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Šiaurės Atėnai ar Sicilija?
Vadovavimas paprastai yra surištas su tam tikru 

įsitikinimu ar siekiamų idėjų įgyvendinimu. Ir valsty
bėms vadovauti iškyla žmonės būryje vienminčių, kurie 
savo priekyje išstato tinkamiausius asmenis.

V
ADOVAUTI valstybei - reiškia tapti istoriniu žmo
gumi. Priimtu supratimu, tai labai didelė garbė, 
leidžianti tokios aukštumos vadovui visuomet būti 
dėmesio centre. Karaliai, prezidentai, ministerial pir

mininkai normaliai visų ir visur yra kviečiami, laukiami; 
jie sutinkami su orkestrais ir garbės sargybomis, jie vaikš
to ištiestais raudonais kilimais, pagerbiami prisegamais 
ordinais, užrišamomis juostomis bei įvairiais kitais apdo
vanojimais. Jie laisvi pasirinkti kur ir kada dalyvauti, 
ką kviesti, su kuo tartis ir aplamai kaip laikytis, kaip 
savo gyvenimą tvarkyti. Tiesa, jų galios nusakomos kons
titucijose, bet jos visur pakankamai didelės, dažnai ne
naudojamos, nes nėra reikalo. Tačiau vadovui suteikta 
garbė ir galybė yra tartum užmokestis už prisiimtą, prie
saika patvirtintą, svarbią atsakomybę. Tai išankstinė 
aukšta kaina už vadovavimą kraštui, kurio gyventojai 
stebi ir vertina kiekvieną vadovo žingsnį. Demokrati
niuose kraštuose, kur vadovai keičiami rinkimais, tai 
yra labai svarbu. Balsuotojų nuomonė yra lemiantis 
veiksnys, duodantis arba atimantis mandatą. Užtat daž
nais atvejais ryškėja ir vadovų noras pataikauti miniai, 
nepasitenkinimus raminti pažadais arba smulkiom, ne
reikšmingom lengvatom. Suprantama, išlaikyti pusiau
svyrą tarp principinio vadovavimo ir atkištinio patai
kavimo nėra lengva. Kai kurie stebėtojai teigia, kad tas 
pusiausvyros laikymas prisideda prie skatinimo pirmiau
sia žiūrėti savęs, nes derinti, įtikti ir visuomenę paten
kinti vis tiek nebus įmanoma.

1
IETUVOS spauda ne kartą gana storžieviškai yra ap
rašiusi ar karikatūromis vaizdavusi valdžios lovį. 
-/Nejauku, nejuokinga, daugiau gal graudu visa tai 
matyti. Negi tautoje nebeliko žmonių, kurie veržtųsi ne 

prie lovio, bet prie atgaivos šaltinių, kurie labai vi
siems reikalingi po ilgamečio sovietinio troškulio. Deja, 
graudulys maišosi su nuostaba, tartum vis plačiau pra
siveria durys, už kurių ne svajonė, bet tikrovė. Po visų 
rinkimų išeivijoje sklidusius “negražius” balsus apie 
laisvai ir demokratiškai išrinktą valdžią, šiandien ryš
kiais, kai kurių valdžios pareigūnų savanaudiškumo ir 
menkystės pavyzdžiais patvirtina jau patys Lietuvos žur
nalistai, ir tai ne vien tik opozicijos spaudoje. Apie ky
šių ėmimo “privilegiją”, pilimis vadinamų gyvenviečių 
statymą, apie suktybes ir vagystes, pavadintas privati
zavimu, dvarų ir viešbučių pirkimus pusvelčiui, apie 
asmeninės apsaugos būrelių organizavimą, dviveidišką 
užsienio politiką, vienvaldystės aroganciją, apie KGB 
agentus, tapusius milijonieriais, - žinių netrūksta spau
dos skiltyse, laiškuose, liudininkų pasakojimuose. Tai 
vis dėlto siaubingas vaizdas. Šiaurės Atėnų vizija virsta 
Sicilija. Viskuo pertekusių aukštųjų valdžios pareigūnų 
ciniškos išvados “gal kaip nors išsiversime” nieko gero 
nežada. Eiliniam piliečiui be gerųjų giminių pagalbos 
iš šiapus Atlanto sunku būtų galus sudurti. Neseniai 
pensininkas iš Kauno rašė: “Jei mus valdantys komu
nistai grąžintų visuomenei priklausančius pinigus, Lie
tuvoje skurdo nebūtų”. Nesinorėtų dar tikėti, kad jau 
atsidūrėme akligatvyje. Išeičių tikrai atsirastų: jei kur 
suklysta, taisykime, jei kas sugriuvo, statykime iš naujo. 
Jei ko dar nemokame, nusižeminkime ir išmokime. Ne
priklausomybė per daug brangus dalykas, kad juo galė
tume žaisti. Č.S.

Išeivija sovietiniuose voratinkliuose III
Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje darbuojasi buvęs sovietinis diplomatas, tarnavęs Sovietų 
Sąjungos konsulate Vašingtone ir JAV valdžios išvarytas drauge su kitais sovietiniais pareigūnais

KANADOS ĮVYKIAI

Baigiasi rinkiminis vajus
Kvebeko parlamento rinkimi

nį vajų užbaigs rugsėjo 12 d. 
įvyksiantys rinkimai, kurių re
zultatai ir dabar nėra aiškūs. 
Liberalų premjeras Daniel 
Johnson savo partijos rėmėjų 
skaičių padidino keliais nuo
šimčiais. Pirmaujančioje vie
toje betgi ir toliau liko sepa
ratistinė Kvebeko partija ir 
jos vadas Jacques Parizeau, 
turinti 47% rėmėjų, liberalams 
atidavusi 44%. Provincinis 
Kvebeko parlamentas turi 125 
vietas. Spėjama, kad toks popu
liarumo pasidalijimas Kvebe
ko partijos separatistams par
lamente atiduotų apie 80 vie
tų, užtikrindamas atstovų dau
gumą.

Mat liberalų rėmėjai yra su
telkti tik daugiau angliškos 
kilmės kvebekiečių turinčiose 
rinkiminėse apylinkėse. Libe
ralus taipgi daugiau remia ir 
tie ateiviai, kurių gimtoji kal
ba nėra nei anglų ir nei pran
cūzų. Prancūziškose rinkimi
nėse apylinkėse liberalai turi 
tik 35% rėmėjų, o Kvebeko se
paratistų partija - 55%. Dėl 
šios priežasties liberalų va
das ir premjeras D. Johnsonas 
sutiko politines savo jėgas iš
bandyti atvirame televizijos 
pokalbyje su J. Parizeau.

Pusantros valandos trukusi 
politinė liberalo D. Johnsono 

ir separatisto J. Parizeau dvi
kovė įvyko rugpjūčio 29 d. Ją 
televizorių ekranuose stebėjo 
ne tik kvebekiečiai, bet ir kitų 
provincijų kanadiečiai. Tokį 
rinkiminį savo vadų pokalbį 
pastarajame trisdešimt dvejų 
metų laikotarpyje Kvebekas 
turėjo pirmą kartą. Diskusi
jas vertinant bokso terminu 
teigiama, kad jos baigėsi be 
nokauto. Jis būtų buvęs labai 
svarbus Kanados federaciją 
gynusiam D. Johnsonui, turin
čiam mažesnį rėmėjų skaičių 
ir nedaug laiko iki Kvebeko 
parlamento rinkimų.

Beveik visi politiniai komen
tatoriai sutinka, kad asmeniš
kai D. Johnsonas yra populia
resnis už J. Parizeau. Tačiau 
kvebekiečiams jau spėjo nusi
bosti juos devynerius metus 
valdžiusi liberalų vyriausy
bė, o ją pakeisti gali tik J. Pa
rizeau su Kvebeko partija. At
rodo, vis dar galvojama galu
tinį sprendimą padaryti refe
rendume Kvebeko nepriklau
somybės klausimu. Kvebeko 
atsiskyrimas nuo Kanados jau 
buvo atmestas pirmuoju refe
rendumu 1980 m. Tikimasi, 
kad taip bus pasielga ir su ant
ruoju. Mat jį dabar atme
ta 48% apsisprendusių kvebe
kiečių, o remia 45%. Atmetėjų
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PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS VĖLIAVA, 
tomis dienomis (1994.VII.10) suvienijusi lietuvius iš vise pasaulio

• Nuotrauka Alf. Laučkos

Savaitė Lietuvoje
Referendumo rezultatai

Lietuvos spauda skelbia, kad 
referendumas dėl Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) 
pasiūlyto įstatymo “Dėl ne
teisėto privatizavimo, nuver
tintų indėlių bei pažeistos tei
sėtvarkos” neįvyko, nes balsa
vo tik 893,430 arba 36.83% iš 
2,426,094 rinkėjų sąrašuose 
įrašytų piliečių. Pagal įštaty- 
mą, referendumas gali būti lai
komas įvykusiu, jeigu balsavo 
daugiau kaip 50% rinkėjų.

LDDP teigia, jog konserva
torių pateiktas įstatymas pa
žeidžia 14 konstitucijos straips
nių ir dėl to nebalsavusieji pa
sirodė gerbiantys konstituci
ją. Prezidento Algirdo Brazaus
ko teigimu, Lietuvos piliečiai 
parodė “atsparumą populisti
nei demagogijai”, nors “refe
rendumo organizavimas yra 
mūsų demokratijos pasireiš
kimas, mūsų įstatymų laiky
masis”.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pareiš
kė, kad jo partija referendu
mo nepralaimėjo, rašo ELTA. 
Nors įstatymas pateiktas bal
savimui nebuvo priimtas, “jo 
nuostatos tebėra gyvos ir ak
tualios”. Jis teigė, jog kova 
prieš korupciją bus tęsiama, 
ir Lietuvos žmonės ją laimės. 
Taipgi, jo manymu, “Tėvynės 
sąjunga vis labiau įsitvirtins 
Lietuvos gyvenime, kaip viena 
tvirčiausių politinių jėgų, ir 
jos programa bus pradėta rea
lizuoti”.

Vyriausioji rinkimų komisi
ja rugsėjo 1 d. paskelbė savo 
sprendimą, tvirtinantį, jog 
referendumas laikomas neįvy
kusiu ir įstatymo nuostatai 
nepriimti. Du VRK nariai pa
reiškė atskirą nuomonę, kad 
pateiktas rinkėjų skaičius ne
buvęs tikslus.
Kariuomenės išvedimo metinės

Vilniuje rugpjūčio 31 d. įvyko 
iškilmės Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos pirmo
sioms metinėms paminėti. Iš
kilmingame seimo posėdyje 
dalyvavo Kovo 11-osios akto 
signatarai, vyriausybės nariai, 
politinių partijų bei organi
zacijų vadovai, užsienio vals

tybių ambasadoriai ir tarp
tautinių organizacijų atstovai.
Prezidentas Algirdas Bra

zauskas savo kalboje pažymėjo 
šios dienos istorinę prasmę 
ne tik Lietuvai, bet ir kitoms 
Baltijos valstybėms bei Vokie
tijai, iš kurių šiais metais bai
giama išvesti kariuomenę. Jis 
pabrėžė, jog tuo bus sumažinta 
įtampa visame Baltijos pakraš
tyje ir teigiamai veiks vienin
gos Europos kūrimą. Prezi
dentas pasakė, kad strateginis 
Lietuvos tikslas yra pilnateisė 
narystė NATO organizacijoje 
ir ypatingai svarbu yra išlai
kyti gerus santykius su Rusija. 
Nors dar egzistuoja ekonomi
nių kliūčių, reikia jas paša
linti, nes Rusija yra viena iš 
stambiausių Lietuvos ekono
minių partnerių, pagrindinių 
energijos išteklių bei žaliavų 
pardavėjų Lietuvai. Karaliau
čiaus srities laipsniškas de- 
militarizavimas būtų svarbus 
ne tik Lietuvos, bet ir kitų Eu
ropos valstybių saugumui, ir 
jos įjungimas į Baltijos pa
kraščio struktūras sumažintų 
jos izoliaciją ir sudarytų daug 
palankesnį klimatą tranzito 
problemoms spręsti.

Rusijos ambasadorius Lietu
vai Nikolaj Obertyšev savo pra
nešime kariuomenės išvedi
mą pavadino “moraliniu-poli- 
tiniu 50 metų nuosėdų nuvaly
mo aktu”, kurį Rusija gali drą
siai įrašyti į savo demokratė
jimo aktyvą, ir teigė, jog Lie
tuvos ir Rusijos santykiai plė
tojasi normaliai.

Lankėsi Izraelio seimo 
pirmininkas

ELTA rašo, kad rugpjūčio 
28 d. į Vilnių atvyko Izraelio 
“Knesset”, t.y. seimo, pirminin
kas Shevach Weiss. Lietuvos 
seime jis įteikė Izraelio “Jad 
Vašem” medalius Lietuvos pi
liečiams, gelbėjusiems žydus 
hitlerinės okupacijos metu. 
Jis susitiko su Lietuvos žydų 
bendruomenės atstovais, su 
prezidentu Algirdu Brazaus
ku, ministeriu pirmininku 
Adolfu Šleževičium ir seimo 
pirmininku Česlovu Juršėnu. 
Pokalbyje su pastaruoju jis 
iškėlė Izraelyje tebejaučiamą 
susirūpinimą “dėl žydų geno
cido Lietuvoje dalyvavusių Lie-

S. POVILAS ŽUMBAKIS

Juozo A. Starkausko straips
nis “KGB bandymai sukiršinti 
JAV lietuvius ir žydus” (“Drau
gas”, 1994.VII.16) sukėlė dide
lį susidomėjimą užsienio lietu
viuose.

Archyviniai duomenys
Straipsnio autorius naudo

jasi likusiais KGB archyvų 
dokumentais, apibūdinančiais 
agentų veiklą prieš užsienio 
lietuvius ir KGB bandymą su
kiršinti juos su žydais. Tie 
KGB dokumentai šia tema nė
ra pilni, nes Maskvai parūpo 
dalį tų archyvų išsivežti į Krem
lių arba sunaikinti. Tas dar
bas dar nėra baigtas. Kas atsi
tiko su tais žmonėmis, kurie or
ganizavo tą veiklą prieš lietu
vius ir žydus, bet nebuvo nu
bausti? Reikia manyti, kad jų 
įsitikinimai nepasikeitė, gal 
jie tebeveikia kaip ir veikė?

Tuos dokumentus, kuriais J. 
Starkauskas remiasi, teko ma
tyti prieš porą metų. Manau, 
kad bent dalis tų dokumentų 
yra netikslūs. Tie netikslumai 
galėjo atsirasti dėl agentų ne
apsižiūrėjimo ar noro pagra
žinti, kad jų darbas atrodytų 
pasisekęs, o pastangos svar
bios ir reikšmingos. Reikia 
atsiminti, jog ir žmonės, pa
dedantys KGB, yra tam tikros 
rūšies biurokratai, tad savo 
rašinius jiems irgi reikia pa
grąžinti, kad jų darbas būtų 
atitinkamai įvertintas jų vir
šininkų.

Bet gali būti ir kitaip. Gali 
būti, kad bent dalis tų doku
mentų buvo “pamiršti” Vilniu
je, KGB agentams išskubėjus 
namo į Maskvą.

Maskvos politika
Mes prieš 15 metų pastebė

jome, kaip sovietų draugai Va

Dainų skambumas, tautinių drabužių spalvingumas, karšta vasaros saulė Sereikiškių parke Vilniuje Pasaulio 
lietuvių dainų šventės Folkloro dieną (1994.VII.6) Nuotr. Alf. Laučkos

tuvos piliečių reabilitavimo 
atvejų” ir pareiškė nuomonę, 
jog Lietuvos valstybė turėtų 
prisiimti moralinę atsakomy
bę, kad jie neliktų nenubaus
ti. Č. Juršėnas pasiūlė suda
ryti dvišalę komisiją, kuri iš
nagrinėtų neteisėtus bei abe
jotinus reabilitacijos atvejus 
ir parengtų atitinkamas išvadas.
Įsteigta Lietuvos lenkų partija

Rugpjūčio 28 d. Vilniuje įvy
ko Lietuvos lenkų sąjungos rin
kimų akcijos (LLSRA) steigia
masis suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 400 Lie
tuvoje gyvenančių lenkų, pra
neša ELTA. Ši politinė organi
zacija perėmė politinę veik
lą iš Lietuvos lenkų sąjungos
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karuose skleidžia klaidingą 
propagandą prieš užsienio bal- 
tiečius, ukrainiečius ir kitus, 
kilusius iš už geležinės uždan
gos ir gyvenančius Vakaruose.

Maskva pasirinko gan ciniš
ką būdą sukiršinti tas tautybes 
su žydais, nes jiems rūpėjo vi
daus tvarka bei užsienio dėme
sys. Okupuotų kraštų disiden
tai veikė aktyviai ir be diskri
minacijos savo tarpe prieš so
vietinę sistemą. Prieš tą pačią 
sovietinę sistemą, kartu su lie
tuviais bei kitais disidentais, 
veikė ir žydai. Jie veikė vie
ningai.

Gulaguose katalikai, orto
doksai, žydai, musulmonai ir 
kitų tikybų kaliniai dirbo iš 
vieno. Juos ypatingai jungė re
ligija. Jie sudarė didžiausią 
pavojų bedieviškajam komu
nizmui. Prieš juos reikėjo 
išplėsti ypatingai efektingą 
veiklą.

Lietuvoje veikę KGB agen
tai pasiūlė savo viršininkams 
Maskvoje sukelti nepasitikėji
mą tarp lietuvių ir žydų užsie
nyje, panaudojant žydų kan
čių tragediją. Įdomu, kad So
vietų Sąjungoje žydų holokaus
tas net nebuvo minimas, nebu
vo nė paminklų žydų kanki
niams. Knygose mokiniams bu
vo rašoma tik apie Raudono
sios armijos bei darbo liau
dies aukas. Žydų išgyventos 
kančios buvo sistemingai sle
piamos. Sovietų Sąjungoje gy
vavo antisemitizmas.

Tik sugriuvus komunistinei 
imperijai, buvo atstatyta žydų 
veikla, atstatyti paminklai, 
skirti paminėti holokausto 
kančiom ir panašiai.

Todėl yra ciniška, kad tie 
antisemitai už geležinės uždan
gos planavo tautų kiršinimo 
veiklą Vakaruose “vardan” žy
dų kančių. Tai buvo ir yra gru
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biausias antisemitizmo pavyz
dys. Prie to prisidėjo daug 
žmonių Sovietų Sąjungoje ir 
užsienyje. J. Starkausko pa
teikti dokumentai atidengia 
tik paviršių tos veiklos.

Pareigūnai Vilniuje
Mes Vakaruose stebėjome, 

kaip tuo pačiu metu, kai Vil
niaus KGB vyriausiasis parei
gūnas slaptai planavo provo
kacinę veiklą prieš lietuvius 
Vakaruose, kairieji ekstremis
tai Vašingtone ragino JAV 
kongresą įsteigti specialią 
agentūrą gaudyti nusikaltė
liams, prisidėjusiems prie žy
dų naikinimo Antrojo pasauli
nio karo metu. Ta proga tiek 
Amerikoje, tiek vėliau Kana
doje, Anglijoje ir Australijo
je, tie ekstremistai šmeižė vie
tines valdžias, ypač saugumo 
ir karinių pajėgų vienetus bei 
pavergtų kraštų gyventojus 
Vakaruose.

Dabar iš tų nepilnų KGB ar
chyvų mes žinome, kad Vil
niaus KGB skyriaus darbuo
tojai bandė įtikti savo vadams 
Maskvoje, bet negalėjo suras
ti nė vieno užsienio lietuvių 
veikėjo, prisidėjusio prie ho
lokausto! To fakto teisingumo 
ieškotojai niekada ir niekur 
nepaminėjo.

Žinoma, Amerikos kongreso 
išleistas įstatymas ir preziden
to J. Carter’io įsteigta OSI (spe
cialus teisingumo skyrius gau
dyti naciams) prisidėjo prie 
dezinformacijos apie užsienie
čius, Antrojo pasaulinio karo 
metu sugebėjusius pasprukti 
nuo bolševikų. OSI tuoj pat 
pradėjo bylas prieš bent vie
ną lietuvį, latvį, estą, ukrai
nietį, rumuną, vengrą, lenką, 
rusą ... Atrodė, jog mūsų tei
singumo darbuotojai pradėjo
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Palikimas lietuviškai veiklai tęsti I
Kanados lietuvių fondui 30 metų

Kanados įvykiai

GABIJA PETRAUSKIENĖ

Panorėjau iš arčiau susipa
žinti su Kanados lietuvių fon
du, švenčiančiu 30 metų veik
los sukaktį. Daugumas mano 
kartos ir jaunesnių Kanados 
lietuvių nelabai daug apie šį 
fondą žino, todėl būtina apie 
jį kai ką paaiškinti. Jo ateitis 
priklausys nuo jaunimo. Per 
pokalbius su fondo veikėjais 
bei straipsniais laikraštyje 
bandysiu šį uždavinį atlikti.

ALFONSAS JUOZAPAVIČIUS, 
Kanados lietuvių fondo reikalų vedėjas

Pokalbis su Alfonsu Juoza
pavičiumi, Kanados lietuvių 
fondo reikalų vedėju.

— Kada ir kuriems tikslams 
buvo įsteigtas Kanados lietu
vių fondas?

— Vokiečiams pralaimėjus 
karą ir traukiantis iš Lietuvos, 
daugelis mano kartos žmonių, 
kurie buvo pergyvenę pirmąją 
sovietų okupaciją ir matę oku
pantų žiaurumus bei trėmi
mus, pasitraukė į Vakarus. 
Prie jų prisidėjo Vokietijon 
išvežti darbams. Iš čia pabi
rome po pasaulį. Atvykome 
Kanadon. Jau 1952 m. buvo 
įkurta Kanados lietuvių bend
ruomenė. Jos darbui ir kitoms 
lietuviškoms organizacijoms 
reikėjo lėšų. Kilo mintis su
organizuoti fondą, kurio pa
grindinis kapitalas, tai yra gau
tos aukos bei narių įnašai, bū
tų neliečiamas, o bendruome
nės veiklai remti būtų naudo
jamos tik šio kapitalo uždirb
tos palūkanos. Pagaliau 1957 
m. KLB krašto tarybos suva
žiavime buvo nutarta tokį fon
dą steigti.

1962 m. KLB krašto tarybos 
suvažiavime buvo priimtas Ka
nados lietuvių fondo statutas 
ir sudarytas organizacinis ko
mitetas: Vincas Ignaitis, Ste
pas Jakubickas ir Petras Ja
nuška. Ši data laikoma Kana
dos lietuvių fondo pradžia. 
Po dvejų metų, t.y. 1964 m., įvy
ko KL fondo narių susirinki
mas, kuriame išrinkta pirmoji 
KLF taryba. Šie, 1994-tieji yra 
KLF sukaktuviniai metai, pa
žymėti 30 metų veikla.

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 įvairiose srityse.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

— Įdomu kiek šiuo metu yra 
fondo narių?

— Mūsų karta, supratusi fon
do steigimo reikalą, su entu
ziazmu ėmėsi darbo. Su laiku 
fondo veikla plėtėsi, narių 
skaičus augo. Pagal lietuvių 
išeivių skaičių Kanadoje, per 
šį laikotarpį, sukaupus arti 
dviejų milijonų kapitalą, sto
vime neblogai.

Čia noriu priminti, kad fon
do nariu tampa tas, kas įneša 
ne mažiau kaip $100. Tas tai
koma ne tik atskiriems asme
nims, bet ir organizacijoms 
bei grupėms. Narių buvo 2176, 
iš kurių apie tūkstantį yra mi
rę ar kitaip nutraukę ryšius. 
Asmenys, aukoję mažiau, nėra 
laikomi nariais ir įrašomi į 
aukotojų sąrašus. Tokių turi
me 165 gyvus ir 154 mirusius 
ar neatsiliepiančius. Šie skai
čiai yra apytikriai, nes labai 
dažnai fondui nepranešama 
apie pasikeitimus.

— Kokią įtaką aukų telkime 
turi galimybė nurašyti įnašus 
nuo valstybinių mokesčių?

— Tik fondui įsikūrus, lėšų 
telkimas vyko lėtokai. Viena 
iš priežasčių —- tai negalėji
mas aukų nurašyti nuo pajamų 
mokesčio (Income Tax). Šis 
reikalas buvo sutvarkytas 1967 
m. Iš federacinės valdžios bu
vo gautas registracijos doku- 
mentas-čarteris (Letters Pa
tent). Po to aukų gavimas la
bai pagyvėjo.

— Koks nuošimtis narių yra 
vyresniosios kartos, Kanadoje 
gimusios, ateivių iš Lietuvos, 
Lenkijos ir kitų kraštų?

— Į šį klausimą sunku tiks
liai atsakyti, nes aukotojų ne
klausiamas nei amžius, nei ka
da atvyko į Kanadą ir iš kur at
vyko. Pagal įrašus sąrašuose 
peršasi išvada, kad 95% yra 
senieji ateiviai, sakyčiau 5% 
jaunesnioji karta, o visus ki
tus suskaičiuot užtektų vienos 
rankos pirštų.

— Kokią numatote ateitį fon
do narių telkime?

— Atėjo laikas visą lietuviš
kąjį veikimą perleisti jaunes
niajai kartai. Manau, kad su 
mažu nubyrėjimu, mūsų išau
ginta susipratusi karta tęs mū
sų pradėtą darbą. Fondas yra 
tėvų palikimas vaikams. Esu 
įsitikinęs, kad mūsų sudėtas 
kapitalas nenueis niekais, bet 
augs ir duos naudos ne tik lie
tuvybės išlaikymui išeivijoje, 
bet ir Lietuvai.

Dėkui už pokalbį. Primena
me, kad KLF būstinės adresas 
yra: Kanados lietuvių fondas 
(Lithuanian Canadian Foun
dation), 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6. Reikalų 
vedėjo telefonas ir faksas (416) 
239-0995.

(Bus daugiau)

PROTESTO MITINGAS VILNIUJE dėl Rusijos karinio tranzito pavojų Lietuvai 1994.VII.11 Nuotr. Alf. Laučkos

Išeivija sovietiniuose voratinkliuose III
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bylas, žiūrėdami į žemėlapį, 
kad tik nepraleistų bent vie
no sovietų okupuoto ar domi
nuojamo krašto. Pavergtų tau
tų ir OSI aukų sąrašas buvo 
labai panašūs. Be abejonės, 
toks OSI paklusnumas Maskvos 
įtakai džiugino Maskvoje ir 
Vilniuje tuos, kurie norėjo su
kiršinti Rytų europiečius su 
žydais.

Tai matydami, mes bandėme 
įtikinti Vakarų spaudą ir val
džios pareigūnus, jog KGB turi 
labai didelę įtaką OSI veik
loje.

Kaip pasisekė sukiršinti lie
tuvius bei kitų tautybių žmo
nes su žydais, yra kita, gan pla
ti tema. Be abejonės, iš dalies 
tas darbas buvo sėkmingas. Bet 
plačiau apie tai gal ateityje.

Netikslūs dokumentai
Įdomiausia yra tai, jog pa

skaičius šį Juozo Starkausko 
straipsnį, galima atpažinti kai 
kuriuos buvusius agentus, ku
rie yra žinomi žmonės Lietu
voje. Jie sekė mūsų veiklą, ap
rašinėjo mūsų posėdžius ir, 
reikia manyti, specialiai įrašė 
neteisingą pastabą, atitinkan
čią KGB propagandą. Gal dėl to 
tie dokumentai po KGB susipa- 
kavimo ir liko Vilniaus KGB 
archyvuose?

Keli jų reportažai apie už
sieniečių posėdžius yra ne
tikslūs. Viename iš jų yra apra
šyta “Americans for Due Pro
cess” veikla, vienas šios orga
nizacijos seminaras. (Jie gal 
nežinojo arba nemanė, kad ka
da nors išaiškės, jog visos kal
bos buvo įrašomos į juostą). 
Jie rašo, kad tame seminare 
buvo kalbama apie kaltinimus 
žydams už kolaboravimą su so
vietais 1940-iais. Nė vienas 
ADP dalyvis nėra nieko pana
šaus pasakęs. Nė viename ADP 
seminare tokių kalbų nebu
vo. Tai buvo arba agentų ban
dymas įtikti Maskvos viršinin
kams, pasirodant, jog pasise
kė sukiršinti mus su žydais, 
arba tai buvo įrašyta tam, kad, 
suradus KGB dokumentus, bū
tų galima ir toliau šmeižti lie
tuvių bei kitų žmonių darbą.

Susitikimai su “diplomatu”
Kai anksčiau minėtas “dip

lomatas”, apie kurį jau rašiau 
porą kartų, buvo paklaustas, 
ar kada nors susitiko su mani
mi, jis atsakė: “Prisimenu, kar
tą buvau Čikagoje konsuliniais 
reikalais. Pakvietė užeiti į kon
torą išgerti kavos, pabendrau
ti. Bet ko man galėjo reikėti iš 
advokato, ginančio karo nusi
kaltėlius? Aš jo nieko neklau
sinėjau, nes minima tema man 
buvo visiškai neaktuali”. Ri
čardas Jarmalavičius, “Dar 
vienas KGB agentas ar ‘raga
nų medžioklės’ auka?”, “Res
publika”, 1994.IV.9).

Bet tai netiesa. Su tuo žmo
gumi teko susitikti ne vieną, 
bet keturis kartus. Niekada 
jo nekviečiau. Jis atklysdavo 
netyčia.

Pirmą kartą mudu susitiko
me, kai teko atstovauti iš Lie
tuvos pabėgusiam asmeniui. 
Reikėjo įteikti jo sovietinį 
pasą, kad galėtų bandyti išsi
kviesti žmoną (nepasisekė). 
Tuomet konsulate kaip tik ir 
tarnavo minėtas lietuvis. Iro
niškai pasišaipė iš manęs už 
pabėgėlio atstovavimą, išva
dino jį visokiais vardais už 
pabėgimą iš sovietinės tėvy
nės ir kritikavo mane už veik
lą dėl Simo Kudirkos. Po šio 
susitikimo JAV valdžios atsto

vas man paaiškino šio žmogaus 
“diplomatinį” darbą.

Antrą kartą šį “diplomatą” 
teko susitikti Vašingtono res
torane, kai jis surado mane 
atostogų metu ir paprašė su
sitikti, bet tik ne konsulate. 
Tuomet jis bandė “įkalbėti” 
man, kad netrukdyčiau jo dar
bo palikimų rinkime. “Nebūk 
toks karingas”. Jo nuomone, 
Lietuvos niekada nebus . ..

Trečią kartą susitikome sve
čiuose Čikagoje. “Diploma
tas” į svečius atvyko su garsiuo
ju Maskvos “Naujienų” laikraš
čio “korespondentu” - vienu iš 
tų reportažų apie ADP suvažia
vimus autoriumi, šiuo metu ei
nančiu LDDP valdžios spaudos 
atstovo pareigas. Turėjau gali
mybę patraukti “diplomatą” 
“per dantį” žmonių tarpe, kur 
jis buvo gan populiarus. Apie 
tą susitikimą “žurnalistas” ap
rašė kitame savo pranešime 
saugumui. Tas dokumentas taip 
pat buvo paliktas Vilniuje KGB 
archyvuose.

Paskutinį (ketvirtą) kartą 
“diplomatas” aplankė mane 
jau labai nusiminęs. Jis jau 
žinojo, kad prezidento R. Rea- 
gan’o valdžia bųVo nusprendu
si apvalyti Niujorko ir Vašing
tono miestus - iškrapštyti iš 
jų tam tikras šiukšles.

Šį kartą jis daug nekalbėjo, 
ėjo tiesiai prie reikalo: papra
šė dviejų “Soviet Evidence” 
knygų (apie OSI naudojimą so
vietų pristatytos medžiagos, 
liudininkų ir t.t.). Kategoriš
kai atsisakė, jog įrašyčiau jam 
į knygą - net ir pasisiūlius įra
šyti raudonu parkeriu. Bet 
svarbiausia jam buvo pamatyti 
sąrašus, kuriuos tuo metu tu
rėjau. Tai buvo sąrašai žmo
nių, įtariamų prisidėjimu prie 
lietuvių naikinimo 1940-ais ir 
1944-ais metais. Parodžiau jam 
tik dalį to sąrašo, bet neatida
viau jo.

Dabar Vilniuje
Įdomu, kad šis “diplomatas” 

šiandien užima labai svarbias 
pareigas A. Brazausko valdžio
je - užsienio reikalų ministeri
joje, o jo draugas “korespon
dentas”, aprašydavęs ir sekda
vęs mūsų darbą, šiandien yra 
vyriausias valdžios spaudos 
atstovas.

Būtų įdomu sužinoti, kuo 
remdamasis prezidentas Al
girdas Brazauskas paaiškintų 
tų žmonių pareigas mūsų vei
kėjams? Neatrodo, jog jis no
rėtų pagerinti atšalusius san
tykius su užsienio lietuviais. 
Ar mūsų veiksnių, partijų ir or

MIELAI SESUTEI

AfA 
ALENAI ŠTASEVIČIENEI

Kalifornijoje mirus, 
brolį šaulį ČESLOVĄ TIŠKEVIČIŲ nuoširdžiai 
užjaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba

AfA 
ALGIRDUI VOKIETAIČIUI

mirus Kalifornijoje,
jo seserį GRAŽINĄ AMONIENĘ, brolį KĘSTUTĮ, sūnų 
bei visus kitus gimines gyvenančius Lietuvoje nuošir
džiai užjaučiame -
Kanada Leonas ir Marija Garbačauskai

ganizacijų veikėjai pasitei
rauja pas prezidentą apie tuos 
asmenis?

Yra manoma, kad mūsų tar
pe sovietai turėjo agentų. Iki 
šiol pripažino bendradarbia
vus tik vieną. Ar mes neturime 
teisės sužinoti pavardes tų, ku
rie kolaboravo su sovietų agen
tais ir ypač tų, kurie bandė su
kiršinti mus su žydais? Ar da
bartinė valdžia negali mums 
padėti? Gi tie kolaborantai bu
vo visų priešai - ir lietuvių, ir 
amerikiečių. Gal sužinoję ga
lėtume bent kiek atitaisyti jų 
padarytą žalą mums, mūsų gi
minėms, kaimynams ir mūsų 
tautai?

Jeigu prezidentui A. Bra
zauskui rūpi geri santykiai 
su Vakarų lietuviais, tai ga
lėtų būti gera pradžia: išval- 
dyti iš valdžios pozicijų tuos, 
kurie veikė prieš mus ir suteik
ti visą informaciją apie tuos, 
kurie jiems padėdavo Vaka
ruose.

Kai kurie skaitytojai teira
vosi, kodėl neminiu tų sovie
tinių tarnautojų pavardžių? 
Atsakymas yra labai papras
tas. Tie, apie kuriuos rašau, 
žino savo pavardes. Partiečiai 
taip pat gerai žino, kas tarna
vo Maskvai. Tokių yra nemažai.

Nesiūlau tų žmonių bausti, 
tik manyčiau, kad jie neturė
tų tarnauti valdžios pozicijo
se, keldami nepasitikėjimą 
mūsų tarpe ir, žinoma, Lietu
voje. Jeigu jie yra nusidėję 
tautai, tam yra atitinkami įsta
tymai. Bet tarnavimas valdžio
je yra privilegija, į kurią ne
turėtų pretenduoti tie, kurie 
tarnavo prieš mus svetimie
siems. Ar mes toleruotume, pa- 
vydzdžiui, valdžios pareigose 
žmogų, tarnavusį nacių val
džiai ar siuntusį aprašymus 
Gestapui? Žinoma, ne! Tai ko
dėl turime toleruoti žmones, 
tarnavusius panašioms organi
zacijoms prieš mus, prieš žy
dus ir prieš amerikiečius?

Jeigu buvę komunistai yra 
tikrai “buvę”, tai jie galėtų 
lengvai susitvarkyti ir išvaly
ti savo gretas. Bet atrodo, kad 
po dvejų metų partiečių valdy
mo, seni vilkai grįžta prie se
nų papročių ... ir ne tik Lie
tuvoje. Naujoji Lenkijos val
džia, kuri taip pat yra kontro
liuojama “buvusiųjų”, prieš 
porą dienų paskyrė buvusį šni
pą, Amerikoje nuteistą, į aukš
čiausias Lenkijos saugumo pa
reigas .. . Atrodo, kad tokie 
tautos šašai toli nuo supuvu
sio kamieno nerieda.

(“TŽ” red. pastaba: straipsnis 
nežymiai paredaguotas).

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

skaičius padidėtų, kai referen
dumo datą paskelbtų parla
mento rinkimus laimėjęs J. 
Parizeau.

Kvebeko premjeras D. John- 
sonas televizijos diskusijose 
klausė separatistus, kodėl jie 
nori pažeisti politinę bei eko
nominę Kanados federaciją, 
kuri naudinga visiems jos na
riams. Jis taipgi skatino sepa
ratistus paaiškinti, kur jie ras 
pinigų savo svajonėms įgyven
dinti. Juk nepriklausomybę 
paskelbusiam Kvebekui reikės 
savos kariuomenės, savo už
sienio reikalų ministerijos 
su atstovybių bei ambasadų 
tinklu visame pasaulyje. J. 
Parizeau bandė atsikirsti, kal
bėdamas apie dabartinius Ka
nados nesutarimus, jos trūku
mus. Esą juos nepriklausomas 
Kvebekas galėtų pašalinti kve- 
bekiečiams nepriklausomybės 
teikiama energija, savais mo
kesčiais ir įstatymais.

Taiklių pastabų Kanados ir 
Kvebeko naudai premjeras D. 
Johnsonas nestokojo, bet daug 
kam atrodo, kad jos nepasieks 
balsuotojų iki Kvebeko parla
mento rinkimų rugsėjo 12 d. 
Tokie komentatoriai sparčiai 
artėjančių rinkimų laimėto
jais jau laiko J. Parizeau Kve
beko partijos separatistus. 
Pats J. Parizeau žada nieka
da neatsisakyti nepriklauso
mo Kvebeko idėjos. Jei refe
rendumas bus atmestas, jis 
skelbs kitą ir net kitus, kol bus

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

(LLS), kuri yra visuomeninės 
paskirties vienetas ir pagal 
naująjį įstatymą negali daly
vauti rinkimuose.

LLSRA programoje numaty
ta atstatyti istorinį teisingu
mą Lietuvos žemdirbiams, ty. 
grąžinti jiems nekilnojamą 
turtą, laikantis iki sovietinės 
okupacijos galiojusių normų 
ir steigti administracines struk
tūras “išlaikant natūralius 
ekonominius ryšius, istorines 
tradicijas ir etninį rajonų sa
vitumą”. LLSRA pirmininku iš
rinktas Jan Sinkiewicz.

Užsibaigė “Amžius”
“Lietuvos aide” (rugpjūčio 12) 

rašoma, kad savaitraštis “Am
žius” užsidarė dėl popieriaus, 
laikraščio spausdinimo bei 
platinimo padidėjusių kainų. 

AfA 
ELZBIETAI VALANTIEJIENEI 

mirus,

brolį PRANĄ AUGAITį, jo šeimą bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame

M. K. Andriuškevičiai V. 1. Pečiuliai

J. S. Andruliai J. K. Rugiai

V. S. Aušrotai V. T. Spuduliai

V. G. Balčiūnai A. Šimonėlienė

V. O. Naručiai G. V. Tumosai

VC V. Valiuliai

AfA 
JURGIUI KESULAIČIUI

Čikagoje mirus,

jo seseriai ONAI ČAIKIENEI, kitiems 
giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia-

A. Aleliūnienė O. Šiurnienė

V. B. Cvirkos A. B. Stonkai

V. J. Jocai V. Treigienė

V. Jokubickienė J. Vitkauskienė

D. M. Norkai S. Vilimienė

P. Pekarskienė O. P. Vežauskai

M. J. Rimkai S. Zadurskienė

pasiektas tikslas. Iš tikrųjų 
įstatymas valdžion atėjusiai 
vyriausybei atsiskyrimo nuo 
Kanados referendumą leidžia 
tik vieną kartą iki sekančių 
parlamento rinkimų.

Kanados provincijų premje
rai savo XXXV-ją konferenci
ją rugpjūčio pabaigoje turėjo 
Toronte. Tokion metinėn kon- 
ferencijon jie susirenka be Ka
nados ministerio pirmininko, 
patys norėdami aptarti savo 
provincijų problemas. Pagrin
dinis jų dėmesys šį kartą teko 
Kvebeko parlamento rinki
mams. Jie visi rėmė pusdie
niui konferencijon atvykusį 
Kvebeko premjerą D. Johnso- 
ną ir greit priėmė jo atsivež
tą pasiūlymą įsteigti bendrą 
provincijų agentūrą. Ji rūpin
tųsi visas provincijas liečian
čiais reikalais, nesusietais su 
Kanados vyriausybe. Atrodo, 
Kvebeko premjeras D. Johnso
nas rinkiminiame parlamento 
vajuje norėjo pabrėžti bend
ras provincijų reformos pa
stangas Kanados federacijoje.

Provincijų premjerai pareiš
kė moralinę paramą D. Johnso- 
nui rinkiminio vajaus kovose. 
Tiesiogiai jie betgi žadėjo ne
sikišti į Kvebeko reikalus. Di
džiausią rūpestį spaudos at
stovams atskleidė New Bruns- 
wicko premjeras Frank Mc
Kenna. Pasak jo, J. Parizeau 
su separatistais laimėti Kve
beko parlamento rinkimai tap
tų skolų ir nevilties sūkuriu 
visai Kanadai. V. Kst.

Rugpjūčio pradžioje “Am
žiaus” leidimas buvo sustab
dytas “laikinai”, bet abejoja
ma ar atsiras lėšų jį toliau leis
ti. “Lietuvos rytui” (rugpjūčio 
12) vyriausios redaktorės pa
reigas ėjusi H. Valickaitė pa
sakė, jog mažai vilčių tėra laik
raščio atgimimui, o jeigu tai 
įvyktų, “būtų kitas laikraštis 
su kitais žurnalistais”. Jos tei
gimu, “Amžiaus” žurnalistai, 
nuo gegužės mėnesio negavę 
algų. Tikimasi “Lietuvos aide” 
sukurti “Amžiaus” skyrių. RSJ

• Nesiskundžiau ir nedejavau1 
dėl savo likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jų. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madi)



Taip dabar atrodo Suvalkijos ūkininko sodyba po 50 metų sovietinio valdymo. Dabar joje gyvena svetimi sovietiniai žmonės

Palaidotas seniausias pulkininkas
Amerikoje gyvenęs nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 

pulkininkas JONAS ANDRAŠŪNAS

Tėviškės sodyboje po penkiasdešimt metų
Nuotaikos dabartiniame Lietuvos kaime. Ūkininkai vargsta, bet tolimus svečius vaišina napoleonais

Negrįšiu, o tėviške miela, 
Nes tavęs nebėra jau tenai, 
Sodybos prie žydro upelio 
Nė ženklo neliko seniai.

Šie nežinomo poeto žodžiai 
neužslopino mano patriotinių 
jausmų - vis tiek svajojau ap
lankyti savo tėvų sodybų po pus
šimčio metų. Žinojau, kad po 
karo metų buvusio gaisro ma
žai kas beliko. Visa šeima bu
vo ištremta į Sibirą. Kai sveti
mieji apsigyveno, sunaikino, 
kas dar buvo likę, ir net me
džius iškirto. Tikėjausi nors 
kokį kelmą surasti, nors tos 
storos liepos kamieną, prie ku
rio Rūpintojėlis kabojo. Bet 
nė ženklo nelikę.

Šulinys tebėra su tuo pačiu 
cementiniu rentiniu, brūzgais 
apaugusiu ir bjauriai purvais 
aptaškytas. Turėjau progą 
vėl atsigerti vandens, kuriuo 
gaivinausi vaikystės metais.

Kai kojomis paliečiau sunio
kotą tėviškės žemę, skausmas 
ir pyktis suspaudė širdį. Iš
vydau neįtikėtinai bjaurų vaiz
dą. Kur augo sode obelys, vyš
nios ir serbentų krūmai, da
bar - dilgėlės, usnys ir viso
kios neatpažįstamos “kultū
ros”, sovietiškos piktžolės. 
Kur žydėjo mūsų stubos (taip 
vadinome gyv. namą) palangė
se rožės ir gvazdikai, žaliavo 
rūtų lysvelės, dabar - šiukš
lės ir balos dvokiančių pa
mazgų.

Dabartiniai gyventojai
Turėjau viltį nors pro duris 

žvilgtelti į namo vidų, bet pik
ta moteris pasakė - “mes čia 
dabar gyvename”, net nepa
klausus, kas mes esame ir ko 
ieškome. Jie ten jau seniai gy
vena su vaikais, bet pastatai 
atrodo kaip koks apleistas san
dėlis. Net ir įėjimo laiptai ap
griuvę. Neklausėme, ar jie visi 
lietuviškai kalba, tik viena aiš
ku, kad jie visi sovietiškai “iš
auklėti”, bedvasiai ir bejaus
miai tinginiai.

Mano tėvų buvęs pavyzdin
gas ūkis, buvusi derlinga že
mė, dabar dirvonuoja. Ten jie 
nesodina jokios gėlės ar dar
žovės; nesuprantama, kuo jie 
maitinasi. Aišku, kodėl sovie
tų buvę žmonės (miesto ar kai
mo), taip labai nuskurdo. Gal
būt jie dar vis nesuvokia, kad 
duona ir bulvės neauga krautu
vėse ant lentynų ar pienas bu
teliuose.

Porą savaičių paviešėjus, 
ypač tarp kaimo gyventojų, aiš
kiai matosi, kad išsilaisvinę 
žmonės iš Sovietų Sąjungos tik 
po 20 metų pajėgs atgauti savo 
senosios valstybės charakterį 
ir supras demokratiją.

Dievo įsakymai - pasenę...
Jeigu jiems (jaunesniems) 

pasiūlai išmokti 10 Dievo įsa
kymų, pamėginti jų laikytis, - 
atsako, kad tai neįgyvendina
ma ir netinkama dvidešimtojo 
amžiaus gale. Jie pirmiausia 
laukia geresnių valstybės įs
tatymų, o gal vėliau susidomės 
ir Dievo įsakymais.

Teko lankytis bežnytkaimio 
šventovėje, kuri yra didelė ir 
graži, naujai pastatyta, su 
aukštais bokštais, bet maldi
ninkų atsilanko tik apie 30 se
nų moterų ir pora vyrų. Tiek 
pat buvo ir kai lankiausi ten 
antrą kartą. Atrodo, kad nesi
stengiama kuo nors jaunimą 
sudominti, nesimato jokios sa
lės tokiems suėjimams.

Vargas šakoja, vargas lapoja
Teko viešėti penkiose šei

mose skirtingose apskrityse po 
keletą dienų. Jų rūpesčiai vi
sų panašūs - baimė galinčių su
grįžti rusų ir LDDP valdžios, 
jos savivaliavimo-pasityčioji- 
mo iš kaimo žmonių vargo. At
rodo, lyg jie norėtų keršyti lie
tuviams, kurie norėjo nutrauk

ti ryšių su Rusija. Viską da
ro, kad žmones supešdintų, 
kad nesugebėtų susitarti, pa
reikšti prieš valdžią nepasi
tenkinimo. Net ir uolūs LDDP 
talkininkai suprato savo klai
dą, balsuodami už LDDP. Da
bar jie jau net ir šventovė
mis domisi, nori visai atsi
traukti nuo tos partijos. Sako, 
jau netikėsią “rojaus” paža
dais.

Jie patys stebisi, kodėl tiek 
daug laukų liko neapsėta, o 
maistą valdžia jau importuo
ja iš užsienio. Mėsa eiliniam 
žmogui visai neprieinama dėl 
aukštos kainos. Pensininkai 
ir kiti nelaimingieji, kurie 
vaikų neturi, negauna jokios 
pagalbos, - gyvena pusbadžiu.

Jaunesnieji, nors ir bedar
biai, vis dar sugeba šį tą pa
sivogti pagal sovietišką pa
protį, tai jiems lengviau gy
venti. Jie nemato reikalo nuo 
to atsisakyti, nes tokioje ne
tvarkoje padoriu elgesiu esą 
negalima prasigyventi.

Vieną tokį pavyzdį išgirdau 
iš savo brolvaikio, kokiu būdu 
jis sugebėjo įsigyti traktorių. 
Kai pernai supirko cukrinius 
runkelius Marijampolės cuk
raus fabrikui, užmokestį žadė
jo, bet nemokėjo. Kai kas ga
vo pinigus tik už pusmečio ar
ba vėliau. Ir Toronto laikraš
tis rašė apie tą netvarką, kad 
pagamintas cukrus, laikomas 
netinkamoj patalpoj, sugedo. 
Niekas nesirūpino eksportavi
mu ir net neišdalino kitų rajo
nų krautuvėms, o dabar jie 
jau prašo atsiųsti cukraus iš 
Kanados, nes pritrūko.

Bet mano giminaitis, Sibi
re augęs vaikinas, susitarė su 
draugu “patepti”. Davę tinka
mą kyšį, gavo pinigus, ir trak
torius jau stovi kieme. Tai pa
grindinis padargas pradedant 
ūkininkauti. Kaimas visada bu
vo skriaudžiamas, ir nėra kam 
pasiskųsti. Tačiau laikraščiai 
dažnai rašo, kad ūkininkai jau 
gerai gyvena, nors jie yra nu
skurdę. Sunku surasti kur der
lių parduoti, valdžia nesirūpi
na, sąmoningai daro atžaga
riai, kad tik būtų daugiau var
go ir neapykantos.

Nevykusios reformos
Tiesiog juokinga žemės re

forma, tas dalinimas po 3-5 ha 
žemės, neduodant jokios pa
skolos! Argi neišjuokimas no
rinčių ūkininkauti? Dar blo
giau, kai jauni ūkininkai kaip 
nors sugeba užauginti grūdų, 
daržovių ar gyvulių, bet jų nie
kas nesuperka. Jei ir pažada 
pavasarį, tai iki rudens pa
miršta. Tuo tarpu mėsą impor
tuoja iš Rumunijos ir kitų ryti
nių kraštų, alų - iš Skandina
vijos ir 1.1.

Ir tokia tvarka jau kelinti 
metai. Atrodo, kad vėl siekia
ma sukurti kolchozus. Žmonės 
labai pikti ir beviltiškoje pa
dėtyje. Nenuostabu, kad jie 
dažnai pasigeria.

Šiemet sausra kai kur visai 
sunaikino derlių ir bijoma, 
kad neužteks maisto. Suvalki
joje dar neatrodė labai bloga 
laukuose. Valdžia nesirūpina 
sudaryti atsargas ateičiai, tai 
visi baiminasi pagalvoję apie 
kitą pavasarį.

Darbšti senoji karta
Senoji karta dar pakankamai 

darbšti. Mieste gyvenantys 
gauna daržui sklypus. Mano 
aplankyti buvę tremtiniai ir 
kaliniai dar vis džiaugiasi lais
ve. Daržuose jie labai stropūs 
ir sodina viską, kas tik tinka 
maistui, nors žino, kad pusė der
liaus bus pavogta. Niekas ne
pajėgia apsiginti nuo vagių - 
jie apiplėšia daržus net die
nos metu ir matant savininkui. 
Ką daryti? Šautuvo nėra. Tai 

vis rusiškos kultūros papro
čiai.

Šitų darbščiųjų tremtinių 
vaikai taip pat dar turi darbš
tumo ir moralės iš tėvų, o vai
kaičiai jau laikosi pusiauke
lėje.

Senieji, ypač buvę tremti
niai, labiausiai vargsta. Juos 
ne tik banditai apiplėšia, bet 
ir pati valdžia. Aštuoniasde
šimtus baigiantis žmogus tau
pė butui nusipirkti, bet per ke
lis kartus pakeistus pinigus 
dabar gavo iš banko tiek ma
žai litų, kad užtektų tik elge
tos krepšiui nusipirkti. Kadan
gi jis yra artimas mano gimi
naitis, pažadėjau pagalbą. To
kio amžiaus sulaukęs žmogus 
jau rūpinasi, kad sutaupų už
tektų nors savoms laidotu
vėms.

Girdėti pageidavimai
Man išvykstant, suruošė šau

nias išleistuves, net raguolis 
ir napoleoniškas tortas atsi
rado. Neatrodo, kad jiems trūk
tų maisto. Atsisveikinant visi 
prašė įtaigoti mūsų išeiviją, 
kad Lietuvos valdžiai į rankas 
jokių aukų ar pinigų nesiųstų, 
kad niekas iš užsienio nesiųs
tų labdaros be palydos, nes va
dų kišenėse viskas sutelpa. 
Valdžia nieko neduoda liau
džiai, nors pasižada. Jie esą 
jau pasinaudojo milijonais pa
šaipūnių dolerių. Duoti aukas 
tik privačiom įstaigom, ir tai 
su palyda. Čia vagystės - tai 
gyvenimo būdas.

Antras prašymas - negerbti, 
nepriimti taip šiltai dabarti
nės valdžios pareigūnų, besi
lankančių užsienio kraštuose. 
Lietuvoje manoma, kad malo
nūs susitikimai ir išklausy
mas jų kalbų, pasigyrimų sun
kina Lietuvos prislėgtų gyven
tojų būklę. Esą tie pareigūnai 
mano, kad pavyzdingai valdo.

Aplankiusi tėvynę, daug pa
mačiau ir patyriau, kokia nuo
taika ten vyrauja. Nors vargs
ta, bet į ateitį žvelgia su vil
timi. N. K.

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

H. PAULAUSKAS

Eidamas 99-tuosius metus 
Vilniuje mirė seniausias Lietu
vos kariuomenės pulkininkas, 
1919-1920 m. nepriklausomybės 
kovų dalyvis, Vyčio kryžiaus 
ordino kavalierius Jonas And- 
rašūnas.

Tik prieš mėnesį velionis su 
žmona visam laikui buvo grįžęs 
į Lietuvą. Deja, vis labiau silps
tanti sveikata neleido jam il
giau pasidžiaugti gimtine.

Velionis gimė 1896 m. kovo 
22 d. Panevėžio aps., Belozariš- 
kių dvarelyje, ūkininko šeimo
je. Tėvas čia ilgus metus nuo
mojo ir dirbo dvaro žemę. Augo 
trys broliai ir dvi seserys. Pir
mojo pasaulinio karo metais 
Andrašūnų šeima pasitraukė į 
Rusiją. Jonas mokėsi Novgoro
do realinėje gimnazijoje, ruo
šėsi studijuoti architektūrą, 
labai gerai piešė (jo mokytojas 
buvo žymus dailininkas M. Do- 
bužinskis). Karo įvykiai viską 
sumaišė - jaunuolis buvo mobi
lizuotas į kariuomenę, mokėsi 
Petrapilio karo mokykloje, ko
vėsi Austrijos fronte, kur mū
šio metu pateko į vokiečių ne
laisvę. 1919 m. grįžęs į Lietuvą 
velionis įstojo į Lietuvos kariuo
menę, dalyvavo kovose su bolše
vikais, bermontininkais, lenkų 
Želigovskio užpuolikais.

Lietuvos kariuomenėje J. And- 
rašūnas ėjo atsakingas parei
gas štabuose, buvo Telšių, Pa
nevėžio ir Klaipėdos karo ko
mendantu. Į Klaipėdą buvo pa
skirtas 1938 m., kai ėmė reikš
tis provokiška nacistinė prie
šų veikla. Pasauliniai įvykiai 
Lietuvai buvo nepalankūs, ir 
1939 m. kovo 22 d. (pulkininko 
gimtadienį) vokiečiai atplėšė 
Klaipėdą ir jos kraštą. Karo 
komendantas padarė viską, kad 
nebūtų aukų, kad pasitraukimas 
vyktų tvarkingai. J. Andrašū- 
nas buvo paskirtas iš Klaipė
dos pasitraukusio 6-jo pėstinin
kų Pilėnų kunigaikščio Margi
rio pulko vadu Plungėje.

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, jau birželio 24 d. pik. 
J. Anrašūnas buvo atleistas iš 
kariuomenės. Pasitraukęs į pro
vinciją išvengė suėmimo. Karo 
metais, jausdamas pareigą Tė
vynei, buvo įstojęs į gen. Plecha
vičiaus rinktinę. Artėjant ant
rajai sovietų okupacijai Andra
šūnų šeima pasitraukė į Vaka
rus, pergyveno baisųjį Dresde- 
no bombardavimą. Wuerzburgo 
mieste J. Andrašūnas lankė me
no mokyklą, dalyvavo daugely
je parodų. Menui ir tapybai jis 
paskyrė visą likusį gyvenimą. 
1949 m. Putnamo seselės iškvie
tė Andrašūnų šeimą į Ameriką.

J. Andrašūno broliai Ksave
ras ir Stasys taip pat buvo Lie
tuvos savanoriai. Stasys po sun
kaus sužeidimo tapo karo inva
lidu. Sovietiniai okupantai žiau

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

riai persekiojo Andrašūnų gimi
nes, daug jų buvo ištremta į Si
birą.

Laimingiausi pik. J. Andrašū
no gyvenimo metai buvo 1931-ji, 
kai jis gruodžio 17 d. vedė Ve
roniką Limbaitę, sulaukė duk
ros Dalios. Nuo 1955 m. jie vi
si gyveno Los Angeles mieste. 
Čia J. Andrašūnas aktyviai da
lyvavo Lietuvos laisvinimo veik
loje, priklausė Lietuvių Bend
ruomenei, Šaulių sąjungai, Dai
liųjų menų klubui, artimai drau
gavo su įžymių kariškių Rašti
kiu ir Černių šeimomis.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. 
Andrašūnas buvo apdovanotas 
Vyčio kryžiumi su kardais, DLK 
Gedimino 5-jo laipsnio, Pagal
bos artimui, 2-jo laipsnio Šau
lių žvaigždės ordinais ir meda
liais.

Kai 1994 m. liepos 2 d. vaka
re lėktuvu iš Los Angeles per 
Londoną pik. J. Andrašūnas su 
žmona Veronika visam laikui 
sugrįžo į Vilnių, prie lėktuvo 
jį su gėlėmis pasitiko šių die
nų Lietuvos kariuomenės kari
ninkai. Apsigyveno jiedu Vil
niaus pakraštyje esančiame 
pensionate (Gerontologijos ir 
reabilitacijos centre), turėjo 
tris kambarius ir pilną išlaiky
mą. Deja, Veronikai Andrašū- 
nienei greit teko grįžti į JAV 
odos melonomos operacijai. Pul
kininkas, nors ir rūpestingai 
giminių bei medikų slaugomas, 
vis labiau silpo, labai ilgėjosi 
žmonos, su kuria išgyveno 63 
metus...

Rugpjūčio 6, šeštadienį, J. 
Andrašūną aplankė Vilniaus ar
kikatedros klebonas monsin
joras Kazimieras Vasiliauskas, 
suteikė Ligonio sakramentus. 
Rugpjūčio 9 d., 13 vai. 15 min., 
velionis užmigo jau amžinuoju 
miegu. Sekančią dieną už velio
nį buvo atlaikytos šv. Mišios 
arkikatedros Šv. Kazimiero kop
lyčioje. Lietuvos kariuomenė 
ir Krašto apsaugos ministeri
ja surengė iškilmingas seniau
sio Lietuvos pulkininko laido
tuves. Vyriausias kariuomenės 
kapelionas mons. Alfonsas Sva
rinskas atliko apeigas.

Atsisveikinti su velioniu at
vyko krašto apsaugos min. Li
nas Linkevičius, Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. Jonas 
Andriškevičius, generalinio 
štabo, “Geležinio vilko” lauko 
kariuomenės, karinių jūrų pa
jėgų karininkai.

Rugpjūčio 11 d. karstas su ve- 
lionies palaikais buvo išvežtas 
į Kauno Petrašiūnų kapines. Ge
dulinę palydą čia pasitiko Kau
no Įgulos šventovės klebonas 
kun. Ričardas Mikutavičius, Lie
tuvos kariuomenės Kauno dali
nių kariai, visuomenės atsto
vai. Skambant karinio orkestro 
atliekamai gedulingai melodijai 
“Oi, neverk motušėle...”, jauni 
Lietuvos kariai nunešė karstą

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

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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A.a. plk. JONAS ANDRAŠŪNAS su žmona VERONIKA 1931 m. vestuvių 
dieną Lietuvoje

iki kapo, kur jau ilsisi velionies 
motina.

Atsisveikinimo žodį tarė Kraš
to apsaugos ministerijos ir gene
ralinio štabo vardu pik. Jeroni
mas Naprys, kariuomenės kape
lionas mons. Alf. Svarinskas, 
Lietuvos atsargos karininkų są
jungos dimisijos pik. Antanas 
Malijonis, Kauno VD karo mu
ziejaus skyr. vedėjas Algis Mar
kūnas. Jaudinančią kalbą pa
sakė ir kapą pašventino kun. R. 
Mikutavičius. Garbės kuopai sa

Prūsų žemes įjungti Lietuvon
ALGIRDAS GUSTAITIS

Paskutiniaisiais mėnesiais 
lietuvių spaudoje gausu aima
nų: blogai, kad iš Maskvos trau
kiniai laisvai važinėja į prū
sų žemes, veža rusų kariuo
menę, ginklus į Karaliaučių 
(Tvankstę), rusiškai pramintą 
Kaliningradu.

Ne visi rusiškuose trauki
niuose mato blogybę. Prorusiš
kai nusiteikę mano, kad kariš
kieji ir visokie rusiškieji trau
kiniai, važiuojantieji per Lie
tuvos teritoriją neša taiką, 
draugiškumą, abipusį supra
timą, jungia tautas brolystėn. 
Esą Lietuvos susisiekimo mi- 
nisteris gerai pasielgė nepri
taikęs geležinkelio bėgių pa
gal buvusios nepriklausomos 
Lietuvos sistemą, nepasidavė 
suklaidinamas fašistiškai gal
vojančių.

Iš Lietuvos išvesta Rusijos 
kariuomenė, bet šimtai tūks
tančių įvairiai ginkluotų Ru
sijos karių, įskaitytinai ato
mines bombas, lėktuvus, smo
giamąjį karo laivyną, tankų 
junginius, laiko Lietuvos pa
šonėje - prūsų žemėje. Iš ten 
jiems pervažiuoti į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją būtų tolesnis 
Europos “vienijimo” įrodymas.

Dabartinei Lietuvos vyriau
sybei nieko nedarant, nerei
kalaujant prūsų žemių įjungi
mo Lietuvon, “prašaliečių” 
raštai, kalbos, leidiniai, 
plakatai, demonstracijos, pa
geidavimai, įrodinėjimai - nei 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

liutuojant trimis šautuvų salvė
mis, aidint Lietuvos himnui, 
karstas su a.a. pik. J. Andrašū
no palaikais buvo nuleistas į 
kapą.

Tai buvo nepaprastai gražios 
ir jaudinančios iš emigracijos 
sugrįžusio seniausio mūsų ka
riškio laidotuvės. Šviesus pik. 
Jono Andrašūno atminimas ne
išdils iš atminties mūsų visuo
menėje. Jis visiems laikams įra
šytas Lietuvos kariuomenės is
torijoje.

šilta, nei šalta. Į geografinės, 
istorinės, ekonominės, tauti
nės logikos įrodinėjimus ne
kreipia dėmesio, nes jie, da
bartinės Lietuvos valdovai, 
geriau žiną.

Čikagoje 1982 m. išleistas 
Lietuvos žemėlapis, 1983 m. 
tą žemėlapį aiškinanti knyga 
“Tikroji Lietuva”. Ten istori
niais žemėlapiais nurodyta 
prūsus esant lietuvių tautos 
dalimi. Anksčiau, įskaityti
nai Vytauto Didžiojo nesuge
bėjimą Prūsiją įjungti Lietu
von ir vėliau nepaklausius 
prūsų prašymų būti Lietuvos 
teritorijoje, - tikėtasi tokios 
didelės klaidos atitaisymo Ant
rojo pasaulinio karo metu ar 
netrukus po jo. Sakoma, net 
Stalinas siūlęs atitaisyti lie
tuvių tautai žalą, atiduoti prū
sų žemes Lietuvai, bet lietu
viai komunistai atsisakę.

Sovietų Sąjungai žlugus, 
tikėtasi, Lietuvos vyriausybė 
reikalaus prūsų žemes įjungti 
Lietuvon. Deja, nereikalavo. 
Net anksčiau Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas 
(VLIKAS) tuo reikalu tylėjo. 
Potsdamo sutartimi 1945 m. 
buvusi Vokietijos Prūsija, Lie
tuvai nereikalaujant tos sri
ties Lietuvon įjungimo, laiki
nai perduota Lenkijai ir Ru
sijai.

Lietuvių tautai neatgavus 
prūsų srities, gali artėti lie
tuvių tautos sunaikinimas. Da
bar jau daugelis mato, kad ne
gerai, kai Rusija tebelaiko 
okupuotas prūsų žemes, kad 
per Lietuvą rusų traukiniai 
važinėja, skraido Rusijos lėk
tuvai. Lietuvai valdant prūsų 
žemes, nebūtų jokių rusiškų 
traukinių per Lietuvę, būtų 
taika toje Europos dalyje. Tai 
įvykdyti galėtų Lietuvos vy
riausybė talkon pasikvietusi 
užsienyje gyvenančius lietu
vius. Estai, latviai talkintų. 
Priešingu avėju - rusiškoji 
pjūtis artėja.

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
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® LAISVOJE TEVYNEJE
PO KARŠČIO IR SAUSROS

Su karščio ir sausros Lietu
vai atnešta tragedija žemės ūkio 
ministerijon pakviestus užsie
nio šalių ambasadorius bei žur
nalistus rugpjūčio 4 d. supažin
dino jiems parodytas Vilniaus 
apylinkių filmas. “Lietuvos ry
to” atstovo Gintauto Cibo pra
nešimu, filme visur matėsi išde
gusios ganyklos, prastai užderė
jusios grūdinės kultūros, net ir 
sausros neatlaikiusios piktžo
lės. Žemės ūkio ministeris R. 
Karazija skundėsi, kad Lietuva 
be užsienio kreditų negalės iš
siversti. Mat išdžiuvo apie 80% 
pasodintų bulvių, miežių stie
beliai tik 30-40 cm aukščio. Bus 
sunku iškulti jų smulkius grū
dus. Daugelis galvijų šeriami 
tvartuose žiemai skirtu šienu. 
Šiuos liūdnus duomenis patvir
tino ir Žemdirbystės instituto 
direktorius R. Dapkus. Pasak jo, 
pavasaris buvo šaltas ir lietin
gas, o lėtą augalinių kultūrų 
brandą nutraukė sausra liepos 
mėnesį. Nuo jos labiausiai nu
kentėjo Pietryčių ir Rytų Lie
tuva. R. Dapkaus nuomone, šie
metinis derlius Lietuvoje bus 
mažesnis apie 30%. Ypač pras
tas bus bulvių, linų ir cukrinių 
runkelių derlius. Ambasado
riams jis aiškino, kad išdžiū
vusių laukų neleido drėkinti tu
rėtos sistemos, pritaikytos anks
čiau buvusiems dideliems plo
tams. Dabartiniams sumažėju
sių laukų ūkininkams jos jau 
nebetinka.

KARVĖS SU SKARELĖMIS
Karštis ir sausra Lietuvoje 

truko visą liepos mėnesį. Tada 
nė lašo lietaus neturėjo pajū
ris ir beveik visa Žemaitija. Lie
pos 17 ir 22 d.d. atsitiktinio lie
taus susilaukė rytiniai rajonai, o 
trumpalaikės liūtys praėjo Šir
vintų ir Vilniaus rajonais. Ta
čiau nei lietus, nei liūtys nepa
pildo dirvožemio drėgmės. 
Karštį ir sausrą ne tik Lietuvon, 
bet ir Lenkijon, Latvijon, Gu- 
dijon atnešė Azoro anticiklo
nas. Tačiau labiausiai buvo pa
liesta Lietuva, tokio karščio ne
turėjusi šimtą metų. Vilniuje ir 
kai kuriuose kituose miestuose 
dėl gendančio maisto laikinai 
teko uždaryti turgavietes. “Die
nos” rugpjūčio 4 d. laidoje Gin
tautas Kniukšta rašo: “Praėju
sį savaitgalį buvau tėviškėje 
ir mačiau, kad kai kurie mano 
kraštiečiai žemaičiai įsigudri
no naktį miegoti ant šieno ku
petų lauke. Rytą dirbti keliasi 
labai anksti, pirmiausia šeria 
karves žiemai sukauptais paša
rais, nes ganyklos kai kur tie
siog parudavo. Atsirado ir to
kių, kurie karvių galvas dienos 
meto apriša baltomis skarelė
mis ...”

DEGANTYS LIETUVOS MIŠKAI
Sausros meto nuo liepos 1 d. 

Lietuvoje 480 kartų degė miškai. 
Daugiausia gaisrų turėjo Ne
menčinės, Kretingos, Šalčinin
kų, Švenčionėlių, Varėnos ir 
Vilniaus urėdijos. Kai kuriuo
se rajonuose netgi teko uždraus
ti įėjimą į miškus. Tai liudija 
“Dienoje” įdėta Liudo Daraške- 
vičiaus nuotrauka su draudos 
lenta: “Piliečiai, dėl didelio 
gaisrų pavojaus miškuose lanky
tis draudžiama!” Ligšiolinė 
aukščiausia oro temperatūra 

jį 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 

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

36,6 laipsnio C Lietuvoje buvo 
užregistruota 1959 m. Varėno
je. Dabar 39 laipsnių C rekor
das jau priklauso Pakruojui. 
Antroji vieta su 38 laipsniais 
C teko Zarasams, trečioji su 37 
laipsniais C — Jonavai.

VOKIEČIŲ BENDRIJA
Marijampolėje įsteigta Vo

kiečių bendrija jungia apie 40 
vokiečių kilmės gyventojų, gi
musių Lietuvoje. Jos sekr. E. 
Čižikienė praneša, kad pana
šios Vokiečių bendrijos jau yra 
Kaune, Klaipėdoje ir Jurbarke. 
Jų tikslas — keistis informaci
ja, išmokti vokiečių kalbos, su
sipažinti su jų kultūra ir susi
tikti bendruose renginiuose. 
Vokiečių bendrijos įregistruo
jamos miestų savivaldybėse ir 
Vilniuje veikiančioje Vokieti
jos ambasadoje.

VYTAUTAI IR VYTAUTAS
Antrasis Lietuvos Vytautų 

klubo narių suvažiavimas įvyko 
Trakuose liepos 16-17 d.d. Ši 
organizacija, įsteigta 1992 m., 
dabar jau jungia apie 300 Vytau
tų. Klubais vadinamus skyrius 
jie turi Kaune, Vilniuje, Per
lojoje, Trakuose, Panevėžyje 
ir Klaipėdoje. Pagrindinis Vy
tautų klubo tikslas — skleisti 
senąją lietuvių kultūrą, vado
vaujantis kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo darbais bei jo toleran
cija visoms tautoms. Mišias su
važiavusiems Vytautams Trakų 
Švč. M. Marijos Apsilankymo 
šventovėje atnašavo dekanas 
kun. Vytautas Rūkas. Tada visi 
nužygiavo prie Trakų pilies, 
kur jų laukė tautodailininko 
Ipolito Užkurnio iš Kernavės 
urėdijos ąžuolo sukurta pus
penkto metro aukščio Vytauto 
Didžiojo skulptūra. Suvažia
vimo dalyviai džiaugėsi ati
dengtu ir pašventintu pamink
lu, kurio Vytautas Didysis ne
turėjo savo gimtuosiuose Tra
kuose. Suvažiavusiems Vytau
tams už šią dovaną Trakų mies
tui padėkojo tarybos pirm. Vy
tautas Paškauskas. Prie pamink
lo kalbėjo Vilniaus Vytautų klu
bo pirm. prof. Vytautas Jurgu
tis, Lietuvos seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis. 
Vytautui Didžiajam skirtus ei
lėraščius skaitė Lietuvos ka
raimai, kurių protėvius jis prieš 
600 metų įkurdino Trakuose.

POSĖDŽIAI TRAKŲ PILYJE
Oficialioji Vytautų suvažia

vimo dalis buvo tęsiama Trakų 
pilies didžiojoje menėje. Ata
skaitinius dvejų metų praneši
mus padarė Lietuvos Vytautų 
klubo pirm. Vytautas Juodka, 
kitų vietinių klubų vadovai. 
Suvažiavimo dalyviai patvir
tino naujus Lietuvos Vytautų 
klubo organizacijos įstatus, 
pirmininku vėl išrinko Vytau
tą Juodką. Kluban naujais na
riais įsijungė 20 Vytautų. Sve
čio teisėmis Vytautų suvažia
vime dalyvavęs istorikas Romas 
Batūra padarė pranešimą apie 
Vytauto Didžiojo istorinę reikš
mę. Suvažiavimo dalyviai pa
ruošė Lietuvos prez. Algirdui 
Brazauskui skirtą laišką, at
skleisdami savo rūpesčius so
cialinėmis bei kultūrinėmis 
problemomis. Jie taipgi susi
tiko su archeologu A. Kunce
vičiumi, senuosiuose Trakuo
se atkasusiu XIV š. mūrinės pi
lies liekanas. V. Kst.

Nebegrįžtantis, bet gyvas
Prisimenant misijonierių kun. a.a. Petrą Urbaitį

Išėjusių ir prie savo darbų 
nebegrįžtančių tarpan 1994 m. 
liepos 10 d. Sao Paulo mieste 
Brazilijoje įsijungė įžymus 
misijonierius salezietis a.a. 
Petras Urbaitis.

Velionis gimė 1911 m. kovo 
15 d. Pakalniškių kaime, Šedu
vos valsčiuje, Panevėžio apskr. 
Baigęs Šeduvos progimnaziją, 
išvyko į Italiją ir ten toliau 
mokėsi. Gana didelę gyvenimo 
dalį (1931-1951), kuri velionį 
labiausiai išgarsino, pralei
do Kinijoje. Po studijų Hong- 
Konge 1940 m. įšventintas ku
nigu. Dėl tariamo šnipinėjimo 
ištremtas. Grįžo į Italiją, kur

Buvę nacių šulai Argentinoje
LEONAS BALTUŠIS

Viena iš geresnių Amerikos 
televizijos programų yra ABC 
“Prime Time Live”. Sutelktas 
žurnalistų būrys su dideliu pa
tyrimu, o programa - rimta ir 
įdomi.

Tik prieš keletą mėnesių 
programos rengėjas surado 
Argentinoje gyvenantį “Waf- 
fen SS” vyrą Erich Priebke, 
81 metų amžiaus. Informaciją 
gavo iš kito buvusio vokiečių 
SS karininko. Jis kaltinamas 
nužudymu 335 italų partizanų 
ir civilių gyventojų II D. karo 
metu. Sąrašas buvusių nacių, 
gyvenančių Argentinoje, yra 
gana ilgas. Geri pavyzdžiai 
yra Abraham Kipp, buvęs aukš
tas SS pareigūnas, kaltinamas 
tūkstančių žydų nužudymu 
Olandijoje, ir Erich Schroe
der, buvęs Gestapo viršinin
kas prie Vokietijos ambasa
dos Portugalijoje. Yra žino
ma, kad Perono dėka jie abu 
atsirado Argentinoje, bet vis 
dar nebuvo žinoma jų gyvena
moji vieta.

* * ♦
Gana įdomus straipsnis bu

vo išspausdintas 1994 m. lie
pos 6 d. “The Christian Science 
Monitor” laikraštyje. Autorius 
Rodolfo A. Windhausen, Ar
gentinoje gimęs žurnalistas, 
gyvenantis Niujorke. Štai kele
tas to straipsnio pastabų.

Nepaisydama tarptautinio 
spaudimo, liečiančio E. Prieb- 
kę, Argentinos valdžia beveik 
nieko nedaro. Prezidentas Car
los Saul Menem žadėjo organi
zuoti įstaigą, kuri turėtų su
rasti ir teisti buvusius nacius, 
bet, kaip ir praeity, tai tik pa
žadai. Iki šiol tik Josef Franz 
Schwammberger ir Jan Oly Ot- 
tentot buvo suimti ir grąžinti: 
pirmasis į Vokietiją, antrasis 
į Olandiją. Tai įvyko preziden
to Raul Alfonsin valdymo lai
kais.

1989 m. Carlos Saul Menem, 
tapęs Argentinos prezidentu, 
pakartotinai siūlė žydų organi
zacijoms kreiptis į federaci
nę policiją ir užsienio reika
lų ministeriją, kur jiems bus 
parodyti visi turimi dokumen
tai. Hitlerio pavaduotojo Mar
tin Bormann’o atveju archyvai 
labai mažai ką parodė apie jo 
buvimą ir veiklą Argentinoje.

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

“TŽ” leidėjai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i 

(Esu “Union Gas” /(V)
atstovas) ąžr

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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.
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.

Castelnuovo dirbo mokytoju ir 
dvasios tėvu. Reiškėsi spau
doje religinėmis, socialinė
mis bei lietuvybės temomis. 
Nuo 1977 m. gyveno Brazilijo
je, dirbdamas Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje Sao Pau
lo mieste. Talkino lietuvių 
spaudai, leido esperanto kal
ba trimėnesinį leidinį “Bra
zilą Kataliko”. Yra parašęs 
stambų iliustruotą veikalą 
“Kinija-Azijos milžinas” (1974), 
monografiją apie kun. Petrą 
Perkumą, knygą “Dvasinio 
idealo keliu” (1979), iliustruo
tą “Lietuvių almanachą” (1981), 
nebuvo svetimas jam ir lite

Kaip rašo R. A. Windhausen, 
visa tai turi daug bendro su 
Argentinos pokario istorija. 
Buvęs diktatorius Juan Domin
go Peron, kuris valdė nuo 1946 
iki 1955 m. ir vėliau dar 1973- 
74 m., pagelbėjo buvusiems na
ciams apsigyventi Argentino
je. Nuo 1936 m. jis - pilnas pul
kininkas, buvo paskirtas karo 
attache Italijai. Palankus Be
nito Mussolinio ideologijai. 
Jam taip pat labai patiko vo
kiečių kariuomenės drausmė. 
Tai viena iš priežasčių, kodėl 
jis po II D. karo pabaigos įsi
leido buvusius nacius. Antra 
priežastis, kurios R. A. Wind
hausen nemini, buvo ta, kad 
Peronas labai nemėgo anglo
saksų, o ypač JAV-bių.

* ♦ ♦
Kai Izraelio agentai 1960 m. 

pagrobė Adolfą Eichmanną, 
kuris vėliau buvo nuteistas ir 
pakartas, argentiniečiai pasi
juto, kad krašto nepriklauso
mybė ir tarptautinė teisė bu
vo pažeista. 1935 m. bolševiki
niai NKVD agentai tais pačiais 
metodais pagrobė Paryžiuje 
baltųjų rusų karinį vadovą 
gen. Milerį, o 1937 m. - jo pa
vaduotoją gen. Kutepovą. Nie
kas iki šios dienos nežino, kas 
su jais atsitiko. Lygiai taip pat 
buvo pagrobtas 1946 m. gen. lt. 
Petras Kubiliūnas Vokietijoje.

Argentinos istorikai stebė
josi, kad staiga jdingo visi do
kumentai, liečiantys Adolfą 
Eichmanną. Nenuostabu, kad 
dabar Erich Priebke’s atveju, 
rodomas visuomenėje didelis 
pasipriešinimas bet kokiems 
teismo procesams. 1992 m. at
silankius Argentinoje AJC 
(American Jewish Committee) 
atstovams, buvo surastos tik 
7 bylos. Jų tarpe buvo M. Bor- 
man’o ir Walter Kutschmann’o 
bylos, kuriose, be laikraščių 
iškarpų ir policijos praneši
mų, daugiau nieko nebuvo.

* * *
Po JAV Argentinos žydų 

bendruomenė yra antra iš di
džiausių pasaulyje. Vien Bue
nos Aires mieste jų esama 
apie 250,000. Prez. Menem yra 
atsargus ir bijo priešingos re
akcijos iš savo paties peronis- 
tų partijos. Nors praėjo 20 me
tų po Juan Domingo Peron mir
ties, jo pavardė yra stiprus 
magnetas vargingai liaudžiai. 
Rinkimai bus 1995 m. Jeigu na
cių archyvuose būtų surasta 
kas nors apie Perono palanku
mą naciams, tuo pasinaudotų 
tik opozicija. Tai tikrai nepa
dėtų Menem perrinkimui. Car
los Saul Menem tą puikiai žino.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^rp A p T7 A 55 LIETUVIŲ KREDITO 
1 JVLlVzV 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., penktadiėniais — 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'

ratūros vertėjo darbas.
Velionis nebegrįžtantis, bet 

lieka gyvas kaip Kristaus moks
lo skelbėjas plačiame pasau
lyje.

parapijos choro, dalyvavusio Pasau
lio lietuvių dainų ir tautinių šokių 
šventėje Vilniuje 1994 metais

Nuotr. Alf. Laučkos

Hamilton, Ontario
PAGERBDAMI MIRUSIUS ir 

reikšdami užuojautą artimie
siems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: a.a. Antaninos Pliurienės 
atminimui: $50 - A. B. Griniai; $25 
- P. Z. Sakalai; L. E. Klevai; $20 - 
J. G. Krištolaičiai, A. Petraitienė, 
I. Repečkienė, J. T. Andrukaičiai; 
$15 - J. R. Piciniai; $10 - P. M. Sta
liai; a.a. Mykolo Repečkos atmi
nimui Hamiltono lietuvių pensi
ninkų klubas - $25; a.a. Juozo 
Liaugmino atminimui J. Kažukaus- 
kas - $20; a.a. Juozo Birgelio atmi
nimui J. Miltenis-$20.

KLF už aukas nuoširdžiai dė
koja.

MEDŽIOTO JŲ-MEŠKERIOTO- 
JŲ KLUBO GIEDRAITIS sodybo
je beveik kas sekmadienį vyksta 
šaudymas į “molio paukščius”. Nuo 
ankstyvo pavasario rengiamos 
lietuvių organizacijų gegužinės- 
suvažiavimai. Atvyksta tautiečių 
iš Hamiltono bei apylinkių, Del- 
hi-Tillsonburgo, Toronto, lankosi 
pas gimines atostogaujantys iš 
Lietuvos. Klubo savininkai - na
riai lietuviai. Išrinkta valdyba, 
administruoja, tvarko, prižiūri 
visus klubo reikalus.

Lietuvių organizacijoms leidžia
ma naudotis klubu ir visu 30 akrų 
žemės plotu. Prašoma tik laikytis 
nustatytų taisyklių. Nauji klubo 
nariai: Vytautas Matukaitis, Algis 
Matukaitis, Ir. Gocentas. Klubo
gegužinė rugsėjo 11 d. Baltie- 
čių šaudymo pirmenybės - rugsėjo 
10 d.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS gegu
žinė rugpjūčio 21 d. labai sėkmin
gai praėjo. Pritrūko net vietos 
automobiliams pastatyti.

A.a. ANTANINA PLIŪRIENĖ, 
mirė staiga po sėkmingos opera
cijos. Palaidota Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Nuliūdi
me liko vyras Leopoldas, duktė 
Diana ir sūnus Romas su šeimo
mis.

PARAPIJOS CHORAS vėl pra
dės repetuoti rugsėjo 8 d., 7 v.v., 
salėje po šventove. Choro vadovė 
muz. Darija Deksnytė kviečia 
mėgstančius lietuviškai dainuo
ti bei giedoti padidinti mūsų ma
žėjančio choro sudėtį. J.K.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 12.00% 
nekiln. turto pask. 1 m....8.25%

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

A. a. pik. Jonas Andrašūnas, 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų 1919-20 m. dalyvis, Vyčio kry
žiaus ordino kavalierius, mirė 
sugrįžęs Lietuvon rugpjūčio 9 d. 
Palaidotas kauniečiams skirto
se Petrašiūnų kapinėse. Velio
nis gimė 1896 m. kovo 22 d. Be- 
lozariškėse, dabartiniame Pa
nevėžio rajone. Pirmojo D. ka
ro metais, su tėvais pasitrau
kęs Rusijon, mokėsi Novgorodo 
gimnazijoje, ruošdamasis archi
tektūros studijoms. Tačiau buvo 
mobilizuotas Rusijos kariuome
nėn ir 1916 m. baigė Petrapilio 
karo mokyklą. Austrijos fronte 
pateko vokiečių nelaisvėn ir, 
1919 m. grįžęs Lietuvon, įsijun
gė į nepriklausomybės kovas jos 
kariuomenėje. Iš karinės tarny
bos pasitraukė pirmosios sovie
tinės okupacijos metais. Jon vėl 
buvo grįžęs gen. Itn. Povilo Ple
chavičiaus organizuotos Vieti
nės rinktinės eilėse. Vokieti
jon su daugeliu kitų lietuvių 
velionis pasitraukė 1944 m. Pri
simindamas savo jaunystės po
linkį architektūron, pokaryje 
lankė Wuerzburgo meno mokyk
lą. Daug tapė tada ir atvykęs 
į JAV 1949 m., įsikūręs tarp Los 
Angeles lietuvių. Šią vasarą 
su žmona visam laikui grįžo Lie
tuvon ir dabar jau ilsisi Petra
šiūnų kapinėse, nespėjęs su
laukti šimto metų.

A. a. kun. Justinas Vaškys, 
OFM, gimęs 1909 m. spalio 20 d. 
Liepojoje, mirė š. m. rugpjūčio 7 
d. senelių prieglaudoje Putna- 
me. Palaidotas iš lietuvių pran
ciškonų vienuolyno Bruklyne 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
pranciškonų vienuolijon įsijun
gė 1928 m. Kretingoje, mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje, ku
nigu buvo įšventintas 1935 m. 
birželio 29 d. Teologiją, filo
sofiją, istoriją, pedagogiką stu
dijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune, Austrijos pranciš
konų studijų namuose Tirolyje. 
1939 m. velionis buvo paskirtas 
Kretingos pranciškonų gimnazi
jos rektoriumi, mokytoju, klie
rikų pranciškonų auklėtoju. 
Didžiausi uždaviniai a.a. kun. 
J. Vaškio, OFM, laukė JAV, kur 
jis atvyko 1941 m. sausio 29 d. 
suburti pasaulyje išblaškytų 
lietuvių pranciškonų, suorga
nizuoti jų veiklos ^ateities dar
bui Lietuvoje. Sukvietęs iš Eu
ropos lietuvius pranciškonus, 
jis įsteigė tiesiog nuo Romos 
priklausančią Šv. Kazimiero 
lietuvių pranciškonų provin
ciją ir jai vadovavo iki 1952 m. 
Jo pastangų dėka tada išaugo 
lietuvių pranciškonų vienuo
lynai JAV ir Kanadoje, spau
dos centras Bruklyne, perim
tų “Aidų” ir pertvarkyto “Dar
bininko” leidyba. Velionis ypač 
džiaugėsi vėliau Bruklyno vie
nuolyne pastatytu Kultūros ži
diniu.
Argentina

Lietuvių susivienijimas Ar
gentinoje (SLA) savo rūmuose 
Buenos Aires veiklos aštuonias
dešimtmetį paminėjo liepos 23 
d. Minėjimo programai vadova
vo Leopoldas Stankevičius ir

OFFORD
Irealty ltd.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius ■ 
ūkius žemes Wasagos. 
Slaynerio ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki 
tŠS ( iAngelę
Šalvaitytę, B.A., VįB. ' ■ 

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 Trumpickai .......... 905-822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai .................... 519-773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French........................................  905-871-1799

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

Tel. 905-643-3334 FAX 905-643-8980

Irena Simanauskienė. Didelė 
minėjimo dalis buvo skirta svei
kinimams. Ją pradėjo Lietuvos 
garbės konsulas inž. Alg. Ras- 
tauskas, o pratęsė kiti sveikin
tojai: ALOS tarybos vicepirm. 
Jurgis Brazaitis, Lietuvių cent
ro sekr. Sofija Bagdanavičiūtė, 
Mindaugo draugijos pirm. Va
lentina Bukauskaitė-Persico, 
“Nemuno” draugijos atstovas 
Alfredas Dulkė, Senelių židi
nio pirm. Adomas Burba, Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
kun. Augustinas Steigvilas, MIC, 
“Argentinos lietuvių balso” red. 
Emilija Ožinskienė, Argentinos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
L. Gaidimauskaitė, lietuvių pre
kybininkų ir pramonininkų va
dovas Jurgis Brazaitis, Urug
vajaus moterų ansamblio vado
vas dr. Alfredas Stanevičius. 
Didžioji sveikintojų dalis įtei
kė SLA sukakčiai skirtas dova
nėles. Didelė šūsnis sveikini
mų buvo gauta raštu. Belieka 
pridėti, kad programą atliko: 
Mažųjų grupė (vadovė Nelida 
Zavickaitė-Mahne), Urugvajaus 
moterų ansamblis (vad. dr. A. 
Stanevičius), Jaunių ansamblis 
(vad. G. Kučinskas), veteranai 
šokėjai (vad. H. Levanavičius) 
ir “Dobilo” ansamblis (vad. E. 
Čikota). Minėjimo dalyviams, 
gausiems sveikintojams ir pro
gramos atlikėjams padėkojo 
SLA pirm. Raulas Stalioraitis.

Vokietija
Gintaras Pluščiauskas, lietu

vis verslininkas, dviem šūviais 
nužudytas š. m. kovo 21 d. savo 
bute Hamburge, buvo ne tik Lie
tuvos menininkų mecenatas, bet 
ir gabus literatas. “Santaros” 
redakcija su “Spindulio” spaus
tuve Kaune ruošiasi išleisti jo 
kūrybos rinktinę “Tarp dienos 
ir nakties”. Pasak “Santaros” re
daktoriaus poeto Roberto Ke
turakio, velionies būta tvirtos 
ir gilios asmenybės, kuri anks
čiau ar vėliau būtų atsidėjusi 
kūrybai. Ši pomirtinė G. Pluš- 
čiausko knyga skaitytojus turė
tų pasiekti šį rudenį.

Gudija
Grupė Pelesos lietuvių vaikų 

šią vasarą įsijungė Molėtų ra
jone lietuvių išeivių vaikams 
surengton stovyklom Jų kelio
nės ir stovyklavimo išlaidas 
stamboka litų suma padengė 
Vilniaus bankas. Pelesiečiai 
vaikai nustebino Vilniaus ban
ko vadovus ir tarnautojus, su 
ąžuolo lapų vainiku ir šiaudi
niais rankdarbiais atvykę pa
dėkoti už jiems suteiktą para
mą. Vaikai ąžuolo lapų vainiku 
papuošė Vilniaus banko valdy
bos vicepirm. Raimondą Kveda
rą. Gražia lietuviška kalba jie 
Vilniaus banke padeklamavo ei
lėraščių ir padainavo liaudies 
dainų. R. Kvedaras Savo kabi

netą papuošė, ant sienos paka
binęs Pelesos lietuviukų nupin
tą šiaudinį “sodą”.

§ Lougheed’s Limited | 

| šeima ir tarnautojai g
Š “Žmonės, kurie atjaučia kitus”

g Sudbury Ontario
fcssasjsasaszsTszszszsjsHsaszsesasasEaszszsz!



Tautinių šokių diena (liepos 9) Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. Stadionan įžengia lietuvaitės su saule 
ir žibintais Nuotr. Alf. Laučkos

Pranešimas iš Čikagos

Tarptautinis bankas “Lituanus”

Kuršių nerija vokiečio akimis
KAZYS BARONAS, Vokietija

Rytprūsių vokiečių savait
raščio “Das Ostpreussenblatt” 
nuolatinis bendradarbis von 
Hartmut Syskowski antrą kar
tą aplankė Lietuvą ir Kuršių 
neriją, aprašydamas savo 
įspūdžius 1994 m. rugpjūčio 
6 d. laidoje. Jis džiaugėsi 
pasiekęs gražią Baltijos jū
ros pakrantę lėktuvu, nes jo 
bičiulis važiavo automobiliu 
ir prie Lietuvos-Lenkijos sie
nos išlaukė 72 valandas.

Seniau
Pirmą kartą jam teko keliau

ti į Lietuvą per Maskvą, Rygą į 
Kauną. Tada susipažino su di
deliu sovietiniu biurokratiz
mu. Iš anksto įspėjo vengti su 
lietuviais rusų kalbos, neduo
ti padavėjoms jokių arbatpini
gių, nes tai buvo laikoma įžei
dimu. Taip pat — jokio ryšio 
su viešbučio tarnyba. Aiškiai 
buvo jaučiamas lietuvių noras 
išsilaisvinti iš Sov. Sąjungos 
ir pajusti nors dvasinį tiltą 
su Vakarų pasauliu.

Ir dabar
Po penkerių metų jis vėl Lie

tuvoje. Įsėdęs į lėktuvą Han- 
noveryje, po 100 minučių vo
kietis pasiekė Palangą ir be 
didesnių formalumų, net ir be 
muitinės patikrinimo, atsi
stojo naujos Lietuvos žemėje. 
Jo laukė nedidelis Mercedes 
autobusiukas, važinėjantis į 

Mons. DAVID LEE, Buffalo, N.Y. katalikų diocezijos ryšių skyriaus di
rektorius, 1994 m. birželio 12 d. kalbėjęs Buffalo, N.Y. lietuvių klubo me
tiniame susirinkime. Nuotraukoje su klubo pirmininke LIUDA BAL
SIENE (kairėje) ir ryšių skyriaus darbuotoja PAT AUSTIN

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

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

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

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

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

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

------------------------------  1
! JAV dol. Kan. dol. '
1 i* t
Į Perkėlimo suma     i

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

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

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

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

St. Catharines, Wellande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma- 
dienįskambinti 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.

netolimą Nidą, kuri ir caro 
laikais garsėjo kaip graži va
sarvietė. Jam į akis krito di
delis vokiškų automobilių ju
dėjimas. Jų savininkai dau
guma lietuviai. Automobiliai 
yra legaliai importuoti iš Vo
kietijos, taip pat ir iš Rotter- 
damo, kuris yra pavogtųjų 
centras, skirtas Rytų Europai. 
Niekas neprimena Lietuvos- 
Vokietijos sienos, nes Niem- 
mersato kaime baigėsi Reicho 
ribos. Šiandien šis kaimas 
įjungtas į Palangos rajoną.

Skolos ir “mokesčiai”
Pasiekęs Klaipėdą, vokie

tis uostamiesčio šiaurėje ma
tė statybą, tačiau namai be 
stogų, sienos gendančios. H. 
Syskowski sako, kad iš baltie- 
čių lietuviai yra daugiausia 
įsiskolinę namų statyboje, nes 
paskelbus nepriklausomybę, 
daug piliečių pasiskolino ban
kuose pinigų. Šiandien skolą 
grąžinti sunku.

Klaipėdoje jis matė daug 
kioskų, prekyviečių. Jų savi
ninkai turi mokėti “apsaugos” 
pinigus mafijai. Iš senamies
čio keltu galima pasiekti Kur
šių neriją, matant didelį pla
katą su lietuvišku ir vokišku 
užrašu “Gero kelio — Gute 
Fahrt” ir apačioje “Hein Rei- 
sen Muenchen - Heino kelio
nių įstaiga Miunchenas”. (Spė
ju, kad tai “Baltisches Reise- 
biuro” Muenchen, Bayer Str. 
37 skelbimas — K.B.).

Vokietinimas?
Toks užrašas labai nepati

ko uostamiesčio laikraščiui 
“Klaipėda”. Liepos mėn. 7 d. 
jis rašė: “Klaipėda — jau vo
kiečių miestas? Ar už Klaipė- 
dos-Vokietija? Ką reiškia šie 
jau pusantro mėnesio akis ba
dantys ženklai, pastatyti į Ši
lutę (už Rimkų) ir į Palangą 
(o ne Miuncheną) vedančiuose 
keliuose?

Klaipėdos miesto valdyboje 
atsakymas į šį klausimą toks: 
ne miesto teritorija, o rajo
no. Su Klaipėdos rajono val
dybos architektais šio ženk
lo statyba taip pat nesude
rinta. Ir dėl užrašo ‘Hein Rei- 
sen Muenchen’ galima būtų 
spręsti, jog tai savotiška ke
lionių firmos reklama, tik ne
skelbiant nei adreso, nei te
lefono. O gal tylus vokietini
mas? Pradžių pradžia? Lauksi
me atsakingų žinybų paaiški
nimo”.

Kelionių įstaigos atstovas 
aiškina, kad ši sveikinimo len
ta pastatyta rajono komiteto 
sutikimu, ir tuo jokio vokie
tinimo valdyba nemato. Atsto
vas dar pridėjo, kad jis lietu
viams parūpina darbą valgyk
lose, viešbučiuose, kiekvie
nais metais tik iš jo kelionių 
įstaigos vokiečiai turistai Lie
tuvoje palieka apie 1,5 milijo
nų markių (1 mil. JAV dol.).

Kaip kitur?
Iš savo pusės norėčiau štai 

ką pasakyti: Toks laikraščio 
puolimas parodo, kad Lietuva 
dar yra nepribrendusi, gero
kai nutolusi nuo Vakarų pa
saulio turizmo. Gerai pažįs
tu Europos pietinius kraštus, 
vokiečių mėgstamas vasarvie
tes. Užeigos vokiškais vardais, 
daug kur matomos iškabos su 
užrašais “Herzlich Willkom- 
men” (mielai laukiami). Val
gykloje gaunamas vokiškas 
alus, vynas (pietuose vietinis 
vynas pigiau už vandenį!), ru
ginė duona, rūgštūs kopūstai 
su vokiečiams mėgstamom deš
relėm. Patarnautojai dau
giausia kalba vokiškai. Ten 
niekas negalvoja apie italų, 
graikų, ispanų ar portugalų 
vokietinimą. Kiekvienas nori 
svetimos valiutos, kuri suba
lansuoja valstybinį biudžetą.

A. ŠMULKŠTIENĖ

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, JAV LB 
socialinių reikalų tarybos 
pirm. Birutės Jasaitienės ir 
Našlaičių globos k-to pirm, 
dr. Albinos Prunskienės pa
kviestas 1994 m. rugpjūčio 2 d. 
kalbėjo Romualdas Visokavi
čius, čia besilankantis stei
giamo tarptautinio banko Lie
tuvoje organizacinio k-to va
dovas.

Lito atkūrėjas
B. Jasaitienė pasveikino 

gausiai susirinkusius ir pa
kvietė finansininką bei eko
nomistą Antaną Griną supa
žindinti su svečiu. R. Viso
kavičius, dar prieš paskel
biant nepriklausomybę, suor
ganizavo “Litimpex” banką. 
Kurį laiką buvo Lietuvos ban-

ROMUALDAS VISOKAVIČIUS, 
buvęs Lietuvos banko valdytojas, 
1994 m. rugpjūčio 2 d. kalba Čika
gos lietuviams Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje

Nuotr. E. Šulaičio

Doleriai ir markės
Tačiau grįžkime prie įspū

džių. Ant kelto vyrauja vaka
rietiški automobiliai su lietu
viškais ženklais. Vokietis 
džiaugiasi, kad lietuviai la
bai gerai prižiūri Neringą 
ir vasarvietes, pabrėždamas 
“Rūtą”, kuri prilygsta Vaka
rų pasaulio lygiui. Gausu val
gyklų, užeigų, tačiau kainos 
tvarkomos vakariečių kaino
raščiu. Atvykę iš Šiaurės Ame
rikos, lietuviai, kaip ir Vokie
tijos gyventojai, dauguma mo
ka savo krašto pinigais, tad 
Kuršių nerijoje oficialiais 
pinigais laikomi doleriai ir 
markės.

Už vasarvietės nepatogumus 
vokiečiai labai dažnai pyktį 
išlieja ant personalo, o no
rėdami atkreipti į save dėme
sį, dovanoja gerus arbatpini
gius. Krautuvėse vokiečiai 
dažniausiai moka prašomą 
kainą. Tokiu pavyzdžiu gali 
būti ungurys, kurio kaina Lie
tuvoje prilygsta Šlezvigo-Hol- 
šteino kainoms. Pasekmės? 
Mažėja turistų skaičius, nes 
šiemet išduota 35% vizų ma
žiau, negu praeitais metais. 
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ko v-bos pirmininku. 1993 m. 
birželio 21 d. R. Visokavičius 
įvedė litą. A. Grina taipgi pri
statė ir ponią Birutę Visokavi- 
čienę, Vilniaus un-to docentę.

R. Visokavičius papasakojo 
apie sunkumus ir trukdymus 
įvedant litą. Po lito įvedimo 
atėjęs tvarkingesnis gyveni
mas. Kalbėtojas prisipažino 
turėjęs puikių patarėjų iš 
JAV, pvz. A. Griną, kuris yra 
aukštas “Kraft International” 
pareigūnas, buvęs didelio 
Amerikos banko vadovas 
Frankfurte, Vokietijoje. Į Lie
tuvą jis atvyko JAV valdžios 
kvietimu, kad patartų Lietu
vai finansiniuose ir ekonomi
niuose reikaluose.

Įvedant litą reikėjo sustab
dyti infliaciją. Pavyko nuo 680 
talonų už dolerį nusileisti iki 
436 talonų. Žmonės tai pajuto 
ir prekės pradėjo pigti.

R. Visokavičius užsiminė ir 
apie 20 milijonų bylą, kuri bu
vusi sufabrikuota, grynai poli
tinė, bet tekę dėl to jam daug 
iškentėti.

Naujas sumanymas
Dabartinis jo tikslas esąs 

įkurti tarptautinį investicinį 
banką. Tuo reikalu jis keliau
ja po JAV, susitinka su įvai
riais bankininkais, specialis
tais, su žmonėmis ir kviečia 
juos investuoti į Lietuvos ban
kus ir ūkį. Tokios paskirties 
bankas bus pirmas Lietuvoje 
ir vadinsis “Lituanus”. Jo sky
rius jau yra įsteigtas “Litim
pex” banke ir atlieka tarptau
tinius patarnavimus. Steigiant 
tokį banką, Lietuvos įstatymai 
reikalauja, kad į jį įsijungtų 
du bankai: vienas Lietuvoje, o 
kitas užsienyje. R. Visokavi
čius tikisi, kad bus grįžta prie 
finansinės politikos, kuri bu
vo 1993 metais.

Atsakinėdamas į daugelį 
klausimų, jis paaiškino, kad 
tarptautinio banko kapitalas 
būtų bendras (ir užsienio ban
ko, ir Lietuvos banko), bankas 
dirbtų pagal Lietuvos banko 
ir komercinių bankų įstaty
mą. Šiuo metu Lietuvoje yra 
28 bankai, Lietuvos bankas 
kontroliuoja emisijos klau
simus, reguliuoja pinigų kie
kį apyvartoje, prižiūri ko
mercinius bankus, tvarko auk
so ir valiutos rezervus Lietu
voje ir užsienyje. “Litimpex” 
jau yra įdėjęs 1.5 milijono li
tų vieno didelio pastato pri
taikymui banko reikalavi
mams. Steigimo metu įdėtų 
dar 1 milijoną. Iš užsienio 
suteiktos pagalbos 600 mil. 
dolerių jau yra pravalgyta 
apie 400 mil. Po 1 mil., po 1.5 
milijono skiriama smulkiems 
verslams. Didelių statybų nė
ra. Terminalas bus didžiau
sia statyba, bet ji yra vilki
nama.

R. Visokavičius sakėsi ieš
kąs investicijų Vakaruose ir 
nurodė, kad bankas mokės 30% 
metinių palūkanų.

B. Jasaitienė padėkojo R. 
Visokavičiui ir pakvietė visus 
kavai ir užkandžiams. Žmonės 
dar ilgokai nesiskirstė ir da
linosi pranešimo įspūdžiais.
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Kpt. LIONGINAS KUBLICKAS (kairėje), palaidotas 1994 m. rugpjūčio 8 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje, kalbasi su buvusiu Lietuvos premjeru 
GEDIMINU VAGNORIUMI 1991 m. rudenį Nuotr. Ed. Šulaičio

Paskutinė jurininko kelionė
Jūrų kapitonas Lionginas Kublickas, prieš keturis 

dešimtmečius pabėgęs iš sovietinės vergijos, 
iškeliavo amžinybėn

EDVARDAS ŠULAITIS

Velionis, kuris 1951 m. žvejų 
laivu pabėgo iš okupuotos Lie
tuvos į Švediją, o 1952 m. at
vyko į JAV, baigė savo nera
mią kelionę šio gyvenimo jū
roje 1994 m. rugpjūčio 4 d. ir 
atsigulė amžinam poilsiui rug
pjūčio 8 d. Šv. Kazimiero kapi
nėse Čikagoje.

Velionis kartu su kitais 
dviem likimo draugais — Juo
zu Grišmanausku ir Edmundu 
Paulausku nustebino pasaulį 
savo sensacingu pabėgimu iš 
komunistinės priespaudos. Jų 
kelionė į laisvę buvo aprašy
ta anglų kalba išleistoje pieš- 
tinėje ir žodinėje pabėgimo 
istorijoje — “Voyage to Free
dom”, o lietuviškai — stambo
koje L. Kublicko ir J. Grišma- 
nausko knygoje “Tolimieji 
kvadratai” (išl. 1952 m. J. Ka
počiaus Bostone).

J. Kublickas gyveno Čika
gos vakaruose esančiame 
Wheaton miestelyje. Pasku
tiniu metu gana sunkiai sirgo, 
o prieš tai dirbo elektriku 
Brown & Root bendrovėje Na
perville, IL. Jis buvo pašar
votas Petkaus laidotuvių ko
plyčioje, iš kurios rugpjūčio 
8 d. buvo atlydėtas į Švč. Ma
rijos Gimimo šventovę Čikagos 
Marquette Parke. Nedidelė 
vilkstinė automobilių jį pa
lydėjo į Šv. Kazimiero kapi
nes, kur buvo supiltas dar vie
nas kapas šioje gausiausioje 
pasaulyje mirusių lietuvių ko
lonijoje.

Velionis L. Kublickas rūpi
nosi laidotuvėmis savo likimo 
draugo Juozo Grišmanausko, 
kuris buvo palaidotas 1983 m. 
liepos 18 d. J. Grišmanauskas 
gyveno vienišas Cicero mieste 
prie Čikagos ir iškeliavo am
žinybėn sulaukęs tik 55 metų 

amžiaus. Pats L. Kublickas mi
rė dešimčia metų vyresnis (bu
vo gimęs 1929 m. kovo 15 d. 
Budrėnų k., Zarasų apsk.). Či
kagoje tebegyvena trečiasis 
likimo draugas — Edmundas 
Paulauskas, kuris serga ir yra 
prisiglaudęs dr. Jono Adoma
vičiaus sodyboje.

Šie trys vyrai nesireiškė lie
tuviškoje veikloje, buvo gero
kai užsidarę. Kai 1952 m. atvy
ko į JAV, jie aplankė apie 50 
lietuviškų telkinių, kalbėjo 
apie priespaudą ir vargą tė
vynėje. Tačiau vėliau jų glo
botojai nepasistengė sutvarky
ti jų imigracijos reikalų. Rei
kėjo patiems stipriai kibti į 
gyvenimą ir, atrodo, patirti 
nemažai nusivylimų. Jie visi 
trys už pabėgimą buvo už akių 
nuteisti mirties bausme.

Kai tuometinis Lietuvos 
premjeras Gediminas Vagno
rius 1991 m. buvo atvykęs į 
Čikagą ir čia dalyvavo VLIKo 
seime, teko L. Kublicką sutik
ti, ir kartu pasikalbėti su žy
miuoju svečiu iš Lietuvos. L. 
Kublickui buvo įdomu sužino
ti, ar jam panaikintas mirties 
sprendimas ir ar lankydamas 
Lietuvą neturės nemalonumų. 
Atrodo, jam buvo duotas už
tikrinimas dėl saugumo grįžti 
į tėvynę. Tačiau dėl užklupu
sios ligos jis negalėjo ap
lankyti jau seniai matytos dar 
tebegyvos motinos Jadvygos. 
Lietuvoje dar tebegyvena ir 
mirusio brolio Alfredo vai
kai Rolandas ir Indra su šei
momis. Velionis Amerikoje 
buvo vedęs lenkų kilmės ame
rikietę Kristiną, kuri rūpi
nosi laidotuvėmis.

Neseniai buvo išleista L. 
Kublicko ir J. Grišmanausko 
sensacingo pabėgimo iš Lietu
vos knygos “Tolimieji kvad
ratai” antroji laida. Jos dau
gumą egzempliorių norima iš-
platinti Lietuvoje, kad tau
tiečiai tėvynėje galėtų suži
noti apie drąsiojo jūrų kapi
tono Liongino Kublicko ir jo 
bendražygių pastangas ištrūk
ti iš komunistų vergijos. Nors 
pats L. Kublickas nespėjo grįž
ti į tėvynę, tačiau dabar bent 
į ją grįžta minėtoji knyga.

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

u Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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).



Tėvynės sąjungos (konservatorių) vakaronė Valakampiuose, prie Vilniaus. Pianistė GRAŽINA LANDSBERGIENE
ŠĮ kartą su akordeonu .. .(1994.VII.5) Nuotr. Alf Laučkos

Gyvenimo gilmenos ir problemos
Keturiasdešimt pirmoji Europos studijų savaitė, įvykusi 1994 m. liepos 31 - 

rugpjūčio 7 d.d. Brewang miestelyje, Austrijos Tirolyje
IRENA K. LUKOŠEVIČIENĖ

Ši vietovė yra prie pat Vo
kietijos sienos, 30 km nuo Gar- 
misch-Partenkirchen’o, netoli 
Zugspitz — vienos iš aukščiau
sių Alpių viršūnių. Vieta labai 
graži, apsupta Alpių kalnų di
dybės ir ramybės. O pats kai
melis būdingas austrų stiliui: 
bažnytėlė ir aplink austriškos 
trobelės. Žmonės — malonūs ir 
paslaugūs.

Savaitę moderavo ir progra
mą paruošė D. Kuolys iš Lietu
vos, V. Natkevičius ir J. Nor- 
kaitis iš Vokietijos, kapelio
nas — kun. J. Juraitis iš Švei
carijos. Organizacinė atsako
mybė teko Irenai Joerg (Nau- 
džiūnaitei), kuri pasižymėjo 
ypatingu rūpestingumu ir nuo
širdumu. Savaitė nebuvo labai 
gausi dalyviais. Jų buvo iš vi
so 39 — 7 iš Lietuvos, 8 iš JAV, 
2 iš Kanados ir kiti iš Vokie
tijos, Šveicarijos ir Austrijos.

Programa buvo neperkrau
ta, paskaitos ir diskusijos vyk
davo prieš pietus ir vakare. 
Dieną pradėdavom Mišiomis, 
kurių metu kapelionas kun. J. 
Juraitis parinkdavo dienos 
minčiai skaitymus ir pasaky
davo pritaikytą pamokslėlį. 
Kartu padarydavo lyg ir kiek
vienos dienos suvestinę, pa
likdamas pluoštą minčių ap
mąstymui. Norintiems tai ga
lėjo būti susikaupimo ir dva
sinės atgaivos momentai. Ži
noma, “Ponytės” — p. Grinie
nės vaidmuo vadovaujant gie
dojimui ir maldoms sujungda
vo visus vienon, savon šeimon.

Sekmadienį, liepos 31, įvyko 
susipažinimo vakaras, kurio 
vaišėmis pasirūpino Irena 
Joerg.

Moralės ir tikėjimo krizė
Atidaromąją paskaitą skai

tė dr. Vytautas Bieliauskas iš 
Cincinnati, Ohio, JAV, tema 
Moralinis vystymasis indivi
duose ir tautose. Jis analizavo 
Piaget keturis pažintinio vys
tymosi periodus, per kuriuos 
žmogus normaliai pereina, kol 
pasiekia savo asmeninį su
brendimą. Jis taipgi palietė 
Kohlberg’o moralinės plėtotės 
fazes ir jų savybes.

Kalbėtojas pabrėžė, kad 
moralinė plėtotė individuose 
ir tautose negali prarasti sa
vo moralinės orientacijos dės
nių. Materializmas ir naciona
lizmas daug prisidėjo prie mo
ralės dėsnių sulaužymo. 50 me
tų okupacija paliko Lietuvą 
moralinio chaoso stadijoj. Yra 
svarbus moralinis ir dvasinis 
atgimimas, kuris turėtų eiti 
kartu su ekonominės gerovės 
pakėlimu, kaltės, gailesčio 
ir atsakingumo sugrąžinimu 
ir sąžinės vystymusi. Morali
nis auklėjimas tiek individo, 
tiek tautos vyksta šeimoje, 
tikinčiųjų bendruomenių, mo
kyklos ir visuomeninėse in
stitucijose, išvystant esmines 
moralines vertybes ir dorybes. 
Diskusijose paliesti pasisaky
mai psichologijos, teologijos 
bei filosofijos požiūriais.

Vytautas Daunys, lituanis
tas, žurnalo “Krantai” redak
torius, kalbėjo tema Tikėji
mas ir vietovaizdis — Antano 
Maceinos krikščioniškoji aki
stata. Jo A. Maceinos filoso
fijos ir poezijos nagrinėjimas 
buvo asmeniškas ir persunk
tas giliaus jausmingumo. Pa

prastuose Maceinos žodžiuose 
jis jaučia pasislėpusią dina
mišką būseną, kuri trapi ir 
pažeidžiama. Maceina dažnai 
stovįs ant aštrių skustuvo aš
menų — būti pasaulyje ir būti 
ne iš pasaulio — yra labai 
skausminga ir trapu. Sunku 
išsakyti Maceinos mąstyseną 
paprastais žodžiais — esame 
Viešpaties ištarti, kaip žmo
nės. Tikėjimas — tveriantis, 
išreiškštas žodžiu “tikiu” — 
atsidavimas tam, ko niekad 
nėra matęs. Maceina - knyginis 
filosofas.

Tuo tarpu jo poezija labai 
artimam ryšyje su gamta. Vie
tovaizdis — akistata — neiš
vengiamas santykis su tikėji
mu. Tikėjimas ir vietovaizdis 
susitikę lydi vinas kitą. Tikė
jimas nėra, kaip bilietas, ku
rį įsigyji tam kartui. Pagal Ma
ceiną, krikščionis yra dviejų 
plotmių gyventojas. Krikščio
nį veikia krizinė įtampa čia 
ir dabar.

Kat. Bendrija, kaip keleivė 
sutinka begalę užduočių, ir 
tenka nuolat žvelgti į savo są
žinę. Iš karto Maceinos filo
sofija atrodo paprasta, bet įsi
gilinus, sukelia nerimą. Asme
ninė kančia ir supratimas tuš
čioje erdvėje turi iš naujo tar
ti “tikiu”, ir tada gimsta krikš
čioniško tikėjimo kokybė. Ti
kėjimo krizė Lietuvoje nesu
geba išgryninti savo realybės. 
Krikšionis nesugeba prisiimti 
kaltės, yra lėkštas ir orien
tuojasi į persivertimą ir to pa
kanka. “Tikiu” negali pasilikti 
nebūtyje — reikia malonės.

Vertybės ir dvasingumo 
suniekinimas

Vincas Natkevičius, litua
nistas ir literatūros kritikas, 
nagrinėjo temą Didžiųjų ver
tybių problema mūsų filosofi
joj ir literatūros kritikoj (St. 
Šalkauskio, A. Maceinos ir J. 
Griniaus raštuose). Savo pra
nešime analizavo tiesos, gėrio 
ir grožio santykį šių trijų lie
tuvių filosofų mąstysenoj. Pa
gal Šalkauskį, tiesa, gėris ir 
grožis yra atžvilgiai vienos ir 
tos pačios esybės, kuriais pasi
reiškia tos esybės tobulumas. 
Visa, kas egzistuoja žemėje, 
yra tik šešėliai amžinojo gė
rio — amžinųjų tobulųjų idėjų. 
Dora ir menas turi harmoni- 
zuotis.

A. Maceinos manymu, kiek
viena sritis kuria pagal savo 
pačios dėsnius, o kitų krite
rijų primetimas yra tik kūry
bos naikinimas. Asketas nega
li nustatyti estetui, ką ir kaip 
kurti. Maceina skiria daug 
reikšmės kultūros įtakai. Mo
ralė ne visada pajėgė atskleis
ti kūno santykiuose dieviškas 
galias.

J. Grinius skiria daugiau
sia dėmesio estetiniam san
tykiui su dorove. Meno kūri
niai negali būti laikomi neu
traliais, nes dorinė meno įta
ka yra labai didelė. Grinius, 
liesdamas doros klausimus 
mene, linksta į dorinimą ir 
moralizavimą, priešingai tam, 
ką galvoja Maceina. Baigda
mas paskaitininkas palietė 
šių filosofų įtaką mūsų rašy
tojams: Brazdžioniui, Ramo
nui ir kitiems.

Irena K. Lukoševičienė, soc. 
mokslų magistrė iš Kanados, 
nagrinėjo Lietuvos socialines 
problemas ir galimą socialinę 
pagalbą.

Lietuvos žmonės pradėjo 
busti iš sovietinės vergovės, 
pajusti laisvės ir demokrati
jos pulsą, drįsti išreikšti sa
vo rūpesčius. Ryški Markso 
ideologijos įtaka, kuri giliai 
įleidusi savo šaknis į visas 
žmogaus egzistencijos plot
mes, valdančios klasės galvo
sena apsprendžia ir dvasinę 
tautos mąstyseną. Ryškus žmo
gaus palūžimas, dvasingumo 
suniekinimas, šeimos sugrio
vimas. Tai reiškiasi alkoho
lizmu, nusikaltimais, skyry
bom, vaikų skriaudimu, vaikų 
ir nepilnamčių pasimetimu, 
sveikatos ir kitom problemom. 
Tai vis charakteristikos va
dinamų “multi-problem fami
lies”, analizuotų Benjamin 
Schlessinger’io ir John Spen- 
cer’io. Dirbant su studentais 
ir institucijų darbuotojais, 
mėginta taikyti šių autorių 
“reaching out” terapiją, pra
dėjo duoti pozityvius rezul
tatus.

Pranešime buvo sutrauk
tai duotos šios terapijos pa
grindinės charakteristikos, fi
losofija ir Lietuvoje pasiekia
mi konkretūs rezultatai ir 
orientacija. L Lukoševičienė 
turi 38 metų profesinę patir
tį, kuria dalinasi Lietuvoje 
— nuo 1990 metų rudens dirbo 
Lietuvoje jau 16 mėnesių.

Iškilo gyvos diskusijos ir 
žmones dominantys klausi
mai. Paskaitininke ypač pa
brėžė svarbą ieškoti būdų sa
vo profesiniu darbu atsaky
ti į Lietuvos žmonių poreikius, 
pripažinti jų pilnavertišku
mą, neprimesti savo žinojimo, 
kaip vienintelės tiesos, neiš
ryškinus ir nesupratus Lietu
vos realybės ir pirmenybių.

Plūgą traukia žmonės
Romualdas Sikorskis, finan

sininkas ir ekonomistas iš Lie
tuvos kalbėjo apie Lietuvos 
ūkio būklę ir raidos perspekty
vas.

Jis turi šakotą patirtį kelio
se vyriausybėse ir privačioje 
iniciatyvoje — realiame gyve
nime. Todėl jo pranešimas bu
vo įdomus ir spalvingas, pa
lietęs daugelį klausimų.

Įstatymai ir jų netobulumai: 
seime kairiųjų dauguma, ir jie 
mėgina priimti kaip galima 
daugiau įstatymų — jau net 
300. Daug skubėjimo, nevie
ningumo, neapgalvotų klaidų. 
Šleževičiaus vyriausybė nu
tarimais pralenkė ir Kremlių. 
Įvairūs patarėjai finansiniuo
se reikaluose pasisakė už iš
laidžius ir neplaningus atei
čiai sprendimus.

Privatizacija vyksta neap
galvotai ir be racionalaus pla
no. Vieni iš to turtėja, o kiti 
lieka apiplėšti vargšai. Prikur
ta begalė akcinių bendrovių, 
kurios surinko žmonių investi
cinius čekius ir juos investa
vo savo ruožtu. Tai beveik pra
žuvę pinigai — dauguma baig
sis bankrotu, ir žmonės liks 
apgauti.

Lietuvos ūkio būklė yra ap
verktina. Nejaučiama jokios 
stabilizacijos. Žmonės, o ne 
arkliai traukia plūgą! Produk
cija smunka: tarnautojai dir- 
ba-nedirba — nemokamos ato
stogos — atleidžia. Vilniuje 
daug krautuvių ir mirštantys 
iš nuobodulio pardavėjai, o 
pirkėjui — tai Dievo bausmė, 
nes neturi pinigų.

Antrajam sovietų antplūdžiui besipriešinant II
Karinis lietuvių dalinys drauge su vokiečių kariuomenės tankais puolė sovietų fronto pozicijas 
ties Ventos upe Lietuvoje ir sėkmingai grįžo į savo linijas. Čia - to puolimo dalyvio įspūdžiai

DR. VLADAS KAZLAUSKAS, 
Vilnius

Mūsų kuopai tūnant apka
suose prie Ventos pasklido 
žinia, kad netolimame užnu
garyje yra vokiečių tankų da
linys, permestas iš Afrikos, 
priklausęs feldmaršalo Rome
lio ekspediciniam korpusui 
“Sturm Vogei” (puolantis 
paukštis) pavadinimu. Tuo 
netrukus įsitikinome ...

Kiekviena kariuomenės gink
lo rūšis, paskirta ginti patikė
to fronto ruožą, privalo žino
ti: kokia jo bare yra manevra
vimo erdvė, vietovės sąlygos, 
priešo išsidėstymas ir jo jė
gos. Mes, kaip pėstininkai, ir 
turėdami savo paskirčiai skir
tus ginklus, tą gerai žinojome, 
bet tankistams dar reikėjo pa
pildomų žinių: ar tankai gali 
jų ginamoje vietoje įveikti 
vandens kliūtį - Ventą, ar ne.

Sulaukėm svečių
Ir taip vieną popietę, kai 

saulė jau slinko vakarų pusėn, 
sulaukėme svečių. Į pirmąjį 
mūsų kuopos būrį atėjo trys 
vokiečių kareiviai — maždaug 
mūsų amžiaus 18-19 metų vai
kinai juodomis tankistų uni
formomis su antsiuvais ant 
rankovių “Afrika”.

Tai buvo iš “Puolančio 
paukščio” dalinio pasiųsti 
žvalgai. Mūsų kuopos vadas 
kapitonas Norkus, išėmęs iš 
savo planšetės žemėlapį, de
taliai išaiškino mūsų gynybos 
išsidėstymą, nurodė bolševi
kų pozicijas. Kai jis paklau
sė vokiečius, ar viskas aišku, 
jie išsitempė, sumušė kulni-

Vyriausybės politika neturi 
aiškos orientacijos. Nėra at
lyginimų sistemos. Be atodai
ros didinamos prekių kainos. 
Bendrai, algos mažos, išsky
rus bankus, energetiką, vals
tybės tarnautojus. Padėtis nau
dinga tiems, kurie yra valdžio
je — tai tikros aukso kasyklos. 
Bankai žlugdo visą plėtotės 
ateitį.

Finansai-biudžetas turi bū
ti subalansuotas pagal užsie
nio reikalavimus. Vedama dvi
guba buhalterija — viena ofi
ciali, kita kišeninė. Dedami 
mokesčiai ant mokesčių. Daž
nai kiekvienoj prekėj esą treč
dalis mokesčių. Jie surenkami 
tik iš algų, o privatūs versli
ninkai, bendrovės nesukontro
liuojami. R. Sikorskis mato 
šiuo metu Lietuvos viziją be 
didelių perspektyvų. Nėra tau
pomo režimo. Vyriausybė gy
vena prabangiai — nėra balan
so ir pusiausvyros. Dauguma 
Tarptautinio fondo kapitalo 
(gavo pusę milj.) panaudota 
pragyvenimui ir einamoms iš
laidoms. Lietuva be ūkio — 
Lietuva be ateities. Reikia 
turėti gerą valdžią.

Referendumas gali supai
nioti būklę; jei žmonės neateis 
balsuoti — tada atsivers visai 
laisvos rankos valdžiai.

Anot Sikorskio, preziden
tas neryžtingas — nori patek
ti istorijon kaip pirmas prezi
dentas, vadovaujasi mintimi 
“kaip nors išsiversim”. Liekam 
su daug nežinomųjų.

Zonų sistema
Dr. P. Lukoševičius iš Kana

dos lietė Lietuvos žemės ūkio 
problemas. Savo pranešime su
pažindino klausytojus su Lie
tuvos respublikos Žemės įsta
tymu, kuris buvo seimo priim
tas 1994 m. balandžio 26 d., 
prezidento paskelbtas liepos 1 
d. Įstatymas suskirstytas į 16 
pagrindinių skyrių ir turi 58 
straipsnius. Pirmajame straips
nyje sakoma, kad “šis įstatymas 
nustato žemės nuosavybės, val
dymo ir naudojimo santykius 
Lietuvos respublikoje”. Gyve
nimas parodys, kaip šis įsta
tymas sugebės sutvarkyti žmo
nių santykius ir jų pretenzi
jas į žemę.

Jau dabar kyla klausimas, 
kaip bus aiškinamas 32 straips
nis, duodantis teisę paimti že
mę “visuomenės poreikiams”, 
kur didelės teisės suteikiamos 
vietos savivaldybėms. Jos gali 
paruošti gyvenviečių detalius 
planus arba žemėtvarkos pro
jektus, ir jie sudaro sąlygas 
kyšius imančiai valdininkijai 
daryti savo “tvarką”. Ateitis 
parodys, kaip bus laikomasi 
šio įstatymo nustaytos tvar
kos ir kiek šio įstatymo straips- 

mis ir atsakė: “Jawohl, Herr 
Hauptman”. Tai rodė, kad jų 
kariuomenėje geležinė draus
mė buvo privaloma visur ir 
visada.

Ruošdamiesi į niekieno že
mę žvalgybon, tankistai prašė 
duoti jiems persirengti civi
lius drabužius. Kuopos vadas 
pasikvietė tris pagal jų ūgį 
mūsų vyrus, kurie dar pirmo
mis fronto dienomis neturėjo 
uniformų, o dėvėjo civiliais 
drabužiais — jais laikinai ap
sikeitė. Vokietukai užsikabi
no ant kaklų ginklus, užsidė
jo šalmus ir, pamojavę mums 
rankomis, nušliaužė į niekie
no žemę.

Kai paklausėme kuopos va
dą, kodėl vokietukai persiren
gė slinkdami į žvalgybą, jis at
sakė: vokiečių vadovybė jiems 
pasakė, kad ten, kur fronto 
barą saugoja lietuvių “parti
zanai”, bolševikai nepraeis. 
Esą bolševikai daug labiau 
bijo lietuvių, negu vokiečių 
ir vengia su jais turėti susi
dūrimų, ypač niekieno žemėje. 
Dėl to jis ir persirengė “par
tizaniškai”. Kiek kapitono 
Norkaus žodžiuose teisybės, 
sunku pasakyti. Gal jis taip 
pasakė norėdamas mūsų ka
riams įkvėpti didesnį pasiti
kėjimo savimi jausmą, o gal 
ką nors panašaus buvo girdė
jęs iš vokiečių vadovybės, su 
kuria jis kiekvieną dieną kal
bėdavo.

Pavakary iš žvalgybos grįžo 
vokietukai. Persirengę savo 
uniformomis, padėkoję mūsų 
vyrams už paskolintus drabu
žius, pasistiprinę mūsų vyrų 
pasiūlyta vakariene, patrau- 

nių pasirodys pažeidžią žmo
gaus teises, kurios turėtų bū
ti konstitucijos apsaugotos. 
Kalbėtojas pažymėjo, kad šiuo 
metu žmonių tarpe daug nepa
sitenkinimo sukelia vadinamo
sios zonos - “žalioji ir pilkoji”.

Apie gyvenvietes sudaroma 
“žalioji” zona, kurioje 3 ha 
žemės gavo toje gyvenvietėje 
gyvenąs žmogus. Buvęs tos že
mės legalus savininkas ar jo 
teisėtas įpėdinis toje vieto
je savo žemės neatgauna - jam, 
kaip ir visiems kitiems, duo
damas 3 ha sklypas. Visą liku
sią dalį, jam legaliai priklau
sančią, jis gali tikėtis atgau
ti vadinamojoje “pilkojoje” zo
noje, kuri gali būti už kelių ar 
keliolikos kilometrų nuo jam 
priklausiusios sodybos. Ir tai 
yra galima tik tuo atveju, jei 
toje vietoje nėra buvusio kol
chozo ar akcinės bendrovės. 
Gali būti, kad jam teks laukti, 
kol ta bendrovė subankro^uos. 
Kitaip tariant, jo nuosavybės 
teisės yra pažeidžiamos. Pra
nešėjas po paskaitos atsaki
nėjo į daugelį klausimų, su
rištų ne tik su šiuo įstatymu, 
bet ir su daugeliu sunkumų, ku
rių vyriausybė neįstengia ar 
gal iš viso nesistengia paša
linti. Prekyba neapsaugoja- 
ma muitais nuo importuojamų 
prekių, kurios savo patraukliu 
įpakavimu nustumia Lietuvo
je pagamintus aukštos kokybės 
produktus. Neleistinas vėla- 
vimasis užmokėti už ūkininkų 
pristatytus produktus. Kai ku
rie užmokesčio laukia pusme
tį ir daugiau.

(Bus daugiau)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siuntėjas: 

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, tei. 905-643-3334, fax 905-643-8980

kė prie savo tankų. Matyt, žval
gyba ir vakariene jie liko pa
tenkinti, nes neužilgo išgir
dome labai populiarios Afri
kos korpuso dainos žodžius:
Wir brechen durch, wir schlagen zu, 
Voran der General...
(Mes prasiveršime, mes trenksi
me, generole, pirmyn).

Tai buvo dainos apie Rome
lį žodžiai.

Žvalgybinis žygis
Feldmaršalo Modelio, ku

ris vadovavo šiam frontui, šta
bas matyt norėjo turėti tiks
lių žinių apie bolševikų sutelk
tos kariuomenės skaičių, su
dėtį. Jam reikėjo “liežuvio”, 
o “liežuvį” gauti jis buvo nu
matęs bendromis vokiečių-lie
tuvių jėgomis. Buvo planuotas 
staigus tankų įsiveržimas į 
bolševikų pozicijas; pagrobus 
“liežuvį” ir nesiveliant į ilges
nes kautynes, grįžti atgal.

Norėdamas pasirinkti tinka
mus vyrus savanoriškai daly
vauti tankų puolime, kuopos 
vadas sekančią dieną pradėjo 
juos telkti. Puolime dalyvau
ti galėjo vyrai, gerai fiziškai 
pasiruošę, sugebantys bėgti, 
šokinėti, šaudyti, turintys 
gana stiprius nervus, mokan
tys vokiečių ir suprantą rusų 
kalbas.

Mūsų savanoriai
Savanoriais buvo atrinkti 

pirmosios kuopos vyrai, visi iš 
Rytų Aukštaitijos: Kazys Ur
bonas — studentas, buvęs Za
rasų gimnazijos absolventas, 
Pranas Čepėnas — Utenos 
gimnazijos absolventas, My
kolas Kazėnas — Zarasų gim
nazijos absolventas ir Vla
das Kazlauskas — Utenos gim
nazijos auklėtinis. Busimie
ji puolikai buvo nuvežti į vo
kiečių tankų dalinį, teoriškai 
ir praktiškai supažindinti su 
puolikų pareigomis.

Pirmiausia reikėjo mokėti 
nušokti nuo važiuojančio tan
ko, nenugriūti, greitai išsi
skleisti vorele toliau nuo jo, 
nesustojus šaudyti ir bėgti 
priešo apkasų link. Žvalgybi
nio pobūdžio kautynėse neti
kėtumas ir greitis yra sėkmės 
pagrindas. Nušokus nuo tanko, 
patartina nuo jo atsitolinti 
per keliasdešimt metrų, kad 
išvengtų artilerijos sviedi
nių skeveldrų. Priešas, turė
damas artileriją, pirmiausia 
stengėsi sunaikinti į jų pozi
cijas artėjantį tanką, o ne juos 
puolančius pėstininkus. Pas
tarieji, priklausomai nuo že
mės struktūros, irgi atitinka

Neseniai Lietuvoje palaidotas rašytojas ČESLOVAS GRINCEVIČIUS 
(dešinėje) ir prieš porą metų Lietuvoje besilankydamas miręs ten palaido
tas rašytojas POVILAS GAUČYS (kairėje). Viduryje sėdi poetas RIMAS 
VĖŽYS. Nuotrauka daryta prieš 8 metus Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Gavėjas: 

mam nuotolyje turi sekti pas
kui tanką. Jeigu žemė išdžiū
vusi ir tankas veržiasi pirmyn 
per arimus, jis sukelia dulkių 
debesis, kurie bėgančius pas
kui jį slepia nuo priešo akių, 
bet ir trukdo jiems jį matyti. 
Geriausios sąlygos sekti pas
kui tanką būna tada, kai jis 
važiuoja per pievą arba vasa
rinių pasėlių lauką. Tokiose 
sąlygose tankas beveik nesu
kelia dulkių, pėstininkams 
geras matomumas, ir jie, bėg
dami pirmyn, gali visą dėmesį 
nukreipti į priešą, į jį šaudyti.

Minėtiems mūsų vyrams šis 
planas buvo savotiškai įdo
mus, nes jie su tankistais bu
vo draugavę traukdamiesi į 
vakarus prie Biržų. Jie vokie
čių tankistams buvo vedliai 
įsiveržiant į bolševikų užim
tus Biržus. Ten buvo netikė
tai užkluptas ir sunaikintas 
didelis skaičius švenčiančių 
pergalę šventoriuje bolševi
kų karininkų.

Penkiolika ant trijų tankų
Kitę dieną gerai ginkluotas 

penkiolikos kareivių būrys 
susėdo ant trijų tankų ir pa
suko priešo pusėn, Kužių vie
tovės link. Šis kelias buvo pa
rinktas todėl, kad, oro žvalgy
bos duomenimis, ten buvo ma
žiau bolševikų artilerijos, o 
vingiavo tik pėstininkų apka
sų grioviai.

Išnaudodami vietovės nely
gumus, priartėjome prie bol
ševikų pozicijų — likus iki jų 
virš 100 metrų, tankai atiden
gė stiprią kulkosvaidžių ugnį 
į priešo apkasus, tuo prislo
pindami į mus nukreiptą bol
ševikų pėstininkų ugnį. Tuo 
metu mes, nušokę nuo tankų, 
pasinaudodami tankų dengia
ma kulkosvaidžių ugnimi, me
tėmės į priekį. Tankai visu 
greičiu nuvažiavo pirmyn, per
šokę bolševikų apkasus, išsi
skleidė vėduokle. Du iš jų sa
vo ugnimi neleido bolševi
kams įsivelti į gana siaurame 
ruože mūsų vedamas kauty
nes, o trečiasis saugojo, kad 
bolševikų užnugaris nepasiųs
tų jiems pagalbos. Granato
mis ir automatų ugnimi buvo 
nuslopintas bolševikų pirmų
jų linijų pasipriešinimas, pa
imtas sužeistas pagyvenęs bol
ševikų kareivis “liežuvis”. Ke
lių minučių trukmės žvalgybos 
kautynės baigėsi.

Susėdę ant tankų, nesivelda
mi į tolimesnes kautynes, kar
tu su belaisviu, pasiekėme sa
vo išeities pozicijas. Matyt, 
paimtas “liežuvis” suteikė 
vertingų žinių, nes po trijų die
nų atsilankęs į mūsų pozicijas 
vokiečių feldmaršalo Modelio 
štabo ryšių karininkas Ruedi
ger vienam iš mūsų įteikė pa
sižymėjimo kryžių.



Vydūno “Mano tėvynė”
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

“Mūsų minčių pradžia ir 
esmė, slaptinga palaima ... Tai 
iš kartos į kartą tėvų vaikams 
perduodamas dvasios turinys”, 
- sako mūsų didysis filosofas, 
rašytojas, dramaturgas Vilius 
Vydūnas-Storasta (Lietuvos 
vertėjų “perkrikštytas” į “Sto- 
rostas”) (1868-1953), Mažosios 
Lietuvos sūnus, unikali asme
nybė, kuri, didelę savo gyve
nimo dalį praleidus svetur, 
daugiausia Vokietijoje, išvys
tė tokią gilią tėvynės sąvoką, 
kad ji gali tapti pavyzdžiu 
mums visiems - tiek užsieny
je, tiek Lietuvoje gyvenan
tiems.

Ilgus dešimtmečius užsie
nio lietuviai buvo be kontak
to su Tėvyne, bet stengėsi pri
augančioms kartoms perduoti 
tėvynės meilę ir įsipareigo
jimus jai, tačiau “tėvynės” są
voka savotiškai nublanko, sie
jant gimimo vietą su “tėvynės” 
samprata, nors gimimo vieta 
nenustato tautybės, tik kai ku
rių kraštų pilietybę, todėl ir 
užsienyje gimęs pilnakraujis 
lietuvis turi “tėvynę”, lieka

Duonoje gimtinės
Nusirito dienos, 
Nubolavo, 
Rudenėlis 
Parugėj arti.
Ruošia mažylius 
Į kelią savo
Tylančiuos laukuos 
Gandrai balti.

Debesys padangėj 
Pasiklysta, 
Jūros ūkuose - 
Laivai.
Atminimais
Į namus sugrįžta 
Išskubėję 
Sapnuose vaikai.

Išaugta vaikystė, 
Lizdas mažas 
Ir namai gimtieji 
Per maži.
Duonoje gimtinės - 
Saulės lašas 
Ir jgyvenimas, 
Kurį neši.

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva

Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, apjuostas tautine juosta, stovi tarp poeto ROBERTO KETURAKIO ir 
VITALIJOS KRIVICKIENĖS - tautos didvyrio Tito Masiulio motinos, ALDONA BRAZDŽIONIENĖ, JUOZAS 
KRIVICKAS - Tito Masiulio tėvas, MINDAUGAS BABONAS - tremtinys, per rinkimus į LR seimą rėmęs Tautos 
pažangos judėjimą, JADVYGA BIELIAUSKIENĖ - dukart politinė kalinė, LKDP narė, Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo Sausio 13-osios brolijos tarybos narė; kairėje, šalia poeto R. Keturakio, p. NARUŠEVIČIENĖ

“Pirmoji eilutė Dievo duota... ”
Iš susitikimo su poetu BERNARDU BRAZDŽIONIU Garliavoje, 

kur jis, keliaudamas i Vakarus 1944 m., pernakvojo

“Pirmoji eilutė Dievo duo
ta .. .”

1994 m. liepos 24 d. Garliavos 
šventovėje įvyko dviguba šven
tė: kun. Sauliaus Kalvaičio 
primicijos ir susitikimas su 
tautos dainiumi Bernardu 
Brazdžioniu.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišio- 
mis, o kai primiciantas kun. 
Saulius teikė palaiminimą pa
rapijiečiams, vyko laisvės 
šauklio B. Brazdžionio susiti
kimas su jo gerbėjais, teistais 
ir persekiotais už jo poezijos 
skleidimą stagnacijos laikais.

B. Brazdžionis papasakojo 
apie savo kūrybą, darbą.

“Amerikoje gyvendamas ra
šiau vienas, o kūrybą skaitė 
šimtai ir tūkstančiai. Atvykau 
į Lietuvą pailsėti, o čia .. . pa
vargau . ..”

1944 m. išvykdamas iš Lietu
vos į užsienį, bombarduojant 
Kauną, B. Brazdžionis pėsčias 
atėjo į Garliavą ir, pernakvo
jęs klebonijoje, išvyko į Va
karus. Džiaugėsi, kad čia esąs 
tarp brolių, seserų ir jauno

lietuviu, kaip kad savo tauty
bės bei kilmės neišsižada il
gos kartos užsieniuose gyve
nančių japonų, meksikiečių ar 
korėjiečių.

1993 m. Akademinio skautų 
sąjūdžio Vydūno fondas išlei
do Lietuvoje paruoštą vieno 
skyriaus vertimą iš Vydūno 
vokiečių kalba parašyto stam
baus veikalo “Septyni šimtai 
metų vokiečių-lietuvių san
tykių”. Įdomu pastebėti ir tai, 
kad už tą veikalą vokiečiai Vy
dūną persekiojo, buvo jį užda
rę į kalėjimą ir vėliau kurį lai
ką laikė policijos priežiūroje.

“Mano tėvynė” - tai jo gimto
ji Mažoji Lietuvą, kurioje jis 
baigė pradinį ir vidurinį moks
lą, bet studijavo kalbas, filo
sofiją ir kitus mokslus Kara
liaučiaus, vėliau Halles, Leip
cigo ir Berlyno universitetuo
se. Per savo gilaus išsilavini
mo ir kūrybinio talento priz
mę perleidęs tėvynės sąvoką, 
jis nagrinėja žmogaus santykį 
su tėvyne ir tvirtina, kad jo
je slypi visos jo jėgos ir kūry
binės galios. Jis su nepapras
ta meile piešia “Tėvynės vei
dą” nuo “bekraštės jūros” iki 
reginių virš Nemuno miglos, 
iki Įsros ištakų. Jo meilė jūrai 
yra begalinė, nes “tėvynę pa
gimdė jūra, ir vis ją tebeglobo- 
ja, palaiko Tėvynės gyvybę”. 
Saulė ir oro galybės iki “vis
ką apglėbiančio dangaus”, lau
kai ir miškai yra gyvi ir dvel
kia panteistine mistika.

Gvildendamas žmogaus ir 
gamtos santykius, jis gamto
je randa kažką mistiško, arti
mo, beveik žmogiško. Kartu 
jis mato ir “kančią gamtoje”, 
kai vanagas pagriebia viščiu
ką, nes “Tėvynė ir pasaulis 
yra pilni skausmo ir kančios”. 
Tačiau Vydūnui žmogus yra 
“didysis kaltininkas”, nes jis 
žudo ne vien kenksmingus gy
vūnus, bet ir grynai savo malo
numui, maistui. Jau beveik ne
likę vilkų ir paskutinė lūšis 
buvusi nušauta 1861 m. Tai pa
našu į šios dienos susirūpini
mą gamtos ir nykstančių gyvū
nų apsaugą, todėl jo mintys 
tampa visuotinai aktualiomis.

Minėdamas, kad kiaulės ir 
galvijai auginami pjovimui, 
nes “žmogui esą būtinai reika
linga mėsa ir lašiniai”, jis tvir

sios kartos. Kalbėdamas apie 
kūrybą, pasakė, kad idėją ir 
pirmąjį sakinį padiktuoja Die
vas, o tęsinys — jau jo kūryba. 
Niekada nebrauko ir neperra- 
šinėja savo kūrinių. Ypatin
gai negalima taisyti ar iš
braukti pirmosios eilutės, nes 
ji Dievo padiktuota.

B. Brazdžionis labai raiškiai 
ir vaizdžiai deklamavo savo 
kūrybą, kuri jautriai veikia 
klausančiųjų širdis.

Garliavos jaunimas atliko 
montažą pagal B. Brazdžionio 
eiles, kurios buvo skleidžia
mos vadovaujant Jadvygai Bie
liauskienei sovietmečio lai
kais. Už tą ji patyrė sovietinių 
gulagų bausmes, o vaikai bei 
visi, kurie pritarė šiai veiklai, 
buvo tardomi, persekiojami.

B. Brazdžioniui susitikimo 
su garliaviečiais proga įteik
tas lino audeklas su išaustu 
Šiluvos Stebuklingosios Mari
jos atvaizdu bei Maironio gies
mės “Marija, Marija” posmais. 
Jį įteikė lietuvių tautos didvy
rio Tito Masiulio tėvai (Kri

tina, kad be tų dalykų žmogus 
būtų sveikesnis. Vydūnas bu
vo griežtas vegetaras, dėl to 
būdavo pajuokiamas, kad “pus
ryčiams valgęs dvi žemuoges 
ir tris riešutus”.

Autorius originaliai supina 
ugnies ir kalbos atsiradimą, 
nes jos abi į pasaulį atėjusios 
su žmogumi. Jam kalba panaši 
į ugnį: “Ar tiesos žodis nede
gina? O kaip sušilo daina?” 
Kalboje slypi žmogaus esmė, 
joje jis išreiškia savo vertę. 
“Žmogaus kalba iškyla virš 
gamtos ir šventina tėvynę”. 
Žodis, daina, kalba - tai bran
giausias tėvynės turtas.

Taikant Vydūno mintis šių 
dienų užsienio lietuviams, ne
paprastai graudžiai nuteikia 
“Apsisprendimas”, kai jaunas 
berniukas, gyvenantis vokiš
koje aplinkoje, kurioje nieki
nama lietuvių kalba, apsi
sprendžia savo gimtosios kal
bos naudai.

Tėvynės vertybės siejasi ir 
su gintaru, nes “jis ištryško iš 
senovės galingų medžių kamie
nų, savyje sukaupęs gyvybinių 
galių perteklių”; jos vertybės 
glūdi šimtmečius išlikusiose 
kaimo dainose, nes daina ge
riau negu žodis atskleidžia 
žmogaus sielą.

Nors knygą “Mano Tėvynė” 
leidėjai skiria “išeivijos” (ko
dėl ne “užsienio lietuvių?”) 
lituanistinių mokyklų moki
niams, bet ja turėtų susidomė
ti ir vyresnieji, ypač minėjimų 
kalbėtojai, kad joje pasisem
tų tėvynei aptarti minčių. “Tė
vynė” nėra vien lietuviškai kal
bančiais žmonėmis šalia Balti
jos jūros apgyventas plotas. Ji 
yra dvasinių vertybių suma, ku
rią taip vaizdžiai išryškina Vy
dūnas - ir su elniais, ir su Ne
rijos kopomis, ir su bekraštės 
jūros panorama, ir su pasidi
džiavimu savo gimtąja kalba. 
Toje knygoje sudvasinta tėvy
nė tampa moraline vertybe.

Vydūnas, MANO TĖVYNĖ. Ši 
knyga yra Vydūno veikalo “Sep
tyni šimtai metų vokiečių ir 
lietuvių santykiams” pirmojo 
skyriaus “Tėvynės Prūsų Lie
tuvos erdvė” vertimas iš vo
kiečių kalbos. Vertė Rapolas 
Šaltenis ir Vita Gaigalaitė. Re
dagavo Vytautas P. Mikūnas. 
Spausdino M. Morkūno spaus
tuvė 1993 m. Čikagoje. Išleido 
Akademinio skautų sąjūdžio 
Vydūno fondas. Čikaga, 1993 
m., 79 psl.

Nuotr. Virginijos Railienės
vickai). Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Garliavos 
skyriaus pirmininkas V. And
riuškevičius apjuosė vardine 
juosta “Bernardui Brazdžio
niui — Garliavos Politiniai 
kaliniai ir tremtiniai 1994”. 
J. Bieliauskienė poetui įtei
kė odinį dailės kūrinį — adre
są su sveikinimais, kuriuos pa
sirašė teksto autorius garlia
vietis poetas Robertas Ketur
akis (jis vadovavo susitikimui), 
Garliavos parapijos kunigai, 
svečiai, jų tarpe ir plungietis 
katakombų kunigas Petras 
Našlėnas-Kerbelis, parapijos 
chorų, procesijos atstovai, nu
kentėję sovietmety parapijie
čiai, Garliavos politinių or
ganizacijų ir visuomeninių ju
dėjimų vadovai.

Nuostabiai gražiais žodžiais 
į poetą ir žmones kreipėsi sve
čias iš Plungės kun. P. Našlė
nas-Kerbelis, taip pat patyręs 
gulagų kančias, o 1979 m. lap
kričio mėn. Garliavos švento
vėje rekolekcijų metu įskėlęs 
atgimimo ugnį vaikų, jaunimo 
ir parapijiečių širdyse.

Šventoriuje išvykstančio B. 
Brazdžionio laukė būreliai 
žmonių, norėjusių nusifoto
grafuoti su mylimu poetu.

B. Brazdžionis ir jo žmona

Žymusis Lietuvos filosofas ir rašytojas VYDŪNAS - VILIUS STORASTA

Septintasis “Logos” numeris
Aktualieji krikščioniškosios minties klausimai

1994 m. birželio mėnesį pa
sirodė Lietuvoje septintas re
ligijos, filosofijos ir meno žur
nalo “Logos” numeris. Žurna
las leidžiamas 5000 egz. tira
žu. Naujajame numeryje to
liau tęsiama graži tradicija 
— spausdinti didesnės apim
ties Vatikano dokumentus. Šį 
kartą paskelbtas Jono-Pau- 
liaus II apaštališkasis krei
pimasis “Familiaris consor- 
tio”, t. y. “Krikščioniškos šei
mos uždaviniai šiuolaikinia
me pasaulyje”. Jį iš lenkų kal
bos vertė Marija Pašakinskie- 
nė. Rašto tikslas nusakytas 
jo pradžioje: “Bažnyčia, su
prasdama, kad santuoka ir šei
ma yra viena vertingiausių 
žmonijos gėrybių, geidžia su
pažindinti su savo mokymu ir 
siūlo pagalbą tiems, kurie su
pranta, kokia svarbi vertybė 
yra santuoka ir šeima”. Tačiau 
Šv. Tėvas kreipiasi ir į abejo
jančius, ir į Įuos, “kuriems 
tenka susidurti su neteisybe, 
įgyvendinant savo šeimos vizi
ją”. Rašto turinys nukreiptas 
į keturis pagrindinius šeimos 
uždavinius, kuriuos nušvietė 
II Vatikano susirinkimas: as
menų bendruomenės kūrimas; 
tarnavimas gyvybei; dalyva
vimas visuomenės plėtotėje 
bei K. Bendrijos gyvenime ir 
jos pasiuntinybėje.

Be abejonės, skaitytojui bū
tų pravertę ir platesni komen
tarai. Septintajame numeryje 
tęsiami ir keli kiti straips
niai: Juozo Girniaus apie prof. 
Praną Kuraitį; kunigo, profe
soriaus Battisto Mondin “Enci
klopedinis žodynas”, Raisos 
Maritain atsiminimai “Didžio
sios draugystės”. Šiame nume
ryje gan daug dėmesio skirta 
Editos Stein filosofijai. Pa
staroji buvo pasaulinio gar
so filosofo, fenomenologijos 
pradininko Edmundo Huser
lio asistentė. 1922 m. perėjo 
į katalikybę, o 1934 m. įstojo 
į karmeličių vienuoliją, atsi
dėjo šv. Jono Kryžiečio misti
kos studijoms. Po Huserlio 
mirties sutvarkė jo mokslinį 
palikimą. Nacių nužudyta 
Auschwitz’o dujų kameroje 
1942 m. Prancūzas Philibert 
Secretan rašė: “Neramu, kad 
pagerbiant palaimintąją Kry
žiaus Teresę-Benediktą, ir 
toliau nežinomi Editos Štein, 
filosofės, žydės konvertitės 
raštai. Būtų gaila, jeigu jai 
pagarsėjus būtų pamirštas 
minties darbas, kuris lydėjo 
ir išreiškė malonės darbą tos

Aldona apsilankė ir Garliavos 
J. Lukšos vardo gimnazijoje. 
Susikaupė prie gimnazijos pa
statyto koplytstulpio, apžiū
rėjo esančiame kambaryje — 
muziejuje rodinius Lietuvos 
rezistencijai atminti, pasira
šė garbės svečių knygoje.

Nors ir labai pavargęs, poe
tas neatsisakė pagerbti pri
miciantą kun. S. Kalvaitį ap
silankymu jo šventėje.

Šis susitikimas su poetu Ber
nardu Brazdžioniu ilgai išliks 
garliaviečių ir svečių atmin
tyje.

Garliavos Sąjūdžio grupės 
įgaliotinė Aldona Grikietienė, 

Darbininkų g. 74-1,4316, Garliava, 
Kauno raj., Lithuania. 

nepaprasto likimo meters sie
loje”. Šį “minties darbą” ir 
pristato naujausias “Logos” 
numeris. Išverstas jos straips
nis “Huserlio fenomenologija 
ir šventojo Tomo Akviniečio 
filosofija”. Perspausdintos 
kun. Vytauto Bagdanavičiaus 
pastabos “Pilnaprasmis pa
saulio kūrimas. Žvilgsnis į 
Editos Stein filosofiją”.

Žurnale taip pat išspausdin
ti keli originalūs straipsniai. 
Audrius Zakarauskas rašo 
apie Viduramžius ir Dievo bu
vimo įrodymus. Autorius gvil
dena dvi tradicijas: intuici
nę arba augustiniškąją ir to
mistinę. Zakarausko manymu, 
jos tik atrodo nesuderinamos. 
“Todėl galėtume teigti, kad 
viduramžiški Dievo buvimo 
įrodymai papildo vienas ki
tą, pabrėždami vieną ar kitą 
metafizinių samprotavimų as
pektą”.

Šarūnas Leskauskas darbe 
bakalauro laipsniui gauti ap
taria teologijos požiūrį į žmo
gaus evoliuciją. Pastarasis 
klausimas yra itin diskutuo
jamas po Teilhard’o de Char- 
din’o darbų. Faktiškai auto
rius mėgina surasti Šv. Raš
to ir prancūzų jėzuito sąly
čio taškus.

Žurnalas “Logos” jau ne pir
mi metai rengia konkursą Pra
no Dovydaičio premijai gauti. 
Pradėtas spausdinti VDU Teo
logijos-filosofijos fakulteto 
docento Romualdo Grucės 
straipsnių ciklas “Ontologi
ja” yra vienas iš jos kandidatų.

Žurnale vienas skyrius pa
skirtas menui. Domininkonas 
Gilbert Markus komentuoja 
Skausmingosios motinos (Ma
ter dolorosa) įvaizdį senovės 
airių poezijoje. Pastaroji be
veik nežinoma lietuvių skaity
tojui. Trumpai pateikiami kai 
kurie garsiausi dail. Rafaelio 
darbai.

Septintąjį žurnalo “Logos” 
numerį užbaigia tradicinė 
“Kronika”. Joje daugiausia 
rašoma apie atlaidus Žemai
čių Kalvarijoje ir atsisvei
kinimą su išvykstančiu į Ro
mą kun. Vaclovu Aliuliu, kur 
jis išrinktas marijonų vienuo
lijos vyriausiojo vadovo pava
duotoju.

Belieka tik pasidžiaugti, 
jog net tokiomis nepalankio
mis leidybai sąlygomis mes vis 
dar galime išvysti turiningą 
ir puikios poligrafinės koky
bės katalikų žurnalą. V.R.

Atsiųsta paminėti
Kęstutis Lakickas, KALINYS 

Z-311. Atsiminimai. 286 psl. ir vir
šeliai; išleido Mokslo ir enciklo
pedijų leidykla 1994 m., redagavo 
T. Daržinskaitė. Viršelio daili
ninkas J. Petrauskas. Spausdino 
“Aušros” spaustuvė Kaune. Tira
žas— 3000 egz. Kaina sutartinė.

NERINGA 1994. Sukaktuvinis 
“Neringos” stovyklos leidinys 
25-mečiui paminėti. 30 psl. Iliust
ruotas, daugintuvu atspausdintas. 
Redaktoriai — M. Gudinskas ir R. 
Ilgutytė.

Filatelistų draugijos “Lietuva” 
biuletenis nr. 1(127), 40 psl. ir vir
šeliai. Red. J. Variakojis. Gauna 
dr-jos nariai, sumokėję $10 nario 
mokestį. Kai kurie straipsniai ang
lų kalba. Adresas: K. Rožanskas, 
3450 W. 62nd St., Chicago, IL 60629, 
USA.

Tėviškės žiburiai • 1994. IX. 6 - Nr. 36 (2323) • psl. 7

KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Ksana Dauguvietytė-Šniukš- 

tienė, buvusi Kauno ir Vilniaus 
dramos teatrų aktorė, dabar gy
vena Australijos Sidnyje. Lietu
viškos scenos veteranė ruošiasi 
debiutuoti dramaturgijoje. Jos 
parašyta trijų veiksmų satyrinė 
drama “Susitikimas” jau įteikta 
saviveikliniam “Atžalos” teatrui.

Sol. Stasys Povilaitis, lietuviš
kosios estrados veteranas, trečią 
kartą atvyksta į JAV. Šiemetinį 
rudens sezoną rugsėjo 10 d. Čika
goje jis pradės Jaunimo centre 
surengtu koncertu. Jo koncertų 
serija savo apylinkėse rūpinasi 
JAV LB krašto valdyba. Sol. S. 
Povilaitis stengsis apsilankyti 
tose vietovėse, kur jam dar ne
teko dainuoti.

Čikagos lietuvių operos tris
dešimt devintajam sezonui 1995 
m. pavasarį yra pasirinktas žy
dų kilmės prancūzų kompozito
rius Georges Bizet (1838-1875) ir 
jo 1863 m. debiutavę “Perlų žve
jai”, jam, deja, neatnešę didelio 
garso. Jo populiariausia opera, 
ir dabar skambančia pasaulio teat
ruose, tapo 1875 m. premjeroje 
kritiškai sutikta “Carmen”. Či
kagos lietuvių operos choras jau 
pradėjo “Perlų žvejų” repetici
jas. Valdyba lėšas šios operos 
pastatymui telkia tradiciniu va
karu lapkričio 19 d. ir naujųjų 
1995 m. sutikimo pokyliu. Lėšų 
telkimui skirtos piniginės lote
rijos laimėtojai paaiškės lapkri
čio 19 d.

Bernardas Brazdžionis, Lie
tuvon grįžęs didysis išeivijos dai
nius, šią vasarą pirmą kartą ap
silankė Anykščiuose. Jų jam ne
buvo tekę matyti prieškario ir ka
ro metais. Kultūros rūmuose sve
čias susitiko su anykštėnais, su
sipažino su nauja iš Anykščių ki
lusio literato Antano Paulavičiaus 
eilėraščių knyga “Tėviškės var
pai”. Tautvydas Kontrimavičius 
“Lietuvos ryto” skaitytojams ra
šo: “B. Brazdžionis taip pat gė
rėjosi Anykščių šilelio kraštovaiz
džiu ir gamta, viešėjo A. Bara
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialiniame muziejuje, ap
žiūrėjo ekspoziciją. Didžiausią 
įspūdį poetui paliko Antano Ba
ranausko klėtelė . ...”

Prof. dr. Albinas Liaugminas, 
pedagogas ir psichologas, miręs 
1992 m. liepos 19 d. Floridoje, 
1941-44 m. vadovavo Vilniaus pe
dagoginiam institutui. Ši mokslo 
įstaiga dabar jau yra tapusi Vil
niaus pedagoginiu universitetu. 
Jo vadovybė pirmojo rektoriaus 
prof. dr. A. Liaugmino atminimą 
nutarė įamžinti jo vardo stipen
dijų fondu naujajame universi
tete. Lėšų šiam fondui parūpino 
velionies našlė Danutė Vasiliaus- 
kaitė-Liaugminienė, sūnūs Dalius 
ir Rimantas. Urna su velionies 
pelenais 1993 m. rugsėjo 10 d. 
palaidota Laižuvoje, prie kurios 
buvo jo gimtasis Auksūdžio kai
mas dabartiniame Mažeikių rajo
ne. Vilniaus pedagoginis univer
sitetas Prof. dr. A. Liaugmino 
stipendijas skirs geriausiems stu
dentams ir doktorantams, ypač 
tiems, kurie savo diplominiams 
darbams bei disertacijoms pasi
rinks išeivijos lietuvių mokslo 
tyrinėjimus.

Poetas Jonas Aistis (Kossu- 
Aleksandravičius), gimęs 1904 
m. liepos 7 d. Kumpiškėse, da
bartiniame Kauno rajone, augęs 
Rumšiškėse, mirė JAV sostinėje 
Vašingtone 1973 m. birželio 13 
d. Jo devyniasdešimtųjų gimimo 
metinių šventę dabar Kaišiado
rių rajonui priklausančiame Rum
šiškių miestelyje surengė ten 
įsteigtas “Tėvonijos klubas”, J. 
Aisčio atminimą saugojantis Vy
tautas Markevičius su patarimais 
talkinusiais Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus Kaune dar
buotojais. Sukakties proga ati
dengtas skulptoriaus Vlado Žuk- 
lio sukurtas J. Aisčio paminklas 
ir pasodintas ąžuoliukas. Šven
tėje dalyvavo J. Aisčio sesuo Ve
ronika, du didieji išeivijos poe
tai Bernardas Brazdžionis ir Ka
zys Bradūnas. Apie sukaktuvinin
ką Joną Aistį kalbėjo literatūro
logas dr. Vytautas Kubilius, mūzi- 
kologas dr. Vytautas Landsbergis 
(dabartinis opozicijos vadas Lie
tuvos seime), poetai ir rašytojai. 
J. Aisčio eilėraščius skaitė akto
rius Laimonas Noreika su mažai
siais rumšiškiečiais. Tremtinių 
choras atliko muzikinę minėjimo 
dalį. Martyno Mažvydo bibliote
ka vilniečiams surengė J. Aisčio 
kūrinių, kritikų recenzijų, spau
doj paskelbtų nekrologų parodą. 
Lietuvos rašytojų sąjungos klu
bas Vilniuje J. Aistį prisiminė 
valdybos pirm. Vytauto Martin- 
kaus vadovauta vakarone.

Panevėžio miesto savivaldybės 
priesalyje buvo surengta Lietu
vos tautodailininkų sąjungos na
rių Lidijos ir Jono Dailidėnų ta
pybos darbų paroda. Miesto tary
bos pirm. Tomas Josas džiaugia
si, kad tokios šeimų parodos sa
vivaldybėje jau tampa tradicija.

Tautosakininko Liudviko Rė
zos (1776-1840) vardu jau yra pa
vadinta pagrindinė Juodkrantės 
mokykla. Mat jis yra gimęs Kur
šių nerijos Karvaičių kaime. Da
bar prie mokyklos Juodkrantėje 
atidengtas ir jo atminimui skir
tas paminklas, sukurtas klaipė
diečio skulptoriaus Arūno Saka
lausko ir Nidoje gyvenančio ar
chitekto Ričardo Krištapavičiaus. 
Mokykloje kaupiama medžiaga 
busimajam L. Rėzos muziejui.

Lietuvos medikus literatus 
jungia Dr. Vinco Kudirkos lite
ratų draugija. Tradicinę medikų 
literatų šventę ji šiemet surengė 
Mažeikiuose. Pernai medikų pre
miją laimėjo kaunietės stomato
logės J. Noak novelių knyga “Už
burtas ratas”, šiemet pretenda
vusi į geriausią Lietuvos knygų 
sąrašą. Šiemetinės medikų lite
ratų šventės dalyviams savo kū
rybos vakarą surengė mažeikietė 
medicinos sesuo J. Butnorienė. 
Jie buvo supažindinti su jos poe
zijos rinkiniu “Vienatvės gėlės”. 
Šiemetiniais laureatais buvo pa
skelbti: poezijos — gydytoja D. 
Milukaitė iš Akmenės, prozos — 
medicinos sesuo R. Niuniavienė 
iš Mažeikių.

Vilniaus krašto neurologų 
draugijos konferencijoje “Ne
rimo ir panikos atakos” dalyva
vo apie 100 specialistų. Pagrin
dinį pranešimą skaitė dr. Vanda 
Lesienė. Gydytojas Česlovas Gri- 
zickas, draugijos pirmininkas, 
informavo spaudos atstovus, kad 
tokias panikos ir nerimo atakas 
dabar dažnai jaučia jaunimas, 
slegiamas dvasinio nerimo ir ne
patogumo, bet jos paliečia ir vy
resnio amžiaus žmones. Juos kre
čia drebulys, jiems svaigsta gal
va, jie jaučia skausmą skrandžio 
duobutėje ir širdies plote. To
kiems žmonėms patariama mažiau 
gerti kavos, alkoholio, rečiau 
sėdėti prie televizorių, klausy
tis trankios muzikos. Negalinčius 
atsikratyti panikos bei nerimo 
gydytojai neurologai kviečia po
kalbiams savo kabinetuose.

Žemaičių kultūros centru taps 
Mykolo Oginskio neoklasicizmo 
stiliaus XIX š. rūmai įspūdinga
me parke Plungėje. Atgautų rū
mų atnaujintose menėse šią va
sarą buvo atidaryta antroji pa
saulinė žemaičių dailės paroda. 
Architektės Gražinos Pajerskai- 
tės suprojektuoton parodon buvo 
įjungti 130 autorių darbai. Jie 
atrinkti iš Lietuvos muziejų fon
dų, papildyti gautais iš užsienio. 
Parodos aprašyme minimi gyvieji 
ir jau mirę žemaičiai dailininkai 
— K. Varnelis, A. Gudaitis, A. 
Mončys, R. Daugintis, R. Viesu
las, V. Valius, A. Dargis, R. Vil- 
kauskas. Plungės kraštotyrinin
kai parodą papildė pianinu, ku
riuo M. Oginskio orkestre grojo 
M. K. Čiurlionis. Pianiną, išvež
tą Varšuvon ir paskui grąžintą 
Šilutėn, surado kraštotyrininkė 
Eleonora Ravickienė. Jį nupirko 
ir 1987 m. Plungei padovanojo 
Kulių ūkis.

Pirmojo Dzūkijos kultūros 
kongreso organizacinis komite
tas, įsikūręs Alytuje, praneša, 
kad kongresą planuojama surengti 
1995 m. birželio viduryje, kai bus 
švenčiama Alytaus miesto diena. 
Aldona Zinkevičiūtė, informuo
dama “Lietuvos ryto” skaitytojus, 
rašo: “Tai būtų pirmas toks ren
ginys Dzūkijos istorijoje, į kurį 
numatoma pakviesti viso pasaulio 
dzūkus. Jo metu planuojama su
rengti Dzūkijos amatų ir ūkio ga
minių mugę, meninės kūrybos pa
rodas. Svarbiausiu kongreso ak
centu taptų Dzūkijos dainų šven
tė, kuri Alytuje vyktų jau antrą 
kartą. Pirmoji buvo surengta dau
giau kaip prieš penkiasdešimt 
metų. Numatoma išleisti ir spe
cialų kongreso leidinį, kuriame 
būtų aptariami Dzūkijai svarbūs 
klausimai. (. . .) Dzūkijos kul
tūros kongreso organizacinis ko
mitetas, kreipiasi į savo kraštie
čius, tikėdamasis iš jų ir finansi
nės paramos, ir didesnio aktyvu
mo”. Pasak Dzūkų kultūros drau
gijos koordinatorės O. Suncovie- 
nės, kuri yra ir Alytaus vicebur- 
mistrė, ruoštis šiam kongresui 
pradėta prieš porą metų. Mat lig
šiolinė draugijos veikla daugiau
sia ribodavosi saviveiklinio po
būdžio renginiais. Esą tokiam 
dideliam renginiui trūksta patir
ties, reikia daugiau laiko, y. Kst.
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ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

5.00% 
5.50%

5.75 
5.75% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.50% 
6.75% 
7.50% 
7.75% 
8.00% 
8.25% 
3.50%

1 
2
3
4 
S
RRSP, RRIF Ir OHOSP.
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. 7.75% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. Ind. 8.00% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 8.25% 
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 ................ 8.50%
2 metų ................ 9.00%
3 metų ................ 9.50%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 6.75%

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Fj\/I ELECTRICAL D V L ENGINEERING
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

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 .židiniai .virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas • šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas .plytelių įdėjimas .pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius .nuosavybių priežiūra. .18 metų 
patirtis •Nemokamas įkainavimas •Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

(J “Ali THE

WORLD"MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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 - veršio - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

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

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Lietuvos sporto federacijų vadovai ir dalis užsienio atstovų konferencijos metu Vilniuje 1994 m. liepos 4 d. aptaria 
V-jų PLS žaidynių varžybinius bei finansinius reikalus Nuotra. Sig. Krašausko

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

32 Pasadena Gardens. Toronto, Ontario. M6S 4R5.
Bąlv tele

TV. L“------ -

V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių nuostatai

Lietuviai - viena iš tautų, kuri la
bai myli, gerbia ir vertina savo se
nolių kraštų, jos papročius ir isto
rijų.

Sportas - kilni ir graži priemonė, 
padedanti įkūnyti mūsų norus susi
tikti, rungtyniauti ir bendrauti.

1938 m. Kaune buvo surengta Pa
saulio lietuvių tautinė olimpiada. 
1978 m. Toronte (Kanada) įvyko Pir
mosios pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, skirtos Lietuvos nepri
klausomybės 60-mečiui ir Pirmo
sios pasaulio lietuvių tautinės olim
piados 40-mečiui.

Po penkerių metų (1984 m.) ant
rosios žaidynės surengtos Čikago
je (JAV), trečiosios (1988 m.) Ade
laidėje (Australija).

1991 metais į Ketvirtąsias pasau
lio lietuvių sporto žaidynes pakvie
tė atgimusi ir laisva mūsų protė
vių žemė Lietuva.

Prisimindami gražius ir neblės
tančius susitikimus bei vieningų 
visų lietuvių pageidavimą, malo
niai kviečiame 1995 m. liepos 30 - 
rugpjūčio 5 d.d. visų pasaulio ša
lių lietuvius į sporto šventę myli
moje ežerų ir pušynų šalyje Lietu
voje.

Vykdydami šį gražų norą, mes sie
kiame:
- padėti pasaulyje gyvenantiems 

lietuviams susitikti ir paviešėti 
tėvų žemėje, širdimi ir dvasia pa
justi mielos tėvynės alsavimą, pri
siminti savo tautos papročius, su
sipažinti su istorinėmis, kultūrinė
mis, sportinėmis bei kitomis reikš
mingomis mūsų tėvynės relikvi
jomis;

- plėtoti glaudesnį bendradar
biavimą tarp įvairių šalių lietuvių 
sporto organizacijų, pasidalinti 
sporto varžybų organizavimo patir
timi, sportininkų rengimo prakti
ka, sudaryti galimybę mėgstantiems 
sportą pasaulio lietuviams susipa
žinti ir susidraugauti.
- propaguoti pasaulio lietuviams 

sportą.

L Žaidynių vykdymo laikas ir vieta. 
V-tosios pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės vykdomos 1995 m. liepos- 
rugpjūčio 5 d.d. (pagrindinai Vil
niuje). Iškilmingas žaidynių atida
rymas įvyks 1995 m. liepos 30 d. Vil
niuje. Žaidynių uždarymas - 1995 m. 
rugpjūčio 5 d. Kaune.

II. Vadovavimas žaidynėms. V pa
saulio lietuvių sporto žaidynes vyk
do Lietuvos respublikos vyriausy
bės patvirtintas organizacinis ko
mitetas. Praktinę pasirengimo žai
dynėms veiklą vykdo žaidynių orga
nizacinis štabas.

Sporto šakų varžybas organizuo
ja ir vykdo Lietuvos atitinkamų 
sporto šakų federacijos ir sąjun
gos kartu su varžybų vykdymo vie
tų savivaldybėmis. Tiesiogiai žai
dynių varžyboms vadovauja sporto 
šakų federacijų ir sąjungų suda
rytos teisėjų kolegijos.

V pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės vykdomos bendromis Kūno kul
tūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos respublikos vyriausybės, 
Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto, ŠALFASS, ALFASS ir kitų 
sporto organizacijų bei rėmėjų 
pastangomis.

Tonas (416) 766-5367

III. Dalyviai ir varžybų vykdymo 
sąlygos. V pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse kviečiami dalyvauti 
visų pasaulio kontinentų lietuviai 
nepriklausomai nuo lyties, pilie
tybės ir tikybos. Žaidynėse gali da
lyvauti ir mišrių šeimų atstovai, 
sugebą pasireikšti vienos ar kitos 
pagal žaidynių programą numaty
tos sporto šakos varžybose. Daly
vių amžius nurodomas atskirų spor
to šakų varžybų nuostatuose. Už 
žaidynių dalyvių sveikatos būklę 
atsako komandų vadovai. Kai kurių 
sporto šakų varžybos bus vykdomos 
ir asmenims, ištiktiems negalios 
(invalidams, akliesiems ir silpna
regiams).

Žaidynėse numatoma vykdyti šių 
sporto šakų varžybas: 1. Aviacijos 
porto, 2. Badmintono, 3. Biliardo, 
4. Buriavimo, 5. Dviračių sporto, 6. 
Fechtavimo, 7. Futbolo, 8. Jojimo 
sporto, 9. Kalnų slidinėjimo, 10. Ke
liautojų sporto, 11. Krepšinio, 12. Le
do ritulio, 13. Lengvosios atletikos, 
14. Plaukimo, 15. Rankinio, 16. Reg
bio, 17. Slidinėjimo, 18. Sportinių 
šokių, 19. Sportinės žūklės, 20. Sta
lo teniso, 21. Svarsčių kilnojimo,
22. Šaudymo (stendinio ir kulkinio),
23. Šachmatų, 24. Teniso, 25. Tink
linio.

Individualios ir komandinės var
žybos vykdomos pagal tarptautinė
mis taisyklėmis remiantis atskirų 
sporto šakų federacijų ir sąjungų 
parengtus varžybų nuostatus. Var
žybose dalyvauja sporto šakų, klu
bų, kolektyvų, sporto mokyklų ko
mandos, atsižvelgiant į kiekvienos 
šalies, dalyvaujančios žaidynėse, 
pageidavimus.

Lietuvos respublikos sportinin
kų atranką į žaidynes vykdo spor
to šakų federacijos ir sąjungos. Jos 
numato varžybų vykdymo sistemą, 
kuri išreiškiama varžybų nuosta
tais.

Galutiniai sporto šakų nuosta
tai bus pateikti iki 1995 m. vasario 
15 d. suderinus su visų pasaulio ša
lių sporto organizacijomis.

(Bus daugiau)

Maloni pažintis
Montrealyje vykusiose 1994 m. 

liepos 4-10 d.d. penktosiose vandens 
sporto šakų veteranų pasaulio pir
menybėse dalyvavo trys sportinin
kai iš Lietuvos. Ten iš viso jų buvo 
susirinkę net 3473, kurie atstovavo 
41 kraštui.

Sėkmingiausiai iš lietuvių pasi
rodė buvusi olimpietė (1972 m. Miun
chenas), o taip pat Europos vetera
nų čempionė ir buvusi Lietuvos re
kordininkė kaunietė Birutė Užku- 
raitytė-Statkevičienė. 40-44 m. am
žiaus. grupėje ji 200 m kompleksinį 
plaukimą atliko per 2 min. 55,63 sek. 
ir tapo pasaulio vicečempione. Ji 
laimėjo dvi ketvirtąsias vietas, taip 
pat dar dvejose rungtyse pateko į 
pirmuosius aštuntukus.

Sekanti medalistė šiose varžybose 
taip pat kaunietė Gražina Plioply- 
tė-Šeibokienė, 50-60 m. amžiaus gru
pėje, šuoliuose į vandenį pasiekė 
ketvirtąją vietą. Apdovanojimai 
buvo skiriami pirmąsias penkias 
vietas užėmusiems sportininkams.

Simonas Šeibokas, 52 m. amžiaus, 
plaukęs 50 m laisvu stiliumi, savo 
amžiaus grupėje iš 80 dalyvių šioje 
rungtyje buvo 36-tas.

Gražinai ir jos vyrui Simonui Šei-

bokams, kaip jie patys išsireiškė, 
šiose pasaulinio masto varžybose da
lyvauti ir po jų paviešėti Kanadoje 
padėjo iškvietimas ir šeimyniška 
globa tetos Saulės ir tetėno Balio 
Sakalų, žinomų visuomenės veikėjų 
torontiečių. Atsiradus progai, su 
šiais sportininkais teko susipažin
ti ir pasikalbėti. Abudu nuo pat jau
nystės iki “veteranų amžiaus’’ spor
tui buvo ištikimi, o jų pasiekimai 
verti dėmesio.

Gražina pradėjo sportuoti būda
ma 15-metė, ir jos pasirinkta šaka 
buvo šuoliai į vandenį. Daug įtakos 
jai darė to meto mokytojai Rainys, 
Navickas ir Aldona Kareckaitė-Pi- 
pynienė, tuometinė Sov. Sąjungos 
rinktinės dalyvė, meninės gimnas
tikos specalistė. 1958 m. Sov. Są
jungos moksleivių spartakiadoje 
Tbilisyje šuoliuose į vandenį nuo 
3 metrų tramplyno tapo čempione. 
Gražina yra baigusi Kūno kultūros 
institutą Kaune ir mokytojauja 
Radvilėnų vidurinėje mokykloje.

Simonas Šeibokas mokėsi Panevė
žyje ir buvo aktyvus keliose spor
to šakose. Brendo Viliaus Varia- 
kojo, buvusio gabaus sportininko 
ir puikaus pedagogo, prižiūrimas. 
Su moksleivių futbolo rinktine, Sov. 
Sąjungos spartakiadoje Maskvoje 
1960 m. laimėta IX-toji vieta, ir ji 
buvo laikoma garbinga. Baigęs Kū
no kultūros institutą Kaune, jis 
įsigijo futbolo specialybę. Žaidė 
Kauno “Atleto” komandoje ir buvo 
jos kapitonu. Du kartus laimėta 
Kauno ir 1962 m. respublikos čem
pionatas.

Vėliau pakviestas, ketverius me
tus žaidė Vilniaus “Žalgirio” meist
rų komandoje. Po “Žalgirio” šeše
rius metus žaidė Vilniaus “Pažan
gos” klube, o persikėlęs į Kauną, 
užbaigė aktyviąją futbolo žaidėjo 
karjerą. Simonas taip pat žaidė ir 
ledo ritulį. Jis 20 metų buvo vienu 
iš pagrindinių ledo ritulio teisėjų. 
Kanados lietuviams ledo ritulinin
kams, Simonas pažįstamas iš IV-jų 
PLS žaidynių, ledo ritulio varžybų 
Elektrėnuose. Užkalbinus mūsiš
kius, jie visuomet maloniai kalba 
apie tą susitikimą su Simonu Šei- 
boku.

Toks šių dviejų, vyro ir žmonos, 
kaip sportininkų ir sporto auklėto
jų, sportinio gyvenimo kelias. Sig. K.
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MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius
5.75% už 1 m. term, indėlius
5.75% už 2 m. term, indėlius
6.25% už 3 m. term, indėlius
6.50% už 4 m. term, indėlius
6.50% už 5 m. term, indėlius
6.50% 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 doi.kasd.pal.sąsk.
(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų ................. 7.75%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 8.75%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| 00 milijonų dolerių

MasterCard Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

GĖLIŲ PARDUOTUVĖ V3CT0RJS
416 Roncesvalles Avė., Toronto, Ontario M6R 2N2

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

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

GRAŽINA PLIOPLYTĖ-ŠEIBOKIENĖ ir jos vyras SIMONAS ŠEIBOKAS - 
sportininkai iš Lietuvos, dalyvavę V-siose vandens sporto pasaulio pir
menybėse Montrealyje 1994 m. liepos 4-10 d.d. Nuotr. Sig. Krašausko

Skautų veikla
• Rugsėjo 24 d. tuojau po Mai

ronio mokyklos pamokų “Ramby- 
no” ir “Šatrijos” tuntų registra
cija ir po jos mokyklos salėje 
vyks tuntų veiklos žiemos sezo
no atidarymas. (Atidarymo rugsė
jo 25 d. nebus). Skautai-tės daly
vauja uniformuoti. Kviečiami visi 
tėveliai. Pasižymėję “Romuvoj” 
stovyklautojai sulauks staigmenų.

• “Romuvos” stovyklavietės di
džiajam pastatui su virtuve po 
31 metų reikia jau naujo stogo. 
Valdyba, tuntininkai, ir rajono 
vadas rūpinasi, kaip sutelkti lėšų 
šiam darbui, kurį reikėtų atlikti 
šį rudenį. M.

V

Šypsenos
Užburtasis ratas

— Sakyk, kūmute, — tarė pe
lytė savo kaimynei, — kaip tu 
supranti tokius reiškinius: 
mes bijome vyrų, vyrai bijo 
savo žmonų, o žmonos bijo mū
sų ...

Geriausi metai
Žurnalistas klausia kino 

žvaigždę:
— Jūsų nuomone, kokie 10 

metų yra patys geriausi mo
ters gyvenime?

— Koks klausimas! — atsako 
žavi persona. — Tarp 28 ir 30 
metų!

Nesuprato
Į įstaigą atėjo nepažįstama

sis.
— Na, kaip reikalai? — krei

pėsi į skyriaus vedėją. — Geri?
— Geriu po truputį... — su

mišo vedėjas ir paraudo. — O 
iš kur jūs žinote?

Parinko V.B.
SAMOGmA’ ~l Knygų rišykla I

“SAMOGITIA”
meniškai (riša 

knygas bei žurnalus.
Plėnys

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

LEDAS REFRIGERATION 
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).

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

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.

Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 
jums sąžiningai patarnaus.

Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 

Etobicoke, Ontario M8X 1B6 FAX (416) 233-2713

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

Tel. 1-905-434-1847 FAX 1-905-728-5745 
__________ ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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

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

KALĖDINĖ KELIONĖ
per Kopenhagą. Nakvynės nereikalingos.

Išskrendam gruodžio 20 — grįžtam sausio 4. 
Teiraukitės! Sumokėjusiems iki rugsėjo 15 d. - didelė nuolaida! 

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE [VAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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

“TŽ” 1994 m. rugpjūčio 23 d. lai
dos straipsnyje “Gyvenimas pa
gerės”, padariau klaidą. Išspaus
dinta Nijolė Mandekytė; turi būti 
Nijolė Mandeikytė. Už klaidą at
siprašau. Pranckevičius,
Parina, OH

NE GIMINĖS
Perskaičius “TŽ” liepos 19 d. nr. 

29, psl. 4 apie Červenės aukų pa
gerbimą, radau neteisingą laikraš
čiui duotą informaciją, kad iš Bri
tanijos Oksfordo universiteto at
vykęs prof. M. Giedraitis buvo sū
nus Lietuvos kariuomenės pik. Ba
lio Giedraičio, kuris buvo nužu
dytas Červenėje.

Pik. Balys Giedraitis turėjo vien
turtį sūnų Vytautą, kuris buvo ma
no vyras ir yra miręs 1991 m. Su 
prof. M. Giedraičiu mano buvęs vy
ras ir jo tėvas jokių giminystės 
ryšių neturėjo.

Aniceta Giedraitienė^AV
BRAVO!

BRAVO Genovaitei Gustaitei už 
reportažą “Dainų šventės savaitė 
sostinėje” (“TŽ” 1994.VIII.16). Per
skaitęs jautriai išgyventą, leng
vai skaitomą detalų rašinį pasiju-

prie sienos ir stribų gąsdinama, 
kad bus sušaudyti, jei nepasakys, 
kur jos vyras buvo išėjęs. Išliko 
gyvi, išlaikė visokį spaudimą, ne- 
įsivėlė į jokias politines pinkles, 
užaugino 4 vaikus ir 9 vaikaičius. 
Dar ir šiandien Agutė viena, tvar
ko mažą ūkį, likusį po vyro mir
ties. Reikia apžiūrėti dvi karves, 
pulką vištų, žąsų, kalakutų ir du 
šunis. Ji gyvena čia viena, jau 
peržengusi 70 m. amžiaus. Vis dar 
padeda vaikams ir vaikaičiams. 
Jos giliu tikėjimu ir pastangomis 
buvo suorganizuota čia pastatyti 
tris kryžius garbingų tėvų, tėvu
kų bei kitų mirusių giminių prisi
minimui. Jie paliko savo vaikams 
tauraus lietuvio charakterio, 
darbštumo, doros ir teisingumo 
pavyzdį.

Aš tikiu, kad yra ir daug dau
giau vertų paminėti ir pagerbti 
vyresnio amžiaus tėvų bei sene
lių. Juos galėtų spaudos darbuo
tojai surasti, pamatyti, apklau
sinėti ir parodyti jaunajai kar
tai kaip gerus sektinus pavyzdžius. 
Ne viskas ten blogai - yra ir gerų 
prošvaisčių Lietuvoje.

R. Stepulaitis, Barrie, Ont.
IŠ LAIŠKO KANADIEČIUI -

biausia ranka begėdiškai naiki
namos švenčiausios mūsų valsty
bingumo vertybės, krauju ir kan
čia paženklinti iškovojimai, tik 
atrama Viešpatyje gali apsaugoti 
nuo juodo beviltiškumo ir neti
kėjimo ateitimi.

Kadangi laikomės principo “orą 
et labora”, tai ir mes, krikščionys 
demokratai, stengiamės aktyviai 
ir laiku reaguoti į visas niekšy
bes, kad būtų sustabdytas nepri
klausomybės ir valstybės pamatų 
griovimas.

Mes šiuo metu (liepos 16-17) ren
giam konferenciją, skirtą 90 metų 
sukakčiai nuo pirmosios KD pro
gramos sukūrimo. Tikėjomės di
desnio dėmesio iš pasaulio lie
tuvių, dalyvavusių dainų šventė
je, pusės. Deja!! Vieną dieną sky
rėme išvykai į įvairius Lietuvos 
miestus susitikimams su visuome
ne. Planavome, kad kartu su mu
mis vyks ir išeivijos atstovai. 
Provincijos žmonės labai laukia 
tokių susitikimų. Tačiau įsten
gėme prikalbinti vos keturis, o 
tikėjomės 7. Gaila, kad apvylė- 
me provincijos žmones. Ką pada
rysi, kiekvienam savi reikalai, 
savi supratimai.

Jūs kalbate apie paramą. Aiš
ku, kad tos paramos ar pagalbos 
niekada nebūna per daug. Su
prantame, kad tiesiogiai remti

žiūno “Krikščioniškoji demokra
tija Lietuvoje”, planuojame ir 
daugiau. Bet viskas susiję su fi
nansais. k. Kryževičius, Vilnius

PENSININKAS IŠ AUSTRALIJOS
Aš džiaugiuosiu jūsų “Tėviš

kės žiburiais”. Tai tikrai vienas 
įdomiausių laikraščių išeivijoj. 
Aš jums siunčiu už laikraščio pre
numeratą (oro paštu) $120 kan. 
dol. čekį. Kiek žinau, laikraštis 
(oro paštu) kainuoja $115, penki 
doleriai - maža auka, nes esu jau 
keturiolika metų pensininkas. 
Daugiau paaukoti negaliu, nes aš 
dar skaitau ir iš Lietuvos, ir du 
australiškus. Tai Australijoje 
leidžiami lietuviški laikraščiai.

Juozas Manikauskas, Australija

KANDIDATŲ KLAUSIMU
Rinkimai į KLB Toronto apy

linkės tarybą spalio 16 d. turėtų 
pagaliau išjudinti apmirusį šios 
didelės apylinkės bendruomeni
nį gyvenimą. Kad tai įvyktų, pir
miausia reikia pasirūpinti tinka
mais kandidatais, kurie išrinkti 
nebijotų imtis atsakomybės ir ne- 
sikratytų pareigų valdyboje. “TŽ” 
34 nr. paskelbta rinkiminė komi
sija. Atrodo, kad apseinama be 
nominacijų komisijos, kuri spe
cialiai rūpintųsi kandidatų pa
rinkimu ir kvietimu. Kai laukia
ma, kad kažkas “kiekvienas” siū
lys kandidatus, tai gali ir nesu
laukti. O patikėti viską veikian- 
čiom organizacijom taip pat “ri
zikinga”, nes žmogus gali būti ge
ras savoj organizacijoj, bet pasy
vus bendruomenės veikloje. Rim
tai žiūrint, rūpestis turi būti di
desnis, negu tik paskirtų vietų už
ėmimas. P. Rikantas,

Torontas
ŠOVINIZMO VARTAI

Po malonaus vieną valandą tru
kusio skrydžio nusileidom Varšu
voj. Tai, kas čia atsitiko, aptem
dė visą kelionės žavesį. Kadan
gi taip toli skridau pirmą kartą, 
dėl patyrimo stokos nuėjau ne tuo 
keliu, patekau šiapus muitinės sie
nos, o mano bagažas liko kitapus. 
Bandžiau grįžti ir pasiimti bagažą, 
bet darbuotojai nepraleido, nes 
pase nėra Lenkijos vizos. Negalė
jau pasiimti savo bagažo ir dar bi
lieto tolimesniam kelionės pratę
simui į Torontą. Jei ne kunigas 
Viktoras, nežinau ar būčiau galė
jusi keliauti toliau. Jis mokėjo 
lenkų kalbą ir išmaldavo vieną 
darbuotoją, kad man padėtų. Gre
ta sėdinti mergina kurstė tarnau-

bėtume rusiškai. Taigi lenkai mus 
vertė kalbėti rusiškai, o dabar 
verčia - lenkiškai. Mes galvojam, 
kad Lenkija - tai vartai į Vaka
rus, bet per tuos vartus eidami, 
susiduriam su lenkišku šoviniz
mu. Malonu buvo Vilniaus gele
žinkelio stotyje, kur be vargo su
sikalbėjau lietuviškai, ko prieš 
keletą metų nebuvo.

Danutė Ulienė, laikinai Toronte

Prašo pagalbos
Bronislava Skulskienė, vals

tietė, katalikė, 6 vaikų motina, 
vyras žuvęs. Pirktą ūkį ir visą tu
rėtą turtą buvusi komunistinė 
valdžia atėmė — suvisuomenino 
ir iki šiol negrąžino.

Dėl skaudžių pergyvenimų, ne 
dėl savo kaltės atsidūrusi sunkio
se materialinėse sąlygose mote
ris susirgo, ir liga sparčiai prog
resavo - vystėsi koronarinių ar
terijų sklerozė - išeminė širdies 
liga. Vietos gydytojai perspėjo, 
kad ilgiau delsiant moterį gali 
ištikti staigi mirtis ir patarė gy
dymui vešti į užsienį. Sutarėme, 
kad gydymas bus Vokietijoje, bet 
tam reikėjo daug pinigų, o jų ne
turėjome.

Moteris, kaip gydytojai ir bu
vo sakę, beeidama pargriuvo ir 
iš karto jau visiems laikams. Še
ši vaikai paliko be motinos. Vai
kai jau suaugę, bet ir dideliems 
vaikams dabar labai trūksta mo
tinos.

Motinos laidotuvės, kapo įren
gimas, paminklo pastatymas, slau
gymas ir medicininė priežiūra 
(kol motina buvo gyva) vaikams 
kainavo 26,000 JAV dolerių. Pini
gus skolino. Dabar, suprantama, 
skolą reikia grąžinti, o pinigų ne
turi nė cento. Ir tai baisu.

Todėl aš ir kreipiuosi į Kana
dos pasiturinčius žmones, prašy
dama paaukoti B. Skulskienės 
vaikams nors kiek pinigų.

Siųsti per banką: Canadian Im
perial Bank of Commerce (CIBS), 
Head office Commerce Court, To
ronto, Ontario M5L 1H1, Canada. 
Account No. 18-10812(06400023) 
073828 in the name of State Com
mercial Bank of Lithuania in fa
vour of Skulskis Juozapas, Tel
šiai, Kęstučio 15-48 Lithuania 
No. 9070891.

Grynais pinigais paštu: Juoza
pas Skulskis, Kęstučio g. 15-48, 
5610 Telšiai, Lithuania.

Kadangi Lietuvoje visaip atsi
tinka, todėl prašytume tuos žmo-
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171

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

Dantų gydytojai

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

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. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

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

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

tau lyg ten dalyvavęs. Gal pats ne
būčiau nė pastebėjęs “neprausta
burnių” iš TV ir “Respublikos” 
dienraščio...

•BRAVO “TŽ” už reportažą ir 
ajnbasadoriaus dr. A. Eidinto 
straipsnį ten pat. Skaitytojui jau 
pabodo kančia, skausmu ir baime 
persunkti laiškai, straipsniai ir 
net vedamieji.

BRAVO ambasadoriui dr. A. Ei
dintui už jo drąsą straispnyje pri
sipažinti savo partinę priklauso
mybę sovietmečiu. Ar tai nebus 
pirmas toks atvejis? Zubas,

St. Catharines, Ont.
DAUGIAU GRAŽIŲ PAVYZDŽIŲ

Lankydamasis Lietuvoje, turė
jau progos pasidžiaugti žmonė
mis ir gražiais jų išgyvenimais. 
1994 m. birželio 17-19 d.d. viename 
Zanavykijos kaime vyko giminių 
suvažiavimas, pamaldos švento
vėje, trijų kryžių šventinimas ir 
vaišės vienoje išlikusioje sody
boje netoli Sintautų, Šakių rajo
ne. Čia dalyvavo daugiau kaip 50 
žmonių.

Ši Leopolds kaimo sodyba ir tro
besiai buvo pastatyti Prano ir Agu- 
tės Stepulaičių. Jie ten išgyveno 
karo ir pokario sunkumus, okupa
ciją. Agutė verkdama pasakojo 
kaip ji su vaikais buvo pastatyta

Labiausiai mes dėkingi Jums 
už Jūsų nuolatinį rūpestį mumis, 
už norą būti kartu visuose mūsų 
reikaluose. Ypač mus stiprina 
Jūsų malda, nes be Viešpaties 
pagalbos ir malonės uždustume 
šitoje bolševikinėje dumblynėje. 
Turiu omeny ir šeimą, ir visus 
mūsų kasdieninio gyvenimo reiš
kinius. Matant, kaip pačia gru-

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

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

partijas yra gana sudėtinga ir 
sunku. Todėl mes tikimės tokios 
paramos sulaukti per leidybą, t. 
y. adresuojama “Apžvalgai” ar 
“Tėvynės sargui”., norodant ko
kia dalis skiriama ir mums.

Dabar pradėjome leisti LKDP 
dokumentų rinkinius (pasirodė 
I-as tomas), išleidome A. Gra-

toją, kad nepadėtų, nes aš kalban
ti rusiškai. Prisiminiau studijų 
laikus, kad mes kasėm bulves Vil
niaus rajone. Nemokėjom tada ne 
tik lenkų, bet pakankamai gerai 
ir rusų kalbos.“Kalbėjome tik 
lietuviškai. Kolūkio pirminin
kas lenkas mūsų kalbą pavadino 
lojimu ir reikalavo, kad mes kal-

nes, kurie paaukos pinigų, siųs
dami grynais pinigus per paštą 
ar per banką, trumpu laiškeliu 
pranešti J. Skulskiui, kad dova
na išsiųsta.

Iš anksto dėkojame už aukas.
Marija Čiuteikienė, 

buvusi Br. Skulskienės slaugė, 
ir 6 jos likę vaikai

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

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu! ŠVENČIAME JONINES Vasario 16 gimnazijoje Nuotr. M. Šmitienės

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

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

GINTARAS

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

Juozas (Joseph) NORKUS 
’ namų pirkimo ir
Juozas (Joseph) NORKUS 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas, 

į yiCtUCL, patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų 
įvertinimas.

West Realty Inc.
. 1678 Bloor Street West r-r<

______  Toronto. Ontario M6P 1A9 Ip
An independent member broker Ohone: (416) 769-1616

H DRESHEK

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 į Floridą ir kitus šiltus kraštus
• Keliones į sveikatingumo sanatorijas

Pensininkams nuolaida
VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:

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

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

arba
1 kg ..........................$1.20 plius $14 pristatymas

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

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

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

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

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

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

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

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*

DRAIDA ----IXSL RAACE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Rugpjūčio 27, šeštadienį, pa
krikštytas Valdo ir Marijos (Pietr- 
zyk) Drūčių sūnus Robertas.

— Ateinantį sekmadienį bus ren
kama antroji rinkliava Kanados 
vyskupų reikalams.

— Parapijos choras savo naująjį 
veiklos sezoną pradės rugsėjo 11, 
sekmadienį. Tą dieną visi choris
tai renkasi 10 v.r. į repeticijų 
kambarį pasiruošti giedojimui per 
11 v.r. Mišias. Kviečiame buvusius 
choristus ir naujus asmenis cho- 
ran įsijungti.

— Vaikučių choras savo veiklą 
pradeda rugsėjo 18, sekmadienį. 
Po 9.30 v.r. Mišių visi choristai ir 
norintieji į chorą įstoti renkasi ant
rame Anapilio salės aukšte esan
čiame repeticijų kambaryje.

— Šv. Jono lietuvių kapinių vado
vybė prašo tuos, kurie nori statyti 
kryžius ar koplytėles kapinių kry
žių kalne, registruotis kapinių raš
tinėje.

— Mūsų parapijos šventė šiais me
tais bus švenčiama rugsėjo 25, sek
madienį, 3 v.p.p. Pamaldas laikys ir 
Sutvirtinimo sakramentą teiks vysk. 
Paulius Baltakis, OFM. Po pamaldų 
bus parapijos vaišės, kurių metu 
bus pagerbtas vysk. P. Baltakis, 
švenčiantis vyskupavimo dešimt
metį, ir mūsų ilgametis parapijos 
choro vadovas muz. Stasys Gailevi- 
čius, švenčiantis savo amžiaus de
vyniasdešimtmetį.

— Mišios rugsėjo 11, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Bernardą Petkevi
čių, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 
11 v.r. už a.a. Feliksą Noreiką.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos rugsėjo 11, sekma

dienį, 9.30 v.r. Jas laikys kun. Mark 
Kirsons.

— Parapijos moterų draugijos su
sirinkimas rugsėjo 11, sekmadienį 
po pamaldų parapijos salėje. Bus 
aptariama metinė veikla. Kviečia
me visas moteris dalyvauti.

— Pamaldas rugsėjo 18 d. laikys 
kun. J. Calitis; rugsėjo 25 d. kun. A. 
Žilinskas.

— Parapijos klausimais prašome 
kreiptis į valdybos pirmininką E. 
Steponą tel. 416 622-5896 arba sek
retorių P. Šturmą tel. 905 274-3529.

V.D.
Lietuvių namų žinios

—- Sekmadienio popietėje rugsėjo 
5 d. dalyvavo 200 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė Marius Turūta iš 
Lietuvos, Groalė ir Juras Palukai
čiai, (skulptoriaus M.K. Čiurlionio 
provaikaitis) iš Klivlando, OH. Sve
čius supažindino ir pranešimus pa
darė LN valdybos pirm. V. Dauginis.

— LN valdybos posėdis įvyks rug
sėjo 15, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Svetainė "Lokys” dabar atidaro
ma nuo 11 v. ryto.

Aukos slaugos namams
— A.a. Juozo Birgelio atminimui 

aukojo $40 - Vanda Balnienė.
Aukos priimamos Toronto ir Ha

miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6.

A. a. Elzbietos Valantiejie- 
nės atminimui, užjausdama 
brolį Praną Augaitį ir visą jo 
šeimą, St. Matulevičienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Janinos Paketurienės 
atminimui, reikšdamas užuo
jautą jos vyrui Stasiui Paketu- 
rui, K. Girnys “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Elzbietai Valantiejie- 
nei mirus, užjausdamos brolį 
Praną Augaitį ir jo šeimą, J. 
ir D. Kaunaitės “Tėviškės žibu
riams” aukojo $30.

Mūsų mylimo sūnaus lakūno 
a.a. Leonardo Žilvyčio mirties 
atminimui (jis žuvo lėktuvo ne
laimėje 1991 m. rugsėjo 18 d.) 
Alina ir Kazys Žilvyčiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $100.

Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovei paaukojo: kėdes prie 
altoriaus — V. A. Ulbinai; smė
lį įrengimui autoaikštės prie 
šventovės — M. V. Vaitkai; 
$100 — B. J. Sriubiškiai.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 — P. A. Bridickai, 
J. J. Šarūnai; $50 — E. Girė- 
nienė.

MOTERIS iš Suvalkų trikampio ieš
ko bet kokio darbo. Skambinti tel. 
416 236-9071 Birutei.

ŠEIMA ieško išsinuomoti namą 
Toronte ar jo apylinkėse. Skambinti 
tel. 905 427-8239 Vytautui.

■■■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LEPAGE 
■■■Millllllllllllllllllllll

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 Teodoras (Ted) Stanulis
Skubiai parduodamas 3-jų miegamųjų atskiras namas Niagara 
Falls mieste. Didelis sklypas 45’x185’. Kaina $128,000. Skambinti 

T. Stanuliui tel. 416 231-3000; namų tel. 416 231-4937.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Berniukai ir mergaitės, kurie 

jau yra priėję prie Pirmos Komu
nijos, kviečiami įsijungti į Mišių 
tarnautojų eiles, skambinant Mi
šių tarnautojų tvarkytojui Jonui 
Didžbaliui, tel. 239-6764.

— Ateitininkų agapė, naujos se
zono veiklos atidarymas įvyks rug
sėjo 25 d. po 10.15 v.r. Mišių T. Ber
nardino saliukėje. Agapėje daly
vaus J.E. vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, ir padarys pranešimą apie 
Lietuvoje įvykusį ateitininkų kon
gresą ir apie lietuvių veiklą Kali
ningrado (Karaliaučiaus) krašte.

— Praeitą trečiadienį, rugpjū
čio 31, palaidotas a.a. Petras Ja
kubauskas, 80 m. amžiaus.

— Vaikučių ir jaunimo chorai, 
kuriems vadovauja D. Viskontie- 
nė, pradės naujo sezono veiklą su 
giedojimu mūsų šventovėje rugsė
jo 25 d. per 10.15 v.r. Mišias. Po 
Mišių — repeticija muzikos studi
joje. Kviečiame jaunimą įsijungti 
į vieną ar kitą jaunimo chorą.

— Parapijos choro šio sezono pir
moji repeticija — rugsėjo 8 d., 7 v.v. 
muzikos studijoje.

— “Volungės” choras pradeda 
repeticijas šį penktadienį, rugsėjo 
9, 7 v.v. parapijos patalpose. “Vo
lungės” choras giedos mūsų švento
vėje rugsėjo 18 d. per 10.15 v.r. Mi
šias.

— Parapijos biblioteka, kuriai va
dovauja P. Jurėnas, o jam talkina H. 
Žiogarys, pradės veikti rugsėjo 11d.

— Rugsėjo 3 d. pakrikštytas Ju- 
lien-Julijonas, Dominique ir Eglės 
Daivos (Procutaitės) Denis sūnelis.

— Mišios rugsėjo 11, sekmadienį, 
8.30 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį; 
9.20 v.r. — už a.a. Stasį Černiauską; 
10.15 v.r. už a.a. Stanislovą Juknevi
čių, a.a. Anelę Januškienę, a.a. Emą 
ir Juozą Janušaičius; 11.30 v.r. už gy
vus ir mirusius parapijiečius.

A. a. Kazimiero Otto, buvu
sio “TŽ” spaustuvės vedėjo, 
paminklas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje pa
šventintas 1994 m. rugsėjo 3 
d. Gedulines Mišias Lietuvos 
kankinių šventovėje atnašavo 
ir paminklą pašventino kle
bonas kun. J. Staškus, pagal 
kurio projektą buvo pagamin
tas ir pats paminklas. Jame 
iškaltas įrašas: “Dievo švie
sa amžinybėje, raidžių šviesa 
žemėje”. Paminklu pasirūpino 
velionies žmona Veronika su 
likusia šeima. Šventinimo iš
kilmėje bei priėmime Anapi
lio salėje dalyvavo gausus ar
timųjų būrys, prisimindamas 
ilgus velionies metus, paau
kotus “TŽ”. Tose pačiose ka
pinėse palaidoti šie “TŽ” dar
buotojai: a.a. pirmasis redak
torius dr. Adolfas Šapoka, re
daktorius Antanas Rinkūnas, 
artimas bendradarbis Pranys 
Alšėnas, spaustuvės vedėjas 
Karolis Rusinas, administra
torės — Jane Kaknevičienė, 
Felicija Urbonienė.

Muz. K. V. Banaičio lig šiol 
nespausdintų 58 harmonizuo
tų lietuvių liaudies dainų rin
kinį iš rankraščių suredagavo 
Gediminas Purlys, Klaipėdos 
konservatorijos chorinio di
rigavimo katedros vedėjas, 
paskutinis Čiurlionio ansamb
lio vadovas. Dabar reikia ap
mokėti veikalo surinkimo 
kompiuteriu, korektūros bei 
spausdinimo darbą, kuris kai
nuotų apie 8,000 litų ($2,000).

Prašome mielus tautiečius 
paramos padėti įgyvendinti 
šio žymaus kompozitoriaus kū
rybinį palikimą. Didesnių su
mų aukotojų pavardės bus at
spausdintos leidinio viršely
je. Smulkesnę informaciją tei
kia Nijolė Benotienė, 43 Hern- 
shaw Cres., Etobicoke, Ont. 
M9C 3M5. Telefonas 416 621- 
9472.

IŠNUOMOJAMAS kambarys šalia 
High Park požeminio traukinio (sub
way). Skambinti po 6 vai. vakaro tel. 
416 766-5733

IŠNUOMOJAMAS gražus ir švarus 
dviejų 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.

Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų
registracija ir mokslo metų pradžia bus

1994 metų RUGSĖJ017, šeštadienį, 9 v.r. -11 v.r. (lit. kursai iki 12.30 v.p.p.) 
“OUR LADY OF PEACE” mokykloje (Bloor-Kipling) 70 Mattice Ave.

Smulkesnė informacija gaunama skambinant: D. Puterienei tel. 416 766-9852; I. Wilkinson
905 822-0302; G. Paulionienei 416 249-9893.

Toronto lituanistinių kur
sų pamokos prasidės rugsėjo 
17 d., 9 v.r.-12.30 v.p.p. Our La
dy of Peace mokykloje. Paleng
vinti kursų registraciją, stu
dentai gali patys užpildyti M. 
S.S.B. gimnazijos registraci
jos blanką. Svarbu yra įrašyti 
savo “student number”, atitin
kamą skyriaus kodą (10 sk. — 
LLT 2A9, 11 sk. LLT 3A9, 13 sk. 
LLT 0A9) ir gauti “guidance 
dept.” sutikimo parašą. Taip 
pat bus galima gauti registra
cijos blankus rugsėjo 17 d. 
Maironio mokykloje. Dėl smul
kesnės informacijos prašom 
skambinti: L. Underienei (416) 
536-8388, J. Neimanienei (416) 
231-8350, G. Paulionienei (416) 
249-9893.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” po atostogų 
pradės naują veiklos sezoną. 
Studentų repeticijos prasidės 
rugsėjo 11, sekmadienį, Lietu
vių namuose, 6.30. Jaunių ir 
vaikų - rugsėjo 22, ketvirtadie
nį Anapilio salėje. Dėl infor
macijos skambinti ansamblio 
vadovei Ritai Karasiejienei 
tel. 905 279-9079. K.

Toronto vyrų choras “Aras” 
pradės repeticijas rugsėjo 
20, 7 v.v. Prisikėlimo parapi
jos muzikos salėje. Kviečiami 
choristai sugrįžti ir nauji pri
sijungti. Choro valdyba

Referendumo komisija Ka
nadoje, susidedanti iš pirm. 
A. Vaičiūno, R. Žilinskienės 
ir I. Šernaitės-Meiklejohn, 
skelbia Kanadoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių balsavimo 
suvestinę. Lietuvos respub
likos piliečių, nuolat gyve
nančių Kanadoje yra 209. Lai
kinai atvykusių ir įrašytų į 
papildomą sąrašą — 9. Paštu 
gautų balsų skaičius — 109; 
balsavusių konsulato patal
pose — 9. Antspauduotų vidi
nių vokų skaičius — 118; ga
liojančių referendumo biule
tenių skaičius —117. Inf.

Atviros Lietuvos fondas Vil
niuje, vadovaujamas Vytauto 
Gruodžio, paskyrė mokslinę 
stipendiją dr. Valdo Samonio, 
Toronto universiteto profeso
riaus, koordinuojamiems Lie
tuvos įmonių pertvarkymo ty
rimams, kuriuose dalyvauja ir 
Vilniuje įsisteigęs nepriklau
somas Ekonominių tyrimų 
centras, vadovaujamas dr. Eu
genijaus Maldeikio. Tyrimų 
rezultatai su atitinkamais 
sprendimų pasiūlymais bus 
pateikti iki 1995 m. birželio 
mėnesio V.S.

PASAUGOSIU VAIKUS nuo 2 me
tų amžiaus savo namuose Huronta- 
rio ir Fairview gatvių rajone Missi
ssaugoje. Skambinti tel. 905 279-1867.

REIKALINGA vaikui auklė, kuri 
galėtų gyventi kartu. Geros sąlygos. 
Turi kalbėti rusiškai. Skambinti 
tel. 905 886-4224.

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.

GIEDRA PAULIONIENĖ, KLB švietimo komisijos pirmininkė ir Toronto 
Maironio mokyklos vedėja, po pranešimo “Lietuvybės išlaikymas išeivi
joje” Karmelitų parapijoje Kaune 1994 m. liepos 24 d.

Pirmojo “TŽ” redaktoriaus 
istoriko a.a. dr. Adolfo Šapo
kos, mirusio 1961 m. kovo 9 d., 
perlaidojimą Šv. Jono lietu
vių kapinėse, Anapilyje, apra
šo Vincas Ignatavičius “Lie
tuvos aido” 1994 m. rugpjūčio 
8 d. laidoje straipsniu, pava
dintu “Dr. Adolfas Šapoka grį
žo arčiau savo redakcijos”, pa
iliustruodamas antkapio nuo
trauka, pažymint, kad velio
nies ir jo žmonos Ados palai
kai perkelti Anapilin ir palai
doti greta jų vienturtės dukros 
Aldonos Šapokaitės-Šipelie- 
nės”.

“Tėviškės žiburių” skaityto
jai Lietuvoje, neturėdami už
jūriuose giminių, nebeišgali 
pratęsti prenumeratos ir krei
piasi į tautiečius, prašydami 
pagalbos. Pranešame jų pavar
des ir adresus: I. K. Balčiūnas, 
Taikos 9, nr. 148, bt. 35, Vil
nius; D. Ruževičienė, Medei
nos 9, bt. 33, Vilnius; E. Kara
lienė, Daukantiškiai, Gelgau
diškio paštas, Šakių rajonas.

Primename, kad metinė 
“TŽ” prenumerata paprastu 
paštu — $38, oro paštu — $115. 
Būtų gera, jei kas galėtų aukš
čiau išvardintiems asmenims 
pagelbėti, taipogi ir visiems 
kitiems, kurie Lietuvoje norė
tų “TŽ” skaityti.

Ontario pilietybės ministe- 
rė Elaine Ziemba rugpjūčio 30 
d. paskelbė kad paskirta 
$900,000 “Anti-Racism Fund
ing” programai, kovojančiai 
prieš rasizmą. Paramą gaus 
tos bendruomeninės organiza
cijos, kurios imsis iniciaty
vos supažindinti visuomenę su 
rasizmo pavojais, aiškins apie 
rasinių mažumų bei čiabuvių 
pasiekimus, mažins rasizmo 
poreiškius ir parems rasinių 
mažumų veiklą. Prašymus 
siųsti Ontario Anti-Racism 
Secretariat, 77 Bloor Street 
W., 16th Floor, Toronto M7A 
2R9. Telefonas 416 326-9702.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

Susisiekimo ministerija pra
neša, kad nuo rugpjūčio 30 d. 
galima naudotis nauju “regio
nai transit pass”, kuris leidžia 
neribotai keliauti viešo susi
siekimo priemonėmis Bramp
ton, Markham, Richmond Hill, 
Metro Toronto, Mississauga ir 
Vaughan apylinkėse bei “GO” 
autobusais, kursuojančiais 
Yonge ir Bayview gatvėmis. 
Toks savaitinis pasas kai
nuoja $30.

Toronto York universitetas 
yra atsikvietęs Vidurio ir Ry
tų Europos valstybių versli
ninkus pasitobulinti moksli
nėje vadyboje. Rugpjūčio 20 d. 
jiems buvo suruoštas susipaži
nimo priėmimas Silvani resto
rane. Tarp atvykusių yra du iš 
Lietuvos: V. Lunevičius, U.A. 
B. “ETT” direktorius, ir T. Pal
šis, “GIPSTA” gen. direkto
rius. Studijos Kanadoje tęsis 
apie 6 savaites.

Lietuvos gen. konsulas H. 
Lapas pasikalbėjo su York 
universiteto dekanu apie ga
limybę ateityje atsikviesti 
didesnį skaičių lietuvių vers
lininkų. Buvo pažadėta, kad 
sekančiais metais lietuvių 
skaičius bus padidintas.

įvairios žinios
Bendrijos “Lituanica” Mari

jampolės skyrius iš JAV gyve
nančio Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio nario V. 
Prūso yra gavęs lituanistinę 
studiją “Giliųjų tautos šaknų 
beieškant”. Ją norima išleisti 
atskiru leidinuku, kuris pasi
tarnautų gilesniam tautos pra
eities pažinimui. Jei kas norė
tų šį užmojį paremti, prašoma 
rašyti adresu: V. Prūsas, 3432 
Wenonah Ave., Berwyn, IL 
60402-3348, U.S.A., arba — 
bendrija “Lituanica” Mari
jampolės skyrius, A/d 19, 4520 
Marijampolė, Lietuva.

Montrealio lituanistinė mokyk
la pradeda naujuosius mokslo me
tus rugsėjo 17 d., šeštadienį, 9 v.r. 
seselių namuose. Vaikus į darželį 
priima nuo 3 metų amžiaus. Mokyto
jaus vedėja Joana Adamonytė, Inga 
Giedrikienė ir Asta Staškevičienė. 
Ir šiais metais bus suaugusiems lie
tuvių kalbos kursai, kuriems vado
vaus Arūnas Staškevičius. Smulkes
nę informaciją teikia vedėja tel. 
722-3545 (namų — 256-5355).

Lietuvoje vykęs rugpjūčio 27 d. 
referendumas atkreipė dėmesį ir 
Montrealio “Gazette”, kuris sekantį 
rytą įdėjo ilgesnę žinią. Laikraš
tis rašo, kad referendumas buvo 
kontraversinis, ir žmonės pasku
tinį vasaros savaitgalį išnaudojo 
išvažiuodami į maudynes bei vasar
vietes. Todėl balsavo tik 26.9% (ofi
cialiu pranešimu 36.8%) turėjusių 
teisę balsuoti. Tuo būdu referen
dumas nepavyko. Žinią baigia pri
mindamas, kad visi trys Baltijos 
kraštai sėkmingiausiai iš visų bu
vusių sovietų respublikų pereina į 
laisvąją ekonomiją.

A. a. Vincas Kačergius, 84 m. am
žiaus, mirė rugpjūčio 28 d. Po pa

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 T/l G MONTREALIO lietuvių 
L.I IAO 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:

Taupymo-special................. 1.50%
Taupymo - su gyv. dr........... 1.25%
Taupymo-kasdienines...... 1.50%
Einamos sąsk......................... 1.00%
RRIF - RRSP -1 m. term. ... 6.50% 
RRIF - RRSP - 2 m. term. ... 7.25% 
RRIF - RRSP - 3 m. term. ... 7.75% 
RRIF - RRSP - taup........... 2.00%

Certifikatus 1 m......... .. 6.50%
Certifikatus 2 m.......... .. 7.25%
Certifikatus 3 m......... .. 7.75%

Term, indėlus:
1 metų ............. ... 5.50%
180 d.-364 d. ... ... 5.50%
120 d.-179 d. .. ... 4.75%
60d. - 119d. .. ... 4.75%
30 d. - 59 d. .. .... 4.25%

IMA
Nekiln. turto:

1 metų 8.75% asmenines-nuo
2 metų .......
3 metų .......

.........  9.75%

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

1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

HEMULASALLESQUE. Į1 
Naujas telefonas 

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

Laurendau

Angers

Drake

DeLaVerendrye

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

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

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. M8 Y1K4 

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

maldų AV šventovėje rugpjūčio 31 d. 
palaidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. AV parapijos choras gra
žiomis giesmėmis per gedulines pa
maldas atsisveikino su savo ilga
mečiu choristu — bosu. B.S.

Laikraščius iš Lietuvos “Lietu
vos aidą”, “Dieną”, “Lietuvos ry
tą”, “Gimtąjį kraštą”, galima gauti 
Adamonis Insurance Agency, Inc. 
įstaigoje. Yra prašoma paimti tik 
po vieną numerį kurio nors laik
raščio. Užsisakyti šiuos laikraš
čius galima JAV doleriais, banke 
išpirkus pinigų perlaidas (money 
order). P. Adamonis

Lietuvos radijo ir televizijos vai
kų choras, apie 40 asmenų, spalio 
mėn. atvyksta koncertuoti į Niujor
ką ir Bostoną. Choras gerai verti
namas, atlieka klasikinės bei reli
ginės muzikos kūrinius. Vienetas 
jau turi susiorganizavęs susisie
kimo priemones ir galėtų aplanky
ti Kanadą. Reikalingi tik kvietė
jai ir koncertų rengėjai, kurie pa
sirūpintų 12-16 metų amžiaus cho
ristų globa ir nakvynėmis. Daugiau 
informacijų teikia Petras Adamo
nis, 3907A Rosemont Blvd., Mont
real, Que. HIX 1L7, tel. 514-722-3545.

UŽ:

8.00%

ALGIS MEDELIS rugsėjo antroje 
pusėje važiuoja į Lietuvą. Reikalin
gi paslaugų kreipkitės telefonu 1- 
905 434-1847.

IŠNUOMOJAMI su baldais High 
Park rajone nerūkančiam ir dirban
čiam vyrui vienas kambarys ir vir
tuvė arba 2 kambariai ir virtuvė. 
Taip pat išnuomojami kambarys ir 
virtuvė rūsyje. Yra vieta automobi
liams pastatyti. Skambinti tel. 416 
762-1569.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
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).


