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Uždaviniai tie patys
Gyvenimo ratas vėl pasisuko - netrukus krutėsime 

gelstančių medžių fone. Vasaros džiaugsmai ir atostogos 
lieka grįžtančio ilgesio prisiminimuose. Rudenėjantis 
laikas visada verčia labiau susikaupti, pažiūrėti j savo 
darbus bei įsipareigojimus.

IIETUVIŠKASIS gyvenimas išeivijoje eina lygiagre
čiai su bendriniu. Krūvis nemažas tiems, kurie pasi- 
—/ryžę lygiagretumų išlaikyti. Pasirinkimo nėra - 
nori būti lietuvis ne vien tik vardu, turi suspėti visur. Tai 

nemaži uždaviniai ir dabar jau užgulantys išeivijoje už
augusią kartą, nebe vienu atveju jau ir jų vaikus. Grei
tai nuo šios pamainos priklausys lietuviškos veiklos pa
jėgumas ir kryptys. Pagrindiniai lietuvybės išlaikymo 
varikliai - šeima, savoji mokykla, parapijos, jaunimo 
organizacijos, specialių paskirčių sambūriai bei klubai 
- naujų poreikių akivaizdoje gal jau ir turėtų atsargiai 
peržiūrėti vartojamus metodus, įsisenėjusias priemones. 
Tam reikalui geriausiai tiktų stipresnis įsijungimas 
jaunesniųjų, kurie labiau supranta atsirandančių po
reikių naudą ir prasmę. O svarbiausia - įsijungę patys 
iš arčiau pamatytų daugelio dalykų įgyvendinimo gali
mybes ir kliūtis. Stovint toliau, dalykai dažnai kitaip at
rodo. Ir šūkavimai, kad vyresnieji jaunesnių neįsilei
džia, kad gaili lėšų, kad nesupranta jaunimo, dažniau
siai ataidi iš nežinomos tolumos. Tiesa, galima gal dar 
atrasti aukštomis tvoromis apsitverusių veikėjų, tem
piančių vežimą, nors kelias jau seniai pasibaigęs. Bet 
tai tik nereikšmingos išimtys. Be to, kai kuriose vieto
vėse vyresnieji tebedirba tik todėl, kad jokios pamai
nos nėra. Tai vis gyvenimo padiktuoti reiškiniai. Gal ir 
dėl jų praeityje labai daug šnekėta apie kartų tarpek
lius, nors iš tikrųjų ne amžius veiklos sėkmę lemia, bet 
tinkamas pasiimtų pareigų atlikimas. Užtat ir pakeisti 
metodai, naujos priemonės nedaug ką pakeis, jei įsipa
reigojimo supratimas bus menkas.

IŠEIVIJOJE užaugusio jaunimo, ir jau tėvais tapusio, 
šiandieninis didysis rūpestis, atrodo, yra - laiky
tis drauge. Tai suprantama, nes išsisklaidymo pavo
jus jiems daug didesnis, negu buvo jų tėvams, kurie na

tūraliai vieni kitų ieškojo, nenorėdami ar negalėdami 
šlietis prie svetimos aplinkos. Dabar jaunesniųjų lai
kymasis drauge tampa būtina sąlyga bet kokiai lietu
viškai veiklai reikštis. Todėl pagirtinas jaunų šeimų daž
nesnis suėjimas, bendravimas, ir tai daugiau šeiminiu, 
ne asmeniniu pagrindu. Tačiau aiškių gairių nenusmaigs- 
čius, suėjimai ir bendravimas gali pavirsti paprastu pra
mogavimu. O šito toli gražu neužtenka lietuviškajam 
gyvenimui palaikyti organizuotumo ir bendrinių siekių 
prasme. Bendruomeninė veikla uždeda pareigas, veikė
jai tampa variklių krumpliaračiais, bendrojo mecha
nizmo dalelėmis. Todėl norint, kad judėjimas neaprim- 
tų, tenka jungtis ir būti ta dalele, kuri prisideda, ju
dina, atstovauja. Tuo tarpu tai vienintelis būdas išlai
kyti tą lietuvišką aplinką, kurioje gali augti ir bręsti nau
jos kartos. O geresnių kelių ieškant, atsimintina, kad 
uždaviniai lieka tie patys, kad jokios priemonės negali 
jų pakeisti, nei atstoti. Priešingu atveju taptume apgai
lėtinais formalistais, apsidangsčiusiais senais pavadi
nimais, bet jau einančiais kažkur kitur. Tai tik būtų tau
tinės tapatybės praskiedimas. O reikėtų ryžtingai tarti: 
norime stiprėti, ne silpnėti. Sukurtoji išeivija to tikrai 
nusipelno. Č.S.

Pasaulio lietuvių šventė

Visi likom be galo laimingi...
Įspūdžiai Kanados lietuvaitės - muzikės bei dirigentės, dalyvavusios Pasaulio lietuvių 

dainų ir tautinių šokių šventėje Kaune ir Vilniuje

KANADOS ĮVYKIAI

Radarinės greičio nuotraukos
Radaro nuotraukų baudos sis

temą greičio ribas pažeidžian- 
tiem automobilių vairuotojam 
nuo rugpjūčio 15 d. įveda Onta
rio NDP premjero Bob Rae so
cialistinė vyriausybė. Seniau 
policija radaru naudodavosi 
tik pažeidėjų greičiui nustaty
ti ir jiems sulaikyti. Dabar jie 
nebus sustabdomi, tik paštu 
gaus baudos pranešimą su ra
daro padaryta automobilio bei 
jo numerio plokštės nuotrauka 
ir pažeidimo metu užregistruo
tu greičiu. Nuotrauka su bau
dos pranešimu bus siunčiama 
automobilio savininkui. Jis 
bus atsakingas už jos sumokė
jimą, bet nepraras vairuoto
jo leidimui reikalingų taškų 
(demerit points). Mat tuo me
tu automobilį galėjo vairuoti 
ir ne savininkas, o kitas juo 
važiavęs asmuo.

Šešių mėnesių bandomajam 
laikotarpiui panaudojami ke
turi jokių policijos ženklų ne
turintys uždari “Chevrolet Ast
ro” sunkvežimukai, aprūpinti 
ne tik radaru, bet ir specialia 
foto aparatūra. Jie važinės ar 
grėičio ribos laužytojų lauks 
greitkeliuose prie Toronto. 
Kiekvienas per greitus vairuo
tojus sekantis sunkvežimukas 
galės padaryti apie 1.600 nuo
traukų per dieną. Tad kasdien 
susidarys didelis greičio ribos 
pažeidėjų skaičius su jų lau
kiančiomis baudomis nuo 30 

iki 245 dolerių. Spėjama, kad 
baudos vidurkis sieks apie 100 
dolerių. Automobilių savinin
kams už nesumokėtas baudas 
metų pabaigoje bus sustabdy
tas registracinės plokštės at
naujinimas. Pažeidėjams pa
liekama teisė kreiptis į teis
mą, gerokai suvaržyta dėl jų 
didelio skaičiaus. Atrodo, dėl 
šios priežasties pažeidėjų 
dauguma baudas sumokės be 
teismo.

Ontario provincijoje įveda
ma baudos sistema nėra nau
ja Kanadoje. Ji jau 1987 m., su
silaukusi daug priekaištų, įves
ta Kalgaryje, o pernai ir Ed- 
montone. Kalgaryje 1992 m. bu
vo nubausta 24.212 greičio ri
bos pažeidėjų, 1993 m. - net 
60.449. Tačiau žuvusiųjų skai
čius automobilių susidūrimuo
se sumažėjo beveik pilnu treč
daliu, o Kalgario iždo pajamos 
padidėjo 4,2 milijono dolerių. 
Tad radaro nuotraukų baudos 
sistema, nors ir neįstengusi 
sumažinti greičio ribos pažei
dėjų, vis dėlto turėjo ir teigia
mų rezultatų.

Kritikai Ontario provinci
joje skundžiasi, kad tokia už
maskuoto radaro nuotraukų 
sistema pažeidžiamos auto
mobilių vairuotojų, ypač jų 
savininkų teisės. Esą tai liu
dija, kad Ontario premjerui

(Nukelta į 2-rą psl.)

Pasaulio lietuvių dainų šventės eitynėse žygiuoja grupė Kanados lietu
vių. Plakatą neša KLB krašto valdybos narys JUOZAS KRIŠTOLAITIS

Savaitė Lietuvoje
Pasirašyta sutartis su Kanada
1994 m. rugpjūčio 8 d. buvo 

pasirašyta Kanados ir Lietu
vos vyriausybių bendradar
biavimo ir prekybos sutartis, 
skelbia ELTA. Pasirašė Kana
dos parlamento sekretorius 
užsienio reikalams Jesse Flis 
ir Lietuvos užsienio reikalų 
sekretorius Albinas Januška. 
Tikimasi, jog šiuo bus įmano
ma padidinti valstybių tarpu
savio prekybą, kuri per pirmą
jį šių metų pusmetį siekė 12 
milijonų dolerių. Numatyta 
bendradarbiauti žvejyboje. 
Lietuvos ūkininkams bus pa
rūpinta kanadietiška žemės 
ūkio technika, o Lietuva ga
lėtų eksportuoti į Kanadą gy
vulius, tekstilę ir juodųjų me
talų. Tuo tarpu, pasak J. Flis, 
Kanados verslininkai tikisi 
tvirtesnių Lietuvos garantijų 
investicijoms.

Lankėsi Lenkijos gynybos 
ministeris

ELTOS pranešimu, Lietuvos 
krašto apsaugos ministerio Li
no Linkevičiaus kvietimu Vil
niuje rugpjūčio 8-9 d.d. lankėsi 
Lenkijos gynybos ministeris 
Pietr Kolodziejczik su dele
gacija. Susitikime L. Linke
vičius apžvelgė krašto apsau
gos sistemos susikūrimą ir pa
brėžė, kad per visą kūrimosi 
laikotarpį labai vėlavo juri
dinių dokumentų patvirtini
mas, bet dabar problemos tu
rėtų spręstis greičiau, pri
ėmus Gynybos doktriną. Minis
terial kalbėjosi apie įsijun
gimą į NATO organizaciją 
ir dalyvavimą tarptautiniuo
se taikos palaikymo veiksmuo
se, kur Lenkija jau turi 20 me
tų patirtį. Bus rengiamos 
bendros karinės pratybos, su
daromos sąlygos Lietuvos ka
rininkams stažuotis Lenkijo
je. P. Kolodziejczik taip pat 
susitiko su ministeriu pirmi
ninku Adolfu Šleževičiumi, ir 
užsienio reikalų ministerijos 
sekretoriumi Albinu Januška, 
su kuriuo tarp kitko buvo kal
bėta apie būtinybę demilita
rizuoti Karaliaučiaus sritį.

Pasitarimai su Estijos 
ir Latvijos vadais

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius 
susitiko su Lietuvoje viešin
čiu Latvijos ministeriu pirmi
ninku V. Birkavs’u rugpjūčio 

2 d., rašo ELTA. Jie apsvars
tė bendrą dalyvavimą taikos 
pajėgose, Baltijos ir Skandi
navijos valstybių politinį bei 
ekonominį bendradarbiavimą, 
pasienio tarnybų bei muiti
nių problemas.

Su Estijos ministeriu pir
mininku M. Laar’u, taipgi at
vykusiu darbo vizitui, A. Šle
ževičius aptarė konkrečius 
dvišalius bei bendrus Balti
jos kraštų klausimus. M. Laar 
išreiškė pritarimą Lietuvos 
pozicijai derybose su Lenki
ja dėl “Via Baltica” greitke
lio tiesimo.

Rugpjūčio 30-31 d.d. Palan
goje vyks Baltijos bei Skandi
navijos kraštų užsienio rei
kalų ministeriu pokalbiai dėl 
Šiaurės ir Baltijos valstybių 
įsijungimo į Europos struktū
ras bei Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Latvijos ir Esti
jos.

Krikščionys demokratai 
skatina balsuoti

Rugpjūčio 17 d. Lietuvos 
krikščionių demokratų parti
jos valdyba išleido pareiški
mą, raginantį Lietuvos pilie
čius dalyvauti rugpjūčio 27 d. 
referendume. Pareiškime pa
sisakoma už demokratinės 
Lietuvos valstybės prestižo 
įtvirtinimą, už teisingumą 
įtvirtinančius įstatymus, už 
veiksmingą demokratinę tei
sėsaugą, už sąžiningą parei
gūnų tarnavimą visuomenei ir 
valstybei. Taip pat pabrėžta 
būtinybė vykdyti sąžiningą 
privatizaciją ir valstybės 
turto pardavimą tikra kaina 
bei naudoti lėšas, gautas par
davus Lietuvos valstybinį tur
tą, Lietuvos gyventojų santau
pų išsaugojimui. Išreikštas 
susirūpinimas, kad lig šiol “nė 
vienas iš šių nuostatų iš tik
rųjų dar nėra įgyvendinamas”.

Stiprinami Lietuvos ryšiai 
su išeivija

JAV LB praneša, kad norint 
puoselėti Lietuvos ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių bendradar
biavimą bei padėti išspręsti 
išeiviją ir Lietuvą liečiančius 
klausimus, JAV LB krašto val
dybos pirmininko Vyt. Maciū
no, vykdomosios vicepirminin
kės adv. Reginos Narušienės 
ir visuomeninių reikalų tary
bos pirmininko Alg. Gečio ini
ciatyva ruošiamasi sukurti

(Nukelta į 2-rą psl.)

NIJOLĖ BENOTIENĖ

Plačiai ir galingai per tėviš
kę Lietuvą nuskambėjo jubi
liejinės Pasaulio lietuvių dai
nų šventės garsai, palikdami 
širdyje neužmirštamus įspū
džius. Išeivijos dainininkai 
į Vilnių pradėjo rinktis 1994 
m. pirmomis liepos mėnesio 
dienomis. Atvykus į Vilnių, 
kiekvienam išeivijos viene
tui buvo paskirtas Vilniaus 
organizacinio komiteto na
rys, kuris nuo ryto iki vėlyvo 
vakaro visur lydėjo ir prižiū
rėjo dainininkus. Nakvynė, 
maistas, ekskursijos laisva
laikio metu, visas organizuo
tas laisvalaikio išnaudojimas 
išeivijos dalyviams paliko kuo 
geriausią įspūdį. Anot PLB 
pirmininko B. Nainio, “viskas 
buvo per gerai ir visko buvo 
per daug”.

Pirmadienį ir antradienį 
jungtinis išeivijos choras 
entuziastingai repetavo, de
rindamas visus akordus, ati
džiai sekdamas ir paklusda
mas kiekvieno dirigento rei
kalavimams. Gausiais ploji
mais ir gėlėmis pasveikino
me Lietuvos chorus, išmoku
sius mūsų repertuarą ir atė
jusius mums padėti. Visos re
peticijos vykdavo rytą ir po 
pietų, palikdamos vakarus 
laisvus.

Pradinės iškilmės
Neužmirštamą įspūdį vi

siems išeivijos dainininkams 
paliko Lietuvos laisvės gynė
jų pagerbimo iškilmė Antakal
nio kapinėse. Kiekvienas, ran
kose nešdami po gėlės žiedą, 
ėjome pagerbti tų, kurių šir
dies dūžiai sustojo Sausio 13- 
tąją. Dabar kapinėse skambė
jo metalinis varpas, visiems 
primindamas netolimą praeitį 
ir kviesdamas sargybai už Lie
tuvos laisvę. Nustojus varpo 
dūžiams, kapinių tylą ir mūsų 
širdis pravirkdė jungtinio vy
rų choro atliekamos patrioti
nės dainos. Tautos kovotojų 
dėka ir mes šiandien galim 
džiaugtis laisvąja tėvyne, 
jungtis šokyje ir dainoje su 
broliais bei sesėmis.

Liepos 6, trečiadienį, visi 
šventės dirigentai ir daininin
kai dalyvavome iškilmingose 
šventose Mišiose arkikated- 
roje-bazilikoje, kurių metu 
buvo šventinama Pasaulio lie
tuvių dainų šventės vėliava. 
Mišias atnašavo vyskupas P. 
Baltakis ir kardinolas V. Slad
kevičius.

Sekančią dieną visi išvyko
me į šventės atidarymą Kau
ne. Visus išeivijos ir Lietu
vos dirigentus pirmiausia nu
vežė į Petrašiūnų kapines prie 
Kauno, kuriose palaidoti žy
miausi mūsų tautos muzikai, 
kompozitoriai, dirigentai, at
likėjai. Kvėpdami ryto gaivu
mu ir ramybe alsuojančią ka
pų tylą, staiga sustojome iš
girdę styginio kvarteto atlie
kamą J. Naujalio “Svajonę”. 
Tylūs muzikos garsai, kaip gy
vybės daigelis, švelniai aidė
jo kvietimas amžinam poilsiui 
išėjusius atminti, o mus gyvuo
sius įpareigojantis tęsti jų 
pradėtą darbą. Nulenkėm gal
vas prie J. Naujalio, Č. Sas
nausko, J. Gruodžio ir kitų Lie
tuvos muzikų kapų.

Repeticijos, eitynės, dainos
Nuo ankstyvo ryto suvažia

vę į Kauną pradėjome rimtą 
darbą, kuris iš visų daininin
kų pareikalavo daug ištver
mės. Orai Lietuvoje šventės 
metu buvo puikūs. Nuo ryto, 
kaitinant saulutei, mūsų ne
bejauno amžiaus dainininkai 
kantriai sėdėjo ir dainavo Dai
nų slėnio estradoje. Kurie ne

paklausė savo vadovų ir iš 
anksto neįsigijo vandeniui 
atsinešti indų ir nuo saulės 
kepurių, skubiai turėjo lanks
tyti apdangas iš laikraštinio 
popieriaus, o vandens atsigai
vinimui — skolintis indelius 
iš kaimyno.

Po trumpos pietų pertraukos, 
pasipuošę tautiniais drabu
žiais, rikiavomės eitynėms, 
kurios prasidėjo iškilmingu 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tės atidarymu prie Laisvės 
paminklo ir Nežinomojo ka
rio kapo. Žygiuojant Kauno 
gatvėmis, visus sveikino mies
to gyventojai. Visiem suėjus 
į Dainų slėnį, prasidėjo di
džioji šventė, kuriai dirigen
to lazdelę prieš 70 metų pakė
lė J. Naujalis. Šiandien sim
bolinė pirmosios šventės laz
delė buvo perduota Pasaulio 
lietuvių dainų šventės vyriau
siam dirigentui Petrui Binge- 
liui.

Giesmės, dainos ir daine
lės visais vaikų ir suaugusių 
balsais skambėjo medžių vir
šūnėmis. Plojom, kai dainos 
patiko, prašėm kartoti ir vėl 
kartojome.

Prasidėjo didžioji visų dai
nininkų ir klausytojų šventė. 
Visi džiaugėmės, kad esame 
kartu visos Lietuvos vaikai. 
Katutėmis ir gėlėmis apdova
noti nuo pakylos lipo dirigen
tai. Po šventės, kuri užtruko 
ilgiau negu buvo numatyta, vi
si džiaugsmingai ėjome į spor
to salę atsigaivinti gėrimais 
ir pratęsti šventės nuotaikos 
grojant Kauno miesto muzi
kantams. Tą patį vakarą grį
žom į Vilnių.

Gera pradžia — pusė darbo. 
Deja, darbo buvo likę dar la
bai daug. Prasidėjo bendros 
visų chorų repeticijos Vin

Muz. J. GOVĖDAS (kairėje su sužeista ranka) ir A. PAULAVIČIUS, dainos 
“Už Lietuvą, tėvynę motiną” autoriai, susitikę Pasaulio lietuvių dainų 
šventės metu Nuotr. N. Benotienės
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gio parke Vilniuje. Visi iš
eivijos vadovai stengėsi žiū
rėti savo dainininkų, ypač vy
resnio amžiaus, nes nuo ryto 
patekėjusi saulutė mums šyp
sojosi iki vėlyvo vakaro. At
rodė išgaruos visas kūne likęs 
skystis ir visos jėgos. Šventės 
režisieriai kaip įmanydami 
stengėsi kuo paveikiau suor
ganizuoti chorų įėjimus ir per- 
sirikiavimus, orkestrų išsidės
tymą, kad nevargintų daini
ninkų.

Išeivijos dainininkai, per 
visą dieną iškaitę saulėje, 
atrodė nebesulauks vakaro, 
bet, pasistiprinę gera vaka
riene, jie gausiai dalyvauda
vo vakarinėse programose, ku
rios buvo labai įdomios; sim
foninės ir chorinės muzikos 
vakaras liepos 8 dieną, an
samblių vakaras liepos 8 d. 
Kalnų parke, Lietuvos chorų 
konkursas ir, žinoma, šokių 
diena Žalgirio stadione, ku
rioje išeivijos dainininkai 
dalyvavo organizuotai.

Tautinių šokių diena
Pasigirdus miško paukšte

lių čiulbesiui, medžių ošimui, 
į didelę stadiono aikštę išėjo 
mama su savo vaikais, rinkda
ma grybus ir uogas. Pajutau 
tikrą namų šilumą, mamos 
švelnią ranką ir garuojančio 
viralo skonį. Taip, čia mūsų 
žemė, mūsų namai nuo gilios 
senovės, kurią nelabai beat
mena ir mūsų protėviai, seno
vės, apie kurią sužinome iš is
torijos raštų. Neįprastais pri
mityvios muzikos garsais ir šo
kio judesiu prasidėjo pirmoji 
masinė kompozicija “Saulės 
giesmė”, Ugnies garbinimas, 
kovos su priešais ginant savo 
žemę, maldos deivėms, vaidi-

KNukelta į 3-čią psl.)
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Dviveidiškumas neišnyksta

Savaite Lietuvoje

Pokalbis su Brazausku
Krokuvos katalikų savait

raštis “Tygodnik Powszechny” 
1994 m. liepos 17 d. laidoje 
išspausdino pokalbį su Lie
tuvos prezidentu Algirdu Bra
zausku. Kadangi š. m. spalio 
mėn. Lietuvoje yra rengiamas 
55 metų Vilniaus grįžimo mi
nėjimas, ir lenkai tai laiko 
nepalankiu Lenkijai mostu, 
laikraščio atstovas A. Roma
nowski Brazauską paklausė:

“Neseniai padarytas Lietu
vos vyriausybės nutarimas, 
reikalaujantis švęsti 55-tą- 
sias Vilniaus ir jo krašto grį
žimo prie Lietuvos metines, 
neabejotinai bus mūsų santy
kiuose aitrinančiu elementu”.

Prezidentas atsakė: “Juk tai 
buvo įvykis, kurio iš istorijos 
negalima išbraukti... Tačiau 
nežinau iš kur Tamsta gavote 
informaciją apie tokį vyriausy
bės nutarimą, iš kokio šaltinio. 
Aš apie tai girdžiu pirmą kar
tą. Ministeris pirmininkas irgi 
nieko nežino. Gal tai yra mies
to valdžios arba greičiau kokių 
nors radikalių visuomenės or
ganizacijų sprendimas, kurios 
išsigalvoja visokių dalykų. 
Vyriausybė tokio nutarimo ne
padarė”.

Čia Brazauskas grubiai pra
silenkė su tiesa. Pokalbis su 
juo įvyko Vilniuje 1994 m. bir
želio 27 d., o tų pačių metų bir
želio 15 d. Lietuvos ministeris 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius, kuris “irgi nieko nežino” 
pasirašė Lietuvos vyriausybės 
nutarimą nr. 480 “Dėl Vilniaus 
grįžimo Lietuvai 55-ųjų meti
nių”. Be Šleževičiaus šį nuta
rimą irgi pasirašė kultūros mi
nisteris Dainius Trinkūnas.

“Tygodnik Powszechny” re
dakcija šį Brazausko prasilen
kimą su tiesa pastebėjo ir sa
vo prieraše pakomentavo, kad 
tai galėjęs būti jo bandymas 
sušvelninti lietuvių-lenkų san
tykius.

Kadangi Brazauskas buvo 
pasisakęs, jog jo komunisti
nė praeitis jį slegia, “TP” ko
respondentas paklausė, kuo jo 
biografijoje buvo komuniz
mas. Brazauskas tarp kitko 
pasakė: “Visada sakiau ir irgi 
taip galvoju, kad partijoje ta
da (1989 m.) buvo ne daugiau 
kaip 3% komunistų-fundamen- 
talistų, o visi kiti — tai buvo 
visiškai normalūs žmonės. Na, 
tai buvo ir įžymūs žmonės: in
teligentija, rašytojai, kompo
zitoriai, mokslininkai, profe
soriai. Juos tikrai sunku būtų 
vadinti komunistais”.

LKP nariai fundamentalis
tai, oportunistai ir kitokie pa
tys save vadino komunistais.

Po to, kai savaitraščio ko
respondentas jau padėkojo 
Lietuvos prezidentui už po
kalbį, pastarasis pasakė: “Ka
dangi Tamsta atstovauji kata
likiškam laikraščiui, prašau 
būtinai pridurti, kad Lietu
voje santykiai tarp valstybės 
ir Bažnyčios vystosi labai ge
rai”.

Ar tikrai tie santykiai vys
tosi “labai gerai”, turėtų pa
sakyti ir Lietuvos vyskupai, 
kurie pagal ELTOS praneši
mą (“TŽ” 1994 m. liepos 26 d.) 
nutarė dar kartą kreiptis į vy
riausybę dėl Katalikų Bendri
jai priklausomos nuosavybės 
grąžinimo (negrąžinimo). Bra
zausko valdžia 1990 m. išleis
to įstatymo “Dėl maldos namų 
bei kitų pastatų grąžinimo 
religinėms bendruomenėms” 
nevykdė. 1994 m. vasario mėn. 
vyriausybė nutarė, kad reli
ginėms bendruomenėms jų 
nuosavybė yra grąžinama pa
gal vyriausybės leidimą (“Lie
tuvos aidas” 1994 m. balandžio 

20 d.). Kai kuriose Vilniaus 
šventovėse (Šv. Ignoto Lojo
los, Šv. Jurgio, Šv. Stepono, 
Misijonierių, Vizitiečių ir ki
tose) ir dabar yra sovietiškų 
laikų institucijos. Vilniaus 
šventovės yra ne tik maldos 
namai, bet ir istorijos-archi- 
tektūros paminklai, kuriuos 
tik tikrieji savininkai, juos 
atgavę, gali išgelbėti nuo to
limesnio naikinimo.

LDDP valdžios neišmanymas
Nors prezidentas Brazaus

kas šių metų pradžioje seime 
pasakė, kad “infliacija paža
bota, ekonomika stabilizuo
jasi”, tačiau tai faktais sun
ku yra paremti, ir LDDP val
džia stengiasi juos nuslėpti. 
“The Baltic Independent” 1994 
m. gegužės 13-19 d.d. laidoje 
rašo:

“Lietuvos pareigūnai, kai 
jiems yra pasakoma, kad Lie
tuva atsilieka nuo kitų Balti
jos kraštų, piktai į tai rea
guoja. Tačiau viena sritis, ku
rioje nepakankamumas yra vi
siškas ir žalingas, yra oficia
lus slaptumas. Oficialiai yra 
garantuotas statistikos duo
menų gavimas, tačiau iš tikrų
jų pareigūnai yra linkę saky
ti, kad jie ‘nėra įgalioti’ pa
teikti duomenis, arba kad jie 
yra . gaunami tik užsisakius 
tam tikrą biuletenį bei pra
nešimą arba asmeniškai pasi
kalbėjus”.

“Statistika mūsų biznio sky
riuje buvo auka, kaip atrodo, 
vis didėjančio nenoro teikti 
informaciją. Lietuvos bankas 
ir valstybinė statistikos tar
nyba pastarąsias savaites at
sisakė pateikti statistikos 
duomenis, kai tuo tarpu Lat
vijoje ir Estijoje apie pramo
nės produkciją, bankų rezer
vus ir kita jie yra lengvai 
gaunami.

Mes tęsime daryti spaudimą, 
kad padėtis pasikeistų. Tuo 
tarpu atsiprašome skaitytojus 
ir apgailestaujame bereika
lingą Lietuvos obskurantiz- 
mą pasaulio akyse”. J.B.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Bob Rae, įklimpusiam biudže
tų deficitiniam liūne, rūpi tik 
didesnės iždo pajamos. Mat 
dabar jas tikimasi padidinti 
66 milijonais dolerių, o vėliau 
- gal net ketvirtadaliu bilijono. 
Pasak tokių kritikų, radaro 
nuotraukomis įvedamos bau
dos yra netikėtai surastos auk
so kasyklos Ontario Naujųjų 
demokratų vyriausybei.

Kanados komunistų partija, 
savo tarnybą Maskvai matuo
janti jau septyniasdešimt tre
jų metų veikla, oficialų parti
nį pripažinimą prarado Kana
dos parlamento rinkimuose 
1993 m. spalio 25 d. Jiems ji 
neįstengė parūpinti Kanados 
politinėms partijoms privalo
mo 50 kandidatų minimumo. 
Mat kiekvienas kandidatas tu
ri sumokėti po tūkstantį dole
rių. Bergždžia tapus kadaise 
pieningai sovietinės kompar
tijos karvutei Maskvoje, Ka
nados komunistai neįstengė 
sudaryti net ir 50.000 dolerių 
savo kandidatų rikininiam už
statui. Tokios partijos, prara
dusios politines teises, iki 
š.m. liepos 1 d. turėjo likviduo
ti savo likusį turtą ir gautas lė
šas atiduoti Kanados vyriau
sybei.

Dabar jau tik tūkstantį na
rių turinti Kanados komunistų 
partija ir jos naujasis vadas 
Miguel Figueroa Kanados par
lamento rinkimų institucijai

Pasaulio lietuvių dainų šventės metu prisiminti ir mirusieji. Torontiečio muz. a.a. VACLOVO VERIKAIČIO kapų 
lanko JUOZAS ir RITA KARASIEJAI (kairėje) bei LAIMA KISIELIENĖ, tautinių šokių šventės vadovė

Išeivija sovietiniuose voratinkliuose
Dabar iškylantys faktai atskleidžia nesenos praeities paslaptis

s. POVILAS ŽUMBAKIS

Išlydėjus vasaros svečius, 
pasibaigus suvažiavimams, 
posėdžiams, rezoliucijoms ir 
bendriems pasisvečiavimams 
atrodo, jog Lietuvos valdan
čios partijos kontroliuojama 
vyriausybė rado auksinį siū
lelį į užsienio lietuvių širdis. 
Net prezidentas Algirdas Bra
zauskas, nors ir būdamas pri
blokštas įvairių ekonominių, 
finansinių, teisėtvarkos bei 
reikalų su užsieniu galvosū
kių, rado reikalą kreiptis į 
prezidentą Bill Clinton’ą Ame
rikos lietuvių reikalais: kaip 
apsaugoti mus, neva mums 
grėstų tokie pat pavojai, kaip 
tautiečiams Lenkijoje, Kara
liaučiuje, Sibire, Rusijoje ir 
kituose buvusiuose sovieti
niuose “rojuse”.

Gal prezidentas A. Brazaus
kas išmoko iš savo kolegos Bo
riso Jelcino, kaip reikia rū
pintis savaisiais, gyvenančiais 
artimuosiuose kraštuose .. . 
Vienok mes esame dėkingi 
prezidentui už jo rūpesčius, 
nors gal ir reikėtų priminti 
Lietuvos vadovui, kad Bill 
Clinton’o pečius spaudžia tiek 
daug įvairiausių rūpesčių, jog 
gal geriau jo dėmesio mums ir 
neprašyti. Susidaro įspūdis, 
kad kur tik jis pradeda spręsti 
problemas, ten būna blogai. 
Reikia tik pažvelgti į Soma- 
lijos, Bosnijos, Haiti, Kinijos, 
Šiaurės Korėjos, Japonijos 
pavyzdžius .. .

Tarp Lietuvos valdžios ir 
užsienio lietuvių nusitęsia 
visa grandinė įtampos punk
tų. Pilietybės, turto atgavimo, 
demokratijos, laisvos rinkos 
perspektyvos . . . Dalį tų klau
simų bandė paliesti mūsų va
dai. Bet vieną jautrią temą, 

birželio 29 d. įteikė atsiskai
tymo sąskaitas ir tūkstantį do
lerių. Kartu buvo įteiktas ir 
prašymas vėl užregistruoti 
naują politinę Kanados komu
nistų partiją jos senuoju pa
vadinimu. Lig šiol negirdėtas 
Goerge Jidor, kanadiškos kom
partijos organizatorius Van
kuveryje, dienraščio “The To
ronto Star” skaitytojams aiški
no, kad dabar su kitomis mažo
mis grupėmis bus stengiamasi 
pakeisti joms nepriimtiną par
lamento rinkimų paragrafą. 
Pasak jo, 50 kandidatų mini
mumo neįstengusios sudaryti 
politinės partijos neturėtų 
būti uždaromos po rinkimų.

Kanados parlamento rinkimi
niame vajuje plačiai nuskam
bėjo liberalų vado J. Chretieno 
pažadas laimėjimo atveju at
šaukti ministerio pirm. B. Mul- 
ronio suplanuotą 50 modernių 
“EH-101” sraigtasparnių (ma
lūnsparnių) įsigijimą Kana
dos karinėms pajėgoms. Jais 
buvo norėta pakeisti jau 30 
metų sulaukusius “Sea King” 
sraigtasparnius. Tapęs Kana
dos ministeriu pirmininku, J. 
Chretienas nedelsdamas įvyk
dė savo pažadą, karo lakūnus 
palikdamas iki sekančio šimt
mečio pradžios su pasenusiais 
“Sea King” sraigtasparniais.

Dabar paaiškėjo, kad tie se
nieji sraigtasparniai XXI š. 
pradžios turbūt sulauks tik 
angaruose. Gyvybės aukų pa- 

atrodo, mūsų atstovai šią va
sarą pamiršo paliesti. Norė
čiau tą temą pagvildenti ir pa
raginti Lietuvos prezidentą 
atkreipti dėmesį į tai. Toje 
srityje jis tikrai turi geres
nių galimybių.

Tema liečia mūsų santykius 
su kaimynais Amerikoje, Ka
nadoje, Australijoje ir kituo
se kraštuose. Šios temos gvil
denimas padėtų mums supras
ti tautiečius Lietuvoje ir su
keltų abipusį pasitikėjimą. 
Žinoma, kalbu apie buvusių 
sovietinių kvislingų darbą 
mūsų tarpe: jų padarytą ža
lą mums Vakaruose, visai mū
sų tautai bei istorijai.

Štai vienas pavyzdys.
Dabartinėje Lietuvos val

džioje tarnauja žmogus, ilga
me šių metų balandžio 9-os 
dienos pasikalbėjime su “Res
publikos” korespondentu Ri
čardu Jarmalavičiumi, papa
sakojęs apie savo sėkmingą 
karjerą. Prisipažino, jog 
karjera, kurios pažanga šiek 
tiek buvo pristabdyta Vy
tauto Landsbergio laikais, 
eina planuotu keliu. Komu
nistiniais L. Brežnevo laikais 
jis “sparčiai kopė karjeros 
laiptais”! Ir šiandien, atrodo, 
tęsia tą karjeros kelionę gar
bingoje LDDP valdžioje, ei
damas užsienio reikalų minis
terio P. Gylio padėjėjo pa
reigas!

Tame straipsnyje gabusis 
karjeristas drįso pripažinti 
sekančius faktus:

1. Ėjo antrojo sekretoriaus 
pareigas Sovietų Sąjungos 
konsulate Vašingtone net du 
kartus.

2. Bent 50% visų sovietinių 
“diplomatų” tarnavo “spec, 
tarnyboms”, tik, žinoma, ne 
lietuviai (L. Kapočius, V. Zen
kevičius, E. Juškys, V. Saka
lauskas), o ypač ne jis . .. Jis 
nenurodo šaltinių, iš kurių 
žinąs, jog kiti nebuvo KGB- 
istai. (Ričardas Jarmalavičius, 
“Dar vienas KGB agentas ar 
‘raganų medžioklės’ auka?” 
“Užsienio reikalų ministro 
P. Gylio padėjėjas R. Mališaus
kas, 1986 metais kartu su gru- 

reikalavo vieno “Sea King” nu
kritimas dėl senatvės. Dabar 
juos visus praėjusią savaitę 
teko išjungti iš skrydžių, kol 
bus patikrinti varikliai. Mat 
viename jau skrydžio metu bu
vo užuostas iš prakiurusio 
vamzdelio variklyje kabinon 
įsisunkiantis kuras. Atrodo, 
naujų sraigtasparnių Kana
dos karinėms pajėgoms reikės 
jau sekančiais metais. V. Kst. 

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 dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

pe kitų SSRS diplomatų išva
rytas iš JAV, neigia bendra
darbiavęs su KGB”. “Respub
lika” nr. 69, 1994 m. balan
džio 9 d.).

3. Jo pareiga Amerikoje kaip 
tik ir buvo glaudžių ryšių pa
laikymas su užsienio lietu
viais. Jo žodžiais tariant, “lie
tuviškoje kompanijoje dau
giausia kalbėdavomės apie ga
limą bendradarbiavimą, apie 
paramą Lietuvai”. Kas koor
dinavo KGB veiklą mūsų tar
pe, jis sakosi nežinąs, nors 
prieš tai suminėjo, kas neda
lyvavo!

4. Jis sakosi negaudavęs iš 
KGB jokių “užduočių”, ryšius 
palaikydavęs tik su Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija 
(lyg toji ministerija būtų vei
kusi nepriklausomai nuo 
Maskvos) ir su “Tėviškės” 
draugija, kurią neseniai ap
rašė Juozas A. Starkauskas 
kaip “priedangos organiza
ciją, t. y. įkurtą ir valdomą 
KGB, labai parankią partinių 
ir čekistinių idėjų prastūmi
mui”.
5. Jis “padėdavęs” tvarkyti 

palikimo reikalus ... Kaip 
buvo tvarkomi palikimai tais 
laikais mums yra gan aišku, 
nes jie plaukdavo tiesiai į so
vietinių organų kišenes Ame
rikos doleriais, o laimingieji 
giminės — gyvi ar “prisikėlę”, 
gaudavo tik trupinėlius mūsų 
sunkiai uždirbtų pinigų.

6. Šis gabusis karjeristas 
rūpinosi ir kitais reikalais, 
pavyzdžiui: kultūriniais Lie
tuvos ryšiais, lietuvių kalbos 
kursais “išeivijai” Vilniaus 
universitete. Be abejonės, jam 
labai rūpėjo lietuvybės išlai
kymas, kaip ir pridera tikram 
sniečkininkų palikuoniui (iš 
atidengtų “Kančių istorijos” 
dokumentų dabar supranta
me, kiek partija rūpinosi lie
tuvių gerove).

7. Jis buvo aktyvus ir kitose 
srityse. Rūpinosi ir kitomis 
tautybėmis, kitais “išeiviais” 
(rusais, ukrainiečiais ir t.t.). 
Panašiai, kaip anais laikais 
dėdei Juozui rūpėjo sugrąžinti 
visus išsiskirsčiusius vaikus 
iš plačiojo pasaulio, ypač iš 
Vakarų...

8. Jis prisipažino rašydavęs 
“ataskaitas apie pokalbius su 
žmonėmis, apie padėtį ne tik 
lietuvių, bet ir rusų, ukrai
niečių, kitose bendruomenė
se, įvairią analitinę medžia
gą”. Rašydamas apie užsienio 
lietuvius, jis naudodavęs to
kius “meilės” terminus, kaip 
“nacionalistai”, “reakcingi 
veikėjai” ir panašiai. Jis aiš
kinasi, jog kitaip ir nebuvo 
galima — žinoma, ypač jeigu

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Lietuvos seimo ir lietuvių iš
eivijos Šiaurės Amerikoje ko
misiją. Jos įsteigimui prita
rę visų seime atstovaujamų 
partijų vadovai. Jau yra pa
ruoštas seimo projektas 1079, 
kuris bus svarstomas rugpjū
čio pabaigoje ir pagal kurį 
komisiją sudarytų devyni sei
mo nariai (po vieną atstovą 
nuo politinių partijų ir poli
tinių organizacijų), penki JAV 
ir trys Kanados lietuvių bend
ruomenių tarybų parinkti at
stovai. Komisija darbo posė
džiams rinktųsi ne mažiau 
kaip du kartus per metus pa
ruošti seimui pranešimus bei 
įstatymų projektus. Komisija 
steigiama ketveriems metams. 
Jos veikla finansuojama iš 
valstybės iždo, patalpos bū
tų skiriamos seimo rūmuose. 
Posėdžiuose su patariamojo 
balso teise būtų kviečiami 
dalyvauti Lietuvos vyriausy
bės, ministerijų ir kitų in
stitucijų atstovai. Komisi
jos nariai turėtų teisę Lie
tuvoje ir užsienio valstybė
se priimti liudijimus ir pra
vesti apklausą su jos veikla 
susijusiais klausimais.

Kazachstano prezidentas 
Lietuvoje

Kazachstano respublikos 
prezidentas Nursultan Nazar
bajev lankėsi Lietuvoje rug
pjūčio 9-10 d.d., rašo ELTA. 
Vyko pasitarimai su preziden
tu Algirdu Brazausku dėl abie
jų valstybių nepriklausomy
bės įtvirtinimo, ekonominių 
reformų ir tarptautinio bend
radarbiavimo. Buvo pasirašy
ta deklaracija bei sutartis 
dėl teisinės pagalbos ir tei
sinių santykių civilinėse, šei
mos ir baudžiamosiose bylose, 

asmeniška ambicija to reika
lavo. Kas svarbiausia, tie jo 
analizės ir darbelių aprašy
mai liko Maskvoje, ne Vilniu
je. Ten ir šiandien yra tie ap
rašymai. O jis šiandien sėdi 
Lietuvos, ne Maskvos užsienio 
reikalų ministerijoje!

O dar įdomesnis yra šio kuk
laus žmogaus ypatingas diplo
matinis pasiruošimas: visą jo 
paruošimą koordinavo komu
nistų partija (prieš pasiva
dindama LDDP), ne diplomati
nės institucijos. (Amerikos 
lietuvių radijas). 

MYLIMAI ŽMONAI

a.a. JANINAI PAKETURIENEI
mirus,

ilgametį “Tėviškės žiburių” talkininką bei rėmėją 
STASĮ PAKETURĄ, jo gimines ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia-

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugija "Žiburiai"

PADĖKA
Mano brangiausiai ilgo gyvenimo draugei

AfA
JANINAI PAKETURIENEI 

(Šarkaitei),
po ilgos ligos baigus žemiškąją kelionę, reiškiu nuoširdžiausią 
padėką velionės giminėms, atvykusioms iš tolimų JAV vieto
vių, visiems mūsų draugams, kaimynams bei pažįstamiems 
iš toli ir arti, taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse. Dėkoju 
draugams ir giminėms už puikias gėles, skoningai puošusias 
velionės karstą. Ačiū kun. K. Kaknevičiui už atnašautas Mišias, 
reikšmingą pamokslą ir maldomis palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. Nuoširdžiai dėkoju visiems už užprašytas Mišias, aukas 
įvairiems fondams skirtas velionės atminimui čia ir Lietuvoje 
bei “Tėviškės žiburiams". Tai pat dėkoju giminėms Lietuvoje 
už užuojautas atsiųstas laiškais, telefonu ir telegrama. Labai 
ačiū karsto nešėjams - dr. Andriui Čerškui, Vytui Valaičiui, 
dr. Marty Matz, Robertui Alis bei Edvardui ir Andriui Paketurams.

Ypatingai nuoširdi padėka a.a. Janinos giminaitei Danutei 
Raščiuvienei, atvykusiai iš Vilniaus prieš 10 mėnesių jos slaugy
ti ligoje. Ji su nepaprastu atsidėjimu paskutines penkias savai
tes ją slaugė namuose. Be to, dar turėjo jėgų mums paruošti 
maistą ir tvarkyti kambarius. Meldžiu Dievą, kad už tą pasi
šventimą gausiai jai atlygintų.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju mūsų geriems bičiuliams - 
Vytui Jakubaičiui ir Adelei Kieraševičienei, kad daugelį savai
čių kasdien mus vežiojo į ligoninę Londone. Dėkoju mieliems - 
Vincui Kolyčiui ir Andriui Paketurui už pasakytas jautrias atsi
sveikinimo kalbas. Taipogi didelis ačiū visiems, lankiusiems 
velionę ligoninėje ir namuose, už gėles, paguodos žodžius ir 
laiškus.

Lieku giliai sujaudintas patyręs Jūsų visų gerumą ir pa
galbą man sunkiomis dienomis. To nepamiršiu kol Dievas 
pašauks ir mane amžinybėn.

Visagalio palaima telydi Jus visus!

Su dėkingumu - Stasys Paketuras

ir susitarimai dėl prekių kil
mės nustatymo taisyklių, dėl 
išimčių iš laisvos prekybos 
ir dėl prekybinio ir ekonomi
nio bendradarbiavimo galioji
mo pratęsimo. Taip pat susi
siekimo ministerial pasirašė 
susitarimą dėl Kazachstano 
krovinių transportavimo per 
Lietuvą.

“Amžius” (rugp. 5-11) rašo, 
kad Kazachstano prezidentas 
puoselėja Eurazijos sąjungos 
įkūrimo mintį, norėdamas ma
tyti ekonominį ir politinį vals
tybių junginį nuo Ramiojo 
vandenyno iki Rytų Europos. 
Lietuva šuo metu yra didžiau
sia Kazachstano prekybos 
bendrininkė Baltijos kraštuo
se, prekybos balansui jau sie
kianti 55 milijonus dolerių.

Norima referendumą atidėti
Rugpjūčio 11 d. vyriausio

sios rinkimų komisijos (VRK) 
pirmininkas Z. Vaigauskas 
spaudos konferencijoje užtik
rino, kad bus suspėta pasi
ruošti rugpjūčio 27 d. refe
rendumui. Tačiau jis taip pat 
pareiškė, kad yra problemų 
dėl rinkėjų sąrašų patiksli
nimo, vyksta rinkėjų išbrau- 
kinėjimas iš sąrašų, nors skai
čiai rodo, kad juose yra 20,000 
daugiau rinkėjų, negu buvo 
įregistruota pernai seimo rin
kimams. Kaip rašo “Amžius” 
(rugp. 5-11): “Paskelbus labai 
ankstyvą referendumo datą 
bei daugumai gyventojų ato
stogaujant, buvo vėluojama 
sudaryti referendumo komisi
jas, jos šiuo metu nesuspėja 
tikslinti įstatymo bei VRK 
patvirtinto referendumo vyk
dymo grafiko pažeidimų, daug 
apylinkių ir rajonų referen
dumų komisijų kreipėsi į VRK 
prašydamos referendumą ati
dėti”. Pasak VRK pirmininko, 
problemos keliamos politi
niais sumetimais.

ELTA skelbia, jog rugpjūčio 
17 d. Lietuvos TV transliuo
toje diskusijoje dėl referen
dumui siūjlomų įstatymo nuo
statų dalyvavo ministeris pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) . valdybos pir
mininkas Gediminas Vagno
rius. Pastarasis teigė, kad 
“referendumas nėra politi
nis, bet jame dalyvaudami 
žmonės g lės sudrausminti 
dabartinę' aidžią”. RSJ



DARIUS ir INDRĖ VISKONTAI sveikina savo mamą muzikę DALIA VISKONTIENĘ, dirigavusią dainą “Laisvės 
varpas” Dainy dienoje Vilniuje 1994 m. liepos 10 d. Nuotr. G. Paulionienės

Sunki žemės grąžinimo byla
Amerikoje gyvenančios Lietuvos pilietės pastangos atgauti 

visą nuosavybę ir jos kova su vietine valdžia

Visi likom be galo laimingi...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

lutės . .. Tai mūsų tautos se
novės kultūra, kalba ir papro
čiai.

Atskira dalimi “Šoks šeimy
na šokinį” buvo pažymėti Šei
mos metai. Įspūdingai aikštėje 
šoko ir močiutė su seneliu, ir 
sesutė su broliuku ir mama su 
tėčiu.

Išeivijos šokėjams buvo pa
skirta atskira programos da
lis “Tėviškės pastogėje”. Pui
kus oras buvo visą savaitę ir 
visą šokių dienos laiką. Deja, 
išėjus išeivijos šokėjams, pra
pliupo didžiausias lietus. Mes 
visi sėdėdami, o kiti vietoje 
šokdami, negalėjome atsiste
bėti puikiu ir entuziastingu 
visų mūsų išeivijos grupių šo
kimu. Lietuvos debesis, pama
tęs drąsius šokėjus, jų pasi
rodymui dar nepasibaigus, pa
sitraukė į šalį. Vėliau Lietu
vos kultūros ministeris Dai
nius Trinkūnas taip aiškino 
šį reiškinį: “Visas dangus, 
pamatęs tiek daug atvykusių 
šokėjų, labai susijaudino ir 
artėjo prie stadiono pasižiū
rėti, pamatęs pravirko iš 
džiaugsmo, o vėliau, supratęs 
kad svečiam trukdo, tuoj pat 
apsiramino ir nustojo ašaro
jęs”:

Visa šventė baigėsi “Subat- 
vakariu”, kurio metu visos šo
kėjų grupės užpildė Žalgirio 
stadiono aikštę. Nebeišlaikėm 
ir mes, žiūrovai, ėjome prie 
savų vienetų, sveikinome, fo
tografavomės ir šokome kartu.

Vingio parko link
Liko paskutinis etapas — 

didžioji ir garbingoji dainų 
diena Vingio parke liepos 10 d. 
Vyriausias šventės vadovas P. 
Bingelis ir organizacinio ko
miteto nariai visus 11 išeivi
jos dirigentų pakvietė iškil
mingiems pietums, kurių metu 
kiekvienam iš mūsų buvo 
įteiktas simbolinis laisvės 
varpas. P. Bingelis, J. Miku
tavičius, L. Abaris visiems 
mums padėkojo, įvertino mū
sų darbus ir linkėjo daug gra
žių kūrybinių chorinio meno 
pasiekimų. Atsakantį žodį ta
rė vyriausia išeivijos chorų 
vadovė D. Viskontienė, pri
mindama mūsų choristų am
žių, sunkų kelionės organi
zavimą, didžiosios gyvenamo 
krašto kultūros vyravimą mū
sų mažose lietuviškose šeimo
se, liūdna gaida baigdama: 
“Kažin ar mes dar čia sugebė
sime atvažiuoti”.

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Netrukus puošėmės savo 
gražiais drabužiais ir rikia- 
vomės Katedros aikštėje šven
tės eitynių paradui. Visi iš
eivijos vienetai turėjo savo 
vieneto ženklą, kurio formą 
sukūrė M. Slapšys iš Toron
to, o visą darbą atliko Vil- 

' niaus architektė M. Grigara
vičienė. Spalvingi ženklai iš 
tolo buvo matomi ir lengvai iš
skaitomi. Eitynių pradžioje 
nulijo smarkus ir trumpas lie
tutis, kuris nespėjo sugadinti 
nei paradinių drabužių, nei 
nuotaikos, tik sudrėkino gat
ves ir atvėsino įkaitusį orą.

Pro KGB rūmus
Prasidėjo paradas. Gatvėse 

sustoję žmonės mojavo ran
komis, plojo, šaukė “sveiki
name”. Orkestrui grojant sma
gų maršą, kojos nejautė kai 
kopėm į kalnelį ar leidomės 
nuo jo. Ties buvusiais KGB 
rūmais, kuriuose dabar Poli
tinių kalinių ir tremtinių są
junga saugo archyvus, visa ei
sena aprimo. Pasigirdo vi
siems pažįstama tremtinių 
dainų gaida. Ant šaligatvio 
buvo pakyla, ant kurios kėdė
je sėdėjo basas, sudriskusiais 
drabužiais, kruvina galva žmo
gus, o šalia jo stovėjo sovie
tine uniforma apsivilkęs kari
ninkas, rankose laikantis ir 
virš kalinio galvos mosikuoda
mas metalinį rimbą. Šalia su
stoję politiniai kaliniai ir 
tremtiniai dainavo patrioti
nes dainas, rankose laikyda
mi plakatus, primenančius ne
tolimą Lietuvos praeitį ir vi
siškai nesaugią dabartį. Man 
atrodė, kad jų tikslas buvo pa
siektas, nes kurį laiką žygia
vome apmąstydami savo, savo 
tėvų ir artimųjų likimus Lie
tuvoje bei už jos ribų.

Baigminė dalis
Atėję į Vingio parką, turėjo

me minutę laiko pailsėti, o 6 
v.v. prasidėjo didžioji baigmi
nė šventės dalis. Keturias va
landas truko džiaugsmo ir gė
rio, širdies dainos ir meilės 
artimui šventė. Lietuvos him
ną keitė “Malda už tėvynę”, 
“Aušros žvaigždė” ir daug 
daug kitų kūrinių. Patys dai
nininkai estradoje dainavo, 
siūbavo, mojavo gėlėmis, ver
kė, plojo. Tai buvo jų šventė, 
o ne surežisuotas, įrėmintas 
koncertas. Keletą dainų, ypač 
iš vaikų repertuaro, atlikė
jams ir klausytojams prašant, 
kartojo antrą kartą. Džiaugs
mu apsvaigę ir gėlėmis ap
dovanoti nuo dirigento paky
los lipo dirigentai. Jungtiniam 
chorui atlikus paskutinę re
pertuaro dalį “Lietuviais esa
me mes gimę” ir “Kur bėga 
Šešupė”, visiems išsirikiavu
siems šventės dirigentams bu
vo uždėti žalių ąžuolo lapų 
vainikai. Vingio parko estra
dos krašte pasigirdo sprogi
mai. Visi sužiurę danguje pa

matėme daugybę fejerverko 
švieselių. Dainininkai apsupę 
savo vadovus mėtė juos į vir
šų, kiti dainuodami skirstėsi 
parko aikštelėse, treti daino
mis linksmino miestą iki pat 
aušros.

Išeivijos dainininkai auto
busais buvo vežami į jų apsi
stojimo vietas, kuriose toliau 
skambėjo dainos, vyko vakaro
nės. Visų vadovų ir dirigentų 
laukė sekančios dienos konfe
rencija “Viena tauta, viena 
kultūra”.

Posėdis su vadovais
Konferencija įvyko pirma

dienį, liepos 11 d.. Pagrindi
nis dėmesys buvo skiriamas 
išeivijos vienetams ir vado
vams. Ne kartą konferencijos 
metu nuskambėjo kultūros 
ministerio Dainiaus Trinkū
no ir ankstesnėmis progomis 
Lietuvos prezidento Algirdo 
Brazausko kvietimas: “Nuo 
dabar nebedarykime atskirų 
švenčių — jūs pas save, o mes 
pas save. Darome vieną bend
rą visų lietuvių šventę Lietu
voje”. Deja, šiam kvietimui 
plojo tik tie, kurie visiškai ne
supranta ir nežino, kas yra iš
eivija, kokiomis sąlygomis ji 
gyvuoja, kas palaiko jos gy
vastį.

Gražų atsaką šiam kvietimui 
pareiškė Faustas Strolia ir
Emilija Sakadolskienė, pa
brėždami, kad dainų šventės 
ar kitokie masiniai renginiai, 
jeigu mes dar įstengsime juos 
surengti, yra išeivijos gyvy
binis laidas. Atsisakymas sa
vo renginių dar sparčiau mus 
ves į išnykimą kaip etninė gru
pė. Reikia ieškoti naujų būdų, 
naujų švenčių formų — festiva
lių, kultūros dienų, bet atsi
sakyti jų mes jokiu būdu nega
lime. Važiuoti į Lietuvą ir da
lyvauti dainų šventėse puiki 
mintis tiems, kurie įstengs tai 
padaryti, tačiau, sprendžiant 
iš šios šventės išeivijos orga
nizavimo ir entuziazmo kelio
nei, neatrodo, kad ateity gau
siai dalyvautų.

Konferencijos metu buvo 
svarstomi ir kiti klausimai. 
Pasisakyta dėl per ilgai užtru
kusio dainavimo, sudėtingų 
dainų parinkimo ir įtraukimo 
į šventės repertuarą, per daug 
dėmesio skirta į tėvynės, Die
vo garbinimą ir kita. Šnekėti ir 
kritikuoti yra lengviausia, o 
ypač tuo pasižymi lietuviai.

Mes visi likome be galo lai
mingi ir patenkinti mums skir
tu dėmesiu bei rūpesčiu. Visa 
kelionė ir Pasaulio lietuvių 
dainų šventės pavadinimas to
liau priklausys nuo mūsų išei
vijos lietuvių išlikimo LIETU
VIAIS.

Lietuvaičiai stovi garbės sargyboje prie muz. Č. Sasnausko kapo Petra
šiūnų kapinėse Pasaulio lietuvių dainų šventės metu Nuotr. N. Benotienės

HENRIKAS PAULAUSKAS, 
Vilnius

Seimo nariai, Respublikos 
prezidentas ir ministeris pir
mininkas gavo ūkininkės Geno
vaitės Beleckaitės-Plukienės 
laiškus. Jų esmė - iš jai pri
klausomų 50,42 hektarų žemės 
sugrąžinta per didžiausius var
gus ir pastangas tik 43 ha, gi 
7,6 ha lieka ir toliau valstybės 
valdose.

Šeimos istorija
Įdomi Beleckų šeimos isto

rija. Jonas ir Veronika Belec
kai, dar prieš I D. karą išvykę 
į JAV, sunkiausiu darbu kasyk
lose užsidirbo dolerių ir 1921 
m. sugrįžę į gimtinę iš grafo 
de Šuazelio Kupiškio valsčiaus 
Puožo kaime nupirko dvaro 
centrą bei nedidelį, bet labai 
gražų Puožo ežerėlį. Jonas Be
leckas buvo svetingas ūkinin
kas; sutvarkė ežero pakran
tes, įveisė vertingų žuvų, kar
tu su kaimynais ir “Pieno cent
ru” pastatė savo žemėje pieni
nę. Nors ežeras buvo jo nuosa
vybė, jis niekada nedraudė ja
me žvejoti su meškerėm, labai 
svetingai priimdavo poilsiauti 
atvykusius kupiškėnus. Vidur
vasaryje jis svečią pagirdyda
vo ne vien skaniu šulinio van
denėliu, bet ir pakviesdavo pa
ragauti rūgštapienio, pasukų 
ar šalto pieno. Ypač šią vietą 
mėgo Lietuvos kariuomenės 
Kupiškio įgula. Čia dažnai lan
kydavosi pik. T. Vidugiris, maj. 
A. Okulič-Kozarinas, kpt. A. 
Kazanas, čia poilsiaudavo ku
piškėnų mokytojai.

Sovietinėje okupacijoje
Didžiausios nelaimės prasi

dėjo su sovietų okupacija. Jo
nas Beleckas 1945 m. buvo su
imtas ir karinio tribunolo nu
teistas pagal 58-1 str. 10-čiai 
metų kalėjimo ir 5 metams 
tremties. Po Stalino mirties 
jis 1956 m. buvo reabilituotas, 
o 1992 m. Lietuvos aukščiau
siojo teismo nutarimu pripa
žintas visiškai nekaltu, buvo 
atstatytos visos jo teisės ir su
grąžintas turtas. Deja, jau po 
jo mirties ... P

Beleckų sūnus, gimę JAV, 
per visus negandų metus gy
veno užjūriuose. Sesuo Geno
vaitė Beleckaitė-Plukienė, gi
musi Lietuvoje, patyrė visą so
vietinio gyvenimo naštą ir tik 
po didžiausių, dešimtmečius 
trukusių pastangų bei įrodinė
jimo 1974 m. išvyko į JAV. Ji 
drąsiai, atkakliai kovojo ir 
veržėsi. Jos byla grėsė virsti 
tarptautiniu skandalu. Ir taip 
gavo leidimą išvažiuoti.

Gyvendama JAV, G. Beleckai
tė-Plukienė neatsisakė Lietu
vos pilietybės ir nepriėmė JAV 
pilietybės, visados tikėjo, kad 
sugrįš į gimtinę.

Vėl Lietuvoje
Ir sugrįžo. Subūrė Puožo 

ūkininkus, jau antri metai jos 
žemėje žaliuoja ir duoda der
lių kviečių laukai. Deja, pui
ki Beleckų sodyba yra sunai
kinta. Sovietmečiu prie ežerė
lio Kupiškio valdžios vyrai įsi
rengė sodybos vietoje taip po
puliarią “pirtelę”, surentė me
džiotojų namelį. Čia buvo dide
lių ir mažų, o neretai ir respub
likinio masto pobūvių bei links
mybių vieta. Ežeras ne kartą 
buvo apnuodytas, dusdavo žu
vys, įprato brakonieriai.

Ir kai dabar reikia šią vie
tą sugrąžinti teisėtai savinin
kei, vietos valdžia pašiurpusi: 
“Tai kur mes, valdžia, poilsiau- 
sim, kur bus mūsų taip mielas 
‘žaliasis restoranas”?

Galvos nusprendė - čia bus 
rekreacinė zona! Jokių savi
ninkų teisių, jokio grąžinimo! 
(Kupiškio teismas 1993 m. pri
pažino įstatymiškai Beleckų 
teisę į Puožo ežerą).

Genovaitė Beleckaitė-Plu
kienė ne kartą ir ne du min
džiojo slenksčius pas dabar
tinius Kupiškio vadovus. Visi 
plaunasi rankas; Vilnius nu
sprendė, kad rekreacinės zo
nos savininkams negrąžina
mos. Betgi ne Vilnius spren
dė kur Kupiškyje yra tos rek
reacinės zonos! Vietinė valdžia 
nori visom priemonėm savo 
rankose išlaikyti gražias vie
tas, kad ir neteisėtai, o gal 
paskui, pasitaikius gerai pro
gai, bus galima privatizuot su 
gera asmenine nauda.

Būdingas pokalbis
Štai stenograma pokalbio, 

kurį šį pavasarį turėjo Geno
vaitė Beleckaitė-Plukienė su 
Kupiškio rajono žemės ūkio 
valdybos viršininku, buvusiu 
Aukščiausiosios tarybos depu
tatu Leonu Apšega.

— Kada man bus sugrąžinta 
visa mano žemė?

— Matot, tų septynių hekta
rų mes negrąžinsim, nes tai 
mūsų poilsio vieta. Ilgus me
tus Kupiškio sviesto gamykla 
čia statė poilsio namus, čia 
puikios pirtys ...

(Tos pirtys augo pusiau ne
legaliai - juodoj rinkoj būda
vo parduodamas neužpaja- 
muotas sviestas ir taip augo 
baseinai, kiekvieną plytą ap- 
laistant ne vien vandenėliu! 
Kiekvienas kupiškėnas žino 
savo laiku pagarsėjusias skan
dalingas vietos pienininkų is
torijas).

— Bet Jūsų tie poilsio namai 
taip ir iki šiol galutinai neuž
baigti, jie prieinami tik val
džios privilegijuotiem. Būda
ma savininke aš neuždrausiu 
žmonėm poilsiauti - tęsiu savo 
tėvo svetingumo tradicijas.

— O kas žino? Gal Jūs tvora 
apsitversite?

— Jūs jau neteisėtais įstaty
mais dešimčia tokių tvorų ap- 
sitvėrėt, tyčiojatės iš teisėtų 
savininkų.

— Tegul Vilniuj sprendžia; 
jeigu įsakys sugrąžinti - pra
šom. Bet va, atvažiuos rudenį 
danų delegacija - kur aš juos 
priimsiu, kur vaišinsiu, jei ne
bebus Puožo? Kupiškyje visos 
valgyklos, velniai žino, kokiu 
tai raugu vis tebedvokia ...

— Būdama Puožo savininke 
aš tikrai mokėsiu ne vien da
nus priimti, nebijokite!

— O gal Jūs labai brangiai 
už priėmimą paprašysite, o ra
jono kasa tuščia, neturėsiu iš 
ko mokėti?

— Tai ir dabar svečius pri
imat sovietmečio principu - 
geriat ir valgot nežinia iš ko
kių lėšų, o teisingiau, iš tos 
skurstančios savo tautos kiše
nės!

— Tai negi aš savo pinigais 
mokėsiu?

O Jūs nepagalvojate apie tai, 
kad jeigu tie Jūsų danai ar 
kiti svečiai sužinos, kad Jūs 
vaišinate atimtoje, ašarom ap
laistytoje svetimoje sodyboje, 
sovietų atimtoje žemėje, ar 
jiems neatsistos kąsnis sker
sai gerklės? Ar jie nepasipik
tins Jūsų vaišėm, jūsų pri
ėmimu?

Leonas Apšega susimąstė.
— Tegul Vilnius sprendžia...
Aš gerai pažįstu Genovaitę. 

Jeigu ji sugebėjo pačiu tam
siausiu sovietmečiu išsiverž
ti iš “geležinės uždangos” im
perijos, sugebės Puožo bylą 
įsiūbuoti iki tarptautinio 
masto. Taigi, siekdami išlaiky
ti savo rankose apšerpėjusią, 
be rimtos priežiūros paliktą 
pirtelę, kupiškėnai rizikuoja 
netekti gero vardo, sąžiningų 
partnerių statuso, toliau vyk
dyti sovietinio nacionaliza
vimo ir žmogaus teisių pamy
nimo politiką.

Sėdint ant sovietinių kėdžių, 
iš esmės nepakeitus mąstymo 
ir moralės, sunku bus dainuoti 
tradicinę dainą “Kupiškėnai ge
ri žmonės, jų tiesūs kelaliai...”

f SAMOGnU' "Į Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412
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Koplytstulpio pavidalo paminklas 1941-1952 metų sovietinės okupacijos 
aukoms prie Varėnos geležinkelio stoties Atminties take. Viršutinėje da
lyje - širdyje įdėta žemės sauja nuo ONUTĖS STRAMKAUSKAITĖS kapo 
Sibire. Paminklo autorius - skulptorius Ambraziūnas Nuotr. Vyt. Gutausko

Dabarties šešėliai
ALGIRDAS GUSTAITIS

Ar buvote “pekloje”?
Sakoma, kad neseniai “pek

loje” lankėsi su gausia turis
tų ekskursija patikimas pa
žįstamas. Ten esą daug karštų 
katilų. Prie kiekvieno smalo
je kaitinamų tautybių vardai 
valstybėmis: Kinija, Indija, 
Japonija, Amerika, Rusija, 
Lenkija, Izraelis. Prie kiek
vieno katilo keli velniūkščiai 
neša medžių, namų liekanas, 
degina, kad katiluose būtų 
karšta. Aplink katilus vaikš
čioja sportiškai atrodantys 
velniai su ilgomis šakėmis, 
kurie iš tų katilų lipančius 
lauk stumia atgal. Prie vieno 
katilo žmogiūkščiai linksmai 
šoka, dainuoja ir labai uoliai 
kursto ugnį po katilais. Lau
kiame, kada iš katilo pradės 
lipti smaloje kaitinami, bet 
vos pasirodžius galvai ištiki
mi katilo gyventojai tokius 
traukia žemyn į smalą. Ant 
katilo užrašas - “Lietuva”. 
Lipšnūs velniai paaiškino, 
kad čia linksmiausia “peklos” 
vieta - net velniai išmoko Blez
dingėlę šokti. . .

Raštu iš Lietuvos
Nuo mažens esu įsitikinęs - 

“pekloje” negali būti gerai, te
nai niekas nešoka Blezdingė
lių. Nereikia keisti įsišakniju
sios nuomonės. Dairausi jau iš
spausdintų duomenų. Štai jie.

Dienraštis kultūriniame prie
de, savaitraštis iškiliame pus
lapyje išspausdino Lietuvos 
rašytojo Jono Mikelinsko min
tis: “Visa Sovietų Sąjunga ko
munizmo metais pavirto be
spalvių žmonių, vadinamų ‘ho
mo sovieticus’, imperija.

‘Homo sovieticus’ - tai ne
protingas padaras, kuris yra 
panašus į protingą padarą. 
Jis primena žiurkę, kurios vi

#711 VISKI S ŽIBURIAI
T~ THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $38.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiant' 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

Vardas, pavardė..........................................................................

Adresas ........................................................................................

Siunčiu prenumeratą...............dol., auką................dol.

Laikraščio adresas:

. “Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

sus veiksmus saisto vitaliniai 
instinktai. Normalus žmogus, 
pavirtęs į ‘homo sovieticus’, 
nesugeba normaliai mąstyti”.

Iš toliau
Iš toliau viskas atrodo gra

žiai, net kaimyno žolė, kaimyno 
duktė. Iš tolo ir klaidas paste
bėti lengviau.

Kodėl nepriklausoma Lietu
va nori likti Rusijos replėse, 
kurių viena pusė Prūsijoje 
ir Tvankstėje (Karaliaučiuje), 
antroji - Maskvoje ir Leningra
de? Europoje vienintelė kolo
nija - buvusios Sovietų Sąjun
gos okupuota Prūsija. Kodėl 
Lietuva nenori tos istorinės 
lietuvių tautos srities įjung
ti Lietuvon? Prūsija buvo lie
tuviškiausia Lietuvos dalis. 
Kas išdrįstų klausti, kada prū
sai priklausė lietuvių tautai? 
Ogi nuo prieškristinių laikų! 
Argi dabartinė Lietuvos vy
riausybė to nežino, nenori ži
noti? Parašysi vyraujančiai 
Lietuvos spaudai, televizijai, 
radijui, nespausdins, nepra
leis, išcencūruos. Lietuviai 
per menkai reikalauja Prūsi
jos įjungimo Lietuvon.

Tarptautines sutartis rei
kia gerbti. Kodėl nereikalau
jama Lietuvos 1920 m. liepos 
12 d. teritorijoje? Apie tai pri
minti pagrindinėje spaudoje, 
televizijoj, radijuje neleidžia.

Pagrindinės klaidos padary
tos po 1990 m. kovo 11 d., kai 
atsisakė (daugumos) užsienio 
lietuvių talkos, vėliau, kai iš
sirinko buvusių komunistų sei
mą, vyriausybę ir prezidentą.

Okupantas negali būti oku
puoto krašto piliečiu, išsky
rus dabartinę Lietuvą. Seimas, 
vyriausybė turi skirti lietuvių 
tautos žmogų nuo okupanto. 
Lietuviai gali turėti dvigubą 
pilietybę, bet ne svetimos tau
tybės okupantui tarnaujantieji.
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® LAISVOJE TEVYNEJE
SENOJO VILNIAUS PLYTOS

Japonijos Maizuro miesto 
burmistras Masato Mahii at
siuntė laišką Vilniaus vado
vams, prašantį atsiųsti senojo 
Vilniaus plytų ten įsteigtam 
Raudonųjų plytų muziejui. Ja
ponai nori savo muziejaus pa
saulinį rinkinį papildyti žymek
lius turinčiomis Šv. Onos šven
tovės ir Gedimino pilies plyto
mis. Pasinaudodami reklami
niais leidiniais, Šv. Onos šven
tovę jie laiko raudonų plytų 
architektūros vizija, o Gedi
mino pilį — pasaulio šedevru. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
paminklų tvarkymo skyrius nu
tarė patenkinti japonų prašy
mą. Šv. Onos šventovės rūsiuo
se yra likusių jos restauravi
mui skirtų plytų. Viena bus pa
siųsta Japonijos muziejui. Ge
dimino pilyje jau nėra atlieka
mų plytų. Nutarta vieną atsar
giai ištraukti iš paties stati
nio, nepadarant jam žalos. Že
mutinėje Vilniaus pilyje dir
bantys archeologai japonams 
galės parūpinti dvi atkastas 
plytas. Viena tų plytų priklau
sys XV š., kita — dar senesniems 
laikams.

LIETUVA IR TIBETAS
Kinijos okupuoto Tibeto tei

ses gina rašytojos Jurgos Iva
nauskaitės Lietuvoje sudaryta 
rėmėjų grupė, bendradarbiau
janti su tarptautine amnesti
jos organizacija “Amnesty In
ternational”. Kai Lietuvoje lan
kėsi Kinijos vicepremjero ir 
užsienio reikalų ministerio Q. 
Qicheno vadovaujama delegaci
ja, jai teko atsisakyti dalies 
šio vizito planų dėl Tibeto rė
mėjų protesto. Delegacija nuta
rė nepadėti gėlių vainiko Anta
kalnio kapinėse, skirto žuvu
sioms už Lietuvos laisvę. Mat 
ten svečių iš komunistinės Ki
nijos laukė būrelis Tibeto lais
vės rėmėjų. Tas būrelis su Ti
beto vėliava ir protesto plaka
tais juos sutiko ir prie Lietu
vos vyriausybės bei seimo rū
mų. J. Ivanauskaitės vadovau
jama Tibeto rėmėjų grupė Lie
tuvos seimo pirm. Česlovui Jur
šėnui įteikė medžiagos apie po
litines žmogžudystes Kinijoje 
1990-93 m. Tarptautinės orga
nizacijos “Amnesty Internatio
nal” atstovas Lietuvoje yra 
Gasparas Aleksa.

LUKŠOS GIMNAZIJA
Partizano Juozo Lukšos var

du pavadinta Garliavos gimnazi
ja buvo iškilmingai atidaryta 
birželio mėnesį. Gimnazijos 
teritorijoje vysk. S. Tamke- 
vičius pašventino žvusio J. Luk
šos (1921-1951) atminimui pa
statytą koplytstulpį. Tada iš
kilmės dalyviai nuvažiavo Pa- 
bartupio kaiman, kur miško pa
kraštyje prie Pažėrų kukliu kry
žiumi ir paminklu paženklinta 
J. Lukšos žuvimo vieta. Čia pa
simelsta ir pasakyta kalbų, pri
minančių žuvusį drąsųjį parti
zaną. Dalyvių eilėse buvo iš 
JAV atvykęs Birutės rinktinės 
partizanas P. Pečiulaitis (Lakš
tingala), Lietuvoje gyvenantis 
tos rinktinės narys A. Pažėra, 
žuvusio J. Lukšos brolis A. Luk
ša. Iškilmėje taipgi dalyvavo 
“Geležinio vilko” Kauno bata
lionas, grojo “Geležinio vilko” 
dūdų orkestras. Grįžus Garlia
von, buvo nagrinėjamos rezis

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.

KROVINIAI Į LIETUVĄ 
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas 

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat 
automobiliai ir asmeniniai daiktai 

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

tencinės lietuvių kovos 1940- 
90 m. Apie jas kalbėjo prof. A. 
Tyla, Lietuvos seimo opozici
jos vadas V. Landsbergis, sve
čiai iš JAV — istorikas J. Kava
liūnas ir buvęs partizanas P. 
Pečiulaitis. Garliavietė E. 
Pranckūnienė J. Lukšos gimna
zijos muziejui padovanojo iš
saugotą prieškario laikų Lie
tuvos vėliavą, rajono tarybos 
atstovas A. Daniusevičius — 
Pakaunės partizanų nuotraukų 
rinkinį.

DU “DIENOS” REDAKTORIAI
Žurnalistas Domas Šniukas 

pertvarkytą “Tiesą” pradėjo re
daguoti 1990 m. gruodžio mėne
sį, o ją naująja “Diena” pakei
tė š. m. liepos 1 d., leidėjais 
palikęs tą pačią uždarą akcinę 
“Tiesos” bendrovę. Dabar stai
ga paaiškėjo, kad leidėjų bend
rovės valdyba “Dienos” vyr. re
daktorių D. Šniuką nuo rugpjū
čio 1 d. pakeitė “Respublikos” 
leidėjams priklausančiu Ryčiu 
Taraila. Tad netvirtai laikosi 
ir kompartijos oficiozu buvu
sią “Tiesą” palaidojusi “Die
na”, per mėnesį susilaukusi 
dviejų redaktorių. Tikrųjų pa
sitraukimo priežačių “Dienoje” 
neatskleidžia ir pasitraukian
tis D. Šniukas, “Atsisveikini
mo žodyje skaitytojams ir bend
radarbiams” rašantis: “Užvers
damas labai įdomų prasmingą 
darbo ir kūrybos puslapį, nuo
širdžiai dėkoju skaitytojams, 
autoriams, techniniams ir ad
ministracijos darbuotojams, ku
rie skaitė ir kūrė pastarųjų me
tų ‘Tiesą’, pastarųjų savaičių 
‘Dieną’, padėjo patarimais, kri
tika, nepagailėjo moralinės ir 
materialinės paramos. Viliuosi, 
kad šis bendradarbiavimas bu
vo naudingas Lietuvai, paliko 
šalies žurnalistikos istorijai 
vieną kitą įsidėmėtiną numerį, 
puslapį, skiltį”.

“LIETUVOS RYTO” ŽINIOS
Šio dienraščio atstovė Birutė 

Vyšniauskaitė, remdamasi turė
tu pokalbiu su Domu Šniuku, 
skaitytojams liepos 22 d. laidoje 
pasakoja: “Jis sakė, kad dėl ne
pakankamo laikraščio kairumo 
ir radikalumo jam dar pernai 
priekaištavo Lietuvos seimo 
LDDP frakcijos vadovas J. Ka
rosas bei jos nariai V. Petke
vičius, K. Jaskelevičius ir kiti. 
Praėjusią savaitę jam pasi
traukti iš posto pasiūlė ir LDDP 
vadovas A. Šleževičius. Pasak D. 
Šniuko, būtų nekuklu po tokių 
priekaištų toliau vadovauti laik
raščiui, todėl jis ir nutarė atsi
statydinti. Kol kas buvęs redak
torius nėra apsisprendęs, kur 
dirbs: jis mano esąs profesio
nalus žurnalistas ir ieškos dar
bo pagal specialybę. D. Šniukui 
buvo siūlyta dirbti Seimo spau
dos atstovu, tačiau jis tada at
sisakė. Buvo taip pat siūlyta pa
silikti ‘Dienos’ redakcijoje, bet 
D. Šniukas nesutiko, norėdamas 
išvengti ‘nesusipratimų, nerei
kalingos trinties su naujais va
dovais’. Vertindamas savo nuo
saikią redaktoriaus poziciją, 
D. Šniukas sakė, kad laikraštis 
turėtų būti orientuotas labiau 
į rinkėjų, o ne į atskirų parti
jos narių poziciją. Partiniam 
laikraščiui, anot buvusio re
daktoriaus, išsilaikyti nėra ga
limybių. Dabar ‘Dienos’ tiražas 
— 25 tūkstančiai egzemplio
rių • • •” V. Kst.

Šiluvos Marijos lietuvių parapija Londone, Ont., 1994 m. rugsėjo ll d. 
mini savo veiklos 30-metį. Nuotraukoje minėjimo komitetas. Iš kairės: 
pirm. A. PETRAŠIŪNAS, sn., E. PETRAUSKAS, kleb. kun. K. KAKNE
VIČIUS, V. STAŠKŪNAS, G. PETRAUSKIENĖ, V. STAŠKŪNIENĖ, L. 
NAUJOKAITIS, A. DRAGŪNEVIČIUS, S. NAVICKAS ir P. KURAS. 
Trūksta I. Daniliūnienės

Tiesą reikia prisiminti
Lietuvos komunistai 1988 m. pa

skelbė atsiskyrimą nuo Sov. Sąjun
gos kompartijos. Pasirodė A. Bra
zausko knygelė “Lietuvos skyry
bos”. Joje atvirai peršama nuo
monė, kad Lietuvos kompartija 
yra ta jėga, kuri išgelbėjo lietu
vių tautą. Toje knygelėje nė vie
no žodžio apie lietuvių tautos kan
čias, rezistencijos kovas. Nė vie
no žodžio ir apie lietuvių išeiviją, 
kuri visus tuos dešimtmečius ne
buvo pametusi vilties atkurti Lie
tuvos nepriklausomybę. Išeiviai 
dėjo dideles aukas ant tėvynės au
kuro. A. Brazauskas apie tai savo 
knygelėje neužsimena nė vienu žo
džiu. Ten liaupsinami Sniečkus, 
Šumauskas, Drobnys, kurie ardė 
Lietuvos kaimą, kūrė svetimą Lie
tuvai pramonę. Draudė mums ir 
mūsų vaikams mylėti savo tėvynę, 
tikėti į Dievą. Tai tie, kurie lie
pė garbinti svetimus dievus, ku
rie išdraskė mūsų šventoves, pa
vertė jas sandėliais. Maža to, jie 
dabar įtikinėja tautą, kad Lietu
vos ekonomiką sugriovė Sąjūdis, 
jo vadai.

Reikia prisiminti, kokia buvo 
Lietuvos ekonomika 1990 m. pra
džioje. Pramonę sudarė bolševi
kų pastatytos gamyklos, neturin
čios nieko bendro su Lietuva. Tos 
gamyklos statėsi, kad būtų dar-
bo rusams, atkeliamiems į Lietu
vą. Kam mums reikalinga Vilniu-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i 

(Esu “Union Gas" /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954 

je grąžtų gamykla, į kurią žalia- 
va-plienas buvo vežama traukiniais 
iš Rusijos, o produkciją - grąžtus 
galima lagaminuos išsinešti? Mil
žiniškoje kuro aparatūros gamyk
loje buvo gaminami dizelinių va
riklių purkštukai visos Sovietų 
Sąjungos traktoriams. Žaliava, 
surinktos detalės taip pat buvo 
vežamos iš Sovietų Sąjungos. Di
delės staklių gamyklos, vadovau
jamos įvairiausių Ivanovų, Bur- 
denkų, taip pat dirbo ne mums. Be
veik visi darbininkai, dirbę to
se gamyklose - rusai, balsavę už 
Brazausko partiją ir nulėmė mūsų 
tautos likimą. Daugybėje karinių 
gamyklų, užšifruotai vadinamų 
“pašto dėžutėmis”, taip pat pa
grindinai dirbo rusai. Apie Lie
tuvą jie žinojo tik tiek, kad čia 
kaimuose daug žmonių ir jie gami
na daug daugiau lašinių, duonos ir 
kitokio maisto, negu Rusijoje. Ir 
žaliavos, ir tos pramonės produkci
ja buvo vežama mums nežinomais 
keliais.

Klaiki padėtis 1990 metais bu
vo žemės ūkyje. Viso pasaulio pa
juokos objektas - kolchozai vi
sus sovietinius dešimtmečius gy
veno tik Rusijos žaliavų, ekspor
tuojamų į Vakarus, sąskaita. Į ne
žmoniškai sukurtą žemės ūkį vi
suomet buvo įdedama keleriopai

A.a. BRONIUS ŠUKEVIČIUS, uoliai dalyvavęs lietuviškoje Brazilijos 
lietuvių veikloje, žvelgia į to krašto lietuvių laikraštį “Mūsų Lietuva”, 
kuris buvo pradėtas leisti kaip žurnalas 1948 m. Leidėjų tarpe buvo 
ir Br. Šukevičius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A y A į) LIETUVIŲ KREDITO 

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

Tel. 905-544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais— nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% 
santaupas.........................2.50%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.00% 
90 dienų indėlius ..........  5.50%
1 m. term, indėlius ........ 7.00%
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.50% 
3 m. term.indėlius ...........7.50%
5 m. term, ind.....................8.00%
RRSP ir RRIF (pensijos)..3.00% 
RRSP ir RRIF 1 m............ 7.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m. .. 7.50% 
RRSP ir RRIF ind. 5 m. .. 8.00% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

daugiau, negu gaunama iš jo. Ne
žiūrint į visą armiją žemės ūkio 
specialistų, laukų derlingumas 
buvo juokingai menkas. Pašari
niai grūdai buvo įvežami iš JAV, 
Kanados, Argentinos. Gyvulių pro
duktyvumas taip pat buvo be galo 
menkas. Rašė, kad primelžia po 
3000 litrų pieno iš karvės per me
tus, bet iš tikrųjų gaudavo gal po 
2000 litrų. Tai geros ožkos kiekis. 
Kolchozai galėjo laikytis tik vals
tybės šelpiami. Ir tai darė kol bu
vo išteklių. Vėliau prasidėjo “pe
restroika”. Ne Sąjūdis sugriovė 
visa tai, o nusigyveno pasakiškai 
turtinga, bet visiškai kvailai val
doma Rusija.

Paskutinius keliolika metų, kol 
buvo įvežami grūdai iš užsienio, 
Lietuvos kolchozininkai gyveno 
palyginti pusėtinai, vogdami kol
chozų turtą, ypatingai pašarus. 
Vieni už tą pavogtą gera pasista
tė namus, nusipirko baldus. Kiti 
(o jų dauguma) viską pragerdavo. 
Va šitie ir ilgisi sovietinių laikų 
ir balsuoja už komunistus. Jie ne
supranta, kad komunizmas jau 
pats save surijo, kad “anie” laikai 
niekada negrįš.

Į savivaldybių tarybas (rajonuo
se) tie demoralizuoti žmonės taip 
pat išrinko beveik vien komunis
tus. Dabar žemės ūkio šakos, ku
rių produkciją būtų galima eks
portuoti į užsienį arba užpildyti 
savo rinką, visiškai apleistos. Li
nų tarpukario metais Lietuvoje 
pasėdavo keliasdešimt tūkstančių
hektarų. Sėkmingą jų produkciją 
pirkdavo Vakarų Europa. O dabar 
nė dešimtosios dalies anų plotų 
neušsėjame linais. Augalinių alie
jų vis įveždavome iš Ukrainos (da
bar iš V akarų Europos). Savos alie
jaus gamyklos sovietinė Lietuva 
taip ir neįstengė pasistatyti. Ne
buvo auginamos kitos anksčiau au
gintos techninės kultūros, reika
laujančios daug rankų darbo. Be
darbių gi pilni kaimai. Dabartinė 
valdžia iš inercijos vis kalba apie 
mėsos ir pieno gamybą, vis verkšle
na, kad Landsbergis su Vagnorium 
sugriovė kolchozus. Vadai pui
kiai supranta, kad sugriuvo jie 
patys.

(Santrauka kalbos, pasakytos per 
Hamiltono lietuvių radiją “Ginta
riniai aidai”, iš Lietuvos atvykusio 
inž. Eduardo Laugalio).

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DR-JOS HAMIL

TONO SKYRIUS spalio 22 d. pami
nės savo veiklos 45 metų sukaktį. 
Po oficialiosios dalies bus kon
certas - jaunimo oktetas iš Toron
to. Po koncerto - iškilminga vaka
rienė. Stalai numeruoti po 15 dol. 
asmeniui. Bilietai greitu laiku bus 
pradėti platinti. Daugiau informa
cijos-vėliau. Z.R.

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.

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

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

& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagoje marijonų leidžiamas 
vienintelis išeivijos lietuvių 
dienraštis “Draugas” š. m. liepos 
12 d. paminėjo aštuoniasdešimt 
penkerių metų sukaktį. Savo 
pirmuosius žingsnius “Drau
gas” žengė Pensilvanijos Wilkes 
Barre. Pirmuoju redaktoriumi 
buvo pakviestas negalėjęs at
vykti kun. A. Civinskas. Tad 
dvi savaites redagavo kun. K. 
Urbonavičius, vėliau pakeis
tas kun. A. Kaupo. Laikraštis 
Čikagon buvo perkeltas 1912 m. 
liepos 4 d., o dienraščiu tapo 
1916 m. kovo 31 d. Leidėju pa
sirašydavo “Draugo” bendrovė, 
kurios branduolį sudarė Čika
gos lietuvių kunigai. 1920 m. 
“Draugo” dienraščio leidybą 
perėmė Tėvai marijonai, nu
pirkę trijų aukštų namą. 1957 
m. su visuomenės parama jie 
“Draugui” pastatė naujas pa
talpas ir jose įrengė modernią 
spaustuvę. Tėvų marijonų lei
džiamą “Draugą” redagavo kun. 
Pr. Būčys, busimasis vyskupas, 
visuomenininkas L. Šimutis, 
kun. V. Bagdanavičius, kun. 
Pr. Garšva.

“Draugo” redakcijoje ilgus 
metus dirbo žurnalistas kun. 
dr. Juozas Prunskis, pokariniai 
ateiviai: žurnalistas Bronius 
Kviklys, poetas Kazys Bradū- 
nas, rašytojai Aloyzas Baro
nas ir Česlovas Grincevičius. 
“Draugas” ilgus metus skelb
davo romanų konkursus, prie 
jo veikė Lietuviškos knygos 
klubas su savo leidykla. Da
bartinėje “Draugo” redakcijoje 
viešpatauja moterys: vyr. red. 
Danutė Bindokienė, kultūrinio 
priedo red. Aušra Liulevičie- 
nė, pirmo puslapio red. Aldo
na Zailskaitė, korespondenci
jų bei kitos medžiagos red. Ire
na Regienė. Moderatorius yra 
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, 
administratorius — Pijus Ston- 
čius.

Brazilija
A. a. Bronius Šukevičius, gi

męs Kaune 1908 m. spalio 23 d., 
mirė Sao Paulo ligoninėje š. 
m. liepos 2 d. Ligonio sakra
mentus gavęs iš kun. Juozo Šeš
kevičiaus. Velionis buvo pašar
votas V. Zelinoje, Šv. Juozapo 
parapijos šermeninėje. Po ge
dulinių Mišių buvo nuvežtas į 
V. Alpinos krematoriumą, kur 
laidojimo apeigas atliko ir jaut
rų atsisveikinimo žodį tarė kun. 
Petras Rukšys, SDB. Velionis 
buvo našlys, žmonai Benedik
tai mirus 1979 m. Išaugino duk
ras Reginą ir Sofiją, sūnų Leo
nardą. Mirė sulaukęs vaikaičių 
ir net provaikaičių. Brazilijon 
atvykęs 1926 m. su motina ir po
ra seserų, pradžioje dirbo ka
vos plantacijose. Vėliau įsikū
rė Sao Paule, nusipirkęs sklypą 
ir pasistatęs namus V. Zelino
je prie Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos šventovės. 1948 m. pra
džioje velionis su prel. Pijumi 
Ragažinsku, Juozu Matelioniu ir 
Motiejumi Tamaliūnu įsijungė į 
spaudos darbo dirvonus. Jie 
pradėjo leisti ir dabar išei
nantį “Mūsų Lietuvos” laikraš-

OFFORD
Irealty ltd.

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

Parduodant perkant ar 
tik del informacijos apie 

vasarnamius 
ūkius, žemes Wasagos. ■P

Staynerio ir Collingwo- jf A „jEi 
odo apylinkėse kreipki- 
,es l A ,Angelę T®® 

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 

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 Trumpickal .......... 905-822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltal .................... 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

tėlį. A. a. Br. Šukevičius dau
giau kaip du dešimtmečius dir
bo “Mūsų Lietuvos” spaustuvė
je, kol spausdinimo reikalus 
perėmė į Sao Paulo atvykę lie
tuviai jėzuitai. Net ir pasta
raisiais metais, kai “Mūsų Lie
tuvą” redagavo ir spausdino 
kun. Petras Rukšys, SDB, pen
sijon išėjęs velionis stengėsi 
padėti patarimais.

Australija
Melburno lietuvių pensininkų 

sąjungos š. m. vasario 8 d. per
rinktą valdybą sudarė: pirm. 
Viltis Kružienė, sekr. Dana 
Sparvelienė, ižd. Viktorija Jab
lonskienė, ūkio reikalų tvarky
tojas Stasys Šuškus. Revizijos 
komisijon įsijungė Juozas Šni- 
ras, Alisa Baltrukonienė ir Jur
gis Rūbas.

Vokietija
A. a. Eduardas Voroneckas, 

tarnavęs jūrininku Lietuvos 
laivyne, š. m. balandžio 8 d. mirė 
vėžiu Manheimo ligoninėje, 
spėjęs sulaukti amžiaus septy
niasdešimtmečio. Jūreivystės 
dienas jam užbaigė pirmaisiais 
sovietinės okupacijos metais 
panaikintas Lietuvos laivynas. 
Pokario Vokietijoje velionis 
dirbo JAV pagalbinių dalinių 
lietuvių kuopose. Iš jų pasi
traukė 1950 m., laimėjęs didelę 
pinigų sumą loterijoje. Vedęs 
vokietaitę Ingę, gyveno gražio
je viloje, kurią buvo įsigijęs 
Ispanijos Camarugos kurorte. 
Susilaukęs penkių vaikų, grįžo 
Vokietijon ir įsikūrė Weinhei- 
me. Velionis dalyvaudavo Euro
pos lietuviškųjų studijų savai
tėse, susirašinėdavo su Lietu
vos jūrininkais. Jo palaikai bu
vo sudeginti, o urna su pelenais 
paskandinta Baltijos jūroje.

Gudija
Gudijos teisingumo ministe

rija gegužės 16 d. įregistravo 
Gudijos lietuvių bendriją su 
jos pirm. Virginija Tarnauskai- 
te, Minsko jaunimo teatro direk
tore. Lig šiol Gudijos lietuviai 
turėjo tik vietinio pobūdžio or
ganizacijas. Jiems trūko vienos, 
jungiančios visas. Pirm. V. Tar- 
nauskaitė “Lietuvos ryto” skai
tytojams per jų atstovą Bernar
dą Šaknį pasakojo: “Parengėme 
įstatus, programą, kuriuos po 
kelių taisymų pavyko juridiškai 
įteisinti. Tad nuo šio momen
to jau galėsime kur kas daugiau 
nuveikti. Svarbiausi tikslai: 
steigti lietuvių vaikams lietu
viškas mokyklas, lietuviškas 
klases, šeštadienines mokyk
las; visame krašte ugdysime ir 
puoselėsime lietuvybę, stabdy
sime asimiliacijos procesą. Ma
nau, Lietuva mums padės ir vi
sokeriopai rems”. Pirm. V. Tar- 
nauskaitės telefonas Minske — 
34-30-62. Jai galėtų padėti ir 
išeivijos lietuviai.
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‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus’

OntarioSudbury



PLB kraštų atstovai, priimti Lietuvos respublikos prezidento A. BRAZAUSKO 1994 m. liepos 4 d.

Nuostatai ir nutarimai
Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimo, 

įvykusio 1994 m. liepos 1-4 d.d. Anykščiuose

Džiaugsmų ir problemų suneštinė
Maloni aplinka* Įdomios pažintys • Stebuklų nebus* Siūlymai prašymai, 
nusiskundimai* Smagūs pasilinksminimai • Pasimatymas su prezidentu

A. VAIČIŪNAS

Pasaulio lietuvių bendruo
menės kraštų atstovų suvažia
vimas vyko 1994 m. liepos 1-4 
d.d. Anykščiuose. Jau birželio 
30 d. vakare daug atstovų spe
cialiu autobusu atvyko į Anykš
čių poilsio namus “Šilelį”, Re
gistracija, senos ir naujos pa
žintys, vakarienė. Po to — gra
ži gamta ir ilgai neužgestanti 
žara, pašnekesiai bei įspū
džiai. Daugumai dalyvių visa 
tai neleido užmerkti akių poil
siui.

Lietuvoje geriau
Liepos 1 d. buvo Z. Kazėno 

įspūdingos fotoparodos atida
rymas. Po jo didžiulėje audito
rijoje posėdžio pirmininkas, 
Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamento 
prie Lietuvos vyriausybės 
gen. direktorius A. Švelnys 
tarė trumpą įžanginį žodį ir 
pakvietė Lietuvos respubli
kos ministerį pirm. Adolfą Šle
ževičių pranešimui apie da
bartinę Lietuvos būklę.

Jis gana plačiai nušvietė 
svarbiąsias aktualijas, nepa
žadėjo stebuklo, bet pabrėžė, 
kad ekonominė būklė gerėja, 
litas esąs gana pastovus, su 
kriminaliniais nusikaltimais 
geriau kovojama, negu kitose 
Rytų kraštų ar Baltijos vals
tybėse. Pasveikino suvažiavi
mo dalyvius, linkėdamas dar
naus darbo Lietuvos gerovei.

Pilietybė, turtas
Pasaulio lietuvių bendruo

menės pirm. Bronius Nainys 
supažindino su PLB istorija, 
sudėtimi ir organizacine struk
tūra. Pabrėžė lietuvybės išlai
kymą užsienio lietuvių tarpe, 
skundėsi dėl nepatenkinamo 
Lietuvos pilietybės įstatymo 
bei prarasto turto atgavimo. 
Jis siūlė, kad dėl užsienyje 
gyvenančių lietuvių švietimo 
ir tautinio auklėjimo, inicia
tyvos turėtų imtis Lietuvos 
vyriausybė.

Popietinėje sesijoje vyko 
PLB kraštų valdybų pirminin
kų ar jų įgaliotinių praneši
mai. Vakarų valstybių atsto
vai džiaugėsi Lietuvos lais
ve, reiškė norą padėti savo 
kraštui, reikalaudami vien 
tik atitinkamo pripažinimo. 
Rytų kraštų atstovai prašė 
visokeriopos pagalbos. Jie 
jaučiasi esą posūniai, ypač 

Tolimuose rytuose, Rusijoje, 
Gudijoje ir Ukrainoje.

Aplamai, visi nusiskundė 
per menku Lietuvos vyriausy
bės dėmesiu užsienyje gyve
nantiems lietuviams. Nepri
klausomybės ilgesys vienijo 
visus už Lietuvos ribų gyve
nančius lietuvius. Visi rėmė 
tėvynę kuo galėdami, dabar 
ta parama turėtų apsisukti.

Diena buvo baigta ansamb
lio “Lietuva” iš Vilniaus 
koncertu Anykščių kultūros 
rūmuose. Teko žavėtis tikrai 
aukšto lygio folklorinio an
samblio koncertu.

Liepos 2 d. darbas vyko sek
cijose. Kultūros ir švietimo 
sekcijoje buvo diskutuojami 
lietuviškų mokslo instituci
jų užsienyje darbai ir sunku
mai. Spaudos ir informacijos 
sekcijoje buvo mėginama pasi
keisti abipuse informacija ir 
glaudesniu bendradarbiavi
mu. „ . , . .Bendradarbiavimas

Popietinėje sesijoje, disku
tuojant diplomatinių atstovy
bių, lietuvių bendruomenių 
bei jaunimo organizacijų 
bendradarbiavimo klausimus, 
ypač aktyviai pasireiškė Ka
nados jaunimas ir PL Jaunimo 
sąjungos pirm. Paulius Mic
kus.

Vakare visi dalyviai nuvyko 
į Anykščių miesto aikštę švęs
ti Karaliaus Mindaugo karū
navimo minėjimo, sutapusio 
su anykštėnų išleistuvėmis į 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tę. Gražu ir malonu buvo gra
žioje aplinkoje pabendrauti.

Liepos 3, sekmadienį, sugu
žėjome į Šv. Mato šventovę Mi
šioms, po kurių klebonas pa
pasakojo apie joje esančias 
vertybes bei istorines pro
švaistes.
Vargai ir sudėtingi klausimai
Diena prabėgo bediskutuo- 

jant ir besiguodžiant tremti
nių vargais, jų socialinėmis 
problemomis ir susidaran
čiais sunkumais dėl jų sugrį
žimo į Lietuvą. Sunku net įsi
vaizduoti, kaip vargsta jau ir 
taip daug vargo ir skriaudų 
patyrę tolimame Sibire tebe
gyvenantys lietuviai, ypač miš
rias šeimas sukūre.

Buvo sprendžiami piliety
bės ir prarasto turto grąžini
mo klausimai. Pilietybės klau
simas negali būti išspręstas 
visiems ir visuose pasaulio 

kraštuose gyvenantiems lie
tuviams vienodai. Net ir Ka
nados bei JAV piliečiams ne
gali būti pritaikyta ta pati 
formulė. Pvz. Punsko lietuvių 
pilietybės klausimas turėtų 
būti visai kitaip sprendžia
mas, negu Sibiro, Karaliau
čiaus ar Latvijos.

Pilietybės klausimas labai 
dažnai siejamas su turto atga
vimu. Penkiasdešimt metų 
spraga, karai, trėmimai, doku
mentacija ir palikimų bei tei
sėtumo ar neteisėtumo klausi
mai yra sudėtingi ir lėtina vi
są eigą.
Baigiamasis posėdis, vakaronė

Baigiamajam posėdžiui li
ko PLB kraštų atstovų nuosta
tų bei nutarimų skaitymas bei 
priėmimas. Kaip dažnai atsi
tinka, tai atlikta paskubomis, 
ir pataisymai priimti sekan
čią dieną; labai sutrumpintai 
paskelbti Lietuvos spaudoje. 
(Čia juos spausdiname atski
rai. Red.).

Oficialų uždarymo žodį ta
ręs PLB pirm. B. Nainys pa
kvietė suvažiavimo dalyvius 
sugiedoti Tautos himną.

Atsisveikinimo vakaronė 
prasidėjo Viešintų klojimo 
teatro spektakliu — B. Zabie
los “Tikroji motina”. Drama 
atlikta labai gerai pasiruo
šusių mėgėjų aktorių. Tęsinys 
vyko “Šilelio” menėje su kai
mo kapela, šokiais, dainomis, 
žaidimais ir vaišėmis.

Liepos 4 d. visi grįžo į Vil
nių. Po PLB kraštų valdybų 
pirmininkų posėdžio sekė 
spaudos konferencija, kurio-

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai su PLB krašto valdybos pirm. BR. NAINIU (kairėje) ir KLB pirm. 
A. VAIČIŪNU (stovi antras iš dešinės), dalyvavę PLB suvažiavime Anykščiuose 1994 m. liepos 3 d.

Nuostatai
1. Pasaulio lietuvių bendruome

nė nuo pat jos įsikūrimo 1949 m. 
birželio 14 d. nesieja savęs su jo
kia politine partija ar judėjimu ir 
siekia tik bendrų tautai tikslų. 
Visą laiką PLB gynė lietuvių tau
tos teisę į valstybingumą ir vie
tą pasaulio tautų bendrijoje. At
kūrus Lietuvos valstybingumą, da
lis PLB uždavinių ir veiklos for
mų keičiasi, tačiau, pripažinda
mi, jog lietuviai gyvena ir gyvens 
ne tik Lietuvoje, privalome išlai
kyti pasaulyje gyvenančių lietu
vių jungties — Pasaulio lietuvių 
bendruomenės — sąrangų tęsti
numą.

2. Žmoniškumas, tautiškumas ir 
pilietiškumas — neatskiriamos 
sąvokos. Todėl Lietuvos valsty
bė privalo ypatingą dėmesį ir glo
bą teikti tautos dvasinei ir kul
tūrinei saviraiškai, tradicijoms, 
pripažindama tai individo ir vals
tybės išlikimo užtikrinimu, rūpin
tis Lietuvoje ir pasaulyje esan
čiomis lietuvių bendruomenėmis, 
neišskirdama nei vienos iš dva
sinės Lietuvos tautiškumo ir vals
tybingumo erdvės.

3. Teisinga valstybės politika 
svetur pasaulyje gyvenančių lie
tuvių atžvilgiu turi būti subran
dinta pačioje tautoje, jos visuo
meninėse sąrangose, sutvirtinta 
įstatymais, teisingai vykdoma 
valstybinėse institucijose ir pa
laikoma visuomenės dorovinių 
bei pilietinių nuostatų.

4. Suvažiavimas patvirtina, jog 
dabartinės PLB valdybos veikla 
atitinka svarbiausius PLB tiks
lus ir uždavinius, iš kurių svar
besniuoju naujomis aplinkybėmis 
tampa informacijos apie Lietuvos 
valstybę, jos kultūros skleidimas, 
lietuvių tautos autoriteto palai
kymas pasaulyje, tarpininkavimas 
Lietuvos tarptautiniams intere
sams visuomeniniame lygyje.

je vėl kartojosi Anykščių su
važiavimo metu diskutuotos 
temos.

Tos dienos popietę Lietuvos 
prezidentas Alg. Brazauskas 
priėmė PLB kraštų pirminin
kus ar jų įgaliotinius. Pasida
lino įspūdžiais apie susitiki
mą su JAV prez. B. Clinton’u.

Teko nusivilti suvažiavimo 
pradžia: nei Vyčio, nei Tautos 
himno, nei maldos. O aplamai 
daug nukrypimų nuo darbo
tvarkės, bereikalingo žodin
gumo. Suvažiavime dalyvavo 
apie pusantro šimto atstovų.

Nutarimai
PLB kraštų atstovų suvažiavi

mas dėkoja visiems, kurie padeda 
užsienio lietuviams, ragina visas 
kraštų bendruomenes tarp užsie
nio lietuvių skleisti lietuvių kul
tūros centrų užsienyje ir Tautos 
namų steigimo Vilniuje idėją.

Atskiroji nutartis “Dėl H. Man
to paminklo”. PLB kraštų atstovų 
suvažiavimas prašo Lietuvos res
publikos vyriausybę kreiptis į 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) sri
ties administraciją išsaugoti Her
kaus Manto paminklą.

Atskiroji nutartis “Dėl tremti
nio statuso apibrėžimo”. Tremtinio 
statusas turi būti pripažįstamas 
grįžtantiems: 1. tremtiniams, po
litiniams kaliniams, rezistentams, 
pasitraukusiems iš Lietuvos nuo 
represijų; 2. jų vaikams ir vaikai
čiams, nepriklausomai nuo jų gi
mimo laiko, gimimo ir dabartinės 
gyvenamosios vietos už Lietuvos 
ribų.

Pagrindiniai dokumentai, rei
kalingi tremtinio statusui pri
pažinti: tremtiniams, politiniams 
kaliniams, rezistentams, pasi
traukusiems iš Lietuvos dėl re
presijų — kompetetingų valstybi
nių institucijų archyvinė pažy
ma apie reabilitaciją arba nusta
tyta tvarka jai prilygstantys do
kumentai. Jų vaikams ir vaikai
čiams — aukščiau išvardinti do
kumentai, įrodantys tėvų ar se
nelių tremtinio statusą bei gi
minystės ryšį liudijantys doku
mentai (gimimo liudijimas, do
kumentai apie pavardės pakeiti
mą ir 1.1.).

Lietuvos Vyskupų konferenci
jai. Daugelyje šalių, kur lietuvių 
bendruomenės yra itin negausios, 
lietuvybės išlaikymo veikla bu
riasi apie lietuviškas katalikų pa
rapijas, buvo remiama ir skatina
ma lietuvių kunigų. Nerimaudami 
dėl lietuviškų parapijų užsieny
je nykimo, kreipiamės į Lietuvos 
Vyskupų konferenciją, prašydami 
skirti lietuvių kunigus į parapi
jas, kuriose jie yra labiausiai 
reikalingi ir laukiami, pirmiau
sia Brazilijoje, Karaliaučiaus 
krašte, Ukrainoje, Rusijoje, Lat
vijoje.

Prašome ir tolesnio Jūsų nuo
latinio dėmesio lietuvių sielo
vados reikalams atskirtose nuo 
Tėvynės ir Lietuvos vyskupijų 
lietuvių katalikų parapijoms.

Paremkite “Tėviškės žiburius” 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - “TŽ” leidėjai
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VYSK. JOHN M. SHERLOCK, D.D. per nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymo šventę Ontario Londone. Iš kairės: OLGA ŠVILPIENĖ, GRA
ŽINA PETRAUSKIENĖ, jos vyras EDMUNDAS ir jų duktė KRISTINA

Didžbalių nuotrauka

Didis Lietuvos užtarėjas
Vyskupas John M. Sherlock vertas Lietuvos vyriausybės 
ordino ar žymens, įvertinančio jo pastangas kovojant už

Lietuvos laisvę
Iš lietuvių būdo gerųjų sa

vybių dažnai būdavo minimos 
šios dvi: vaišingumas ir dė
kingumas. O jei kas iš kitatau
čių ateidavo Lietuvai į pagal
bą tautai kritišku momentu,
— visada būdavo pagerbia
mas, apdovanojamas ir t.t. Net 
ir mažesnė pagalba būdavo la
bai vertinama: jei kas iš kita
taučių palankiai atsiliepdavo 
apie Lietuvą užsienio spaudo
je, — ir tas būdavo su dėkin
gumu minimas. Sunku supras
ti, kodėl šį kartą įvyko prie
šingai ... vos ketvertui me
tų praėjus!

Vyskupo nuopelnai
Ontario Londono vyskupas 

John M. Sherlock, D.D., nuste
bino Londono lietuvius savo 
nepaprastu palankumu lietu
vių tautai. Jo palankumas bu
vo daug didesnis, negu bet ku
rio kito kitataučio, bet kada 
mūsų patirtas. Jis skyrėsi nuo 
kitų tuo, kad stengėsi padėti 
lietuvių tautai ne žodžiais, 
bet darbais. Paprastai kalbė
tojai pasitenkina pritarimu, 
palinkėjimu atgauti laisvę,
— tai tuo viskas ir baigiasi.

Vysk. Sherlock čia buvo pir
mas iš kitataučių, atkreipęs 
kanadiečių dėmesį į baisiuo
sius įvykius Vilniuje anomis 
lemtingomis dienomis. Jis pa
rašė raštą Kanados ministe- 
riui pirmininkui Brian Mul
roney, kad atkreiptų dėmesį 
į vėl gresiančią priespaudą 
Baltijos valstybėse, ypač Lie
tuvoje; kad Kanada pareikštų 
sovietams griežčiausią pro
testą, panaudodama visas jai 
įmanomas priemones prieš so
vietus; kad pareikalautų su
stabdyti smurto veiksmus ir 
pradėtų taikingas derybas.

Vysk. Sherlock įtikino Ka
nados katalikų vyskupų kon
ferenciją padaryti tą patį. 
Jos pirmininkas vysk. Robert 
Lebel irgi tuoj pasiuntė min. 
pirm. Brian Mulroney panašų 
raštą ir taip abu vyskupai įsi
jungė į svarbią pagalbą Lie
tuvai, ragindami, kad Kana
dos vyriausybė stipriausio
mis priemonėmis paspaustų 
sovietus pradėti rimtas tai
kingas derybas su lietuvių 

tauta ir kitomis Baltijos tau
tomis. Min. pirm. Brian Mul
roney pareiškė gana griežtą 
protestą Sov. Sąjungai.

Abu vyskupai įrodinėjo, kad 
lietuvių tauta ir kitos Balti
jos tautos turi pačios spręsti 
savo ateitį, o ne jų kaimynai. 
Tas mintis kiekviena proga ži- 
niasklaidai pareikšdavo vysk. 
Sherlock, įrodinėdamas, kad 
lietuvių tautos reikalavimai 
atgauti nepriklausomybę yra 
teisėti ir turi būti visų pripa
žinti. Kiekvieną savo kalbą jis 
baigdavo savo populiariąja 
pranašyste: “Lietuva nori būti 
laisva ir ji... bus laisva!”

Nepamirština ir tai, kad ka
talikai yra didžiausia religi
nė grupė Kanadoje, turinti be
veik tiek pat narių kiek visos 
kitos grupės kartu.

Visuomet su lietuviais
Vysk. Sherlock kiekviena 

svarbesne proga 1990 ir 1991 
m. buvo kartu su mumis. Jis da
lyvavo vigilijose ir audringą 
bei šaltą sausio mėn. naktį 
prieš vidurnaktį kartu su vigi
lijos dalyviais sukalbėjo visą 
Rožinį prie lietuvių šventovės 
laiptų lauke, kur buvo išstaty
tos ir gražiai apipavidalintos 
Vilniuje žuvusių didvyrių pa
vardės. Pasilikimas tokiame 
šaltyje ilgesnį laiką galėjo 
pakenkti ir jo sveikatai, nes 
jis yra vyresnio amžiaus žmo
gus.

Jis visada buvo su mumis lie
tuviams skaudžiais momen
tais, o taip pat ir džiugiu 
momentu švenčiant Lietuvos 
valstybės atstatymo šventę 
Londone. Ir čia jis nustebino 
londoniškius, pasveikinda
mas kiekvieną šventės daly
vį, su laisvės atgavimu, nė 
vieno nepraleisdamas (!) — 
paspausdamas ranką ne tuzi
nui žmonių, bet visai jų šim
tinei!

Reikia viršūnių dėmesio
Lietuvių spaudoje tenka 

skaityti daug apdovanojimų: 
apdovanojami lietuviai ir ki
tataučiai įvairiais žymenimis, 
įskaitant ir sausio trylikto
sios. Manau, kad minėto ar 
panašaus žymens yra nema-

NORDLAND EXPRESS Į") A R AP perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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

Standartiniai maisto siuntiniai
Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius,, pristatomus per dvi 

savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

Darbo valandos: 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

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

žiau vertas ir vysk. Sherlock! 
Tenka girdėti, kad Londono 
lietuviai per Šiluvos Marijos 
parapijos trisdešimtmetį š. 
m. rugsėjo 11 d. numato tam 
nepaprastam lietuvių draugui 
padėkoti. Juk jis rodė nepa
prastas pastangas padėti ne 
tik Londono lietuviams, bet 
ir visai lietuvių tautai at
gauti nepriklausomybę! Tai ir 
jo pagerbimas turi ateiti iš 
aukštesnių sluoksnių, gal net 
ir iš Lietuvos valdžios.
To buvo tikėtasi, bet kol kas 

nieko panašaus neteko paste
bėti. Turime ambasadorius, 
konsulus ir panašius parei
gūnus, ir buvo manyta, kad 
jie painformuos Lietuvos vy
riausybę apie šį Lietuvai nu
sipelniusį žymų asmenį. 
Bet... kol kas nė mažiausio 
mosto ta kryptimi neteko pa
stebėti. Londoniškiai tuo yra 
labai nustebinti! Ar kas gali 
sakyti, kad apie jį nieko ne
buvo žinoma?! Keletą kartų 
apie jį buvo rašyta “Tėviškės 
žiburiuose” ir JAV lietuvių 
spaudoje.

Nejaugi per tokį trumpą lai
ką mes spėjome pamiršti tokį 
nuoširdų lietuvių tautos drau
gą, panaudojusį visas jam įma
nomas priemones padėti Lie
tuvai atgauti nepriklausomy
bę?! D.E.
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Pasaulio lietuviu dainų šventės repeticiją Kauno Dainų slėnyje stebi vienodais 
marškinėliais apsivilkę išeivijos choristai Nuotr. N. Benotienės

Lietuvos kultūros instituto klausimu
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Su dideliu dėmesiu perskai
čius dr. Alfonso Eidinto įdo
mų ir įtikinantį straipsnį Lie
tuvos kultūros instituto steigi
mo klausimu, susidaro įspūdis, 
kad gerbiamam ambasadoriui 
rūpi ne vien atstovavimas Lie
tuvos respublikai politinėje 
arenoje - jo žvilgsnis siekia žy
miai toliau, būtent skleisti 
Lietuvos kultūrą, apie kurią 
taip nedaug težinoma pasau
lyje. Abejonės nėra, kad turi
me kuo didžiuotis, ypač savo 
kalba, seniausia gyva kalba 
Europos tautų tarpe, o taip 
pat ir savo valstybės istorija, 
kuri Europoje vaidino svarbų 
vaidmenį dar daugelį metų 
prieš Kolumbo kelionę į nepa
žįstamas šalis.

Per daugiau kaip keturis de
šimtmečius pokarinė lietuvių 
politinių pabėgėlių banga Va
karų pasaulyje yra nemažai nu
veikusi, skleisdama Lietuvos 
vardą grandiozinėmis dainų ir 
šokių šventėmis, kurių atida
rymus sveikino Amerikos pre
zidentai. Tačiau tai grynai pra
moginio pobūdžio pasirodymai 
be platesnės kultūros anali
zės ar supažindinimo su jos 
kalba, istorija, mitologija, me
nu. Savaime suprantama, kad 
tai prisidėjo prie Lietuvos 
laisvės šauksmo, bet nesutei
kė gilesnio Lietuvos kultūros 
pažinimo. Taigi tokio Lietuvos 
kultūros instituto idėja yra 
svarstytinas projektas, bet...

Patirtis rodo, kad lietuviai 
vis dar neįstengia įsisąmonin
ti Vinco Kudirkos gilios min
ties “vardan tos Lieuvos vie
nybė težydi”. Viena pagrindi
nių lietuvių charakterio savy
bių yra stiprus asmens indivi
dualizmas, pasipriešinimas bet 
kuriam pasikėsinimui sumen
kinti ar sumažinti autoritetą. 
Prieš eilę metų buvo kilusi 
puiki mintis, kad visi užsie
nio lietuvių veiksniai, Bend
ruomenė, ALTA ir VLIKas, at
skirai dirbę Lietuvos laisvini
mo idėjai, susijungtų į vieną 
stiprią organizaciją .. . Deja, 
to nepavyko įgyvendinti; veiks
niai liko veikti atskirai, ta
čiau kiekvienas savo darbą at
liko, o PLB savo įsipareigoji
mus sėkmingai tęsia toliau, 
ypač lituanistinio švietimo 
srityje.

Gerb. ambasadorius išvar
dino eilę jau įsitvirtinusių kul
tūrinių institucijų, kaip Čika
gos Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centrą, Balzeko muziejų, 
Pasaulio lietuvių centrą Le- 
monte ir kitus. Atmintina, kad 
Kento universiteto lietuviš
kieji archyvai turi ir Kudir
kos “Varpo” originalus, ir Ba
sanavičiaus “Auszrą”, ar A. 
Voldemaro kalbas Tautų są
jungoje, taip pat didžiulį lie
tuviškų renginių programų ir 
leidinių rinkinį. Visa tai yra 
Ohio valstijos nuosavybė. Tų 
archyvų atsiimti neįmanoma, 
bet jais naudotis galima ir as
meniškai, ir kompiuterių sis
temos pagalba. Tai prisidėtų 
prie instituto mokslinės me
džiagos praturtinimo.

Kaip dr. A. Eidintas įsivaiz
duoja tų institucijų ar orga
nizacijų sujungimą po Lietu
vos kultūros instituto sparnu? 
Jos turi savo patalpas, skir
tingas vadovybes ir lėšų šalti
nius. Amerika, Kanada ir kitos 

demokratiškos Vakarų valsty
bės nevaržo tautybių veiklos, 
nedraudžia nei tautinių para
pijų, nei spaudos, nei mokyk
lų, bet finansiškai jų neremia, 
visa tai palikdama savo tauti
nių mažumų valiai ir atsako
mybei. Gerb. ambasadorius 
rašo, kad LKI remtų Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija. 
Žinant sunkią Lietuvos ekono
mikos būklę ir valstybės biu
džeto problemas, sunku įsi
vaizduoti konkrečią paramą, 
nes visų pirma būtų svarstyti
nas tokio instituto steigimo 
finansavimas. Patalpos, per
sonalas, inventorius, moder
ni įstaigos aparatūra būtų rei
kalingi tokiai organizacijai. 
Šalia to, supažindinimas su 
jos veikla reikalaus propagan
dos ir reklamos, kuri brangiai 
kainuoja, bet būtų gyvybiškai 
svarbi jai garsinti svetimtau
čių tarpe.

Neatmetu gerb. dr. Eidinto 
minties, bet siūlau eiti palaips
niui. Būtų patartina sukviesti 
esamų institucijų vadovus, su 
jais svarstyti bendro komite
to ar tarybos sudarymą, kuri 
koordinuotų ir planuotų insti
tuto veiklos gaires. Taip pat 
reikia iš Lietuvos URM gauti 
oficialius įsipareigojimo raš
tus, kad paaiškėtų paramos po
būdis. Tai nebus lengvas užda
vinys, tačiau negalima abejo
ti projketo reikšme ir reika
lingumu.

Vakarų pasaulis mažai orien
tuojasi Baltijos šalių istori
joje ir kultūroje, kaip tą teko 
pastebėti ir didžiojoje Ameri
kos spaudoje. Lietuvai paskel
bus nepriklausomybę, toji sen
sacija susilaukė daugelio “spe
cialistų” dėmesio. Klivlando 
“Plain Dealer” dienraštyje pa
sirodė straipsniai su taip iš
kraipyta Lietuvos istorija, kad 
aš pati stipriai reagavau savo 
straispniu “Atsiverskite istori
jų vadovėlius ir enciklopedi
jas ...”

Lietuvai pozityvi propagan
da ir supažindinimas su Lietu
vos kultūra yra labai svarbūs, 
bet ir tą reikia daryti atsargiai 
ir apgalvotai.

Tenka pastebėti, kad mūsų 
viešuose renginiuose vis tebe- 
rodomos šiaudinės lūšnos, ska-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atsiliepimai ir nuomonės

Išlaikykime išeivijos nepriklausomybę
VILIUS BRAŽĖNAS

Žinant Lietuvą slegiančius 
slogučius, nuo tranzito į “Ka
liningradą” iki naftos ir valiu
tinių rūpesčių, atrodo, kad 
Lietuvos ambasada Vašingto
ne bandys ieškoti JAV lietu
vių talkos kelti Lietuvos by
lą didžiojoje viešumoje, ap
rūpindama išeiviją atitinka
ma medžiaga Maskvos argu
mentams atremti. Lietuvos 
ambasada, atrodo, teikia pir
mumą išeivijos įtaigojimui 
per kultūrą. To mes jau esame 
atsikandę savo metu gavę “Tė
viškės” draugijos kultūrinio 
peno. Atsiskleidęs išeivijos 
spaudą, esi bombarduojamas 
ambasadoriaus dr. Alfonso 
Eidinto straipsniais, ragi
nančiais išeiviją liautis triukš
mavus dėl trėmimų “istorijos” 
bei pranešančiais apie LDDP 
nuosprendžius lyg ir privati
zuoti kultūrinę išeivijos veik
lą. Kadangi ir politika yra 
tautos kultūros apraiška, tai 
per kultūrą galėtų būti “pri
vatizuota” ar suvalstybinta ir 
pati išeivija.

Kitur ir “Tėviškės žiburiuo
se” (1994 m. nr. 30-31) buvo iš
spausdintas A.E. straipsnis 
“Svarstykime mūsų kultūros 
atstovavimo reikalą”. Jis lyg 
ir pastato mus prieš įvykusį 
faktą — Lietuvos kultūros in
stituto (LKI) steigimą, nors 
ir parodo mandagumą, prašy
damas, kad “gerbiami skaity
tojai” pasisakytų. Be Lietu
vos vyriausybės, A.E. jau ga
vęs eilės jo minėtų išeivių pri
tarimą.

Čikagoje įsteigtas LKI bū
tų valdomas “bendrai” Lietu
vos vyriausybės ir “išeivijos”.

romis ir “babuškomis” apsi
gaubusios moterys, kuproti, 
lazda pasirėmę senukai... 
Ignoruojama nepriklausomos 
Lietuvos per du dešimtmečius 
padaryta pažanga visose civi
lizacijos ir kultūros srityse 
su gausia periodine spauda^ 
greitaisiais traukiniais, tele
grafu, telefonu, opera, baletu, 
universitetu, įvairių mokslų 
institutais ir konservatorijo
mis, puikiais gimnazijų ir mo
kyklų pastatais.

Sveikintina yra gerb. amba
sadoriaus idėja, bet jai įgyven
dinti reikia didelių pastangų, 
planavimo, pasišventusių žino
vų ir, kas svarbiausia, lėšų.

Hamiltono, Ont. miesto suorganizuotame tarptautiniame folkloro festi
valyje “Earthsong” 1994 m. liepos 2 d. pakviestas dalyvavo ir Vilniaus 
liaudies dainų bei muzikos ansamblis “Ūla”. Nuotraukoje birbynininkai 
groja įvadinę melodiją Nuotr. A. Stanevičiaus

Deja, JAV-se tai galėtų suda
ryti teisinių bėdų: pagal ati
tinkamą įstatymą “išeivija” tu
rėtų registruotis kaip “sveti
mos valstybės agentas”. Nėra 
abejonės, jog LKI netrukus pa
jungtų JAV, Kanados ir kitų 
kraštų lietuvių veiklą. Nema
nau, kad jau atėjo metas išei
vijai atsisakyti savo nepriklau
somybės, napaisant, kas ar ko
kia partija bebūtų Lietuvos ar 
gyvenamo krašto valdžioje. 
Tai nereiškia, kad pavieniai 
tautiečiai neturėtų dalyvauti 
politikoje. Priešingai. Tačiau.
LDDP dar nėra įrodžiusi, kad 
yra užsitarnavusi išeivijos 
pasitikėjimą perimti ar įtai
goti jos veiklą. Ką tik matėme, 
ką pasitikėjimas buvusia “no
menklatūra” padarė “kančių 
istorijai”. Nepamirštini ir tie 
laikai, kai lietuviškai kultū
rai buvo padiktuota turėti tau
tinę formą, bet socialistinį 
turinį... Pirmiau apsiuosty- 
kime, kad įsitikintume, jog 
toks “kultūros” suvokimas nė
ra išblukęs vien tik išeivijoje.

Kiek žinau, kultūrinė išei-
vijos veikla tikrai nešlubavo 
ir be jokio suvalstybinimo ar 
pašalinės globos. Kurį laiką 
laikysis ir toliau, ypač, kai 
dabar Lietuvai, o ne išeivijai, 
reikia pagalbos. Kad ir pagal
bos pakelti Lietuvos politinę 
kultūrą. Iš Lietuvos reikėtų 
žinių, kaip argumentuoti, pa
vyzdžiui, prieš Maskvos užma
čias įtvirtinti Lietuvoje tai, 
ką dr. Vytautas Landsbergis 
taikliai pavadino “kilnojama 
Rusijos karine baze” (karinį 
rusų transportą). Tada galėtu
me rašyti į svetimą spaudą, 
užuot gaišinę laiką ginčams 
su ambasadorium apie “istori
jas” ir kultūrą. Ir ambasadai 
nekenktų dažniau išeiti į pla
tesnę JAV spaudą — ne vien 
tik į buvusią prosovietinę, 
kaip “N. Y. Times” ar “Wa
shington Post”. Yra visa eilė 
įtakingų ir Lietuvai draugiš
kų konservatyvių JAV žurnalų 
bei laikraščių. Tuo būdu am
basada per dęšiniosios link
mės spaudą galėtų pasiekti 
plačią JAV putjiiką.

Lietuvai svarbu pirmiau iš
spręsti visą eilę opių ir net 
gyvybinių reikalų, prieš imant 
sielotis šokių ir dainų ateiti
mi. Pagaliau, laimei, ir pats 
ambasadorius teigia, jog “gais
ras šiuo klausimu nedega”. 
Tad eikime su išeivijos pagal
bos vandens kibirais ten, kur 
reikalai yra gerokai įsilieps
noję.

Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimo dalyviai Anykščiuose turėjo progos aplankyti ir 
garsųjį Puntuką. Nuotraukoje KLB krašto valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS (viduryje) su Anykščių gimnazijos 
direktoriumi SAULIUMI NEFU (kairėje), šalia torontietė AUŠRA KARKIENĖ; dešinėje Vokietijos LB pirm. 
ARMINAS LIPŠYS ir ponia

Antrajam sovietų antplūdžiui besipriešinant I
Karinis lietuvių dalinys, prisišliejęs prie vokiečių kariuomenės Lietuvoje 1944 metais, kovėsi 

su besiveržiančiais bolševikais. Čia kovos dalyvio įspūdžiai

Dr. VLADAS KAZLAUSKAS, 
Vilnius

Mes tūnom apkasuos aptemę 
Per kaukiančią dieną ir naktį. 
Mūs širdys drebėjiman žemės 
Įspaustos granatų rauda ...

Jau antra savaitė mūsų kuo
pa, kaip kurmiai, įsirausėme į 
kietą, beveik du mėnesius ne
mačiusią lietaus Papilės apy
linkės žemę. Su vargu išsikasę 
siaurus, vingiuotus pėstininkų 
apkasus, maždaug per dešimtį 
metrų vienas nuo kito ir pra
platinę į priešo pusę griovio 
sieną, juose tūnome dieną ir 
naktį.

Ištikimas kareivio sąjungi
ninkas - giedra. Per liepos ir 
rugpjūčio mėnesius danguje 
nepasirodė nė vienas debesė
lis. Giedra ir melsvas Žemai
tijos dangus, kurio rimtį kar
tais sudrumsdavo bolševikų 
bombonešiai, skrisdami bom
barduoti Karaliaučiaus, su
darė fronto kareivio kasdie
nybės dalį.

Giedra prieš laiką subran
dino darbščių žemaičių išau
gintą derlių, kurio, deja, jie 
nesuspėjo sudoroti. Prieš mū
sų akis, niekieno žemėje, pūp
so tvarkingai surikiuotos nu
kirstų rugių gubos, toliau gel
tonuoja miežių laukas, kurių 
nusvirusios varpos laukia dal
gio, o visai arti, prie pat apka
sų, tęsiasi didelis nupjautas 
mišinių plotas, kurių surištos 
kupetėlės, kaip kurmiarausiai, 
išsimėtę dideliame plote, su
daro neblogą priedangą lauko 
patruliams šliaužti į niekie
no žemę ir, jais užsimaskavus, 
stebėti kitoje upės pusėje bol
ševikų judėjimą.

Sūriu prakaitu aplaistytas 
žmonių triūsas nuėjo veltui. 
Kelių kilometrų pafrontės ruo
že gyventojai buvo iškeldinti 
į saugesnę vietą, turėjo pa
likti nesuvežtus javus, soduo
se augančius vaisius ir pasi
imti tik tai, kas galėjo tilpti 
vežimuose.

Kitoje pusėje - bolševikai
Jų augintų javų laukuose iš

sirausėme apkasus mes - Lietu
vos savanoriai - ir besikėsinan
tieji į mūsų laisvę, turtą ir gy
vybę - bolševikai. Mes apsika
sėme vasarojaus lauke, iš ku
rio patogu kontroliuoti bolše
vikų pusėje esančius jų apka
sus, tikslinti artilerijos ir mi
nosvaidžių ugnį. Priešais mus, 
maždaug už trijų šimtų metrų, 
kitoje upės pusėje - bolševi
kų apkasai. Paprasta akimi ge
rai matosi, kaip jie susikūp
rinę išlenda iš savo apkasų ir 
dingsta netoli esančiuose ūki
ninkų namuose.

Mūsų pozicijų užnugaris ki
toks. Už pusės kilometro nuo 
mūsų apkasų - nedidelis miš
kelis, kuriame artilerijos po
zicijas įsirengė vokiečių lau
ko gaubicų artilerijos bata- 
rėja, pavadinta egzotišku “lau
kinės kiaulės” vardu. Savotiš
ka romantika sekti iššauto ar
tilerijos sviedinio skrydį, ku
ris vaiskiame danguje gerai 
matosi. Kadangi būdavo šau
doma nedidele trajektorija į 
netoli esančias bolševikų po
zicijas, kartu su iššauto šū
vio garsu galima matyti ne tik 
lekiantį sviedinį, bet ir jo spro
gimo sukeltą žemės stulpą.

Bolševikai nelikdavo skolin

gi. Turėdami žymiai didesnę 
ginklų ir gyvosios jėgos per
svarą, jie visą laiką “čiupinė
davo” silpnąsias mūsų vietas, 
matyt, turėdami tikslą persi
kelti per Ventą ir sudaryti mū
sų pusėje prietiltį. Toks ban
dymas įvyko truputį vėliau.

Tame pačiame miškelyje bu
vo įsikūręs mūsų kuopos va
dinamasis ūkio būrys: lauke 
virtuvė ir šaudmenų, o tikriau 
pasakius, lengvųjų pėstinin
kų ginklų šovinių sandėlis. 
Kuopos ūkį tvarkė Lietuvos 
nepriklausomybės kovų sava
noris, dviejų Vyčio kryžių ka
valierius Jonas Kirdeikis. 
Jam talkino buvęs statybos ba
taliono rytų fronto karys Sai- 
mininkas ir Plechavičiaus ka
ro mokyklos kursantas Juozas 
Vanagas.

Gyvenimas apkasuose
Miškelio pakraštyje stovi 

keli apleisto dvaro pastatai. 
Viename jų, įrengtoje artile
rijos sekykloje, prigludęs prie 
žiūronų, pasikeisdamas su Ka
ziu Urbonu, budi ir atidžiai 
seka ugnies taškus Pranas Če
pėnas. Jie abu studentai, lais
vai kalbantys vokiškai, tiksli
na “laukinės kiaulės” artileri
jos ugnį.

Mūsų kuopos dešinėje ir kai
rėje pusėse apkasuose tūno 
kitos dvi bataliono kuopos. 
Jos sudarytos iš įvairaus am
žiaus ir skirtingų profesijų 
savanorių, kurie paėmė šau
tuvą, kai Tėvynė šaukė. Vieni 
jų, rytų fronte praėję per ugnį 
ir vandenį, dabar kaunasi sa
vanorių divizijose. Kiti - ūki
ninkai, buvę Lietuvos kariuo
menės savanoriai, šauliai, vie
tinės rinktinės karo mokyklos 
kursantai ir kitų batalionų ka
riai. Jie po gegužės mėnesio 
nesutarimų su Vokiečių karine 
vadovybe buvo išsklaidyti, o 
dabar, Tėvynei pašaukus, stojo 
ginti savo žemės.

Prisimenu nežinomo poeto 
žodžius:

Nieko, nieko nebeliko, 
kas tik jaunas buvo. 
Tas išėjo, iškeliavo 
Spausdamas šautuvą ...

Dabar trumpam vėl grįžkime 
į apkasų kasdienybę. Kiekvie
ną rytmetį vyrai iš ūkio būrio 
termusuose į pirmąsias linijas 
atgabena karštos arbatos, ka
vos, sriubos, išduoda dienos 
davinį - duonos, lydytų kiau
lienos taukų, tūbelę olandiš
ko sūrio, cukraus arba ledi
nukų saldainių ir po 6 cigare
tes. Taip prasidėdavo įprasti
nė diena fronte. Su rytmečio 
žara sugrįždavo iš niekieno 
žemės lauko patruliai, kurie 
papusryčiavę krisdavo į apka
sus poilsiui.

Skyrininkas, augalotas Lie
tuvos kariuomenės puskari
ninkis Jonas Masiulis, pasi
lenkęs prie sunkiojo “Dres
den” kulkosvaidžio, gražiai iš
lyginęs šovinių kaspinus, ret
karčiais paimdavo žiūronus ir 
apžvelgdavo bolševikų pozici
jas. Kitame būrio skyriuje - 
kulkosvaidininkas Leonas Kir
deikis. Vakar jis į “skutamu 
skridimu” pralėkusį naikintu
vą atidengė ugnį iš kulkosvai
džio, bet nepatogi šaudymo pa
dėtis neleido pasiekti tikslo 
- numušti lėktuvo. Dabar jis 
su antruoju kulkosvaidžio nu
meriu - Pranu Namajūnu ruo

šiasi suktikti bolševikų lėk
tuvus.

Pavojaus vyšnios
Apie pietus pabudo ir lauko 

patruliai - broliai Bronius ir 
Albertas Šileikiai. Jie naktį, 
niekieno žemėje, prišliaužę 
prie pat upės, užtiko nedidelį 
vyšnių gojelį. Vaismedžių ša
kos linko nuo prisirpusių uo
gų. Mūsų patrulių pateiktos 
žinios apie aptiktas vyšnias 
sukėlė būryje nemažą susido
mėjimą. Juoba, kad vyšnios bu
vo mūsų, o ne priešų pusėje, ir 
jas nuo bolševikų apkasų sky
rė giloka, nors ir neplati upė. 
Didelės rizikos, kad apmėtys 
rankinėmis granatomis, nebu
vo, nes nuo anų apkasų iki vyš
nių gojelio buvo maždaug 80 
metrų. Puskarininkis Masiu
lis - geras virėjas, išgirdęs 
apie vyšnias, apgailestauda
mas tarė: “Vyrai, kokius aš 
jums išvirčiau leistinukus su 
vyšniomis! Mūsų būrys turi 
cukraus atsargą, o aš iš lau
ko virtuvės gaučiau kvietinių 
miltų...”

Po tokios skyrininko šnekos 
kilo mintis ateinančią naktį 
pasiskinti vyšnių niekieno 
žemėje. Šliaužti vyšniauti te
ko šio rašinio autoriui, Ute
nos gimnazijos moksleiviui, 
buvusiam Plechavičiaus karo 
mokyklos kariūnui, su Pranu 
Namajūnu. Pranas buvo retas 
karys, be jokio baimės jaus
mo. Kilęs jis iš Rytų Aukštai
tijos, buvęs šaulys ir 1941 m. 
birželio (22-26 d.d.) sukilėlis. 
Jis turėjo gana keistą įprotį. 
Po kiekvieno iššauto šautuvo 
šūvio ar kulkosvaidžio seri
jos, paliesti šalmo snapelį.

Tai tokie vyrai ruošėsi eili
niam patrulių žygiui į nie
kieno žemę. Kad nekeltume 
triukšmo skindami vyšnias, 
mūsų būrio “enciklopedija” 
(taip mes vadindavome artile
rijos ryšininką Praną Čepė
ną) patarė jas nupjauti, atsi
tempti į mūsų apkasus ir čia 
nuskinti uogas.

Namajūnas išsigalando dur
tuvą, o aš - suomišką peilį. 
Šalmus aprišome avižų šiau
dais, paėmėm Prano Čepėno 
parūpintą maždaug 100 metrų 
ilgio lauko kabelio gabalą, į 
gertuves įsipylėm vandens ir 
iššliaužėme į niekieno žemę. 
Naktis ir tankios avižų ku
petėlės slėpė nuo priešo. Be 
triukšmo prišliaužėme upės 
krantą ir ten esantį vyšnių 
gojelį. Namajūnas, prigulęs 
prie vyšnių. Išrinkau, kaip 
naktį atrodė, derlingiausią 
medelį ir pradėjau tyliai jį 
pjauti. Pjoviau ilgai - apie 
valandą. Nupjovęs atsargiai 
paguldžiau ant žemės, prie 
kamieno pririšau kabelį, o ki
tą jo galą prisitvirtinau prie 
diržo ir nušliaužiau prie bu
dinčio draugo. (Bus daugiau) 

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius



Paskutinis sudiev rašytojui
A. a. ČESLOVAS GRINCEVIČIUS, gyvenęs Amerikoje, 

palaidotas Lietuvoje
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d KULT3RNĖJE VEIKLOJE
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Dar taip neseniai jis buvo 
Čikagoje tarp mūsą, nors jau 
pavargęs, sunkios ligos pa
ženklintas. Lankėme jį ligo
ninėje paskutiniu metu beveik 
kasdien, trumpai pakalbėda
vome, papasakodavome lietu
viško gyvenimo naujienas, kar
tais net truputį pajuokauda
vome. Jis vis laukė, kada ga
lės išeiti iš ligoninės. Norė
jo dar pagyventi. Ir mums at
rodė, kad jis dar pagyvens, pa
sidžiaugs gražia vasaros gam
ta, kurią taip mėgo. Net ir li
goninėje jis vis norėjo matyti 
pro langą bent mėlyną dangų, 
baltus debesis. Vis prašyda
vo, kad langų užuolaidos bū
tų praskleistos.

Ligoninėje Česlovą lankė 
žmona Aldona, nors ir pati ne
stiprios sveikatos. Lankė jį ir 
bičiuliai, bendradarbiai, bet 
jį bei jo žmoną Aldoną globo
jo nuo pat ligos pradžios Ja
nina Rupeikienė ir Kazimie
ras Šablevičius. Jie nuvežda
vo jį pas bičiulius į Peorią, 
Indianą, vežiodavo po gražią
sias Čikagos ir priemiesčių 
apylinkes, nes graži gamta jį 
gaivino, džiugino, teikė vilties.

1994 m. birželio 26 d. apie 
10 v. buvau pas Česlovą. Dar 
pakalbėjome truputį apie ar
tėjantį ateitininkų kongresą. 
Sakė tikįs, kad at-kų idealai 
gyvens amžinai. Atsisveikin
dama padaviau jam ranką (pa
prastai tik žodžiu atsisvei
kindavome). Jis paėmė ją ir, 
man atrodė, liūdnai žiūrėjo. 
Sekančią dieną apie 9.30 vėl 
rengėmės eiti jo lankyti, bet 
suskambo telefonas, ir mums 
buvo pranešta, kad Česlovas 
jau mirė. Apstulbome. Nors 
tai nebuvo visai nelaukta 
staigmena, nes jis buvo sun
kios ligos jau labai iškamuo
tas, bet kažkaip dar nesino
rėjo tikėti. Jis mirė 1994 m. 
birželio 28 d., 8.45 v.r., su
laukęs 81 m. Ir pirmadienį, 
kai sakiau jam sudiev, buvo 
tai jau paskutinis sudiev šio
je žemėje, bet iki pasimatymo 
anapus, galvojau šiandien, 
jo mirties dieną.

. . -• • •*r t' u J r
Studijos ir veikla

Rašytojas Česlovas Grince- 
vičius gimė 1913 m. sausio 17 
d. Vilkijoje, Kauno aps. Gim
naziją lankė Kėdainiuose ir 
Tėvų jėzuitų Kaune. 1933-1938 
m. Vytauto Didžiojo un-te stu
dijavo prancūzų ir slavų lite
ratūrą, pedagogiką, teatro 
mokslą ir bibliologiją. 1936- 
40 m. buvo VDU Teologijos-fi
losofijos fakulteto bibliote
kininkas, o 1941-1944 m. Kau
no VDU bibliotekos direkto
riaus pavaduotojas. Artėjant 
sovietų okupacijai, 1944 m. 
pasitraukė į Austriją ir 5 me
tus gyveno Salzburge, kur ak
tyviai dalyvavo lietuvių veik
loje, mokytojavo V. Krėvės 
lietuvių gimnazijoje ir buvo 
jos vicedirektorius 1946-48 m.

Atvykęs į JAV, apsigyveno 
Brooklyn’e, vėliau Cicero, IL. 
Buvo Cicero Aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos moky
tojas, 1963-67 m. direktorius, 
taip pat Cicero Lietuviškųjų 
studijų instituto lektorius ir 
vedėjas.

Č.G. buvo ateitininkas nuo 
1927 m., at-kų “Šatrijos” me
no draugijos pirmininkas 
1937-38 m. ir jos atgaivinto
jas JAV 1952 m.

Jis taip pat buvo Lietuvių 
rašytojų draugijos pirminin
kas. Jau Lietuvoje rašė lite
ratūros, teatro ir knygos is
torijos temomis “Ateityje”, 
“XX amžiuje”, “Naujojoje Ro
muvoje”, o išeivijoje: “Aiduo
se”, “Ateityje”, “Drauge”, “Eg
lutėje”.

Nuo 1969 iki 1978 m. buvo 
“Draugo” pirmojo puslapio re
daktorius. Pasitraukęs iš pilno 
laiko redaktoriaus pareigų, jis 
redagavo “Spyglius ir dyglius” 
— mėnesinį humoro puslapį 
“Drauge” ir atostogų metu pa
vaduodavo kitus “Draugo” re
daktorius bei vyr. “Draugo” 
redaktorių kun. Praną Garšvą.

Kūriniai
Velionis yra išleidęs visą 

eilę knygų: 1953 m. novelių 
rinkinį “Vidurnakčio vargo
nai”, 1970 m. romaną “Geroji 
vasara”, 1972 m. — “Vyskupo 
katinas”. Keletas jo novelių 
buvo išverstos į anglų k. ir 
išspausdintos žurnale “The 
Marian” bei antologijoje “Li
thuanian Writers in the West”. 
Jo novelės buvo įjungtos į “Ga

bijos almanachą”, “Prozos an
tologiją” ir “Pradalges”.

“Lietuvių literatūra svetur” 
leidiniui velionis sudarė 
“1945-1967 dailiosios litera
tūros bibliografiją”. Jis ir Ali
na Skrupskelienė surinko bei 
redagavo Juozo Brazaičio raš
tus, kurių išėjo 6 tomai. Spau
dai paruošė Aloyzo Barono lei
dinį “Mirti visada suspėsi”, 
išleistą 1981 m.

Lietuvos televizija ekrani
zavo dvi jo legendas ir paro
dė savo programose. Vieną 
jų — “Vilniaus laikrodį” te
ko matyti Čikagoje. Tai buvo 
puikus velionies legendos 
perdavimas vaizdais, muzika 
ir žodžiais, persunktas seno
jo Vilniaus dvasia, to Vilniaus, 
kurį velionis taip labai mėgo. 
Lietuvoje buvo išleista ir jo 
“Geroji vasara”. Jis žinojo, 
kad ji jau išspausdinta, bet 
nebespėjo jos pamatyti.

Nuo 1972 m. velionis buvo 
Pasaulio lietuvių archyvo di
rektorius, kurį jis tvarkė su 
didele meile ir pasišventimu 
iki paskutinių dienų.

Kasdienybėje
Mes buvome kaimynai, gy

venome Čikagos Marquette 
Parke, Mocarto g-vėje. Dėl to 
sutikdavome Česlovą ir jo žmo
ną Aldoną ne tik įvairiuose 
lietuvių kultūriniuose rengi
niuose, bet ir šventėse jie ap
silankydavo pas mus arba mes 
aplankydavome juos jų bute.

Velionis mėgo visa, kas kil
nu, gražu, kas kelia sielą į gė
rį. Česlovo ir Aldonos butas 
puošėsi skoningais lietuviš
kais paveikslais, daugybe kny
gų ir didžiuliu rinkiniu klasi
kinės muzikos bei operų plokš
telių, vaizdajuosčių. Jis net 
buvo įsigijęs tokį instrumen
tą, kuriuo galima buvo išgau
ti įvairius muzikos efektus ir 
kartais juo grodavo.

Nepaprastai mėgo keliauti. 
Yra apkeliavęs su žmona Al
dona Europą, Kanadą, JAV, 
Lietuvą. Jį nepaprastai trauk
davo gamtos grožis, kalnai, 
miškai, ežerai, upės ir seni 
Europos miestai. Salzburg’ą 
ir jo apylinkes prisimindavo 
su ypatinga meile. Kas ten yra 
buvęs, žino, kokio nuostabaus 
grožio yra tenykštė gamta! Kai 
nekeliaudavo, grožėdavosi to
limomis, nuostabiomis šalimis 
vaizdajuostėse. Mėgo ir foto
grafuoti ir darydavo, mano 
nuomone, labai meniškas nuo
traukas.

Jaunimo centras Čikagoje 
buvo lyg jo antrieji namai: į 
Tėvų jėzuitų koplyčią važiuo
davo kas sekmadienį, dalyvau
davo Mišiose, o po jų su arti
mais bičiuliais (Bradūnais, 
Butėnais ir kitais) susitikda
vo JC kavinėje ne tiek užkan
dai, kiek bičiuliškam pabend
ravimui. JC buvo įsikūręs ir 
Pasaulio lietuvių archyvas, 
kuriame jis dirbo. JC kadai
se jis dėstė ir Pedagoginiame 
lituanistikos institute.

Renginiuose
Čia vykdavo ir gausybė kon

certų, teatro vaidinimų, lite
ratūros vakarų ir visokių ren
ginių, kurie jam buvo įdomūs. 
O JC kavinėje rudenį būdavo 
kas penktadienį įdomios vaka
ronės. Česlovas su Aldona ir 
draugais čia visada dalyvau
davo, kartais kaip žiūrovai- 
klausytojai, o kartais ir pats 
Česlovas vadovaudavo progra
moms ar supažindindavo su 
svečiais. Paskutinis jo maty
tas renginys JC buvo A. Lands
bergio “Vėjas gluosniuose”, 
kurį Čikagon atvežė Los An
geles dramos sambūris. Česlo
vas labai džiaugėsi šiuo pa
statymu, gražia veikalo kal
ba. Sakė, kad Landsbergiui 
net laiškelį parašė.

Visuomenėje
Velionis aktyviai dalyvavo 

ateitininkų organizacijoje, 
Lietuvių fronto bičiulių veik
loje, o paskutiniu metu buvo 
Čikagos LFB sambūrio pirmi
ninku.

Česlovas mėgdavo nieko ne- 
užgaunantį humorą, buvo la
bai tvarkingas ir rūpestin
gas. Dar pradžioje birželio, 
mirus šatrijietei ir LF bi
čiulei a.a. Irenai Pemkienei, 
net būdamas ligoninėje rūpi
nosi, kad organizacijos var
du būtų deramai su ja atsisvei
kinta.

Jis sielojosi, kad negali 
nuvažiuoti į Lietuvą ir daly
vauti Ateitininkų kongrese.

Rašytojai Lietuvos krikšto 600 metų sukakties iškilmėse Klivlande 1987 m. Iš kairės: a.a. ČESLOVAS GRINCE
VIČIUS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS, ALDONA GRINCEVIČIENĖ

Savo praeitį atskleidžiant

Apologia pro vita sua
Prel. Lado Tulabos atsiminimai “Nuo Dusios iki Tiberio”

KUN. V. CUKURAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Dramatiniai įvykiai
Antroji prel. Tulabos atsimi

nimų knyga parodo eilę drama
tinių įvykių, kurie palietė pa
tį autorių. Tai pastangos suras
ti asmenį, kuris būtų vertas 
užimti pirmojo lietuvio vysku
po pareigybę - rūpintis lietu
vių išeivijos sielovada. Ir jis 
pats, ir visa eilė jo pažįstamų, 
bičiulių ir gerbėjų laukė, kad 
mitra ir ganytojo lazda bus 
įteikta į prel. L. Tulabos ran
kas. Skaitydamas tuos pusla
pius, taip ir jauti kažkokį slo
ginantį intrigų tvaiką. Praei
na pro L. Tulabą lauktasis pa
aukštinimas, parenkamas kun. 
Pranas Brazys, marijonas.

Psichologiškai suprantama 
nejauki nuotaika, užvaldžiusi 
mūsų autorių, kompetencijos 
ribų susikryžiavimas, prive
dęs prie aštraus pasikeitimo 
laiškais su naujai pakonsek- 
ruotuoju vyskupu. Stebimės, 
kad atsiminimuose randam 
beveik ištisai pateiktą vysk. 
Pr. Brazio laišką, kuriame jis 
ramiai ir šaltai dėsto, kaip 
jam ir daugeliui atrodė tada 
Kolegijos gyvenimas, kokie 
buvo trūkumai, kur randasi kai 
kurių esminių nepriteklių šak
nys. Prel. Tulaba, įgudęs gin
če, randa viskam atsaką ir pa
teisinimą.

Ne tiek sistemingai, bet prak
tiškai ir labai taikliai Kole
gijos rektoriui rašo kun. A. 
Bunga iš Vokietijos, taip pat iš
keldamas ydas, kurios graužia
si į lietuvių kolegijos gyveni
mo pagrindus. Prel. Tulaba, 
atrodo, pajuto mintis tų žmo-

Dar savaitę prieš mirtį, ligo
ninės kambaryje aiškino, ką 
norėtų išreikšti sveikinime 
XII at-kų kongresui. Už poros 
dienų nunešiau jam parašytą 
tą jo sveikinimą, perskaičiau 
jį ir prašiau, kad pasirašytų. 
Jis sunkiai bepasirašė, dar 
prirašė, kad yra buvęs “Šatri
jos” pirmininku ir kad jis dar 
labai norėtų būti su visais 
kongrese. Tą sveikinimą dr. 
Petras Kisielius nuvežė (jau 
po Česlovo mirties) į Vilnių.

Česlovas mėgo žmones, mė
go bendrauti su visais, bet 
nemėgo politikuoti, nors do
mėjosi pasaulio, o ypač Lie
tuvos, įvykiais.

Laidotuvės
Laidotuvės buvo privačios. 

Liepos 1 d. Jėzuitų koplyčio
je buvo atnašaujamos šv. Mi
šios. Koplyčia buvo pilnutėlė 
jo draugų, bendradarbių ir pa
žįstamų.

Šv. Mišias aukojo kun. dr. 
Viktoras Rimšelis, MIC, kartu 
su kitais dviem koncelebran- 
tais prel. Ignu Urbonu ir kun. 
Petru Dauginčiu, SJ. Šv. Mi
šių metu giedojo sol. Dana 
Stankaitytė, vargonais paly
dėjo Kazys Skaisgirys. Pras
mingą ir gražų pamokslą pasa
kė kun. V. Rimšelis, MIC.

Po gedulinių Mišių visi su
sirinko į JC kavinę, kur bu
vo pasakyta visa eilė atsisvei
kinimo kalbų.

Velionies palaikai liepos 
28 d. buvo pervežti į Lietuvą 
ir palaidoti Vilniaus Antakal
nio kapinėse. Lietuvoje jo pa
laikų palaidojimu rūpinosi 
Lietuvos rašytojų draugija. 

nių, kurie gyvena šiokioje to
kioje distancijoje nuo Kolegi
jos ir mato skaidriau. “Gal 
skaudžiausia esti lietuviško
je pastoracijoje, kad ne vie
nas kartais jaučiasi išsinuo
mavęs Šv. Dvasią ir jos vardu 
patvirtina savus įsitikinimus, 
nustumdami kitus į bedvasį 
gyvenimą...” (II, 369 psl.). Au
torius tuojau atsako: “.. .Spė
ju, kad Tavo itin aštrus pasisa
kymas, man asmeniškai taiko
mas, nėra pilnai teisingas .. . 
yra kas turi intereso Tau kal
bėti, juodindamas savo įsivaiz
duotą turimą priešą”.

Prel. Tulabos visoje eilėje 
pacituotų laiškų, jo atsakymų 
neslepiamas kažkoks kartėlis 
nemaloniai nudažo pasakoji
mą, nors jis ir toliau leidžia
si į keliones, ieško paramos 
ir aukų Kolegijai.

Šioje dalyje vis labiau pa
juntam, kad autorių yra už
valdžiusi kovos ir apsigyni
mo nuotaika. Jis kovingai pa
sitinka tikrus ir įsivaizduotus 
priešus, ypač tuos, kurie tapa
tinami su Lietuvių fronto bi
čiuliais.

Jis mato visuose, kurie su 
juo nesutinka ar išdrįsta ką 
kritiško pasakyti apie jį ir pa
čią Kolegiją, kažkokį piktą suo
kalbį. Atrodo, kad jis kartais 
elgiasi tarsi nedraugų graso
mas berniukas, kuris gindama
sis lyg remiasi į už pečių sto
vintį tėvą - galingą, stiprų ir 
autoritetingą. Tik meskim akį 
į atsiminimuose aprašomą au
tobiografiją. Sentimentaliai ir 
švelniai, jautriai ir pamal
džiai prisimena savo motiną, 
už ją meldžiasi, bet tėvas vos 
paminėtas. Jo tikrieji “tėvai” 
ir dažnai minimi “vyresnieji” 
yra kardinolai Pizzardo, Samo- 
re, Piaza, vyskupas P. Brizgys.

Antrojoje knygoje pastebima 
kažkokia melancholija: didie
ji prel. Tulabos autoritetai, 
“tėvai” pamažu traukiasi, tols
ta. Mirties angelas vieną po 
kito pasišaukia jo didįjį au
toritetą Pijų XII, Lietuvoje 
miršta jo jaunų dienų globė
jas vysk. Karosas, sovietų la
geriuose miršta arkivyskupas 
Reinys, miršta ir jo politiniai 
mokytojai: prel. Krupavičius, 
dr. Karvelis, dar vėliau Dievas 
pasišaukia ir jo didįjį globė
ją kardinolą Pizzardo, dar vė
liau kardinolą Samorę.

Padvelkia melancholija
Melancholijos šydas darosi 

vis ryškesnis, kai sekam tuos 
visus “praradimus”. Čia tik vie
na iliustracija. Kai prel. L. 
Mendelį Viešpats pašaukė pas 
save 1982 metų liepos 15 die
ną, aš pasijutau esąs tikras 
našlaitis. Jo nuolat ilgiuosi”. 
Palieka šį pasaulį ir vysk. V. 
Brizgys, nuolatinis jo rėmė
jas, vyr. brolis ir bičiulis, su 
kuriuo pasikeista bene dau
giausia laiškų. Paskutinis ir 
gal pats skaudžiausias smū
gis - tai toji diena, kai jis iš 
savo rankų paleido Šv. Kazi
miero kolegijos vairą - pasku
tinį konkretų ryšį su tiek lai
ko jam priklausiusia “myli
mąja” kolegiją. Tiek daug bu
vo iškentėta, vargta, sirgta ir 
sielotasi... Dabar jis josios 
artumoje tik svečias - žilagal
vis senelis.

Melancholija dvelkia šie at
siminimai ypač dėl to, kad iš jų 
puslapių prieš skaitytojo akis 
iškyla pats atsiminimų auto
rius. Tai asmuo, kurio visa 

veiklos struktūra ir dinamika 
lieka horizontinėje plotmėje. 
Mes nustembam, kai sekam vi
sas tas keliones, minimas stu
dijas Romoje ir Jeruzalės 
“Ecole biblique”, jo keliones 
po Graikijos žymiąsias istori
nes ir meno kūriniais papuoš
tas vietoves. Pasigendam verti
kalinės dimensijos. Horizon- 
tiniam asmeniui būdinga kie
kybinė charakteristika. Buvo 
labai daug keliauta, surinkta 
daug aukų, sukaupta daug pa
žįstamų asmenų .. . Praneši
muose vyresniesiems minimi 
tik skaičiai, vos vienu žodžiu 
pasakoma, kad dvasinė būklė 
Kolegijoje gera ir nieko dau
giau.

Žmonių vertinimai
Mesdami žvilgsnį į visą kny

gos (dviejų tomų) “Nuo Dusios 
iki Tiberio” turinį, pastebim, 
kad autorius yra labai greitas 
sutiktus asmenis skirstyti į 
tam tikras kategorijas ir drą
siai juos vertinti. Štai pvz., lan
kydamasis lietuvių seselių vie
nuolyne Putname, Connecticut 
valstijoje, jis šitaip nusako to 
vienuolyno ilgametį kapelio
ną kun. Stasį Ylą: “Tai mielas 
ir vertingas kunigas, Stuttho- 
fo lagerio kankinys, linkęs į 
žurnalistiką. Populiarus savo 
raštijoje ir katalikiškoje veik
lose. Jei būtų buvęs gilesnis 
teologijos studijose, būtų bu
vęs tikrai didelė asmenybė” (II, 
165 psl.). Šitokia charakteris
tika ir apskritai žmonių skirs
tymas į tam tikras kategorijas 
yra būdinga “horizontinės” di
namikos asmenims. Tik ką pa
cituoti žodžiai apie kun. St. 
Ylą, atrodo, galėtų tikti pa
čiam prel. L. Tulabai. Jei bū
tų giliau ir nuodugniau atsi
davęs biblinėm studijom, tik
riausiai būtų pasiekęs vieno 
iškiliausių Šv. Rašto specia
listų Baltijos kraštuose.

Netikslumai
Atidesnis šių atsiminimų 

skaitytojas, pastebės keliose 
vietose netikslumų. Neliečiant 
kalbos, stiliaus, gramatikos 
ir sintaksės (tai turėtų atlik
ti kalbos specialistai), į akis 
krinta du netikslumai. Auto
rius, rašydamas apie Pijaus XI 
antikomunistinę encikliką, pa
daro klaidą jos pavadinime. 
Turi būti: “Divini Redempto- 
ris”, paskelbta 1937 m. Kriti
kuodamas “frontininkus”, au
torius netiksliai sako, kad anų 
visų įkvėpėjas-šaltinis esąs 
Bergson-Maritain veikalas “De
mocratic integral”. Reikia: 
Jaques Maritain, “Humanisme 
integral”, Paryžius, 1947 m. 
Autorius mini miestelį - Rad
viliškio Nemunėlis. Reikia su
keisti žodžių eilę.

Kyla klausimas, kokios reikš
mės turės prel. Tulabos atsimi
nimai lietuvių kultūros-religi- 
jos istorijai? Medžiagos gausu, 
bet objektyviam ir pilnesniam 
vaizdui, kuris apims mūsų tau
tos istoriją tarp Antrojo pasau
linio karo pabaigos iki XX š. 
pabaigos, reikia laukti ir kitų 
asmenų atsiminimų, ypač tų, 
kurie gyveno Romoje, Vidurio 
bei Vakarų Europos teritori
joje ir buvo prel. L. Tulabos 
amžininkai. Nors nesitikime 
rasti trečiojoje knygoje kaž
ko naujo, jau pasirodžiusius 
du tomus istorikams teks gero
kai pasijoti, kad išeitų tikres
nis, patikimesnis vaizdas.

• Mirtis yra tada prasminga ir 
graži, kai ji ne mirčiai, o gyvenimui 
skirta. Kada tauta prieina tokią lem
tingą kryžkelę: išlikti ar žūti, tau
ta turėtų pasirinkti gyvenimą, ne 
mirtį. (J. Aistis)

Niujorkiečio dail. Juozo Bag
dono apžvalginė tapybos kūrinių 
paroda su joje vyraujančiais 
abstraktiniais darbais balandžio 
30 — gegužės 1 d.d. įvyko Kultū
ros židinyje. Jon buvo įjungta ir 
Lietuvos temas atspindėjusių kū
rinių. Mat dail. J. Bagdonas ten 
lankėsi du kartus 1992-93 m., nu
vežęs dalį savo darbų. Parodą Kul
tūros židinyje įvadiniu žodžiu ati
darė iš-Vašingtono atvykęs Lietu
vos ambasadorius dr. Alfonsas Ei
dintas. Ją surengė Lietuvių mote
rų federacijos Niujorko klubas.

Dail. Alfonso Dargio tapybos 
darbų ir paspalvintų medžio rai
žinių parodą Čikagos bei jos pla
čiųjų apylinkių lietuviams Lemon- 
te kovo 19 — balandžio 4 d.d. su
rengė Lietuvių dailės muziejus. 
Dail. A. Dargis, savo studiją tu
rėjęs Ročesteryje, yra vyriausios 
kūrėjų kartos atstovas, gimęs Rei- 
vyčiuose, dabartiniame Mažeikių 
rajone, 1909 m. gegužės 12 d. Jis 
— Kauno meno mokyklos auklė
tinis, studijas gilinęs Austri
joje, Vienos meno akademijoje, 
dirbęs dekoratoriumi Vokietijos 
teatruose. Tad nenuostabu, kad 
Danas Lapkus, “Draugo” skaity
tojus supažindindamas su dail. 
A. Dargio paroda Lemonte, jo 
grafiką laiko tapybiška, o tapy
bą— grafiška.

Amerikos lietuvių dailės klu
bas Čikagoje 1994 m. išleido dvie
jų autorių poezijos ir meninių nuo
traukų rinkinį “Dvigubas solo”. 
Jam panaudoti 1983-94 m. rašyti 
Loretos Vaškus eilėraščiai ir da
tų neturinčios fotomenininko Al
gimanto Kezio nuotraukos. Virše
lis — taipgi dail. Loretos Vaškus. 
Tad atrodo, kad antroji rinkinio 
autorė yra ne tik poetė, bet ir dai
lininkė. Mums ji negirdėta, ne
įjungta Juozo Kapočiaus enciklo
pedijom Arvydas Reneckis, rašy
damas įvadą šiam leidiniui, pra
sitaria, kad Loreta eilėraščius 
pradėjo kurti Lietuvoje. Apie 
patį rinkinį skaitytojams jis pa
sakoja: “Pirmą kartą į viešumą 
išeinantys Loretos Vaškus eilė
raščiai ir tarp jų įsiterpiančios 
žymaus foto menininko Algiman
to Kezio nuotraukos sudaro sa
votišką derinį, kuriame prie har
monijos pratusiai akiai bergždžia 
būtų ieškoti kokių nors atitikme
nų. Žodžiai ir vaizdai čia vienas 
kito neiliustruoja, nepaaiškina; 
ir netgi asociatyviai žvelgdami, 
vargu, ar susietume, kad jie bū
tų buvę vienas kito įkvėpimo šal
tiniu. Šiuos tekstus ir vaizdus per
smelkia galbūt vienintelis visa 
apimantis solo — vienatvės bal
sas ...” Leidinio kaina nepažy
mėta. Jis gaunamas “Galerijoje”, 
4317 S. Wisconsin Ave., Stick
ney, IL 60402, U.S.A.

A. a. Česlovo Grincevičiaus, 
Čikagoje birželio 28 d. mirusio 
žurnalisto ir rašytojo, antroji lai
dotuvių dalis įvyko Vilniuje. Su 
šio darbštaus išeivijos lietuvio 
veikla ir atliktais darbais tau
tiečius Lietuvoje supažindino ten 
Kazio Bradūno parašytas nekrolo
gas, paskelbtas “Literatūroje ir 
mene” liepos 9 d. Urna su velio
nies pelenais liepos 29-31 d.d. 
buvo išstatyta Lietuvos rašyto
jų sąjungoje. Paskutinei nakčiai 
ji buvo perkelta Tremtinių koply- 
čion Vilniaus arkikatedroje. Rug
pjūčio 1 d. gedulines Mišias at
našavo jos klebonas mons. Kazi
mieras Vasiliauskas. Tada laido
tuvių dalyviai autobusais buvo 
atvežti į Antakalnio kapines prie 
iškastos duobės. Su velioniu at
sisveikino: Lietuvos rašytojų są
jungos valdybos pirm. Vytautas 
Martinkus, urną su pelenais prie 
duobės atnešęs poetas Kazys Bra- 
dūnas, rašytojas Albertas Zala
torius, Lietuvos rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus vardu kalbė
jęs Petras Palilionis. Kiti kal
bėtojai atstovavo: Juozas Tume
lis — “l laisvę” fondo Lietuvos 
skyriui, Juozas Baužys — “I lais
vę” žurnalui ir fondo tarybai, 
Lietuvių fronto bičiuliams ir at
eitininkams sendraugiams Čika
goje. Savo eilėraščius skaitė ve
lionies jaunystės dienų bičiulis 
poetas Leonas Narbutas. Religinę 
apeigų dalį atliko mons. K. Va
siliauskas. Giminių vardu visiems 
padėkojo velionies našlės Aldo
nos Grincevičienės pusseserė Lai
ma Žibertienė. Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos pirm. V. Mar
tinkus apgailestavo, kad ten tė
ra žinomas tik Kaune išleistas mo
zaikinis Č. Grincevičiaus roma
nas “Geroji vasara”. Dabar tiki
masi vienu tomu išleisti Lietuvių 
rašytojų draugijos premija įver
tintus “Vidudienio varpus” ir 
jaunimui skirtą “Vyskupo kati
ną”.

Filologijos dr. Jonas Kazlaus
kas, žymusis Vilniaus universi
teto profesorius, gimęs 1930 m. 
rugpjūčio 1 d. Matiešionyse, da
bartiniame Prienų rajone, tragiš
kai mirė 1970 m. rudenį. Mirties 
priežastis ir jos aplinkybės tebė
ra neišaiškintos. Oficialiai buvo 
paskelbta, kad jis nuskendo Nery
je, neatsakant į klausimą, ar jis 
pats nusižudė, ar buvo nužudytas. 
“Literatūros ir meno” savaitraš
čio pranešimu, velionis dingo 
1970 m. spalio 8 d., išėjęs iš Lie
tuvos mokslų akademijos biblio
tekos. Mirtį tyrusi medikų komi
sija “Tiesos” dienraštyje teigė, 
kad velionies lavonas Neryje bu
vo rastas tik 1970 m. lapkričio 
17 d. Atrodo, kalbininkas dr. J. 
Kazlauskas buvo rimtai susikir- 
tęs su Maskva ir jos KGB saugu
miečiais Lietuvoje, Mat jį Pen
silvanijos universitetas 1970 m. 
buvo pakvietęs skaityti paskai
tų vieną semestrą. Amerikiečiai 
kvietėjai gavo atsakymą iš Mask
vos, pranešantį, kad prof. dr. J. 
Kazlauskas Filadelfijon negalės 
atvykti dėl didelio darbo krūvio 
Vilniaus universitete. Apie šį 
kvietimą kompartijos biurokra
tai Maskvoje net nebuvo painfor
mavę paties prof. dr. J. Kazlaus
ko. Apie tai jis sužinojo tik ge
rokai vėliau iš pačių kvietėjų, kai 
šaukštai jau buvo po pietų. Tad 
KGB saugumiečiai, norėdami nu
tildyti Maskvai žalingą prof. dr. 
J. Kazlausko protestą, jį galėjo 
nužudyti ir lavoną paslėpti Ne
ryje, inscenizuodami nusiskandi- 
nimą.

Atgimstančioje Lietuvoje ve
lionis buvo prisimintas Matiešio
nyse 1990 m. vasarą šešiasdešim
tojo gimtadienio proga. Danutė 
Dvilinskaitė, informuodama “Lie
tuvos aido” skaitytojus rašo, kad 
tada Birštono girininkės Teresės 
Murauskaitės iniciatyva buvo su
tvarkytas velionies tėviškėn ve
dantis kelias, nutiestas iki jo gim
tosios sodybos ir ten įrengtos au
tobusų bei automobilių aikštelės. 
Penkias koplytstulpio stiliaus 
ąžuolines kelio rodykles J. Kaz
lausko tėviškėn nudrožė A. Saka
lauskas, A. Antanavičius, K. Gri
gonis ir D. Jurevičius. Pradėtas 
darbas po ketverių metų buvo 
baigtas šią vasarą. Birštone su
sirinkę prof. dr. J. Kazlausko gi
minės, artimieji bei jo gerbėjai 
dalyvavo Birštono šventovėje 
klebono kun. J. Dalinevičiaus 
velionies atminimui atnašauto
se Mišiose, apžiūrėjo viešojoje 
bibliotekoje G. Mačiūtės sureng
tą parodėlę. Kun. J. Dalinevičius 
kryžkelėse pašventino penkias 
ąžuolines kelio rodykles. Tada 
visi susirinko Kazlauskų sodyb
vietėje prie tautodailininko Ipo
lito Užkurnio sukurtos medinės 
prof. dr. J. Kazlausko skulptū
ros. Velionį prisiminė mokytoja 
A. Adomonienė, buvusi jo klasės 
draugė, Prienų krašto muziejaus 
direktorė A. Aleknavičienė, kle
bonas kun. J. Danilevičius. Ma- 
tiešonių kaimo dainininkių prof, 
dr. J. Kazlausko atminimui skir
toje dainoje skambėjo jautrūs 
žodžiai: “Nepareisiu, motinėle, 
per sodelį takeliu ...”

Su dr. A. Kuncevičiaus vado
vautų kasinėjimų Trakuose re
zultatais “Lietuvos aido” skaity
tojus supažindina Stasys Stace- 
vičius birželio 28 d. laidoje: “Se
nuosiuose Trakuose nukasus pilia- 
vietės kultūrinį sluoksnį rasti pi
lies pamatai. Dabar nebeliko dve
jonių, kad pilis buvo ne medinė, o 
tvirto mūro. Sienos 2 m, akmeni
nės, fasadas apmūrytas plytomis. 
Rišta baltiškai — viena plyta il
ga, kita trumpa. Rasta nemažai 
puodų šukių, datuojamų XII-XIV 
a., du arbaleto (kilpinio lanko 
— V. Kst.) strėlių antgaliai iš ko
vų su kryžiuočiais laikų. Lietu
vių ar vokiečių jie, neaišku. Pa
sak dr. Albino Kuncevičiaus, ant
galių gamybos technologiją lie
tuviai perėmė iš kryžiuočių. Pi- 
liavietėje atkasta ir gyvulių kau
lų, galinčių būti dar V a. Atokiau 
nuo piliavietės, slėnyje iškasta 
V-VIII a. keramikos šukių. Vadi
nasi, žmonių čia gyventa labai 
seniai. Valdovai atsikėlė vėliau. 
Archeologai svajoja surasti kapi
nes. Juk Lietuvoje, išskyrus Alek
sandro palaikus Arkikatedroje, 
daugiau kunigaikščių kapų neži
noma. Gal pavyks aptikti ir kulto 
vietą, alkavietę . . .” Archeolo
gai ypač susidomėję Bedugnės, 
Pilialaukio, Šventininkų kaimais. 
Mat juose didelį istorijos turtą 
galėjo sunaikinti ilgus metus im
tas žvyras statybinių medžiagų 
gamyklai. Dėl jo ten jau nukastas 
kvadratinis kilometras kultūrinio 
sluoksnio. v. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 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...... 6.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
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. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.25%
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.50% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

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

1994 metų Toronto lietuvių golfo klubo narių metinio susirinkimo dalyviai. Sėdi iš kairės: A. Jonikas, T. Eiman- 
tienė, pirm. A. Zaleskis, A. Stauskas. Stovi iš kairės: S. Podsadeckis, D. Laurinavičius, kun. Augustinas Simana
vičius, OFM, St. Kėkštas, R. Kymantas, J. Danaitis, A. Grigas, A. Zalagėnas, Alg. Simanavičius, D. Marijošius, V. 
Radžiūnas ir V. Danaitis Nuotr. Sig. Krašausko

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

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

HOMELIFEĮ
Realty One Ltd.

mūsŲ $10,000 loterijoje

MARIJANĄ McKINNON
- Patarnavimas persikraustant privačiai 

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

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

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

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

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

sutvarkymas • prieplaukos • garažai • tvoros • medžių pjovimas
• virtuvės, vonios remontas ir apdaila arusių 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.

Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.

Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

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

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Baltiečių lauko teniso 
pirmenybės

1994 m. Š. Amerikos baltiečių lau
ko teniso pirmenybės įvyks JAV- 
bių latvių atvirų pirmenybių rėmuo
se rugsėjo 3-4 d.d. Wickertree Ten
nis Club, 5760 Maple Canyon Dr., 
Columbus, OH. Tel. 614 882-5725. 
Vykdo - JAV-bių latvių sekcija. Var
žybų pradžia abi dienas nuo 8.30 v. 
ryto. Registracija - šeštadienį nuo
8 v. ryto.

Programa: vienetai - vyrų, senjorų 
45-54 m., veteranų (55 m. ir vyres
nių), jaunių (1976 m. gimimo ir jau
nesnių) ir moterų (tik viena klasė). 
Dvejetai - vyrų, moterų, mišrus ir 
senjorų (45 m. ir vyresnių). Klasi
fikacija - pagal žaidėjo amžių 1994 
m. rugsėjo 3 d., išskyrus jaunių kla
sę. Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams. 
Dalyvių registracija - iki rugsėjo 
1 d. pas JAV latvių teniso vadovą 
Edgars Bedritis, 5680 Forest Grove 
Ave., Westerville, OH 43081. Tel. 
614 523-0009. Faksas - tas pats nr.

Papildoma informacija - Arturs 
Zageris, tel. 614 236-5690 (namų), 
tel. 614 459-5200 (darbo). Lietuviai 
žaidėjai informacijas taipogi gali 
gauti pas ŠALFASS-gos c. v-bos gen. 
sekretorių Algirdą Bielskų tel. 216 
486-0889, ar pas ŠALFASS teniso va
dovą dr. Algį Barauską tel. 810 258- 
6535. Varžybos bus vykdomos priva
čiame klube, uždarose patalpose, 
išskirtinai gerose sąlygose. Lietu
viai tenisininkai kviečiami šiose 
varžybose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Lengvosios atletikos 
pirmenybės

1994 m. Š. Amerikos baltiečių ir 
lietuvių lengvosios atletikos pir
menybės įvyks rugsėjo 10-11 d.d. 
Aidershot High School, 50 Fairwood 
Place, West, Burlington, Ont. Pir
menybes vykdo ŠALFASS Lengvo
sios atletikos komitetas, talkinant 
Toronto “Aušros”, “Vyčio” ir Hamil
tono “Kovo” klubams. Lietuvių pir
menybės išvedamos iš baltiečių. 
Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų, 
moterų, jaunių A (17-19 m.), jaunių 
ir mergaičių B (15-16 m.), C (13-14 m.), 
D (11-12 m.), E (9-10 m.), F (žemiau
9 m.), vyrų ir moterų “Sub-masters” 
(35-39 m.) ir visų klasių “Masters” 
- (40-44 m.) ir t.t. kas 5 metai. Prie
auglio klasifikacija - pagal dalyvio 
amžių 1994 m. gruodžio 31 d. “Sub- 
masters” ir “Masters” - pagal daly
vio amžių varžybų dieną. Dalyvių 
skaičius neapribotas visose kla
sėse.

Varžybų pradžia rugsėjo 10, šeš
tadienį, 1.30 v.p.p. Registracija - 
nuo 12 vai. Sekmadienį varžybų tą
sa nuo 10 v. ryto. Dalyvių registra
cija - iki rugsėjo 7 d. imtinai šiuo 
adresu: Mrs. Irena Wilkinson, 2783 
Kinnerton Cresc., Mississauga, Ont, 
L5K 2B3. Tel. 905 822-0302. Papil
domi ryšiai: Algis Malinauskas, 
varžybų vadovas tel. 905 844-7694, 
Algirdas Bielskus tel. 216 486-0889. 
Klubams nepriklausą dėl informaci
jų gali kreiptis į Ireną Wilkinson, Al
gį Malinauską, Algirdą Bielskų ar į 
bet kurį lietuvių sporto klubą.

Šių metų varžybos bus vykdomos 
platesne apimtimi. Atgaivinant 
ankstyvesnes tradicijas, šiais me
tais svečių teisėmis yra pakviesti 
dalyvauti ir vietiniai suomių, uk
rainiečių ir lenkų lengvaatlečiai. 
Dalyvavimas atviras visiems lietu
vių lengvaatlečiams.

ŠALFASS c. valdyba ir 
Lengvosios atletikos komitetas

Tomas Pūkštys antroje vietoje
JAV ieties metimo čempionas 

Tomas Pūkštys birželio 18 d. Knox
ville, Tenn, valstijoje įvykusiose 
1994 m. JAV lengvosios atletikos 
pirmenybėse užėmė antrą vietą su 
gana kukliu - 77.86 m. rezultatu. 
Tai buvo pats pirmasis Pukščio di
desnis pasirodymas šiemet, nes jis 
ilgoką laiką buvo susižeidęs ir abe
jojo, ar iš viso šiose pirmenybėse 
galės dalyvauti. Nepaisant to, kad 
paskutiniu metimu jis buvo pasie
kęs gana aukštą pasekmę, teisėjai 
nusprendė linijos peržengimą. Po 
šių pirmenybių Tomas trumpam lai
kui buvo sugrįžęs pas savo tėvus į 
Čikagą ir čia buvo proga su juo ilgė
liau pasikalbėti. Jis paminėjo, kad 
netrukus važiuos treniruotis ir var

žytis į Suomiją. Šiemet jis nenuma
to daug varžybų, nes nori galutinai 
pasveikti. Beje, šis sportininkas 
prieš dvejus metus - pagal savo 
pasekmes pasaulyje buvo penktoje 
vietoje. Jis tikisi, kad olimpiniuo
se žaidimuose Atlantoje laimės vie
ną iš medalių. E. Šulaitis

Dar apie ledo ritulio 
varžybas

Detroite 1994 m. gegužės 27-29 d.d. 
ŠALFASS-gos metinių žaidynių me
tu vykusiose ledo ritulio varžybose 
dalyvavo Detroito “Kovo”, Čikagos 
“Gintaro”, Hamiltono “Kovo” ir To
ronto “Jungties” komandos. Gegužės 
28, šeštadienį, sužaistų rungtynių 
rezultatai: Detroito “Kovas” - Čika
gos “Gintaras” 4:4, Hamiltono “Ko
vas ” - Toronto “Jungtis” 4:2, Hamil
tono “Kovas” - Čikagos “Gintaras” 
6:3 ir Toronto “Jungtis” - Detroito 
“Kovas” 1:1. Gegužės 29, sekmadienį 
buvo žaidžiamos “round robin" 
(kiekvienas su kiekvienu) dar liku
sios rungtynės tarp Hamiltono “Ko
vo” ir Detroito “Kovo”, kurias lai
mėjo Hamiltonas 5:2 ir Toronto “Jung
tis” pelnė laimėjimą prieš Čikagos 
“Gintarą” 1:0. Baigminėse rungtynė
se dėl trečios vietos Detroito “Ko
vas” 1:0 laimėjo prieš Čikagos “Gin
tarą”, o pačioje baigmėje, Hamilto
no “Kovas” paklupdęs Toronto “Jung
tį” 2:0, laimėjo 1994 m. Š. Amerikos 
meisterio vardą ir taurę.

Algirdas Choromanskis

Lietuva pretenduoja į 
Europos krepšinio elitą

Lietuvoje su didžiuliu entuziaz
mu sutikta žinia, kad jaunių krep
šinio rinktinė Tel-Avive iškovojo 
Europos čempiono titulą. Lietuvos 
krepšininkai baigminėse rungtynė
se įveikė kroatus, kurie nuo maž
daug 1985 m. buvo pagrindiniai Lie
tuvos krepšinio klubų varžovai ko
vose dėl Europos taurių. Olimpi
nėse žaidynėse Barcelonoje Lietu
vos krepšininkai užėmė trečią vie
tą, juos pralenkė JAV ir Kroatija. 
Geriausi Lietuvos krepšininkai žai
džia Europos klubuose. Arvydas Sa
bonis (ūgis 224 cm.) yra pagrindi
nis Ispanijos “Real” klubo centras. 
Šarūnas Marčiulionis žaidžia JAV 
nacionalinėje krepšinio lygoje. 
Lietuvoje tikimasi, kad Tel Avive 
tapę Europos čempionais aštuonio- 
likamečiai sportininkai bus būsi
mos rinktinės pagrindas 1996-2000 
metų kontinento pirmenybėse. Lie
tuva buvo iškovojusi Europos čem
piono titulą 1937 ir 1939 metais. ELTA

Svečiai iš Lietuvos
Pasaulio krepšinio pirmenybių 

metu Toronte 1994 m. rugpjūčio 
pradžioje lankėsi “Lietuvos aido” 
sporto skyriaus redaktorė Roma 
Griniūtė-Grinbergienė, kuri, radusi 
laiko, kiek pabendravo ir su lietu
viais sporto darbuotojais. Tuo pačiu 
metu viešėjo ir Lietuvos krepšinio 
federacijos pirm. prof. St. Stonkus 
ir generalinis federacijos sekr. Alg. 
Ivašauskas. Jie dalyvavo FIBA kon
ferencijoje kaip Lietuvos atstovai.

Golfo žinios
1994 m. ŠALFASS-gos golfo žai

dynes rengia Toronto lietuvių gol
fo klubas rugsėjo 3-4 d.d. Connestoga 
Country Club, 62 Golf Course Rd., 
Connestoga, Ont. Tel. 516 664-2923. 
Golfininkus apgyvendinti numatyta 
Waterloo Motor Inn, 475 King St. N., 
Waterloo, Ont. Žaidynių registraci
ją tvarko Darius Marijošius, 3240 
Flanagan Cres., Mississauga, Ont. 
L5C 2M5. Dėl papildomų informaci
jų prašoma kreiptis į Antaną Staus
ką, 3 Minstrel Dr., Toronto, Ont. M8Y 
3G3. Tel. 416 251-3467.

Mirė Algirdas Daukša
Vienas iškilesnių buvusių vete

ranų sportininkų, sporto darbuo
tojų ir sporto žurnalistų, paskuti
niu metu gyvenęs Woodhaven, 
Niujorke, 1994 m. liepos mėn. pasi
traukė iš gyvųjų tarpo. Algirdas 
Daukša 1942 m. Kauno miesto stalo 
teniso pirmenybėse mišraus dvejeto 
su Jurgelyte pirmos vietos laimė
tojai. Priklausė LFLS-Kipras ir, 
žaisdamas Kauno miesto stalo teniso 
pirmenybėse, individualinėse var
žybose buvo trečios vietos laimė
toju (Dzindziliauskas, Andriuške
vičius, Daukša). 1943-44 m. jis žai
dė krepšinį LFLS L klasėje.

A.a. ALGIRDAS DAUKŠA

Vokietijoje reiškėsi krepšinyje, 
stalo tenise ir futbole. Buvo Frei- 
burgo ir Breisgau lietuvių studen
tų sporto klubo narys. JAV-se pri
klausė Niujorko “Atletų” klubui, 
kuriame ilgus metus žaidė krepšinį, 
futbolą ir stalo tenisą. Algirdas 
bendradarbiavo spaudoje - “Darbi
ninke”, “Sporte” bei kituose lietu
vių laikaraščiuose. Visuomet pasižy
mėdavo savitu stiliumi, giliai įžvelg
damas sportinio gyvenimo apraiš
kas. Sig. K.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų studijų dienos: 1994 

m. rugsėjo 2-5 d.d. Dainavoje, MiJ 
chigan. Kviečiami dalyvauti įvai
raus amžiaus ateitininkai ir pri
jaučiantys. Pramatyta programa: 
rugsėjo 2, penktadienį - Įspūdžiai 
ir vaizdai iš ateitininkų stovyk
los Berčiūnuose ir kongreso Vil
niuje. Rugsėjo 3, šeštadienį - pa
skaitos: Aldona Žemaitytė - “Krikš
čioniškos kultūros prošvaistės 
Lietuvoje; sės. Ona Mikailaitė - 
“Pasauliečių apaštalavimo reikš
mė religijos atgimimui Lietuvo
je; Linas Sidrys - “Poslinkiai lie
tuvių dvasinėje kultūroje Lietu
voje ir išeivijoje; vakare - muzi
kos vakaras. Rugsėjo 4, sekma
dienį - paskaitos: Andrius Vale
vičius - “Laisvė ir tiesa: ‘Verita- 
tis splendor’ ir dabartinė verty
bių krizė”; Linas Vaitkus - “Susi
tikimo su mirtimi išgyvenimas iš 
medicinos taško”; Ateitininkų 
kongreso organizacinio posėdžio 
nutarimų pristatymas bei svars
tymas; vakare - literatūros vaka
ras. Prašoma užsiregistruoti iš 
anksto skambinant Lidijai Rin- 
gienei tel. 708-361-2557 (50 Car
riage Trail, Palos Heights, IL 
60463 USA).

Šios savaitės mintis: Viltis-gyve
nimas. Pro vitražo stiklus veržia
si ryto spinduliai. Kelkis. Nauja 
diena. Tavo eilė išeiti scenon.

(V. Bogutaitė)

Skautų veikla
• Kanados rajono brolijos at

stovas v.s. A. Senkus liepos 30-rug- 
pjūčio 1 d.d. lankėsi Montrealio 
“Baltijos” stovykloje ir pasveikino 
stovyklavietės 30 m. sukakties pro
ga, posėdžiavo su tunto vadovais. 
Išvykoje dalyvavo vyr.sk.sl. I. Pi- 
voriūtė, vyr. sk.sl. R. Radžiūtė, 
G.v.vi. D. Kalendraitė ir j.ps. S. Na- 
mikas. Jie atliko keletą pasirody
mų ir dainų prie laužo.

• Sėkminga skautų-čių stovyk
la “Romuvoj” rugpjūčio 20 d. buvo 
uždaryta. Pirmąją savaitę stovyk
lavo 160 skautų-čių. Antrąją sa
vaitę išvažiavus vilkiukams ir 
paukštytėmis su savo vadovais, sto
vyklauti liko 60. Oficialus stovyk
los uždarymas vyko rugpjūčio 19 d. 
vakare per vėliavų nuleidimą. Per
skaityti įsakymai, sugiedotas Lie
tuvos himnas, “Ateina naktis”, nu
leistos vėliavos, atsisveikinta iki 
kitų metų stovyklos. Šeštadienis . 
buvo laisvas, ir, atvykus tėveliams, 
visi važiavo namo. “Romuva” da
bar laukia iškylautojų.

• Mieliems jūros skautams 
Pauliui ir Arvydui, netekusiems 
brangaus tėvelio a.a. Antano Sla- 
boševičiaus, buvusio tėvų komite
to nario, “Rambyno” ir “Šatrijos” 
tuntai bei tėvų komitetas nuošir
džiai užjaučia. M.

•Iii LIETUVIŲ 
_ -įj-J T _ KREDITO PARAMA 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
6.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind . (variable rate)

6.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.50% 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.)

Nuošimčiai

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo.......... 7.75%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų ..................
2 metų ..................
3 metų ..................

(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.

8.00%
8.75%
9.00%

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. irtrečiad. 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
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2 

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

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

LEDAS RIJ RIŲEKATION
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

tel. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

Į 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

COLDUUeU. 
BANKER □

RESIDENTIAL REAL ESTATE

Expect 
theoest

MEDELIS CONSULTING'
w 1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1 -905-434-1847 FAX 1 -905-728-5745

________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikvieėiantjūsŲ gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, 
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną, 
Paryžių, Varšuvą arba kitomis jūsų pageidaujamomis 
oro linijomis. Didelis pasirinkimas.
Labai greitai parvežam viešnagei jūsų gimines iš Lietuvos. 

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

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algj 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



Muz. JONAS GOVĖDAS priima gėlių puokštes po sėkmingo savo kompo
zicijos “Už Lietuvą, tėvynę motiną” dirigavimo Dainų dienos koncerte 
Kaune 1994 m. liepos 7 d. Nuotr. G. Paulionienės

SKAITYTOJAI PASISAKO

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$54 - J. Janeliūnas; $50 - “Tė

vynės sąjungos” Hamiltono sky
rius, Windsoro lietuvės moterys, 
G. Aleliūnas, S. Barškėtis, A. 
Dombra, A. A. Juciai, KLK mote
rų draugijos Prisikėlimo parapi
jos skyrius, B. Z. Tumosa; $35 - T. 
Stanulis; $30 - J. Bušinskas; $24 
- V. Radžius, B. Stončius; $20 - A. 
Minelga, H. Adomonis, M. Protke- 
lis, Z. Žilinskas, E. Beržaitienė; 
$15 - L. Radzevičius; $12 - J. Viz
girda, K. Lukošius; $11 - B. Ruz
gienė; $10 - K. Polikaitis, O. Bal
čiūnas, Z. Pajaujis, dr. A. Grinis, 
V. Akelaitis; $7 - K. Jurgėla, B. 
Valiukėnas, S. Šilbajoris; $5 - V. 
Venckevičius, K. Šimkus; $3 - B. 
Nainys, O. Raštikis, K. Gaputis; $2- 
Z, Jurys, A. Sudeikis.

, Garbės prenumeratą atsiuntė:
$80 - J. Paberžis; $62.57 - K. Sa- 

vonis; $60 - M. Jurėnas, M. Kizis, 
V. Kupcikevičius, kun. V. Valka- 
vičius, Z. B. Tumosa, P. Regina, T. 
Regina, P. Pranckevičius, A. Vasi- 
konis.

Už dvejus metus garbės prenu-

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.

meratą atsiuntė - E. Kronas, J. 
Spreinaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50 - E. Albright, P. Užbalis, B. 

Underys, M. Šniuolis, J. Povilaus- 
kas, L. Garbaliauskas, A. Liutkus, 
B. Stasiulis, V. Dobilas, J. Jacy- 
na, dr. A. Lukas, J. Šeidys, V. Ma
žeika, D. Stukas, V. Naudžius, R. 
Underys, D. Khazanavičius, V. Ma- 
čiunskas, F. Mašalas, L. Skripku- 
tė, P. Sakalauskas, J. Zabulionis, 
dr. R. Karka, M. Liaukus, S. Mi- 
neika, E. Šiliauskas, P. Kaziuko- 
nis, G. Kazėnas, P. Tunkūnas, B. 
Simonaitis, A. Kalūza, K. Smols- 
kis, A. Stonkus, A. Bielskus, S. 
Naumus, L. Prialgauskas, R. Prial- 
gauskas, dr. A. Šalkus, A. Šeškus, 
A. Šermukšnis, S. Žilevičius, S. 
Šarkus, E. Vyšniauskas, J. Paran
sevičius, M. Lembertas, V. Keršys, 
L. Šileika, dr. G. Skučas, M. Va
liukas, P. Žulys, S. Wicks, V. Stan
kus, J. Asipavičius, V. Grenke, 
J. Leiberis, A. Bertulis, R. Nixon, 
A. Styga, dr. J. Stankaitis.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė J. Dionas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie siųsdami regu
liarią prenumeratą, prideda ir 
auką.

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.

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške 
$20 

už 100 vienetų.
Pristatau į namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

“ČIA IR PASIRAŠAU”
Malonu, kad žurnalistas A. Na

kas “TŽ” 1944 m. 29 nr. taip gra
žiai ir teigiamai įvertino “Var
po” žurnalo paskutinįjį 28 nr. Gra
žu, kad jis nepagailėjo ir pagyri
mo žodžių šio numerio bendra
darbiams.

Tik kažkodėl straipsnio autorių 
užrūstino mano kelios trumpos 
apybraižos. Neturėjau nė mažiau
sio noro pasišaipyti iš LB-nės.
Šią organizaciją didžiai vertinu 
ir dalyvauju jos veikloje nuo pat 
jos įsisteigimo Vokietijoje.

A. Nakas yra įsitikinęs, kad yra 
tikslu ir reikalinga šalia Lietu
vos ambasados Vašingtone išlai
kyti ir JAV LB-nės įstaigą. Man, 
stebint šios įstaigos veiklą, jos 
reikalingumas kelia kai kurių 
abejonių. Bet juk mes abudu turi
me teisę šias savo skirtingas nuo
mones viešai lietuviškoje spau
doje pareikšti ir ginti.

Kai kurie mūsų žurnalistai ir ke
lių eilučių korespondencijas iš 
tolimiausių pasviečių visada pa
sirašo savo pilna pavarde. O ki
ti nevengia jų įvairiais titulais 
papuošti - “dr. prof. inž”. ir kt. 
Tačiau ir A. N. turbūt yra paste
bėjęs, kad beveik visi “TŽ”, “Drau
go” (praeityje) vedamieji pasira
šomi pirminėmis raidėmis. Šių ve
damųjų autoriai yra mūsų žymie
ji žurnalistai ir visuomenininkai. 
Nejaugi A. N. ir juos dėl to norė
tų “slapyvardininkais” ir “rašei
vomis” vadinti?

A.N. “Varpo” vertinimą paskel
bė “TŽ”, tad man visai neaiškus 
yra jo iššūkis man pasiaiškinti 
ir savo asmenybės paslaptį skai
tytojams atskleisti “Drauge”. Ne
abejoju, kad beveik visi “Varpo” 
skaitytojai atpažino, ką slepia 
pirminės “J. Dg” raidės. O kad 
kolegai A. Nakui nereikėtų ilgai 
nežinioje kankintis, čia ir pasi
rašau savo pilna pavarde.

Jonas Daugėla, Florida

SANTŪRUS STRAIPSNIS
“TŽ” 1994 m. 28 nr. geras straips

nis apie “Kančių ir kovų istoriją” 
A. Barzduko. Malonu pastebėti, kad 
“TŽ” šiuo atveju palyginti laikė
si kultūringai, santūriai ir nepri
sidėjo prie nepagrįstų priekaištų 
PLB ir pirmininkui B. Nainiui.

Kritikai vienašališki, iš anks
to nusiteikę piktai prieš PLB v-bą 
ir pirmininką. Iš kritikų nė vie
nas nepateikė knygos objektyvios 
recenzijos. Sutinku, yra knygoje 
okupantų piktų, bjaurių išsireiš
kimų, reikėjo paaiškinimų, bet 
taip pat “instrukcijos” atsklei
džia ir pačią baisiausią tautos 
ištrėmimo dramą. Tai juk yra ne 
“klastoti”, kaip teigia kritikai, 
dokumentai. Tokie jie buvo, to
kie ir knygoje pateikti. Istorikai 
suvoks okupantų darbus, o doku
mentai patvirtina lietuvių tau
tos išžudymo planus.
Jurgis Janušaitis, Port Orange, FL

SUMANYMAS IR PAVOJAI
Ambasadoriaus Eidinto suma

nymas steigti Lietuvių kultūros 
institutą yra remtinas. Redakto
rius teisingai pastebėjo, kad in
stituto veikla turėtų apimti ne 
vien tik JAV, bet ir Kanados lie
tuviškos kultūros vienetus. Atei
tyje instituto veikla galėtų būti 
išplėsta ir į kitus pasaulio kraš
tus.

Straipsnyje “Svarstykime mūsų 
kultūros atstovavimo reikalą” 
(“TŽ” 1994. VII. 26) ambasadorius 
Eidintas išsamiai dėsto savo min
tis, apibrėžiančias instituto su
dėties ir veiklos gaires. Jo sam
protavimams galima būtų pilnai 
pritarti, išskyrus vieną — LKI val
dybą Lietuvoje.

Demokratinėje santvarkoje val
džia neturi paskirties tiesiogiai 
dalyvauti kultūrinių bei ekono
minių vienetų valdyme. Valdžios 
uždavinys yra sudaryti sąlygas,

kurios skatintų ir puoselėtų eko
nominės gerovės augimą bei kul
tūrinio gyvenimo plėtotę. Poli
tinių sluoksnių įvėlimas į insti
tuto valdybą užtikrintų neužgin
čijamą pavojų institutui pavirsti 
į politinį sviedinį, kurį viena 
partija spardytų į vienus vartus, 
o kita, atėjusi į valdžią po vėles
nių rinkimų, taikytų į kitus.

Dabartinės Lietuvos valdžios 
uždavinys būtų paruošti ir pri
imti atitinkamus įstatymus, ku
rie laiduotų valstybinę paramą 
institutui ir jo nepriklausomu
mą nuo politinių vėjų.

Algis Stanėnas, Thornhill, Ont.

PREZIDENTAS
TARP DAINININKŲ

Saulei leidžiantis Dainų šventės 
koncertas Kaune baigėsi. Mūsų 
grupės vadovės Regina ir Nijolė 
surankiojo visus savo choristus 
ir nuvežė į netoliese esantį se
nąjį Kūno kultūros pastatą. Krep
šinio aikštelėje buvo paruošti 
stalai, apkrauti maistu ir gėri
mais. Tūkstančiai choristų susė
do aplink salę — žiūrovų suoluo
se. Per dieną išvargę, ištroškę, 
bet su džiaugsmu širdyje dalino
si įspūdžiais ir pradėjo lietuviš
kas vaišes. Mažai kas domėjosi 
scenoje vykstančia programa. Tik 
prezidentui Alg. Brazauskui pra
bilus, salėje triukšmas apsira
mino. Scenoje orkestras linksmi
no visus, o po kelių stiklinių 
alaus atsirado drąsos ir energi
jos. Salės vidurys prisipildė šo
kančiųjų.

Bevaikščiojant po salę, visai 
atsitiktinai teko susitikti ir su 
prez. A. Brazausku. Pasisakius 
kas esu, kad dalyvavau Kanados 
delegacijoje, atvožusioje Lie
tuvos nepriklausomybės pripaži
nimą, kad esame bemaž visi “de
šinieji” lietuvių tautos vaikai 
ir labai sekame Lietuvos nepri
klausomybės stiprėjimą. “Jūsų 
rankose, gerb. Prezidente, jos 
vairas, saugokit Lietuvą”. Ran
kos paspaudimu buvo baigtas šis 
trumpas pokalbis.

Atėjo laikas grįžti Vilniun. Vėl 
vilkstinė autobusų — išvykome 
po vidurnakčio su daina “Lietu
vos laukuos ąžuolai žaliuos, ąžuo
lai žaliuos Lietuvos laukuos” ...

J. Krištolaitis, Hamilton, Ont.

ŽVILGSNIU Į SAVE
Į Lietuvą vykstančių išeivijos 

chorų, choristų if chorvedžių in
formaciniai apržis^fhžii su gausio
mis nuotraukom!^ buvo spausdi
nami “TŽ”. Tačiau kaip su į šven
tę Lietuvon nevažiavusiais cho
rais ar jų choristais ir jų chor
vedžiais? Ar jie nustumti blan- 
kion nežinion? Atrodytų, chorų 
ar chorvedžių, iš kurių nebuvo 
vykstančių į šventę, nėra, ir jų 
nereikia...

Ironiška, kad po eilės gan žy
mių visuomeninių aimanų “žvilgs
nių į save (išeivijoje)”, kad netu
rime kas pajėgtų išeivijos dainų 
šventes rengti ar Kanados lietu
vių dienas atgaivinti, vis dėlto 
“rastos” beveik elitinės pajė
gos ... reprezentuoti išeivijos 
“pasaulio lietuvius”, kai dar ru- 
žava Tėvynės valdžia stengiasi 
(su pasisekimu) kuo daugiau išei
viją ignoruoti ir, įvairiais atve
jais, kompromituoti jos buvusias 
žymias ir dabartines pastangas. 
Ar ne laikas pamąstyti, kada su
stosime pataikauti ir parodysime 
Lietuvos raudoniesiems (ne tik 
valdžios piramidėje), kad tų, ku
rie negrįžtame jų dėka, Lietuva 
yra čia — išeivijoje. Ją kūrėme, 
bandysime ją čia šviesesnę bei 
oresnę ir išlaikyti, kad ir retomis 
lietuvių dienų bei dainų šventė
mis. O jų verkiant reikia pačiai 
išeivijai.

E. Petrauskas, London, Ont.

PARSIVEŽTI ĮSPŪDŽIAI
Valdiškose įstaigose biurokra

tizmas beribis. Išsireiškimai: “pra
šome palaukti, prašome atsisės
ti, mes esame užimti”... - karto
jama kiekvienoje įstaigoje. Dau
gumas valdiškų įstaigų priima in
teresantus tik tarp 10 vai. ryto ir 
1 vai. po pietų. Bankai bankrotuo- 
ja, indėliai dingsta, procentų ne
išmoka .. . Žemės ūkio bendrovės, 
susikūrusios po kolchozų išdras- 
kymo, irgi bankrotuoja, nes užau
gintų javų ar daržovių niekas ne
superka, net ir vietiniam vartoji
mui. Duonai kepti miltai impor
tuojami, sakoma yra pigiau, negu 
nuosava gamyba.

Valdiškas turtas išparduodamas 
“varžytinėse” už menką dalį jo 
vertės, iš anksto numatytam (pa
skirtam) pirkėjui. Tokio dalyko 
kaip laisvos varžytinės nebuvo 
ir nėra. Vyt. Senkus,

Angus, Ont.

ŽEMĖS GRĄŽINIMO REIKALAI
Kaip jau rašėme, į Lietuvą iš 

Los Angeles sugrįžusi Genovaitė 
Beleckaitė-Plukienė negalėjo at
gauti visos savo tėvų žemės Ku
piškio rajono Puožo kaime. Vieti
nė valdžia buvo užgrobusi 7,5 hek
taro gražiausios sodybvietės prie 
ežero, kur yra “sovietmečio laikų 
pirtelė”, kur lėbaudavo nomen
klatūrininkai. To siekė ir dabar
tiniai LDDP vadukai.

1994 m. liepos 13 d. šią bylą na
grinėjo Kupiškio rajono teismas. 
Išklausęs ieškovų ir atsakovų kal
bas, labai argumentuotus advoka
to Albino Raudonio įstatymų ir 
konstitucijos komentarus šiai 
bylai, vietos teisėjas Arvydas 
Gramba ieškovės ieškinį paten
kino ir teisėtiems žemės savi
ninkams visą žemę ir sodybos vie
tą sugrąžino. Tai gan retas atve
jis, kai vietinė valdžia patyrė vi
sišką pralaimėjimą. Ši byla įeis 
į Lietuvos teismų istoriją, kaip 
vienas iš pirmųjų privačios nuo
savybės atstatymo faktų. Teisy
bės pergalė paskatins šimtus ir 
tūkstančius nuskriaustų žmonių 
siekti savo tėvų ir senelių turto 
susigrąžinimo. Čia labai didelis 
nuopelnas ir advokato Albino 
Raudonio, jauno ir gabaus teisi
ninko, kuris jau laimi ne vieną 
bylą prieš buvusius sovietinius 
nomenklatūrininkus bei jų valdy
mo neteisybes.

Henrikas Paulauskas, Vilnius

GYVENIMAS PAGERĖS
Nijolė Mandekytė, docentė, tech

nikos daktarė, inžinieriaus Juozo 
ir dantų gydytojos Albinos Man- 
dekių duktė, 1994 m. liepos 13 d. 
atvyko į Torontą pas pusseserę 
Stasę ir jos vyrą Mečislovą Bu- 
šinskus. Ta proga krikšto motina 
Stasė Bušinskienė suruošė sutik
tuves, pakvietusi viešnios gimi
nes iš JAV-bių ir Kanados.

Dr. Nijolė Mandekytė dirba Kau
no technologijos universitete sta
tybinių ir keramikos medžiagų 
tyrimų skyriuje. Ji pranešė, kad 
Lietuva turi daug statybinių ir 
keramikos įmonių bei šių įmonių 
gaminiams pakankamai žaliavų; 
tik reikia sumoderninti gamyk
las, tada Lietuva galės savo ga
minius eksportuoti į Vakarus. Da
bartiniai gaminiai tinkami tik 
Rytams, ir labai sunkus už pa
imtas prekes atsiskaitymas, nie
kas nenori mokėti. Kadangi Lie
tuvos cementas yra geros kokybės 
jo daug perka Vokietija. Lietu
voje yra labai daug nykstančių 
ežerų bei durpynų. Šiuo metu vyk
domi tyrimai kaip ir kam panau
doti juose esantį dumblą ir dur
pynus.

Dr. Mandekytė sužavėta Kana
dos lietuvių gyvenimu, pareiškė, 
kad “ir mes atsistosime ant kojų”. 
Užklausta apie dabartinę Lietu
vos vyriausybę, atsakė, kad yra 
padidinami atlyginimai bei pensi
jos. Yra vilčių, kad gyvenimas 
pagerės, tik reikia kantrybės ir 
daugiau darbo. E. Pranckevičius,

Torontas
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, ((pietus nuoQEW)
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. I 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.

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 BloorSt. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

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

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

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 

Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax (3702)22 63 68

Juozas (Joseph) NORKUS
* namų pirkimo ir

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų
įvertinimas.

RF/14KK
An independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 
Dhone: (416) 769-1616

West Realty Inc.

DRESHER
Kelionės į L i et u GINTARAS
Geriausios kainos, patogiausi lėktuvai. 
Užsakantiems bilietus su FINNAIR rugpjūčio mėn. - nuolaida. 
Smulkesnių žinių teiraukitės tel. 41 6-533-8443. EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (416) 604-9748.
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 1995 m. vasario 11d.
Užsisakykit dabar, vietų skaičius ribotas.

* * * *
Mūsų biure Jūs galite užsakyti:

• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą
• Sveikatos ir kelionių draudimus
• Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms
• Keliones lėktuvais bei traukiniais
• Keliones pramoginiais laivais
• Keliones j 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)

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 Si 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 — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Parapijos choras savo nau
jąjį veiklos sezoną pradės rugsėjo 
11, sekmadienį. Tą dieną visi cho
ristai renkasi 10 v.r. į repetici
jų kambarį pasiruošti giedojimui 
per 11 v.r. Mišias. Kviečiame bu
vusius choristus ir naujus asme
nis choran įsijungti.

— Mišios rugpjūčio 28, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Reginą, 
Adolfą Klemkas ir Vytautą Gvaz- 
daitį, 11 v.r. už parapiją; Wa- 
sagoje 11 v.r. už a.a. Antaną Gus
tainį.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas rugpjūčio 28, sek

madienį, 9.30 v.r. laikys svečias 
kun. Valdas Aušra iš Lietuvos, 
šiuo metu studijuojąs Čikagoje.

— Rugpjūčio 26, penktadienį, 
nuo 6 iki 8 v.v. bus priimai baza- 
rui daiktai-aukos šventovės salėje. 
Raginame visus prarapijiečius 
prisidėti aukomis ir dalyvavimu. 
Pajamos skiramos labdarai.

— Rugpjūčio 27, šeštadienį, pa
rapijos moterų draugijos “Baza- 
ras” - šventovės kieme; pradžia 
8 v.v.

— Dėkojme kun. Vladui Aušrai 
už pamaldų laikymą, gilią pamoks
lo temą rugpjūčio 21 d. Svečias 
kunigas su žmona Nora ir dukrele 
Gabriela viešės mūsų tarpe iki 
rugpjūčio 28 d. Apsistoję pas p.p. 
Steponus. Norintieji patarnavi
mo, arba asmeniškai susitikti su 
svečiu kunigu, prašome skambin
ti tel. 416 622-5896.

— Pamaldos vyks kas sekmadie
nį įprastu laiku 9.30 v.r. Visais 
parapijos reikalais, klausimais 
prašome kreiptis į valdybos pir
mininką E. Steponą tel. 416 622- 
5896 arba sekretorių P. Šturmą 
tel. 905 274-3529.

— Pamaldose rugpjūčio 21 d. da
lyvavo svečių iš Montrealio: Vale
rija ir Jonas Šulmistrai, Valerija 
Šliažienė iš Palangos. V. Dauginis

Lietuvių namų žinios
— Rugpjūčio 14, sekmadienio 

popietėje dalyvavo 237 asmenys.
— Rugpjūčio 21, sekmadienio 

popietėje dalyvavo 205 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė kun. Val
das ir Nora Aušros iš Vilniaus, 
Gabrielė Aušraitė, Valerija Šlia
žienė iš Palangos, V. J. Šulmist
rai iš Montrealio, Alfredas Poš
kus iš Vilniaus. Svečius supažin
dino ir pranešimus padarė Lie
tuvių namų valdybos narys E. 
Steponas.

— Lietuvių namų valdybos posė
dis įvyks rugpjūčio 25, ketvirta
dienį, 7.30 v.v.

— Aukos slaugos namams pri
imamos Toronto ir Montrealio 
kredito kooperatyvuose arba siųs
ti tiesiog: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — P. E. Lapinskai.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 — J. J. Valiuliai, 
O. Urnavičienė, A. Kanapka. Iš 
viso iki šiol autoaikštės vajui 
jau yra surinkta $48,159.82.

IEŠKOM moters prižiūrėti vaikutį 
dienos metu Jane ir Bloor gatvių 
rąjone. Skambinti vakarais tel. 416 
767-9066.

VIDA KRILAVIČIŪTĖ, šiuo metu 
esanti Kanadoje, norėtų užmegzti 
ryšius bei susirašinėti su Kanados 
lietuviais. Rašyti adresu: 328 Old 
Home Rd., Apt. 1, R.R. 1, Keswick, 
Ont. L4P 3C8. Tel. 905 476-2764.

PARDUODAMAS dviejų aukštų 
mūrinis namas dėl susidėjusių 
sunkių pragyvenimo sąlygų. Pra
šoma kaina 15.000 JAV dolerių. Na
mas aprūpintas vandentiekiu, kana
lizacija. Rami aplinka. Adresas: O. 
Gudžiūnienė, Beržų 5, 4220 Vievis, 
Trakų raj. Lietuva.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
“PUNIA.”

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kun. Robert Karris, OFM, 

pranciškonų generolo paskirtas 
vizitatorius lietuviams pranciš
konams išeivijoje ir Lietuvoje, 
šiuo metu yra apsistojęs šioje 
parapijoje, ir iš čia aplankys 
kitas lietuvių pranciškonų vado
vaujamas parapijas Hamiltone ir 
St. Catharines. Tėvas Robertas, 
gimęs JAV, tautiškai mišrioj šei
moj (tėvas — lietuvis Kairys), iš 
Sacred Heart pranciškonų provin
cijos; šiuo metu yra Pranciškonų 
ordino generolo patarėjas ir gy
vena Romoje. Tokios vizitacijos 
mūsų provincijoje vyksta kas tre
ji metai, jos metu būna naujos 
vadovybės rinkimai ir paskirsty
mai.

— Praeitą sekmadienį antroji 
rinkliava buvo daroma Kanados 
Katalikų Bendrijos reikalams 
ir jos globojamoms misijoms pa
remti.

— Parapijos choras pradės nau
jo sezono darbą su pirma repe
ticija rugsėjo 8 d., 7 v.v. muzikos 
studijoje. Sezono pradžia — tai 
gera proga ir naujiems balsams 
įsijungti į šį gražų parapijos 
vienetą.

— “Volungės” choras savo nau
ją sezoną pradės repeticija rug
sėjo 9 d., 7 v.v.

— Senojo Testamento Pranašų 
knygą ir Penkiaknygę galima įsi
gyti parapijos raštinėje. Kaina 
— $15 ir $13.

— Ruošiasi tuoktis Jonas Putri
mas ir E. Sarbanaitė.

— Toronto arkivyskupija ren
gia visų parapijų išvyką į Mid
land© Kanados kankinių šventovę 
ateinantį sekmadienį, rugpjū
čio 28 d.

— Mišios rugpjūčio 28, sekma
dienį, 8.20 v.r. už a.a. Oną, Mo
tiejų ir Algirdą Eskelevičius; 9.20 
v.r. — už a.a. Joną ir Sofiją Gegu
žius; 10.15 v.r. — už Dobilų šeimos 
mirusius, a.a. Joną Baltrų ir a.a. 
Daną Beresnevičienę; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

“Parama” lietuvių kredito 
kooperatyvas praneša nariams, 
kad šalia jau vartojamos kre
dito kortelės - MASTERCARD 
- galima per “Paramą” gauti 
ir auksinę kredito kortelę - 
GOLD MASTERCARD - tei
kiančią daugiau įvairių privi
legijų. Smulkesnė informaci
ja gaunama raštinėje tel. 416 
532-1149.

Toronto Lietuvių namų so
cialinių reikalų darbuotojas 
V. Lukas nuo 1994 m. liepos 
mėn. pasitraukė iš pareigų. 
Nuo rugsėjo 14 d. jį pakeičia 
E. K. Manglicas. Socialinių 
reikalų tarnyba padeda pen
sininkams sutvarkyti pensi
jų ir kitos socialinės paramos 
gavimo dokumentus, rūpinasi 
kitais socialiniais ir šalpos 
reikalais. Pradedant rugsėjo 
14 d., kiekvieną trečiadienį 
norintys pasitarti su sociali
nių reikalų darbuotoju E. K. 
Manglicu, kviečiami į sociali
nių reikalų būstinę Lietuvių 
namuose 1573 Bloor St. W., To
ronte. Priėmimo valandos — 
trečiadieniais nuo 10 v.r. iki 
4 v.p.p. Tel. 532-3312.

Į Lietuvos našlaičių šalpos 
darbus šiemet įsijungė ir To
ronto vaikų šalpos organiza
cija “Lietuvos vaikų fondas”. 
Iš surinktų pirmųjų aukų jau 
mokamos pašalpos labiausiai 
pagalbos reikalingiems naš
laičiams, išsiųsta labai rei
kalingų daiktų — avalynės — 
siunta Kauno našlaičių globos 
bendrijai “Sodas”. Birželio 
mėn. “Trečiosios bangos” at
eivių sambūrio atstovės G. Bi- 
jūnienė ir B. Jankauskienė 
jau įteikė $1600.70 vertės če
kį našlaičių šalpai. Komite
tas kviečia visus pagal išgalę 
prisidėti prie šio nuolatinio 
vajaus. “Lietuvos vaikų fon
das” turi savo sąskaitą Toron
to lietuvių kredito koopera
tyve “Parama” nr. 10858. Če
kius rašyti “Lithuanian Child
ren’s Fund” vardu. Galima 
kreiptis ir į “Lietuvos vaikų 
fondo” iždininkę L. Balsienę 
tel. 766-7724. LVF

Toronto gintariečiai repetuoja Žalgirio stadione, Vilniuje Nuotr. G. Paulionienės

Konsulato pranešimas
Referendumas “Dėl neteisė

to privatizavimo, nuvertintų 
indėlių bei akcijų ir pažeistos 
teisėsaugos” įvyks 1994 m. rug
pjūčio 27 d.

Kanadoje gyvenantys Lietu
vos respublikos piliečiai, įsi
giję naujus L.R. pasus, turi 
teisę balsuoti, pranešę raštu 
savo vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį generaliniam 
konsulatui šiuo adresu: Con
sulate General of Lithuania, 
235 Yorkland Blvd., Suite 502, 
Willowdale, Ontario M2J 4Y8, 
Canada. Tel.: (416) 494-8313, 
fax: (416) 494-4382. Balsuoti 
bus galima ne tik paštu, bet ir 
generaliniame konsulate rug
pjūčio 27 dieną nuo 9 v.r. iki 
5 v.p.p.

Gediminas Vagnorius, bu
vęs Lietuvos ministeris pir
mininkas, dabartinis seimo 
narys bei Tėvynės s-gos valdy
bos vykdomasis pirmininkas ir 
dr. Vytautas Pakalniškis, tei
sininkas, Lietuvos ekonomi
kos ir užsienio investicijų 
plėtros agentūros FIDA tary
bos pirmininkas, buvęs teisin
gumo ministeris, Kanados fe
deracinės valdžios kvietimu, 
atvyksta į Kanadą, kur Vaka
rų Ontario universitete Lon
done daugiau kaip savaitę 
dirbs su un-to ekonomikos ir 
teisės mokomuoju personalu, 
norėdami arčiau susipažinti 
su laisvos rinkos puoselėjimo 
strategija Kanadoje.

Svečių pranešimas lietu
viams bus rugsėjo 11 d., 1.30 
v.p.p. Toronto Lietuvių na
muose.

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų suvažiavimas šaukia
mas š. m. spalio 13, ketvirta
dienį, 10 v.r., Lietuvos kanki
nių parapijos patalpose Ana
pilyje (Mississauga, Ont). Šia
me metiniame suvažiavime 
dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
OFM, iš Niujorko ir Panevė
žio vyskupas J. Preikšas iš 
Lietuvos. Visi Kanados lietu
viai katalikai kunigai kvie
čiami dalyvauti. Suvažiavimą 
rengia KLK kunigų vienybės 
valdyba: pirm. kun. J. Staškus, 
ižd. kun. A. Simanavičius, 
OFM, sekr. kun. Pr. Gaida.

A. a. Janinos Paketurienės 
atminimui Sofija ir Adolfas 
Jelioniai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $41.

Antano Rinkūno švietimo 
fondui aukojo: $200 J. D. Kau- 
naitės, $60 — J. Kuncaitis. 
Nuoširdus ačiū. Fondo valdyba

Kanados lietuvių jaunimo s- 
gos nariai, dalyvavę VHI-ta- 
jame Pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese, iš Kauno atsiun
tė sveikinimą “Tėviškės žibu
riams”, pareikšdami padėką 
“už Jūsų nuolatinę paramą 
jaunimui”.

Rinkimai į apylinkės 
tarybą

KLB Toronto apylinkės rinki
mų komisija praneša: rinki
minę komisiją sudaro: pirm. — 
V. Skrinskas, tel. 416 249-4591, 
sekr. - E. Senkuvienė, tel. 416 
760-8838, nariai: D. Keršienė,
V. Sendžikas, tel. (416) 233- 
4188, F. Mockus, tel. 416 489- 
7735. Rinkimų tvarka: Kandi
datų siūlymas į apylinkės ta
rybą iki 1994 m. rugsėjo 18 d. — 
Vilnius Manor, 1700 Bloor St.
W. , Toronto, Ont. M6P 403, ad
resuojant rinkimų komisijai. 
Rinkimų data nukeliama į 
1994 m. spalio 16, sekmadienį. 
Toronto apylinkės tarybon 
renkami 25 nariai. Kandida
tas turi būti bendruomenės 
narys, ne jaunesnis kaip 18 
metų, susimokėjęs nario mo
kestį. Kandidatus gali siūlyti 
kiekvienas bendruomenės na
rys. Prašome kiekvienos To
ronto organizacijos siūlyti 
bent po du kandidatus. Tary
bon siūlytinų kandidatų pa
reiškimų blankus galima gau
ti pas kiekvieną rinkiminės 
komisijos narį arba rinkimi
nėje būstinėje.

Jei norime, kad bendruome
nė gerai veiktų, privalome ją 
remti ir siūlyti kandidatus, 
pajėgius tą darbą dirbti.

Rinkiminė komisija

Vilniaus krašto 
grįžimosukaktis

Lietuvos respublikos vyriau
sybės nutarimu, bus gana pla
čiai paminėta Vilniaus krašto 
grįžimo Lietuvai 55 metų su
kaktis. Minėjimui rengti suda
ryta A. Švelnio vadovaujama 
komisija, paruošusi plačią 
programą. 1994 m. rugsėjo 1 
— spalio 30 laikotarpiu numa
toma: Vilniaus pamoka Lietu
vos mokyklose, savanorių ka
pų tvarkymas, spaudos konfe
rencija, paroda, speciali TV 
laida, paskaitos, kai kurių 
Vilniaus krašto vietovių ap
lankymas, kariuomenės įžen
gimo minėjimas, iškilmės, pa
maldos Aušros Vartų koply
čioje, koncertas, kariuome
nės paradas, eitynės iš Vil
niaus katedros į Rasų kapines.

Spalio 27 d. Vilniaus centri
niame pašte pradedami ant
spauduoti ir platinti progi
niai vokai, spalio 28 d. pa
dedami vainikai Antakalnio 
kapinėse Sausio 13-tosios žu
vusių kovotojų atminimui.

IŠNUOMOJAMAS butas - 2 kamba
riai, virtuvė, vonia pirmame aukš
te; High Park’o rajone, atskiras įėji
mas. Skambinti tel. 416 767-4917.

JAUNAI ŠEIMAI reikalinga mo
teris, kuri galėtų gyventi kartu ir 
atlikti namų ruošos darbus. Turi 
truputį kalbėti angliškai. Skam
binti tel. 416-441-3303.

Gražus leidinys
“Lithuania in the World” 

(Lietuva pasaulyje) 1994 m. 
gegužės-birželio ir liepos-rug
pjūčio laidos, reprezentacine 
išore ir apdaila, iš viso 128 psl. 
apimtyje pateikia anglų kalba 
apsčiai medžiagos apie Lietu
vos pajūrį, lietuvius plačia
me pasaulyje, panagrinėja so
cialines, ekonomines proble
mas, skiria nemažai vietos ke
liautojui Vladui Vitkauskui, 
puslapius išmargina geromis 
dailininkų V. Vizgirdos, A. 
Dargio, K. Žoromskio, K. Var
nelio, E. Urbaitytės, K. Zap- 
kaus ir kt. darbų reprodukci
jomis, rašo apie Dainų šven
tes; supažindina su “Lithua
nian Airlines”, įvertina Lie
tuvos politiką 1918-1940 m., 
svarsto Lietuvos saugumo 
klausimus; gausu iškilių re
klaminių skelbimų. Leidinio 
vyr. redaktorius Stasys Ka- 
šauskas. Spausdina “Spindu
lys” Kaune. Prenumeratos kai
na metams $39(JAV) arba tą 
sumą atitinkanti kitų kraštų 
valiuta. Adresas: Lithuania 
in the World, DU KA Ltd., T. 
Vrublevskio 6, 2600 Vilnius, 
Lietuva, tel. (370-2) 613-521, 
614-432; faksas (370-2) 613- 
521. S.

Įvairios žinios
“Lietuvos kovų ir kančių isto

rijos” tolimesniam ruošimui 
ir leidimui PLB valdybos, Lie
tuvos istorijos instituto, trem
tinių ir politinių kalinių są
jungos, Politinių kalinių są
jungos vadovybių bendru suta
rimu sudaromas specialus 
priežiūros komitetas, į kurį 
pakviesti: dr. Petras Kisielius
— PLB vicepirmininkas, dr. 
Kęstutis Girnius — “Laisvo
sios Europos” radijo skyriaus 
vedėjas Europoje, dr. Rasa 
Mažeikaitė — istorikė (Kana
da), prof. dr. Benediktas Ma- 
čiuika — istorikas (JAV), prof, 
dr. Antanas Tyla — Lietuvos 
istorijos instituto direktorius, 
Balys Gajauskas — Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pirmininkas, Lietu
vos respublikos seimo narys, 
Antanas Stasiškis — Lietuvos 
politinių kalinių sąjungos pir
mininkas, Lietuvos respubli
kos seimo narys, prof. dr. Zig
mas Zinkevičius — akademi
kas, Birutė Burauskaitė — Lie
tuvos gyventojų represijų ty
rimo centro vadovė, Nijolė 
Gaškaitė — Laisvės kovų ar
chyvo redkolegijos narė, prof, 
dr. Vytautas Landsbergis — 
Lietuvos respublikos seimo 
narys, kun. Jonas Boruta, SJ,
— Lietuvos katalikų mokslų 
akademijos narys. Komiteto 
pirmininkais kviečiami: An
tanas Stasiškis (Lietuvoje), 
dr. P. Kisielius (išeivijoje); 
komiteto sekretore — Birutė 
Burauskaitė. Inf.

OS MONTREAL
Viliaus Pėteraičio ryški visuome

ninė bei mokslinė veikla 1994 m. 
buvo įvertinta Klaipėdos universi
teto, suteikiant jam garbės dakta
ro laipsnį (tuo pačiu kartu garbės 
daktaratus gavo prof. Vytautas Ka
volis ir kun. Alfredas Vėlius). V. 
Pėteraitis, gimęs ir augęs netoli 
Klaipėdos, baigė Klaipėdos Vytau
to Didžiojo gimnaziją, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete evan
gelikų teologiją ir germanistiką 
(anglų, švedų ir vokiečių kalbas) 
užsienio universitetuose. Būdamas 
Vokietijoje, mokytojavo Augsbur
go lietuvių gimnazijoje ir paruo
šė nemažos apimties anglų-lietuvių 
kalbos žodynus. Iš Vokietijos per
sikėlęs į Montrealį, aktyviai įsi
jungė į visuomeninę veiklą, kreip
damas daugiau dėmesio į Mažąją 
Lietuvą. Per tą laiką rinko medžia
gą mokslo veikalui “Mažosios Lie
tuvos ir Tvankstos vietovardžiai, 
jų kilmė ir reikšmė”, knyga buvo 
išleista 1992 m. Vilniuje. Su Klai
pėdos universitetu nuo steigimosi 
pradžios palaiko artimus ryšius.

Sol. Antanas Keblys Kennebunk-

porto vasarvietėje liepos 24 d., ly
dimas juostelėje įgrotų liaudies 
instrumentų, atliko lietuvių liau
dies dainų koncertą.

“Baltijos” stovyklavietės 30 m. su
kaktis praėjo be didesnių iškilmių, 
nes iš kitų miestų skautai neatvy
ko. Užteko Montrealio “Geležinio 
Vilko-Neringos" tuntų. Į stovyklos 
atidarymą liepos 30 d. iš Toronto 
atvyko lietuvių skautų brolijos at
stovas Algis Senkus, o pirmosios 
savaitės uždaryme dalyvavo skau
čių seserijos vyriausia skautininke 
Birutė Banaitienė su vyru Broniumi 
iš Bostono. Pirmąją savaitę stovyk
lavo 23 skautai. Stovyklai vadova
vo Gintaras Nagys, Audra Žurkevi- 
čiūtė, Paulius Murauskas, Gilius 
Bulota, Rimas Piečaitis, brolijos 
vyr. skautininko pavaduotojas Ro
mas Otto ir iš Otavos Rima Radžiūtė 
bei Jurgita Puškytė, nesenai ten atsi
kėlusi iš Klaipėdos. Kapelionu bu
vo kun. Kazimieras Ambrasas, SJ. 
Šeimininkavo Liliana Bulotienė. 
Antrą savaitę pasiliko stovyklauti 
vyrensieji skautai su vadovais P. 
Murausku ir R. Otto. B.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-53355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

I TA O MONTREALIO LIETUVIŲ
I—I KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel. 514-766-5827; 514-766-5830 

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m..... ....... 7.00% Taupymo-special............... 1.50%
Certifikatus 2 m..... ....... 7.50% Taupymo - su gyv. dr........... 1.25%
Certifikatus 3 m.....
Term, indėlus:

1 metų ..........

....... 8.00%

....... 6.00%

Taupymo-kasdienines......
Einamos sąsk.......................

1.50%
1.00%

180 d.-364 d. ......  6.00% RRIF - RRSP - 1 m. term. ... 7.00%
120 d. - 179 d. ..... 5.00% RRIF-RRSP-2 m. term. ... 7.50%
60 d. - 119 d. ..... 5.00% RRIF-RRSP-3 m. term. ... 8.00%
30 d. - 59 d.

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

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

..... 4.50% 
RRIF-RRSP-taup...........

IMA UŽ:

....... 8.75% asmenines-nuo ........ 8.00%

....... 9.75%

..... 10.00%
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
9.00- 3.00 10- 2

9.00 - 3.00
12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

2.00%

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

■■■■MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LEPAGE 
■■■MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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
Ar galiu pirkti namą su 5% (mokėjimu? Kas moka "Land Transfer 
Tax” - pardavėjas ar pirkėjas? Šiais ir visais nekilnojamo turto
klausimais kreiptis (Teodorą Stanulįtel. 416 231-3000, namųtel.
416 231-4937, FAX 416 231-6993. Sąžiningas patarnavimas.

IŠNUOMOJAMAS gražus ir švarus 
dvieju miegamųjų butas Toronte 
Jane gatvės rajone į šiaurę nuo 
Sheppard gatvės. $645 mėnesiui. Į 
kainą įeina mokestis už elektrą, 
apšildymą ir kt., taip pat už auto
mobilio pastatymą. Arti parduotu
vių. Skambinti tel. 416-742-5254, 
716-3751.

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.

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

EUROPARCEL

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ VILNIUJE! Trys aukštos 
kokybės vaizdajuostės: 1. Ansamb
lių vakaras Kalnų parke liepos 8 d. 
(2 vai. ilgumo); 2. Šokių diena Žal
girio stadione liepos 9 d. (2 vai. il
gumo); 3. Pasaulio lietuvių dainų 
šventė Vingio parke liepos 10 d. 
(4 vai. ilgumo). Galite užsisakyti 
šias vaizdajuostes iš International 
Historic Films, Inc. skambinant 
telefonu 312-927-2900 arba raštu, 
3533 S. Archer Avenue, Chicago. IL 
60609 USA. Vienos vaizdajuostės 
kaina tik $25 (Kan.), arba visos trys 
$60 (Kan.) ir $5 persiuntimą. Vaiz
dajuostės bus siunčiamos iš mūsų 
sandėlio Windsor. Ontario, todėl 
nereikės mokėti muito bei kitų mo
kesčių. Mes priimame asmeniškus 
čekius (Kanados doleriais) arba 
VISA/Mastercard kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas.

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

BVL ELECTRICAL Licence 

ENGINEERING 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.

Aptarnaujame Lietuvą, Latvijai, Estiją

NAUJA VIETA - NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1994 metuose. 
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome *naudotis mūsų bendrovės 
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš 
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

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.

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.


