderi minai ii Helsinkio į Kaun^su mūsą dalininke Air Lithuania

TREČIADIENI 12.05 V.D.
NUSILEIDŽIA

TREČIADIENI 1.25 V.P.P.

TREČIADIENI 5.05 V.P.P.

TREČIADIENI 6.35 V.V.

geriausias pasirinkimas

1Taupykite skrisdami i Lietuvą
nisteris pasižadėjo remti Ki
nijos įmones, kurios Lietuvo
je įkurtų bendras įstaigas ki- 
nietiškų arba mišrių investi
cijų pagrindu ir bendradar
biautų su Lietuvos įmonėmis. 
Jis pareiškė Kinijos norą pa
naudoti Klaipėdos uostą, ku
ris jai būtų tiltas tarp Lietu
vos ir Šiaurės bei Vakarų Eu
ropos. Prekybinio bendradar
biavimo apimtis su Kinija 
šiais metais siekė 8 milijonus 
JAV dolerių.

Kairiųjų laikraštis pakeitė 
pavadinimą

Birželio 27 d. buvo paskelb
ta, jog akcinė bendrovė “Tie
sa” nuo 1994 m. liepos 1 d. pasi
vadino nauju vardu — “Diena”. 
“Tiesa”, komunistų partijos 
leidinys, įsteigtas 1917 m., buvo 
oficialus valstybės laikraštis 
sovietų okupacijos laikotar
piu. 1990 m. leidėjams persior
ganizavus į akcinę bendrovę, 
“Tiesa” tapo oficialus Lietu
vos demokratų darbo partijos

(LDDP) leidinys, šiuo metu 
Lietuvoje ketvirtas savo tira
žo dydžiu (30,000). Vyriausias 
redaktorius Donatas Šniukas 
pasakė, kad laikraštis bus di
desnis (24 psl.) ir įdomesnis, 
mėginant įvesti daugiau kitų 
straipsnių šalia politinio ir 
ekonominio turinio aprašymų. 
Latvijoje leidžiamas to pa
ties vardo laikraštis “Diena” 
neturi jokio ryšio su komunis
tų partija.

Karaliaučiaus srities 
ekonominė misija

Pagal Lietuvos ir Karaliau
čiaus srities ekonominio bend
radarbiavimo sutartį, liepos 
7 d. atidaryta ekonominė Kara
liaučiaus srities misija, kaip 
rašo BNS-srities administra
cijos tarptautinių reikalų val
dyba. Misijos užduotis - orga
nizuoti Lietuvos ir Karaliau
čiaus verslininkų bendradar
biavimą, informacinį duome
nų banką. Karaliaučiuje Lie
tuvai atstovaus Lietuvos kon
sulatas. RSJ

Po visą pasaulį pagarsėjęs aptarnavimas keliaujant į 
Lietuvą per Helsinkį. Pirmi patirkite Finnair kokybę 
prieinama kaina tarp gegužės 20 d. ir rugsėjo 30 d.

Nauja komercinė klasė iš Toronto į Helsinkį su $600 priemoka.

Skambinkite savo kelionių biurui arba

1-800-461-8651 < FINNCHARTER LTD geriausias pasiriiilihiias
Toronto (416) 222 0740
Sąlygos: Trumpiausia kelionė-7 dienų, llgiausia-4 mėnesių Bilietai perkami iš anksto 45 dienas prieš išvykstant. Neįskaitytas išvykimo mokestis. Užsakant reikia pilnai susimokėti. 

Atsisakant pinigai negrąžinami. Keičiant skridimą reikalinga primokėti S 200. •Skrydžio tvarkaraščio suderinimai iš Helsinkio į Kauną su mūsų dalininke Air Lithuania.
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LAISVOJE TĖVYNĖJE
PARDUODA ŽVĖRIENĄ

Bendra Lietuvos, Švedijos 
ir Italijos firma “Viltlit” verčia
si žvėrienos išvežimu iš Lietu
vos. Pirmajam eksportui me
džiotojai iš Varėnos jai pardavė 
250 kg stirnienos ir elnienos. 
Už kilogramą stirnienos ši fir
ma medžiotojams sumokėjo po 
4 Vokietijos markes, už kilogra
mą elnienos — po 2 markes.
PAGERBTOS ČERVENĖS AUKOS

1941 m. birželio 26 d. sovie
tai Červenės miške sušaudė 
tūkstančius politinių kalinių. 
Tarp jų buvo ir nemažai lietu
vių. Dabar tą žudynių vieta Gu
dijoje yra pažymėta 1991 m. pa
statytais dviem kryžiais — gu
dišku ir lietuvišku. Užrašai ant 
metalinių lentelių lietuvių, len
kų, rusų ir anglų kalbomis pri
mena, kad tie kryžiai pastatyti 
bolševizmo aukoms prisiminti ir 
pagerbti. Š. m. birželio 26 d. čia 
vėl buvo susirinkę buvusieji 
politiniai kaliniai, tremtiniai, 
pasipriešinimo kovų dalyviai. 
Jų vardu kalbėjo Gudijos liau
dies fronto Červenės tarybos 
sekr. U. Daragužas, Lietuvos 
seimo narys ir Politinių kali
nių sąjungos pirm. A. Stasiškis, 
iš Britanijos Oksfordo univer
siteto atvykęs prof. M. Giedrai
tis. Lietuvos kariuomenės pik. 
Balys Giedraitis, jo tėvas, taip 
pat buvo nužudytas Červenės 
miške.

PAMINKLAS VINCUI KRĖVEI
Birželio 25 d. Merkinėje ati

dengtas paminklas mūsų litera
tūros klasikui Vincui Krėvei- 
Mickevičiui. Organizacinis pa
minklo komitetas, vadovauja
mas A. Pautieniaus, buvo suda
rytas jau 1989 m. Tačiau pamink
lo nepavyko pastatyti ir jo ati
dengimo sujungti su V. Krėvės 
ir jo žmonos palaikų pelenų pa
laidojimu Subartonių kapinai
tėse. Pasak organizacinio ko
miteto pirm. A. Pautieniaus, 
paminklą buvo norėta statyti 
prie Merkinės piliakalnio. Šios 
minties betgi teko atsisakyti 
dėl gamtinių ir finansinių pro
blemų. Skulptoriaus Petro ir 
architekto Česlovo Mazūrų su
kurtas paminklas pastatytas 
Merkinėje prie Vinco Krėvės 
vardu pavadintos vidurinės mo
kyklos. Pasirinkta vieta ne visi 
patenkinti. Mat ta mokykla so
vietinės okupacijos metais tu
rėjo Rojaus Mizaros vardą. Gir
dėjosi kritiškų balsų, kad šiam 
paminklui geriau būtų tikusi 
Merkinės aikštė. Mat ten karo 
metais išliko nesubombarduo
tas dviaukštis mūrinis pasta
tas, kuriame mokėsi busimasis 
dzūkų dainius Vincas Krėvė. 
Dabar prie to istorinio pa
stato jau išaugo Merkinės am
bulatorija.

ATIDENGIMO IŠKILMĖS
Paminklo atidengimas bir

želio 25, šeštadienį, tapo gra
žia švente Merkinėje. Jos da
lyviai nuvežė gėlių vainiką į 
Subartonių kapinaites, kur jau 
prieš pusantrų metų perlaidoti 
Vinco Krėvės ir jo žmonos pa
laikų pelenai. Mišias Merkinės 
šventovėje su kitais kunigais 
koncelebravo Kaišiadorių vysk. 
Juozas Matulaitis. Jis pašven
tino ir skulptoriaus Petro Ma
zūra sukurtą paminklinę Vinco 
Krėvės skulptūrą, padėkojęs 
merkiniečiams, mokantiems pa
gerbti tautos švyturius. Prie

atidengto paminklo kalbėjo Va
rėnos rajono vadovai, literatū
ros kritikas Albertas Zalatorius, 
Lietuvos seimo narys Juozas 
Dringelis, kiti žymieji dalyviai. 
Skambėjo giesmės ir dainos, ak
toriaus Tomo Vaisietos skaito
ma Vinco Krėvės “Daina apie 
arą”. Svečiai, prisimindami dzū
kų dainių Vincą Krėvę, linkėjo, 
kad su jo paminklu atsigautų ir 
Merkinė. Esą ji, pertvarkant 
administracinį Lietuvos pa
skirstymą, turėtų tapti valsčiaus 
centru.

LIETUVOS KARO AVIACIJA
Deimantinė Lietuvos karo 

aviacijos sukaktis birželio 17-18 
d.d. paminėta Kaune. Ji dabar 
vadinama Karinėmis oro pajė
gomis (KOP). Šventėn atvyko Ita
lijos, Lenkijos, Švedijos, Esti
jos, Latvijos aviatoriai, įsijun
gė kariniai atstovai iš Vilniuje 
esančių ambasadų ir pasiunti
nybių. Birželio 17 d. rytą karo 
aviacijos vėliava buvo iškelta 
prie KOP (Karinių oro pajėgų) 
štabo. Po Mišių Šv. Mykolo Ark- 
angelo (Įgulos) šventovėje pa
šventinta KOP štabo patalpa. 
Tos dienos vakarą oficialieji 
minėjimo dalyviai ir svečiai 
susirinko Karininkų ramovėje. 
KOP štabo viršininko pavaduo
tojas pik. Stasys Murza kalbėjo 
apie Lietuvos karo aviacijos lai
mėjimus ir jos sunaikinimą pir
maisiais sovietinės okupacijos 
metais. Tada ji turėjo apie 120 
lėktuvų savo bazėse Kaune, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Lie
tuvos karo aviacijos vado bri
gados gen. Antano Gustaičio 
žingsniai nutrūko Maskvos Le
fortovo kalėjime. Ten rasta 1941 
m. saplio 16 d. datuota pažyma 
apie jo bylos nuosprendžio įvyk
dymą. Sukakties proga prisimin
ti ir kiti žuvusieji Lietuvos 
karo aviacijos lakūnai.

SUKAKČIAI SKIRTA ŠVENTĖ
Birželio 18 d. tūkstančiai kau

niečių suplaukė Aleksotan į 
aviacijos šventę senajame Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
aerodrome. Juos sveikino Lie
tuvos karo ir sporto aviacijos 
nusileidžiantys parašiutinin
kai. Iš Italijos karo aviacijos 
transportinio lėktuvo “G-222” 
nusileido ir septyni italai pa
rašiutininkai. Lenkų lakūnas J. 
Kromskis, pernai “Sokol” straig- 
tasparniu (malūnsparniu) skrai
dinęs Lietuvoje viešėjusį Šv. 
Tėvą, dabar demonstravo to lėk
tuvo lengvai valdomus skry
džius. Didžiausio žiūrovų dė
mesio susilaukė akrobatikos 
meistrai vilnietė Ona Matiejū- 
naitė ir pasaulinėse varžybo
se išgarsėjęs Jurgis Kairys. Ka
rinėmis oro pajėgomis pavadin
ta Lietuvos karo aviacija, net 
ir sulaukusi deimantinės sukak
ties, vėl viską pradeda iš nau
jo. KOP štabo viršininko pava
duotojo pik. S. Murzos praneši
mu, ji dabar turi tik keturis Če
koslovakijoje pagamintus reak
tyvinius “Albatrosus”, du Vo
kietijos padovanotus transpor
tinius “Turbolet” lėktuvus, apie 
20 sovietinių “AN-2” lėktuvų ir 
tris straigtasparnius “MI-8”. 
Lietuvos karinėms oro pajė
goms terūpi bendra oro erdvės 
saugumo sutartis su Latvija ir 
Estija. Sekama, kad oro erdvė 
netaptų vartais į kitas šalis nar
kotikų ir ginklų kontrabandi
ninkams. y

Vilniaus folkloro ansamblis “Ūla" koncertuoja tarptautiniame festivalyje Hamiltone, Ont. 1994 m. liepos 2 d. Nuotr. T. Pabrėžos

Buffalo, New York
STANLEY A. CZURLES, lietu

vių kilmės tarptautinio garso 
mokslininkas, mirė 1994 m. gegu
žės 17 d., peržengęs 85 m. amžiaus. 
Psichologijos doktoratą jis gavo 
lovos universitete 1942 m., po to 
ilgiausiai dėstė Buffalo valsty
binėje kolegijoje (25 m.), būdamas 
meno švietimo departamento ve
dėju. Czurles ruošė programas 
radijui ir televizijai. Tarptauti
nį įvertinimą jis nusipelnė už 
ankstyvosios vaikystės meninės 
ugdybos tyrimus. Kaip vizituojan
tis profesorius bei patarėjas jis 
lankėsi įvairiose JAV, Kanados, 
Lenkijos, Italijos, Japonijos, Ju
goslavijos ir Lietuvos aukštosio
se mokyklose. Czurles išspausdi
no daugiau nei šimtą straipsnių 
apie meną bei kūrybą ir švietimą, 
jų dalis išversta į kitas kalbas. 
Buvo apdovanotas įvairiomis pre
mijomis bei pažymėjimais per tris
dešimt kartų. Iš Lietuvos jis atsi
vežė malonius atsiminimus, nors 
jam ir nepavyko surasti savo gimi
nystės su mūsų M. K. Čiurlioniu. 
Jis paliko ir savo tapybos darbų, 
kurių iškiliausi priklauso akva
relei. Lietuvių bendruomenė pasi
ges kuklaus pensininko-moksli- 
ninko, kuris lankydavo lietuvių 
pobūvius.

■ B ■■ 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.

TANIJA BALČIŪTĖ, 21 m am
žiaus lietuvaitė, aukščiausiais 
pažymiais baigė Buffalo valstybi
nį universitetą ir gavo architek
tūrinio projektavimo bakalau- 
rės laipsnį. Jai buvo suteikta 
meistriškumo premija (Award for 
Excellence), aukščiausias pažymė
jimas, kuris bet kada buvo suteik
tas universitetą baigusiam asme
niui. Anksčiau Tanija buvo viena 
iš stipriųjų teniso žaidėjų; čem
pionė Floridos vidurinėje mokyk
loje 1990 m. ir Citraus taurės var
žybose 1989 m. Už sodininkystės 
rodinius Floridos Valstybinių so
dų klubo parodos ji buvo apdo
vanota mėlynaisiais kaspinais 
šešiasdešimt kartų. Magistrės 
laipsnio studijoms ji numato iš
vykti į Yale universitetą.
KRISTINA MARYTĖ MICHALS- 
KYTĖ, Marijos Gamziukaitės ir 
Gary Michalskių duktė, su pagy
rimu baigė Niujorko valstybinę 
kolegiją Freedonijoje ir gavo me
dicinos technologijos mokslo ba- 
kalaureatą. Šiuo metu ji dirba Ro- 
česterio (NY) General ligoninė
je, hematologijos skyriuje. Studi
juodama Kristina priklausė Sigma 
Kappa seserijai, o lietuvių bend
ruomenės pobūviuose atlikdavo 
programą fleita. Ateity žada siek
ti auštesnių mokslo laipsnių. A.M.

Sault Ste. Marie, Ont.
VYTAUTAS SKARŽINSKAS lie

tuvybės reikalams paaukojo $300: 
$100 - Vasario 16-tos gimnazijai, 
$100 - Kanados lietuvių bendruo
menei ir $100 - per KLK moterų 
draugiją “Vaiko tėviškės namams” 
Lietuvoje. Parodžius gerą pavyz
dį ir pažadėjus ateityje vėl paau
koti, Vytautui Skaržinskui tenka 
padėka, ir apylinkės valdyba tikisi, 
kad ir daugiau panašių aukotojų 
atsiras.

ONUTĖ (Čekiūtė) ir VINCAS ŽU
KAUSKAI 1994 m. liepos 9 d. drau
gų bei bičiulių tarpe atšventė sa
vo vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Vaišės vyko “Holliday 
Inn” viešbučio valgyklos salėje. 
Iškilmės surengtos padedant An- 
tosei Vanagienei ir Lenai Matjo- 
šaitienei bei šeimos draugams. 
Prieš vaišes maldą sukalbėjo su
kaktuvininkų parapijos “Pre
cious Blood” katedros klebonas 
kun. B. J. Burns. Vėliau sukaktu
vininkus visos lietuvių bendruo
menės vardu sveikino Vytautas 
Vainutis, linkėdamas, kad meilė 
vieno kitam neužgestų, bet deg
tų su didžia liepsna kaip Dieviš
kos kūrybos amžinoji ugnis. Pa
deklamavo iš Maironio kūrybos 
“Laimingas tasai”. Perskaitė Bi
rutės Druskienės sukaktuvinin
kų susipažinimo aprašymą bei 
linkėjimus. Pabaigoje sugiedo
ta “Ilgiausių metų”, išgertos tau
rės šampano linkint sulaukti auk
sinės vedybų sukakties. Sukaktu
vininkai mūsų bendruomenėje 
yra žinomi, kaip aktyvūs nariai. 
Onutė iš Suvalkų trikampio ke
letą metų buvo Tautos fondo at
stovė, o Vincas iš Dzūkijos dirbo 
apylinkės valdyboje. Savo dar
bu bei aukomis vifeada prisideda 
prie mūsų lietuvių bendruome
nės veiklos. V.V.

Windsor, Ontario
Dr. D. NAIKAUSKIENEI, dantų 

gydytojai, pasitraukiančiai iš pro
fesinės darbuotės, liepos 3 d. mūsų 
parapijos kavinės patalpoje buvo 
surengtos gražios pagerbtuvės. Dr. 
D. Naikauskienė stropiai be per
traukų trisdešimt penkerius me
tus aptarnavo vietos gyventojus, 
įskaitant Windsoro ir Detroito lie
tuvius. Ne vien dėl gero profesi
nio patarnavimo, bet ir dėl būdo 
savybių - kuklumo, nuoširdumo - 
yra aukštai vertinama ir gerbia
ma. Mums, lietuviams, ji dar tuo 
brangi, kad nežiūrint įtempto pro
fesinio darbo, visada suranda lai
ko dalyvauti bendruomenės ir pa
rapijos renginiuose talkindama 
darbu bei remdama pinigine auka.

Pagerbtuves pradedant, Joana 
Kurienė tarė įžanginį pagerbtu- 
vių žodį. Klebonui sukalbėjus mal
dą, svečiai buvo pakviesti prie 
vaišių stalo. B-nės pirm. Nijolė 
Giedriūnaitė visų dalyvių vardu 
pasakė sveikinimo ir linkėjimų 
kalbą. Gerbiamai gydytojai įteik
ta puokštė gėlių su dalyvių raš
tišku sveikinimu. Nuotaika buvo 
puiki, pakeltos taurės, sudainuo
ta “Ilgiausių metų”. Dr. D. Nai
kauskienė išvyks ilgesnėm atos
togom. Aplankys Europą, laivu pa
plaukios po mėlynąją Viduržemio

jūrą. Linkime gero poilsio, viso
keriopos Dievo palaimos ir laimin
gai sugrįžti pas mus.

ONUTĖ ir GEDIMINAS VINDA- 
ŠIAI, seniau gyvenę Hamiltone, 
liepos 3 d. atšventė savo 46-rių 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Tai darbštūs mūsų kolonijos na
riai. Onutė yra bendruomenės val
dybos ilgametė iždininkė, Gedi
minas darbuojasi parapijos komi
tete. Linkime jiems ir toliau sėk
mingai darbuotis. Sukakties proga 
buvo pasveikinti ir sudainuota 
“Ilgiausių metų”. Vyt. Barisas

Winnipeg, Manitoba
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minė

jimas Winnipege buvo surengtas 
birželio 26, sekmadienį. Iš ryto 
trėmimus paminėjo lietuviai Šv. 
Kazimiero šventovėje. Prel. J. Ber- 
tašius atnašavo Mišias ir pasakė 
tai dienai pritaikytą pamokslą. 
Popiet 2 vai. į Šv. Petro liuteronų- 
evangelikų šventovę, kviečiami 
Winnipego Baltiečių federacijos, 
estai, lietuviai ir latviai susirin
ko ekumeninėms pamaldoms. 
Įnešus Kanados, estų, latvių ir lie
tuvių vėliavas, pamaldas laikė 
prel. J. Bertašius ir latvių kun. dr. 
prof. Grislis, skaitymus skaitė 
estų kun. H. Anniko ir latvių skai
tovas. Baigiant pamaldas sugiedo
ti Kanados, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnai. Po pamaldų visi da
lyviai buvo pakviesti į šventovės 
salę pasivaišinti Baltiečių fede
racijos moterų paruoštais užkan
džiais ir kava, kur pakilioje nuo
taikoje, nors ir retėjančiu skai
čiumi, visi turėjo galimybę malo
niai pabendrauti.

BRENDA (BUNNY) GRABIENĖ, 
veiklioji visuomenės veikėja, KLB 
Winnipego apylinkės valdybos iž
dininkė ir Šv. Kazimiero parapi
jos komiteto skeretorė, mokytoja
vusi 37 metus, birželio 30 d. išėjo 
į pensiją. Gimė Pine Falls, MB, au
go ir mokėsi Winnipege. Jaunystė
je daug keliaudavo ir mokytojavo 
Britų Kolumbijoje, Šiaurės vaka
rų teritorijoje ir Naujoje Zelan
dijoje. Sugrįžusi į Winnipegą, 
baigė universitetą ir pradėjo čia 
mokytojauti. Vėliau ištekėjo už 
kolegos-mokytojo Juozo Grabio ir, 
nors ir nebūdama lietuvių kilmės, 
įsijungė į mūsų bendruomenės ir 
parapijos veiklą ir nenuilsdama 
darbuojasi iki šios dienos. Moky
tojavo įvairiose Winnipego mokyk
lose ir baigė savo mokytojos kar
jerą ypatingų poreikių - netekėju
sių jaunų motinų ir nėščių mer
gaičių mokykloje.

Birželio 7 d. Šv. Andriaus angli
konų šventovės salėje kolegos ir 
draugai surengė Brendai pensijon 
išleidimo pokylį, kuriame dalyva
vo daugiau kaip 170 asmenų, jų tar
pe grupė lietuvių. Daugelio kalbė
tojų ir sveikintojų tarpe buvo ir 
mūsų bendruomenės atstovai E. ir 
A. Bugailiškiai. Linkime Brendai, 
dabar turėsiančiai daugiau laiko, 
dar labiau įsijungti į lietuvišką 
veiklą ir džiaugtis pilnai užsitar
nautu poilsiu. EKK

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

JA Valstybės
Lietuvius medicinos ir dantų 

gydytojus Niujorke bei jo apy
linkėse jungia 1951 m. įsteigta 
Niujorko lietuvių gydytojų 
draugija. Jos narių metinis su
sirinkimas 1994 m. balandžio 24 
d. įvyko Kultūros židinyje, pra
dėtas pamaldomis pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Kun. L. 
Andriekaus, OFM, atnašautomis 
Mišiomis ir pasakytu pamokslu 
buvo prisiminti mirusieji drau
gijos nariai. Įvadu į susirinki
mą tapo ir bendri dalyvių pie
tūs. Susirinkimui vadovavo iš 
Putnamo atvykęs dr. Juozas 
Kriaučiūnas. Oficialioji dalis 
pradėta mirusių draugijos na
rių prisiminimu. Programos va
dovas dr. J. Kriaučiūnas iš jų 
eilių išskyrė prieš tris dešimt
mečius mirusį dr. Vincą Terci- 
joną. Mat velionis buvo vienas 
Niujorko lietuvių gydytojų 
draugijos steigėjų, prisidėjęs 
ir prie Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjungos įsteigimo. Susi
rinkimo dalyvius su akių ligo
mis bei jų gydymo metodais su
pažindino dr. Paulius Švitra. 
Draugijos pirm. dr. Konstanci
ja Paprockaitė-Šimaitienė pri
minė Darbo dienos savaitgalį 
Čikagoj ir Lemonte įvyksiantį 
išeivijos lietuvių gydytojų su
važiavimą. Palikta ta pati lig
šiolinė Niujorko lietuvių gydy
tojų draugijos valdyba: pirm, 
dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė, 
vicepirm. dr. Petras Dičpinigai- 
tis, sekr. dr. Regina Saldaitie- 
nė-Čiurlienė, ižd. dr. Leonilda 
Giedraitienė, nariai dr. Filome
na Ignaitienė ir dr. Petras Švit
ra.

Miamio lietuvių klubo nau
jąją valdybą Floridoje, išrink
tą pernai prieš Kalėdas, parei
gomis pasiskirsčiusią 1994 m. 
sausio 16 d., sudarė pirm. Ire
na Stongvilaitė, vicepirm. Ma
rija Jakaitienė, sekr. Ona Juo
dikienė, ižd. Valerija Jokšie
nė ir finansų sekr. Jonas Kasiu- 
laitis. Klubas taipgi turi aš- 
tuonių direktorių tarybą. Jų 
kadencija — dveji metai. Ji bet
gi padalinama į dvi dalis, ku
rios eilės tvarka perrenkamos 
kasmet. Su nauja valdyba da
bar dvejų metų kadencijai bu
vo išrinkti: direktorių tary
bos pirm. Juozas Gruzdas, na
riai Antanas Mockus, Vytas Ra
mūnas ir Ipolitas Jokštas. Už
baigti kadencijos direktorių 
pareigose liko Algis Šimkus, 
Linas Ramūnas, Liudas Andris 
ir Aleksas Zygmantas.

Australija
Senatorius Gareth Evans, Aus

tralijos užsienio reikalų minis- 
teris, birželio 22 d. parlamen
to rūmuose priėmė Australijos 
baltiečių tarybos delegaciją. 
Ją sudarė lietuvis pirm. V. Pa
tašius, nariai latvis A. Medins 
ir estas J. Peedo. Pokalbyje bu
vo paliestas diplomatinis atsto
vavimas Australijai nepriklau- . 
somybę atgavusiose Baltijos 
respublikose. Užsienio reikalų 
ministeris G. Evans pabrėžė, 
kad Australijos konsulatus no
rima atidaryti Vilniuje, Rygo-

je ir Taline. Taupant lėšas, 
tiems konsulatams vadovaus tik 
garbės konsulais pasirinkti vie
tiniai asmenys. Padėti Lietuvos 
karo laivynui Australijos užsie
nio reikalų ministerija norėjo 
atsiųsti vieną iš Australijos 
laivyne aukštus laipsnius turin
čių brolių Dičiūnų. Tačiau nė 
vieno jų nenori prarasti Aus
tralijos krašto apsaugos minis
terija. Esą jie svarbūs ir Aus
tralijos karo laivynui. Austra
lijos parlamento delegacija, va
dovaujama Žemųjų rūmų pirm. 
S. Martino, rugsėjo mėnesį pla
nuoja aplankyti visas tris Bal
tijos respublikas. Pats Austra
lijos užsienio reikalų ministe
ris šio pokalbio metu ruošėsi 
liepos pradžioje lankytis Vil
niuje, Berlyne, Rygoje, Taline 
ir Paryžiuje.

Urugvajus
Julijona Pagarauskienė, gy

venanti Montevideo mieste, ge
gužės 8 d. su šeima savo namuo
se atšventė šimtąjį gimtadienį. 
Jai skirtas Mišias atnašavo ir 
vaišėse dalyvavo kun. Jonas 
Giedrys, SJ. Sukaktuvininkės 
dukra Genė Indreliūnienė yra 
Lietuvių katalikių moterų drau
gijos sekretorė. Sukaktuvinin
kę sveikino pirm. Marija Moc
kevičienė.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimnazi

joj gegužės pradžioje įvykusia
me metiniame Labdaros draugi
jos narių susirinkime buvo ap
tarta parama lietuviams moks
leiviams ir studentams. Iš drau
gijos pasitraukė jos steigėjams 
priklausęs dr. Jonas Norkaitis. 
Naujon Labdaros draugijos val- 
dybon buvo išrinkti ir ją suda
rė: pirm. Arminas Lipšys, vice
pirm. Ona Šiugždienė, sekr. Bro
nė Lipšienė, ižd. Jonas Vitkus 
ir buhalteris Kazimieras Bendo- 
raitis.

Sigitas Macijauskas, neseniai 
atšventęs 24-tąjį gimtadienį Lie
tuvos pilietis, pasikorė Osna- 
briuko kalėjimo ligoninėje. Pla
čią informaciją apie šį įvykį 
“Lietuvos ryte” pateikia Arū
nas Jonušas. Pasirodo, S. Maci
jauskas buvo suimtas ir teisia
mas už žiaurų savo draugo Ir
manto Stočkaus nužudymą. Jo 
lavonas buvo rastas be galvos 
ir rankų. Šias kūno dalis S. Ma
cijauskas nukirto kirviu. Jas 
ir kirvį jis prisipažino nuo 
tilto numetęs upėn. Ši tragedi
ja įvyko dėl piniginių nesuta
rimų. Ligoninėn S. Macijauskas 
buvo nusiųstas ištirti psichi
nių negalavimų. Bylos sprendi
mo jis nesulaukė, pats pasirin
kęs pasikorimą. Lietuvos amba
sados Bonnoje pirmasis sekre
torius J. Galginaitis, komen
tuodamas šį įvykį, jį laiko 
žiauriausiu lietuvio nusikal
timu Vokietijoje.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIM AS

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.

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 
drauda. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real! >r iš Montrealio.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 

^rp a y A „ LIETUVIŲ KREDITO
E /VJLlv/K 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,

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės 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

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

HMLASALLE?QUE. Į

Naujas telefonas— AAAA SKAMBINKITE INFOR- QQ7_QxCIX MACUOS IR APTARIU IvUvU NAVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% asmenines paskolas ... 12.00% 
santaupas...................... 2.50% nekiln. turto pask. 1 m....9.25
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.00% nekil.turto pask. 2 m. .. 12.75% 
90 dienų indėlius .......... 6.00%
1 m. term, indėlius .......  7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.75% Nemokamas čekių ir sąskaitų
3 m. term.indėlius ........  7.50% apmokėjimo patarnavimas.
5 m. term, ind.................. 8.00% Nemokama narių gyvybės
RRSP ir RRIF (pensijos)..3.00% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF 1 m........... 7.25% dyd<iki 52000 ir
RRSP ir RRIF ind. 3 m. .. 7.50% asmeninių paskolų
RRSP ir RRIF ind. 5 m. .. 8.00% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų

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

************
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



Vilniaus folkloro ansamblio “Ūla” dalyvės, atvykusios į tarptautinį festi
valį “Earthsong”, įvykusį 1994 m. liepos 2 d. Hamiltone, Ont.

Nuotr. A. Stanevičiaus

PANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

Veikla neįsivaizduojama be Lietuvių fondo

Is vienatvės į bičiulystę
Naktinis Kanados jaunimo sąskrydis Montrealio katedroje, 
svarstęs kelius iš vienatvės į bičiulystę, vadovaujant 

pačiam Montrealio arkivyskupui
KUN. K. J. AMBRASAS

Tarp daugelio reklaminių 
lapelių, susiuvu, kuriuos 
Montrealyje kone kas rytas 
laiškanešiai palieka prie du
rų ar pašto dėželėje, ryškia 
mėlyna spalva išsiskyrė ne 
tik vokas, bet ir mėlynais ap
vadais padabintas jo turinys. 
Ant keturlinko lankstuko vir
šelio linksmas piešinėlis: iš 
tūnančios kirmėlytės vikšro 
prie kitų būrin skrenda dru
gelis, kurio pėdsakas vingiuo
ja per daug ką pasakantį pras
mingą užrašą — “Iš vientavės į 
bičiulystę. Gospel Night 94”. 
Kas gi toji nakties Evangeli
ja? Apie ką byloja ir didžiulis 
neseniai pre šventovės durų 
prilipintas tos pačios mėly
nos spalvos margas plakatas?

Marijos — Pasaulio Karalie
nės — vardu pavadintos Mont
realio katedros erdviose po
žemio salėse 1994. V. 21 šne
kučiuoja, stoviniuoja būreliai 
studentų, amatų mokyklų (jos 
čia vadinamos CEGEP), gim
nazijų moksleiviai, darbinin
kai ir šiaip paaugliai, kurių 
kiekvienas pasitikrina prie 
budinčiųjų savo pavardę, ar 
pagal tą kvietimą išsiuntęs 
5 dolerius ir turi teisę gauti 
trikampę melsvą skarelę, kad 
išties yra šios maldos budy
nės — montreališkės nakties 
teisėtas dalyvis. Jei kas nors 
šiuo metu netikėtai užklysta 
iš gatvės ir privalomo mokes
čio dar nesumokėjęs, gali čia 
pat budėtojui reikalingą įna
šą paduoti ir prisidėti prie 
tų, kurie jau būriuojasi salė
se su skambiais vardais: 
“Skaistykla”, “Kantrybė” ir kt.

Netrukus vienas po kito sa
vo vyresniųjų ar Montrealio 
arkivyskupijos Pašaukimų 
centro vadovų pakviesti bū
reliai įsijungia į bendras re
peticijas, nes į šį maldos ir 
susikaupimo susitikimą suva
žiavę ne tik iš Montrealio, bet 
ir daugelio kitų Kanados vie
tovių jaunimo.

Su jais dar gerokai prieš šio 
susibūrimo pradžią, kuri nu
matyta 19.30 v., linksmai šyp
sodamasis ir spausdamas vie
nam kitam ranką, taria po žo
dį kitą pats vyriausias šio ren
ginio vadovas — Montrealio 
arkivyskupas Jean-Claude 
Turcotte. Jis sveikinasi, susi
pažįsta su jaunimo grupių va
dais, dalyviais. Štai dabar pri
eina prie ratukuose sėdinčio, 
nuo pat mažumės reumato ko
jom rankom išsukinėto ir ne

įgalinčio net žodžio ištarti, bet 
viską labai gerai suprantan
čio jaunuolio invalido veži
mėlio, kuris su keliais kitais 
panašaus likimo draugais, į 
šią katedrą šiandien atsira
dusiais, dalyvavo susitikime 
su Šv. Tėvu Jonu-Paulium II 
Denveryje.

Po kelių įžanginių jaunimo 
informacinių pranešimų ir 
organizacinių nurodymų ar
kivyskupas pradeda įvairių 
jaunimo grupių, judėjimų, 
organizacijų, mokyklų Nak
ties Evangelijos budynę, ku
rios svarbiausias tikslas — 
Iš vienatvės į bičiulystę. 
Montrealio Ganytojas kviečia 
jaunimą pagilinti savo dvasios 
gyvenimą, geriau suprasti 
Evangeliją ir šia dvasia gy
venti ... Tesustiprėja jūsų, 
kaip tų Emauso mokinių, tikė
jimas po susitikimo su Kris
tumi ...

tančių jaunų krūtinių skam
bi giesmė:
Skambėkit, cimbolai, 
Skambėkit, gitaros, 
Skambėkit, trimitai, 
Viešpačiui aidėk Osana!

Giesmę pakeičia malda. Ji 
paįvairinama daugelio kal
bėtojų Šv. Rašto mintimis, 
akivaizdžiais iš savo ir dau
gelio kitų gyvenimo paimtais 
pavyzdžiais, intarpais ir ko
mentarais, vaidybinėmis sce
nomis ir pokalbiais, kuriems 
pagrindinę kryptį duodavo da
lykiški arkivyskupo žodžiai.

Netrunka prabėgti dvi trys 
valandos. Iš katedros jaunimo 
kolonos, tarp kurių rieda de
šimtys invalidų vežimėlių, į 
miesto šurmulį, į nenutrūks
tantį autovežimių srautą įsi
lieja maldos budėjimo daly
viai. Tačiau jie nepaskęsta 
miesto limuzinų, šviesų spūs
tyje. Tyliai ir drausmingai 
policininkų tvarkomas eismas 
nė kiek neišardė maldininkų 
rikiuotės. Laiku ir vietoje 
sustabdytas autovežimių srau
tas, tvarkingai praleisti ve
žimėliai, tvarkdarių lydimi iš 
vienos sankryžos į kitą perei
na ilgos maldininkų voros į 
Šv. Patriko baziliką, kurioje 
pirmąkart iškilmingos Mišios 
buvo aukotos 1847 m. kovo 17 d.

Tyliai šios bazilikos slenks
tį peržengę jaunuoliai ir vy
resnio amžiaus žmonės išsi
skirsto kas kur po visą šven
tovės ertmę. Daugelio akys 
krypsta į puošnius altorius, 
senovines, italų dailininko 
Patriglia pieštas didžiules 
Kryžiaus kelio stotis, grakš
čiai prie' vargonų kylančius 
įmantrios architektūros laip
tus.

Šioje bazilikoje 1910 m. įvy
ko XXI eucharistinis kongre
sas. Maldos budynės jaunimas, 
pasižiūrėjęs prasmingų filmo 
scenų, kurias atitinkamai aiš
kino šeimininkai, pagiedoję 
giesmių, pabiro aštuoniukė
mis po sales ir pačius bazi
likos kampelius svarstyti Šv. 
Rašto minčių, pasidalinti to
mis mintimis ir uždaviniais, 
kurie visuose žemynuose jau
dina šiuolaikinį jaunimą.

Daugel panašių problemų 
sprendžia Lietuvos ir kitų 
kraštų sąmoningesni vaikinai

(Nukelta Į 6-tą psl.)

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

JAV Lietuvių fondas Čika
goje surengė 1994 m. birželio 
18 d. pelno paskirstymo proga 
tradicinę spaudos konferenci
ją, kurioje dalyvavo lietuviš
kų laikraščių, radijo valandė
lių atstovai, LB darbuotojai 
ir LF talkininkai.

Prel. Juozui Prunskiui su
kalbėjus maldą, svečiai buvo 
pavaišinti pietumis, po kurių 
prasidėjo konferencija, vado
vaujant Juozui Končiui.

Įtaka lietuviškam gyvenimui
Kalbėjo LF tarybos pirm. 

Marija Remienė, nurodydama, 
kad LF turi didelės įtakos lie
tuvių visuomeniniam ir kultū
riniam gyvenimui, nes kasmet 
skiriama parama lietuviš
kiems reikalams ir studentų 
stipendijoms. Ji dėkojo adv. 
Dainai Kojelytei, pelno skirs
tymo komisijos pirmininkei, 
ir visai komisijai už kruopš
čiai atliktą darbą.

Daina Kojelytė pranešė apie 
Pelno skirstymo komisijos 
(PSK) darbą. Komisiją sudarė 
LF t-bos nariai: dr. Gedimi
nas Balukas, adv. Daina Koje
lytė, dr. Vytautas Narutis ir 
antrininkas — Vaclovas Mom- 
kus bei JAV LB krašto v-bos 
skirti nariai: dr. Vytautas 
Bieliauskas, dr. Kęstutis Keb- 
lys ir sekr. Juozas Baužys bei 
antrininkas dr. Tomas Remei- 
kis.

Stipendijų skyrimą tvarkė 
Ramunė Kubiliūtė, Ramunė 
Lukienė, dr. Algis Norvilas 
ir PSK pirm. Daina Kojelytė.

Trijuose PSK posėdžiuose 
buvo svarstomi įvairūs reika
lai, susiję su LF pelno skirs
tymu. Šiuose posėdžiuose da
lyvavo LF t-bos pirm. M. Re
mienė, LF v-bos pirm. St. Ba
ras ir LF garbės k-to pirm. dr. 
A. Razma.

Kiek kam paskirta
D. Kojelytė išdalino smul

kią informaciją, liečiančią 
1994 m. LF pelno paskirstymą 
ir dar žodžiu visa paaiškino. 
Švietimui iš viso paskirta 
$129,600, kas sudaro 51.95%: 
JAV LB švietimo t-bai teko 
$41,550, PLB švietimo komisi
jai — $3,500, Balzeko liet.

kult, muziejuj lietuvių kalbos 
kursams $500.

Iš viso lituanistiniam švie
timui teko $45,550 (18.26%) stu
dentų stipendijoms: Vasario 
16 gimnazijos mokiniams — 
$15,000, Lietuvos studentams
— $40,900, Lituanistikos ka
tedros UICC studentams — 
$6,500, kitoms studijoms — 
$16,100, iš kitų fondų, esan
čių LF, paskirta $5,550. Iš viso 
stipendijoms paskirta $84,050 
(33.69%).

Kultūros reikalams iš viso 
paskirta $33,000 (13.22%), ku
rių $22,000 skiriami įvairių 
meno šakų puoselėjimui, o 
$11,000 suma yra paremtos 
lietuviškos mokslo instituci
jos ir jų veikla.

Visuomeniniams reikalams 
iš viso paskirta $86,910 (34.- 
83%). Ši suma skirta įvairioms 
liet, institucijoms ir kitiems 
visuomeniniams darbams pa
remti. Iš šios sumos $32,000 
yra skirti lietuviškai spaudai 
ir radijo laidoms paremti.

Iš viso paskirstyta $249,510: 
jų $240,010 sudaro 1994 m. pa
skirstytas LF pelnas ir $9,500
— 1993 m. skirtos ir nepanau
dotos paramos likutis.

Klausimai ir padėkos
Konferencijoje buvo eilė 

klausimų, pvz., kiek pinigų

STASYS BARAS, JAV-bių lietu
vių fondo valdybos pirmininkas, 
kalba spaudos konferencijoje Či
kagoje 1994 m. birželio 18 d.

Nuotr. E. Šulaičio

skirta Lietuvai, neskaitant 
studentų stipendijų, kaip PSK 
skirsto pelną, kaip mažos LB 
apylinkės sunaudoja gauna
mą paramą kultūrinei veiklai 
paremti, kodėl rengiamos LB 
konferencijos, kodėl neremia
mi premijomis teatrai ir daug 
kitų. Į visus klausimus buvo 
išsamiai atsakyta.

Kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC, “Draugo” moderatorius, 
dėkojo visos spaudos vardu už 
paramą spaudai ir ypač už pa
ramą “Draugui”. JAV LB so
cialinių reikalų t-bos pirm. 
Birutė Jasaitienė dėkojo už 
paramą tarybos veiklai, LB 
švietimo tarybos pirm. Regi
na Kučienė dėkodama pabrė
žė kad su LF pagalba galėjo 
išleisti 12 knygų. Palinkėjo 
LF sėkmingų, derlingų metų. 
Čikagos lituanistinės mokyk
los ir Marquette Parko litua
nistinės m-los vardu padėką 
pareiškė Daina Dumbrienė.

Reikia daugiau jaunesnių
Stasys Baras, LF v-bos pir

mininkas, baigdamas šią kon
ferenciją sakė, kad LF jau įsi- 
pilietino ir be jo sunku būtų 
čia įsivaizduoti lietuvišką 
veiklą. Visas dėmesys dabar 
yra skiriamas išeivijos veik
lai. Keli LF milijonai Lietu
vos nepakeis, o čia tie pini
gai gali padėti išlaikyti lie
tuviškumą ir su juo susijusią 
veiklą. St. Baras prašė žurna
listus ir radijo valandėlių ve
dėjus ir ateityje talkinti Lie
tuvių fondui. Visiems reikia 
dalyvauti LF veikloje. Jis pra
šė visus būti viena lietuviška 
šeima. Kuo LF bus stipresnis, 
tuo daugiau galės padėti lietu
viškiems reikalams. Ypač rei
kia, kad stipriau į LF įsijung
tų jaunesnieji. Tiesa, jų jau 
yra ir LF valdyboje ir tarybo
je. Jie pavyzdingai dirba. Bet 
reikia jų dar daugiau, kad bū
tume stipresni ir kad jaunieji 
galėtų tęsti pradėtus darbus.

St. Baras dėkojo Pelno skirs
tymo komisijai, jos pirminin
kei adv. Dainai Kojelytei, vi
siems dalyvavusiems šioje 
konferencijoje ir ją organi
zavusiems. Palinkėjo gražių 
vasaros atostogų, kad po jų 
rudenį vėl bendromis jėgomis 
ugdytume Lietuvių fondą.

1994 m. liepos 2 d. Hamiltone, Ont. Nuotr. A. Stanevičiaus

Daugiakulturė Kanados politika

Jouez les cymbale
Jouez les guitares
Jouez les trompettes
Jouez Hosanna!

Prancūziškai katedros 
skliautais nuaidi iš kelių tūks-

JAV-bių lietuvių fondo surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavę: (iš kairės) stovi D. KOJELYTĖ, J. KONČIUS; 
sėdi - M. REMIENĖ, kun. dr. V. RIMŠELIS, R. KUČIENĖ, A. JUODVALKIS, prel. J. PRUNSKIS, B. JASAITIENĖ 

Nuotr. E. Šulaičio

Dienraštyje “The Globe and 
Mail”, 1994 m. birželio 20 d. 
laidoje pasirodė korespon
dento Kirk Makin (Hull, Que.) 
straipsnis apie metinį valdžios 
lėšų paskirstymą daugiakultū- 
riams reikalams. Kanados val
džia paskyrė $25.5 milijono 
dolerių, patenkindama 1,000 
prašymų 1993-1994 finansinių 
metų laikotarpiui. Autoriaus 
teigimu yra ginčytina, ar val
džia tuo būdu paremia daugia- 
kultūrę veiklą, ar užsitikrina 
etninių grupių balsus.

Peržiūrėjus paskyrimų sąra
šą atrodo, kad beveik kiekvie
nai etninei grupei pavyko į jį 
patekti, ir mažai kultūrinių 
organizacijų buvo praleista. 
Taipgi yra įskaityti šokių vie
netai, filmininkai ir autoriai, 
kurių kūryboje iškeliamos an- 
tirasizmo temos. Sąrašan net 
įtraukti kai kurie policijos 
skyriai, mokyklų tarybos bei 
valdžios įstaigos. Daugelis 
organizacijų lėšų gavo reng
ti seminarus apie daugiakultū- 
riškumo vaidmenį Kanados at
eityje.

Nepaisant kokia dingstimi 
valdžia skyrė paramą, parei
gūnų teigimu, daugiakultū- 
rių reikalų skyrius buvo su
mažintas išeinant konserva
torių valdžiai, vadovaujamai 
Kim Campbell, kuri įžvelgė, 
kiek balsų laimėjo reformi- 
ninkų partija, parodžiusi aiš
kų nusistatymą prieš daugia- 
kultūriškumą. Iš 30-ties tar
nautojų, atlikusių daugiakul- 
tūriams reikalams lėšų pa
skirstymo darbą, liko tik du.

Vienas jų, Artus Wilczynski, 
yra padėjėjas (“Legislative 
Assistant”) Moterų teisių ir 
daugiakultūrių reikalų vals
tybės sekretorės Sheila Fine- 
stone. Jo teigimu, tik dviese 
dirbant nebelieka daug laiko 
politiniams rūpesčiams. Anks
čiau, artėjant parlamento rin
kimams, valdančios partijos 
lėšų paskirstymas, matyt, bu
vo siejamas su balsuotojais. 
Minėtasis korespondentas 
savo kritiką taiko konserva
torių valdžiai už lėšų paskirs
tymą grupėms, kurias jis vadi
na kultūriniu elitu, aiškiai 
palaikiusioms konservatorius.

Taip pat, jo manymu, neigia
mų pasekmių susilaukė Camp
bell valdžios įvykdytas lėšų 
skirstymo tarnybos sumaži
nimas.

A. Wilczynski taip pat pasa
kė autoriui, kad aukų prašy
mai peržiūrimi ir tvarkomi 
Otavoje 100 tarnautojų įstai
goje. Pastaruoju laiku teigia
mo dėmesio susilaukia projek
tai, surišti su “hate crimes” 
— neapykantą (etninėms gru
pėms) reiškiančiais nusikal
timais. Šiuo metu valdžios 
tarnyboje gvildenamas klau
simas, ar seniau įsisteigu
sias bendruomenes, kaip vo
kiečių arba italų, reikėtų iš
skirti iš gavėjų sąrašo. Ta
čiau ministerė Finestone tei
gia, kad daugiakultūriškumas 
turi jungti visus kanadiečius.

Daugiausia lėšų skiriama 
grupėms, kurios rodo įsijun
gimo, o ne izoliavimosi polin
kius. Pavyzdžiui, neremtinas 
būtų tautinių šokių ansamb
lis, kuris tik savo tautiečiams 
pasirodo, bet remtinas toks, 
kuris jungia daugiau tautybių 
savo veikloje.

Daugiausia lėšų šiemet ga
vo “Conference Board of Cana
da” (Kanados konferencijų ta
ryba), kuriai priklauso didžio
sios bendrovės. Gavusi $290,- 
000, taryba rengs tyrinėjimus 
apie daugiakultūriškumo, da
bar vadinamo “diversity”, 
svarbą Kanados ekonominei 
plėtotei. Taip pat buvo pa
skirta $45,000 kankintų žmo
nių centrui (Centre for Vic
tims of Torture). Tautinė Is
landijos draugija gavo $12,000 
suvažiavimui rengti. Už $8,000 
bus statoma libaniečių opere
tė. Žydų bendruomenei pa
skirta $20,000 suvažiavimui 
rengti. Britų Kolumbijos ja
ponų mokytojų sąjunga gavo 
$10,000 ketvirto skyriaus va
dovėliui išleisti. Olandų kal
bos programai buvo paskirta 
$15,000 (mokytojų ir adminis
tratorių suvažiavimui rengti).

Pridėtame paramą gavusių 
sąraše nematyti nei lietuvių, 
nei latvių, nei estų organiza
cijų bei asmenų. RSJ

NORDLAND EXPRESS
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).

DABAR perkelkite JA 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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Tel:

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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A.a. VALERIJA ANYSIENĖ su sūnumi dr. JURGIU ANYSU, švenčianti 
85 m. gyvenimo sukaktį

Visiems tiesė pagalbos ranką

Praeitį atskleidžiant ir apmąstant

Birželinis sukilimas ir kariai 
1941 m. birželio 23 d. sukilimą, trumpam atstačius; Lietuvos 
nepriklausomybę, jos kariniai daliniai, laviruodami tarp dviejų 
milžinų - Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karinių pajėgų, tęsė 

kovą už Lietuvos laisvę

Atsisveikinant su a.a.
ANGELIKA SUNGAILIENĖ

Po ilgos žemiškos kelionės 
1994 m. birželio 18 d. gražiose 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mis- 
sisaugoje, palaidota Valerija 
Anysienė-Bielskytė šalia savo 
vyro dr. Martyno Anyso. Į am
žino poilsio vietą buvo palydė
ta sūnaus dr. Jurgio Anyso ir 
žmonos Dalios, dukters dr. Gra
žinos Slavėnienės su vyru dr. 
Julium Slavėnu ir vaikaičiu 
dr. Paulium Slavėnu bei kitų 
giminių ir būrio draugų.

Gimusi šio šimtmečio pra
džioje dar caristinėje Rusijo
je, Valerija iš motinos pusės 
buvo paskutinė tiesioginė ru- 
sų-totorių kunigaikščių Usako- 
vų šeimos (vėliau išžudytos 
bolševikų) palikuonė.

Tėvas inžinierius Vaclovas 
Bielskis kilimo nuo Šiaulių. 
Baigęs mokslus Rusijoje, grį
žo į Lietuvą ir stipriai reiškė
si politinėje-visuomeninėje-

Iš vienatvės į...
(Atkelta iš 5-to psl.)

ir merginos: kodėl daugel 
bendraamžių kenčia, alksta, 
jaučiasi vieniši. Jie mąsto, 
kaip galėtų kitiems padėti, 
kaip įprasminti vienatvę ir 
kančią. Kaip gyventi, kad ga
lėtų kiekvieno širdis degti 
meile, jautrumu, kurio taip 
dabar trūksta.

Jau gerokai po vidurnakčio 
su žvakutėmis rankose žen
gia šimtai jaunuolių ir mer
ginų gatvėmis į kitą didžiulę 
Montrealio šventovę — Notre 
Dame baziliką, kur aukojamos 1 
šv. Mišios, klausomasi pa
mokslų, Šv. Rašto minčių, už
kandžiaujama, tariamasi, gie
dama, susikaupiama ir nuošir
džiai prašoma pagalbos iš 
aukšto dangaus per Marijos
— Karalienės rankas ...

Jau pradeda aušti. Jau lio
vėsi pats didysis eismo gau
desys, bet jaunimas vis dar 
mąsto, meldžiasi, tyli. Tik 
pirmiesiems aušros spindu
liams nudažius Notre Dame 
bokštus, kai jau ankstyvieji 
montrealiečiai ėmė skubėti į 
savo įstaigas, gamyklas, mo
kyklas, — būreliai su žalio
mis ir geltonomis (jomis bu
vo apsirišę šio renginio va
dovai) skepetaitėmis maldi
ninkų, pasisėmę pernakt dva
sios peno, pabyra į namus, į 
stotis, autobusus, traukinius
— iškeliauja toliau skleisti 
Gerosios Naujienos, išeina 
toliau sėti Tiesos, Meilės ir 
Gėrio sėklos po kitas parapi
jas, šventoves, misijas, po vi
są Kanadą ir kitus žemynus .. .

VALERIJA ANYSIENE 
kultūrinėje veikloje. Šiauliuo
se yra gatvė, pavadinta Biels
kio vardu.

Mažoji Valerija dažnai sve
čiuodavosi plačiuose senelių 
Usakovų dvaruose Rusijoje, o 
vėliau gyveno savo motinos 
Vieros Bielskienės-Zubovie- 
nės garsiajame Medemrodės 
dvare Mažeikių apskrityje. 
Šis dvaras buvo ypatingas tuo, 
kad grafo V. Zubovo pastan
gomis tapo visos plačios apy
linkės žemės ūkio pažangos ir 
švietimo centru, į kurį suva
žiuodavo stažuoti jauni agro
nomai. 1940 metais atėję so
vietai užbaigė bet kokią pažan
gą, nusavindami dvarą kol
chozui.

Iš pat mažens apsupta privi
legijuoto, rūpestingo auklė
jimo, senų kultūrinių tradi
cijų ir intensyvaus visuome
ninio judėjimo, ji buvo natū
raliai pasiruošusi diploma
tinio gyvenimo pareigoms ir 
reikalavimams, su kuriais su
sidūrė ištekėjusi už dr. Mar
tyno Anyso, Lietuvos nepri
klausomybės laikų diplomato 
ir Klaipėdos krašto guberna
toriaus patarėjo.

Kanadoje su savo vyru buvo 
viena iš Baltiečių federacijos 
steigėjų ir veikli moterų sekci
jos narė. Aktyviai dalyvavo 
lietuvių bendruomenės ir lie
tuvių liuteronų parapijos gyve
nime. Jaunystėje studijavusi 
teatro meną, domėjosi juo vi
są gyvenimą, o ypatingai To
ronto ir Hamiltono teatralų 
pastatymais. Dažnai rašė spau
doje apie įvairius jų renginius. 
Drauge su dr. M. Anysu para
šė ir išleisdino knygą “Žymios 
lietuvės moterys” (1970).

Gero ir malonaus būdo, gy
venime ji buvo gerbiama ir my
lima visų, kurie ją pažinojo. 
Ir Lietuvoje, ir karo metais iš
eivijoje kur tik galėdama sten
gėsi padėti kitiems. Jos geru
mą liudija nemažas pluoštas iš
likusių padėkos laiškų. Duktė 
Gražina prisimena ją, kaip ge
ros kilnios moters-motinos pa
vyzdį ir idealą.

Valerija Anysienė pergyve
no daug skaudžių momentų sa
vo gyvenime, bet visus juos pa
kėlė oriai, su tam tikru didžia
dvasiškumu ir ramybe. Visų 
sunkiausias smūgis buvo 1941 
m. motinos išvežimas ir jos mir
tis Sibire. Velionė buvo ypa
tingai jautri Sibiro tremtinių 
kančioms ir neapleido nė vie
no minėjimo ar šventės, suriš
tos su šiais tragiškais įvykiais 
tėvynėje.

Velionė Valerija Anysienė 
liks visų ją pažinojusių atmin
tyje šviesi, maloni ir giedri 
asmenybė.

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

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

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

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

Iš viso: ..................................................................

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

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

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

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

Tel. Tel.

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

DR. VLADAS KAZLAUSKAS, 
Vilnius

1940 m. birželio 15 d. okupa
vę Lietuvą, bolševikai, vieti
nių kolaborantų padedami, 
jau po mėnesio sistemingai 
pradėjo naikinti Lietuvos in
teligentiją, žudyti ir tremti 
patriotiškai nusiteikusius mū
sų žmones. Todėl nenuostabu, 
kad 1941 m. birželio 22 d., pra
sidėjus Vokietijos-Sov. Sąjun
gos karui, kovoti už savo kraš
to laisvę stojo visa Lietuva. 
Tai buvo milžiniškas Lietuvos 
pasipriešinimas.

Birželio sukilimas atliko 
lietuvių tautai pareigą, kurios 
dėl tuometinio kariuomenės 
vado pataikūniškos bolševi
kams pozicijos neatliko mūsų 
kariuomenė - nestojo ginti 
tautos laisvės ir nepriklauso
mybės. Tai buvo neturintis 
pavyzdžio istorijoje sukilimas, 
kurio organizatorius buvo Lie
tuvos aktyvistų frontas (LAF). 
Istorijoje nebuvo atvejų, kad 
viskam pasiryžę sukilėliai su 
atimtais iš okupantų ginklais 
per parą užimtų respublikoje 
strateginius punktus ir kontro
liuotų sovietinės kariuome
nės atsitraukimą iš Lietuvos.

Aktyvistų veikla
Lietuvos nepriklausomybei 

atstatyti užsienyje gyvenan
čių lietuvių pastangomis bu
vo sudarytas Tautinis Lietu
vos komitetas, kuriam vadova
vo E. Galvanauskas, bet pa
grindinį tautos laisvinimo vaid
menį atliko 1940 m. lapkričio 
1 dieną K. Škirpos sudaryta 
LAF vyriausioji vadovybė, 
kuri rado galimybę palaikyti 
ryšius su Lietuva.

Pirmąjį ryšį 1940 m. gruo
džio 15 d. su Kauno LAF už
mezgė kapitonas Albertas 
Šverplaitis, kuris, grįžtant 
į Vokietiją, NKVD agento bu
vo sužeistas, perduotas Sau
gumui ir 1941 m. birželio mė
nesį sušaudytas.

Kitas ryšininkas buvo ka
pitonas Bronius Mikalkevi- 
čius, iki karo pradžios du kar
tus perėjęs sieną.

Pirmasis iš LAF štabo į Ber
lyną vyko “Kumpis 24”, kuris 
balandžio 13 d. susišaudymo 
su pasieniečiais metu buvo 
sužeistas, pateko į Tauragės 
ligoninę, kur medicinos sese
riai pranešė, kad karas tarp 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos 
prasidės gegužės 10 d. Jis 1941 
m. birželio 23 d. buvo išlais
vintas iš NKVD kalėjimo.

Pik. K. Škirpa buvo Lietu
vos LAF siela. Jis parašė dau
gybę atsišaukimų į Lietuvos 
gyventojus (atsišaukimai bu
vo permetami per sieną). Jis 
1941 m. sausio 25 d. nedvipras
miškai vokiečių karinei vado
vybei ir kitoms vyriausybės 
įstaigoms išdėstė LAF sieki
mus, aiškino, kad Lietuvos ne
priklausomybę gali paskelbti 
tik Lietuvos sukilėliai. Tą jie 
ir pasiekė.

Lietuviai kariai
Karo banga, naikindama 

kerštą, melą ir pavydą - bol
ševikinės visuomenės pagrin
dus, gana sparčiai ritosi į ry
tus. Laikinoji J. Ambrazevi
čiaus vadovaujama vyriausy

bė stengėsi šalyje atkurti tai
ką ir rimtį.

Lietuviai kariai, išsilaisvi
nę iš bolševikinio 29 korpuso 
varžtų, su ginklu rankoje sto
jo sukilėlių iškovotos laisvės 
sargybom Kad nepasikartotų 
Pravieniškės, Rainiai, Juodu
pė, Červenė ir kitų vietovių 
tragedijos, jie 1941-1944 me
tų laikotarpyje kovėsi su bol
ševikais įvairios paskirties 
21 savanorių batalione.

Kovodami plačiame rytų 
fronte - nuo Ilmenio ežero iki 
Azovo jūros, lietuviai kariai 
nepadarė Tėvynei gėdos. Sep
tintas savisaugos batalionas, 
vadovaujamas majoro Jono Se
maškos, durtuvais ir grana
tomis prasimušė iš Stalingra
do apsupimo. Leitenanto Juo
zo Šliarpo vadovaujama kuopa 
prie Ilmenio ežero sumušė jos 
fronto barą puolusį bolševikų 
batalioną ir išlaikė strategiš
kai svarbų, jai patikėtą gin
ti ruožą.

Šie pavyzdžiai rodo, kad Lie
tuvos kariai, 1940 m. Tėvynei 
pašaukus gintis nuo bolševikų 
okupacijos, neblogiau būtų ko
voję už suomius.

Kautynės
Pateikiame keletą epizodų 

iš 1944-1953 m. kovų. Kartu su 
jaunimu kovėsi ir buvę rytų sa
vanoriai. Vietinės rinktinės ir 
Tėvynės apsaugos pulkų kariai.

—Žemaitkiemio kautynės. Žu
vo 27 bolševikai ir 3 partizanai.

— Būdininkų kautynės. Bol
ševikų žuvo 100, partizanų 6.

— Palių kautynėse bolševikų 
žuvo 200, partizanų 17.

— Daugiagirės kautynėse bol
ševikų žuvo 150, partizanai 
nuostolių neturėjo.

— Alšininkų kautynėse bol
ševikų - 23, partizanų - 5.

— Šilo kautynėse bolševikų 
- 150, partizanų -1 ir 2 sužeisti.

— Paverksmių kautynėse par
tizanai kovėsi su bolševikų 
pulku. Žuvo 94 bolševikai ir 
11 partizanų.

— Žiemkelio kautynėse 47 
partizanai kovėsi su 300 enka
vedistų. Žuvo apie 200 enkave
distų ir 16 partizanų.

— Gerčių kautynėse (prie 
Kazlų Rūdos) 150 partizanų bū
rys kovėsi su 2000 enkavedis
tų. Žuvo 290 bolševikų ir 33 par
tizanai.

— Raišupyje 6 partizanai ko
vėsi su batalionu juos apsupu
sių enkavedistų. Žuvo visi 6 
partizanai ir 67 bolševikai.

— Raudinės kautynėse A. 
Streikaus vadovaujama 150 
partizanų kuopa kovėsi su 500 
enkavedistų. Žuvo 2 partiza
nai ir per 400 bolševikų.

— Kalniškės kautynėse leite
nanto Ramanausko (Vanago) ir 
kapitono Veverskio (Žaibo) 
partizanų būrys kovėsi su ba
talionu enkavedistų. Žuvo 3 
partizanai ir apie 400 bolše
vikų.

— Labanoro kautynės - įsi
tvirtinę apkasuose ir bunke
riuose 100 partizanų kovėsi 
su pulku juos apsupusių enka
vedistų. Žuvo 66 partizanai 
(kai kurie susisprogdino bun
keriuose) ir per 500 bolševikų.

Šie trumpi iš visos Lietuvos 
surinkti rezistencijos kovų epi
zodai parodo, kad buvę kariai, 
tapę rezistencijos kovotojais, 
neblogiau kovėsi už suomius.

Savanorių junginys
Iš Rytų Lietuvos ir kitų vie

tovių susirinkę savanoriai, pa
siryžę su ginklu kautis su bol
ševikais, 1944 m. liepos 28 d. 
teisiškai buvo sudarę kovinį 
lietuvių junginį. Tai įvyko Že
maitijoje, Pievėnų bažnytkai
myje. Jo sudarymas ir įjungi
mas į “Wehrmachtą” atsispin
di dokumente, kurį pasirašė: 
Zarasų apskrities viršininkas 
psichologijos-pedagogikos dak
taras Jonas Steponavičius, Ma
žeikių apskrities viršininkas 
kapitonas Izidorius Jatulis ir 
kapitonas Jonas Čėsna.

Minėtas dokumentas davė 
pagrindą visiems gauti vieno
dą uniformą, ginkluotę, maiti
nimą ir visą aprūpinimą, kokį 
turėjo vokiečių kareiviai, su 
viena sąlyga: visi junginio ka
riai turėjo ant uniformų lietu
viškus skiriamuosius ženklus. 
Jiems vadovavo tik lietuviai 
karininkai ir turėjo lietuviš
kas kareivio knygutes, o nuo 
rugsėjo mėnesio pabaigos 
“Šiaurės” grupuotės vado pava
duotojo pulkininko Maeder’io

Grupė anglą kalbos dėstytoją iš Vilniaus, Alytaus ir Utenos su torontiete talkininke, anglą kalbos specialiste 
IRENA ROSS (ketvirta iš dešinės). Nuotraukoje iš kairės R. BARTKEVIČIŪTĖ, J. BAUŽAITĖ, Z. BRAZIŪNIE
NĖ, D. RAKAUSKIENĖ, I. SKURVYDIENĖ: dešinėje pusėje - DANGUOLĖ J., D. JAKOVLEVIENĖ - MATEC- 
KIENĖ ir R. PANKIENĖ. Ši grupė 1993 m. birželio pabaigoje paruošė anglą kalbos dėstymo programą

Kanados talka Lietuvos mokykloms
1992-1994 m., valdžios remiami, 40 Kanados švietimo specialistų darbavosi devynis 

mėnesius Baltijos valstybėse* Lietuvoje darbavosi penki Kanados lietuviai
IRENA ROSS

Baltijos valstybėms atgavus 
nepriklausomybę, daugybė spe
cialistų nuskubėjo joms į pa
galbą. Jų tarpe vyko ir švieti
mo darbuotojai iš universite
tų, pradžios bei viduriniųjų 
mokyklų. Jie užmezgė ryšius 
su kolegomis Baltijos kraštuo
se. Pradžioje betgi buvo už
miršta svarbi švietimo sritis 
- aukštesniosios mokyklos, ku
rios ruošia įvairių sričių spe
cialistus, pritaikomiems bei 
praktiškiems mokslams dėstyti.

Ta spraga užpildyta 1991 m. 
pabaigoje, kai Kanados val
džios (External Affairs Bureau 
for Eastern and Central Euro
pe) paskyrė lėšų numatytai 
dvejų metų programai, išskirti
nam bendradarbiavimui tarp 
Kanados kolegijų (Community 
Colleges) ir Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos tolygių institu
cijų - aukštesniųjų mokyklų.

Programoje dalyvaujantys 
kanadiečiai lankėsi Lietuvo
je, Latvijoje bei Estijoje ir dės
tė seriją kursų iš anksto nusta
tytomis temomis. Taipgi pro
jekto rėmuose Kanadą aplan
kė ir Lietuvos švietėjai. Šioje 
labai plataus masto, svarbių ir 
konkrečių rezultatų atnešusio- 
je programoje man teko dar
buotis Lietuvoje 1992-93 me
tais.

Poreikiai ir personalo 
parinkimas

1992 m. vasario mėn. ketu
rių kanadiečių komisija per 

įsakymu visa Žemaitijoje esan
ti karinė technika — sunkveži
miai, šarvuoti autovežimiai, 
tankai turėjo būti pažymėti Ge
dimino stulpais. Tai būtų įro
dymas pasaulio tautoms, kad 
Lietuva organizuotai ir sava
noriškai kaunasi su bolševiz
mu. Tą įdėją - politinę, o mūsų 
savanoriams - patriotišką su
griovė bolševikų 1944 m. spa
lio 6 d. pradėtas generalinis 
puolimas Klaipėdos kryptimi.

Žuvo kautynėse
Kaip buvo pasiruošę psicho

logiškai kovai pirmo batalio
no vyrai, kuriam vadovavo ka
pitonas Petras Puodžiūnas ir 
antros kuopos vadas leitenan
tas Vincas Kačergius, atsispin
di šiame epizode.

Spalio 6 d. pavakarėje lijo 
smulkus lietus. Vieškeliu nuo 
Mažeikių per Sedą traukėsi 
voros vokiečių sumuštos armi
jos Kurše daliniai (Heres 
Gruppe Nord). Rytuose, Šiau
lių kryptimi, buvo regimi lie
tuviškų sodybų gaisrai ir gir
dimas kovos ūžesys. Ten ore 
vyko vokiečių-bolševikų lėk
tuvų kautynės. Priešo žvalgy
bos lėktuvai pasirodydavo ir 
Sedos erdvėje. Ir tokiose gū
džiose aplinkybėse, neturint 
kaimynų nei dešinėje, nei kai
rėje, nei artilerijos paramos, 
lietuvių rinktinės vyrai be 
baimės stovėjo ugniavietėse 
prie ginklų. Visi įtemptai lau
kė pasirodant priešo - rusiš
kojo Lietuvos okupanto.

Spalio 7 d. apie 14 v. prasi
dėjo nelygi kova dėl pagrin
dinio kelio į Klaipėdą — Sedą. 
Pirmojo bataliono vadą kapi
toną P. Puodžiūną kartu su 4 
kuopos vadu kapitonu E. Počo
butu ir daugiau kaip šimtą jų 
karių priglaudė Sedos kapinės. 
Trečiasis karininkas, žuvęs 
Sedos kautynėse, leitenantas 
Bistrickas palaidotas Salan
tuose.

Taip savo kovas 1944 m. spa
lio 7 d. Sedoje užbaigė regulia
ri Lietuvos kariuomenė. 

dvi savaites aplankė visų tri
jų kraštų švietimo ministeri
jas ir susitiko su jų pareigū
nais, norėdami sužinoti, kokie 
yra kiekvienos ministerijos po
reikiai aukštesniųjų mokyklų 
tobulinimui. Į šią komisiją bu
vo pakviestas ir lietuvis-ka- 
nadietis, anglų kalbos specia
listas iš Toronto Humber Col
lege Antanas Šileika, kuris 
taip pat dalyvavo personalo 
parinkimo komitete pirmiems 
kursams.

Vadovaudamasi komisijos re
komendacijomis, Kanados val
džios įgaliota ACCC (Associa
tion of Canadian Community 
Colleges - Kanados visuomeni
nių kolegijų sąjunga) konkurso 
būdu parinko atitinkamus spe
cialistus iš įvairių Kanados 
kolegijų. Lietuvos pareikšti 
poreikiai buvo: laisvos rinkos 
ekonomikos (verslo pagrindai) 
ir anglų kalbos dėstymo tobu
linimas.

Pirmieji kursai Vilniuje 
ir Kaune

1992 m. birželio mėn. į visas 
tris valstybes pasiųsta po ke
turis specialistus keturių sa
vaičių dėstymo stažui. Į Lie
tuvą buvo paskirti du verslo ir 
ekonomikos specialistai - Riek 
Dale iš Toronto Seneca College 
ir Eric Kassian iš Kalgario 
Southern Institute of Techno
logy, kurie buvo pakviesti dės
tyti laisvos rinkos ir smulkaus 
verslo principus; aš kaip ang
lų kalbos specialistė iš Toron
to George Brown College ir ad
ministratorius iš Kalgario lie
tuvis Arūnas Ališauskas, kuris 
dirbo atskirai administracinė
je plotmėje.

Mūsų trijų lietuvių-kanadie- 
čių dėstytojų uždavinys buvo 
supažindinti savo kolegas Lie
tuvoje - aukštesniųjų mokyklų 
ekonomikos dėstytojus su kon
krečiomis priemonėmis ir me
džiaga, kurią jie galėtų panau
doti klasėse ir pristatyti sa
vo studentams. Lietuvių dėsty
tojai savo vadovybės buvo at
siųsti į šiuos kursus persikva
lifikavimui, nes turimos žinios 
ir senosios teorijos neatitiko 
dabartinės būklės Lietuvoje.

Dvi savaites po penkias die
nas, nuo 9 v. ryto iki 4 v.p.p., 
dirbome Vilniaus Aukštesnio
sios prekybos mokyklos patal
pose, kur turėjome 40 klausy
tojų, suvažiavusių iš įvairių 
Lietuvos vietovių. Po to kar
tojome tą pačią programą Kau
ne Aukštesniojoje technologi
jos mokykloje, kur buvo 35 
klausytojai iš Kauno ir aplin
kinių miestų.

Kadangi kanadiečiai verslo 
specialistai nebuvo lietuviai, 
jie dėstė angliškai per ver
tėjas - Lietuvos aukštesniųjų 
mokyklų anglų kalbos dėstyto
jas. Mano pareiga buvo pirmas 
dvi valandas kas rytą paaiš
kinti dėstomo dalyko teorinį 
pagrindą bei terminologiją 
lietuvių kalba, kad tolimesnės 
verslo dėstytojų žinios būtų 
sklandžiai ir tiksliai perduo
tos per vietines, gabias ver
tėjas, dar nespėjusias susipa
žinti su Vakarų pasaulio vers
lo terminologija ir sistemos 
niuansais.

Be to, susitikome su Švieti
mo ministerijos pareigūnais, 
su visų aukštesniųjų mokyklų 
direktoriais per jų metinį su
važiavimą bei su mūsų intensy
vaus kurso nelankančiais kitų 
sričių specialistais, kolego
mis. Man taip pat dar teko su
sitikti atskirai su anglų kal
bos dėstytojomis ir tarp kitko 
parodyti, paaiškinti iš Kana
dos atvežtą pirktą ar dovano

tą medžiagą - knygas, pratimus 
ir įvairias priemones, skir
tas Lietuvos aukštesniosioms 
mokykloms. Verslo dėstytojai 
taip pat atvežė gana daug moks
lo medžiagos.

Buvo stengiamasi iš mūsų pa
sisemti kiek galima daugiau 
žinių apie kolegijų sistemą 
Kanadoje, galvojant pritaikyti 
tai, kas tinka, kas įmanoma, 
kas pagerintų Lietuvos progra
mas. Savaitgaliais šeimininkai 
mums aprūdydavo krašto įdo
mybes, veždavo į operą ir ba
letą, vaišino gamtoje ir visais 
būdais stengėsi parodyti lietu
vių draugiškumą bei vaišingu
mą. Aplankėme Alytų, Druski
ninkus, Kauno ir Vilniaus apy
linkes.

Nauji dėstytojai - 
naujas kursas

1993 m. kovo-balandžio mė
nesiais buvo suorganizuotas 
šešių savaičių kursas, tęsinys, 
žinių papildymas tiems pa
tiems verslo mokslų dėstyto
jams, kurie dalyvavo pirmuose 
kursuose 1992 m. birželio mėn. 
Šį kartą visas darbas vyko Vil
niuje. Dėstė du verslo - pirmą
sias tris savaites Christine Old
field iš Toronto Centennial 
College ir paskutines tris - 
Clive Cannon iš Toronto Geor
ge Brown College.

Lietuvos Kultūros ir švieti
mo ministerijos pageidavimu 
buvo dar pridėta ir pradėta 
nauja sritis - turizmas. Įvadą 
į šį kursą persikvalifikuojan
tiems dėstytojams, kuriems 
grėsė nedarbas dėl panaikin
tų, nebeaktualių dėstymo sri
čių, pristatė Vicki Salter iš 
Vankuverio, BC, ir Paul Mar
tins iš Toronto George Brown 
College.

Su jais kartu darbavosi ir 
jiems talkino anglų kalbos 
specialistė iš Toronto Hum
ber College Aušra Karkienė, 
kuri Vilniuje praleido penkias 
savaites. Jai teko tarpininkau
ti dviejose specialybėse tuo pa
čiu metu. Dėl vertėjų trūkumo 
šį kartą reikėjo vertėjauti ir 
paskaitų metu. Tai buvo ypa
tingo lankstumo ir energijos 
reikalaujantis uždavinys. Ji 
taipgi susitiko su anglų kal
bos dėstytojomis ir perdavė 
joms papildomai atvežtų nau
jų knygų ir mokslo priemonių.

Šiai grupei iš Kanados teko 
pergyventi tuometinius kuro 
nepriteklius Vilniuje. Gyve
nom neapkurentame studentų* 
bendrabutyje ir turėjom bū
ti sumanūs, kaip gauti šilto 
vandens dušui. Vėliau turiz
mo kurso ryšiai su viešbučiais 
padėjo išpręsti šilto vandens 
problemą už pinigus ...

ACCC atstovai lankėsi 
Baltijos kraštuose

ACCC - Kanados visuomeni
nių kolegijų sąjunga šio pro
jekto administravimą pavedė 
Toronto Seneca College tarp
tautinių projektų skyriui. To 
skyriaus vedėjas Joseph Brook
man ir ACCC atstovė Bess Est
rella bei jų įgaliotiniai iš ei
lės aplankė Estiją, Latviją ir 
Lietuvą bent tris kartus šios 
programos metu, tikrindami 
padarytą pažangą ir per tie
sioginius ryšius nustatinėdami 
tolimesnes projekto plėtotės 
gaires.

Po abipusių Kanados-Lietu- 
vos pasitarimų nutarta, kad 
sekantis poreikis būtų naujų 
programų Lietuvos aukštesnio
sioms mokykloms paruošimas 
trijose srityse: verslo, turiz
mo ir anglų kalbos dėstyme.

(Bus daugiau)



Dvidešimt aštuntasis “Varpas”
ALFONSAS NAKAS
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Viršelyje žalios spalvos pa

vadinimu ir Broniaus Murino 
“Vilniaus bokštais” papuoš
tas, 1993-siais datuotas, Var
pininkų filisterių draugijos 
metraštis “Varpas” skaityto
ją pasiekė pirmajame 1994-jų 
ketvirty. Nepažymėtos spaus
tuvės spaudmenys (šriftas) la
bai aiškūs, vienodi. Knygos 
apimtis — 207 numeruoti pus
lapiai. Redaktorius — Anta
nas Kučys. Numeris 28 turbūt 
reiškia šio redaktoriaus su
redaguotų metraščių skaičių, 
nes nuo įsteigimo 1889 m. jų 
turėjo būti keleriopai dau
giau.

A. Kučys vedamuoju “Ji 
mums viena” aptaria klaikią 
padėtį prieš trejus metus ne
priklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje. Baigdamas prime
na, kad Lietuva visų mūsų (tai
gi ir išeivių) tėvynė, kad visi 
bendrai turėtume siekti Lietu
vai gerovės (ne “gerbūvio”), 
kad išnyktų “mes” ir “jie”.

Aleksandras Vasiliauskas, 
Vilniaus un-to ekonomikos 
profesorius, rašo apie priva
tizacijos vargus (“Valstybi
nio turto Lietuvoje privatiza
vimas”). Nesutarimai dėl pri
vatizavimo modelio. Įmonių 
vadovų lėtinami tempai. In
vesticinių čekių nuvertinimas, 
piktnaudžiavimas. Šešėlinės 
ekonomikos (mafijozų) krimi
nalinė veikla. Viskas skaity
tojui kvepia dvokiančia pelke, 
kurioje ten biurokratai murk
dosi. Šią apžvalgą rašant au
syse spengia Antaninos Gar
mutės pagalbos šauksmas dėl 
jos tėvų namo “privatizavimo”.

Romualdo Ozolo straipsnis 
“Politikos kairė ir dešinė šian
dienos Lietuvoje” lengvai 
skaitomas, įdomus, informa
tyvus. Įvardija visas partijas, 
sąjūdžius, grupuotes, sąjun
gas. Ypač išryškina Lietuvos 
demokratinę darbo partiją 
(LDDP, kilusią iš komunistų 
partijos) ir jai priešingus 
konservatorius.

Lygiai įdomus Viktorijos 
Daujotytės rašinys “Bandy
mas surišti lietuvių poezijos 
gijas”. Pasistačiusi klausi
mą, kiek yra lietuvių poezi
jos gijų nuo 1940 m., pati sau 
atsako: nemažai. Skirtingos 
gijos per penkiasdešimtmetį 
su kaupu ne tik tarp poetų kar
tų, bet ir tarp atskirtų gele
žine uždanga bei vandenynais. 
Paaiškina, kokią įtaką kurie 
užjūrio poetai darė Lietuvos 
kūrėjams, kaip tarp jų mezgė
si slapti ryšiai. Rašinys mir
ga visiems žinomų poetų bei 
kritikų pavardėmis, įdomio
mis autorės pastabomis apie 
jas ir juos, apibendrinimais. 
Rašo Lietuvos akademikė-pro- 
fesorė, filologijos mokslų dak
tarė, ir, o dievai, išsiverčia 
be žargono. O kad ji profesorė 
ir taip toliau, mums paaiškina 
metraščio redaktorius. Tai pa
vyzdys kitų leidinių redakto
riams, paliekantiems autorių 
biografijų ieškoti enciklope
dijose ir dažniausiai nerasti.

Didžiausias, 32 puslapių, 
ir įdomiausias šio “Varpo” 
rašinys yra dr. Kazio Karve
lio “Nesibaigiančios žemės 
reformos Lietuvoje”. Tik pa
vadinime be reikalo daugi
skaita. Tiesa, autorius trum
pai pakalba apie ankstesnes 
tris žemės reformas (valdant 
Žygimantui Augustui, 1557-jų, 
valdant rusų carui, 1861-jų ir 
šio šimtmečio pradžioje Lietu
vos nepriklausomybę atsta
čius — 1922-jų) bei beveik pu
sę šimtmečio gyvavusią kol
chozų sistemą, kurią autorius 
vadina agrarine revoliucija. 
Bet nesibaigianti yra tik pa
staroji žemės reforma, prasi
dėjusi su 1988 ar 1989 m. At
gimimo sąjūdžio veikla, tebe
sitęsianti po ketverių metų, 
ir nežinia kada pasibaigsian
ti. Dr. K. Karvelis šią pasta
rąją kaip tik ir nagrinėja iš 
visų pusių. Aptaria jos pagrin
dus, cituoja AT pirm. Vytauto 
Landsbergio tuo reikalu po
tvarkius, kitų veikėjų raštus, 
nurodo didžiąsias reformuoto
jų klaidas, prognozuoja atei
tį su galimom pasekmėm. Aiš
kiai dėstomos mintys, apstu 
humoro. Šią studiją perskai
čius, man liko daug aiškiau 
kodėl iš tėvo 18.5 ha ūkelio 
vyresnis mano brolis ir jo vai
kai teatgavo, jau prieš dvejus 
metus, tik mažąją dalį, 8 ha, o 
likusios dalies dar neatgauna 
iki šiai dienai, nors ir kaip 
stengiasi. Būtų gerai, kad dr.

K. Karvelio studiją išspaus
dintų kuris įtakingesnis Lie
tuvos žurnalas. Gal kai kurie 
akli kačiukai greičiau prare
gėtų? . ..

Išspausdinti keturi Lietu
vos respublikos konstitucijos 
skirsniai (VIII, IX, X ir XI, 
apie teismus, vietos savivaldą, 
finansus ir valstybės biudže
tą). Iš viso 10 metraščio pus
lapių. Red. paaiškinta, kad šie 
skirsniai 27-tam numery ne
įdėti dėl vietos stokos. Kaip 
gaila!

Įdėtas redaktoriaus pokal
bis su JAV socialdemokratų 
veikėju dr. Jonu Valaičiu. Jis 
atsako į pustuzinį klausimų 
apie atsisteigusią Lietuvos 
socialdemokratų partiją, kai 
kuriuos veikėjus, veikimo 
kryptį. Geri klausimai, įdo
mūs atsakymai. Būtų buvę įdo
mu išgirsti ir apie padėtį Ame
rikoje: kelios, jei iš viso, LSS 
(Lietuvių socialdemokratų są
jungos) kuopos JAV beveikia,
kiek dar likę gyvų narių, kai 
iš jaunosios kartos niekas ne
ateina?

Jonas Daugėla plačiau ra
šo apie varpininkų politines 
apraiškas Lietuvoje, o kitu 
straipsniu prisimena prieš 
šimtmetį gimusį dr. Juozą Pa
jaujį. Radus šimtmetininką, 
toptelėjo mintis: metraštis 
1993-jų, tad kodėl nebuvo pri
siminti trys dideli rašto vy
rai — šimtininkai — Kostas 
Augustas, Juozas Pronskus ir 
Jackus Sonda? Du socialistai, 
tad liaudininkų “pusbroliai”, 
o vienas, J. Pronskus, tai jau 
tikras “brolis”. Du iš jų re
daktoriai “Naujienų”, kuriose 
A. Kučys buvo dažnas svečias. 
Visi trys gimę 1893 m.

Iš Lietuvoje 1989 m. vasario 
16 d. išleisto slapto leidinio 
persispausdintas labai jaut
rus dr. Viktoro Kutorgos raši
nys, raginantis Lietuvos jau
nimą niekur neemigruoti. Ra
šinys aktualus dabar, po pen- 
kerių metų, liks aktualus gal 
dar ir sekantį dešimtmetį.

A. Kučys dalykiškai recen
zuoja velionies dr. Juozo Jakš
to “Nepriklausomos Lietuvos 
istoriją” (aišku, 1918-40) ir ran
da ją gerokai apdažytą tauti- 
ninkiška spalva.

Atvangai nuo sunkių straips
nių pridaigstyta žinomų poetų 
eilėraščių: Kotrynos Grigaity- 
tės, Alfonso Nykos-Niliūno, 
Petronėlės Orintaitės, Balio 
Augino, Henriko Nagio.

Nors viską atidžiai perskai
čiau, smulkesnius rašinius 
aptarti neturiu vietos. Pami
nėsiu tik du, slapyvardininko 
J.Dg. pasirašytus piktybinius 
rašinėlius: “Nutarimai, pasiū
lymai ir reikalavimai” bei “Ar 
visos valdybos yra būtinos” 
(klausimas be klaustuko). 
Abiem atvejais šaipomasi iš 
Bendruomenės (JAV LB ir 
PLB). Ypač grafomaniškai pik
tas antrasis rašinėlis, kriti
kuojantis JAV LB įstaigą Va
šingtone. Gaila įstaigai iš
leidžiamų 60 tūkstančių dole
rių? Rašeivą ar rašeivę pra
šyčiau viešai atskleisti savo 
pavardę ir paaiškinti, kokią 
sumą yra LB įstaigos išlaiky
mui Vašingtone paaukojusi. 
Kad nereiktų metus ar ilgiau 
laukti, malonėkite atsiliepti 
“Draugo” laiškų skyriuje. Iš
skyrus šiuos du garbės neda
rančius rašinėlius, 28-tas 
“Varpas” nuostabiai švarus.

Ak, dar negaliu nepaminėti 
Alytaus mokytojos Vidos Bal
kevičienės reportažo “Mes — 
kudirkaičiai”. Tai apie to var
do sąjūdį, pradėtą Atgimimo 
priešaušry, Vilniaus 59-sios 
vidurinės m-los moksleivių 
su minima mokytoja. Kelerių 
metų veikloje būta kilimų ir 
kritimų, bet sąjūdis išsilai-

Vlado Jakubėno vardo karinis choras, vadovaujamas svečio iš Lietuvos chorvedžio prof. ANICETO ARMINO 
(dešinėje) pirmų kartų viešai pasirodęs per VI. Jakubėno sukaktuvinį koncertų gegužės 15 d. Čikagoje. Prie forte
pijono — muz. MANIGIRDAS MOTEKAITIS Nuotr. E. Šulaičio

Grafu Tiškevičių rūmai Palangoje. Juose įsikūręs turtingas, unikalus, gausiai lankomas gintaro muziejus
Nuotr. Alf. Laučkos

Nauja poeto Ray Filip knyga
EDITA NAZARAITĖ

Lietuvių kilmės kanadiečių 
rašytojas ir dainų atlikėjas 
Raimondas Filipas (Pilipavi
čius) išleido ketvirtąją savo 
poezijos knygą “Gėlės magneti
niuose laukuose”. Leidėjai 
poetą Raimondą Filipą apibū
dina kaip retą balsą Kvebeke, 
nes poetas kuria tik angliškai.

R. Filipas yra lietuvių kil
mės, pokario metais gimęs Vo
kietijoje, Liubeko mieste; augo 
ir mokėsi Montrealyje. Studi
javo Kanados McGill bei Con
cordia universitetuose. Šiuo 
metu jis dėsto anglų kalbą John 
Abot kolegijoje, Kvebeko pro
vincijoje, Kanadoje.

Poezijos knygoje “Gėlės mag
netiniuose laukuose” yra 75 
eilėraščiai, suskirstyti į ketu
ris skyrius: “Svajotojai ir vei
kėjai”, “Be rimtų vyrų”, “Kal
nai ir upės maniakiškai misti
kai” ir “Drugelis gintare”. Poe
to Filipo eilėraščiuose daug 
kalbama apie kultūrinę savi
monę pliuralistinėje visuome
nėje, nagrinėjami moterų ir vy
rų santykiai, kultūriniame 
kontekste ieškoma kasdieny
bės prasmės, istorinių sąsajų.

Nors poeto Filipo kalba šiuo
laikinė ir moderni, jo nagrinė
jamos temos yra beveik metafi- 
ziškos: kūrėjui rūpi paprasti 
žmogiški santykiai, meilė, lai
kas, mirtis, tironija, praradi
mas, skausmas. Paskutiniame 
knygos “Gėlės magnetiniuose 
laukuose” skyriuje “Drugelis 
gintare” rasime daug lietuviš
kų motyvų: čia poetas kalba 
apie savo artimuosius ir jų tra
gedijas, minimos lietuviškos 
Kūčios, Kryžių kalnas, Rūpin
tojėliai, Čiurlionis. Kiekvie
name eilėraštyje poetas dau
giau ar mažiau ieško savęs, sa
vo ištakų: “Mūsų kilmė - istori
ja sienų: šaltų, kaip geležinė 
uždanga, apgriuvusių, kaip 
Brandenburgo vartai; aklinų, 
kaip Kvebeko kalbos barjerai” 
(“Mano sesuo, aš”).

Daug jautrių eilėraščių sky
riuje “Be rimtų vyrų”, dedikuo
tame moterims. Tiek meniškai, 
tiek ir psichologiškai įdomus 

kęs, rengiami pobūviai gam
toje ir kitur, rengiamos eks
kursijos prie Vinco Kudirkos 
kapo, daromi suvažiavimai 
(vadinami kudirkiškai “spie
čiais”), apstu idealizmo. Re
portažas papuoštas keturio
mis nuotraukomis. Sužinome, 
kad sąjūdžio rėmėjas JAV yra 
“Varpo” red. Antanas Kučys. 
Reportažas paliko stiprų, ma
lonų įspūdį. Jis metraščiui bu
vo ir labai tinkama užsklanda. 

eilėraštis “Patėvio šokis”, ku
riame poetas gvildena patėvio 
ir posūnio santykį. Daug gra
žių žodžių poetas suranda mo
ters meilei, dažnai praskamba 
užuojauta moters daliai, kar
tais - kandus sarkazmas.

Vieni stipriausių eilėraščių 
- pirmame skyriuje “Svajotojai 
ir veikėjai”, kur poetas pa
čiais neįtikėtiniausiais žvilgs
niais sugeba pažiūrėti į šiuo
laikinę mūsų civilizaciją, į jos 
seklumas ir gelmes. Čia Filipui 
būdingas stilius - ironija, su
mišusi su švelnumu sužėri pa
čiomis ryškiausiomis spalvo
mis. Eilėrščiuose “Dievas čia 
nebegyvena”, “Sekmadienio 
piknikas Betuno rūmų kieme” 
poetas netikėtu kampu pažvel
gia į tai, kas žmones skiria ir 
kas vienija.

Muziko Jakubėno minėjimai Lietuvoje
EDVARDAS ŠULAITIS

“TŽ” redakcija stengiasi pa
žymėti kiek galima daugiau 
Lietuvoje ir ^išeivijoje vyks
tančių kultūrinių bei visuo
meninių renginių. Gaila, kad 
ne visada redakcijai pasiseka 
gauti tiesioginę informaciją: 
kartais ji parenkama iš kitos 
spaudos, programinių leidi
nių ar pan.

Turbūt nepatikimiausia in
formacija yra reklaminio po
būdžio pranešimai apie būsi
mų renginių programas ar net 
programiniai leidiniai. Daž
nai pasitaiko, kad numatytie
ji dalyviai suserga, negali at
vykti ar pan. Todėl vėliau pa
teikiant aprašymą dažnai pa
minimi ir tokie atlikėjai (at
skiri žmonės ar vienetai), ku
rie turėjo dalyvauti, bet ne
dalyvavo.

Tai atsitiko ir su kompoz. 
VI. Jakubėno 90-čio minėjimo 
aprašymu “TŽ” 1994. m. 24 nr. 
“Kultūrinės veiklos” skyriuje.

Esu gavęs šio minėjimo ren
ginių programinį leidinį, iš 
kurio buvo išbraukta visa eilė 
pavardžių ar vienetų, o kai ku
rie pakeisti (mano kopijoje 
tas padaryta ranka). Panaši 
netiksli informacija buvo pa
skelbta net “Lietuvos aide” 
ir vėliau, matyt, nesuskubta 
ar net nesistengta ją patiks
linti.

M. Mažvydo bibliotekoje per 
VI. Jakubėną liečiančios pa
rodos atidarymą nepasirodė 
Onos Bečiuvienės vadovauja
mas vokalinis kvartetas “Die
medis” ir Lietuvos muzikos 
akademijos prof. Rimanto 
Šiugždinio klasės studentų 
styginis kvartetas.

Poezijos knygoje “Gėlės mag
netiniuose laukuose” yra ir ra
mesnių eilėraščių - tai “Sodas 
ant stogo”, “Negyvas žvirblis 
kambary”. Juose poetas neieš
ko įmantrių žodžių ir išsireiš
kimų, labiau koncentruojasi į 
jausminę sritį.

Naujoji poeto Filipo knyga 
veda skaitytoją per platų ir gi
lų autoriaus pasaulį, kuris tai 
šokiruoja, tai ramina, tai ke
lia nuostabą. Vidinį poeto pa
saulį bene taikliausiai apibū
dina jo paties trumputis eilė
raštis “Šeimininkė Visata”: 
“Bet / ką mes / žinom apie gė
les? / Tik tiek, kiek šios žiemos 
rožės, / kurias galim regėti / sa
vo kvėpavime / jos sprogsta bal
tais šnabždesiais / idant jas pa
siglemžtų erdvė”.

Raymond Filip, FLOWERS IN 
MAGNETIC FIELDS, poezija, 
128 psi. ir viršeliai. Redagavo 
Antonio D’Alfonso. Išleido 
Guernica Editions Inc. 1994.

Buvo pakeitimų ir gegužės 
9 d. Nacionalinėje filharmo
nijoje atliktoje programoje. 
Čia nekalbėjo prof. Vytautas 
Landsbergis ir muzikas Algi
mantas Kalinauskas. Atidary
mo kalbą pasakė prof. Vytau
tas Laurušas, o apie kompoz. 
Jakubėno kūrybą kalbėjo mu
zikologė Rita Nomicaitė.

Gegužės 10 d. Lietuvos mu
zikos akademijoje įvykusia
me koncerte irgi būta pakei
timų. Nedainavo Eugenija 
Klivickaitė, o vietoje jos — 
Greta Magalinska (akompana
vo Rasa Biveinienė). Negro
jo ir muzikos akademijos sty
ginis kvartetas.

Šiek tiek pakeitimų būta ir 
Biržuose bei Kaune. Tačiau 
Biržuose atlikta išsamesnė 
programa “TŽ” nebuvo išvar
dinta, tai ir pataisymų ne
reikia, o Kaune minėjimas 
turėjo apsieiti be Lietuvos 
kamerinio ir simfoninio or
kestrų.

Tačiau visa, kas įvyko, bu
vo gana didingi renginiai ir, 
nežinantiems visų užkulisių, 
neatrodė, kad vieni žmonės 
stengėsi ir dirbo, o kiti — 
norėjo trukdyti.

Kai 1993 m. pavasarį viešė
damas Vilniuje bandžiau su
daryti kompoz. VI. Jakubėno 
90-čiui paminėti organizacinį 
komitetą, išgirdau daug gra
žių žodžių iš įtakingų muzikos 
pasaulio asmenų, kurių dau
guma sutiko darbuotis, kad mi
nėjimas kuo gražiau pavyktų. 
Tačiau teko apsivilti, kai vė
liau tie payts žmonės visai ar
ba beveik nieko nepadarė, o 
kai kurie stengėsi, kad viskas 
vyktų ne pagal sutartą, bet jų 
sugalvotą planą. Čia, žinoma, 
įsiterpė ir nelaimingieji.. . 
pinigai, kurių norėjo gauti iš 
kompoz. VI. Jakubėno draugi
jos vadovybės Čikagoje. Kai 
kurie vilniečiai net viešai pra
dėjo diktuoti (žiūr. jų laišką 
“Draugo” dienraštyje), kur ir 
kam draugijos pinigai būtų pa
naudojami. Tačiau, dėkui Die
vui, minėjimas įvyko, irtai bu
vo atlikta su nepaprastomis 
pastangomis kompoz. VI. Jaku
bėno draugijos Čikagoje ir tos 
draugijos Vilniuje reikalų ve
dėjos muz. Irenos Skomskie- 
nės, talkinant nemažam būriui 
geros valios Lietuvos žmonių.

• Genocidas dabar nieko jau ne- 
bejaudina. Didžiosioms galybėms 
atrodo, kad tai yra natūralu ir kad 
tai neišvengiama ... Toks yra šių 
dienų pasaulis. (J. Aistis)

Dail. Jadvyga Dobkevičiūtė- 
Paukštienė, gimusi Liepojoje 
1913 m. birželio 13 d., yra Čikago
je gyvenanti tapytoja, Kauno me
no mokyklą baigusi 1938 m. “Lie
tuvos ryto” pranešimu, ji Lietu
vai dovanojo 70 savo tapybos ir 
grafikos darbų, 1993 m. pabaigoj 
paštu atsiųstų Panevėžio krašto
tyros muziejun. Ten dabar atida
ryta tų darbų paroda, papildyta 
amžiaus aštuoniasdešimtmečio su
laukusios dail. J. Paukštienės 
laiškais ir nuotraukomis. Su Pa
nevėžiu ją jungia jame gyvenanti 
dail. Valerija Kovalevskienė, 
abiejų kartu praleisti studijų me
tai Kauno meno mokykloje.

Mariaus Katiliškio, 1980 m. 
gruodžio 17 d. Čikagoje mirusio 
rašytojo, literatūrinę premiją 
Lietuvos jaunimui yra įsteigusi 
velionies našlė Zinaida Nagytė- 
Katiliškienė (poetė Liūne Sute
ma). Nuolatinei metinei premi
jai ji sudarė specialų fondą, jam 
panaudodama honorarus už Lie
tuvoje išleistus M. Katiliškio kū
rinius ir finansinę JAV lietuvių 
paramą. Pirmoji 1992-93 mokslo 
metų premija buvo įteikta Anykš
čių Jono Biliūno vidurinės mo
kyklos devintokei Indrai Dule- 
vičiūtei už prozos kūrinį “Me
tamorfozė”. 1993-94 mokslo me
tų premiją laimėjo Vilniaus Sen
vagės vidurinės mokyklos dvylik
toke Laura Sinti j a Černiauskai
tė, pripažinta geriausia mokslei
viškosios prozos atstove. Premi
ją jai įteikė literatūros kritikė 
prof. dr. Vanda Zaborskaitė. Iš
kilmėje apie naująją laureatę kal
bėjo rašytojas Algimantas Zurba. 
Mokytoja Rima Mackevičienė 
džiaugėsi savo auklėtinės ilgai
siais sakiniais, jų spalvingumu 
ir grožiu.

A. a. Česlovas Grincevičius, 
rašytojas ir žurnalistas, gimęs Vil
kijoje 1913 m. sausio 17 d., mirė 
Čikagoje birželio 28 d. Velionis 
mokėsi Kėdainių ir Kauno jėzuitų 
gimnazijose, prancūzų ir slavų 
literatūrą, pedagogiką, teatro- 
logiją ir bibliologiją studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Rašiniais pasižymėjo jau nepri
klausomoje Lietuvoje, kur nuo 
1927 m. priklausė ateitininkų 
federacijai, 1937-38 m. vadova
vo “Šatrijos” meno draugijai. Ją 
atgaivino jau įsikūręs Čikagoje 
1952 m. Čia jam taipgi teko būti 
Lietuvių rašytojų draugijos, Lie
tuvių fronto bičiulių Čikagos sky
riaus pirmininku, Pasaulio lietu
vių archyvo vadovu. 1969-78 m. 
velionis redagavo dienraščio 
“Draugas” pirmąjį puslapį, po 
Aloyzo Barono mirties tvarkė 
“Spyglių ir dyglių” skyrių. Pasi
traukęs iš “Draugo” redakcijos, 
jis pavaduodavo atostogaujan
čius redaktorius. Velionis spau
dai yra paruošęs kelių autorių 
knygas, net ir po mirties išleistą 
A. Barono romaną “Mirti visada 
suspėsi”. Minėtini ir Juozo Bra
zaičio raštų keturi tomai, velio
nies paruošti su A. Skrupskelie- 
ne. Paties a.a. Č. Grincevičiaus 
kūrybinį palikimą sudaro novelių 
rinkinys “Vidurnakčio vargonai” 
(1953), mozaikinis romanas “Ge
roji vasara” (1970) ir jaunimui 
skirtas “Vyskupo katinas” (1972).

Jėzuitų koplyčioje Jaunimo 
centre a.a. Č. Grincevičiui skir
tas gedulines Mišias liepos 1 d. 
koncelebravo prel. Ignas Urbo
nas, kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
ir kun. Petras Daugintis, SJ. Pa
mokslą sakė “Draugo” moderato
rius kun. V. Rimšelis, MIC. Skai
tinius atliko Danutė Bindokienė 
ir dr. Petras Kisielius. Giedojo 
sol. Dana Stankaitytė, vargonais 
palydėta K. Skaisgirio. Po pamal
dų trumpas atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko Jaunimo centro kavi
nėje. Atsisveikinimui vadovavo 
Lietuvių fronto bičiulių Čikagos 
skyriaus vicepirm. Stasys Džiu
gas. Velionį prisimindami, su juo 
atsisveikino organizacijų bei in
stitucijų atstovai: “Draugo” re
dakcijos, spaudos bendradarbių ir 
rašytojų — vyr. red. Danutė Bin
dokienė, Pedagoginio lituanisti
kos instituto, “Šatrijos” meno 
draugijos ir jaunimo — Stasė Pe
tersonienė, Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro — dr. Jonas Rač
kauskas, Lietuvių fronto bičiulių 
Čikagos skyriaus — dr. Kazys 
Ambrazaitis, Jaunimo centro — 
Salomėja Endrijonienė. Jiems vi
siems padėkojo velionies našlė 
Aldona Grincevičienė, privačias 
laidotuves tvarkiusi su giminė
mis ir bičiuliais. Spaudoje pra
nešama, kad urna su a.a. Č. Grin
cevičiaus palaikų pelenais liepos 
pabaigoje bus nuvežta Lietuvon. 
Antrąja laidotuvių dalimi rūpina
si ten viešintis poetas Kazys Bra- 
dūnas.

Nostalgįja praeičiai tapo Aly
taus viešojoje bibliotekoje su
rengta nuotraukų ir atvirukų pa
roda. Tie rodiniai buvo paimti 
iš A. Antanavičiaus privataus rin
kinio ir V. Stanionio spaudai pa
ruoštos knygos “Alytaus albumas 
1919-1940”. Atidarant šią paro
dą, Alytaus praeitis buvo prisi
minta skambėjusia to laikotarpio 
muzika, skaitytomis ištraukomis 
iš tuometinės nepriklausomos Lie
tuvos spaudos.

Pasaulio lietuvių dainų šven
tei skirtų suvenyrų konkursą 
1994 m. pradžioje buvo paskelbusi 
Lietuvos pramonės ir prekybos 
ministerija. Iš dalyvių buvo rei
kalaujama, kad sukurti suvenyrai 
būtų pritaikyti masinei gamybai. 
Konkursas susilaukė 24 dalyvių 
Lietuvoje, atsiuntusių 55 darbus. 
Juos įvertino septynis narius tu
rėjusi dailiųjų amatų dirbinių spe
cialistų komisija. Ji paskyrė vie
ną pirmąją 200 litų premiją, tris 
antrąsias po 150, dvi trečiąsias 
po 100 ir septynias paskatinamą
sias po 50 litų. Pirmoji premija 
įteikta E. Jasiūnaitei už lininius 
rankšluosčius ir gaireles. Mergi
nas turėjo sudominti antrosios 
premijos laimėtojos J. Plaušinie- 
nės sukurtos viršutinės kelnaitės, 
liemenės ir penki skirtingi marš
kinaičiai. Nemažos paklausos tur
būt susilaukė ir trečiosios vietos 
laimėtojo D. Mickevičiaus pasiū
lyti moliniai medaliai su dainų 
šventės simbolika, Vilniaus ir 
Kauno vaizdais. Dainų šventės 
dalyviai ir svečiai taipgi galė
jo įsigyti kaišytinių juostų, klum
pių, žvakidžių, odinių ir pintų 
suvenyrų.

Poetas ir vertėjas Eugenijus 
Matuzevičius birželio 20 d. mirė 
Krinčine, Pasvalio rajone. Ve
lionis gimė 1917 m. gruodžio 24 d. 
Rusijos Volgogrado srityje. Bai
gęs Biržų gimnaziją, 1939-43 m. 
studijavo lietuvių kalbą bei lite
ratūrą Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose. Pokario metais moky
tojavo, dirbo grožinės literatū
ros leidykloje, 1961-72 m. — “Li
teratūros ir meno” redakcijoje. 
Poezijon įžengė pirmaisiais karo 
metų eilėraščių rinkiniais “Pava
sario taku” (1941) ir “Audros 
paukščiai” (1944). Juose vyravo 
asmeniniai išgyvenimai su roman
tiniu pakilumu bei eleginiu grau
duliu. Velioniui nebuvo lengvas 
sovietinis persitvarkymų laiko
tarpis. Tai liudija ilgoka spraga 
tarp išleistų poezijos rinkinių. 
Antrąją kūrybos bangą E. Matu
zevičius pradėjo rinkiniais “Ne- 
geski, švyturio ugnele” (1960), 
“Mėnesienos krantas” (1965), 
“Vasarvidžio tolumos” (1968), 
“Paukščių Takas” (1970), “Varia
cijos ir sugrįžimai” (1980). Šio 
laikotarpio “Žalios metų salos” 
(1975) buvo įvertintos 1977 m. 
LTSR premija. Minėtina ir pasku
tinė poezijos rinktinė “Kol sau
lė nusileis” (1977). Tada pas E. 
Matuzevičių atgijo tradicinis lie
tuvių lyrikos dainiškumas. Nema
ža dalis kūrybinio aruodo tenka 
E. Matuzevičiaus atliktiems kny
gų vertimams į lietuvių kalbą. Ve
lionis birželio 22 d. palaidotas 
Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Žemaičių Kalvarija senaisiais 
tarpukario Lietuvos nepriklauso
mybės metais buvo pasižymėjusi 
gausiai lankomais kultūriniais 
bei religiniais renginiais. Kroni
kose ši vietovė minima jau nuo 
1253 m. Sovietiniais okupacijos 
metais šis istorinis miestelis ne
teko net ir Žemaičių Kalvarijos 
pavadinimo, pakeisto Varduva. 
Vietiniai pedagogai, dvasininkai, 
kultūrininkai, remiami iš čia ki
lusių veikėjų, atgimstančiai Že
maičių Kalvarijai ryžosi atgaivinti 
anksčiau turėtas tikrojo dvasin
gumo tradicijas. Gražia atgaivos 
pradžia tapo birželio ketvirtoji, 
pavadinta Dvasingumo diena. Ji 
pradėta apsilankymu Šarnelėje, 
kur gimė ir dabar yra palaidotas 
žuvęs jaunasis poetas Vytautas 
Mačernis, nuskintas sovietinio 
minosvaidžio skeveldros. Tada 
vietiniai gyventojai ir svečiai 
susirinko Mišioms Žemaičių Kal
varijos šventovėje. Dvasingumo 
dienos proga giedojo Kauno trem
tinių choras. Renginius papildė 
V. Mačernio septyniasdešimt tre
čiajam gimtadieniui skirtas lite
ratūros vakaras. Žemaičių Kalva
rijos vidurinės mokyklos direk
torius Stepas Meškauskas prane
šė, kad dabar visų laukia didelis 
darbas.. Mat reikės įsteigti Dva
singumo centrą, kuris, jungda
mas bendras Žemaičių Kalvarijos 
vidurinės mokyklos, šventovės, 
kultūros namų, V. Mačernio mu
ziejaus atstovų pastangas, skleis 
gėrio, taurumo bei dvasingumo 
sėklas. v. Kst.
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)R ĮSI K1I. I MO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

TV.

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

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. M6S 4K5. 
telefonas (416) 766-5367

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........... 5.00%

180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term, indėlius......... 5.75%
2 metų term, indėlius....... 5.75%
3 metų term, indėlius....... 6.25%
4 metų term, indėlius....... 6.50%
5 metų term, indėlius....... 6.50%
1 metųGIC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.75%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.25% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.50% 
Taupomąją sąskaitą   3.25% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 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 mortgičlus iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

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

“ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD“

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824 

Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas 

Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
• [VAIRIŲ 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

Prisimenant Lietuvos sporto 
kūrėjus

Lietuvos spaudoje vis dažniau 
išvystama rašinių prisimenant pir
muosius sportinio gyvenimo darbuo
tojus, vadovus ir buvusius iškiliuo
sius sportininkus, kurių darbas ir 
pastangos teikė daug paskatinimo 
augančiam krašto jaunimui. Vienas 
iš tokių rašinių, atspaustas “Lie
tuvos sporto” 1994.IV.12 laidoje, 
kur Arvydas Jakštas rašo apie buvu
sį Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto pirmininką, Kūno kultūros 
rūmų direktorių 1934-1940 m. ir pe
dagogą Vytautą Augustauską. Auto
rius sako, kad Vytauto Augustausko 
biografija visai negirdėta ir nie
kur pokarinėje Lietuvos sporto is
torijoje apie jo asmenybę neužsi
minta - nei enciklopedijoje, nei va
dovėliuose. O juk tai žmogus, ku
ris padėjo tvirtus pagrindus sporto 
plėtotei nepriklausomoj Lietuvoj.

Vytautas Augustauskas gimė 1904 
m. balandžio 9 d. Šiaulių apskrity
je. Jo tėvas Mykolas yra buvęs knyg
nešys. Šeima gyveno gana vargin
gai, todėl jaunajam Vytautui moks
lo siekti nebuvo lengva. 1925 m. jis 
baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 
Tais pačiais metais įstojo į Vytau
to Didžiojo universiteto technikos 
fakultetą, o po metų perėjo į huma
nitarinių mokslų filosofijos sky
rių, kurį 1931-siais ir baigė. Visą 
laiką mokėsi nuo darbo atliekamu 
laiku, nes nebuvo kas jį remtų.

Nuo 1926-jų keletą metų buvo kū
no kultūros mokytoju aukštesnėje 
mokykloje Veiveriuose. 1933 m. Vy
tautas Augustauskas pradėjo dirb
ti Kauno miesto ir apskrities Spor
to komitete, o vėliau jam vadovavo. 
Jis organizavo sporto komisijas ir 
sėkmingai joms vadovavo. Rūpinosi 
Kauno apskrities rajoniniais “Vy
čio” raitininkų sulėkimais ir daug 
dėmesio skyrė pradžios mokyklų 
mokinių fiziniam auklėjimui.

Baigęs universitetą, V. Augus
tauskas mokytojavo toje pačioje 
Šiaulių seminarijoje, kurią buvo 
anksčiau baigęs, dėstydamas lie
tuvių kalbą ir pedagogiką. 1932 m. 
jis buvo skiriamas Kauno apskri
ties II regiono pradžios mokyklų 
inspektoriumi kūno kultūros rei
kalams, o 1933 m. Augustauskas su
organizavo Aukštuosius kūno kul
tūros kursus ir tuo pačiu metu pa
skirtas Lietuvos kūno kultūros rū
mų direktoriumi.

V. Augustausko iniciatyvos dėka 
Lietuvos sportinis lygis pradėjo 
kilti tarptautinėje plotmėje. Jis 
buvo pagrindinis asmuo užmezgant 
ryšius su JAV-se gyvenančiais lie
tuvių kilmės sportininkais. Euro
pos krepšinio čempionatai 1937 ir 
1939-siais laimėti irgi V. Augustaus- 
kui padedant, rinktinei ruošiantis 
šioms pirmenybėms. Jis buvo pir
masis Lietuvos atstovas Pasauli
niuose kongresuose, 1935 m. Briu
selyje ir 1937 m. Paryžiuje. Jo min
tis surengti 1938 m. pirmąją Lietu
vos tautinę olimpiadą išsipildė. Jis 
buvo jos vyriausias organizatorius.

V. Augustauskas aktyviai bend
radarbiavo Lietuvos spaudoje. Sa
vo straipsniuose visuomet kėlė fi
zinio lavinimo būtinumą žmogui. 
Ypatingą dėmesį jis kreipė į jauni
mo fizinio auklėjimo metodiką. Jis 
rašė: “Kūno kultūra, apimdama 
žmogaus prigimties ir sąmonės 
pareiškimo sritį, ilgainiui sudarė 
atskirą mokslo discipliną, kuri glau
džiai susijusi su biologijos ir dva
sios disciplinomis. Kūno mankštos 
dalykai yra neatskiriamai susiję 
su kariniu parengimu. Tuo labiau, 
kad pats pasirengimas ginti savo 
kraštą, jo laisvę bei nepriklauso
mybę privalo pilnutinai išugdyti 
asmenybes: fiziškai sveikas, pajė
gias ir išsilavinusias. Paliegęs tau
tos kūnas neįstengia ne tik pasi
priešinti priespaudai, bet naikina 
kūrybines pastangas: visą tautą vel
ka į dvasios skurdą ...”

Nuo 1938 m., kai buvo uždaryti 
Aukštieji kūno kultūros kursai, V. 
Augustauskas dėstė ir vadovavo kū
no kultūros katedrai Vytauto Di
džiojo universitete. Bolševikams 
okupavus Lietuvą, V. Augustauskas

VYTAUTAS AUGUSTAUSKAS, 
(nuo 1939 m. Augustaitis) Lietuvos 

sporto kūrėjas-pedagogas

Patarėjas A. Laukaitis
Lietuvos kūno kultūros ir sporto 

departamentas patarėju bendradar
biavimui su išeivijos lietuvių spor
to organizacijomis paskyrė Austra
lijos lietuvių fizinio auklėjimo są
jungos pirmininką Antaną Laukaitį, 
kuris šias pareigas mielai prisiėmė.

Lietuvos futbolo rinktinė 
žaidė Čekijoje

Gegužės 25 d. Ostravoje, Čekijo
je, Lietuvos futbolo rinktinė žaidė 
šiemet antrąsias draugiškas tarp
tautines rungtynes su Čekijos na
cionaline komanda. Kaip žinome, 
Vilniuje anksčiau mūsiškiai buvo 
žaidę 1-1 rezultatu su Izraelio fut
bolininkais. Šį kartą sėkmė nebuvo 
lietuvių pusėje, ir jie pralaimėjo 
3-5. Rungtynėse negalėjo dalyvau
ti pagrindinis rinktinės vartinin
kas Gintaras Staučė (jis turėjo tą 
dieną atstovauti Maskvos “Sparta
kui”, o vartus gynęs panevėžietis 
Alvydas Skrupskis įleido kelis leng
vus įvarčius. Taip pat labai klydo 
ir gynimas. Tačiau įmušti trys įvar
čiai rodo, kad Lietuva buvo kieto
kas riešutas. E. Šulaitis

/fvMvi LIETUVIŲ
■I ..J T KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS

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

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

DRAUDA
Gyvybės - verslo — namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED 

—i - 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

buvo ištremtas ir nuo 1941 m. dir
bo NKVD lageryje Rybinske. Po ket
vertų metų tremties 1945-siais su
grįžo atgal į Lietuvą. Tai padėjo 
bendras Kūno kultūros rūmų dar
buotojų laiškas sovietų valdžiai, 
įrodantis buvusio direktoriaus ap
kaltinimo nepagrįstamumą. Grįžęs, 
kaip specialistas, buvo pakviestas 
dirbti į Kūno kultūros institutą pe- 
dagogikos-psichologijos katedros 
vedėju, kur greta dėstė kūno kultū
ros istoriją ir pedagogiką. Viskas 
tačiau, buvo neilgam. Tuometinis 
Lietuvos komunistų partijos pirma
sis sekretorius A. Snečkus, išsikvie
tęs V. Augustauską, trumpai pasakė, 
kad jis pedagoginio darbo dirbti 
negalįs. Taip pat jam nebuvo leista 
ginti parašytos kandidatinės diser
tacijos.

Negalėdamas dirbti pedagoginio 
darbo, V. Augustauskas įsidarbi
no sporto reikmenų kombinate 
“Startas” ir ėjo vedėjo pareigas. 
Sušlubavus sveikatai, sulaukęs vos 
54 metų amžiaus, 1958 m. mirė. Buvo 
reabilituotas 1989-siais ir 1994-jų 
kovo 29 dieną Kūno kultūros insti
tute respublikinės konferencijos 
“Lietuva ir pasaulio olimpinis ju
dėjimas” metu buvo atidengta me
morialinė lenta Vytautui Augus- 
tauskui, kurios autorius-skulpto- 
rius Algimantas Šlapikas. Taip bu
vo įamžintas V. Augustausko vardas.

Baigdamas rašinį Arvydas Jakštas 
sako: “Toks Lietuvos sporto puose
lėtojo, fizinio lavinimo propaguo
tojo, karšto savo tėvynės patrioto 
likimas... Reikia tikėtis, kad Lietu
vos sporto visuomenė, sporto istori
kai įvertins Vytauto Augustausko 
nuopelnus Lietuvos sportui...” Sig. K.

Kazimiera Prunskienė 
pirmininkė

Buvusi Lietuvos ministerė pirmi
ninkė K. Prunskienė išrinkta nau
jai įkurtos Baltijos šalių moterų 
krepšinio lygos pirmininke. Vilniu
je vykusių Europos moterų krepši
nio pirmenybių metu buvo įsteigta 
ši Baltijos šalių moterų krepšinio 
lyga. Joje žais 8 komandos: Kauno 
“Viktorija”, Vilniaus “Rina”, Kau
no “Apus”, dvi komandos iš Latvi
jos ir po vieną iš Estijos, Moldovos 
ir Baltarusijos.

Atrodo, kad buvusi ministerė pir
mininkė yra susidomėjusi moterų 
krepšiniu. Naujai įkurtos Lietuvos 
moterų krepšinio lygos generalinis 
sekretorius Vidas Virbickas infor
muoja, kad šioje lygoje žais Kau
no “Viktorija", “Apus”, Vilniaus “Ri
na”, Marijampolės “Gija” , Šiaulių 
“Maistas”, Klaipėdos “Universite
tas”, Mažeikių “Incomi” - iš viso 7 
komandos. V. Viibickas pareiškė, 
kad jam organizaciniame darbe la
bai padeda Kazimiera Prunskienė, 
instituto “Lietuva-Europa” direk
torė, kuri yra naujai įkurtos Bal
tijos moterų krepšinio lygos pir
mininkė.

Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas 
ir kapitonas GINTARAS STAUČĖ 
rungtynėse prieš Izraelį Vilniuje 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ateitininkai rug

pjūčio mėn. dalyvaus keliaujan
čiose Lietuvos vyskupijų rengia
mose stovyklose. Jaunučiai Ame
rikoje ir Kanadoje dalyvaus JAS 
stovykloje liepos 24 — rugpjūčio 
6 d.d. Dainavos stovyklavietėje 
Mičigano valstijoje. Toje pačio
je vietoje moksleiviai stovyklaus 
rugp. 7-14 d.d. Liepos 17-23 d.d. 
Dainavoje stovyklauja sendrau
giai.

Šios savaitės mintis: “Žalia pieva 
lygumėlis, / baltas, baltas kranto 
smėlis, / tyliai teka Nemunėlis į 
marias” (tradicinė stovyklinė dai
na). D.G.

Skautų veikla
• LSS tarybos pirmijos pirm, 

v.s. fil. Kęstutis Ječius sveikina 
visus šios vasaros stovyklautojus, 
linkėdamas kiekvienam įvykdyti ir 
pasiekti savo planus ir tikslus.

• “Romuvos” darbų talkoje su 
tuntininkais dalyvavo 30 savano
rių. Nors savaitgalis buvo lietin
gas, bet daug padaryta. Neužbaigti 
darbai bus tęsiami liepos 23-24 d.d. 
antrojoje talkos išvykoje. Maisto 
nereikia vežtis, nes vietoje jis 
bus gaminamas “Romuvos” komi
teto. Džiugu, kad visi talkininkai- 
kės yra antrosios išeivių kartos, 
pilni geros nuotaikos ir ryžto “Ro
muvą” sutvarkyti saugiam ir geram 
stovyklavimui. Jei reikėtų už to
kią darbo jėgą mokėti, būtų neįma
noma viso to padaryti, nes darbi
ninkų, ypač specialistų, atlygini
mai aukšti. Malonu, kad sk. tėvų 
tarpe yra įvairių specialistų, ge
rai suprantančių “Romuvos” būk
lę, ir jie mielai ją tvarko. M.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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- i 
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.

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).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

rut CM ATI L lito HuranltrLa Si.. 17»-7M3
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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 “| QO milijonų dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0HM
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2

(prie Turner & Porter laidotuvių namų).
Rožės ilgais kotais $19.95 už tuziną, normalaus dydžio $9.95 už tuziną.
Paruošiame gėles įvairioms progoms - vestuvėms, laidotuvėms ir 1.1. 

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & APPLIANCES 

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

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

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)

SOLD
COLDUJeiX 
BANKCRU

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

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

RESIDENTIAL REAL ESTATE

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.

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 LIETU Visuomet geriausio
mis kainomis per Amsterdamą, Berlyną, Frankfurtą, Helsinki 
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 (VAIRIUS BILIETUI 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



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
AUKA SINTAUTŲ ŠVENTOVEI
A.a. Onos Endriukaitytės-Šukie- 

nės ir a.a. Joanos Šukytės-Zubric- 
kienės atminimui, giminių bei ar
timųjų Kanadoje ir Amerikoje pa
geidavimu, auką, skirtą Sintautų 
parapijai Lietuvoje, gavome ir lė
šas panaudojame jau dabar Sin
tautų bažnyčios Didžiojo altoriaus 
restauracijai. Amžinąjį atilsį duok 
mirusioms, Viešpatie, laimink, 
Dieve, giminių ir artimųjų gyve
nimus.

Meldžiuosi už gyvus ir mirusius.
Prel. A. Maskeliūnas, 

1994.07.05 Sintautų klebonas

AUKA “TŽ” LOTERIJAI
Prieš kiek laiko klausėte, ką 

Jums daryti su tuo paveikslu, ku
rį aš laimėjau Jūsų loterijoje. Esu 
labai laimingas, kad man nusišyp
sojo laimė. Dabar neatmenu, ar aš 
Jums atsakiau į Jūsų užklausimą. 
Juk Jūs turbūt vėl organizuosite 
panašų pobūvį su loterija. Tad aš 
ir aukoju šį savo laimikį tai sekan
čiai loterijai. Vėl pirksiu bilie
tus ir gal vėl jį išlošiu. O dabar 
priimkite šį mano laimikį kaip ma
no auką “TŽ”.

Jūsų laikraštis puikiai eina ir 
daro yis malonesnį įspūdį. Ypač 
turinys ir išvaizda pagerėjo. Džiu
gu, kad paskutiniu metu į redakto
rių kolektyvą įsijungė naujų ir 
jaunesnių jėgų. Tai duoda šviesių 
vilčių laikraščio ateičiai.

J. Daugėla, 
Ormond Beach, FL

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai

WJkPOLIMEX FORWARDING INC.
Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

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 1 4 nuostabių dienų Karibų jūroje. 

Išvyksta 1995 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)

VITKAUSKO ŽYGIŲ SVARBA
“TŽ” 1994 m. 23 nr. P. Palys sa

vo straipsnyje “Kalnai tegul pa
laukia” pasisakė prieš žymų alpi
nistą Vladą Vitkauską bei jojo 
veiklą. V.V., rizikuodamas savo 
gyvybe, pernai vienišas įkopė ir 
iškėlė Lietuvos trispalvę Everes
to viršukalnėje. Jis ir toliau tę
sia savo užsibrėžtą tikslą: įneš
ti jam brangią trispalvę į visas 
kontinentų aukščiausias viršukal
nes. Jau jojo yra pasiekta: Euro
poje - Elbrusas, Azijoje - Everes
tas, Š. Amerikoje - McKinley. Da
bar V.V. ruošiasi kopti į Kiliman- 
džiaro - Afrikoje, Acancagūa - P. 
Amerikoje, Kosciusko - Australi
joje ir Vinson - Antarktikoje. Iki 
šiol jis kopia vienišas - “solo”. 
Jeigu ir toliau jam taip seksis, 
V.V. gali pasiekti legendinių al
pinistų rezultatus (austro Mes
sner, lenko Kukučkos ir tik kele
to kitų), kurie vieniši yra įkopę 
į aukščiausias pasaulio viršukal
nes. Deja, jie veik visi yra žuvę.

P. Palys VI. Vitkausko pavojin
gus žygius laiko nuotykių ieškoji
mais ir menkaverčiais. Pagal p. Pa- 
lį, Lietuvos vėliava svarbi ir reikš
minga ant našlaitynų pastatų. At
rodo, jam Lietuvos trispalvė ir ki
ti simboliai nėra svarbūs nei reikš
mingi. Juk tautos simboliai, kaip 
trispalvė, demonstruojami tautoje 
bei pasaulyje, liudydami pasiek
tus didelius darbus, herojiškus žy
gius, išskirtinius talentus. Visa 
tai yra skatinantys dalykai ir 

reikšmingi Lietuvos gerovei bei 
garbei.

“TŽ” 25 nr. mūsų populiari rašy- 
toja-žurnalistė A. M. Balašaitie- 
nė savo rašinyje “Visokių reikia” 
švelniai bet tiksliai atremia p. 
Palio nuomonę. Gerai pažįstu VI. 
Vitkauską ir M. Kuzminską. Kartu 
džiaugėmės ir jų pasisekusiu {ko
pimu į McKinley, Aliaskoje. Tai 
šaunūs lietuviai alpinistai, Ka
lantos laikų patriotai. Daug gerų 
komentarų jie susilaukė Anchora
ge spaudoje ir tarpe įvairių šalių 
alpinistų. Jie abudu buvo oficia
liai priimti miesto mero kaip įga
lioti Vilniaus mero Jasulaičio at
stovai. Užsimezgė ryšiai tarp Vil
niaus ir Anchorage miestų ne vien 
tik simboliškai. Algirdas Nakas,

Sunny Hills, FL

ROMAS KALANTA IR PLAKATAI
Tai atsitiko maždaug prieš 15 

metų Raudondvaryje, Kauno ra
jone. Vieną rytą po miestelį pa
sklido žinia, kad iš po nakties, 
keliose vietose pasirodė prikli
juoti plakatai “Laisvę Lietuvai”. 
Nespėjo žmonės dar atsikelti iš 
miego, o plakatai buvo jau nuplėš
ti. Juos matė nedaug žmonių, gir
dėjo tik, kad plakatų buvo keturi. 
Tuo būtų viskas ir pasibaigę, jei 
į vidurinę mokyklą nebūtų pradė
jęs važinėti saugumo darbuoto
jas. Jis užsidarydavo direkto
riaus kabiente ir kažką ten dir
bo. Pasirodo, kad jis ieškojo kal
tininkų. Ir surado. Tai buvo vy
resnių klasių mokinė Rasa Uto- 
paitė, mokyklos komjaunimo sek
retorė. Buvo pravesti atitinkami 
apklausinėjimai, mergaitė prisi

Vilniaus folkloro ansamblis “Ūla”, liepos 2 d. atlieka programą Hamiltono miesto tarptautiniame festivalyje 
“Earthsong” Nuotr. A. Stanevičiaus

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.

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

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

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

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

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

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

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

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

pažino, buvo atleista iš sekreto
rių ir pašalinta iš komjaunimo, 
ir viskas. Nors ji kovose už 
Lietuvos laisvę daugiau ne- 
bedalyvavo, bet šį jos poelgį aš 
laikau žygdarbiu, ir verta, kad apie 
jį tautiečiai išgirstų. Reikšmin
ga, kad tai atsitiko po keleto me
tų nuo R. Kalantos susideginimo. 
Toji auka turėjo padariusi įta
kos jaunimui ir galbūt ne vieną 
pašaukė ir dar pašauks žygdar
biams. Įdomi smulkmena, kad žmo
gus, plėšęs tą rytą plakatus, šian
dien gieda parapijos chore.

Danutė Ulienė, Raudondvaris

JŠ Y E S E TV O S

Atspės vėliau
Vyras grįžta namo pietų.
— Atspėk, brangusis, ką aš 

tau šiandien paruošiau, — sa
ko jam žmona.

— Pirmiau valgykime, o po to 
aš pabandysiu atspėti.

Patirtis
— Atėjo Orfėjus, — pranešė 

Hadas. — Jis prašo atiduoti 
Euridikę. Ką darysim?

— Atiduok, — liepė Dzeusas. 
— Sąlygos tokios: jeigu jis su
gebės išvesti Euridikę iš mi
rusiųjų šalies nė karto į ją ne
pažvelgęs, — ji vėl priklausys 
jam. Bet Orfėjus to nesugebės.

— Sugebės, — atsiduso Ha
das. — Jie jaųįtreji metai kaip 
vedę... j

Įvairios žinios
Vida Juozaitytė, veikli moky

toja, užsimojusi padėti Lietu
vos mokytojams, ten pertvar
kant švietimą, suorganizavo 
baltiečių švietėjų draugiją, 
kurių narių keliones į Balti
jos kraštus sutiko apmokėti 
Kanados valdžia. Su Lietuvos 
švietimo ministerijos atsto
vais tartasi praeitą kovo mė
nesį. Susitarta dėl šios vasa
ros dėstymo vietovės. Tai Šiau
lių miestas, kuriame semina
ras prasidės liepos 25 d. ir 
baigsis rugpjūčio 19 d. Į Lie
tuvą vyksta mokytojos-talki- 
ninkės: Aušra Baršauskienė, 
Vida Juozaitytė, Aldona Šimo- 
nėlienė, Vida Yčaitė-Abell, 
Vida Petrašiūnaitė, Line Pi
card, Theresa Olsheskie ir Vi
da Stanevičienė. Pastaroji su 
Vida Juozaitytė buvo tos veik
los pradininkės, prieš porą 
metų psisijungusios prie JAV 
talkininkių.

Nuolatinės misijos prie 
Jungtinių Tautų 1994 m. lie
pos 8 d. pranešime, veteranas 
diplomatas Anicetas Simutis, 
vasario 11 d. sulaukęs 85 m. 
amžiaus ir Lietuvos diplomati
nėje tarnyboje dirbęs 60 metų, 
1994 m. liepos 4 d. pasitraukė 
iš Lietuvos respublikos amba
sadoriaus Jungtinėse Tautose 
pareigų. Lietuvos preziden
tas, įvertindamas jo nuopel
nus nepriklausomai Lietuvai, 
ambasadorių Anicetą Simutį 
apdovanojo DLK Gedimino 
Hl-čiojo laipsnio ordinu. Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijos pavedimu, Misijos pa
tarėjas Algimantas Gureckas 
paskirtas laikinuoju reikalų 
patikėtiniu (charge d’affaires).

“Ūla”, Vilniaus folkloro an
samblis, kartu su Kretingos Šv. 
Antano kolegijos instrumenta
listais, pakviesti Hamiltono 
miesto festivalio “Earthsong” 
ir Kvebeko Drummondville 
pasaulio folkloro festivalio 
organizatorių, birželio 28 — 
liepos 4 d.d. lankėsi Hamilto
ne ir Toronte. Šventovėse mel
dėsi ir giedojo už mirusius 
tremtinius, apžiūrėjo žymes
nes vietas, pabendravo su tau
tiečiais. Tame tarptautiniame 
folkloro festivalyje birželio 
30 d. dalyvavo ir visos trys Ha
miltono “Gyvataro” tautinių 
šokių grupės.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (įpietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 416-530-1070

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 768-5677

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

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

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

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 
M6P1A6

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

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

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

5 Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲlOML. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

RF/14KK West Realty Inc.
1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 į

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

W 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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Įstaigos telefonas

(416)532-3443

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

DRAI DA ----lASL RAACE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
, (416) 533-1121 FAX 533-1 122

\-------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
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TO RODI T ©«T MONTREAL
Anapilio žinios

— Anapilio didžiosios autoaikš- 
tės vandens nutekėjimo, grindimo 
ir asfaltavimo darbus sąžiningai 
prižiūrėjo A. Rūta. Jam nuoširdi 
Anapilio korporacijos ir parapi
jos padėka. Šią savaitę buvo už
baigtas ir aikštės sužymėjimo dar
bas automobilią statymo vietoms. 
Šiek tiek su bendrovėmis nuside
rėjus, iš viso Anapilio autoaikš- 
čių pagerinimui išleidome $256,- 
427.50, o autoaikštės vajui iki šiol 
yra suaukota $45,959.82.

— Liepos 10, sekmadienį, pa
krikštyta Gintaro ir Lisa Dawn 
(McClain) Karosų dukrelė Ašly- 
na-Kotryna.

— Kanados lietuvių muziejaus 
Anapilyje patalpose vyksta Da
riaus ir Girėno parodėlė; išsta
tytas jų lėktuvo modelis, nauja 
dešimties litų moneta jų garbei 
ir 1933 m. suvenyrai. Muziejaus 
lankymo valandos: sekmadieniais 
nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v., o pirma
dieniais nuo 12 v.d. iki 9 v.v.

— Adomo Jakšto spaustuvei dar 
reikia gausios tikinčiųjų para
mos. Skatiname parapijiečius 
remti šį svarbų projektą ir aukas 
aukoti per parapiją, idant būtų 
išduodami pakvitavimai atleidi
mui nuo pajamų mokesčių.

— Mišios liepos 24, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Bronių Znotiną, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 10 
v.r. už Monkevičių šeimos miru
sius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 230 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė: doc. technikos daktarė 
Nijolė Mandeilytė iš Kauno; Dai
va Kelmaitė, Mindaugas Kelmas, 
Alma Kelmienė iš Panevėžio; Da
nutė Smilgevičienė iš Montrea- 
lio; Vida Krilavičiūtė iš Vilniaus, 
A. ir L. Palilioniai iš Ontario 
prov., Severinas ir Liucija Kru- 
zuliai iš Darien, IL, USA, Birutė 
Boriešonskienė iš Klaipėdos. Sve
čius supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos narys Henri
kas Sukauskas.

— 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 komen
dantui) tel. 614-7739 arba E. Bart- 
minui tel. 249-0490.

— LN seklyčioje liepos 24 d.,
1.30 v.p.p. bus rodoma nuotaikin
ga lietuviška komedija “Riešutų 
duona”.

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

Mylimos mamos a.a. Micha- 
linos Dausienės vienerių metų 
mirties prisiminimui duktė 
Aldona ir žentas Mečys Empa- 
keriai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Aldonos Šapokaitės-Ši- 
pelienės vienerių metų mir
ties sukaktį minėdama, šeima 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $100.

“Tėvynės sąjungos” Hamil
tono skyrius paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $50.

A. a. J. Paketurienės prisi
minimui, reikšdami užuojautą 
vyrui Stasiui Paketurai, Liu- 
sė, Vincas ir krikšto sūnus 
Paulius Kolyčiai “Tėviškės 
žiburiams” paaukojo $40.

Adomo Jakšto spaustuvei 
aukojo: $100 — M. A. Empake- 
riai (a.a. Michalinos Dausie
nės I mirties metinių proga).

PATYS PRISIRINKITE
AVIEČIŲ
aftwWHITTAMORE'S

FARM
ŽIRNIAI, PUPOS, JUODIEJI IR RAUDONIEJI SERBENTAI 

Adresas: 8100 Steeles Ave. E
4 mylios į rytus nuo Markham Road (Highway 48)

905-294-3275

■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiin 
royal lepage 
■■■■MIMMMIIIIII

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
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
— Lietuviškai kalbančių vaikų 

stovykloj šiuo metu stovyklauja 120 
vaikų. Stovyklos komendantas yra 
Jurgis Valaitis, stovyklos kapelio
nas kun. Edis Putrimas, muzikos va
dovė Rasa Poškočimienė, vadovai ir 
įvairių užsiėmimų koordinatoriai: 
S. Bakšys, A. Čeponkus, R. Čepas, H. 
Chad, M. Kazlauskis, L. Kazlauskytė, 
L. Genytė, D. Batraks, A. Morkūnas, 
J. Enskaitytė, J. Macijauskaitė, R. 
Pečiulis, L. Pranaitytė, D. Puterie- 
nė, E. Putrimienė, M. Šileika, A. 
Slapšys, V. Tirilienė. Stovyklos gy
dytoja dr. R. Jenkin; stovyklos or
ganizatorė Lina Kuliavienė; šeimi
ninkės: B. Wilkinson, V. T. Enskai- 
tienė, R. Giniotienė, V. Duliūnienė, 
D. Valaitienė, J. Yčienė. Indus tvar
ko p. Jane ir p. Jonas. Ūkvedys - Ri
mas Smalenskas.

— Tarptautinio karavano lietuvių 
paviljonas “Vilnius” padarė $4000 
pelno. Ši suma bus perduota Puns
ko lietuvių parapijai, kuri šiuo me
tu remontuoja ir atnaujina savo 
šventovę. Paviljoną suorganizavo 
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūris Kanadoje, kuriam pirmi
ninkauja D. Didžbalienė.

— Maldininkų kelionė į Midlando 
Kanados kankinių šventovę, kurią 
organizuoja KL katalikų centras, 
įvyks rugpjūčio 7 d. Mišios bus 3 
v.p.p. Autobusas nuo mūsų šven
tovės išvyks 12 v. ir grįš apie 7 v.v. 
Kelionės kaina $17.

— Mišios liepos 24, sekmadienį,
8.30 v.r. už a.a. Mariją ir a.a. Tadą 
Normantus, 9.20 v.r. už a.a. Juozą 
Gegužį, 10.15 v.r. už a.a. Oną Sku- 
kauskienę, a.a. Juozą ir a.a. Agotą 
Vainas, Karosų ir Jarmalavičių šei
mų mirusius; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

“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.

Tradicinė maldininkų kelio
nė į Midlando Kanados kan
kinių šventovę rengiama 1994 
m. rugpjūčio 7 d., sekmadienį. 
Šiais metais norime pagerbti 
Lietuvos kankinius. Mišios 
šventovėje 3 v.p.p. Prieš Mi
šias bus kalbamas Rožinis, 
o po Mišių vainiko padėjimas 
prie lietuviško kryžiaus. Pa
mokslą pasakys Lietuvos kan
kinių parapijos klebonas kun. 
Jonas Staškus, giedos Hamil
tono Aušros Vartų parapijos 
choras, vadovaujamas D. 
Deksnytės. Kviečiame visus, 
kurie tik gali, gausiai šioje 
šventėje dalyvauti ir savo at
silankymu ir malda pagerbti 
Lietuvos kankinius. Organiza
cijos kviečiamos dalyvauti 
su savo vėliavomis.

Maldininkų patogumui už
sakytas vėsinamas autobusas, 
kuris išvyks nuo Prisikėlimo 
parapijos 12 vai. Kelionės kai
na 17 dol. Norinčius juo pasi
naudoti, prašome užsiregist
ruoti Prisikėlimo parapijoje, 
tel. 533-0621. Kanados lietuvių 

katalikų centras
Anapilio autoaikštės vajui 

aukojo: $200 — J. Gipas; $150 
— F. Timukas; $100 — A. Gai- 
delienė, J. Staškevičius, S. 
Radzevičienė, E. Dubininkas; 
$50 — S. Matulevičienė.

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

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, atvykęs dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų šventėje, gausių pra
eivių dėmesio centre Katedros aikštėje Vilniuje. Nuotraukos dešinėje - vadovas JUOZAS KARASIEJUS

Nuotr. J. Gaižutytės

Spaudoje ir gyvenime
Pakeisti laikraščių pavadinimai Lietuvoje • Ateitininkų 
kongresas • Premija labdaros veikėjai vienuolei Albinai 

Pajarskaitei • Ginčai dėl televizijos
TRAIDENIS RAUDELIŪNAS

Net keli leidiniai pakeitė 
savo pavadinimus. Savaitraš
tis “Naujasis dienovidis” tapo 
tiesiog “Dienovidžiu”. To pa
geidavo ne tik daugelis laik
raščio skaitytojų, bet ir prieš
karinio “Dienovidžio” redak
torius poetas Bernardas Braz
džionis. Šia proga “Redakcijos 
skiltyje” apžvelgiama trumpa 
laikraščio istorija. Pradžia 
buvusi labai sunki. Tik pradė
jus leisti laikraštį 1992 me
tais, jį net respublikos gene
raliniam prokurorui apskun
dė du dabartiniai redaktoriai 
— “Atgimimo” ir “Lietuvos ai
do”. O po metų jį mėgino už
drausti spaudos departamen
to padalinys — Valstybinis 
leidybos centras.

“Ir vis dėlto, — rašoma skil
tyje, — mes įrodėme, kad nu
gali tikėjimas idealu ir gera 
valia”. Savo žodžius laikraš
tis skiria visiems geros va
lios žmonėms. Jis ir toliau ne
pataikaus blogiui ir nesitaiks
tys su konjunktūra. Plaukda
mas per pavojingus rifus, laik
raštis turi švyturį — Visaga
lio Kūrėjo nurodytą kryptį ir 
uostus. “Laisvos visuomenės

“Lithuanian Heritage”, dvi- 
mėnesinis spalvotas, geros iš
vaizdos žurnalas anglų kalba, 
leidžiamas Baltech Publish
ing JAV-bėse. Leidėjai kvie
čia jį užsisakyti. Prenumera
ta JAV-bėse metams $24.95. At
skiro nr. kaina $4.50. Kanado
je $12 daugiau, kitose valsty
bėse $24 daugiau. Susipažini
mui siunčiamas iš anksto su
mokėjus JAV-bėse $3.50, Ka
nadoje $4.50 JAV dol. Adresas: 
Baltech Publishing, P.O. Box 
225, Lemont, IL 60439, USA.

A. a. Valerijos Anysienės atmi
nimui pagerbti laidotuvių metu 
suaukota Sibiro tremtinių-kali- 
nių grįžimo fondui: $100 — H. Di
lienė, dr. L. Finkelstein, Aid. Rau- 
linaitienė su šeima, dr. K. iri. Šal
kauskai; $50 — E. ir dr. J. Čuplins- 
kai, J. ir G. Gražiai, V. ir G. Karai- 
čiai, S. ir dr. B. Mikrutai, V. Mont
vilas, R. Peldžienė, G. Pogožels- 
kienė, dr. J. Rimšaitė, A. ir A. Ta
muliai, dr. J. ir dr. M. Uleckai; 
$40 — H. Paul; $30 — dr. J. Yčas, 
H. Stakienė, M. Žyvatauskas; $25 — 
B. Golko, M. Tamulaitienė; $20 — 
J. ir B. Danaičiai, G. Balčiūnie
nė, dr. A. Matulionienė, Jūratė 
N.N., A. Mikšienė, M. Miliauskie
nė, J. Pacevičienė, A. ir J. Pūkai, 
V. Šližienė, H. ir E. Stepaitis, P. 
ir V. Sturm, A. Sungailienė, I. Vib- 
rienė; $10 — H. Balčiūnienė, I. 
Kairienė, E. ir M. Krygeriai, K. 
Manglicas, A. ir S. Pacevičiai, M. 
Povilaitienė, G. Procuta, R. Sa
kutė, L. ir V. Sendžikai, A. Skilan- 
džiūnas, J. ir M. Trečiokai. Nuo
širdžiai dėkinga velionės šeimai 
ir visiems aukotojams —

Tremtinių-kalinių grįžimo 
fondo atstovybė Kanadoje

Patikslinimas. “TŽ” 28 nr. ko
respondencijoje apie Ontario 
konservatorių susirinkimą iš
spausdintas ne tas Antano Rašy
mo telefonas. Norint su A. Rašy
mu susisiekti, reikia skambinti 
jo namų tel. 416-233-7757.

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai 'Stogų dengimai 

625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y1K4 

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

laisva krikščioniška dvasia 
turi būti mūsų vėliava, mūsų 
siekimas, atsimenant, kad be 
atsakomybės nebus tikros lais
vės, o tik jos iliuzija”.

Pakeitė savo pavadinimą ir 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos oficiozas — “Tiesa” 
virto “Diena”. Tačiau, bent 
kol kas, laikraščio pobūdis 
nepasikeitė.

♦ ♦ ♦
Liepos 14-17 d.d. Vilniuje 

įvyko XII ateitininkų kongre
sas su šūkiu: “Ateitį regiu tė
vynės laimingą”.

Spaudoje pasirodė ištrau
kos iš “Ateitininkų manifes
to”, kurį parengė profesorius 
daktaras Arvydas Žygas. Šis 
dokumentas, autoriaus many
mu, turėtų būti ašis, aplink 
kurią turėtų suktis kongreso 
dalyvių mintys, kalbos, pasiū
lymai.

Išspausdintose ištraukose 
aptartos ateitininkų pareigos, 
tikslai ir uždaviniai. Profe
sorius Žygas teigia: “Mūsų tiks
las — įgyvendinti istorinio 
tęstinumo pagrindą visose gy
venimo srityse. Išpažįstame, 
kad Lietuva — tai Dievo dova
na mums, paveldėta iš praei
ties kūrėjų, puoselėtojų ir 
atnaujintojų. Lietuvos dova
na paskirta mums prieš mūsų 
gimimą ir per mus dovanoja
ma ateičiai. Išpažįstame, kad 
būti lietuviu — tai Dievo do
vana, didžioji privilegija šio
je žemės kelionėje, ir stengsi
mės šią lietuvybę garbingai iš
pažinti savo gyvenimo darbais 
ir idealistiniais siekiais.”

• * * *
Kita, labai maloni žinia, su

sijusi taip pat su “Ateities” 
organizacija. Ateitininkių vi- 
suomenininkių korporacija 
“Giedra” JAV kas antri metai 
parenka lietuvę moterį, nuo
sekliai, ištvermingai dirban
čią ir išryškėjusią krikščio
niškų idealų tarnyboje mūsų 
tautos ir Kat. Bendrijos ge
rovei. Tokia moteris specialiu 
žymeniu ir pinigine dovana 
premijuojama ir pristatoma 
visuomenei.

Tokia premija, įsteigta prieš 
keletą metų, yra apdovanotos 
jau keturios lietuvės moterys: 
generalinė konsule Juzė Dauž- 
vardienė —JAV-se, Nijolė Sa- 
dūnaitė — Lietuvoje, Alina 
Grinienė — Vokietijoje, Gintė 
Damušytė — JAV-se. Šiais me
tais minėtos premijos laurea
te tapo Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos vienuolyno 
viršininkė, “Caritas” organi-

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.

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

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. 

zacijos generalinė sekretorė 
— sesuo Albina Pajarskaitė.

“Caritas” šūkis: “Kilti ir 
kelti”. Jau bveik penkeri me
tai organizacija darbuojasi 
visame krašte. Būna ir kriti
kos, ir nepasitenkinimo. To
kio darbo pradininkė gerai 
žino, kas jos laukia. Darbo 
tikslas jai buvo aiškus — pri
kelti sovietinės sistemos su
niekintą 
kelti jį 
lygio.

Sesuo 
gavusi žinią apie jai skirtą pre
miją, parašė laiške korporaci
jos pirmininkei: “Ne man pri
klauso ši premija. Dabar Lie
tuvoje yra daug moterų, ku
rios ištvermingiau nei aš at
lieka krikščioniškų idealų tar
nybą. Todėl ne aš, o jos nusi
pelno lietuvės moters, pasižy
mėjusios krikščioniškų idealų 
tarnyboje, premijos”.

* * *

eilinį žmogų ir pa
iki tikrojo žmogaus

Albina Pajarskaitė,

Spaudoje vis dar nenutyla 
diskusijos dėl televizijos. Dak
taras Romualdas Grucė straips
nyje “Televizija - ne panacėja” 
rašo: “Katalikai turėtų apskai
čiuoti ir pareikalauti iš visuo
menei tarnaujančios, o ne vis
ką sau glemžiančios valdžios, 
kad pagal katalikų procentą 
visuomenėje atitektų jiems 
priklausanti laiko radijuje ir 
televzijoje dalis, kaip ir ati
tinkama išlaidų švietimui bei 
kultūrai ugdyti dalis. “Kita ver
tus, televizijos negalima trak
tuoti kaip vaisto nuo visų blo
gybių. Pati savaime ji negali 
nei kurti, nei plėtoti ar skleis
ti gyvenimo. Televizija niekuo
met neatstos maldos ar dvasi
nio mąstymo.

Sprendžiant iš leidinių, šia 
tema bus dar ilgai diskutuo
jama.
Testamentiniai palikimai

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

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.

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.

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

(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.

Vilniaus folkloro ansamblis “Ūla”, 
važiuodamas iš Hamiltono, porai 
dienų buvo sustojęs Montrealyje. 
Liepos 6, trečiadienį, 7 v.v. AV pa
rapijos salėje koncertavo lietu
viams. Nepatogus laikas ir užplūdę 
karščiai neatbaidė montrealiečių 
- prisirinko beveik pilna salė. Pro
grama buvo įvairi: gražios sutarti
nės, skudučiai, ragai, armonika, 
armonikėlė bei gyvi šokiai, kurie 
išjudino ne tik jaunesnius, bet ir 
žilo plauko sulaukusius. Po užkan
džių ansamblis išvažiavo į Tarp
tautinį folkloro festivalį Drummond- 
ville, Que. (Miestelis yra 100 km į 
pietryčius nuo Montrealio). Ten da
lyvavo iš dvidešimt kraštų apie 1000

40 METŲ ATEITIES 
PERSPEKTYVOJE

TEBŪNA tai paskatinimas jaunimui eiti [savarankišką 
darbą ar verslą. Kiek daug lietuvių yra baigusių 
[vairius mokslus, kaip mažai dirba savose įstai
gose, įmonėse, prekyboje.

JAU dabar patyrėme, kad įgytas mokslo laipsnis ne 
visada užtikrina pastovų darbą.

JAUNIME, dirbkime savarankiškai - tai pelninga. Pats 
kuri savo darbo planus, nepriklausai nuo kitų.

ADAMONIS Insurance Agency Inc. yra savarankiška 
draudimo įstaiga. Agentūra yra korporacija.

ČIA Jūs nesate tik kompiuterio įrašas, nes patarnavimą 
statome pirmoje vietoje. Mūsų klientai yra mūsų 
svarbiausi žmonės.

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:

Certifikatus 1 m...... .... 7.25% Taupymo - special................. 1.50%
Certifikatus 2 m...... .... 7.75% Taupymo - su gyv. dr........... 1.25%
Certifikatus 3 m...... .... 8.00% Taupymo-kasdienines...... 1.50%
Term, indėlus:

1 metų ........... .... 6.00% Einamos sąsk........................1.00%
180 d.-364 d. . ....  6.00% RRIF - RRSP - 1 m. term. ... 7.25%
120 d. - 179 d. .... 5.00% RRIF-RRSP —2 m. term. ... 7.75%
60 d. - 119 d. ....  5.00% RRIF - RRSP - 3 m. term. ... 8.00%
30d.- 59d. .... 4.50% RRIF-RRSP-taup.............2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų ....... .........  9.25% asmenines-nuo ........  8.50%
2 metų ....... .......... 9.75%
3 metų ....... ....... 10.00%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2

Antr., treč. 9.00- 3.00
3.00- 7.00Ketvirtadieniais 12.00- 8.00

Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

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

905-544-1 056

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUFĮOCL5A/V
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

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
ną įeina mokestis už elektrą, ap
šildymą ir kt., taip pat už automo
bilio pastatymą. Arti parduotuvių. 
Skambinti tel. (416) 742-5254, (416) 
749-2319. 

dainininkų, muzikantų ir šokėjų. 
Festivalis baigėsi liepos 17 d. ir 
“Ūla” grįžo į Lietuvą.

Kun. Gediminas Kijauskas, SJ, 
Klivlando Dievo Motinos lietuvių 
parapijos klebonas, liepos 10 d. atna
šavo Mišias ir pasakė pamokslą AV 
šventovėje. Jis vis dar prisimena 
šią parapiją, kurioje yra dirbęs 
prieš daugelį metų.

“Nepriklausoma Lietuva” liepos 
mėnesį atostogauja. Ta proga redak
torė Birutė Nagienė išvyko į Lietu
vą dalyvauti Dainų šventėje ir ap
lankyti gimines.

Seselė Paulė, šaukiama įvairiems 
darbams, mėnesiui išvyko į JAV. B.S.

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.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

UPUIS1IZV’
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).


