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Nauji poreikiai - senos pasiūlos
Kas labiausiai jungia šių dienų lietuviškąjį jauni

mą? Jei tuo klausimu būtų išleista anketa, įdomu, kokių 
atsakymų galėtume išgirsti? O jie, kokie bebūtų, turbūt 
padėtų lengviau pažinti dabartinę tikrovę, kuri kartais 
dangstoma senojo tipo idealizavimu.

P
OKARINEI išeivijos kartai nebuvo jungties klau
simo. Rūpesčiai įtvirtinti lietuviškąjį gyvenimą 
svetimose padangėse bei pavergtos tėvynės laisvi
nimo problemos buvo tos gijos, už kurių visi laikėsi. To 

negalima pasakyti dabar apie jų vaikus, užaugusius išei
vijoje. Būtų ir labai nerealu tikėtis to paties. Lietuvybės 
išlaikymas užtat ir tapo pačiu pirmuoju suorganizuotos 
išeivijos klausimu. Tikslas buvo aiškus, priemonės ir 
metodai gana įvairūs, atsižvelgiant į žmonių ir prieaug
lio sudėtį, aplinką, lėšas, išradingumą, vadovaujančių 
pastangas ir gabumus bei atskirų šeimų įtakas ir akty
vumą. Didesniuose lietuvių telkiniuose tas uždavinys 
rodėsi netaip jau sunkiai įveikiamas. Mažesnėse buvo 
kur kas sunkiau. Bet visi ir visada sutarė, kad pagrindinė 
sąlyga laikytis yra organizuotumas. Ši tiesa pasitvirtino 
per ilgametę patirtį - buvo ko džiaugtis ir stebėtis gra
žiai organizuotu jaunimu savose mokyklose, ideologi
nėse organizacijose, sporto klubuose, dainų bei šokių 
sambūriuose. Tas veiklusis jaunimas atskiromis progo
mis ne kartą yra pareiškęs, kad dalyvavimas lietuviška
me gyvenime jiems esąs kaip savaime suprantama būti
nybė, nebepaleidžianti nueiti nežinomais keliais. Ir rei
kia pripažinti, kad juos jungė ne lietuvių kalba ar giles
nis lietuviškumo supratimas, bet daugiau bendri užmo
jai, atsiradusios draugystės ir tapatumas, ryškinamas 
prieš kitataučius. Ta jungtis vis būdavo stiprinama su
važiavimais, studijų dienomis, vasaros stovyklomis, ku
rios labiausiai atitinka jauno žmogaus polėkius, lyg iš
balansuoja imlumą, rimtą prasmę apgaubia “nerimtu” 
gyvenimu.

P
ASIGIRSTA betgi balsų, kad šių dienų jaunimui 
nebeužtenka to, ką lietuviškas organizuotumas 
įstengia duoti. Ieškant priežasčių, bandoma aiš
kinti, kad elektroninė technologija, kompiuteriai, tele

vizija bei įvairių vaizdajuosčių beribis gausumas trauk
te nutraukia būrius vaikų ir paauglių, savotiškai paver
gia, kad visa kita, įskaitant net ir mokslą, darosi nebe
įdomu, nepatrauklu. Poreikius tenkinant, kur įmanoma, 
bandoma naudotis tomis moderniomis priemonėmis, ta
čiau galimybės dėl daugelio priežasčių lietuviškame gy
venime labai ribotos. Vasaros stovyklos patrauklumo at
žvilgiu jaunimo tarpe dar nėra dingusios. Tačiau ir jose 
jau ryškus tenkinimo ir pataikavimo bruožas, ilgainiui 
nustūmęs ar labai sumažinęs saviveiklos, ugdymosi, gam
tos pažinimo, atitrūkimo nuo miesto gatvių naudingus 
uždavinius. Stovyklų organizatoriai stengiasi sudaryti 
kaip galima geresnes programas, nors tas “gerumas” ne 
visiems stovyklautojams priimtinas. Vadovai nuolat 
grumiasi tarp pataikavimų ir teorinių reikalavimų bei 
aplamai tvarkos ir elgesio normų. Tačiau nepaisant visų 
tų problemų, keičiantis užsiėmimų programom ir sto
vyklautojų poreikiams, vasaros stovyklos jaunimui yra 
nepamainoma vieta suartėti, bendrauti, pajusti aiškią 
jungtį. O pastaroji nėra trumpalaikė, daugeliui prasi
tęsianti gana toli nuo stovyklauto laiko, ir tai įvairiais, 
lietuviškąją kilmę įprasminančiais būdais. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebekas ruošiasi rinkimams
Kvebekas ruošiasi svarbiems 

savo provincinio parlamento 
rinkimams. Paskutinieji viešo
sios nuomonės tyrimų duome
nis liudija, kad separatistinė 
Kvebeko partija ir jos vadas 
Jacques Parizeau turi 51% ap
sisprendusių rėmėjų, o libera
lai ir jų vadas premjeras Da
niel Johnson - tik 41%. Juo, ne
susilaukusiu jokio kito varžo
vo, Kvebeko liberalai pakeitė 
iš politikos pasitraukusį ilga
metį vadą ir premjerą Rober
tą Bourassą.

Jau pradedamam rinkimi
niam parlamento vajui prem
jeras D. Johnsonas dviem pa
grindinėm temom pasirinko 
Kvebeko pasilikimą Kanados 
federacijoje ir darbo parūpi- 
nimą bedarbiams kvebekie- 
čiams. Jis primena rinkėjams, 
kad balsavimas už Kvebeko 
partijos separatistus yra pa
vojingas. Mat parlamento rin
kimus tada anksčiau ar vėliau 
papildytų separatistinės J. 
Parizeau vyriausybės praves
tas referendumas Kvebeko at
siskyrimo nuo Kanados klau
simu. Referendumo balsavi
mą gali pralaimėti Kvebeko 
pasilikimo Kanadoje šalinin
kai. Šią grėsmę pirmiuoju bal
savimu pašalintų tik Kvebeko 
liberalų laimėti provincinio 
parlamento rinkimai. Kvebe- 
kiečiai tada pagrindinį dėme
sį vėl galėtų skirti savo pro
vincijos ekonominiams reika
lams, pasinaudodami visos Ka
nados parama.

Tos paramos garsinimui bu
vo panaudota provincinės pre
kybos sutartis, liepos 18 d. Ota
voje pasirašyta Kanados libe
ralų ministerio pirm. J. Chre- 
tieno ir visų Kanados provinci
jų premjerų. Jų eilėse buvo ir 
Kvebeko premjeras D. Johnso
nas, pasiruošęs paskelbti pro
vincinio parlamento rinkimus. 
Naujoji sutartis liečia preky
binius ryšius tarp Kanados 
provincijų, vedančius laisvos 
prekybos rinkon. Iš tikrųjų ta 
sutartis dar nėra pilnai paruoš
ta ir pašalina tik dalį provin
cinių varžtų jų tarpusavo pre
kybai. Iki laisvos rinkos dar 
tolimas kelias.

Ta sutartis, įsigaliosianti 
1995 m. liepos 1 d., visoms pro
vincijoms leis pasinaudoti Ka
nados valdžios užsakymais at
virose varžybose. Provinci
joms valdžios lėšomis nebus 
leista vilioti verslininkų vie
na iš kitos. Tačiau sutartis leis 
kvalifikuotiems darbininkams 
ir mokslus baigusiems profe
sionalams dirbti bet kurioje 
provincijoje. Pašalinamas ir 
kai kurių gaminių įsivežimo 
suvaržymas. Bus paruoštos vi
soms provincijoms vienodos 
vartotojų apsaugos taisyklės. 
Seniau vaistinėms nebuvo lei
džiama priimti receptų, išrašy
tų kitoje provincijoje.

Panaikinami ir provinciniai 
suvaržymai Kanados gamti
niams turtams. Planuojama su-

(Nukelta į 9-tą psl.)

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS IŠKILMĖS. Viršutinėje nuotraukoje šventės dienos atidarymas 1994 
m. liepos 7 d. Kauno ąžuolyno dainą slėnyje. Kalba poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS. Apačioje - Kauno Vi
leišio aikštėje atidengiama skulptūrinė kompozicija, skirta pažymėti pirmajai dainų šventei, kuri įvyko šioje 
vietoje prieš 70 metų Nuotr. Adelės Krutulienės

Pasaulio lietuvių dainų šventės pradžia

Dainuoja lietuviai kaip paukščiai
Reportažas iš Kauno specialiai “Tėviškės žiburiams”

ANTANINA GARMUTĖ

Neįprastas šiemet liepos mė
nuo Lietuvoje. Kaune svaigi
nančiai kvepia liepžiedžiai, 
kasdien šviečia saulė ir žydi 
šypsenomis praeivių veidai 
Laisvės alėjoje. Iš tolo jauti, 
kad tai užsienio lietuviai, po 
daugelio dešimtmečių - savi 
žmonės savo laisvoje Tėvynėje. 
Geras dvasinis laukas spindu
liuoja iš jų širdžių į mūsų nu
vargusias sielas.

Ištisą savaitę tvyrojo Kau
ne šventės laukimas. Didžio
sios tautos sueigos. Sekmadie
nį prie Įgulos šventovės prieš 
Mišias Birutė Tamoliūnienė 
perduoda kanadiečių linkėji
mus. Maloniai pasikalbame ir 
su jos drauge iš Kalifornijos. 
Jaučiamės lyg būtume senos 
pažįstamos. O poniai Bronei 
Karaškienei iš New Jersey vals
tijos rūpi mūsų tautinė mokyk
la ir vargstantys mokytojai.

Kitą dieną, ankstyvą parytį, 
nudžiugina žurnalo “Į laisvę” 
redaktoriaus Juozo Baužio su 
žmona vizitas. O pačios šven
tės išvakarėse imu ir išdrįstu 
aplankyti kaimynystėje gyve
nantį (kokia proga!) mūsų visų 
mylimą poetą Bernardą Braz- 
džionį. Jo žmona Aldona apka
bina be žodžių. Pokalbis neil
gas. Aiškus ir šiltas. Tyliai 
džiaugiuosi dvasioje: “Dieve, 
kokie mes laimingi, turėdami 
tokius žmones!”

Vileišio aikštėje
Šventės pradžių pradžia 

Kaune gimsta Vileišio aikštėje 
liepos 6 d. Toje vietoje, kur 
prieš 70 metų, 1924-siais, įvy
ko pirmoji dainų šventė, ati
dengiama skulptūrinė kompo
zicija. Paminklo skulptorius - 
Vytautas Narutis, architektas- 

Eugenijus Miliukas. Vėl, kaip 
ir anuomet, skamba Naujalio 
ir Maironio daina “Graži tu, 
mano, brangi Tėvyne!”

Kultūros ministerio pava
duotojas Vytautas Balčiūnas 
pabrėžia istorinės atminties 
svarbą. Atmintis ir šildo, ir 
sieja. Paminklai tiesia naujus 
kelius į ateitį. “Idėjos, jei di
džios, nemiršta . . .’’ — sakė Mai
ronis. Dainų šventės idėja ypač 
stipri ir viltinga išliko išeivi
joje. Augo ir stiprėjo kaip vil
ties želmuo.

Aktorius ir poetas Kęstutis 
Genys pažymi, kad liepos 6-ji 
sutampa ir su Mindaugo karū
navimo diena. “Nebūtų ir lie
tuviškos dainos, jei nebūtų 
Mindaugo!” - sako jis. Ir krei
piasi dvasingais žodžiais: “Gar
busis protėvi,, mūsų valdove ir 
karaliau, - prisiekiam: vykdy
sime Tavo paskutinę valią!”

Kritusiųjų už laisvę atmini
mas pagerbiamas tylos minu
te. Dainuoja chorai: “Jūs žu- 
vot už laisvę garbingoj kovoj, 
gimtosios šalies sakalai. .

Miesto tarybos pirmininkas 
Vytautas Grinis primena:

— Į pirmąją dainų šventę lie
tuvių tauta ėjo per kančias ir 
kraują daugiau nei septynis 
šimtmečius ... Dabar mes vėl 
laisvi ir ne vieni, o su broliais 
ir sesėm iš visų žemės lopinė
lių. Tebūnie ši diena pasiryži
mo aukotis vardan tautos - sim
bolis!

Aikštėje skambėjo dainos, 
kanklės. Grojo dūdos. Ir kaip 
kadaise, prieš 70 metų, džiaugs
mu švytėjo anos šventės daly
vių vaikų ir vaikaičių akys.

Prie Laisvės paminklo
Anksti išaušo dainų diena - 

liepos 7-ji. Iš pat ryto jos daly

viai Petrašiūnų kapinėse pa
gerbė iškilius Lietuvos muzi
kus, kultūros veikėjus ir kau
niečio Tito Masiulio - sausio 
13 d. įvykių didvyrio gyvybės 
auką.

4 v.p.p. prie Laisvės pamink
lo įvyko iškilmingas Pasaulio 
lietuvių dainų šventės atida
rymas. Šventės pradžią paskel
bė Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus Laisvės varpas. Nuo 
Nežinomojo kareivio kapo bu
vo uždegtas dainų šventės deg
las, kurį daugiatūkstantinė 
minia nešė į Žaliąjį kalną.

Dainų slėnyje
6 v.v. senojo Ąžuolyno del

nuose - Dainų slėnyje sulieps
nojo aukuras, prabilo fanfaros 
ir netoli nuo šventinės vėlia
vos išsirikiavę suplevėsavo vė
liavos 8 pagrindinių valstybių, 
iš kurių į Tėvynę atvyko išeivi
jos lietuvių pasiuntiniai. Gam
tos amfiteatre - slėnio tribū
nose - vienoje pusėje suglau
dė bangas margaspalvė žiūro
vų jūra, o kitoje - iškilmingai 
rikiavosi gausūs dainininkų 
būriai. Koks jų puošnumas ir 
elegancija! Tautiškumas sti
liuje, maldoje ii- tradicijose.

Šventės vyriausiajam diri
gentui ir meno vadovui Petrui 
Bingeliui įteikiama pirmosios 
dainų šventės dirigento Juo
zo Naujalio dirigento lazdelė. 
Dainų estafetės tęstinumas.

Didysis tautos dainius Ber
nardas Brazdžionis taria pa
sveikinimo žodį. Skamba Lie
tuvos himnas. Diriguoti pasi
ruošę 28 muzikai.

Ąžuolyno šlaitais sklendžia 
laisvos lietuviškos dainos 
paukštė. (Nukelta į 3-čią psl.)

Rūpestis dėl Kat. Bendrijos 
žemių

ELTOS pranešimu, Lietuvos 
vyskupų konferencijos posė
dyje, kuriame dalyvavo kard. 
V. Sladkevičius, Vilniaus arki
vyskupas A. J. Bačkis ir visi 
vyskupai, nutarta dar kartą 
kreiptis į vyriausybę K. Bend
rijai priklausančių žemių grą
žinimo reikalu. Išplatintame 
pranešime skelbiama, kad ne
rimą kelia stiprėjanti propa
ganda, kuri siekia priversti 
K. Bendriją atsisakyti savo 
tįsėtos nuosavybės. Vyskupų 
konferencijoje išrinktas nau
jas gen. sekretorius - kun. Gin
taras Grušas, pakeitęs mons. 
Vytautą Kazlauską, jam atsi
statydinus dėl sekretoriato 
perkėlimo į Vilnių. Posėdyje 
taipgi aptartas tikybos moky
tojų rengimo klausimas. Nu
statyta, kad tikybos dėstymui 
dar trūksta apie 200 mokytojų.

Suteikta Lietuvos pilietybė
ELTA skelbia, kad išimties 

tvarka Lietuvos respublikos 
pilietybė suteikta trylikai as
menų, jų tarpe ir JAV-bėse gy
venantiems Jonui ir Albinai Ja
kubauskams, "Lithuanian 
Weekly” rėmėjams bei Vytau
tui Pr. Mikūnui, ilgamečiam 
Vydūno fondo vadovui ir tri- 
mėnesinio žurnalo “Mūsų Vy
tis” redaktoriui. Patenkintas 
ir ambasados Maskvoje dar
buotojos Natalijos Boganovos 
prašymas pilietybei gauti.

Kas valdo viešbučius?
“Amžiaus” pranešimu, liepos 

1-2 d.d. Vilniuje viešėjo JAV 
Federacinio tyrimų biuro (FBI) 
direktorius L. J. Freeh. Kartu 
su Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vidaus reikalų ministeriais 
pasirašė pareiškimą dėl bend
radarbiavimo kovojant su tarp
tautiniu nusikalstamumu. Spau
dos konferencijoje svečias pa
sakė, kad jo kelionės tikslas 
į Rytų ir Vidurio Europą nėra 
teisti ar vertinti, bet pasida
linti patirtimi. Jau pakilęs 
skrydžiui atgal lėktuve pasa
kė, kad Lietuvoje mafija ar or
ganizuotų nusikaltėlių pini
gai valdo ne tik viešbutį “Vil
lon”, kuriame jis buvo apsisto
jęs, bet ir visus kitus naujuo
sius krašto viešbučius.

Tautininkų kongresas
“ELTOS naujienos” 1994 m. 

liepos 8 d. laidoje rašo, kad tą 
dieną Vilniuje, Verkių rūmuo
se įvyko pirmasis pasaulio lie
tuvių tautininkų kongresas 
“Pasaulio lietuvių talka Lie
tuvai”. Pradėtas Aušros Vartų 
koplyčioje rytine malda. Dele
gatai padėjo gėlių ant dr. Jono 
Basanavičiaus kapo Rasų ka
pinėse. Tautininkų s-gos pirm. 
Rimantas Smetona savo kal
boje pabrėžė šios sąjungos 
įsteigimo 70 metų sukaktį. 
Kongrese buvo svarstoma, kaip 
padėti išeivijos lietuviams, 
kad jie išsaugotų ryšį su tėvy
ne, kaip sudaryti sąlygas, kad 
jie jungtųsi į Lietuvos politi
nį, kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimą. Pranešimus skaitė 
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Pasiekta daugiau, negu buvo tikėtasi 
Svarstykime mūsų kultūros atstovavimo reikalą 
Siūlymas steigti bendrą Lietuvos kultūros institutą

seimo nariai M. Treinys ir L. 
Milčius. Išeivijai atstovavo 
JAV lietuvių tautinės s-gos 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas.

Referendumas
“ELTOS naujienos” 1994 m. 

liepos 13 d. laidoje skelbia, 
kad referendumas “Dėl netei
sėto privatizavimo, nuvertin
tų indėlių bei akcijų ir pažeis
tos teisėsaugos” įvyks rugpjū
čio 27 d. Vyriausioji rinkimų 
komisija, kuriai priklauso re
ferendumo organizavimas, pa
prašė politines partijas ir or
ganizacijas skubiai siūlyti kan
didatus į miestų ir rajonų re
ferendumų komisijas.

Kiek gyventojų?
ELTOS žiniomis, 1994 m. pra

džioje Lietuvoje gyveno 3 mili
jonai 739 tūkstančiai žmonių, 
iš kuriųz kaimuose 1 milijonas 
184 tūkstančiai. Praeitais me
tais gimė tik 620 žmonių dau
giau, negu mirė. 1989-1993 m. 
laikotarpiu iš Lietuvos išvyko 
beveik 107 tūkstančiai, atvyko 
55 tūkstančiai. Išvykusiųjų 53% 
buvo rusai, 13% ukrainiečių ir 
5% lenkų.

Protestai dėl karinio tranzito
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 

konservatoriai) ir kitos opozi
cinės partijos protestuoja 
prieš ketinimą pasirašyti su
tartį su Rusija dėl karinio 
tranzito per Lietuvos terito
riją. V. Landsbergis teigia, 
kad sakymas, jog sutartis pa
dėsianti išvesti Rusijos kariuo
menę iš Karaliaučiaus srities 
yra apgavystė, R. Ozolas nu
rodo, kad aiškinimas, jog Lie
tuva, pasirašiusi šią sutartį, 
užsidirbs pinigų, esąs bereikš
mis, nes “Lietuvai nereikia pi
nigų, uždirbtų pardavinėjant 
jos saugumą” - rašo ELTA.

Vykdoma žemės reforma
ELTOS žiniomis, seimo ag

rarinio komiteto pirmininkas 
Mykolas Pronckus pranešė 
spaudos konferencijoje, kad 
žemės reforma vyksta norma
liu tempu. Per penkis pirmuo
sius šių metų mėnesius beveik 
15,000 buvusių žemės savinin
kų atgavo nuosavybės teisę 
į saVo žemę. Apie 9,000 ūki
ninkaus savarankiškai, kiti 
žemę išnuomojo bendrovėms. 
M. Pronckaus teigimu, bus 
neįmanoma patenkinti visų 
žemės savininkų pareiškimų 
dėl jos grąžinimo natūra, nes 
vykdant buv. Aukščiausiosios 
tarybos sprendimą pagal vals
tiečių ūkio įstatymą, nemaži 
plotai buvo pažadėti ir išda
linti. Visus pažadus įvykdy
ti reikėtų turėti 149% daugiau 
žemės, negu yra, skelbia ELTA. 
Vienintelė išeitis būtų žemės 
kompensavimas vertybiniais 
popieriais, sklypais miestuo
se, butais ir t.t.

Žemės ūkio ministerijos že
mės tvarkymo skyriaus vedė
jas Pranas Aleknavičius pra
nešė, jog pusė milijono asme
nų kaime ir 60,000 mieste pa
geidauja atstatyti nuosavybės

' (Nukelta į 3-čią psl.)
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9 RELIGINIAME GYVENIME
Europos kraštų jaunimo sielo

vados klausimais suvažiavimas 
įvyko Romoje 1994 m. gegužės 
23-28 d.d. Lietuvai atstovavo 
Kauno arkivyskupijos kancle
ris kun. Rimantas Norvilą. Laiš
ku iš ligoninės suvažiavimų pa
sveikino Šv. Tėvas Jonas Pau
lius II. Suvažiavimų suorgani
zavo Popiežinė pasauliečių ta
ryba, kurios pirmininkas kard. 
Eduardo Pironio dalyvavo pra
nešimuose ir diskusijose. Visų 
kraštų delegatai išdėstė savų- 
sias problemas. Paaiškėjo, kad 
jaunimo religinis mokymas ša
lia universitetų bei mokyklų 
gali būti sėkmingai vykdomas 
įvairiose organizacijose, kon
ferencijose bei stovyklose.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimas, antra
sis jau po Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo, įvyko 1994 m. 
birželio 5-15 d.d. Kaune. Pradė
tas Mišiomis Kauno arkikated
roje bazilikoje, tęsiamas buvo 
Vytauto Didžiojo universiteto 
patalpose. Vysk. S. Tamkevi- 
čius perdavė Lietuvos vyskupų 
konferencijos ir arkivyskupo 
A. J. Bačkio sveikinimus. Pasta
rasis laiške pabrėžė, kad atgau
ta laisvė įpareigojanti jausti 
atsakomybę už dabartį ir atei
ties kartas; reikia rengti inte
lektualinį tautos elitų, stiprinti 
krikščioniškųjį pajėgumų. Spe
cializuotose sekcijose perskai
tyta apie 200 pranešimų teologi
jos, filosofijos, pedagogikos, 
medicinos, tautotyros klausi
mais. Programa paįvairinta kon
certais, literatūriniais skaity
mais. Organizacinio k-to sekre
torius dr. Mindaugas Bloznelis 
pasakė, kad buvo siekta paruoš
ti programų, kuri Lietuvos inte
lektualams padėtų iš “mokslo 
gamintojų” vėl tapti mokslinin
kais kūrėjais.

Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių 
kongregacijos 120 m. sukakties 
minėjimas įvyko Kaune 1994 m. 
birželio 10 d. Iškilmės prasidė
jo Šv. Gertrūdos šventovėje, kur 
koncelebracinėms Mišioms va
dovavo prof. kun. A. Liuima. 
Minėjimas vyko Mokytojų na
muose. Sesuo dr. Antanė Ku
činskaitė supažindino su kon
gregacijos istorija, plačiau pa
lietė veiklų Lietuvoje. Sės. Oti
lija Siniūtė papasakojo apie pir
mųjų vyriausiųjų kongregacijos 
motinų Juzefų Chudzinskų. Pal. 
kun. Honorato Kazminskio, 
OFM, mintis komentavo sės. 
Aldona Kezytė. Seseriai Apo
lonijai Andzevičiūtei susirgus, 
jos pranešimų apie tikybos mo
kytojas ir tautos ateitį skaitė 
sės. Danutė Sakalauskaitė. Sce
ninę kompozicijų “Bulvės žiede
lis” sukūrė ir režisavo sės. Sta
sė Gustaitė, vaidino naujokės 
bei postulantės. Šios kongre
gacijos seserys didžiausių dė
mesį skiria tikybos dėstymui 
mokyklose. Jų dabar priskai- 
toma apie 120.

Alytaus dekanato tikybos mo
kytojų mokslo metai baigti 1994 
m. birželio 10 d. Sveikino klebo
nas kun. P. Dumbliauskas. K. 
Bendrijos “Katekizmų” mokyto
jams pristatė kun. Pranas Gavė-

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

nas, SDB, birželio 15 d. už dar
bų su jaunimu ir knygų leidybų 
paskelbtas Alytaus miesto gar
bės piliečiu. Miesto valdyba 
jam įteikė $1.000 (JAV) premi
jų, kurių jis skiriąs knygų lei
dybai bei Marijos Krikščionių 
Pagalbos šventovės statybai, o 
mokiniai, vadovaujami mkt. D. 
Smilgienės — sveikinimo diplo
mų. Birželio 13 d. buvo pradėti 
dvi savaites trukę tikybos kur
sai pradinių mokyklų mokyto
jams bei darželių auklėtojams.

Mišios už ambasadorių a.a. Sta
sį Lozoraitį, vos gavus žinių apie 
netikėtų jo mirtį, birželio 13 d. 
vakare buvo atnašaujamos Ro
moje Villa Lituania koplyčio
je. Vadovavo kard. V. Sladke
vičius, drauge su juo koncele- 
bruojant vysk, pagalbininkui 
VI. Michelevičiui, mons. A. Bart
kui, mons. St. Žiliui, mons. V. 
Kazlauskui, kun. VI. Delininkai- 
čiui ir Romoje studijuojantiems 
kunigams. Pamaldose dalyvavo 
ambasadorius prie Šv. Sosto 
K. Lozoraitis su žmona, velio- 
nies našlė Daniela Lozoraitie
nė, giminės, klierikai ir Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijoje dir
bančios seserys.

Kaune už velionį Mišios bu
vo atnašaujamos birželio 18 d. 
arkikatedroje bazilikoje. Kun. 
R. Grigas pamoksle pabrėžė ve
lionius pareigingumų ir* ištiki
mybę Lietuvai,' išreiškė viltį, 
kad susidarys sųlygos išsaugo
toms vertybėms iškilti į pavir
šių ir įgyti apčiuopiamas for
mas. Vilniuje Mišios už a.a. St. 
Lozoraičio vėlę aukotos Aušros 
Vartuose.

Prel. Ladas Tulaba šventė ku
nigystės 60-tųsias, o kun. Vaclo
vas Aliulis 50-tųsias metines 
Santaikos parapijos šventovėje 
(Vilkaviškio vyskupija) 1994 m. 
birželio 19 d. Padėkos Mišioms 
vadovavo Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys J. Bačkis, 
abiems padėkojęs už plačiašakę 
veiklų kunigų ugdymo bei reli
ginės raštijos leidybos darbuo
se. Prel. L. Tulabos įsteigtoje 
Šv. Kazimiero kolegijoje kuni
gystės šventimus gavę vos ne 
šimtas kunigų. Kun. V. Aliulis 
buvęs vienas iš pagrindinių Sų- 
jūdžio veikėjų. Tos dvigubos su
kakties proga kalbėjo prof. V. 
Landsbergis, nedidelė šventovė 
nepajėgė sutalpinti parapijie
čių ir svečių.

Katalikų jaunimo centro na
mai ir evangelizacijos mokykla 
Kulautuvoje iškilmingai ati
daryti 1994 m. birželio 12 d. Na
mus pašventino vysk. S. Tamke- 
vičius, savo kalboje padėkojęs 
vokiečių katalikams už paramų 
Lietuvos jaunimui. Evangeliza
cijos mokykla rengs katalikų 
organizacijų vadovus. Į pirmų 
užsiėmimų parapijos atsiuntė 
16 jaunuolių . Mokyklai vado
vauja kun. R. Norvilą.

Teologijos-filosofijos fakul
tetas Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete šiemet pertvarky
tas pagal Vatikano švietimo kon
gregacijos reikalavimus. In
strukcijos nustato, kad pasau
liečių universitetai, veikian
tys kraštuose, su kuriais Vati
kanas nėra pasirašęs konkorda
to, neturi teisės teikti teolo
gijos mokslo laipsnių. Nuo šiol 
fakultetas vadinsis Kauno kata
likų teologijos fakultetu prie 
Vytauto Didžiojo universiteto. 
Pagal vienų programų jame stu
dijuos ir pasauliečiai, ir ku
nigų seminarijos auklėtiniai. 
Mokslas fakultete truks 5 me
tus (3 metai teologijai, 2 metai 
filosofijai). Baigusiems bus tei
kiamas teologijos bakalauro 
laipsnis. Teologijos fakultetui 
vadovauja Didysis kancleris 
kard. V. Sladkevičius ir fakul
teto dekanas kun. V. S. Vaičiū
nas.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”).

Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas B. CLINTON’AS 1994 m. liepos 6 d. Rygoje prie Laisvės paminklo 
kalba džiaugsmingai nusiteikusiai baltiečių miniai. Šalia jo Estijos prezidentas L. MERI, Latvijos - G. ULMANIS 
ir Lietuvos - A. BRAZAUSKAS (Oficiali JAV Baltųjų rūmų nuotrauka)

. > AfA
EMAI BEKERIENEI

mirus Vokietijoje, 
dukrą ELĘ VILEMBREKTIENĘ, jos šeimą bei kitus
gimines Vokietijoje ir Kanadoje giliai užjaučiu - 

Ingersoll, Ont. K. Girnys

AfA 
BRONISLAVAI BOTYRIENEI

amžinybėn iškeliavus Lietuvoje, 
liūdesio valandą jos brolį JUOZĄ KRIŠTOLAITI ilga
metį mūsų valdybos narį, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

KLB Hamiltono apylinkės valdyba

MIELAI SESERIAI

a.a. BRONISLAVAI BOTYRIENEI
mirus Lietuvoje,

brolį JUOZĄ KRIŠTOLAITĮ nuoširdžiai užjaučia -

KLB valdyba

SESERIAI

a.a. BRONISLAVAI BOTYRIENEI
mirus Lietuvoje,

nenuilstamam choro seniūnui JUOZUI KRIŠTOLAIČIUI 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

Didžioji spauda apie baltiečius
Nors dėmesys Lietuvai, Latvijai ir Estijai yra gerokai sumažėjęs, tačiau tos valstybės 
nėra pamirštos - stambesnieji įvykiai bei rūpesčiai, ypač ekonominiai, randa atgarsį

Ryšiai su Rusija
Praėjusią žiemą didelį rū

pestį sukėlė nepastovūs ryšiai 
tarp Rusijos ir jos (Sovietų Są
jungos) anksčiau okupuotų kai
myninių kraštų. Spaudoje ne
praėjo nepastebėta atnaujin
ta grėsmė jiems, kai Vladimi
ras Žirinovskis, laimėjęs sei
mo rinkimus Rusijoje, grasino 
Baltijos valstybėms. Jo įtakoje 
politinis “centras” Maskvoje 
palinko į Žirinovskio pusę, ra
šė žurnalistė Victoria Pope ir 
Douglas Stanglin (US News & 
World Report, vasario 7). Net 
reformų puoselėtojai pradėjo 
savo kalbose reikšti didesnį 
šovinizmą, užtardami 25 mili
jonus rusų, gyvenančių kito
se respublikose ir reikalau
jančių, kad Vakarai pripažin
tų Rusijai naują įtakos sferą. 
Taipgi pavojingai nuskambė
jo Rusijos užsienio reikalų 
ministerio Kozyrevo pasaky
mas, kad Rusijai nevertėtų iš
vesti savo kariuomenės iš “ar
timo užsienio”. Sulaukęs griež
tos kritikos, Kozyrevas gynėsi, 
jog nekalbėjęs apie Baltijos 
kraštus. Autorių teigimu, šie 
kraštai sukelia didžiausią 
rūpestį Vakarams, kartu su Uk
raina, turinčia branduolinių 
ginklų.

Išsilaisvinę iš Kremliaus 
kontrolės, Baltijos kraštai da
bar jaučia “šaltą vėją” iš Mask
vos, rašo Pope ir Stanglin. Iš 
buvusio užsienio reikalų mi
nisterio Algirdo Saudargo jie 
girdėjo, jog “geriausi santy
kiai su Rusija yra jokie san
tykiai”. Visos trys Baltijos 
valstybės sutinka, kad Rusijos 
kėsinimasis į “artimą užsienį” 
nėra atslūgęs. Dėl to jos sten
giasi nuo Rusijos spaudimo 
gintis, atsiribodamos diploma
tinėje, ekonominėje ir kari-

MIRTIES PRANEŠIMAS
AfA 

MARYTĖ PUNIŠKIENĖ,!
PETRUTĖS IVANAUSKIENĖS sesutė, mirė Lietuvoje 
1994 m. birželio 16d., sulaukusi 80 metų amžiaus. Nuliūdi
me paliko penkias dukteris, dvi sesutes ir brolį su ^eimomis.

Petrutė ir Jurgis Ivanauskai

AfA 
STASIUI JANUŠAUSKUI

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

Vanda ir Petras Lapieniai su šeima

ir didžiojoje spaudoje

nėję plotmėje. Bet kokie išpuo
liai gali išprovokuoti atnau
jintą Rusijos įsibrovimą. Keb
liausi klausimai yra kariuo
menės išvedimas ir rusų bend
ruomenių būklė Estijoje bei 
Latvijoje.

Saųgumo reŲ&lais autoriai 
pateikia itin liūdnus duome
nis. Pernai Lietuva išleido 
daugiau lėšų kultūrai, negu 
saugumui. Estijos kariuome
nėje yra tik 2,600 karių. Latvi
ja pripažįsta, kad nėra vilties 
savom jėgom atsiginti nuo oku
panto, bet užpuolimo atveju 
lauktų karinės ir politinės pa
galbos iš Vakarų. Tačiau Bal
tijos kraštuose pastaruoju me
tu buvo žiūrima skeptiškai į 
JAV-bes. Pastebėta, kad prezi
dento Clintono administraci
ja pirmon vieton stato Rusiją, 
ignoruodama baltiečių intere
sus.

Rusų kariuomenė netoli
Nuo Rusijos kariuomenės 

pasitraukimo iš Lietuvos pa
grindinis rūpestis dabar - Ka
raliaučiaus sritis, kurioje dar 
yra 150,000 Rusijos karių, tvir
tina autoriai. Tuo reikalu Lie
tuva balso kelti neturėtų, pa
sak krašto apsaugos ministe
rio Lino Linkevičiaus. Išeitis 
gali atsirasti karinės zonos 
pasikeitimu į laisvosios rin
kos zoną. Tačiau didelės vil
ties nėra, nes šis siūlymas ne
sulaukė paramos iš aršių Žiri
novskio rėmėjų, Karaliaučiuje 
apgyvendintų rusų karių.

Baltijos kraštams pavyko 
nutraukti prekybos ryšius su 
Rusija, išleisti savo pinigus 
ir tuo išvengti infliacijos, ku
ri Rusijoje nesuvaldoma. Gau
nant naftos iš Skandinavijos, 

dabar jos reikia tik pusę tiek 
iš Rusijos, kiek anksčiau pirk
davo. Reikia ir natūralių dujų, 
tačiau Latvijoje projektuoja
ma galimybė telkti dujų 30-čiai 
metų visoms trims Baltijos 
valstybėms. Šių autorių nuo
mone, jeigu nesantaika nebus 
išlyginta ir nacionalistiniai 
jausmai iš abiejų pusių nebus 
sutramdyti, nei Vakarai, nei 
patys baltiečiai negalės iš
vengti istorinės tragedijos pa
sikartojimo.

Nusikalstamumas auga
Vilniuje lankęsis žurnalis

tas Fred Weir rašė Montrealio 
“The Gazette” (kovo 7) apie pa
plitusį nusikalstamumą Lietu
voje. Organizuotas nusikalsta
mumas nuodija visas lietuvių 
gyvenimo sritis ir valdo vers
lą - beveik visą kraštą. Auto
rius tai sužinojo iš vieno so
ciologo. Žmogžudystės, auto
mobilių vogimas bei šantažas 
yra gyvenimo kasdienybės Lie
tuvoje. Šis nusikalstamumo 
antplūdis yra nelaukta ir ne
pageidautina pasekmė ne- 
sklandaus perėjimo iš komu
nizmo į rinkos ekonomiką. Pra
dėjo smukti pramonė ir žmo
nių gyvenimo lygis.

Valdžios pastangos įvesti 
teisėtvarką ligšiol silpnos, 
nieko neįveikusios. Verslinin
kai neturi pasirinkimo - pasi
duoda kriminalistų grasini
mams, moka pinigus už “apsau
gą”. Jeigu sąlygos nepagerės, 
nebus įmanoma ekonomijos iš- 
jundinti, pabrėžia autorius. 
Lengva prarasti viltį, matant 
nusikalstamumo augimą 40% 
per metus - daugiausia dėl 
kovų tarp kriminalistinių 
grupių vadų.

Ekonominės perspektyvos
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

ekonominės būklės apžvalgą 
padarė Philippe Legrain, “The 
Financial Times” birželio 21 
dienos laidoje. Jis rašo, kad 
Estijai, pirmai iš Baltijos vals
tybių, įsteigusiai savo valiu
tą, pasisekė sulaikyti inflia
ciją (pernai 36%, palyginus 
su 1000% Rusijoje). Tačiau pas
kutiniu laiku kainos pradėjo 
kilti, ir praėjusių trijų mėne
sių infliacija jau sieką 66%. 
Estijos kronos pervertinimas 
dėl pakilusios infliacijos pri
traukė daugiau importo ir su
mažino eksportą.

Latvijoje pastoviai laikosi 
žemesnė infliacija (20%), vyk
dant “stiprių latų” politiką ir 
nepritaikant savo valiutos prie 
kitų, kaip Estijos krona pri
taikyta prie Vokietijos markės 
ir Lietuvos litas prie JAV do
lerio.

Legrain nuomone, klestėji
mo perspektyvos visiems trims

AfA 
ANTANUI SLABOŠEVIČIUI

mirus,
žmoną GIEDRUTĘ, sūnus - PAULIŲ ir ARVYDĄ bei 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

A. K. C i rūšiai su šeima

PADĖKA
AfA 

ANTANUI SLABOŠEVIČIUI, 
mylimam vyrui ir tėvui iškeliavus amžinybėn, liekame dėkingi 
visiems, taip gausiai dalyvavusiems Rožinio kalbėjime ir 
palydėjime į amžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka Tėvams pranciškonams už Mišių atna
šavimą, ypatinga padėka kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, 
už Rožinio kalbėjimą ir paskutinį patarnavimą. Dėkojame 
visiems, kurie pareiškė užuojautą žodžiu ar raštu, ačiū už 
užprašytas Mišias ir gėles. Ypatinga padėka Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyvo vedėjui, darbuotojams ir val
dybai už apsilankymą laidotuvių namuose, už užuojautas ir 
nepaprastai gražias gėles.

Dėkojame karsto nešėjams, Birutei Stanulienei už pa
ruoštus pietus, visoms ponioms už skanius pyragus, sesu
tėms - Salomėjai ir jos vyrui Kęstučiui, Rūtai ir jos vyrui Jur
giui, ištiesusiems pagalbos ranką sunkiomis mūsų skausmo 
valandomis. Prisiminsime ir liksime dėkingi už jūsų visų 
paslaugas.

Ačiū visiems -
žmona Giedra, sūnūs - Paulius ir Arvydas

kraštams tuo tarpu yra miglo
tos. Gamyba nekyla, bet yra 
vilties, ypač Estijoje, kad šie
met po nepriklausomybės at
statymo pirmą kartą pakils. 
Estija taip pat yra pritrauku
si daugiau užsienio investici
jų, daugiausia iš Suomijos ir 
Švedijos. Latvija stengiasi pa
sivyti, ir jau yra susitarta su 
dviem didelėm bendrovėm - 
Didžiosios Britanijos teleko
munikacijos firma ir JAV “Kel
logg” javainių gamintojais, ku
rie netrukus pradės veiklą ta
me krašte.

Privatizacija
Lietuvoje, Legrain aiškina, 

mažai yra užsienio investito
rių, bet ji yra toliausiai pažen
gusi privatizacijos srityje. 
Daugiau kaip du trečdaliai 
bendrovių, numatytų pardavi
mui, jau yra privatizuotos, ir 
bene pusė darbuotojų veikia 
privačiame sektoriuje. Ta
čiau įtarimai dėl korupcijos 
ir sovietmečio “raudonųjų ve
dėjų” bendrovių supirkinėji
mo pigia kaina beveik sustab
dė visą pažangą šioje srityje. 
Estija seka Rytų Vokietijos 
pavyzdžiu, įsteigusi privati
zacijos agentūrą, ir tik 52 iš 
500 bendrovių buvo parduota 
iki metų pradžios. O Latvijo
je privatizacija vos pajudėju
si, nes panaši agentūra nega
li susitarti su valdžia dėl par

davimo atsakomybės ir valiu
tos. Parduota tik apie 85 iš 703 
bendrovių.

Japonijos “Schindleris”
Neužmirštamą praeities vaiz

dą nupiešė Montrealio “The 
Gazette” koresponcrentė, kovo 
20 papasakojusi apie Japoni
jos generalinį konsulą Lietu
voje Chiune Sugihara. Jis 
1940 m. būdamas Lietuvoje pa
sipriešino savo valdžios įsa
kymams ir per 28 dienas išra
šė apie 1600 pervažiavimo vi
zų Lenkijos žydams padėti pa
bėgti nuo nacių per Lietuvą 
ir Sovietų Sąjungą į Japoni
ją, o iš ten į kitus kraštus. Tuo 
laiku Japonija buvo pradėjusi 
užmegzti karinius ryšius su Vo
kietija ir Italija, kurios ją spau
dė kooperuoti su jomis ir žydų 
atžvilgiu. Vėliau jis buvo atleis
tas iš pareigų, kaip negarbin
gai pasielgęs prieš savo tėvy
nę, nors ir sąžinės bei atjau
timo dingstimi išgelbėjęs tarp 
2,000 ir 6,000 žydų nuo mirties 
nacių naikinimo stovyklose.

Beveik 50 metų praėjo, kol 
Japonijoje Sugiharos istorija 
iškilo viešumon. Izraelis su
teikė jam Yad Vashem premi
ją 1985 m. Nepaisant japonų 
valdžios nepasitenkinimo jo 
veiksmais, žydams buvo vis 
dėlto sudarytos galimybės lik
ti Shanghai kolonijoje, kai kitos 
valstybės jų nebeįsileido. RSJ
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Užrašas ant buvusių KGB rūmų Vilniuje. Apačioje - buvusių kalinių atsto
vai. Jie rūpinasi ten esamų bylų apsauga, kad nebūtų sunaikintos. Kairė
je - apsaugos administratorius GEDIMINAS KATINAS, dešinėje - Polit
kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko Gajausko pavaduotojas STA
SYS ŽUKAS Nuotr. J. Liangos

Dainuoja lietuviai kaip paukščiai

“Tautos kančių namai”
Toks užrašas ant buvusių KGB rūmų Vilniuje. Kaip 
turistas iš Kanados aplankiau tų rūmų rūsį, kur buvo 

įrengtas kalėjimas
JONAS LIANGA

Panorau aplankyti Vilniuje 
KGB rūmų rūsį, ten buvusį ka
lėjimą, esantį prie Lukiškių 
aikštės. Įėjęs į laukiamąjį 
kambarį prie mažo stalelio 
pastebėjau sėdintį uniformuo
tą jaunuolį. Paklausiau, kaip 
galima patekti į buvusį kalėji
mą. Jo atsakymas buvo trumpas 
ir atšiaurus: “Ten įeiti reikia 
leidimo. Šiandien rūsys lanky
tojams yra uždarytas”. Nusi
suko nuo manęs ir pradėjo var
tyti kažkokius popierius.

„ Nežinodamas ką daryti^ pri
siartinau prie toliau esančios 
žmonių grupelės. Paaiškėjo, 
kad keletas iš jų yra buvę trem
tiniai ar politiniai kaliniai, 
saugantys šiuose rūmuose 
esančią dokumentaciją. Kiti gi 
- lankytojai, laukiantys vado
vo, galinčio juos nuvesti į tą 
rūsį - kalėjimą. Atėjus vado
vui, paklausiau, kodėl unifor
muotas jaunuolis norėjo ma
nimi atsikratyti. Vadovas pa
traukė pečiais, pažiūrėjo į ma
ne ir nieko neatsakė.

Vedami vadovo išėjom į lau
ką, apėjom kampą ir priėjom 
gana gražias dideles duris. Ša
lia jų buvo kitos labai didelės 
ir aukštos durys, turbūt sunk
vežimiams. Suėjom visi į vidų 
ir palipę porą laiptų atsidū
rėme gana dideliame kambary
je. Čia stovėjo didokas stalas, 
pora kėdžių ir spinta prie sie
nos. Virš spintos pastatytos 
kelios siauros kartoninės dė
žės su vienu atviru šonu. Va
dovas inžinierius Stasys Ka- 
tauskas, buvęs čia kaliniu ir 
vėliau išsiųstas Sibiran, pa
ėmė vieną tų dėžių ir atsuko 
jos nugarėlę. Pamačiau nume
rį 74,343.

“Virš 74,000 bylų buvo sudė
ta į daugybę į šią panašių dė
žių. Apie 40,000 yra sugomos 
kitose šių rūmų dalyse. Apie 
30,000 buvo arba sunaikinta 
arba išvežta į Maskvą”, - aiš
kino mums Stasys Katauskas.

Iš šio kambario kiti laiptai 
vedė žemyn į rūsį. Apačioj laip
tų, dešinėje pusėje, pamatėme 
dvi mažas patalpėles. Visur 
sienos, lubos ir grindys atro
dė padarytos iš gelžbetonio.

“Tai laikinės kalinių dabok
lės prieš juos patalpinant ki
tur”, - paaiškino vadovas.

Pasisukom dešinėn ir eida
mi pro praviras, geležimi ap
trauktas duris, matėme atski
ras kalinimo vienutes. Jos bu
vo maždaug 3,5 metrų pločio,

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).

4,5 metrų ilgio. Išskyrus mažą 
langelį, kitame gale nuo durų, 
matėme silpną elektros lempu
tę lubų centre ir kibirą su 
dangčiu prie durų. Atrodė, kad 
neperseniausiai viskas buvo 
labai kruopščiai išdažyta: me
dinės grindys - raudonai, o 
sienos ir lubos - žaliai.

“Kai aš čia buvau, - tęsė va
dovas, - medinių grindų nebu
vo, tik grynas cementas. Su
grūsdavo po 20 ar daugiau žmo
nių į kiekvieną vienutę. Lei
dus atsisėti, sėdėdavom vie
nas kitam tarp kojų. Prie lan
go paguldydavom nelaimin
guosius, dažniausiai grįžusius 
ar parvilktus iš tardymo, nes 
dauguma jų negalėdavo nei sė
dėti, nei stovėti. Po langu bu
vo ramiausia vieta, nes nerei
kėjo per juos laipioti einant 
prie kibiro. Sienos buvo išmar
gintos vardais, pavardėm, da
tom ir panašiai. Neperseniau
siai visi užrašai buvo kruopš
čiai nuskusti, sienos atnaujin
tos, medinės grindys sudėtos ir 
viskas kelis kartus nudažyta”.

“Man sakė, kad čia buvo jū
ros karininkų mokykla”, - pa
stebėjo viena lankytoja iš Vil
niaus.

“Turbūt dabar norima šiuos 
“Tautos kančių namus” pavers
ti į kokį nors, nieko bendro su 
praeitim neturintį garbingą 
pastatą ir mėginti iš žmonių 
atminties ištrinti tų rūmų bai
sią praeitį”, - pastebėjo kitas 
lankytojas.

Einant pro vieną iš tų vienu
čių kun. V. Laugalis iš Manito- 
bos staiga sustojo.

“Prieš daug metų ir aš čia bu
vau”, - jis tyliai pasakė ir kurį 
laiką, kaip sustingęs, stovėjo 
tarpduryje.

Praėjome vienutę, kurioje 
stovėjo sunkus stalas, keletas 
sunkių suolų ir ant sienos iš
plėsti ir pakabinti kaliniams 
sutramdyti marškiniai.

“Tai tardymo ka ...” - vado
vo balsas nutrūko ir abu su V. 
Laugaliu pravirko. Stasio Ka- 
tausko skruostais riedėjo aša
ros . .. galva pasvirusi į vieną 
šoną . .. kaip Nukryžiuotasis, 
tik be erškėčių vainiko ... Visi 
lankytojai stovėjo suakmenė
ję, nuleidę galvas slėpė savo 
ašaras.

“Paliesk mano petį. Rasi su
laužytą raktikaulį”, - atsipei
kėjęs St. Katauskas siūlė šalia 
stovinčiai lankytojai. Ši ne
drąsiai palietė jo petį.

Kitose vienutėse matėme 
gražiai nudažytas loveles, sta
liukus ir suoliukus. Kaip paro
doje. Vienoje vienutėje matė
me apie 30 gana didelių popie
rinių maišų, prikimštų su
pjaustytų popierių.

“Tai dalis sunaikintų bylų”, 
- paaiškino vadovas.

Gale koridorius pasisuko 
į kairę, susiaurėjo ir baigėsi 
mažu kambariuku su mažais 
grotuotais langeliais, mažom 
durelėm kairėje pusėje.

“Tai praeivių stebėjimo

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Išeivijos dainininkai

Faustui Stroliai (Čikaga) di
riguojant skamba galinga - 
kaip padėka - “Parveski, Vieš
patie!. ..” Parvedė. Dainuoja 
vasara. Dainuoja lietuviai kaip 
paukščiai. Laisvoj Lietuvoj.

Iš tolo, margaspalvėje žiūro
vų minioje išsiskiria vienti
sais plotais - žalsvai melsvos 
vandenyno spalvos užsienio 
lietuvių marškinėliai.

Motinos Lietuvos kalba dai
nuoja, Viešpaties palaimos 
prašo jungtinis vaikų choras.

“Išeivijos chorai atvažiavo 
puikiai pasiruošę” - pasakė 
šventės vyr. dirigentas P. Bin
gelis. Ina Lukoševičiūtė-Sun- 
gailienė užsienio chorų vedan
čioji praneša, jog į šventę atvy
ko ketvirtos ir net penktos kar
tos išeivijos lietuviai.

Dievas tą dieną apdovanojo 
puikiu oru. Vasaros spalvos - 
gamtoje ir šventės dalyvių dra
bužių klostėse. Džiaugsmo vei
duose. Visus apėmusi bendra, 
džiugi nuotaika. Dainų žodžiai 
aidu atsiliepia žmonių širdyse. 
Iš visų kraštų suskridę paukš
čiai dainuoja savo Tėvynėje. 
Rodos, patį Dangų pasiekia Ry
tų ir Vakarų tremtinių daina - 
malda “Leiskit į Tėvynę, leiskit 
pas savus!”

Jonas Govėdas (Torontas) 
energingais ir jaunatviškais 

punktas. Pro mažus langelius, 
atrodančius iš lauko kaip vė
dinimo skylės, sargas galėjo 
matyti gatvėje einančius pra
eivius. Kuriam nors sustojus ir 
pradėjus žiūrėti į rūmus, sar
gas pro mažas dureles iššok
davo ir žmogų suimdavo. Kas 
su juo toliau atsitikdavo, tik 
vienas Dievas težino”, - aiški
no vadovas.

Grįždami koridoriumi at
gal, pasisukom į vieną šoną ir 
pasikėlę keletą laiptų atsidū
rėme kieme. Čia pamatėme 
vaizdą, panašų į zoologijos so
dą. Narvai iš šonų irviršaus ap
tverti vielinėm sienom sujung
ti siaurais praėjimais ir iš vi
sų pusių apsupti aukštom mū
rinėm sienom sudarė kalinių 
“pasivaikščiojimo” vietą. Virš 
galvų, strateginėse vietose, 
įrengti sargų “šaligatviai”, 
kuriais vaikščiojo ginkluoti 
sargai ir saugojo po jų kojomis 
esančius kalinius.

“Dažnai vos po dešimt minu
čių teleisdavo mums pakvė
puoti tyru oru”, - pridūrė va
dovas.

Grįžtant atgal prie išėjimo 
St. Katauskas paaiškino, kad 
Vilniaus KGB rūmai buvo tik 
pereinamoji įstaiga. Dauguma 
suimtųjų buvo nuteisiami nuo 
10 iki 20 metų katorgos ir iš
vežami į Sovietų Sąjungos teri
toriją. Apie 2000 suimtųjų bu
vo čia vietoj sunaikinta.

Pagal rūsio planą daugiau 
kaip 50 maždaug tokio pat dy
džio vienučių, išdėstytų į abi 
puses nuo “U” pavidalo korido
riaus, sudarė šio rūsio-kalė- 
jimo sistemą. Mes matėme tik
tai jo mažą dalį. Kitose daly
se yra saugoma užsilikusi do
kumentacija. Kiek ir kuriuo 
laiku čia buvo kalinių tik to 
kalėjimo administratoriai ga
li žinoti. Be abejonės, vienu 
ar kitu laiku čia buvo kalina
ma ir kankinama tūkstantis ar 
daugiau žmonių. Kiek ašarų, 
skausmo, kraujo ir širdgėlos 
matė šie “Tautos kančių na
mai”, težino vienas Dievas.

Išėjau į gatvę. Lijo ir buvo 
šalta. Šalta buvo ir širdyje ... 

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ Kaune 1994 m. liepos 6 d. Iškilmės Vileišio aikštėje Nuotr. Adelės Krutulienės

mostais diriguoja “Už Lietuvą
- Tėvynę-Motiną” Antano Pau
lavičiaus žodžiais.

Dega, liepsnoja aukuro ug
nis. O apie aukurą spiečiasi 
paauglės lietuvaitės tautiniais 
drabužiais.

Ant užsienio lietuvaičių gal
vų - Lietuvos laukų gėlių - ra
munių ir rugiagėlių paskubom 
nupinti vainikėliai. Jos - iš
didžios. Supranta, kad ir jos 
pačios - Lietuvos laukų gėlės! 
Kažkada su protėvių šaknimis 
išrautos, bet nenuvytusios, 
nenutautėjusios. Širdyse išlai
kiusios tai, kad svarbiausia - 
meilę motinų motinai - Tėvy
nei. Todėl taip prasmingai, 
simboliškai ataidi Dalios Vis- 
kontienės (Torontas) diriguo
jamo choro daina apie varpą:

— O skambink per amžius 
saikam Lietuvos - Tas laisvės 
nevertas, kas negina jos! Din- 
ian-din-dan!...

Kol lietuviai dainuos ...
Ilgai tą vakarą liejosi dai

nos iš širdžių į širdis. Visų pa
saulio lietuvių meilės ir išti- 
dmybės tėvynei Lietuvai ir se
nolių tradicijoms įrodymas.

Šventės dieną Kaune saugojo 
150 policininkų.

Šventės dalyviai, atrodo, ne
nukentėjo nuo vagių.
Chorvedžiams ir dainininkams 

padėkojo miesto burmistras 
A. Račkauskas. “Kol lietuviai 
iainuos, tol Lietuva gyvuos”
- sakė jis. Įteikiami atminimo 
medaliai. Ąžuolų vainikais pa
gerbiami chorvedžiai: Petras 
Bingelis, Leokadija Jasinskie

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

teisę į žemę. Nuo liepos 1 d. 
įsigaliojo žemės įstatymas, 
pagal kurį žemę galima lais
vai pirkti, parduoti, keisti bei 
dovanoti. Manoma, kad valsty
bės žemę pirks apie 750,000 
piliečių. Iš viso Lietuvoje bus 
apie 1,200,000 žemės savinin
kų. Dabartiniu laiku teisiškai 
užregistruotų yra 152,000, ir 
kas mėnesį šis skaičius didė
ja nuo 10 iki Į2 tūkstančių.

Derybos dėl Adutiškio 
stoties

BNS pranešimu, Lietuvos 
prez. Algirdas Brazauskas lai
kosi nuomonės, kad Adutiškio 
geležinkelio stotis priklauso 
Lietuvai, tačiau su Gudija “rei
kia derėtis”. Prieš trejus me
tus prasidėjusios derybos tarp 
Lietuvos ir Gudijos dėl Adutiš
kio stoties nesibaigia, ir tai 
dėl to, kad susitarimai nebu
vę įvykdyti, rašo TASS agentū
ra Lietuvos spaudoje (birže
lio 28 d.).O paskutinis delega
cijų susitikimas net neįvyko. 
Gudijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Ogarcovas aiškina, 
kad Gudijos stoties turtas 1979 
m. buvo perduotas Baltijos ge
ležinkeliams, kad nesutriktų 
tiekimai Ignalinos statybos 
kombinatui. Administraciniu- 
teritoriniu atžvilgiu Adutiš
kio stotis buvusi ir esanti Gu
dijos teritorijoje, kurioje vei
kia Gudijos įstatymai, valdžia 
ir teismai. “Nėra jokio pag
rindo teigti, kad stotis priklau
so Lietuvai. Turtas Lietuvai 
buvo perduotas tik valdyti, 
bet ne nuosavybėn.” Gudijos 
Aukščiausiosios tarybos tarp
tautinių reikalų bei tarptauti
nių ekonominių santykių ko
misija nutarė, kad reikia tęs
ti derybas dėl stoties grąžini

nė, Donatas Jokubonis, Anta
nas Paulavičius, Vakaris Lo
pas ir visa eilė kitų, nusipel- 
nusių muzikų. Ąžuolų vainiku 
vainikuojamas poetas Bernar
das Brazdžionis.

Šventę stebėjo respublikos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas.

Prie Ąžuolyno takelių vyko 
gyva prekyba suvenyrais, kny
gomis, gaivinančiais gėrimais.

— Ar nori atsigerti, mergai
te? - su akcentu kreipėsi jau
nas lietuvaitis žalsvos vande
nyno spalvos marškinėliais.

— Žinoma! - santūriai šypte
lėjusi atsakė tautiniais drabu
žiais dėvinti jaunuolė. Žmonių 
šurmulyje jie abu nuėjo prie 
balto stalelio su vaisvande
niais.

... O visai netoli, žalia va
saros spalva nudažytoje pus
tuštėje šiukšlių dėžėje rausė
si senyvas žmogus. Jis buvo pa
lyginti padoriai apsirengęs, 
sakyčiau, šventiškai pasitem
pęs. Skurdas ... Tačiau ir jis 
- kaip visos kitos ekonominės 
ir politinės problemos - nesu
mažino įspūdingų Pasaulio lie
tuvių šventės dainų dienos aki
mirkų. Užburtas (skurdo) ratas 
nebeteks savo galios: kai mes 
galime taip dainuoti, galėsime 
ir galvoti! Turime dvasios atra
mą - dainą. Džiaugsmą ir viltį - 
dainą. Paliktą protėvių ryžtą ir 
įkvėpimo šaltinį. Dideliems 
ateities darbams - tėvynei Lie
tuvai.

Dainų dieną Kaune iškilmin
gai užbaigė Maironio ir Nauja
lio “Kur bėga Šešupė”.

mo Gudijai. Gudijos geležin
kelių valdyba turėtų perimti 
“į savo balansą” geležinkelių 
ruožus, kurie yra Gudijos teri
torijoje ir kuriais dabar nau
dojasi Lietuva. Tuose ruožuo
se ardomi bėgiai, grobstomas 
turtas. Lietuva į šiuos pasiū
lymus ir oficialią Gudijos no
tą dar neatsakė.

BNS žiniomis, Lietuvos už
sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas A. Januška teigia, 
jog Lietuva derybose remiasi 
dokumentais, kurie nedvipras
miškai rodo, kad geležinkelio 
stotis priklauso Lietuvai. Adu
tiškio stoties klausimas yra 
paskutinė kliūtis Gudijos ir 
Lietuvos susitarimui dėl sienų.

Užsienio reikalų ministeris 
NATO pasitarime

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris P. Gylys dalyvavo 
Šiaurės Atlanto bendradar
biavimo tarybos (NACC) pasi
tarime ir 16 NATO šalių už
sienio reikalų ministerių su
sitikime Stambule, Turkijoje 
pradžioje birželio. Pastara
jame dalyvavo 38 kraštų atsto
vai ir stebėtojai iš Švedijos, 
Suomijos bei Slovėnijos, pra
neša ELTA. P. Gylio teigimu, 
svarbus buvo pranešimas, jog 
neturi būti naujų netikėtumų 
tarybos darbe. Buvo aptarta 
krizė Jugoslavijoje bei kon
fliktai Kaukaze, Tadžikistane, 
būklė Baltijos valstybėse, 
įprastinės ginkluotės Euro
poje klausimai. Lietuvos už
sienio reikalų ministeris, pir
masis iš Baltijos valstybių at
stovų, įteikė “Bendradarbiavi
mo taikos labui” pristatomąjį 
dokumentą Šiaurės Atlanto ta
rybos generalinio sekreto
riaus pavaduotojui Sergio Ba- 
lanzino. Snk.

Rytprūsiuose gyvenanti ir negalinti grįžti į Lietuvą GIEDRĖ PEČIU
LIENĖ su savo pirmagimiu sūneliu, dešimt dienų prieš gimstant antra
jam, 1994 m. birželio 5 d. Nuotr. Antaninos Garmutės

Lietuviy šeima Rytprūsiuose

Ko verkia “labusiukas”?
ANTANINA GARMUTĖ

Yra pasaulyje tauta, šven
čiausiąjį Motinos vardą keiks
mažodžiu pavertusi. Nenuo
stabu, kad jos žmonių gerklėje 
užlūžta ir mūsų gražus, vien 
gera linkintis žodis “labas”.

Dažnokai lankausi Rytprū
siuose — Karaliaučiaus, dabar 
vadinamoje Kaliningrado, sri
tyje. Tai — išniekinta mūsų 
gentainių — prūsų — žemė. 
Tarsi užplūdus Azijos klajok
liams, joje niekinama viskas: 
kapinės ir pastatai, šventovės 
ir laukai, užleisti brūzgynais. 
Net upių vardai, kurių amžiai 
nepakeisdavo.

Ne kitaip ir su žmonėmis. 
Kaip čia neniekinsi tų, kurių 
šaknys čia dar gyvos! Akis ba
do darbštumas. Ištikimybė 
duonai. Senovei. Kur dar mo
ka melstis, lietuviškai. Atė
jūnai vadina juos — lietuvius 
— “labusais”, lietuves — “la- 
busichomis” ir lietuviukus — 
“labusiukais”.

Taigi tais “labusiukais” ta
po ir abu mano vaikaičiai. 
Paskutinysis, Gediminas, dar 
nė mėnesio nesulaukė. Įdukra 
Giedrė rašo iš ligoninės: “Štai 
ir vėl turime sūnų. Bet šį kar
tą sunkiau. Žinai rusų dakta
rus ... Gal liksiu gyva ir vis
kas bus gerai. Nesijaudink, 
mama ...”
Jos vyras Edmundas, atvežęs 

laišką, kalba konkrečiau:
— Jūs žinot, kaip ji gimdė? 

Į Lietuvą atvežti nespėjau. O 
ten daktarės ... svirduliuojan
čios! Koks skirtumas, sako, vie
na “labusicha” daugiau ar ma
žiau? Jų ir Sibire galas neėmė. 
O tą “labusiuką” iškrapštysi- 
me. Tik vot palaukt... palaukt 
reikia!”

— Ko laukt? — nesuprantu.
— Kol jos išsipagirios . .. 

Ten tai aišku. Bet kodėl Kauno 
ponai negrąžino nė vieno buto 
jūsų name? Į Lietuvą neįsilei
do. Nori, kad mes visi ten iš- 
mirtume. Mano vaikų teisės 
pažeidžiamos dar negimusių. 
Jie negali gimti Lietuvoje. Jų 
motinai reikia rizikuoti gyvy
be ... Nesuprantu, kas čia da
rosi — kiek galima neatiduoti?

— Suprasti nesunku, Ed
mundai. Į Sibirą dabar nebe- 
veža. Genocidas tęsiamas kito
kia forma. Tas pats, raudonas. 
Net jo talkininkai tie patys.

— Bet kur paveldėjimo tei
sė? Nuosavybės šventumas? 
Konstitucija?

— Neobolševikams ji nieko 
nereiškia. Formalumas. Pana
šiai demokratiją teigė ir Sta
lino konstitucija, o elgėsi ki
taip. Dabar buvę komunistai 
tampa kapitalistais, milijo
nieriais, o valdininkai — pri
lygsta ankstyvesniems kolabo
rantams.

— Kam tada meluoti laikraš
čiuose apie butų ir namų staty
bą tremtiniams ir jiems pri
lygstantiems asmenims? Mili
joną litų, atseit, skiria. Man 
jų nereikia. Savo šeimą aš pats 
parsivešiu. Tik į kur? Kada? 
Kai Lietuvos keliuose mane 
sustabdo autoinspektoriai, tai 
beveik kiekvienas priekaiš
tauja kodėl į Lietuvą negrįž

tu. Ar išaiškinsi jiems viską? 
Ar patikės tokiais absurdais?

— Istorija patikės. Faktais!
Išleidžiu Edmundą. Ir lie

kuosi neramia širdimi. Slenka 
dienos. Savaitės. Žinių nėra. 
Vadinasi, nieko gero ... Kaž
kur verkia mažas “labusiu
kas”, bijantis netekti mamy
tės, kuri vis dar kovoja su mir
timi. Ir Motinos Tėvynės, kuri, 
apipulta raudonųjų siurbėlių, 
dar nėra visiškai laisva. Taip, 
deja!

Lietuviška tikrovė — ne pa
saka iš brolių Grimų knygos. 
Čia ir pasakos visada buvo 
liūdnos.

... Giedrė — našlaitė iš gau
sios 12-kos vaikų šeimos. Na
mų šilumą pajautė tik iki 5 me
tukų. Žuvus motinai, tėvas ve
dė beširdę moteriškę rusę. Vi
si mažieji atsidūrė Viešvilės 
vaikų namuose. Mat giminėms 
irgi reikėjo tik sugebančių 
dirbti.

Buvo Viešvilė. Raudoni mū
rai — tarsi vaikų kalėjimas. 
Iš čia mes, 4 kauniečiai, prieš 
gerą dešimtmetį išgelbėjome 4 
šios šeimos mergaitės. Aš įsi
dukrinau Giedrę. Nelabai 
džiaugiausi. Mergaitė buvo 
žemaitiškai užsispyrusi. Be 
galo ilgėjosi savo broliukų 
ir sesučių. Išpyškindavo mo
kytojams, kad nesimokysianti 
okupantų kalbos, Leninas blo
gas, o ji tikinti į Dievą. Man 
tekdavo aiškintis mokykloje. 
Bet džiaugiausi, kaip gražiai 
ji giedojo Šv. Antano švento
vės vaikų chore! Be jokių ra
ginimų puikiausiai pasiruošė 
ir priėmė Pirmąją Komuniją.

Mergaitė nepaprastai my
lėjo vaikus. Su jais, pažįsta
mais ir nepažįstamais, mažes
niais už save, būdavo ir kant
ri, ir švelni, ir pasiaukojan
ti. Vis dėlto mane nustebino, 
net sukrėtė, kai pareiškė, jog 
jai specialybės nereikės. “Ma
no profesija bus — auginti vai
kus!”

— Bet mūsų sąlygomis vie
nas vyras neuždirbs duonos.

— Uždirbs. Aš tokį rinksiuo- 
si...

— O kol išsirinksi?
— Dirbsiu — nors ir valytoja. 

Mieste. Arba melžėja — kaime.
Padirbėjo melžėja. Pajuto 

darbo ir uždirbtos duonos sko
nį. Blogu keliu nenuėjo. Ište
kėjo už darbštaus, paprasto 
vaikino, gerokai vyresnio už 
save. Apsigyveno pas jo tėvus 
Rytprūsiuose. Visą laiką sva
jojo grįžti į Lietuvą. Pas mane.

Ar sugrįš? Gaila man jos: dar 
nė 22-jų metų neturi. Širdyje 
rusena viltis: sugrįš. Apsigy
vens Panemunėje su savo ma
žyliais. Ir mažasis Gediminas, 
kuris dabar verkia vienoje 
Rytprūsių ligoninėje, kada 
nors, vedamas už rankutės, 
su savo mamyte užkops į Ge
dimino kalną Motinos Lietu
vos širdyje — Vilniuje. O už
augęs užbaigs kovas su raudo
nais slibinais, kurie nenorė
jo jo ir į jį panašių į Lietuvą 
įsileisti.

Lietuva — ne slibinų, o lie
tuvių žemė. Ji laukia savo vai
kų. Nes kiekvienas tikras lie
tuvis reikalingas Lietuvai — 
kaip rugio grūdas gražiam ru
gių laukui.
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<0> LAISVOJE TĖVYNĖJE
TAUTYBIŲ ŠVENTĖ VILNIUJE
Vilniuje birželio 16-18 d.d. 

įvyko Lietuvoj gyvenančių tauti
nių mažumų šventė. Ją jau penk
tą kartą surengė Rytų Lietuvos 
kultūrinės veiklos centras su 
Vidaus reikalų ministerijos 
kultūros ir sporto rūmais. Tau
todailininkų galerijoje buvo 
atidaryta įdomi Rytų Lietuvos 
audėjų, visos Lietuvos latvių 
ir estų tautodailės darbų pa
roda. Šventės dalyvius į savo 
muzikinių vienetų koncertus 
Naujosios Vilnios kultūros rū
muose kvietė lenkai, gudai ir 
ukrainiečiai. Birželio 18, šeš
tadienį, Vidaus reikalų minis
terijos kultūros ir sporto rū
muose skambėjo tautinių mažu
mų dainos, sukosi jų šokius at
liekančios poros. Lankytojai 
ypač domėjosi mažiausios Lie
tuvoje karaimų grupės tauti
niais šokiais, senosiose skry
niose išsaugotais drabužiais. 
Tautybių šventė Vilniuje už
baigta vakarone ant Neries 
kranto.

GEDULO IR VILTIES DIENA
“Merkio krašto” koresponden

tės Marijos Sereičikaitės pra
nešimu, Gedulo ir Vilties die
nos minėjimas Varėnoje buvo 
pradėtas parapijos klebono 
kun. Kęstučio Latožos švento
vėje atnašautomis Mišiomis. 
Tada visi nužygiavo prie trem
tiniams skirto paminklo Varė
nos geležinkelio stoties aikš
telėje. Minėjimą jautriu žodžiu 
pradėjo Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos Va
rėnos skyriaus tarybos pirm. 
Vytautas Kaziulionis. Tylos mi
nute pagerbiant žuvusiuosius, 
buvo prisimintas ir Vašingto
ne miręs ambasadorius Stasys 
Lozoraitis. Koncertinę minėji
mo dalį atliko mažasis smuiki
ninkas Justinas Urbanavičius,

ja. Atsisveikinant su “Tiesa”, 
jos paskutinėje laidoje birže
lio 30 d. rašoma: “Mieli ir bran
gūs skaitytojai, šis ‘Tiesos’ nu
meris — paskutinis. Nuo ryto
jaus dienos Jus pradės lankyti 
reformuotos ‘Tiesos’ tradicijų 
tęsėjas — dienraštis ‘Diena’. 
Ją leis tas pats žurnalistų ko
lektyvas . ..” Vyr. redaktoriu
mi lieka žurnalistas Domas 
Šniukas. Kitų kolektyvo narių 
pavardės nepateikiamos. Leidė
ju paliekama uždara akcinė 
bendrovė “Tiesa”.

PIRMAS “DIENOS” NUMERIS
Laikraščio Lietuvai “Diena” 

1 nr. liepos pirmąja papuoštas 
vingiuoto Lietuvos keliuko, prie 
jo ant koplytstulpio pasvirusių 
beržų nuotrauka. Prie jos pridė
tas Jono Aisčio Kaune 1929 m. 
spalio 29 d. parašytas jautrus 
eilėraštis “Peizažas” apie lau
kę, kelią, pievą, kryžių ir šilo 
mėlyną juostą. Po nuotrauka ir 
eilėraščiu — įvadinis redakcijos 
žodis “Laba diena, mieli skaity
tojai!” Jiems rašoma: “Diena — 
šviesioji paros dalis. Diena dar
bu linksma; dienutė — motutė, 
naktis — pamotė, — sako mūsų 
žmonės. Štai kodėl ji kaip tei
giamas pradas pasirinkta laik
raščio, kuris stengsis stropiai 
rašyti Lietuvos darbų ir žygių 
metraštį, pavadinimu. ‘Diena’ 
ne iš dangaus nukritęs dar vie
nas leidinys su naujai susibūru
sių žurnalistų kolektyvu. ‘Dieną’ 
leis tie patys bendraminčiai, ku
rie ir iki šiol dirbo “Tiesoje’. Šian
dien Lietuvoje spauda mėgauja
si iškovota laisve. Ji gausi kaip 
niekada. Ketveri Nepriklauso
mybės metai ją subrandino, iš
ryškėjo tendencijos, būdingos 
demokratijai ir laisvajai rin
kai, išryškėjo jos šviesos ir še
šėliai ...”

AKISTATA SU PRAEITIMI?

Atminties takas Varėnoje, kur pastatytas 1941-1952 metų sovietinės okupacijos aukoms paminklas. Jo autorius - skulp
torius Ambraziūnas. 1994 m. birželio 14 - Gedulo ir Vilties dieną ten įvyko gedulinė iškilmė Nuotr. Vyt. Gutausko

Dar vieno laisvės kovotojo netekus
Jo dideli tautos darbai nebuvo 

pažymėti medaliais, tačiau jo gy
venimo siekiai liks neužmirštami 
gyvųjų širdyse.

A. a. Vytautas Laugalys mirė 
1994 m. birželio 6 d. Ukmergėje, 
sulaukęs 75 m. amžiaus. Baigęs 
Tauragės gimnaziją ir aukštes
niąją kultūrtechnikos-geodezi- 
jos mokyklą, tęsė studijas Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne iki jo uždarymo. Po 17 mėn. 
tarnybos ulonų pulke, paleistas 
į atsargą, aktyviai įsijungė į po
grindžio veiklą. Prasidėjus 1941 
m. birželio 23 d. sukilimui, buvo 
aktyvus jo dalyvis.

Karaliaučiaus krašte baigė ra
distų kursus ir, kaip kapitono 
Valevičiaus ryšininkas, veikė iki 
pat savo suėmimo bunkeryje. 
Prasmingiausius gyvenimo me
tus iškentėjo Magadano srities 
lageriuose (13 m.). Norilsko gu
lago sukilimo dalyvis ir vadovas. 
Norilsko Vyčių organizacijos 
kūrėjas. Politinių kalinių ir 
tremtinių bei Tėvynės sąjungos

A. a. VYTAUTAS LAUGALYS

steigėjas. Sąjūdžio garbės pir
mininkas Ukmergėje, kur pas
kutiniu metu redagavo opozici
jos laikraštį “Aistuva”.

Per mažas buvo Ukmergės 
miestas, kad sutalpintų visus 
susirinkusius jo bendramin
čius, buvusius politinius kali
nius, tremtinius bei Lietuvos 
laisvės kovotojus, palydint Vy
tautą į amžiną poilsio vietą — 
Dukstyno šilo smiltis — Ukmer
gės kapines.

Lietuvoje liūdesyje liko jo 
žmona Marija Kinertaitė-Lauga- 
lienė, duktė Živilė, sūnus Re
gimantas, brolis Eduardas ir jų 
šeimos. Kanadoje dvi seserys ir 
du broliai su šeimomis.

Hamiltone Aušros Vartų šven
tovėje liepos 10 d. buvo atlai
kytos gedulinės Mišios už jo sie
lą dalyvaujant gausiam lietuvių 
būriui. Mišias aukojo Aušros 
Vartų klebonas kun. J. Liau- 
ba, OFM.

Tegul būna lengva Jam numy
lėta gimtoji Lietuvos žemė, o 
jo išmintomis pėdomis tegu drą
siai žengia sekančios tėvynės 
kartos, visada prisimenant, kad 
tas yra nevertas laisvės, kas 
negina jos.

Liuda Stungevičienė

© LIETUVIAI PASAULYJE

Varėnos ir Merkinės tremtinių 
ansambliai, rajoninių kultūros 
namų ansamblis “Aicvarai”. Ta
da buvo nužygiuota prie buvusio 
KGB pastato. Senosios Varėnos 
gyventoja Vlada Pigagaitė-Du- 
dzinskienė atidengė prie sienos 
pritvirtintą lentą su įrašu: 
“Šiame name 1944-54 m. buvo 
kankinami ir žudomi Lietuvos 
ginkluoto pasipriešinimo prieš 
bolševikų okupaciją laisvės ko
vų sąjūdžio dalyviai”. Padėjus 
gėlių ir uždegus žvakutes, su
giedotas Lietuvos himnas.

“TIESĄ” PAKEITĖ “DIENA”
“Tiesa” savo ilgą kelią užbai

gė birželio 30 d. išleistu paskuti
niuoju numeriu 127 (15389). Di
delis numerių skaičius liudija, 
kad komunistinės “Tiesos” nu
meracija buvo visą laikę tęsia
ma nuo jos pasirodymo Petrapi
lyje 1917 m. balandžio 12 d. Tas 
ilgas kelias yra susietas ir su 
pogrindine komunistų veikla 
nepriklausomybės atstatymą 
1918 m. vasario 16 d. paskelbu
sioje Lietuvoje. Numerių skai
čius augo ir ilgais sovietinės 
okupacijos metais, kai “Tiesa” 
buvo tapusi Maskvai ištikimų 
Lietuvos komunistų oficiozu. 
Numeracija buvo tęsiama ir da
bar, kai Lietuvos komunistų 
partija, atsiskyrusi nuo Mask
vos, įsijungė kovon už Lietu
vos nepriklausomybę. Ji buvo 
tęsiama, kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę ir ją jau valdo iš 
komunistų partijos išaugusi Lie
tuvos demokratinė darbo parti-

Apie suvėlintą “Tiesos” pa
vadinimo pakeitimą rašoma: 
“Keisti ‘Tiesos’ pavadinimą po
litinio ir buitinio spaudimo 
prieš ją metu neleido orumas 
ir ambicija. Laikraštis turėjo 
reformuotis ir įrodyti, kad ne 
kokie vidaus svertai, o okupanto 
valia anais laikais ją formavo 
tokią, kokia buvo. Pastarųjų 
metų ‘Tiesa’ įrodė, kad ji ger
bia Lietuvos laisvę 'ir nepriklau
somybę, nuo pat pirmųjų Nepri
klausomybės dienų buvo ištiki
ma Konstitucijai. Tačiau metai 
bėga, formuojasi nauji žurnaliz- 
mo kriterijai, pastarųjų penkių 
dešimtmečių istorija tampa vis 
sistemiškesnių tyrinėjimų ob
jektu. Nuo teisybės nepabėgsi 
— ‘Tiesai’ buvo lemta sovieti
nio Lietuvos periodo oficiozo 
dalia. Dažname dabarties 
straipsnyje remiamasi tų me
tų ‘Tiesos’ publikacijomis. Nors 
dabartinės ‘Tiesos’ žurnalistai 
nėra dėl jų kalti, psichologinį 
diskomfortą dėl to juto. O poli
tinės demagogijos galimybės 
Lietuvoje dar neišnaudotos ...” 
Žodis naujos “Dienos” skaity
tojams baigiamas pastaba: “Su 
džiaugsmu atsikratėme TSRS, 
LTSR, LKP. Logiška, kad ir dien
raščio pavidalo ‘Tiesa’ tapo is
toriniu faktu. Mieli skaitytojai, 
mes stengsimės, kiek leis mūsų 
jėgos, kad ‘Diena’ būtų operaty
vi, objektyvi ir įdomi. Laukia
me Jūsų dėmesio, paramos, pir
mųjų atsiliepimų ir pasiūlymų”.

V. Kst.

Pasitaiko ir nemalonių dalykų
Tragiškas tautiečio likimas

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.

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos policija 1994 m. ba
landžio 10 d. automobilyje ra
do negyvą 35 m. amžiaus lietu
vį iš Kauno Arvydą Dambravi- 
čių. Kaip vėliau paaiškėjo, šis 
vyras Čikagon iš Lietuvos bu
vo atvykęs prieš maždaug pen
kerius metus, Kaune palikęs 
savo šeimą ir artimuosius. 
Nors velionis čia gyveno su 
viena moterimi, juo turėjo rū
pintis Čikagoje veikianti lab
daringa organizacija “Lietu
vos dukerys”.

Susisiekus su velionies žmo
na Kaune, paaiškėjo, kad ji no
rėtų gauti savo vyro pelenus. 
“Lietuvos dukterys” pasirūpi
no sudeginimu ir užmokėjo 519 
dol. Taip pat pasirūpino doku
mentais iš Lietuvos ir vietinių 
įstaigų dėl pelenų pervežimo 
į Kauną. Dabar laukiama, kad 
kas nors sutiktų juos nuvežti 
Lietuvon.

Velionis buvo baigęs aukš
tuosius mokslus, tačiau labai 
mėgo išgerti. Manoma, alkoho
lis buvo pagrindinė mirties 
priežastis. Nors Amerikoje gy
veno ilgokai, nieko nebuvo su
sitaupęs. Taip savo dienas bai
gė šis jaunas lietuvis turtin
game krašte, kur žmonės turi 
galimybių gerai gyventi ir už
sitikrinti savo ateitį.

“Lietuvos dukterų” draugija 
rūpinasi ne vien tik čia į ne
laimę ar vargą patekusiais tau
tiečiais, bet remia visokerio-

Dingę jaunuoliai
Čikagą pasiekė Seattle lie

tuvių veikėjos, kuri taip pat 
yra JAV Bendruomenės visuo
meninių reikalų tarybos narė, 
Inos Bertulytės-Bjiay laiškas. 
Jame ji skundžiasi, kad į Seat- 
le neatvyko du kauniečiai stu
dentai: Dainius Didžadailius ir 
Lorenas Žukas, kuriems “Cas
cade Quest” organizacija bu
vo sudariusi galimybes atva
žiuoti į Seatle ir tris savaites 
dalyvauti gamtos apsaugos 
programoje kartu su kitais 48 
jaunuoliais iš viso pasaulio.

Šis laiškas buvo adresuotas 
Leonui Petravičiui, kuris pa
rinko šiuos studentus. Kaip ta
me laiške rašoma, jie iki Seattle 
nenukeliavo: atsklido į Čikagą 
ir... dingo. “Tokįs nesilaiky
mas susitarimų amerikiečiams 
ir mums, Amerikos lietuviams, 
nepriimtinas. Ši ekologinė pro
grama yra palaikoma tokių 
stambių įmonių kaip “Boeing”, 
“Cellular One”, “Wayerhau- 
ser”, o taip pat ir valdiškų įstai
gų ... Lietuvos vardas visiems 
žinomas, Seattle lietuviai per 
daugelį metų tam yra dideles 
pastangas padėję.

Toliau laiško autorė mini, 
kad po šio įvykio tos programos 
direktorius lietuvių daugiau 
nebekvies ir pabrėžia, kad toks 
elgesys Amerikos lietuviams, 
o ypač Lietuvai, tik žalą daro. 
Todėl Ina Bertulytė-Bray iš

kauniečio Leono Petravičiaus 
norėtų susilaukti atsakymo, ko
dėl tie jaunuoliai Seattle ne
pasiekė. Būtų gera, kad Leonas 
Petravičius (Donelaičio g. 73- 
04, Kaunas) atsilieptų ir paaiš
kintų, kas atsitiko su jo parink
tais tautiečiais.

Buffalo, New York
AURELIJA DOLATA ir RITA 

WATER, Buffalo lietuvių klubo 
narės, kaip švietimo talkininkės, 
penkiolikos mokytojų grupėje 
liepos mėnesį praleido Lietuvoje, 
dėstydamos anglų kalbą ir ameri
kiečių kultūrą aukštųjų mokyklų 
studentų stovykloje Trakuose. 
Stovyklavo apie 100 studentų. Klu
bas taipgi talkina komitetui “Sau
lutė” Čikagoje, kuris rūpinasi naš- 
laitynų pagerinimu Lietuvoje. L.B.

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

pai ir tautiečius Lietuvoje, 
ypač našlaičius ir daugiavai
kes šeimas. Šiai labai reika
lingai grupei vadovauja Mari
ja Noreikienė, kuri sako, kad 
gerašidžių talkininkių gretos 
mažėja.

zgg 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.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (.namus.
Nėra maksimumo svorio.

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

EHffl LASALLESQUE. Į1

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

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y 17 A » LIETUVIŲ KREDITO

1 /Y 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., penktadiėniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro,

Naujas telefonas

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r 

(Esu “Union Gas” //V) 
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 .........  6.60%
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% lkl $2.000 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”

JA Valstybės
Gedulo ir Vilties dienos minė

jimą Niujorko lietuviams bir
želio 19, sekmadienio, popietę 
surengė LB Niujorko apygardos 
valdyba ir jos pirm. Kęstutis 
Miklas. Minėjimas buvo pradė
tas kun. Vytauto Pikturnos at
našautomis Mišiomis ir pasaky
tu pamokslu Apreiškimo para
pijos šventovėje. Oficiali mi
nėjimo dalis 3 vai. p.p. įvyko 
Kultūros židinyje. “Darbinin
ke” paskelbtame LB Niujorko 
apygardos skelbime buvo pra
nešama, kad įnvokaciją sukal
bės kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, įvadinį žodį tars J. E. Ani
cetas Simutis, Lietuvos amba
sadorius Jungtinėse Tautose, o 
paskaitą skaitys raš. (turbūt ra
šytojas) Paulius Jurkus. Tačiau 
visus labiausiai nustebino šio 
oficialaus skelbimo baigminė 
dalis, skirta busimiesiems mi
nėjimo dalyviams: “Židinio so
delyje prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvą bus padedamas vai
nikas ir sudeginama ‘Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos’ I-ojo 
tomo knyga. Po minėjimo pa
bendravimas Židinio kieme”. 
Čikagos “Drauge” liepos 7 d. 
paskelbtas Salomėjos Narkeliū- 
naitės šio minėjimo aprašymas 
liudija, kad budrioji LB Niu
jorko apygardos valdyba planą 
įgyvendino šimtu nuošimčių. 
Pasak S. Narkeliūnaitės, knygos 
laužą uždegė pats valdybos 
pirm. Kęstutis Miklas, parei
kalavęs PLB valdybos ir jos 
pirm. Broniaus Nainio atsista
tydinimo.

“Dirvos” savaitraštis Klivlan- 
de pasveikino deimantinės am
žiaus sukakties sulaukusį dr. Jo
ną Mauruką. Jis ir jo žmona Da
lia Kubertavičiūtė, buvusi akto
rė, yra gyvenę Toronte. Klivlan- 
dan jiedu išsikėlė dėl geresnių 
sąlygų dr. J. Mauruko atlieka
miems chemijos tyrimams. JAV 
jis sukūrė naują aparatūrą ir 
chemikalus kraujo tyrimams. 
Turėjo bendrovę jiems platinti. 
Dėl pablogėjusios sveikatos ir 
trijų sunkių operacijų dr. J. 
Maurukas atsisakė turėtos 
bendrovės. Jo išradimai ir da
bar naudojami tyrimams labo
ratorijose. Jonas ir Dalia Mau
rukai dabar gyvena Floridos 
St. Petersburge ir ruošiasi švęs
ti auksinę vedybų sukaktį. Jie 
yra išauginę tris šeimas sukū
rusius vaikus, džiaugiasi aštuo- 
niais vaikaičiais.

Australija
Sibirinių trėmimų minėjimą 

Latvių namuose Sidnyje birže
lio 13 d. surengė N.S.W. valsti
jos baltiečių komitetas. Minėji- 
man susirinko apie 400 latvių, 
estų ir lietuvių, gražus būrelis 
australų ir N.S.W. vyriausybės 
atstovų. Pagrindinį pranešimą 
padarė latvis advokatas Mike
lis Strikis, grįžęs iš Latvijos, 
kur jam teko dirbti patarėju 
nepriklausomybę atgavusios 
Latvijos valdžios įstaigose. Jis 
kalbėjo apie pusšimtį metų tru
kusią sovietinę Baltijos šalių 
okupaciją, žiaurius nusikalti
mus. Šiandien vis dar ieškoma

II D. karo metais žydų tautai 
nusikaltusių asmenų. Tačiau 
niekas nėra pajudinęs sovieti
nio teroro pasiglemžtose Bal
tijos šalyse. Nė vienas nuo 
NKVD iki KGB išaugęs jų bude
lis nebuvo nubaustas. Meninė
je minėjimo programoje lietu
viams atstovavo Sidnio “Dai
nos” choro merginų kvartetas, 
moterų “Sutartinė” ir pianis
tas A. Šarkauskas.

Britanija
Kan. Valentinas Kamaitis ba

landžio 3 d. aplankė Bradfordo 
lietuvius. Velykines Mišias jis 
atnašavo vietinėje Šv. Onos 
šventovėje ir dalyvavo velyki
nėse lietuvių vaišėse “Vyčio” 
klube. Jų metu buvo prisimin
ta kan. V. Kamaičio amžiaus 
septyniasdešimtmečio sukaktis. 
Dalyvių vardu jį pasveikino ir 
“Vyčio” klubo dovanėlę įteikė 
R. Karalius. Savo keliaujantį 
kapelioną kan. V. Kamaitį svei
kino ir kiti lietuviai.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija šiemet 

gyveniman išleido devynis abi
turientus. Mat keturis mokslei
vius iš Vokietijos, papildė pen
kios prieš trejus metus iš Lie
tuvos atvykusios moksleivės. Tie 
devyni abiturientai kovo 21-25 
d.d. išlaikė valstybinės komisi
jos prižiūrimus egzaminus raš
tu, o birželio 16-17 d.d. — žodžiu. 
Aukščiausią pažymių vidurkį 
egzaminuose gavo Vasario 16 
gimnaziją pilnus devynerius 
metus lankęs Vytautas Lemkė, 
gyvenantis pas tėvus Hiuten- 
felde. Jis žada studijuoti mu
ziką, matematiką, pedagogiką 
ir tapti gimnazijos mokytoju. 
Vokietijos lietuviams taipgi 
atstovavo trys kiti abiturientai 
— Henrikas Martens, Rolandas 
Černauskas ir Gabrielė Žemai
tytė. Penkios abiturientės, at
vykusios iš Lietuvos, Vasario 
16 gimnazijon įsijungė prieš 
trejus metus. Joms didžiausią 
kliūtį egzaminuose sudarė vo
kiečių kalba. Iš jų išsiskyrė 
visiškai vokiečių kalbos nemo
kėjusi Ramunė Čukšytė. Per tre
jus metus ji įveikė šią kliūtį ir 
egzaminų pažymių vidurkiu Va
sario 16 gimnazijos abiturien
tų sąraše užėmė II vietą, pra
lenkta tik geriausiai egzaminus 
išlaikiusio Vytauto Lemkės. R. 
Čukšytė Manheimo universitete 
studijuos ekonomiką. Minėtinos 
ir kitos keturios abitūros egza
minus išlaikiusios moksleivės 
iš Lietuvos — Giedrė Babravi- 
čiūtė, Ieva Kurmanavičiūtė, 
Kristina Holzman ir Aistė Te- 
reckaitė. Abiturientų išleistu
vių vakarienėje birželio 17 d. 
brandos atestatus įteikė direk
torius Andrius Šmitas. Sveikino 
VLB krašto valdybos pirm. Ar
minas Lipšys, kuratorijos pirm. 
Vingautas Damijonaitis, klasės 
auklėtojas Alois Weigel.

OFFORD 
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
,ės i , ,Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį ;

Jis mums duoda” ;

Lougheed’s Limited į 

šeima ir tarnautojai į

“Žmonės, kurie atjaučia kitus” Į<

Sudbury Ontario Į

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



1994 metų birželio 14-tąją - Gedulo ir Vilties dienų prie buvusio KGB pastato Varėnoje buvo pašventinta bei 
atidengta atminimo lenta sovietinės okupacijos metais ten kankintiems žmonėms Nuotr. Vyt. Gutausko

Kas ten yra, kas iš ten atsivežta?
Lietuvių fronto bičiulių savaitė

Pastabos ir nuomonės

Gilesnės nesusipratimo šaknys
JONAS DAUGĖLA

Vos tik pasirodžius “Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos” pirma
jam tomui, daugelis spėjo, kad 
šis leidinys lietuviškoje visuo
menėje sukels audrą, o kai kurie 
net pranašavo, kad šis leidinys 
suskaldys lietuviškąją bendruo
menę ir pažeis mūsų tautinės 
vienybės siekius.

Tačiau, laimei, šie visi spėlio
jimai nepasiteisino. Lietuviško
ji visuomenė tiek šioje, tiek ano
je Atlanto pusėje, tik su mažo
mis išimtimis, neigiamai pasisa
kė apie šį leidinį ir kritiškai 
įvertino jo pradininkų pastan
gas.

Visai šiai audrai jau veik bai
giant aprimti, “TŽ” 1994 m. 25 
nr. buvo paskelbtas PLB pirmi
ninko Br. Nainio pasikalbėji- 
mas-pareiškimas. Jame bando
me atversti ir antrąją medalio 
pusę. Tik labai gaila, kad ta ant
roji pusė ne geriau spindi už 
pirmąją.

PLB valdyba spaudoje paskel
bė pranešimą, kuriame “pripa
žįsta klaidas ir už jas atsiprašo”. 
Tačiau pirmininko Br. Nainio 
pareiškime nematyti apgailes
tavimo ar atsiprašymo žymės.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Jame pirmininkas teigiamai ver
tina šį leidinį ir bando įtikinti, 
kad ten teisingai ir tiksliai pa
vaizduotas didžiųjų trėmimų 
siaubas. Jis pasisako prieš tuos, 
kurie abejingai pasitiko šį vei
kalą. Jis savitai bando nusakyti 
visos šios kritikos tikrąsias prie
žastis.

Apie tą leidinį iki šiol neigia
mai atsiliepė žymesnieji mūsų 
lietuviškosios visuomenės vei
kėjai ir didžiųjų organizacijų 
vadovai. Priimta labai daug 
įvairių nutarimų, kuriuos jie pa
sirašė. Yra ir Lietuvos politka
linių ir tremtinių draugijos pa
reiškimas.

Tačiau Br. Nainio įsitikinimu, 
jiems nerūpėjo išryškinti tikro
vę. Esą jiems “ši knyga yra tik 
priemonė sunaikinti mane (Br. 
Nainį, J.D.), PLB valdybą, Lie
tuvių bendruomenę”. Vis dėlto 
vargu ar kas nors tokiu tvirti
nimu galėtų patikėti.

Minėto leidinio reikalas bu
vo išsamiai aptartas ir JAV bei 
Kanados bendruomenių veikė
jų bendrame posėdyje. PLB 
pirm. Br. Nainys yra tūkstančius 
mylių keliavęs, aplankęs net Si
biro taigas, bet jam pritrūko jė
gų ir drąsos atvykti į šį svarbų 
suvažiavimą. O Southfieldas yra 
tik vos per porą šimtų mylių nuo 
Lemonto.

Visi šios konferencijos daly
viai neigiamai įvertino šį lei
dinį ir pareikalavo sustabdyti 
jo platinimą. Tad nejaugi Br. 
Nainys mano, kad ir šiems mū
sų didžiųjų bendruomenių vei
kėjams ši knyga “yra puikus įran
kis sukiršinti tarp savęs išeivi
ją ... sunaikinti jai atstovau
jančią Lietuvių bendruomenę”?

Galbūt būtų pravartu paieško
ti ir kiek gilesnių šios visos ne
lemtos audros šaknų. Pirmiau
sia, PLB-nei nereikėjo imtis šio 
darbo. Knygų, kad ir istorinių, 
leidimas neįeina į PLB-nės veik
los ribas. Istoriniams veika
lams medžiagą surenka ir ją 
spaudai paruošia istoriniai insti
tutai ir kitos mokslo įstaigos. 
Knygoms leisti ir jas platinti 
yra tiek čia, tiek Lietuvoje ke
lios knygų leidyklos.

Lietuvių bendruomenės veik
la remiasi atskirų kraštų bend
ruomenėmis, nes kiekvienoje ša
lyje yra kiek skirtingos lietu
vybės išlaikymo ir kultūrinės 
veiklos puoselėjimo sąlygos. 
PLB-nė tik daugiau simboliš
kai koordinuoja kraštų bend
ruomenių veiklą ir palaiko tarpu
savio ryšį. Pati PLB-nė iki šiol 
nesiėmė kokių nors konkrečių 
uždavinių vykdymo. Šitaip PLB- 
nės uždavinius suprato ir visi 
buvę PLB-nės pirmininkai. Bu
vęs pirm. V. Bieliauskas PLB- 
nės pobūdį labai tiksliai nusa
kė minėtoje bendruomenių vei
kėjų konferencijoje (“TŽ” 1994 
m. 20 nr.).

Br. Nainys PLB-nės veiklą pa
suko kita kryptimi ir savitai su
prato šios svarbios institucijos 
paskirtį. Jis PLB-nę padarė 
dar vienu visai savarankišku 
veiksniu, lygiagrečiai veikian
čiu šalia visų kitų kraštų bend
ruomenių. Dėl to iš pat pradžios 
Br. Nainio vadovaujama PLB- 
nė suėjo į konfliktą su kai ku
rių kraštų bendruomenėmis, o 
ypač su JAV Lietuvių bendruo
mene, nes jos abi turi veikti to
je pačioje teritorijoje.

PLB-nės pirmininkas pradėjo 
megzti neaiškius ryšius su da
bartine Lietuvos vyriausybe, 
savo nuožiūra pradėjo skirti 
prie dabartinės vyriausybės at
stovus. Organizuodamas “Kan
čių istorijos” leidimą, jis nera
do reikalo palaikyti ryšius su 
Represijų tyrimo centru, bet 
susirišo su buvusios komunis
tinės propagandos istorikais 
(Šadžium ir Kašauskiene).

Šiuo leidiniu PLB-nės pirmi
ninkas skubėjo save “įamžinti” 
į lietuviškos veiklos istoriją. 
Ir jam tai pavyko. Kiek man įma
noma, rinkau visas mūsų spau
dos iškarpas šiuo reikalu. Su
sidarė net kelios storokos by
los. Be abejonės, ši visa medžia
ga liudys ne tik mums, bet ir bu
simosioms kartoms, kas atsitin
ka, kai rimtų uždavinių vykdy
mo imasi jiems nepasiruošę vei
kėjai.

Savo pasikalbėjime Br. Nai
nys skundžiasi: “Žmonės mane 
apšaukia tautos išdaviku, už
verbuotu KGB agentu, niekina, 
baudžia”. Gyvenant tolimoje 
Floridoje, neteko girdėti tokių 
skaudžių atsiliepimų.

Svetur gyvenantiems lietu
viams Lietuva yra ir liks pa
grindine žvilgsnių kryptimi. Ne 
tik iš ten atvykusieji, bet ir jų 
vaikai bei vaikaičiai, gavę li
tuanistinį auklėjimą ir susilau
kę nuoširdaus bendravimo su 
tėvais, savo kilmės kraštui, 
gražiam ir malonaus klimato, 
rodo daug dėmesio.

Kaip ten dabar yra? Ar žmo
nės jau palengva užmiršta ko
munizmo indoktrinaciją? Ko
kia politinė eiga? Ar krimina
liniai nusikaltimai yra tokie 
baisūs, kaip apie juos kalba
ma ir rašoma? Tiesa, kad žmo
nėms stinga maisto?

Lietuvių fronto bičiulių sto
vykloje (LFB), kuri įvyks 1994 
m. rugpjūčio 21-28 d.d. Dainavo
je, minėtomis temomis girdė
sime pranešimus Aldonos Že
maitytės, savaitraščio “Dieno
vidis” redaktorės, ir P. Plium
pes, žymaus Lietuvos ateitinin
kų darbuotojo. Iš ten atsivež
tus įspūdžius ir savas nuomo
nes dėstys tik sugrįžę dr. K. 
Ambrozaitis, J. Kojelis, J. Ar
dys, V. Naudžius, J. Baužys, V. 
Rociūnas. Prof. V. Samonis iš 
Kanados, dažnas konsultantas 
Baltijos šalyse ekonominiais 
klausimais, bandys nusakyti

ekonominę Lietuvos ateitį. 
Mūsų uždavinius Lietuvai ir 
sau patiems aptars Liuda Ru- 
gienienė, prityrusi visuome- 
ninkė.

Paskutiniais keleriais me
tais iškilo įvairių klausimų 
Lietuvių fondui. Juos atsakys 
LF tarybos pirmininkė Marija 
Remienė. Nors spaudoje buvo 
liesti įvairūs neaiškumai, ta
čiau tiesioginis žodis ir gali
mybė klausti yra visada ver
tingesni.

Grožinė literatūra ir daina 
sudarys šios stovyklos užsklen
dimą. Poeziją skaitys poetė Ju
lija Švabaitė-Gylienė, dainuos 
solistė Rasa Krokytė-Veselkie- 
nė, šio vakaro programoje pri
sidės dar kai kas.

Stovykloje kviečiami daly
vauti visi norintieji. Iš anksto 
galima registruotis pas V. Nau
džių, 5733 N. Sheridon Rd., Chi
cago, IL 60660, USA. Tel. 312- 
275-4222.
Po tiek daug įvykių šią vasarą 
besitelkusių Lietuvoje, yra 
daug apie ką kalbėti ir ko klau
sytis. Net ir tuose įvykiuose 
dalyvavusiems susidaryti vaiz
dai yra skirtingi. Tad bus mie
la išgirsti, ką matė ir girdėjo.

Vsvs.
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A.a. ambasadorius STASYS LOZORAITIS 1984 m. liepos mėnesį su AU
RELIJA M. BALAŠAITIENE Detroite

Liūdesio ir užuojautos elegija
AURELIJA M. BALAŠAITIENE

Kaip žaibas iš giedro dan
gaus, žinia apie ambasadoriaus 
a.a. Stasio Lozoraičio mirtį su
krėtė viso pasaulio lietuvius, 
ypač tuos, kurie turėjo laimę 
jį pažinti.

Sena istorija yra ta, kad ma
no a.a. mamytė ir velionies te
ta, jo tėvo sesuo Julija Lozorai- 
tytė-Vaicekauskienė buvo mo
kyklos suolo draugės, kartu 
baigusios Kauno Ignatjevos 
gimnaziją. Kai buvau maža 
mergytė, vasaros metu su ma
myte kelis kartus buvau nu-

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

pirmadieni 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

Uz pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

Telefono 
apylinkių numeriai: 
416, 519, 705 
613, 514 
403, 604

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

1-800-668-7100 
1-800-465-2876 
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).

Pastabos ir nuomonės

Užmirštamas birželis?
V. PRIŠČEPIONKA

Sklaidant Toronto Prisikėli
mo parapijos išleisdintą 1987 m. 
kalendorių, kai kurie jo pusla
piai verčia susimąstyti. Kalen
doriaus pradžioje - Kanados ir 
Lietuvos himnų tekstai. Toliau - 
12 puslapių, skirtų visiems me
tų mėnesiams, kurių vardai api
pavidalinti tautiniais motyvais, 
o šalia - kiekvienam mėnesiui 
pritaikinta iliustracija; pvz. 
sausiui - smėlio laikrodis (me
tų pradžia), vasariui - vėliava 
su Vyčiu (Nepriklausomybės 
šventė), kovui - Lietuvos kara
laitis šv. Kazimieras (jo mirties 
diena), balandžiui - velykiniai 
margučiai, gegužei - motina su 
kūdikiu (Motinos diena).

Ir štai - puslapis skirtas bir
želio mėnesfuir Kokį įvykį ar 
mintį kalendoriaus dailininkas 
pasirinks šiam mėnesiui pavaiz
duoti: Tėvo dieną, mokslo metų 
pabaigą, vasaros pradžią, Anta
nines, Jonines, Petrines, o gal 
gegužines, paparčio žiedo ieško
jimą...? Deja, dailininkui birže

lio mėnuo - ne linksmybių ir ne 
legendų laikotarpis. Šio mėne
sio požymiui jis pasirenka krau
pų vaizdą: su durtuvu rankoje 
azijatiškų veido bruožų karei
vį ir tolumoje degančias sody
bas. Dailininko pasąmonėje, net 
ir po pusės šimto metų, yra išli
kę liūdni, tragiški įvykiai, k.a. 
nepriklausomybės praradimas, 
okupacija iš rytų, pirmieji areš
tai ir kankinimai, masinių trė
mimų pradžia, žudynės Rainių 
miškelyje, Pravieniškėse ir Čer
venėje, didvyriškas sukilimas, 
okupantai iš vakarų, antroji oku
pacija iš rytų ir jos pasekmės, 
būtent, rezistencijos kovos, nau
ji areštai, trėmimai, žudymai...

Ne tik kalendoriaus dailinin
kui, bet ir kiekvienam lietuviui 
birželis yra ir bus skaudžių pri
siminimų mėnuo.

Giliai mąstantis Nobelio pre
mijos laureatas A. Solženitsi- 
nas po 20 metų tremties nese
niai sugrįžo į savo gimtąjį kraš
tą Rusiją ir pirmiausia aplankė 
rytinio Sibiro koncentracijos 
stovyklų “sostinę” Magadaną.

MILDA LENKAUSKIENĖ, Pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmi
ninkė švietimo reikalams (antra iš kairės), su Vasario 16 gimnaziją lan- 
kiusiom Argentinos lietuvaitėm LAURA ir ALEKSANDRA BORSINI- 
PUNDYTĖM ir jų mama A. P. BORSINI, I-jo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atstove iš Argentinos

Šiuo apsilankymu jis pagerbė 
žuvusius bei kentėjusius savo 
likimo brolius. Susirinkusiai 
jo pasitikti tūkstantinei miniai 
jis pasakė: “Politinių pokyčių 
įkarštyje milijonai žmonių au
kų yra per lengvai užmirštami 
tų, kurie to naikinimo nebuvo 
tiesiogiai paliesti, net ir tų, ku
rie už tą naikinimą buvo atsa
kingi”.

Kai prokomunistinių pažiū
rų Lietuvos seimo atstovas tei
gia, jog rusų okupacijos metu 
Lietuvoje nebuvo jokio genoci
do, tai tokio asmens motyvai 
mums yra suprantami, bet kai 
patriotiškai nusiteikę tautie
čiai Lietuvoje ir išeivijoje pra
deda piršti mintį, kad Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę turi
me užmiršti visus liūdnus bei 
tragiškus praeities įvykius, tai 
tokie jų įtaigojimai verčia mus 
rimtai susirūpinti. Nejaugi mes, 
stebuklingu ar laimingu būdu 
išvengę Gulago lagerių kančių 
ir atsidūrę viskuo perpildytame 
Vakarų pasaulyje, turime teisę 
užmiršti ištremtus ar žuvusius 
savo šeimos narius, giminaičius, 
draugus, kaimynus bei pažįsta
mus? Atsakymas į šį klausimą 
gali būti tik neigiamas.

Krikščionys prisimena prieš 
2000 metų nukryžiuoto Kristaus 
kančias; Izraelio jaunuoliai, 
duodami kareivio priesaiką Ma- 
sados tvirtovės griuvėsiuose, 
prisimena prieš 2000 metų nely
gioje kovoje ten žuvusius pasku
tinius laisvės kovotojus, kurie 
pasiryžo verčiau mirti, negu tap
ti romėnų vergais. Galime būti 
tikri, kad po 2000 metų žydai 
vis dar minės šio šimtmečio ho
lokausto aukas, nes jie gerai 
supranta, kad tautos tragiškų 
įvykių prisiminimas ir pagar
ba tautos kankiniams žadina vie
nybę, skatina į naujus pasiryži
mus ir tuo mažina tautos išny
kimo pavojų.

Tenka apgailestauti, kad tokio 
supratimo trūksta kai kuriems 
mūsų veikėjams, politikams ir 
net kai kuriems gan iškiliems 
žurnalistams.

važiavusi paviešėti Julijos Vai
cekauskienės Kamelijos dvare 
netoli Kėdainių. Kai 1953 ar 
1954 m. velionies tėvas Stasys 
Lozoraitis lankėsi Klivlande, 
jam buvo suruoštas labai iškil
mingas priėmimas “Hollenden” 
viešbutyje, kur buvo iškabin
ta Lietuvos trispalvė. Tada tai 
buvo nuostabi retenybė. Jis ne
paprastai nudžiugo susitikęs 
su mano mamyte.

Su ambasadoriumi a.a. Sta
siu Lozoraičiu paskutinį kartę 
kalbėjau 1993 m. birželio mė
nesį Southfielde įvykusios kon
ferencijos metu ir turėjau pro
gą susipažinti ir su jo žmona 
Daniela.

Patyrusi apie jo mirtį, norė
jau kuo skubiausiai pareikšti 
savo užuojautą našlei, bet... 
skaitau pranešimą gautą fak
su, kuriame štai kokie nurody
mai anglų kalba: “Užuojautas 
mirusio ambasadoriaus šeimai 
galima siųsti šiuo adresu: c/o 
Mrs. Angele Bailey, 2567 Five 
Oaks Road, Vienna, VA 22160”.

Krūptelėjau. Kodėl adresuo
ti ne našlei, ne velionies bro
liui? Kur jie slapstosi ir kodėl? 
Kas juos slepia? Net šeimos na
rių vardų nėra!

Netrukus paaiškėjo, kad 
laidotuvės būsiančios “priva
čios” ir kad be pakvietimų ne
galima net gedulingose Mišio
se dalyvauti. Atrodo, kad “šei
mos vardu” visa laidotuvių 
tvarka buvo organizuojama 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone tarnavusių asmenų, ku
rie, Stasį Lozoraitį atšaukus 
iš pareigų, viešai per spaudą 
pareiškė savo protestą ir pra
nešė pasitraukią iš pareigų.

Tuo būdu dabartinė Lietu
vos ambasada Vašingtone liko 
sukompromituota svetimtau
čių akyse, nors ji teisėtai 
atsovauja nepriklausomai Lie
tuvos respublikai. Ji net lai
dotuvėse neturėjo teisės da
lyvauti ar bet kokią informa
ciją duoti. Ambasadoriui bu
vę pranešta, kad jam negali
ma atvykti į gedulingas Mi
šias.

Didžiajai Amerikos spau
dai, kaip “New York Times” ir 
“Washington Post”, informa
ciją teikė buvęs ambasados 
tarnautojas Viktoras Nakas.

Oriai pasielgė Lietuvos am
basada, atidariusi užuojautų 
knygą, paskelbusi dviejų die
nų gedulą, išstačius! a.a. Sta
sio Lozoraičio portretą ir jo 
biografiją ...

Ne, Stasys Lozoraitis nebu
vo privatus asmuo, ir negirdė
tas dalykas, kad paskutinei pa
garbai atiduoti reikalingi kvie-

rįA DA D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
1 čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
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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.

timai ir net draudimai.
Reikšdama užuojautą našlei 

ir velionies broiui, reiškiu sa
vo apgailestavimą dėl tokio 
organizatorių elgesio, nelei- 
dusio lietuvių visuomenei pa
gerbti Velionies kaip tauraus 
lietuvio, nepriklausomybės ko
vos ir meilės Lietuvai simbo
lio.

Lietuvos ambasada yra tei
sėta Lietuvos diplomatijos 
institucija, kurios nei užgau
lioti, nei ignoruoti negalima. 
Svetimtaučiams nėra įdomios 
mūsų rietenos, bet jie yra pri
versti stebėtis lietuviško so
lidarumo ir pagarbos stoka. 
Graudu . ..

Kadangi negaliu poniai Da- 
nielai Lozoraitienei tiesiogiai 
pasiųsti užuojautos, ją reiš
kiu per spaudą, užjaučiu jos 
skausmą ir pati gailiai išgy
venu jos tauraus vyro praradi
mą. Tai mano jam pagarbos iš
reiškimo elegija ...

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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Linksmas pabaigos “Suktinis” Mažojoje tautinių šokių šventėje Jaunimo centre Čikagoje 1994 m. birželio 19 d.
Nuotr. Z. Degučio

Šoko, trepsėjo — “Draugui” padėjo
Mažoji tautinių šokių šventė Čikagoje

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Jaunimo centre, Čikagoje 
1994 m. birželio 19 d. buvo ne
eilinis subruzdimas. Po ilgų re
peticijų pasirodė tautinių šo
kių pynė, kurią “Draugui” pa
remti paaukojo šokėjai, o žiū
rovai norėjo juos pamatyti ir 
dar paremti “Draugą”.

Didžioji Jaunimo centro sa
lė greitai prisipildė svečių. 
Dariaus Polikaičio akordeono 
lydimi, įžygiavo dviem takais 
septynios tautinių šokių gru
pės su šimtu šokėjų. Išsirikia
vo nuo durų iki scenos. Jų dau
guma jauni, bet buvo ir vete
ranų. . .Ir jauni, ir seni

Pirmiausia pasirodė “Spin
dulys” - patys jauniausieji. Šią 
grupę 1976 m. Lemonte subūrė 
Rasa Poskočimienė ir iki šiol 
jai tebevadovauja. “Spindu
lys” yra dalyvavęs visose tau
tinių šokių šventėse, talkinęs 
ir Dainų šventėse, yra gastro
liavęs ir kituose lietuviškuo
se telkiniuose. Rasai Poskoči- 
mienei grojant akordeonu, 
spinduliečiai gyvai ir grakš
čiai pašoko “Jaunystės šokį”, 
“Vėdarą” ir “Žiogelius”.

Antroji grupė buvo “Lėtū- 
nas”, kurią sudaro šokėjai ve
teranai. Grupė įkurta 1975 m. ir 
tebešoka iki šiol. Jai nuo pat 
pradžios vadovauja Nijolė Ja- 
sėnaitė-Pupienė. Grupė daly
vavo visose tautinių šokių šven
tėse ir pasirodydavo kitomis 
progomis. Veteranai pašoko 
“Audėjėlę” ir “Aušrelę”. Akor
deonu grojo Darius Polikaitis. 
Kalbėtoja, pristatydama šią 
grupę, sakė, kad jie paprastai 
3 metus ilsisi ir tik 4-tais re
petuoja tautinių šokių šventei. 
Šį kartą jie padarė išimtį. “Šo
kam “Draugui” sakė ji, “kad jis 
nepavargtų ir kiekvieną dieną 
mus lankytų”.

Tretieji šoko Lietuvos Vy
čiai. Ši grupė įsteigta Čikagoje 
1964 m. Frank Zapolio, kuris jai 
vadovauja iki šiolei kartu su 
Lidija Ringiene. Lietuvos Vy
čiai neseniai paruošė lietuviš
kų vestuvių vaizdajuostę. Jie

Kanados lietuvių bendruomenės žinios
Susivienijimas Lietuvių Argen

tinoje liepos 23 d. šventė savo 
80 metų gyvavimo sukaktį. KLB 
valdyba ir visa Kanados lietuvių 
bendruomenė sveikina tėvynai-
nius Argentijoje, linki ir toliau 
tęsti gražią bei prasmingą lietu
višką veiklą.

Anykščiuose liepos 1-4 d.d. vyko 
PLB valdybos, kraštų bendruome
nių valdybų, Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos valdybos, kraštų 
lietuvių jaunimo sąjungos valdy
bų pirmininkų bei jų atstovų suva
žiavimas. KLB valdybai atstovavo 
pirm. A. Vaičiūnas.

Lietuvos švietimo ministerija at
siuntė KLB valdybai laišką-padė- 
ką už gautus kompiuterius bei įvai
rius kompiuterinius įtaisus (125 
dėžes). Tai labai reikalinga do
vana Lietuvos mokykloms.

KLB Toronto apylinkės valdybos 
posėdyje Danutė Garbaliauskie- 
nė perėmė pirmininkės pareigas 
iki naujų rinkimų rudenį.

f' -sAMocmA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

kasmet šoka Čikagos Mokslo ir 
pramonės muziejaus kalėdinė
je programoje ir yra dalyvavę 
tautinių šokių šventėse. Pasi
rodo ne tik lietuvių, bet ir sve
timtaučių renginiuose. Jie pašo
ko 3 šokius: “Geltieji lineliai”, 
“Rugučiai” ir “Kepurinė”. Akor
deonu palydėjo Algimantas 
Barniškis.

Su vaidyba ir humoru
“Grandies” grupė buvo ket

virtoji. Ji yra seniausiai įkur
ta (1953) ir labai mėgstama vi
sur, kur tik pasirodo. Jos vyr. 
vadovė yra Irena Smieliauskie- 
nė, dirbanti kartu su Violeta 
Fabianovich, Rėdą Pliūriene 
ir Dalia Bilaišyte. Grupę su
daro daugiausia studentai. 
“Grandis” dalyvavo visose tau
tinių šokių ir dainų šventėse, 
daugelyje programų, festiva
lių, gastroliavo ne tik JAV ir 
Kanadoje, bet ir kituose žemy
nuose, taip pat ir Lietuvoje, 
kur buvo labai gražiai sutikti. 
Čia studentai vyrai labai mik
liai pašoko “Mikitą”, o studen
tės mergaitės - “Mikitienę”. 
Ypač pilnas humoro, vaidybos 
ir grakštumo buvo “Lenciūgė
lis”. Savo pasirodymą užbaigė 
“Rolianderiu”, “Šokimėliu”. 
Akordeonu jiems grojo Darius 
Polikaitis.

Po pertraukos šoko “Klum
pė”, įsteigta 1980 m. Jai vado
vauja Stasys ir Giedrė Mila- 
šiai. Ši tautinių šokių grupė 
pasirodo lietuvių ir amerikie
čių renginiuose. Ji kasmet da
lyvauja Milwaukee, Wise. “Ho
liday Folk” festivalyje. “Klum
pė” gražiai pašoko “Ketvirtai
nį” ir “Putinėlį”. Šis šokis yra 
jų sukurtas poeto Mykolaičio- 
Putino 100 m. sukakties prisi- / 
minimui. Šokiams akordeonu 
grojo Rasa Poskočimienė.

Po jų šoko grupė “Vijūnas”. 
Tai vienas iš jaunesnių viene
tų, įkurtas 1991 m., besiruo
šiant IX-jai Lietuvių tautinių 
šokių šventei. Grupės vadovė 
- Rita Kėželienė. Grupė pasi
rodo lietuviams ir kitatau
čiams. Dvi poros labai grakš
čiai ir meniškai pašoko “Klum-

KLB valdybai aukojo: $100 - V. 
Skaržinskas (Sault Ste. Marie); $30 
- A. J. Gatautis; $25 - St. Dargis.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū! 

$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS i LIETUVĄ $$$$
KAIRYS BALTIC EXPEDITING greitai ir garantuotai pristato Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki 52,000.00 
4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau kaip S2,000.00 tik 3% plius pristatymas.
* Siunčiant didesnes sumas, yra nuolaida.
* Galime nuvežti į Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.
* Važiuojant jums ilgesniam laikui i Lietuvą, mes galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rašyti čeki 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

pakojį”, o visa grupė “Ruge
lius”. Tai humoru perpintas 
šokis, kur vienas “pagyvenęs” 
šokėjas vis atsilieka šokio tak
te. Paskutinis jų šokis buvo 
“Pasiutpolkė”, labai gyva šo
kių pynė. Jie šoko lydimi gar- 
sajuostėn įrašytos muzikos.

Paskutinioji pasirodė tauti
nių šokių grupė “Viltis”, ku
rios šokėjus sudaro studentai. 
Ją suorganizavo Nijolė Pu- 
pienė 1990 m., besiruošiant 
VII dainų šventei, o vėliau 
grupė buvo atgaivinta 
prieš IX tautinių šokių šven

Šokėjų poilsis prie Jaunimo centro Čikagoje, kur 1994 m. birželio 19 d. 
įvyko Mažoji tautinių šokių šventė dienraščiui “Draugas” paremti

Nuotr. Z. Degučio

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!:
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai (vairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

tę. Dabar grupei vadovauja 
Virginija Jurcienė. Akordeonu 
grojo Darius Polikaitis. Jie pa
šoko gerai paruoštas “Vaka
ruškas”, “Per girią, girelę”, 
švelnų mergaičių šokį su gėlė
mis,ir “Suktinį”.

Pas mus jau tokia tradicija, 
kad tautiniai šokiai baigiami 
“Suktiniu”. Todėl pranešėja, 
baigdama programą, sakė: “Bai
giame Čikagoje, pradėsime 
Vilniuje”. Tada pro šonines 
duris prieš sceną susirinko 
šokėjų grupės. Šokdami sukti
nį, visi išsisuko iš salės.

Padėkos, sveikinimai
Nors žiūrovai audringai plo

jo, šokėjai šokių nebekarto
jo, išsirikiavo scenoje ir prieš 
ją kartu su savo vadovais ir 
“Draugo” atstovais.

Marija Remienė, “Draugo” 
renginių k-to pirmininkė, dė
kojo vadovams ir šokėjams už 
šią šventę, kurią jie skyrė “Drau
gui”, šventės koordinatorei 
Nijolei Pupienei, visiems tal
kininkams bei svečiams, atėju
siems pasidžiaugti šia mažąja 
tautinių šokių švente. Linkė
jo gražiai pasirodyti Lietuvo
je ir pakvietė vaišėms į kavinę.

Buvo malonu klausytis kiek
vienos šokėjų grupės atstovų, 
sveikinančių “Draugą”, linkin
čių jam kuo geriausios sėkmės, 
kad jis nuolat mus lankytų. 
“Draugą” ir šią mažąją tauti
nių šokių šventę sveikino ir 
Illinois gubernatoriaus Jim 
Edgar atstovė Pat Michalski. 
Šokių grupių vadovai buvo ap
dovanoti gėlėmis. Šventės mu
ziką koordinavo muz. Darius 
Polikaitis, apšvietimą tvarkė 
Vida Momkutė, o visą renginį 
koordinavo Nijolė Jasėnaitė- 
Pupienė.

Lietuvos mokykloms anglų kalbos dėstymo programas sudarant, maža pertraukėlė RITOS PANKIENĖS (sėdi vi
duryje) vardinių proga. Užjos stovi torontietė IRENA ROSS

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

mėnesius Baltijos valst
IRENA ROSS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Naujų programų kūrimas 
ir įgyvendinimas

1993 m. gegužės pabaigoje į 
Lietuvą buvo pasiųsti penki 
specialistai penkioms savai
tėms. Jų tikslas buvo vadovau
ti programų sudarymui bend
radarbiaujant su Lietuvos aukš
tesniųjų mokyklų dėstytojomis. 
Buvo sudarytos trys grupės pa
gal specialybes: anglų kalbos 
programos sudarymo grupei te
ko vadovauti man, į Vilnių su
grįžusiai jau antrą kartą. Su 
manimi labai intensyviai per 
visas penkias savaites dirbo 
aštuonios dėstytojos iš Vil
niaus, Alytaus ir Utenos. Vers
lo mokslų programos sudary
mo grupei vadovavo du specia
listai iš Kanados - James Ray
nor iš Toronto Centennial Col
lege ir lietuvė dėstytoja Lydi- 
ja Dragūnienė, iš Montrealio, 
Champlain College.

Dėl sunkumų rasti tinkamus 
vertėjus tokiam tikslumo rei
kalaujančiam darbui Lydijai 
teko dviguba pareiga. Be pro
gramos kūrimo teko ir vertė
jauti savo kolegai iš Kanados 
James Raynor. Jų grupėje tal
kino devynios lietuvės moky
tojos, lankiusios abiejus anks
tyvesnius kanadiečių specia
listų dėstytus verslo mokslų 
kursus.

Turizmo mokslų programos 
sudarymui vadovavo lan Mc- 
Vitty iš Otavos Algonquin Col
lege, kuris irgi turėjo dirbti 
per vertėjus. Jo grupė susida
rė iš trijų naujai specialybei 
ruošiamų lietuvių. Kiek sąly
gos leido, turizmo grupei tal
kino Antanas Šileika iš Toron
to Humber College, penktasis 
kanadiečių grupės narys ir šio 
penketuko koordinatorius. Jis 
per tris Lietuvoje praleistas 
savaites sumaniai koordinavo 
šio laikotarpio darbus ir taip 
pat padėjo paruošti programą 
atvykstantiems į Kanadą Lie
tuvos pareigūnams.

Dirbome intensyviai atskiro
se grupėse keturias dienas per 
savaitę nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio, o penktadie
niais kolegos mus vežiodavo 
į kitų miestų aukštesniąsias 
mokyklas, kur susipažindavome 
su jų būkle. Aplankėme Ute
ną, Klaipėdą ir Kauną. Savait
galiais mums aprūdydavo tų 
vietovių turistines įdomybes. 
Visur apsistodavome studen
tų bendrabučiuose ir bendrau
davome su tų miestų mokyklų 
vedėjais bei dėstytojais.

Mūsų sukurtos programos 
palaipsniui jau įgyvendina
mos. Kadangi anglų kalba yra 
dėstoma visose mokyklose, tai 
jos dėstymui mūsų programa 
sukurta pagal Šiaurės Ameri
kos metodiką, “Anglų kalbos 
programa aukštesniosioms 
mokykloms” buvo išleista Lie
tuvos respublikos Kultūros 
ir švietimo ministerijos 1993 
m. rugsėjo mėn., 78 psl. kny
gos pavidalu, 170 egz. tiražu. 
Verslo ir turizmo programos 
jau yra dėstomos arba ruošia
mos dėstymui parinktose mo
kyklose. Jos bus spausdina
mos pagal reikalą.

Nors atlikome svarbų dar
bą, sukurdami Lietuvos porei
kiams tinkamas programas, 
dar didesnis uždavinys liko 
neatliktas, būtent - atitinka
mos dėstomos medžiagos pa
ruošimas ir pritaikymas nau
jų programų įgyvendinimui. 

rbėse» Lietuvoje darbavosi 
ypač verslo ir turizmo srityse. 
Daug ką reikėtų versti iš ang
lų kalbos vadovėlių ir pritai
kyti Lietuvai. Tai darbas atei
čiai ... Nuvežta iš Kanados 
labai daug geros aktualios me
džiagos anglų kalba - iš viso 
apie 40 dėžių.

Lietuviai, latviai, estai - 
Kanados svečiai

1993 m. birželio viduryje, 
mums tebesidarbuojant Lietu
voje, ACCC iškviesti, šeši Bal
tijos kraštų atstovai praleido 
dvi savaites Kanadoje. Iš Lie
tuvos atvyko du švietimo mi
nisterijos pareigūnai: Antanas 
Levickas ir Regina Levickienė 
(ne giminės). Apsistoję Toron
te, aplankė įvairias kolegijas 
Ontario provincijoje pačiame 
Toronte ir už Toronto ribų. 
Taip pat lankėsi ACCC būsti
nėje ir užsienio reikalų mi
nisterijoje Otavoje turėjo pa
sitarimus su atitinkamais pa
reigūnais. Nors laikas buvo 
trumpas, spėjo dar pamatyti 
Niagaros krioklį ir kitas kraš
to įdomybes. Su jais Kanadoje 
bendravo Antanas Šileika, 
Aušra Karkienė, Gabija Pet
rauskienė ir kiti. Svečiai ap
lankė ir kai kurias lietuvių ins
titucijas Toronte.

Keturi mėnesiai Lietuvoje
1993 m. nuo rugsėjo pradžios 

iš Kanados buvo paskirti trys 
specialistai - po vieną kiekvie
nai valstybei - praleisti vieną 
semestrą dirbant klasėje be
tarpiškai su studentais. Kadan
gi turizmas yra viena iš mažiau
siai iki šiol dėmesio susilau
kusių sričių Lietuvoje, buvo 
parinktas turizmo specialis
tas Franz Kargl, turįs ryšių 
su Hamiltono Mohawk College 
ir su Niagara College. Jis iš
buvo Vilniuje iki vidurio gruo
džio.

Franz Kargl, gimęs Austri
joj, užaugęs ir mokslus baigęs 
Prancūzijoje, jau daugelį me
tų gyvena ir dėsto Kanadoje, o 
taip pat dirba įvairiuose tarp
tautiniuose projektuose.

Vilniaus aukštesniojoje pre
kybos mokykloje jis dėstė įva
dinį turizmo kursą pagal vasa
ros metu naujai sukurtą pro
gramą 52-iems pirmo kurso stu
dentams. Keturi mėnesiai pra
bėgo labai greitai, nepaisant 
pasitaikiusio šaltesnio oro, 
gyvenant neapkurenamame 
bendrabutyje ir be lietuvių 
kalbos. Jis dėstė visą laiką 
per vertėją, Vilniaus univer
siteto anglų kalbos dėstytoją, 
pasamdytą šio projekto lėšo
mis.

Franz Kargl turėjo dvi kla
ses po 26 studentus. Su kiek
viena grupe praleido po 8 va
landas per savaitę - dėstė po 
4-ias valandas per dieną nuo 
pirmadienio iki ketvirtadie
nio, o penktadieniais vadova
vo studentų ekskursijoms po 
viešbučius, restoranus ir ki
tas turistines įstaigas. Taisė 
uždavinius ir rašomuosius per 
vertėją. Viskas vyko sklan
džiai, ir programa atlikta la
bai sėkmingai. Studentų pažy
miai buvo pasigėrėtini, o jų 
atsiliepimai apie šį kursą tei
giami.
Specialus seminaras Rygoje- 

projekto užbaiga
1994 m. kovo mėn. įvyko pas

kutinis šios dvejus metus tru
kusios programos laikotarpis 
- bendras visų trijų Baltijos 
kraštų švietimo specialistų su
pažindinimas su DACUM (De-

penki Kanados lietuviai
veloping a Curriculum) pro
grama. Šis gvildenimo (ana
lizės) metodas, sukurtas Kana
doje 1968 m., yra labai gera 
priemonė, padedanti tarp kit
ko nustatyti rinkos poreikius 
darbo jėgos atžvilgiu.

Seminare, užtrukusiame dvi 
savaites, dalyvavo po dešimt 
kursantų iš Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Dėstė trys specia
listai iš Kanados: Franz Kargl 
(vadovas) ir du talkininkai - 
Marilyn West ir Tom Evans iš 
Barrie miesto Georgian Colle
ge. Dėstytojai aiškino angliš
kai, o vertėjai vertė į rusų kal
bą, nes ši buvo visiems supran
tama kalba. Tai buvo praktiš
kas, bet be didesnio entuziaz
mo priimtas sprendimas. Bet 
kas suplanuota, įvykdyta - kur
santai buvo išsamiai supažin
dinti su DACUM programa. Se
minaras baigtas kovo 25 d. ir 
tuo pasibaigė visas projektas.

Kas pasiekta?
Per devynių mėnesių laiko

tarpį, projektą vykdant Lietu
vą aplankė 20 Kanados atsto
vų - trylika dėstytojų artimai 
bendravo su maždaug pustre
čio šimto Lietuvos dėstytojų, 
studentų ir administratorių. 
Be to, visi 20 turėjo įvairius 
susitikimus keliuose Lietuvos 
miestuose. Mano apskaičiavi
mu, kanadiečiai švietimo klau
simais painformavo apie tūks
tantį Lietuvos gyventojų. Bu
vome taip pat paminėti Lietu
vos spaudoje ir televizijoje.

Kadangi artimai bendravo
me su gana dideliu būriu žmo
nių visoje Lietuvoje, neįma
noma jų visų išvardinti. Bet 
paminėsiu bent kelis, kuriems 
teko bendradarbiavimo ir pro
gramos globojimo atsakomybė 
(kai kurie iš jų jau nebėra čia 
minėtose pareigose): Kultūros 
ir švietimo ministerio pava
duotojas Vincentas Dienys; 
ministerijos pareigūnai - Si
gitas Kryžius, Antanas Levic
kas, Regina Levickienė; aukš
tesniųjų mokyklų direktoriai 
Vilniuje: Algirdas Sadauny- 
kas, Rimantas Durasevičius, 
Minda Čechavičienė; Kaune - 
Gediminas Mačys ir Mindaugas 
Misiūnas.

Ir jaučiuosi nuskriaudusi 
tuos, kurių pavardžių čia ne
įmanoma buvo suminėti; visi 
dirbo iš peties ir iš širdies. 
Per drauge praleistą laiką la
bai suartėjome ir kartu dirb
dami pasiekėme daugiau, negu 
normaliai įmanoma per palygi
nus trumpą laiką. Tikimės, kad 
šis Kanados įnašas Lietuvos 
švietimui paliks ilgalaikius 
pėdsakus ir ilgainiui prisidės 
prie kasdieninio gyvenimo pa
gerėjimo.

PADĖKA
Dėkoju Jums, kad pasiryžote 

atvažiuoti į Lietuvą, kad labai nuo
širdžiai, o ne iš aukšto su mumis 
bendravote. Mes daug ko neturi
me, bet mūsų širdys atviros gė
riui, o gyvenimas išmokė skirti 
tikrus ir netikrus dalykus. Tiek 
metų išbuvę tarp negyvų žmonių, 
pajutom tokią šilumą ir tikrą pa
galbą, kokią galėjo suteikti tik lais
vi, aukštos kultūros žmonės. Gi
liausia pagarba Jūsų mokyklos 
vadovybei ir tiems žmonėms, ku
rie organizavo tokius puikius kur
sus ir atsiuntė ne tik aukštos kva
lifikacijos, bet ir labai gerus žmo
nes. Nuo šiol Kanadai jausiu di
delę meilę. Stasė D.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
■visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.
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fl KlILTiJRIfMfJE VEIKLOJE
D R. ALFONSAS EIDINTAS,

Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone

Lietuvių spaudoje ne kartą 
esame skaitę — kiekvienas lie
tuvis užsienyje yra Lietuvos 
ambasadorius, ir tai yra abso
liuti tiesa. Daugybė amerikie
čių apie mūsų tautą, valstybę, 
jos istoriją ir kultūrą sužino 
iš JAV gyvenančių lietuvių. Su 
savo kultūrinėmis institucijo
mis, dainų ir šokių kolekty
vais, koncertais, parodomis 
užsienio lietuviai yra daug 
nuveikę, propaguodami Lietu
vos vardą ir Jungtinėse Vals
tijose ir kitose Vakarų šaly
se, ypač Lietuvos okupacijos 
metais.

Nebus jokia sensacija, jei
gu pasakysiu, kad tokio pobū
džio ir labai mums svarbi tau
tiečių užsienyje veikla tebe
lieka labai prasminga ir da
bartinei nepriklausomai Lie
tuvai ir jaunosios kartos lie
tuviukų auklėjimui tautine 
dvasia užsienio šalyse, tame 
tarpe ir JAV.

Devyni mėnesiai ambasado
riaus pareigose Vašingtone 
man jau ne kartą įrodė, kaip 
svarbu turėti vietos lietuvių 
paramą ne tik ambasados pa
stato remonte ar jos kasdie
ninėje veikloje, bet ir para
mą kultūrinėje srityje. Taip 
Vašingtono miestui organizuo
jant etninius kultūrinius pa
sirodymus šiemet maloniai pa
dėjo Baltimorės lietuviai, at
siuntę jaunimo šokių grupę, 
kuri ne tik gražiai pasirodė, 
bet ir atstovavo viso pasaulio 
lietuvių šokiui, sutaupė Lie
tuvai daugybę lėšų, jei tokią 
šokių grupę būtų tekę, saky
kime, atsivežti skubos tvarka 
iš pačios Lietuvos. Manau, kad 
tokių atvejų bus dar ne vienas, 
ir lietuvių kolektyvai turės 
daugybę progų šokti ir dainuo
ti ne tik JAV lietuviams, bet 
ir kitiems amerikiečiams.

Kur centras?
Nereikia būti pranašu, kad 

jau šiandien galėtume drąsiai 
pasakyti — Vašingtonas nebu
vo ir nebus nei lietuvių kul
tūrinio gyvenimo centru, nei ta 
vieta, kuri galėtų teikti visai 
Amerikai kultūrinę informaci
ją apie lietuvių tautos pasie
kimus, jos kalbą, mokslo įstai
gas, koncertuoti, rengti įvai
rias parodas ir pan. Nenoriu 
įžeisti kitų miestų lietuvių 
bendruomenių, bet lietuvių 
kultūros centrui ir toliau lem
ta būti Čikagai.

Čikagoje koncentruojasi gau
sios jaunimo meninių kolek
tyvų grupės, veikia lietuvių 
kultūrinės institucijos — bi
bliotekos, archyvai, parodų 
salės, muziejai, kuriuose dir
ba kvalifikuoti žmonės, auko
damiesi lietuvių kultūros la
bui, dažniausiai be jokio už 
tai materialinio atlyginimo, 
laisvalaikio metu. Čia daugy
bė lietuviams priklausančių 
pastatų, koncertams ir susi
tikimams tinkančių salių, be 
to, ir tai svarbiausia — lietu
vių parengimus daugiausia 
lankančių žmonių, sugeban
čių surengti ir iš Lietuvos 
atvykstančių netgi labai dide
lių chorų ar kitokio pobūdžio 
meno kolektyvų koncertus.

Dar svarbesnė yra mūsų kul
tūros apskritai reprezenta
cija Amerikoje. Ambasada Va
šingtone kasdien gauna dau
gybę užklausimų iš asmenų ir 
Amerikos institucijų apie Lie
tuvą ir lietuvius. Neturėda
mi kultūros pareigūno, šiam 
darbui specialiai skirto žmo
gaus, susiduriame su nemažo
mis problemomis. Gerai dar, 
kad JAV LB padovanojo kelis 
tūkstančius informacinio-kul- 
tūrinio pobūdžio lankstinukų 
“Lithuania”, už kuriuos labai 
esame dėkingi p. Reginai Na- 
rušienei. Šiaip taip atsigina
me nuo klausėjų ir ambasado
je paruoštais informacijos 
puslapiais. Tačiau ir šis ba
ras reikalauja daugiau talki
ninkų bei tam skirtų tokio po
būdžio leidinių, kurie jau pra
dėti rengti ir Lietuvoje.

Vokietijos pavyzdžiu
Mūsų žvilgsnis dėsningai 

nukrypo į kitų valstybių pa
tirtį šiuo klausimu. Štai Vo
kietija visame pasaulyje yra 
išplėtojusi Goethe’s instituto 
tinklą. Šio instituto tikslas, 
sakoma jo statute, skatinti tau
tos kalbos studijas užsienyje 
ir tarptautinį kultūrinį bend

radarbiavimą. Kodėl mums, 
lietuviams, nepabandyti su
kurti ką nors panašaus, saky
kime, Lietuvos kultūros insti
tutą Čikagoje, kuris rūpintųsi 
lietuvių kalbos studijomis, 
skleistų lietuvių kultūrą Ame
rikoje ir prisidėtų prie tarp
tautinio kultūrinio bendra
darbiavimo?

Mano supratimu Lietuvos 
kultūros institutas (kol kas 
sąlyginai jį taip vadinkime, 
žymėdami jį santrumpa LKI) 
būtų bendra Lietuvos ir išei
vijos valdoma lietuvių kultū
ros institucijų Čikagoje lais
va, savanoriška draugija, ku
rią remtų Lietuvos respubli
kos Užsienio reikalų ministe
rija. LKI tad susidėtų iš dabar 
esančių ir veikiančių lietuvių 
įstaigų, pavyzdžiui: Lituanis
tikos studijų ir tyrimo centro 
(jo bibliotekos ir archyvo), Li
tuanistinių mokyklų, kuriose 
būtų pradėti organizuoti lie
tuvių kalbos kursai ir visiems 
to norintiems ir pageidaujan
tiems amerikiečiams. Čiurlio
nio galerijos, Jaunimo centro 
salės ir kavinės, S. Balzeko 
muziejaus ir panašiai (šiuo 
atveju labai pageidaučiau iš
klausyti ir gerbiamų skaity
tojų nuomonės). Šios Čikagos 
lietuvių įstaigos susivienytų 
į tam tikrą draugiją, kuri va
dintųsi Lietuvos kultūros in
stitutu ir bendradarbiautų su 
Lietuvos URM. Suprantama, 
kad susivienijusios į draugi
ją visos išeivijos institucijos 
išlaikytų pilną savo autono
miją.

Prašau nesuprasti, kad Lie
tuva čia tvarkysis su vietos 
lietuvių įstaigomis kaip koks 
šeimininkas — visi bus savo 
srities ir įstaigos šeiminin
kai, bet visi bendrai pasiskirs
tys labai konkrečiais veiklos 
uždaviniais. Į LKI valdybą Lie
tuvoje įeitų visų politinių par
tijų po vieną atstovą, valsty
bės prezidentas, seimo vado
vai, užsienio reikalų ministe- 
ris, kurie spręstų strateginius 
to instituto veiklos klausimus 
ir skirtų, metams bėgant, vis 
didesnes lėšas, nes ilgainiui 
Lietuvos valstybė stiprės eko
nomiškai. Kol kas LKI daugiau 
turės būti remiamas JAV lie
tuvių institucijų.

Ką LKI turėtų veikti?
Tai būtų ne pelno siekianti 

įstaiga, kuri skatintų Ameri
koje lietuvių kalbos studijas 
ir jas organizuotų, ruoštų ir 
leistų joms vadovėlius ir mo
kymo priemones drauge su 
Lietuvos mokslo įstaigomis, 
organizuotų lietuvių dailinin
kų parodas, meno kolektyvų 
koncertus Amerikoje, vietos 
lietuvių meno kolektyvų pa
sirodymus ir nelietuvių audi
torijai, skleistų kultūrinę in
formaciją apie Lietuvą ameri
kiečių visuomenėje, rūpintų
si gauti stipendijas amerikie
čiams, norintiems studijuoti 
lietuvių kalbą Lietuvoje ir pa
našiai. Šias funkcijas reikia 
labai gerai mums išdiskutuoti, 
ypač ruošiant LKI statutą.

Su šiais esminiais tokios 
įstaigos sudarymo principais 
esu supažindinęs prezidentū
rą, URM, kai kuriuos Lietuvos 
politikus. Apie tai kalbėjau
si būdamas Čikagoje su žino
mais visuomenininkais S. Ba
ru, M. Remiene, prof. T. Re- 
meikiu, prof. J. Račkausku. 
Tai idėjai yra pritaręs ir Alg. 
Gečys. Trumpai apie tai esu 
kalbėjęs ir Čikagos lietuvių 
radijo klausytojams. Visi tam 
sumanymui neprieštaravo, iš 
esmės pritarė.

Kokia būtų nauda?
JAV lietuvių institucijos, 

sudariusios LKI, gautų tikrą sa
vo tęstinumo garantiją, pasto
vią paramą iš Lietuvos. Jos pa
siektų, kad lietuvių kultūri
niai renginiai išeitų vien iš 
lietuviškos bendruomenės ri
bų ir supažindintų su lietuvių 
kultūra vis daugiau amerikie
čių, populiarintų Lietuvą 
Amerikoje. Lietuviška veikla 
įgautų vis naujų impulsų. Di
plomatinė Lietuvos tarnyba 
užsiimtų tiesiogine savo veik
la, kultūros atstovavimo funk
cijas užleisdama LKI-ui. Lie
tuva pasinaudotų ilgamete 
JAV lietuvių kultūrinės veik
los patirtimi ir jos baze, ku
ri tautai nebepražūtų. Mes 
užtikrintumėme priaugančiai 
kartai ne tik lietuviškos veik
los prasmę, bet ir didelį, kil
nų tikslą. Tokia forma būtų už

tikrintas tikrai vaisingas Lie
tuvos ir užsienio lietuvių 
bendradarbiavimas asmeni
niame, kolektyviniame ir vals
tybiniame lygmenyje.

Žvelgiant į ateitį
Tokie būtų empiriniai, dar 

labai primityvūs ir iki galo 
neištobulinti mano samprota
vimai šia svarbia mums vi
siems tema. Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimas ir jos 
įtvirtinimas tarptautiniuose 
santykiuose nesugrįžtamai ei
na į priekį. Planuokime tai, 
ko reikia jau rytoj ir ko mums 
labai reikės už kelių ar kelių 
dešimčių metų — negyvenki
me šia diena. Rytojus gali at
nešti ir naujų reiškinių bei 
vėjų. JAV lietuvių kultūrinė 
veikla, atsikūrus Lietuvos 
valstybei, taip pat turi turė
ti ir įgyti naujų momentų — 
dabar jau reikia ne vien lie
tuviškų parengimų. Mes turi
me ieškoti vis daugiau naujų 
draugų ir mūsų valstybės sim- 
patikų visoje Amerikoje. Tad 
pabandykime bendromis jėgo
mis surasti tas naujas formas 
ir būdus, kaip drauge galime 
pristatyti savo tautą ir vals
tybę šiame krašte. Juk niekur 
kitur Lietuva neturi ir dar 
greitai neturės tokių galimy
bių, kurias šimtai tūkstančių 
lietuvių išeivių per ilgus sa
vo darbo ir pasiaukojamos 
veiklos metus sukūrė Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

Juk viskas, ką čia lietuviai 
kūrė ir statė daryta ne tik sau, 
bet ir Lietuvai. Įamžinkime 
jų pastangas naujais sumany
mais ir bendra veikla.

Šios pastabos ir idėjos, sa
vaime suprantama, turi būti 
gerai tarp mūsų suprastos, 
aptartos, išdiskutuotos ir ap
mąstytos. Gaisras šiuo klausi
mu nedega, tačiau labai siūly
čiau visiems lietuviams, turin
tiems gerų pasiūlymų, kad 
ir prieštaraujančių manajam, 
parašyti ambasadai arba JAV 
LB vadovams, ką jie manytų 
ir kokias savo pastabas turė
tų. Lietuvių institucijų va
dovams būtų gymiai papras
čiau daryti tam tikrus spren
dimus, žinant kiekvieno lie
tuvio nuomonę ir konkrečius 
pasiūlymus.

Pagalvokime visi. Viena gal
va gerai, bet dvi — dar geriau. 
Pasitarkime lietuviškai tarpu
savyje, galvokime bendrai 
apie save, savo vaikus ir ryt
dienos Lietuvę. Juk seniai vi
siems žinoma — daug rankų di
delę naštą pakelia.

Red. pastaba. Sumanymas 
vertas visų dėmesio. Planuo
jamas Lietuvos kultūros insti
tutas savo veikla turėtų apimti 
ne vien JAV-bes, bet ir visą 
Šiaurės Ameriką. Kaip Litua
nistikos institutas, Tautinių 
šokių institutas, kaip dainų 
švenčių bei tautinių šokių ren
gėjai apima ir Kanados lietu
vius, taip ir LKI neturėtų ri
botis vien JAV. Laukiame pa
sisakymų iš “TŽ” skaitytojų.

Pagerbiant žymųjį mokslininką ir rašytoją Ivar Ivask, jo “Baltic Elegies” 
skaito LAIMA ŠULAITYTĖ-DAY ir VAINIS ALEKSA Nuotr. E. Šulaičio

Kovo 11-tosios minėjimo Čikagoje, įvykusio 1994 m. kovo 13 d., programos 
dalyviai. Iš kairės: Kristina Jonušaitė, Valdas Vasaitis ir Kristina Mikai- 
tytė Nuotr. Ir. Kriaučeliūnienės

Nuostabaus grožio Kretingos šventovės XVII š. medinė sakykla su vienuo
lika skulptūrų Nuotr. Alf. Laučkos

Keturioliktoji baltistikos konferencija
EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagoje veikiančio Illinois 
universiteto patalpose 1994 m. 
birželio 8-11 d.d. įvyko kas dve
ji metai (Association for the 
AABS Advancement of Baltic 
Studies) organizacijos rengta 
keturioliktoji iš eilės baltis
tikos studijų konferencija, ku
rią surengė šios draugijos vice
pirmininkas dr. Robertas 
Vitas.

Konferenciją pradėjo Illi
nois universiteto (University 
of Illinois at Chicago) kancle
ris dr. James Stukel. Čia susi
rinkusius sveikino ir pats ren
gėjas dr. Robertas Vitas. Kal
bėjo taipgi Lituanistikos tyri
mų bei studijų centro (Lithua
nian Research and Studies 
Center) pirm, fife. Jonas Rač
kauskas. Jis papasakojo apie 
jo rūpesčiu surengtą spaudos 
parodą (daugiausia iš jo įstai
gos ir Pasulio lietuvių archy
vo fonduose esamų leidinių, 
kurių čia išstatyta apie 250), 
liečiančių šios parodos konfe
rencijos temą “Baltijos šalių 
nepriklausomybė ir tapatybė”.

Šioje konferencijoje padary
ta apie 140 pranešimų. Jų te
mos ir pranešėjų pavardės iš
spausdintos gražiai išleistoje 
konferencijos programoje. Lie
tuviai skaitė 22 pranešimus. 
Septyni dalyviai buvo iš Lietu
vos: istorikas Vytautas Žalys 
(dirbantis Lietuvos ambasa
doje Vašingtone), Birutė But
kevičienė, Rimvydas Masko
liūnas, Juozas Krikščiūnas, 
Silvestras Gaižiūnas, Arūnas 
Bliūdžius, Vitalija Kazlaus
kienė. Aštuoni lietuviai pirmi
ninkavo sekcijų posėdžiams: 

Robertas Vitas, Paulius Vis
kanta, Dalia Lukienė, Danguo
lė Kviklytė, Vytautas Žalys, 
Robertas Lorinskas, Audrius 
Dundzila, Saulius Sužiedėlis.

Vienas vakaras (birželio 10 
d.) buvo skirtas neseniai miru
siam šios draugijos (AABS) vei
kėjui ir jos leidžiamo žurnalo 
- “Journal of Baltic Studies” 
buvusiam redaktoriui Ivar 
Ivask pagerbti. Šis latvių-estų 
kilmės mokslininkas buvo pa
gerbtas visumos posėdyje, ku
riam pirmininkavo Andrius 
Dundzila. Išsamų pranešimą 
skaitė Winsconsin’o universi
teto prof. Valters Nollendorfs, 
buvo parodytas Latvijos televi
zijos paruoštas filmas apie tą 
mokslininką. Laima Šulaitytė- 
Day ir Vainis Aleksa angliškai 
perskaitė dvidešimt jo parašy
tų “Baltic Elegies”. Kai kurias 
jų išverstas į lietuvių, estų ir 
lenkų kalbas, skaitė Vidas Du- 
mašius, Tina Kirss ir Joana 
Mlynarczyk.

Šios baltiečių draugijos 
AABS pirmininku yra buvęs ir 
mūsiškis prof. Tomas Venclo
va. Nauju žurnalo “Journal of 
Baltic Študies” redaktoriumi 
paskirtas istorikas dr. Saulius 
Sužiedėlis.

Susitinka žmonės...
Susitinka žmonės, 
Susitinka
Vasarom, 
Šviesoj žiemos. 
O laukų
Žydėjimas aplinkui, 
Paukščių, miško, 
Kvepiančios tylos.
Po lašelį
Plečias, auga upė, 
Ji - skaidri
Harmonijos spalva, 
Debesys šilti 
Ramybę supa, 
Šviečia šiluma 
Beržų kalva.

Susitinka žmonės, 
Susitinka
Po saulutę mažą 
Nešdami.
Kai apmirs gamtos 
Žydėjimas aplinkui, 
Šviesi m savo saulėm - 
Širdimi.

Valerija Vilčinskienė, 
Mokyklos 4-4,
Gelgaudiškis 4461,
Šakiųraj., Lietuva

Atsiųsta paminėti
ŠALTINIS, dvimėnesinis pa

saulio lietuvių žurnalas nr. 1 ir 
nr. 2 (1994), 72 psl. ir viršeliai. 
Iliustruotas spalvotomis nuotrau
komis. Vyr. redaktorius — kun. 
Petras Kavaliauskas, MIC. Red. 
adresas — Sodų g. 3, Panevėžys, 
Lietuva. Prenumerata išeivijoje: 
su kalendoriumi $12, be kalen
doriaus $8. Tiražas 1000 egz.

Antanas Klimas, LIETUVIŲ 
KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. 
Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
Vilnius, 1993 m., 84 psl. Tai “vieno 
žymiausių lietuvių kalbos tyrinė
tojų, gyvenančių užsienyje, A. Kli
mo (g. 1924) knygelė skiriama tiek 
Lietuvoje, tik užsienyje gyvenan
tiems skaitytojams”. Redaktorė 
- A. Sriubienė. Tiražas - 1,500 egz.

Niujorkiečio dail. Jono Rūte- 
nio apysaką “Čiurlionis” Vilniuje 
išleido “Vaga”. Ji supažindina 
skaitytojus su M. K. Čiurlionio 
gyvenimu nuo studijų dienų Leip
cigo konservatorijoje iki jo mir
ties Pustelniko sanatorijoje prie 
Varšuvos. Leidėjai džiaugiasi, kad 
apysakoje yra daug dar neatskleis
tų M. K. Čiurlionio gyvenimo įvy
kių, lietuvių kultūros istorijos 
faktų.

“Laiškų lietuviams”, Čikagoje 
leidžiamo žurnalo, metinė pava
sario šventė gegužės 1 d. įvyko 
Jaunimo centro salėje. Pagrindi
nis dėmesys teko kasmet prave
damam straipsnių konkursui. 
Šventės dalyvius su šiemetiniu 
konkursu ir jo laimėtojais supa
žindino vertintojų komisijos sekr. 
A. M. Jurkutė. Paskelbto konkur
so tema buvo “Dešimt Dievo įsa
kymų”. Jo dalyviai buvo padalyti 
į suaugusių ir jaunimo grupes. 
Daugiausia dalyvių susilaukta 
iš Lietuvos. Suaugusių grupei iš 
ten buvo atsiųsti 83 straipsniai, 
jaunimo grupei — 20. Išeivijos 
lietuviams atstovavo tik keturi 
iš JAV gauti straipsniai ir vienas 
iš Italijos. Suaugusių grupėje dvi 
pirmąsias premijas laimėjo JAV 
lietuvė Aldona Kamantienė ir 
Obeliuose gyvenanti Diana Kon
čienė. Jaunimo grupėje pirmoji 
premija paskirta Kauno jėzuitų 
gimnazijos auklėtiniui Aurimui 
Šukiui. Premija buvo įteikta tik 
žurnalo šventėje dalyvavusiai A. 
Kamantienei. Vakaro programai 
vadovavo Nijolė Užubalienė. 
Koncertinę A. Raudonikio ir J. 
Indros dainų dalį, papildytą G. 
Verdžio operos “Simon Bocca- 
negra” arija, atliko sol. Algiman
tas Bamiškis, baritonas iš Vil
niaus, ir jam akompanavęs klai
pėdietis muz. Anicetas Arminas. 
Vakaro dalyviams ir rėmėjams pa
dėkojo “Laiškų lietuviams” red. 
kun. Juozas Vaišnys, SJ.

Tradicinė ateitininkų savaitė 
rugpjūčio 13-19 d.d. įvyks Tėvų 
pranciškonų sodyboje Kenne- 
bunkporte, JAV Maino valstijoje. 
Mišias kasdien atnašaus Ateiti
ninkų federacijos kapelionas kun. 
dr. Valdemaras Cukuras. Pa
mokslų tema — “Šeima ir laimė”. 
Jis taipgi skaitys paskaitą “Trys 
pagrindinės dvasinio gyvenimo at
ramos”. Savaitė bus pradėta ir už
baigta koncertais. Pradinio kon
certo programą atliks sopranas 
Carmen Zayas ir tenoras Randy 
Kuvainis su pianiste Loraine Di- 
Grigorio. Baigminis sol. Ginos 
Čapkauskienės koncertas su jai 
akompanuojančiu dr. Sauliumi 
Cibu yra įjungtas į atsisveikini
mo vakarą. Stovyklautojų taipgi 
laukia dvi paskaitos — Juozo 
Giedraičio “Lietuvos socialinis 
atkutimas” ir kun. Algio Gudai
čio “Religinis auklėjimas Lietu
voje sovietinės okupacijos me
tais”. Literatūros vakare prane
šimą “Ateitininkų įnašas lietu
vių literatūron” padarys ir savo 
eilėraščius iš spaudai ruošiamo 
rinkinio skaitys Paulius Jurkus. 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
įspūdžiais žada dalytis Dalia Dzi- 
kienė.

Kompozitorius Alfonsas Mi
kulskis, M. K. Čiurlionio tauti
nio ansamblio įsteigėjas ir ilga
metis vadovas, mirė JAV Klivlan- 
de 1983 m. spalio 14 d. Jo palai
kai š. m. liepos 2 d. perlaidoti 
Vilniaus Rasų kapinėse. Juos Vil
niun nuvežė jo našlė Ona Mozo- 
liauskaitė-Mikulskienė. Palaikų 
sutikimu Vilniaus orauostyje bei 
jų perlaidojimu rūpinosi šiam rei
kalui specialiai sudaryta komisi
ja. Velionies palaikai pagal oficia
lų tvarkaraštį liepos 1 d. iš ora- 
uosčio buvo nulydėti į Vilniaus 
arkikatedros Karališkąjį mauzo
liejų. Gedulines Mišias liepos 2 d. 
arkikatedroje atnašavo jos rekto
rius mons. K. Vasiliauskas. Ve
lionies A. Mikulskio sukurtas 
“Tautines Mišias už kenčiančią 
Lietuvą” giedojo sol. Jonė Vasio- 
nytė ir P. Budriaus vadovaujamas 
“Lietuvos” ansamblis. Laidotuvių 
apeigas Rasų kapinėse atliko 
mons. K. Vasiliauskas. Giedojo 
ansamblis “Lietuva”, grojo bir
bynininkai ir M. K. Čiurlionio 
ansamblio kanklininkė R. Daniū- 
nienė. Oficialioji perlaidojimo 
dalis baigta atsisveikinimo kal
bomis. Tautinėn meno gelerijon 
Vilniuje jau 1993 m. pradžioje 
buvo nuvežtas M. K. Čiurlionio 
ansamblio archyvas. Ten taip pat 
yra čiurlioniečių išleistos kom
pozitoriaus A. Mikulskio kūrinių 
knygos “Dainos ir giesmės” 
(1987), “Skambėkite, kanklės” 
(1990), “Tau, brangi tėvyne” 
(1991) ir M. K. Čiurlionio tauti
nio meno ansamblio monografija 
“Gimtosios žemės giesmė”.

Šiaulių dramos teatras sezo
ną užbaigė amerikiečio drama
turgo S. Shepardo pjesės “Proto 
melas” premjera. Ją paruošė vil
nietis rež. Algimantas Pociūnas. 
Sekantį sezoną 1994 m. rudenį jis 
planuoja artimesnius darbo ryšius 
su Šiaulių dramos teatru.

Skubūs Meškučių piliakalnio 
kasinėjimai šią vasarą buvo 
atlikti Marijampolės mieste. Mat 
tas piliakalnis, skalaujamas Še
šupės, sparčiai irsta. Archeolo
giniams tyrinėjimams vadovavo 
Lietuvos istorijos instituto dr. 
Gintautas Zabiela. Radiniai liu
dija, kad piliakalnyje gyventa jau 
nuo pirmojo tūkstantmečio pra
džios. Paskutinieji radiniai siekia 
XIII š. Rastieji lobiai papildys 
jau turimą archeologinę medžia
gą apie jotvingius.

Šiaulių kraštotyrininkai me
tiniame susirinkime gegužės mė
nesį aptaria prabėgusių metų veik
lą ir išrenka darbščiausią kraš
totyrininką. Jam įteikiamas tra
dicinis Mikelio prizas, įsteigtas 
akcinės bendrovės “Venta”. Šie
met skulptoriaus K. Kasperavi
čiaus iš obels išdrožta šv. Roko 
skulptūrėlė buvo įteikta meno
tyrininkui Vyteniui Rimkui. Mi
keliais buvo vadinami pirmieji 
kraštotyros entuziastai, apie 1930 
metus vaikščioję po kaimus ir rin
kę senus daiktus. Taip juos tada 
pavadino senų nereikalingų daik
tų namo pastogėje turėjusi vie
na močiutė.

Poetas Justinas Marcinkevi
čius, pakviestas Lietuvos demo
kratinių moterų Alytaus skyriaus, 
viešėjo Dzūkijos sostinėje ir skai
tė eilėraščius gausiai susirinku
siems savo talento gerbėjams. Al
dona Zinkevičiūtė “Lietuvos ryto” 
skaitytojams pasakoja: “Daugiau
sia skambėjo jau žinomos poeto 
eilės, vis neprarandančios savo 
prasmės, nes, pasak poeto, rusų 
įtakai mes sugebėjom atsispirti, 
o pseudokultūrai iš Vakarų — 
nemokam. Poetas prisipažino 
rengiąs spaudai eseistikos rinki
nį ir kuriąs pjesę — keistą, ab
surdišką, nes absurdiškas, pasak 
jo, yra ir pats gyvenimas. Paklaus
tas apie mėgstamus poetus, J. 
Marcinkevičius vardijo lietuvių 
klasikus, minėjo ir keletą šian
dieninių poetų pavardžių, nors 
sakė, kad šiandieninėje poezijo
je yra daug jam nepatinkančių 
ir atstumiančių dalykų ...”

Vokalinį tautinį “Diemedžio” 
ansamblį 1987 m. Vilniuje su
organizavo Ona Bėčiuvienė. Po 
poros metų iš to ansamblio liko 
tik vokalinė trijulė — E. Bajo- 
raitienė, A. Stasytis ir su jais dai
nuojanti vadovė O. Bėčiuvienė. 
Penkerių metų laikotarpyje “Die
medis” surengė 400 koncertų. 
Sukaktuvinis koncertas gegužės 
6 d. įvyko Lietuvos menininkų 
rūmuose Vilniuje. Jame buvo at
likta poetinė-muzikinė progra
ma “Mūsų skausmo ir džiaugsmo 
šalis”. Vokalinė trijulė “Die
medis” savo repertuare turi dar 
ir penkias kitas tokio pobūdžio 
programas. Joms yra panaudoti 
Vydūno, dr. V. Kudirkos, E. Bal
sio kūriniai. “Diemedžiui” skir
tų dainų yra sukūrę kompozitoriai 
L. Abarius, J. Baltramiejūnaitė 
ir V. Jurgutis. “Diemedžio” tri
julė kiekvieną sekmadienį gieda 
Vilniaus arkikatedroje ir Šv. Ka
zimiero koplyčioje. Tad ji turi 
ir giesmių bei kitų religinių kū
rinių programą.

Vašingtone birželio 13 d. miru
sio Stasio Lozoraičio atminimui 
buvo skirtas specialus koncertas 
Lietuvos filharmonijos salėje Vil
niuje birželio 23 d. Kadangi ve
lioniui teko būti Lietuvos amba
sadoriumi Vašingtone, koncertan 
įsijungė ir tada Lietuvoje viešė
jęs JAV San Jose universiteto cho
ras, kurio vadovė yra muzikos dr. 
Ch. Archibek. Amerikiečių stu
dentų chorą gastrolėms buvo pa
kvietęs Lietuvos muzikos akade
mijos docentas Tadas Šumskas, 
jos studentų kamerinio choro va
dovas. Abu chorai nutarė Lietuvo
je gimusį, JAV mirusį ir ten pa
laidotą ambasadorių St. Lozorai
tį pagerbti bendrai atliktu W. A. 
Mozarto kūriniu “Requiem”. Šį 
koncertą įvadiniu žodžiu pradėjo 
Vytautas Landsbergis, opozicijos 
vadas Lietuvos seime. “Requiem” 
atliko jungtinis amerikiečių ir 
lietuvių choras, amerikiečių cho
ro solistai sopranas L. Kaufman, 
mezzo-sopranas R. Dahlberg, te
noras Ph. Kavanaugh, bosas J. 
Maitre, Lietuvos kamerinis or
kestras, kurio meno vadovas yra 
Saulius Sondeckis. Šiam origina
liam koncertui dirigavo docentas 
T. Šumskas, Lietuvos muzikos 
akademijos studentų kamerinio 
choro vadovas. V. Kst.
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Darapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M61I 1A8

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

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - nuo 9 
v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 
8 v.v.; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 p.p.; sekmadieniais nuo 9 v. ryto 
iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v. ryto Iki 
12.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 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 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.50% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 7.75% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 8.25% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.50%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.25%
Kasd. pa), 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 mortglčlus Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DVL 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 vvorld-

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

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

Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Real Estate Service

"CENTRO KUBAS"
Tik lietuvių tvarkomas 

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

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

22-78-41

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

DRALTDA
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 

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

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

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

T. V.

Jauni Lietuvos žaidėjai gilina 
mokslo ir krepšinio žinias JAV
Po pernykščio debiuto Europos 

kadetų (gimusių 1976 m.) krepšinio 
čempionate Turkijoje, kur Lietu
vos komanda laimėjo penktų vie
tų, trys šios rinktinės nariai patrau
kė į JAV.

Kaunietis Š. Jasikevičius ir klai
pėdietis M. Janulis nuo rudens tęsė 
mokslų XII-oje klasėje, Šarūno že
mietis A. Jurkūnas - XI-je. O šio
mis dienomis vaikinai jau nudžiu
gino savo tėvus ypač maloniomis 
žiniomis: Marius Janulis įstojo į 
Sirakūzų universitetų, Šarūnas Ja
sikevičius - į Merilando (Vašing
tone), Andrius Jurkūnas labai sėk
mingai baigė vienuolika klasių, be
liko abitūra.

Visi trys iš karto buvo patekę į 
pagrindines savo mokyklų komandų 
sudėtis, per tradicinius sezono pa
baigtuvių turnyrus buvo įtraukti į 
regionines aštuoniolikamečių “žvaigž
džių” rinktines. Po oficialios moks
lo metų pabaigos visi jie rengiasi 
atstovauti Lietuvos jaunių rinkti
nei, kuri įgijo teisę dalyvauti lie
pos mėn. Izraelyje vykstančiose 
Europos čempionato baigminėse 
varžybose.

Kaip “Lietuvos rytui” papasakojo 
šalies jaunių rinktinės vyriausias 
treneris vilnietis Jonas Kazlauskas, 
komanda antroje birželio pusėje bu
vo kviesta į tarptautinius turnyrus 
Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Dažnai rašantys laiškus rinkti
nės treneriui, o kartais ir paskam
binantys iš JAV du iš pernykščių 
kadetų - A. Jurkūnas ir Š. Jasike
vičius žadėjo prisijungti prie ko
mandos ir kartu žaisti Prancūzijo
je, o M. Janulis ketino atskristi tie
siai į Madridu.

Lietuvos buvusios žinomos ranki
ninkės ir Kauno “Kaustos” akcinės 
bendrovės vadovo Ritos ir Lino Ja- 
sikevičių sūnus Šarūnas pirmai
siais skambučiais į namus pernai 
net maloniai pribloškė tėvus, po 
gana trumpų pokalbių skubėdamas 
sėsti prie knygų. Atrodytų, gana 
padaužiško charakterio jaunuolis 
naujoje aplinkoje greit suvokė moks
lo reikšmę ir stengėsi veltui negaiš
ti laiko. Tuo labiau, kad jį tėviškai 
ėmėsi globoti nuoširdi Haroldų šei
ma, dar gerokai prieš mokslo me
tų pabaigų paraginusi laikyti sto- 
jamųjį universiteto egzaminų ir 
sumokėjusi už tų mėginimų. Šarū
nas neapvylė savo globėjų - reikia
mų balų sumų surinko jau pirmu 
bandymu.

Nors Kvarilando mokykla, kurios 
komandoje jis žaidė, prasimušė tik 
iki zonos atrenkamųjų varžybų pu
siau baigmės, Š. Jasikevičius po 
krepšinio sezono įėjo į Pensilvani
jos abiturientų rinktinę, dalyvavo 
Vašingtone vykusiame tradiciniame 
turnyre. Kaip tik čia į 42 taškus (11 
tritaškių) pelniusį bei kovingai rung
tyniavusį atletiškų gynėjų ir atkrei
pė dėmesį Merilando universiteto 
treneriai, pasiūlę Šarūnui studi
juoti šioje aukštojoje mokykloje. 
Jau praktiškai tapęs studentu, Š. 
Jasikevičius sakėsi už savo sėkmę 
krepšinio aikštelėje esųs dėkingas 
tiek savo pirmųjam treneriui Fe
liksui Mitkevičiui, rinktinės tre
neriui Jonui Kazlauskui, tiek ir ame
rikietiškųjų žaidimo gudrybių jį mo
kiusiam Donui Fisheriui.

Marijaus tėvai klaipėdiečiai Juo
zas ir Audronė Januliai patys ren
gėsi skristi į JAV, kur į mokslo me
tų pabaigtuves juos buvo pakvie
tusi Pratsburgo miesto mokykla. Ma
rius čia labai gerai mokėsi, be to,

sulaukė daug pagyrimų spaudoje už 
savo krepšinio žinias bei įgūdžius - 
“Lietuvis padeda “Vikings" tapti Nr. 
1”, “Lietuvis daro didelį įspūdį” - 
tokiomis ir panašiomis antraštėmis 
vietos laikraščiuose buvo rašoma 
apie M. Janulį. Jis taip pat buvo 
įtrauktas į Niujorko valstijos abi
turientų “žvaigždžių” komandų, o 
be vargo įveikęs privalomų studen
tiškų egzaminų, gavo kvietimų net 
iš penkių universitetų.

Po oficialių vizitų į tas aukštųsias 
mokyklas pasirašė sutartį su gana 
garsiu Sirakūzų universitetu, kur 
pasirinko savo mėgstamiausių in
formatikos ir kompiuterių specia
lybę. Šį mėnesį, kai tik sukako aš
tuoniolika, Marius gavo vairuotojo 
teises, pagaliau gali pats vairuo
ti automobilį.

Nesigaili išleidusi sūnų į JAV ir 
kauniečių Jurkūnų šeima. Andrius 
dabar baigia šv. Jono literatūros 
mokyklų Frederike (Merilando vals
tija). Tokioje mokykloje gauti la
bai gerus pažymius už ne mažiau 
2000 žodžių literatūrinį rašinį - 
turbūt šį tų reiškia. Ypač kai rei
kia rašyti angliškai. A. Jurkūno mo
kyklos komandai sekėsi geriausiai, 
ji savo valstijoje tapo nugalėtoja, 
o bendroje JAV 12000 komandų 
įskaitoje užėmė septynioliktų vietų.

Per sezono uždarymo turnyrus 
San Diege ir Baltimorėje Andrius 
pelnė “Nesulaikomo žaidėjo” ir ki
tų prizų. Po sezono jis irgi stengia
si palaikyti sportinę formų, kad gar
bingai galėtų atstovauti Lietuvos 
jaunių rinktinei. Regina Mundrytė

Mirė Vytautas Želenkevičius- 
Zeliakas

Gegužės 21 d. Lietuvoje mirė spor
to žurnalistas Vytautas Zelenkevi- 
čius, kuris pasirašinėjo Zeliuko 
vardu. Jis buvo vienas iš produk
tyvesniųjų vyresniosios kartos Lie
tuvos žurnalistų.

Vytautas specializavosi krepši
nio srityje ir per savo 28-rius dar
bo metus “Sporto” laikraštyje, dau
giausia apie šios sporto šakos var
žybas ir teberašė. Velionis buvo 
baigęs Vilniaus universitetų, kur 
studijavo lituanistikų, domėjosi 
literatūra, buvo knygų recenzen
tu, pats kūrė linksmo pobūdžio po
emas, parašė žodžius populiariai 
dainai apie “Žalgirio” krepšinin
kus, kuri ilgų laikų skambėjo Lie
tuvoje ir išeivijos radijo progra
mose.

Jis yra suredagavęs nemaža kny
gų apie krepšinį. Kai 1987 m. Kau
no “Granito” rankininkai laimėjo 
Europos taurę (IHF), jis žiu perga
lę irgi įamžino atskira knygele. Ra
šė ne vien tik apie krepšinį, nors 
šioje sporto šakoje jis buvo laiko
mas žinovu, visuomet taręs autori
tetingų žodį, kurio klausė krepši
ninkai bei treneriai.

“Lietuvos ryto” dienraštis rašinį 
apie Vytauto mirtį pavadino: “Mi
rė šalies sporto žurnalistas pat
riarchas”. Tai tiesa. Vytautas bu
vo neeilinis žmogus ir tokiu jis ir 
liks tų asmenų, kurie jį pažinojo, 
mintyse. Ed. Šulaitis

Trys turnyrai - trys taurės
Vilniaus “Rinos” jaunųjų krep

šininkių komanda, treniruojama A. 
Budėno, viešėjo Prancūzijoje, kur 
dalyvavo trijuose tarptautiniuose 
se turnyruose.

Pirmajame Fužero mieste vilnie
tės įveikė Slovakijos ir Rusijos krep
šininkes atitinkamai 57:54 ir 86:80, 
bet pralaimėjo Prancūzijos mergi
nų rinktinei 74:90. Už antrųjų vie
tų buvo apdovanotos taure, o B. Do-

minauskaitė pripažinta geriausia 
turnyro žaidėja.

Antrajame vienos dienos trijų 
komandų turnyre (du kėliniai po 
12 min.) "Rinos" krepšininkės ta
po nugalėtojomis. Jos dar kartų įvei
kė Rusijos rinktinę bei Prancūzijos 
antrosios grupės laimėtojų Renė 
“Avenir" moterų komandų.

Trečiasis, pagrindinis, šios ke
lionės turnyras vyko Nanto prie
miestyje Rezė. Čia žaidė aštuonios 
komandos, suskirstytos į du pogru
pius. Nors “Rina”, nugalėjusi Len- 
kijų 60:31 ir Čekijų 50:42, pralaimė
jo Belgijai 39:44, tačiau pogrupy
je užėmė pirmų vietų. Pusfinalyje 
vilnietės vėl įveikė Rusijos krepši
ninkes, praėjusių metų šios amžiaus 
grupės Europos čempiones 57:54, o 
baigmėje pasiekė įtikinantį revan
šų 54:34 rezultatu prieš prancūzes, 
kurioms buvo pralaimėjusios Fuže- 
re. Šio turnyro pagrindinė dovana 
įteikta “Rinai", o geriausios žaidė
jos - vilniečių kapitonei E. Miniotai- 
tei. Martynas Jaras

Nuraminimas
Vieno senelio, sulauku

sio septyniasdešimties metų, 
penktoji žmona pavydulingai 
jam papriekaištavo dėl anks
tesnių žmonų.

Senelis ją nuramino:
— Praėjusios mano moterys 

buvo man tiktai žmonos. Tu 
gi, be to, dar būsi mano naš
lė ..’.

Skautų veikla
• Kanados rajono skautų-čių 

stovykla “Romuvoj” prasideda 
rugpjūčio 7, sekmadienį. Visi 
skautai-tės suvažiuoja iki vidu
dienio 12 vai. Vadovai-vės ren
kasi rugpjūčio 6 d. Stovyklos vir
šininku abi savaites bus v.s. A. 
Senkus, kuriam talkins patyrę va
dovai-vės. Vilkiukai ir paukšty
tės stovyklaus tik vieną savaitę. 
Jų tėveliai prašomi juos atsiimti 
rugpjūčio 14 d. Visi vyresnieji 
stovyklaus iki 20 d. vidudienio, 
kada įvyks stovyklos uždarymas. 
Kiekvienas stovyklautojas-ja at
siveža pilną išeiginę ir darbo 
uniformas, visus stovyklavimo 
reikmenis, užpildytus atsakomy
bės ir sveikatos lapus. Neatsivež- 
ti — kortų, radijo aparatų ir svai
galų. Stovyklos programa labai 
plati. Visi įgysite daug naujo pa
tyrimo artėjančiam sezonui.

Vidurinio savaitgalio rugpjū
čio 13 vakare — didysis laužas, 
o sekmadienį, rugpjūčio 14 - Mi
šios. Kviečiami skautininkai-kės 
ir tėveliai pasidžiaugti skautiška 
šeima atnaujintoj “Romuvoj”. M.

Toronto vyr. skaučių Kunigaištienės Birutės dr-vė 1994 m. Kaziuko mugės metu. Pirmoje eilėje iš kairės - drau
gininke ps. KRISTINA DAMBARAITE-JANOWICZ

/MvM' LIETUVIŲ 
t III KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.00% už 90 dienų term. Indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term. Indėlius 
5.75% už 2 m. term, indėlius
6.25% už 3 m. term. Indėlius 
6.50% už 4 m. term, indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.50% už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
8.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.75% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate)
7.50% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
8.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.75% už OHOSP (variable rate) 
3.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

3.75 kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000

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

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

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 6.60% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| QQ 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 VJCT0R3S
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 - vestuvėrhs, 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 Į 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

Expect 
theoest"

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 LIETUVAvisuomet 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 BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 1A4 
Tel. 416-538-6570 ALGIS
FAX 416-538-9657 MEDELIS



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vienodinti provincinių gami
nių transportą didžiaisiais 
sunkvežimiais. Tačiu vis dar 
liko nepašalinti varžtai pro
vincijų keitimuisi savo gamy
bos vynu ir alumi. Daug kas 
turbūt prisimena anksčiau 
dažnus alaus gamyklų streikus 
Ontario provincijoje. Juokin
gai tada atrodydavo šios pro
vincijos įstatymas, neleidžian
tis užsisakyti net tos pačios 
firmos alaus, pagaminto kito
je provincijoje.

Šia dar nepilnai neparuoš
ta provincinės prekybos su
tartimi, turinčia jau 215 pus
lapių, džiaugėsi ir Kanados mi- 
nisteris pirm. J. Chretienas, 
ir jos provincijų premjerai. 
Esą darbar padidės kanadiš- 
kų gaminių paklausa bei jų pa
siūla vidinėje Kanados rinko
je. Buvo teigiama, kad iš Ka
nados valdžios užsakymų pro
vincijos gaus bilijonus dole
rių ir jų dėka galės lengviau 
varžytis tarptautinėje rinkoje.

Kanados vadų pokalbiuose 
taipgi buvo pabrėžiama, kad ši 
tarpprovincinė sutartis yra 
svarbi ir savo parlamento rin
kimams besiruošiančiam Kve
beku!. Esą tokios paramos jis 
gali susilaukti tik Kanados 
federacijoje. Tad kvebek'ečiai 
turi siekti šių privilegijų ap 
saugos, kurią jiem gali užtik
rinti tik liberalų premjero D. 
Johnsono laimėti Kvebeko pro
vincinio parlamento rinkimai. 
Visai Kanadai skirtas dienraš
tis “The Globe and Mail” savo 
vedamuoju liepos 18 d. prime
na, kad politinė Kanados fede
racija dar nėra pasiekusi tik
ros ekonominės sąjungos. Esą 
ir ši pilna spragų tarpprovin- 
cinės prekybos sutartis iš tik
rųjų yra politinė, nes ja nori
ma padėti federaciją ginan
čiam Kvebeko liberalų prem
jerui D. Johnsonui laimėti pro
vincinio parlamento rinkimus.

Su Kvebeko parlamento rin
kimais susietas ir Kvebeko 
karo mokyklos Saint-Jean-sur- 
Richelieu penkeriems metams 
atidėtas uždarymas. Ji dabar 
prancūzų kilmės kariūnams 
taps įvadu į Karališkąją ka
ro mokyklą Ontario Kingstone. .

Metiniams kariūnų kursams 
penkis milijonus dolerių su
tiko parūpinti Kanados tarp
vyriausybinių reikalų minis- 
teris Marcel Masse, keturis 
milijonus - Kvebeko švietimo 
ministeris Jacques Chagnon.

Šios ir kitų karo mokyklų 
uždarymą buvo paskelbęs Ka
nados finansų ministeris P. 
Martin, norėjęs sumažinti biu
džetines išlaidas. Nuo 1995 m. 
ši mokykla taipgi turės įvadi
nius kursus prancūzų kilmės 
Kanados parlamento nariams 
bei kitiems valdžios pareigū
nams. V. Kst.

Įvairios žinios
JAV-bių prezidentas B. Clin- 

ton’as 1994 m. liepos 20 d. nau
ju ambasadoriumi Lietuvai pa
skyrė James W. Swihart’ą, jn. 
turintį nemažą diplomatinės 
tarnybos patirtį. Dirbo Aust
rijoj, Jugoslavijoj, Vokietijo
je. Valstybės departamente 
vadovavo Rytų Europos ir Ju
goslavijos reikalų skyriui, tar
navo kitose diplomatinėse ži
nybose. Kalba vokiškai, ser- 
biškai-kroatiškai ir ispaniš
kai. Yra vedęs, augina sūnų 
ir dukterį.

Tėvynės apsaugos pulkų 50- 
mečio žūties minėjimas ren
giamas 1994 m. spalio 2 d. Se-

doje ir Plinkšės dvare. Progra
moje: Mišios Sedos šventovėje, 
žuvusiųjų pagerbimas kapinė
se, paminklinės lentos atiden
gimas. Yra paruošti specialūs 
ženklai, rengiamas leidinys 
“Tėvynės apsaugos pulkai 
1944”. Kreipiamasi į tuose pul
kuose tarnavusius prašant 
trumpų fronto gyvenimo atsi
minimų. Planuojama išleisti 
dar vieną leidinį “Pirmose 
linijose prie Ventos”. Rašy
ti adresu: Tėvynės apsaugos 
pulkų 50-mečio minėjimo ko
misija, 49 Architektų 102-27, 
Vilnius, Lietuva. M.P.

Škotijos laikraštyje “Sunday 
Post”, leidžiamame Glasgow’e, 
1994 m. birželio mėn. laidoje 
David Scott rašo apie naują 
knygą “Crimes of War - The 
Antanas Gečas Affair”. Auto
rius Roger Hutchinson; leidė
jas Mainstream Publishing, 
kaina 14.99 sv. Straipsnis pra
dedamas “D-Day” prisimini
mu, nurodant ir antrąją me
dalio pusę - nekaltų civilių 
žudymą. Knyga apie Antaną 
Gečą, 1941 m. tarnavusį lietu
vių daliniuose, kurie vykdę 
žydų žudynes. Istorija prasi
dėjo, kai ramiai 40 metų Edin- 
burgh’o priemiestyje išgyve
nęs A. Gečas už šmeižtą teis
mui apskundė Škotijos televi
ziją, iškėlęs 600.000 sv. ieški
nį. Po ilgai trukusių tardymų 
A. Gečas teisme buvo pripažin
tas kaltu, bet nenubaustas.

SKAITYTOJAI PASISAKO
BRANGU LANKYTI PAJŪRĮ

Vietiniai įstatymai lankytojus 
apiplėšia prieš pasiekiant pajū
rį. Važiuojant lengvu automobi
liu, įvažiavimas yra apmokamas į 
Šventąją, Palangą ir Neringą. Lei
dimas įvažiuoti į Palangą kainuo
ja 20 Lt. (vienai dienai), bet prieš 
gaunant leidimą reikia leisti pa
tikrinti aubomibilio išmetimo du
jas. Už patikrinimą reikia sumo
kėti 2 Lt., tai įvažiavimas į Palan
gą kainuoja mažiausiai 22 Lt Yra 
automobiliams pasistatyti aikšte
lių prieš įvažiuojant į Palangos 
miesto ribas. Aikštelės yra saugo
jamos, o automobilio pasistaty
mas kainuoja po 1 Lt. už valandą.

Norint aplankyti Juodkrantę ar
ba Nidą, kainuoja daug daugiau. 
Vienkartinis leidimas įvažiuoti 
su lengvu automobiliu yra 33 Lt., 
plius pa 5 Lt. už.kiekvįęną kelei-

vį. Micro-busiukui (mūsiškai Van) 
- leidimas įvažiuoti - 69 Lt., o jei
gu nori įvažiuoti su “Camper-Trai
ler”, tai leidimas kainuoja 1069 Lt. 
Čia dar ne viskas. Važiuojant Ne- 
ringon reikia iš Klaipėdos persi
kelti su keltu. Čia už lengvą auto
mobilį ima 5 Lt., o už kiekvieną ke
leivį po 40 centų, - grįžtant atgal 
vėl reikia sumokėti už keltą. To
dėl malonumas pamatyti Nidą 
(vienkartinis leidimas) keliau
jant lengvu automobiliu ir su 3 ke
leiviais kainuoja 60.40 Lt.

Vyt. Senkus, Angus, Ont.

AGENTAI DAR VEIKIA
Gediminas Balčiūnas, buvęs 

ilgametis tremtinys Krasnojars
ko krašte, dabar gyvenantis Čika
goje, atsiliepdamas į A. M. Bala- 
šaitienės straipsnį “Dialogas” ir 
“Vaduotojai” (“TŽ” 26 nr.) rašo, 
kad su besitraukiančiais tautie
čiais į Vokietiją 1944 m. buvo pa
siųsta nemažai sovietinės žvalgy

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais 
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
automobiliai ir asmeniniai daiktai

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

homelife!
I I ■ ..I

Realty One Ltd.

mūsų $10,000 loterijoje

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

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

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

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

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

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

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

Pensininkams nuolaida
VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:

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

Torontietis ALGIS NAUSĖDAS su Dainy šventės deglu Vilniuje žygiuoja 
į Vingio parky, kur įvyko baigminė šventės dalis Nuotr, “Gimtojo krašto
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 41 6-530-1 070

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

Dr. S. DUBiCKAS, d.d.s.

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUDINSKAS,

B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.
bos agentų, kuriems buvo duotas 
uždavinys pagrobti kai kuriuos 
asmenis (gen. P. Kubiliūnas), ar
dyti pabėgėlių organizavimąsi. 
Jie “dar tebegyvena Lietuvos iš
eivių tarpe (...) turi tikslą kenk
ti atsikuriančiai Lietuvai”. RED.

DIDŽIAUSIAS PAMINKLAS
J. Balčiūnas, Lietuvos aviaci

jos istorijos k-to pirmininkas, sa
vo laiške “TŽ” supažindina su Da
riaus ir Girėno paminklu, pastaty
tu Kaune, jų skrydžio per Atlan
tą 60 metų sukakčiai paminėti. 
Paminklas pašventintas 1993 m. 
liepos 17 d. Apeigas atliko vysk. 
S. Tamkevičius. Tai didingiau
sias paminklas Lietuvoje - 23 met
rų aukščio granito sparnai. Su
naudota 243 kub. metrai granito, 
pagaminta 690 įvairių matmenų ir 
formų akmenų. Vien pamatams 
reikėjo 310 kub. metrų cemento. 
Pastatymas kainavo 950000 litų. 
Paminklas pastatytas valstybės, 
visuomenės ir ■‘išeivijos lėšomis. 
Paminklo statytojų vardu laiško 
autorius dėkoja LŠSI nariams - 
“Vilniaus” rinkinės pirmininkui 
J. Šiaučiuliui, VI. Pūtvio kuopos 
pirm. B. Savickui ir šauliui V. Pe

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikrausiant privačiai 

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

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

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

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

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

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

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

čiuliui už surinktas aukas Kana
doje. J.B.

TRISPALVĖ KALNUOSE
I mano rašinį “Tegul kalnai pa

laukia” “TŽ” 1994 m. 23 nr. ilgu laiš
ku (“TŽ” nr. 27) atsiliepė Mindau
gas Kuzminskas. Laiško autorius 
yra susižavėjęs alpinisto Vlado 
Vitkausko Lietuvos vardą garsi
nančiais žygiais. M. Kuzminskas 
rašo: “Kelionė į McKinley jau įvy
ko, lietuviška trispalvė suplevė
savo, Lietuvos vardas suskambėjo 
Aliaskos sniegynuose bei keliau
tojų lūpose”. Čia ir tenka apgai
lestauti, kad VI. Vitkauskui atli
kus tą žygį. į McKinley kalną, ple
vėsuojančią trispalvę matė ir Lie
tuvos vardą ten girdėjo tik Alias
kos sniegynai ir patys keliauto
jai. (įdomu, kiek ten tų keliauto
jų buvo?).

Aš esu tikras, lietuviškoji vi
suomenė nematys reikalo remti 
ne tik po kalnus belaipiojančių, 
bet ir visų kitų panašių garsin
tojų žygius. Ji savo paramą atsi
kuriančiai Lietuvai nukreips ten, 
kur ji labiausiai laukiama!

P Palys, Richmond Hill, NY

SKAITAU “TŽ” LIETUVOJE
Laukiu “TŽ”, perskaitau ištisai, 

šalia turėdama ir Kanados žemė
lapį. Mano nuomone, labai geri 
Č.S. inicialais spausdinami įva
diniai straipsniai. Objektyviai 
nušviečiama savaitė Lietuvoje, 
praeities bei dabarties įvykiai. 
Akivaizdžiai matau ir Jūsų - lie
tuvių emigrantų gyvenimo subtily
bes. Ir kiekvieną sykį suima gėdos 
jausmas, skaitant skelbimus iš 
Lietuvos “padėkite, sušelpkite”, 
nors ir pati neseniai šaukiausi 
pagalbos Senosios Varėnos šven
tovės statybai.

Jei visi sugebėtų savo asmeni
nius interesus aukoti artimui, 
kaip mūsų klebonas Pranciškus 
Civilis, graži būtų Lietuva. Jo 
dėka ir Varėnos šventovė jau šį 
rudenį atvers duris tikintiesiems 
ir, be abejonės, M. K. Čiurlionio 
120-jį gimtadienį kitų metų ru
denį švęsime joje. Šiuo metu šven
tovė, visa balta tiek išorėje, tiek 
ir viduje, stovi pastatyta ant kal
velės prie Merkio. Dar nėra alto
riaus, vargonų, dar ir varpinė be 
varpų, bet, neabejoju, Dievui pa
dedant, remiant geros valios žmo
nėms, visa tai bus.

Gražina Jaronienė, Varėna

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

• Jų' .*

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

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

J H i-i
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

S Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
£ t/lOUJCL. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

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

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

ill D RESHER

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 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.

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

DRA IDA — INS URANCE 
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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Anapilio žinios

— Šv. Jono lietuvių kapinių ko
plyčia puošiasi ir toliau. Kadaise 
dail. Telesforo Valiaus sukurti ir 
dail. Juozo Bakio iš geležies pa
daryti koplyčios vartai šiomis die
nomis buvo iškelti ant koplyčios 
stogo kaip koplyčios puošmena. 
Visų šį vartų perkėlimą projekta
vo ir įvykdė Jurgis Ramanauskas, 
talkinamas Jurgio Kaleiniko ir Al
gio Ramanausko. Jiems visiems 
nuoširdi kapinių ir Anapilio va
dovybės padėka.

— Lietuvių pamaldos Midlande, 
Kanados kankinių šventovėje, 
bus rugpjūčio 7, sekmadienį, 3 
v.p.p. Šias pamaldas kasmet or
ganizuoja Kanados lietuvių kata
likų centras. Pamaldose bus pri
simenami visi Lietuvos kankiniai. 
Norintiems vykti, bet neturin
tiems susisiekimo priemonių, au
tobusas važiuos iš Toronto nuo 
Prisikėlimo parapijos patalpų 
12 vai., o sugrįš apie 7 v.v. Ke
lionės kaina į abi puses — $17. 
Registruotis prašome Prisikėli
mo parapijos klebonijoje tel. (416) 
533-0621.

— Liepos 24, sekmadienį, pa
krikštyta Algio ir Teresės (Vyš
niauskaitės) Ramanauskų dukre
lė Alma.

— Tuoktis ruošiasi: Jonas Ažu
balis su Dalia Grigutyte ir Rūta 
Bacevičiūtė su Ricardo Herrera 
Mesino.

— Mišios liepos 31, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę (metinės), 11 v.r. už pa
rapiją; Wasagoje 10 v.r. už a.a. 
Joną Gaivelį.

Išganytojo parapijos žinios
— Liepos 31, sekmadienį, pa

maldų nebus. Sekančios pamal
dos rugpjūčio 7, sekmadienį, nau
ju laiku — 9.30 v.r.

— Visais parapijos reikalais, 
klausimais prašome kreiptis į 
valdybos pirmininką E. Stepo
ną tel. 416-622-5896 arba sekre
torę E. Delkuvienę tel. 416-233- 
8510. V.D.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo 190 asmenų. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos narys J. V. Šimkus.

— 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. Wasa
goje rengiama LN poilsio stovyk
la. Dėl rezervacijų skambinti A. 
Sukauskui (stovyklos komendan
tui) tel. 614-7739 arba E. Bart- 
minui tel. 249-0490.

— LN visuomeninės veiklos 
komiteto posėdis įvyks liepos 
26 d., 7 v.v.

— Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6. 
Iš viso statybos fonde yra $978,- 
577.71.

— Rugsėjo 1 d. Žemės naudoji
mo komitetas (Land Use Commit
tee) svarstys Lietuvių namų val
dybos pateiktą prašymą dėl zona- 
vimo pataisymo ir pateiks savo 
rekomendacijas Toronto miesto 
tarybos (City Council) sprendi
mui rugsėjo 26 d. Į prašymą įeis 
sekantys dokumentai: architekto 
pateikti brėžiniai, autoaikštės 
ir LN salių naudojimo statisti
ka, papigintų butų išplėtimo is
torija. Iki rugpjūčio 15 d. minė
ti dokumentai yra patikrinami 
Miesto planavimo ir Miesto vie
šųjų darbų bei aplinkos departa
mentų pareigūnų.

Ieško darbo
Besimokantis anglų kalbą vyras, 

22 m. amžiaus, norėtų padirbėti 
Kanadoje. Rašyti: Linas Bučinskas, 
Šilai, Panevėžio raj. Lietuva.

PATYS PRISIRINKITE

AVIEČIŲ
a^jWWHITTAMORE’S

FARM
ŽIRNIAI, PUPOS, JUODIEJI IR RAUDONIEJI SERBENTAI 

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

905-294-3275

POILSIO STOVYKLA 
’ rengiama Tėvų pranciškonų vasarvietėje “Kretinga” Wasagoje. 
i Atidaroma - rugpjūčio 13, šeštadienį, 12 v.r. Uždaroma - rugpjūčio 21, sekmadienį.

" Stovyklos kaina - $110 vienai šeimai savaitei; 
$70 - vienam asmeniui, $20 dienai vienam as
meniui ir $30 šeimai vienai dienai.

ir registracija - Aug. Sukauskas tel. 416-614-7739, E. Bartminas tel. 416-249-0490. 
Rengia - Toronto Lietuvių namų vyrų būrelis

* Stovyklos užbaigimo GEGUŽINĖ 
| su (domia programa įvyks rugpjūčio 20,
* šeštadienį, 7 valandą vakaro.
| Informacija

■■■■mimiiiiiiiiiiiiiiiii
ROYAL LePAGE
■■■■wiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

Residential Real Estate Services
5110 Dundas Street West,
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.)
Res.: (416) 231-4937
Fax(416)231-6993 ____
Mėgėjams prabangaus gyvenimo Scarlett Rd. - Lambton Square. 
Didelis 3-jų miegamųjų butas su visa eile naujų pagerinimų, įskaitant 
marmurines grindis, balkoną, šildomą baseiną ir t.t. Dėl platesnių 
informacijų skambinti tel, 231 -3000.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Registruotis į Midlando Ka

nados kankinių šventovę maldi
ninkų kelionei galima kleboni
jos raštinėj po Mišių ar tele
fonu bet kada.

— Knyga “Lietuva - Marijos 
žemė”, kuri buvo pažadėta vi
siems, paaukojusiems bent $50 
Vilkaviškio diocezijos reikalams, 
yra klebonijos raštinėje. Prašom 
visus, kuriems ji priklauso, at
siimti.

— Katalikų Bendrijos “Cate
chism” anglų kalba — tai neįpras
tas katekizmas su klausimais ir 
atsakymais, kaip mes supranta
me, bet pirmas toks išsamus ka
talikų doktriną apibūdinantis 
veikalas. Panašus katekizmas 
buvo' išleistas prieš 400 metų. 
Šį katekizmą galima įsigyti pa
rapijos raštinėje. Kaina $19.95.

— Praeitą sekmadienį “Kretin
gos” stovyklavietėj, Wasagoj, pra
sidėjo lietuviškai nekalbantiems 
lietuvių kilmės vaikams stovyk
la. Joje stovyklauja apie 120 vai
kų.

— Mišios liepos 31, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Janiną Vaišno
rienę; 9.20 v.r. — už a.a. Joseph, 
10.15 v.r. — už a.a. Rozaliją Pui
dokienę, a.a. Barborą ir Julių 
Stendelius, Prūsaičių šeimos mi
rusius; 11.30 v.r. — už Medinin
kuose nužudytus 8 lietuvius.

A.a. Janinos Paketurienės at
minimui, reikšdami užuojautą 
vyrui Stasiui Paketurai, Irena 
ir Vincas Ignaičiai su šeima 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $30.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo; $100 — V. Lapaitienė, 
E. Zakarževskienė, A. M. Em- 
pakeriai (a.a. Michalinos Dau- 
sienės atminimui, I mirties 
metinių proga).

Anapilio autoaikštės vąjui 
aukojo: $250 — J. A. Šulcai; 
$100 — A. Buragienė, F. V. 
Mockai, Kanados lietuvių mu- 
ziejus-archyvas; $50 — B. Žio- 
bienė.

Sibiro tremtinių grįžimo fondui 
aukojo: $500 - Stanley Daffodil 
Jakaitis, Port Hope, ON; $300 - dr. 
Juozas Sungaila; $100 - Herbertas 
ir Elena Stepaičiai; $40 - Delfi- 
nija Zulonienė; $25 - Kęstutis 
Budrevičius.

Šiam tikslui atidarytos sąskai
tos abiejuose Toronto lietuvių kre
dito kooperatyvuose: “Paramoje”- 
nr. 10970, ir Prisikėlimo parapi
joje - nr. 164094.17. Informacijos 
reikalu prašoma kreiptis į Ange- 
liką Sungailienę, 1 Aberfoyle 
Cresc., Suite 1106, Etobicoke, 
ON, M8X 2X8, tel. (416) 237-1761.

Aukotojams nuoširdžiai dėkoja 
šio fondo globėja -
Kanados lietuvių katalikių moterų 

draugijos centro valdyba
A. a. Stasio Janušausko atmini

mui pagerbti Sibiro tremtinių grį
žimo fondui aukojo: $100 - Rožė 
Janušauskienė su šeima, Stankų 
šeima, Buffalo, NY; $20 - Z. O. Gu
dauskas, P. V. Lapienis, Ed. Kond- 
ratas; $10 - Butrimai, V. M. Butri
mas, K. Gaputis, V. Gudaitis, A. J. 
Paškevičius, A. Poškus, N. N; $2 - 
N. N.

Aukas rinko M. Povilaitienė ir 
A. Ledienė. Velionies šeimai, 
rinkėjoms ir visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja -

Tremtinių grįžimo fondo 
atstovybė Kanadoje

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.

Toronto lietuvaitės, dalyvavusios Dainų ir tautinių šokių šventėje Lietuvoje. Iš kairės: INDRĖ VISKONTAITĖ, 
RAMUNĖ GAIŽUTYTĖ, VAIVA UNDERYTĖ, INDRĖ SAKUTĖ. Šią nuotrauką pirmajame puslapyje įdėjo “Gim
tasis kraštas” 1994 m. 28 nr. su klaidingu įrašu: “Jaunųjų šokėjų iš Čikagos nuotaika Dainų šventėje puiki”

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

Toronto pensininkų klubas 
rengia ekskursiją autobusu 
po Torontą. Ji įvyks 1994 m. 
rugsėjo 13 d. Kelionę sudarys 
2 vai. važinėjimas su vadove 
po miestą, 1 vai. plauksime 
laivu. Bus bufetiniai pietūs. 
Aplankysime Casa Lomą. Dau
giau informacijos teikia Lydi- 
ja Balsienė tel. 766-7724. L.B.

Simcoe diena, gubernato
riaus John Graves Simcoe, To
ronto miesto įsteigėjo prisi
minimui šiemet bus švenčia
ma rugpjūčio 1 d., pirmadie
nį, nuo 11 v. ryto iki 4 v.p.p. Eg- 
linton parke (tarp Yonge ir 
Avenue Rd.). Bus įdomi prog
rama vaikams ir suaugusiems. 
Gros orkestrai. Ši šventė (pir
masis rugpjūčio pirmadienis) 
pradėta švęsti 1968 m.

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

Žinynas apie programas, 
įgalinančias arčiau susipažin
ti su Kanados kultūromis ir is
toriniu bei tradiciniu paveldu 
yra išleistas Otavoje. Nemoka
mai jį galima gauti kreipiantis 
adresu: Canadian Studies 
Program, Citizens’ Participa
tion and Multiculturalism 
Branch, Canadian Heritage, 
Ottawa, Ont. KIA 0M5, tel. (819) 
994-1544, faksas (819) 994-7687.

PASIŪLYMAS pensininkams. Ga
lime duoti pilną išlaikymą. Atski
ras kambarys tik $800 mėnesiui 
geroje, gražioje aplinkoje, arti li
goninės ir daktarų, gražiame Col- 
lingwoodo mieste. Dėl apžiūrėji
mo skambinti vakarais tel. 705- 
428-2105.

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

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.

Juozas ir Rita Karasiejai, To
ronto lietuvių jaunimo ansamb
lio “Gintaras” vadovai, liepos 21 
d. grįžo iš Pasaulio lietuvių dai
nų ir tautinių šokių šventės Lie
tuvoje, pilni įdomių bei malonių 
įspūdžių, pagerbti Trakuose jų 
vedybinio gyvenimo 25 metų su
kakties proga, lietuviškais pa
pročiais atnaujintose “vestuvė
se”. Su jais grįžo ir dalis ansamb
liečių. Kiti pasiliko pakeliauti 
po Europą.

Dr. Valdas Samonis, Toron
to universiteto ekonominių 
mokslų profesorius, specia
listas laisvosios rinkos spren
dimų klausimuose pokomunis
tiniuose kraštuose, neseniai 
gavo Lietuvos pilietybę. Daž
nai lankydamasis Lietuvoje su 
paskaitomis ir kaip patarėjas, 
tapo plačiai žinomas visuome
nėje, kuri apie ji nemažai ži
nių atranda spaudoje. Pokal
byje su žurnaliste Ona Balčiū
niene profesorius iškėlė kele
tą įdomesnių klausimų. Kaip 
Tarptautinio valiutos fondo 
bei Pasaulio banko žinovui, 
jam patikusi pi^piinė priva
tizavimo programa. Ji buvo 
pažangi, ir Lietuva tada lygia
vosi su Čekija ir Vengrija. Vie
nas iš klystkelių dūbar yra “no
menklatūros privilegijuota tei
sė dabartinio privatizavimo 
procese”. Nesą jokio pagrin
do galvoti, kad buvę direkto
riai geriau išmano apie rin
kos ekonomiką. Sovietmečiu 
įgytas ekonomikos “patyri
mas” — esą visai ne tai, ko da
bar reikia. Žmonės nebeturin
tys vienodų galimybių turtui 
įsigyti. “Seni draugai vėl vy
riausybėje (...) paskambinai 
kam reikia, gavai paskolą ir 
tvarkaisi” — atviras specialis
to žvilgsnis turėtų būti atitin
kamo dėmesio vertas. S.

Toronto viešojo susisiekimo 
(TTC) įstaiga praneša, kad ne
žiūrint į praeitais metais To
ronto mieste padidėjusį nusi
kalstamumą 2.7%, susisiekimo 
vietose per tą patį laiką nusi
kalstamumas sumažėjo 8.2%. 
1993 m. saugumo statistika nu
rodo, kad apiplėšimų sumažė
jo 45%, bet vagysčių autoaikš- 
tėse padaugėjo 38%. Tuo reika
lu daugiau informacijų teikia 
Marilyn Bolton, tel. (416) 393- 
3741.

REIKALINGA 2 vaikam auklė, ku
ri gyventų kartu ir atliktų namų 
ruošos darbus. Pradėti nuo vidu
rio ar pabaigos rugpjūčio. Turi kal
bėti rusiškai. Skambinti Florai tel. 
905 - 889-6209.

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

Nuotr. V. Kapočiaus

Lietuvoje leidžiamas savait
raštis “Dienovidis” 1994 m. 
28 nr. išspausdino Jolantos 
Vaičiūnaitės straipsnį apie 
torontietį dailininką a.a. Te
lesforą Valių bei jo kūrybą 
ryšium su jo paveikslų paro
da, surengta Vilniuje. Taip 
pat tame pačiame savaitraš
čio numeryje, šalia vaizdų iš 
Dainų ir tautinių šokių šven
tės, įdėta ir torontietės mu
zikės Nijolės Puronaitės-Be- 
notienės nuotrauka. Ši muzi
kė uoliai reiškiasi kultūri
nėje lietuvių veikloje. Apie 
Lietuvoje įvykusią dainų šven
tę ji yra parašiusi savo įspū
džius, kurie bus išspausdinti 
“TŽ” poatostoginiame nume
ryje.

Vilniaus radijo užsieniui 
vadovas A. Braukyla, gavęs 
pranešimą, kad Toronte labai 
blogai girdimos jų žinios, ra
šo - “mūsų laidos pastaruoju 
laiku geriau girdimos tik Niu- 
jorko-Vašingtono ruože. Lietu
vos radijo techninės tarnybos 
aiškinasi blogo girdimumo 
priežastis Kanadoje, Florido
je, Čikagoje. Krasnodaro siųs
tuvo darbuotojai teigia, kad 
šiuo metu Vilniui yra parink
tas pats geriausias dažnis 
(9530 kHz). Mūsų techninės 
tarnybos ypač daug dėmesio 
skiria aiškinimuisi, kodėl Š. 
Amerikoje žymiai geriau girdi
mos laidos, transliuojamos 
tuo pačiu dažniu prieš Vil- 
naus radijo žinias. Aiškaus 
atsakymo kol kas neturime”.

Įvairios žinios
Vilniuje veikianti gimnazi

ja (vidurinė mokykla) “Lietu
vių namai” kviečia joje moky
tis 7-17 metų amžiaus mokslei
vius. Pareiškimai priimami 
nuo birželio 1 iki rugpjūčio 
15 d. Prie jų turi būti pridėti 
gimimo metrikai, išeito moks
lo ir sveikatos pažymėjimai. 
Mokslo metų pradžia - rugsėjo 
1 d. Mokiniai gyvena bendra
butyje. Į šią gimnaziją priima
mi mokiniai ir nemokantys lie
tuvių kalbos. Daugiau infor
macijų teikia: Vilniaus vidu
rinė mokykla “Lietuvių na
mai”, Dzūkų g. 43, MTP Vil
nius, Lietuva, tel. 69-51-73 ar
ba 69-54-73. Inf.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
“F»ursiizv

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).

Žinoma televizijos bendradarbė, 
keletą kartą buvojusi Kana
doje, privačiame laiške iš Lietu
vos rašo: “Labai džiaugiuosi kiek
vieną savaitę gaudama "Tėviškės 
žiburius”, ypač kai ką nors randu 
apie pažįstamus žmones. Man la
bai patinka “Tėviškės žiburiai” dar 
ir savo stiliumi. Lietuvos laikraš
čiai (ir tik kai kurie) taip pradėjo

40 METŲ ATEITIES 
PERSPEKTYVOJE
TEBŪNA tai paskatinimas jaunimui eiti [savarankišką 

darbą ar verslą. Kiek daug lietuvių yra baigusių 
įvairius 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......
Term, indėlus:

1 metų ...........

.... 8.00% Taupymo-kasdienines...... 1.50%

.... 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. ...

RRIF-RRSP-taup...........
8.00%

30 d.- 59 d. .... 4.50% 2.00%

IMA UŽ:
Nekilo, 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

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kairios, , 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976 
——■ —Į I

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.

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.

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyriniai Išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai ’Stogų dengimai 

625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y1K4 

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

dirbti gal tik prieš kokius metus”.
Jau grįžta turistai iš Lietuvos. 

Įspūdžių daug: vieniems labai tei
giami, kitiems - šiaip sau.

A.a. Monika Grinkienė (Girdaus- 
kaitė), 79 m. amžiaus, mirė liepos 
9 d. Po pamaldų AV šventovėje lie
pos 13. palaidota Cote dės Neiges 
kapinėse. Liūdi duktė ir sūnus su 
šeimomis, kiti giminės ir artimieji.

B.S.

MYLITE VAIKUS? Ieškome auklės 
dviem vaikučiams 5,5 ir 2,5 metų 
amžiaus - dienos metu nuo rugpjū
čio pabaigos. Skambinti tel. 416- 
259-9940 po 6 v.v.

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.

(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.


