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Gyvybiniai taškai
Žmogaus gyvenime darby krūviai niekada nebūna 

vienodi. Ir labiausiai prispaustam pasitaiko atoslūgių 
tarpai. Tas pats ir platesnėje apimtyje - organizacinė
je bei visuomeninėje veikloje.

S
 ŠIANDIEN plačiau kalbama, kaip galima būtų ver
tinti dabartinę mūšy bendruomenės veiklą. Kelia
mas klausimas, ar po Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo esame labiau darbais užversti, ar jaučiamas 
atoslūgis? Paskelbus anketą tuo reikalu, turbūt susilauk
tume nevienodą atsakymą. O greičiausiai atsirastą ir aiš
kinimą, kad iš viso esame pasimetę ir besiblaškydami 
nedaug ką benuveikiame, ypač tose srityse, kurios mums 
tiesiogiai priklauso. Tiesa, šiais metais pasirodė kažkas 
naujo - PLB valdyba pasiryžo leisti seriją knygą apie lie- 
tuvią kančias ir kovas. Kaip žinome, jau pirmojo tomo 
pasirodymas sukėlė nelauktą erzelį, pareikalavo bran
gaus laiko pulti ir gintis. Iš visą tuo reikalu kritinią pasi
sakymą originaliausiu gal galėtume laikyti prasitarimą 
spaudoje: PLB bandanti tapti knygą leidykla. Nors nuo
sprendis kraštutinis, bet jis įdomus tuo, kad skatina pa
galvoti apie naujus darbus bendruomenės veikloje. Ar 
tą naują darbą reikia ir kokią? Jei reikia, tai ar tik dėl 
to, kad stovime nepriklausomos Lietuvos akivaizdoje, ar 
pats gyvenimas verčia atsinaujinti, kad ateitis labiau 
ryškėtą? Pasigirsta balsą, kad jau laikas rimtai peržiū
rėti bendruomenės veiklą, realiai įvertinti pliusus ir mi
nusus, pagaliau vieną kartą išsiaiškinti, kas ir kokie tie 
išeivijos santykiai su Lietuva. Kai kam gal jau aiškėja ir 
naujoji struktūra, kurioje lietuvią bendruomenė už Lie
tuvos ribą turėtą ne tik tvirtesnes gijas su tautos kamie
nu, bet ir patikimesnį ekonominį pagrindą, čia jau spar
čiai nykstant ištikimiems aukotojams ir beveik nebetu
rint naują.

P
IRMAEILĖ problema vis dėlto yra dar ne ta. Pa
grindinis klausimas būtą, kiek tie formalūs persi
tvarkymai ar kitokie ryšiai su Lietuva paliestą gy
vybinius išeivijos taškus, glūdinčius pačiuose žmonėse, 

tai yra jau čia užaugusioje kartoje. Kokia ji - tokia bus 
ir ateitis. O toji karta gana skubi, ji nelaukia svarstybą 
ir rezoliuciją. Ją gyvenimas labai sparčiai neša. Kam tai 
rūpi, kas pastebi, turi suspėti. Vargu ar kas šiandien ga
lėtą nenumatyti, kad tik dabartinią ir būsimą šeimą lie
tuviškas pajėgumas bus ta pagrindinė versmė, kuri drė
kins išnykimo dykumas. Tos šeimos, ne kas kitas, pirmiau
sia klos grindinį ateičiai, pasirinkdamos medžiagą, ir 
tai nebūtinai tą, kurią nebegrįžtantieji palieka. Užtat 
ir kyla klausimas, kaip tos jaunos šeimos platesniu mas
tu galėtą tarpusavy jungtis, kaip įsilieti į bendruomeni
nį, tą uždaresnį gyvenimą, kuriame lietuvią kilmės vai
kams būtą perduodamas tautinio tapatumo bruožas su 
tęstinumo noru ir ambicija. Pasaulio lietuvią jaunimo 
sąjunga susideda daugiausia iš jauną pavienią asmeną. 
Sukūrę šeimas, jie lyg ir nebeturi vietos - su jaunimu 
per “seni”, su senais per jauni. Ir, kaip pastebime, daž
niausiai šitie vidurinieji nueina savais keliais. Kad tai 
netaptą nebeišvengiama raida, būtina jau dabar tą gyvy
binę problemą svarstyti valdybose, suvažiavimuose, ieš
koti priemonią ir lėšą, kad tos jaunos šeimos taptą akty
viais bendruomenės nariais, būsimais veikėjais. Tiesa, 
kai kuriose parapijose ar organizacijose jos jau randa 
paramos ir globos, bet visa tai reikėtą plėsti bendruo
menės apimtimi. Tai mūsą visą uždavinys. Jokios per
tvarkos nepadės, jei prarasime savo augintinius. Č. S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Dviejų partijų atsinaujinimas
Kanados parlamento rinki

muose 1993 m. spalio 25 d. skau
dus smūgis ištiko dvi senąsias 
partijas - Kanados progresy
viuosius konservatorius ir NDP 
socialistus, netekusius net ir 
parlamentinią teisią. Mat joms 
užsitikrinti partijai Kanados 
parlamente reikia bent dvyli
kos atstovą minimumo. Triuš
kinanti Kanados liberalą ir 
ją vado J. Chretieno pergalė 
konservatoriams parlamente 
paliko tik du atstovus, Nau
jąją demokratą partijai - de
vynis.

Konservatoriams dabar at
stovauja laikinuoju vadu ta
pęs Jean Charest ir Elsie Way
ne, buvusi Saint John burmist
re N. Brunswicke. NDP vadove 
laikinai išliko parlamentan 
išrinkta Audrey McLaughlin. 
Abieją partiją atsinaujini
mui skirti ją veikėją suvažia
vimai įvyko rugpjūčio pabaigo
je: NDP socialistą - Otavoje, 
Kanados progresyviąją kon- 
servatorią - Saskatūne, Sas- 
kačevano provincijoje.

Didesnis buvo dvi dienas tru
kęs Kanados NDP socialistą 
diskusinis suvažiavimas, susi
laukęs 600 dalyvią. Karingą 
žodį jiems tarė iš JAV atvykęs 
amerikietis Jose La Luz, so
cialistinio plauko darbo uni
ją vadas ir organizatorius. Su
važiavusius Kanados NDP so
cialistus jis ragino skelbti ko

vą didžiosioms korporacijoms 
ir tarptautinei prekybai. Ta
čiau tokia politika buvo nesėk
minga NDP socialistams, 1993 
m. spalio 25 d. parlamento rin
kimuose atstovą skaičią suma
žinusi nuo 43 iki 9. Partijos 
idėją tyrinėtoja Tessa Hebb 
pasiūlė atsisakyti širdyje ne
šiojamo socialistinės sistemos 
pranašumo. Esą reikia, kad ka
nadiečiai NDP socialistus ver
tintą ne pagal ją tariamus žo
džius, o pagal atliktus darbus.

Diskusijose iškilo nuomonią 
skirtumą, liečiančią Kanados 
NDP reikalautą Š. Amerikos 
laisvos prekybos atmetimą, 
užtikrinimą universalumo to
kiose socialinėse programo
se kaip senatvės pensijos. Pa
aiškėjo, kad yra NDP socialis
tą, pritariančią Š. Amerikos 
laisvos prekybos sutarčiai ar 
bent jos reformoms. Ne visi 
NDP socialistai remia ir so
cialinės programos valstybi
nės senatvės pensijos univer
salumą. Kai kurie pritaria to
kios pensijos sumažinimui pa
kankamai lėšą turintiems ka
nadiečiams. Tos sutaupytos lė
šos tada galėtą būti panaudo
tos kitiems socialiniams Kana
dos reikalams.

Pasigirdo net ir skundą, tei
giančią, kad Kanados NDP so
cialistai yra patekę darbo uni
jų bei kitą specialią grupią

(Nukelta į 2-rą psl.)

AŠARA

LIETUVA, 
KURTU

AŠARALIETUVA, KURTU EINI?

Prie seimo rūmų Vilniuje keletą savaičių vyko darbininkų akcija, reikalaujanti “Darbo, duonos, teisingumo” 1994 m.
Nuotr. Alf. Laučkos

Lenkiški ir lietuviški rūpesčiai
Lietuvos lenkai vis dar kovoja už savo universiteto išlaikymą* Sibiran ištremtų 

Lietuvos žmonių skaičius tebėra abejotinas

Daug, dažnai ir plačiai Lie
tuvos, Lenkijos ir emigraci
jos lenką spaudoje yra rašo
ma apie Vilniaus lenką uni
versitetą. Kai kuriems len
kams atrodo, kad didžiausia 
priežastimi šio universite
to problemą yra jo neužregist- 
ravimas. Apie tai pasisako 
1994 m. birželio 24 d. “Žycie 
Warszawy” laidoje šio univer
siteto rektorius Romuald Bra
zis:

“Pagal Lietuvos įstatymus 
vienu iš pagrindinią reikala
vimą užregistruoti mokyklą 
yra nuosavos buveinės turėji
mas. Iki šiol nuomodavome 
įvairias patalpas. (...) Lietu
vos lenkų bendruomenė netu
rėjo lėšų universiteto pasta
to pirkimui. Šiuo metu turime 
galimybę nupirkti pastatą pa
čioje Vilniaus širdyje — sena
miestyje. Šis pastatas kainuo
ja 80.000 dolerių. (...) Ne
slepiame, kad tikimės Lenki
jos valdžios pagalbos. Juk ne 
kartą ponas premjeras Wal- 
demar Pawlak užtikrino mus 
suprantąs Lietuvos lenkų po
reikius. Jis taip pat pareikš
davo norą padėti mūsų univer
sitetui”.

R. Brazis taip pat pasakė, 
kad Vilniaus lenkų universi
tete yra 160 studentų, 60 dės
tytojų, gyvenančių Vilniuje, 
ir kita tiek atvyksta iš viso 
pasaulio. Jis nusiskundė, kad 
į Lenkiją išvykę studijuoti stu
dentai dažnai į Lietuvą nebe
grįžta. Kadangi tik 3% Lietu
vos lenkų yra su aukštuoju iš
silavinimu, jis galvoja, kad, 
pašalinus šio universiteto re
gistravimo svarbiausią kliū
tį, ši problema išsispręs.

Kitų nuomonės
Kitaip galvoja Lenkijos am

basadorius Lietuvai Jan Wi- 
dacki, kuris Krokuvos leidi
nyje “Suplement” nr. 31 rašo:

“Vadinamojo lenkų uni
versiteto problema yra vieti
nių veikėjų laikoma prestižo 
reikalu kaip panacėja lenkų 
inteligentijai atstatyti. Ši 
klaidinga ir netgi žalinga pa
žiūra yra, deja, kai kurių or
ganizacijų ir grupuočių Lenki
joje palaikoma nustumiant es
mines Lietuvos lenkų švietimo 

problemas į tolimesnę ateitį”. 
Su šia pažiūra sutinka ir Len
kijos konsulas Toronte A. 
Brzozowski, kuris išsiuntė To
ronto lenkų institucijoms biu
letenį su nepalankiu Vilniaus 
lenkų universitetui straips
niu, išspausdintu Varšuvos sa
vaitraštyje “Polityka” 1993 
m. rugpjūčio 21 d.

Šiuo reikalu pasisakė ir Pa
ryžiaus lenkų žurnalo “Kultū
ra” redaktorius J. Giedroyc 
1994 m. liepos — rugpjūčio lai
doje: “Jau kuris laikas vyksta 
kampanija dėl Vilniaus lenkų 
universiteto valstybinės fi
nansinės paramos. Žurnalas 
‘Kultūra’ kelis kartus nagri
nėjo šią problemą tvirtinda
mas, kad šis sumanymas yra 
nerealus ir žalingas. Vilniu
je nėra kompetentingo profe
sorių kadro, o specialistų at- 
sikvietimas iš Lenkijos yra 
brangus ir negarantuoja pa
skaitų tęstinumo. Taip pat yra 
netikslinga, kad specialisti- 
nes sritis, kaip medicina, stu
dentai studijuotų Lenkijoje, 
nes baigę studijas turi dirbti 
Lietuvoje, o ne Lenkijoje, jau 
nekalbant apie įvairius sunku
mus kaip diplomų nostrifika- 
cija”.

Neigiamos pažiūros laimėjo, 
ir, kaip pranešė J. Widacki 1994 
m. liepos 8 d. laidoje, Lenki
jos ministerių taryba nesvars
tė VLU 80.000 dolerių finansa
vimo.

Spūstis prie posėdžių stalo
“Kurier Wilenski” 1994 m. 

birželio 17 d. laidoje rašo: “Ei
linį vyriausybės posėdį min. 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius pradėjo nuo naujų minis
terių pasveikinimo ir prista
tymo. Prie apskrito stalo’ prie 
kurio vyksta kabineto posė
džiai, reikėjo pristatyti dar 
kelis fotelius, nes, kaip jau 
informavome, pastaruoju me
tu buvo paskirti šeši nauji mi
nisterial, todėl prie posėdžių 
stalo pasidarė ankšta”.

Taip LDDP valdžia kuria di
džiulį, tik savo interesus sau
gojantį, biurokratinį aparatą.

Sovietiškos suvestinės
1993 m. Vilniaus lietuvių ra

šytojų sąjungos leidykla išlei

do Onutės Garbštienės knygą 
“Sibire ... tremtinių žeme”. 
Šiai knygai paskutinį žodį 
“Lietuviai Sibire” parašė da
bartinis Lietuvos ambasado
rius Vašingtone habil. dr. Al
fonsas Eidintas. Tarp kitko jis 
rašo: “Kolegos istorikai V. Ka- 
šauskienė, E. Grunskis, H. Ša- 
džius pradėjo skelbti vis dau
giau sovietų represinių orga
nų dokumentų apie deportaci
jas”. Eidinto kolegos istori
kai, surinkę minėtus doku
mentus, už Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pinigus išleido 
juos knyga “Lietuvos kovų ir 
kančių istorija” I t. Šios kny
gos recenzijos buvo išspaus
dintos “Tėviškės žiburiuose”, 
“Dienovidyje”, “Lietuvos ai
de” ir kitur. Recenzentai tvir
tina, kad tai esąs pasityčio
jimas iš tremtinių. “Gimtojo 
krašto” recenzente B. Bukaus
kaitė rašo: “... Tyrinėtojas, 
kuris paims šią knygą į rankas 
jo 30 metų, matys, kad buvo tre
miami ar iškeldinami bandi
tai”.

Kitoje vietoje Eidintas ra
šo: “LSSR NKGB tremtinių iš 
apskričių suvestinėje pažy
mima, kad iki 1941 m. birželio 
19 d. į vagonus buvo sugrūstos 
5729 šeimos, kuriose buvo 
15.712 žmonių, įskaitant ir su
imtas šeimų galvas — vyrus”. 
Įdomu, kodėl tie Eidinto kole
gos istorikai ir jis pats nesi
remia Savitarpinės pagalbos 
(LRK) vardiniu išvežtųjų są
rašu, kuriame yra 18.580 pa
vardžių bei Leonardo Kerulio 
sąrašu su 19.285 pavardėmis. 
Prie šio skaičiaus dar reikia 
pridėti negalėjusius geto są
lygomis registruoti savo iš
vežtuosius žydus ir lenkus, 
kurie turi savo atskirus sąra
šus. Pagal L. Grinių (“Litua- 
nus” 1985 m. nr. 3) tuo metu 
buvo išvežta mažiausiai 46.000 
asmenų.

Visa tai Eidinto kolegos is
torikai žino. V. Kašauskienė 
žurnale “Pasaulis” 1991 m. ge
gužės laidoje nr. 10 rašo: “Pa
gal atskirų tyrinėtojų apskai
čiavimus ištremtų žmonių ga
lėjo būti per 30 tūkst.” Nepai
sant to, jie užsispyrusiai pa
sitiki sovietiškomis suvesti
nėmis. J.B.

Tranzito taisyklės
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos leidinyje “News
file Lithuania” skelbiama, kad 
yra baigiamos paruošti taisyk
lės dėl svetimų kraštų karinio 
tranzito per Lietuvos teritori
ją. Laukiamos vakarų Euro
pos žinovų išvados. Taisyklė
se numatyta, kad leidimai vež
ti karius ar karinius įrengi
nius per Lietuvą turi būti pa
tvirtinti seimo. Bet koks kari
nis transportas turi būti lydi
mas Lietuvos karių. Draudžia
ma vežti atominius ginklus, 
chemikalus ar bakteriologi
nius ginklus bei jų priedus. 
Tranzitas galimas tik geležin
keliu. Pervežimas keliais - tik 
išimtinais atvejais. Taisyklės 
pateiktos seimui svarstyti. Ga
lutinį jų priėmimą nustatys 
vyriausybė, ir Rusijai jos bus 
pateiktos rugsėjo mėn. pabai
goje. Prezidentas A. Brazaus
kas tarp kitko pabrėžė, kad 
Lietuvos vyriausybės priimtos 
tranzito taisyklės nesančios 
derybų objektas.

Sutartis su Vokietija
RFE/RL skelbia, kad rugsė

jo 1 Lietuvos ir Vokietijos gy
nybos tninisteriai Linas Lin
kevičius ir Volker Ruehe Bo
noje pasirašė karinio bendra
darbiavimo sutartį dėl infor
macijos pasidalinimo ir kari
nio paruošimo. Vokietija to
kias sutartis jau pasirašė su 
aštuoniais Rytų Europos kraš
tais ir numato taipgi susitar
ti su Estija ir Latvija. Minis- 
teris Ruehe pabrėžė, jog dabar 
itin svarbu, išvedus Rusijos 
kariuomenę, puoselėti NATO 
“Bendradarbiavimo taikos la
bui” programą ir išlaikyti drau
giškus ryšius su Rusija.

Partijos kviečiamos talkon
“Respublikos” ir “Lietuvos 

ryto” žiniomis, rugpjūčio 30 
buvo išplatintas LDDP tary
bos prezidiumo pareiškimas, 
kuriame visos Lietuvos par
tijos ir politinės jėgos kvie
čiamos “į talką vardan mūsų 
valstybės ateities . . . Su
tartinai spręsti opiausias eko
nomines bei socialines proble
mas”, t.y. sudaryti koaliciją. 
LDDP seime seniūno J. Karo
so teigimu, jo partija “nieka
da nebuvo atsisakiusi plačios 
koalicijos idėjos”. Jos vicepir
mininkas G. Kirkilas pasakė, 
kad koalicijoje su LDDP jis 
“įsivaizduoja visas politines 
partijas , išskyrus konserva
torių”.

Protestuoja tautžudystės 
tyrinėtojai

“Lietuvos aide” rugpjūčio 
23 d. buvo atspausdintas sep
tynių Lietuvos okupacijos lai
kotarpio istorijos tyrimų dar
buotojų pareiškimas, kad jie 
tęs savo darbą nevalstybinia
me centre prie Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos lei
džiamo žurnalo “Laisvės kovų 
archyvas” redakcijos. Pasira
šiusieji konstatuoja, jog 
LDDP sulaužė pasiektus suta
rimus su politinių kalinių ir 
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Dr. J. Balys apžvelgia 1993 m. Vilniuje pasirodžiusį leidinį

tremtinių sąjungomis bei opo
zicinėmis seimo frakcijomis 
ir pakeitė jau veikusį įstaty
mą. Jų teigimu, LDDP mono
polizuoja naujausių laikų is
torijos tyrimą, niekina poli
tinių kalinių ir tremtinių va
lią ir stengiasi, kad komunis
tiniai nusikaltimai būtų visų 
pamiršti.

Svečiai iš Rusijos
Rugpjūčio mėnesį Lietuvo

je lankėsi Maskvos burmistras 
Juri Lužkov su delegacija ap
tarti prekybinių santykių plė
tojimą, praneša ELTA. Svečias 
gyrė Lietuvos maisto produk
tų kokybę ir pageidavo įsteig
ti Lietuvoje Maskvos preky
binę atstovybę, tvirtindamas, 
kad Lietuvos prekybos atsto
vas galėtų dirbti Maskvoje. 
Prieš jam išvykstant buvo pa
sirašyta sutartis dėl prekybi
nio ir ekonominio bendradar
biavimo ir pareiškimas, kad 
abi pusės susitarė visokerio- 

\pai padėti sureguliuoti visų 
rūšių ūkinius santykius kuo 
palankesnėmis ekonominėmis 
sąlygomis.

“The Baltic Independent” 
rugpjūčio 26 - rugsėjo 1 laido
je rašoma, kad sutartyje nu
matyta, jog Maskva tarpinin
kaus Lietuvai stengiantis už
sitikrinti palankiausio preky
bos režimo statusą iš Rusijos. 
Nors sutartis buvo pasirašyta 
prieš 9 mėnesius, Rusija nėra 
jos patvirtinusi. Taipgi Luž
kov sutiko tarpininkauti dery
bose dėl atšaukimo dvigubo 
mokesčio, imamo už lietuviš
kas prekes. Ligšiol Rusija sie
jo prekybos su Lietuva klausi
mus su kariniu tranzitu į Ka
raliaučių.

BNS pranešimu, rugpjūčio 
30 d. į Lietuvą buvo atvykęs 
Rusijos susisiekimo ministe- 
ris Genady Fadejev pasitarti 
dėl Rusijos įsiskolinimo (40 
milijonų litų) už geležinkelio 
paslaugas. Taipgi aptarta ga
limybė derinti geležinkelio 
tarifus pervežimams per Lie
tuvos teritoriją į Karaliau
čiaus sritį ir atgal.

Seimo pirmininko 
atsilankymas

ELTA praneša, kad rugsėjo 
6-7 d.d. Lietuvoje svečiavosi 
Rusijos seimo federacijos ta
rybos pirmininkas Vladimir 
Šumeiko. Jis patvirtino, kad 
šį mėnesį bus pradėta įgyven
dinti pernai pasirašyta sutar
tis suteikti Lietuvai palankiau
sią prekybos režimo statusą. 
Jis taip pat tikisi, jog Lietu
vos vyriausybės patvirtintas 
karinio tranzito taisykles Ru
sija priims kaip sutartį, jei 
jos atitiks tarptautinius stan
dartus.

Dėl Karaliaučiaus srities de- 
militarizavimo Šumeiko pa
brėžė, kad tai yra Rusijos su
dėtinė dalis, ir tik Rusija pa
ti gali tą reikalą spręsti. Jo tei
gimu, sritis iš tikrųjų yra de
militarizuojama ir kariškių 
ten liks tik 26,000. RSJ
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Džiaugsmai ir problemos
Pasaulio lietuvių bendruomenės suvažiavimų Lietuvoje 

bei jo nutarimus apžvelgiant
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Perskaičiusi A. Vaičiūno iš
samų straipsnį apie PLB at
stovų suvažiavimą Anykščiuo
se (“TŽ” 1994 m. rugpjūčio 23 
d.), gėrėjausi atstovų entuziaz
mu ir pasiryžimu spręsti už
sienio lietuvių problemas jau 
pačioje tėvynėje, dalyvaujant 
ir jos vyriausybės atstovams.

Iš reportažo galima lengvai 
susidaryti įspūdį, kad po pra
moginės programos, posėdžių 
ir vakaronės, konkrečių rezul
tatų nepasiekta ryšium su už
sienio lietuvių problemomis. 
Skaudus yra ne vien pilietybės 
klausimas, bet ir didžiųjų de
mokratijų piliečiams, turin
tiems visame pasaulyje pripa
žįstamus pasus, vizos įvažia
vimui į tėvynę reikalavimas. 
Pati nemažai keliavusi po Eu
ropą, Pietų Ameriką ir kitus 
kraštus, niekur nesusidūriau 
su vizos reikalavimu. Vien pa
rodžius Amerikos pasą, pasie
nių valdininkai sveikino atvy
kus į jų kraštą ir linkėjo ma
lonios viešnagės.

Atrodo, kad pozityvų Lietu
vos pilietybės atstatymo užsie
nio lietuviams sprendimą sun
kina problemos, susijusios su 
turto atgavimu. Taip, tai gali 
būti labai sudėtingas proce
sas, kai neteisėtai nusavinta 
nuosavybė, metams bėgant, 
keitė rankas ir pobūdį, bet mo
rališkai ji priklauso jos teisė
tiems savininkams ar jų įpėdi
niams. Tačiau dauguma užsie
nio lietuvių, savo tėvynės išsi
ilgusių ir daugelį dešimt
mečių visomis jėgomis ir ištek
liais jai ištikimai tarnavusių, 
trokšta Lietuvos pripažinimo, 
kad jie nėra “už kiemo vartų į 
obuolių sodą” stovintys našlai
čiai, bet tikri ir mylimi jos 
vaikai.

Sudarius turtui atgauti pri
tyrusių teisininkų komisiją, 
suformulavus turto atgavimo 
procedūrą, pilietybės atsta
tymo klausimas turėtų likti 
nuošaliai, nesiejamas su tur
to atgavimu. Antra vertus, tur
to grąžinimui galėtų būti nu
statytos tam tikros kategori
jos pagal Lietuvoje negyven
tą metų skaičių ir grįžtančio 
asmens statusą: ar jis kurios 
nors demokratijos pasiturin
tis pilietis, ar iš Sibiro grįž
tantis benamis? Su ašaromis 
akyse skaičiau vieno Sibiro 
tremtinio pasakojimą, kai jis,

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 

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! Į
........................................................................ ..... .. ........................................... *— I

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

“atlikęs bausmę” Sibire, grį
žo į savo namus, bet į juos ne
buvo leistas įeiti, nes juose 
gyveno... jo skundikas.

Daugumos užsienio lietuvių 
nevilioja “turtas”, bet traukia 
nostalgija ir natūralus senti
mentas matyti kadaise savo tė
velių žydėjusį sodą, vaikystė
je mindžiotus takelius, gimto
jo namo stogus, jei jis dar te
bestovi, išlikusią žemę. Nieka
da neužmiršiu tos žiaurios va
landos, kai, užrakinusi mūsų 
jaukaus namo duris, raktą įme
tusi į jazminų krūmus, kieme 
sudeginau savo dienoraščius 
(ar ne gaila?). Staiga kažką 
susigalvojusi, nustebusiai ma
mytei ir sesutei mane sekant, 
per virtuvės nesandariai už
darytą langą įlipau atgal į 
namą, atidariau savo fortepi
jono viršų ir bronzinėje stygų 
lentoje su aštriu peiliuku 
išbraižiau savo vardą ir pa
vardę ...

Atrodo, kad užsienio lietu
vių atstovai turėjo tam tikrą 
įtaką į vietinius, savo nuta
rimuose palikę tradicinę lie
tuvių kalbą, tai ir “nuostatos” 
liko vyriškos giminės daikta
vardžiu, ir nutarimai netapo 
“nutartimis”... Nutarimuose 
priimtas tremtinio statuso ap
tarimas galėtų būti taikomas 
ir užsienyje gyvenantiems lie
tuviams, pirmame punkte nu
sakant, kad tremtinio statu
sas turi būti pripažintas grįž
tantiems, “pasitraukusiems iš 
Lietuvos nuo represijų”. Tai 
ne vien tiems, kurie buvo prie
varta išvežti į Sibirą ... Ar ne 
dėl “represijų grėsmės" į Va
karus pasitraukė “išvietintieji 
asmenys”, vėliau tapę didžių
jų demokratijų piliečiais?

Puiku, kad suvažiavime bu
vo pabrėžtas ir katalikiškų 
parapijų vaidmuo, daug prisi
dėjusių prie lietuvybės išlai
kymo toli nuo tėvynės gyvenan
čiose šeimose. Tai faktas, ku
rio negalėjo nepripažinti net 
ir didysis lietuvių veikėjas 
ateistas dr. Jonas Šliūpas.

Džiugu, kad populiari, už
sieniuose gyvenančius lietu
vius jungianti organizacija, 
sėkmingai puoselėjusi lietuvy
bės išlaikymo idėją, savo at
stovus nusiuntė į Tėvynę su 
viltimi užmegzti šiltesnius 
santykius, supažindinti tėvy
nainius su toli nuo tėvynės 
gyvenančių lietuvių proble
momis, ieškoti joms pozity
vaus sprendimo. Deja, tiek mi- 
nisteris pirmininkas A. Šleže
vičius, tiek tautinių mažumų 
direktorius A. Švelnys tepa
sitenkino sveikinimais ir bend
rybėmis, bet nesiteikė konkre
čiai leistis į diskusijas bei siū
lyti sprendimus. Tačiau negali
ma nepripažinti ir to, kad to
kie suvažiavimai yra naudingi 
ir reikalingi. Sakoma, kad “la
šas po lašo ir akmenį pratašo”.

Granito stulpeliai prie seimo rūmų Vilniuje žymi vietų, kur 1991 m. sausyje Nepriklausomybės gynėjai buvo 
pastatę barikadas Nuotr. Alf. Laučkos

Rusų kariuomenė nuleidžia vėliavą

MYLIMAI MAMAI
Lietuvoje mirus, 

sūnui KAZIMIERUI ŽILVYČIUI ir jo šeimai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą-

Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras

AfA 
ALFONSUI BALČIŪNUI,

užbaigusiam žemišką kelionę Winnipege, 
žmoną ALDONĄ, vaikus - VIDĄ, REINIŲ ir DANIŲ bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

L. V. Stuikiai

MIRTIES METINĖS
1994 metų rugsėjo 29 dieną sueina vieneri metai nuo 
mano vyro

a.a. BRONIAUS KEBURIO
Baltijos kraštų ir Vokietijos 

gyventojai stebėjo Rusijos ka
riuomenės išvykimą su džiaugs
mu bet ir su kartėliu. “The To
ronto Globe and Mail” naujas 
korespondentas Maskvoje 
Geoffrey York rašė rugpjūčio 
30 laidoje apie paskutinių Ru
sijos kariuomenės dalinių pa
sitraukimą iš Rytų Europos. 
Tai istorinis momentas, už- 
sklendžiantis Antrojo pasau
linio karo ir “šaltojo karo” 
knygos paskutinius puslapius. 
Tačiau liks neišspręsti keb
liausieji klausimai dėl Rusi
jos kėslų užsienyje.

Didysis pasitraukimas
Berlyne rugpjūčio 31 įvyko 

oficialus aktas, kuriuo Rusijos 
vakarų kariuomenės vadas pa
reiškė Rusijos prezidentui Bo
ris Jelcinui, jog dalinių išve
dimas įvykdytas, rašo G. York. 
Vėliau B. Jelcinas ir Vokieti
jos kancleris Helmut Kohl pa
dėjo vainikus prie Antrojo pa
saulinio karo paminklų Berly
ne. Rusai jau 29 rugpjūčio pa
liko Estiją ir iki 31 turėjo pa
sitraukti iš Latvijos.

Pasak šio žurnalisto, vienas 
laikraštis Maskvoje tai vadi
no “didžiuoju pasitraukimu” 
(“retreat”). Jau keletą mėne
sių rusai palieka savo kareivi
nes Vokietijoje ir Baltijos kraš
tuose, susigraibstydami ką tik 
įmanoma parsivežti į savo nu
alintą tėvynę. Kai kur kriauk
lės ir tualetai buvo išlupti iš 
kariškių butų.

“Moskovsky komsomolecs”, 
vienas iš populiariausių rusų 
laikraščių, pripažino, kad iš 
imperijos liko tik griuvėsiai. 
O daug kareivių, grįžę į Rusi
ją, turės gyventi palapinėse, 
nes nėra pakankamai butų.

Pažeminta armija
Kareiviams tai nužeminanti 

pabaiga po Raudonosios armi
jos 50-ties metų vyravimo Ry
tų Europoje. Kiekvienas vai
kas mokykloje buvo išmokytas 
apie Raudonosios armijos per
galę Berlyne Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje. Tie patys 
daliniai pirmieji įtvirtino so
vietinę jėgą plačioje komu
nistų imperijoje, teigia York. 
“Šaltojo karo” aukščiausios 
įtampos momentu Rytų Vo
kietijoje buvo 340,000 sovie
tinių kareivių ir 150,000 Bal
tijos kraštuose. Jiems pavy
ko užgniaužti bet kokį pasi
priešinimą, sustabdant ir 1953 
metų sukilimą Rytų Vokieti
joje bei prižiūrint Berlyno 
sienos pastatymą 1961 m.

Su džiaugsmu, bet tuo pa
čių ir kartėliu, Vokietijos ir Bal
tijos kraštų gyventojai stebėjo 
Rusijos kariuomenės išvyki
mą. Džiaugsmo taurę žadėjo 
pakelti Estijos ministeris pir
mininkas. Berlyno simfoninis 
orkestras grojo šventinę mu
ziką H. Kohl ir B. Jelcinui Ber
lyne, o varpai skambėjo visa
me Baltijos pakraštyje, paga
liau atsikračius paskutinių 
Rusijos kariuomenės dalinių.

Džiaugtis atsargiai
Kitų nuomone, gali būti per 

anksti švęsti, rašo York. Dar 
bijoma Rusijos ambicijų. Na
cionalistinių partijų vadai 
skundžiasi, kad dar liks 800 
rusų kariškių Estijoje ir Lat
vijoje prie branduolinio reak
toriaus ir radaro stotyje. Kai 
kuriose vietose Baltijos vals
tybėse iškilmės buvo atšauk
tos dėl jausmų įvairumo. Yra 
politinių vadų, kurie prašė

atsargiai reaguoti į Rusijos 
dalinių pasitraukimą, nes Lat
vijos ir Estijos konfliktai dėl 
sienų ir kitų reikalų dar nėra 
išspręsti. Autorius primena, 
kad kariuomenė paliko Lietu
vą praeitų metų rugpjūčio 
mėnesį.

B. Jelcino pastangos
York teigia, kad Rusijos da

liniams pasitraukus, liko ne
apsakomai baisus gamtos už
teršimas. Kainuos bene 4 bi
lijonus dolerių apvalyti už
terštą žemę, neišsprogdintas 
bombas, pusiau nuskandintus 
povandeninius laivus ir kito
kį laužą buvusiose sovietų ba
zėse. Pačioje Rusijoje yra 
kraštutinių nacionalistų, ku
rie teigs, kad dalinių pasitrau
kimas rodo pasidavimą Va
karų spaudimui. Iš tikro, York 
manymu, tai primena, jog Ru
sijos užsienio politikoje vis 
atsiranda įtampą keliančių 
priešingybių, ;

Jau daug metų B. Jelcinas 
stengiasi Rusiją įvesti į Vaka
rų organizacijas, ieškodamas 
Vakarų Europos ir JAV vado
vų paramos bei padarydamas 
diplomatinių nuolaidų. Jo ga
lutinis apsisprendimas ka
riuomenę išvesti, nežiūrint 
susikirtimų su Latvijos ir Es
tijos vyriausybėmis šią vasa
rą, rodo jo pasiryžimą įtikti 
Vakarams. Kai kurių rusų ma
nymu, tai rodo per didelį nuo
laidžiavimą. Alexei Avtono-

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kontrolėm Juos nutildė prie
kaištai, kad iš tikrųjų tokie 
ryšiai dar nėra pakankami. Ka
nados NDP socialistų vadovė 
A. McLaughlin priminė, kad at
sinaujinimo principas yra to
kių minčių iškėlimas ir atsaky
mų paruošimas. Iš vadovės pa
reigų ji žada pasitraukti 1995 
m. rudenį. Tad galutines Kana
dos NDP socialistų atsinauji
nimo reformas turės paruošti 
kitas vadu išrinktas asmuo.

Skaičiumi gerokai mažesnis 
buvo Kanados progresyviųjų 
konservatorių atsinaujinimui 
skirtas pasitarimas Saskatū- 
ne. Jame dalyvavo konserva
torių vadu laikomas parlamen- 
tan išrinktas J. Charestas ir 
parlamentarė E. Wayne, gru
pė senatoriais paskirtų kon
servatorių. Jie dabar turi apie 
50 atstovų daugumą Kanados 
parlamento senate. Ši daugu
ma jiems leidžia trukdyti kai 
kurių priimtų įstatymų patvir
tinimą. Su svečiais į bendrus 
pietus susirinko porą šimtų 
konservatorių. Tarp jų buvo ir

realty systems inc.
RAIMUNDAS (Raymond) 
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. 

mov, Maskvos tarptautinių ry
šių instituto profesorius tei
gia, kad dabar vyriausybei lie
ka tik sekti JAV liniją. Rusi
jos Antrojo pasaulinio karo 
veteranai net jaučią gėdą, jų 
daliniams pasitraukus iš Vo
kietijos. Pasak gynybos minis
terijos istoriko Sergei Ema- 
chenkov, tuo paneigiami visi 
jų kariniai pasiekimai, jų ka
riavimo priežastis. Tokios 
nuomonės laikosi daugelis 
Rusijos kariškių, kurie tiki, 
jog Rytų Vokietijoje sovietų 
daliniai buvo rekalingi pasto
vumo išlaikymui.

Vieni patenkinti, kiti - ne
Dėl to, kad ši galvosena Ru

sijoje dar yra populiari, Ry
tų europiečiai vis bijo Mask
vos įtakos, nors daliniai yra 
pasitraukę. Tie patys daliniai 
namuose liks be darbo ir bus 
nelaimingi, negalėdami savo 
šeimų išlaikyti, nė savo kari
nių uždavinių atlikti, tuo su
keldami nepastovumo galimy
bę ir sudarydami naują pavo
jų Vakarus palaikančiai vy
riausybei.

Vis dėlto Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos prezidentai savo 
pareiškime 1994 m. rugpjūčio 
31 d. parodė didelį pasiten
kinimą kariuomenės išvedi
mu, tikėdamiesi, kad ryšiai 
su Rusija dabar labiau pritaps 
prie tarptautinių normų ir bus 
galima bendradarbiauti pa
stovesnėje bendruomenėje.

RS.J

įvykiai

mirties. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos spalio 2, sekma
dienį, 9 valandą ryto, Šiluvos Marijos parapijos šventovėje 
Londone, Ontario.

E. Keburienė

MIRTIES METINĖS

AfA 
VYTAUTAS TAMULAITIS.

1994 m. rugsėjo 22 d. sueina vieneri metai, kai a.a. Vytautas 
užbaigė žemišką kelionę.

Jo atminimui bus atnašaujamos Mišios rugsėjo 24 d., 
10 vai. ryto Prisikėlimo parapijos šventovėje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Mišiose ir prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdę: žmona Marija, duktė Vida su šeima, 
sūnus Vytautas su šeima, seserys ir giminės

PADĖKA
Mano mylimam vyrui

a.a. ANTANUI SPRAINAIČIUI,
1994 m. birželio 17d., iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai dėkoju Lietuvos kankinių parapijos kunigams 
už maldas laidotuvių namuose, šventovėje ir kapinėse. Dėko
ju visiems už užprašytas Mišias, užuojautos pareiškimą 
žodžiais bei raštu mano skausmo dieną ir už gražias gėles.

Dėkoju karsto nešėjams, sol. D. Radtkei, ponioms 
už gausiai suneštus pyragus, šeimininkei B. Stanulie
nei už skanių pusryčių paruošimą ir visiems, dalyva
vusiems laidotuvėse.

Lieku dėkinga-
žmona Genovaitė

iš politikos pasitraukęs buvęs 
Kanados ministeris pirm. Joe 
Clark, dabar atidaręs savo pa
tarimų biurą Kalgaryje.

Savo kalboje J. Charestas 
sutiko, kad tik dviejų atstovų 
išrinkimas Kanados parlamen
tas konservatoriams buvo 
skaudus rinkimų pralaimėji
mas. Tačiau progresyvieji Ka
nados konservatoriai dar nė
ra palaidoti, nes už juos bal
savo 16% rinkėjų, liko nesu
griuvę šios senos partijos sky
riai rinkiminėse apylinkėse. 
Kanados progresyvieji konser
vatoriai atsigaus ir persitvar
kę politikon grįš kaip moder
niausia partija Kanadoje. Pro
gresyviųjų konservatorių vy
riausybės įvesto GST prekių ir 
paslaugų mokesčio dabar ne
suranda kuo pakeisti ir minis- 
terio pirm. J. Chretieno libe
ralai. Mat GST mokesčio rei
kia ir Kanados liberalų vy
riausybei.

Konservatorių atsinaujinimą 
liečiančiam pasitarimui buvo 
pasirinktas Saskačevanas, ūki
ninkų provincija, nes dabar 
pasaulinėje rinkoje jaučia
mas kiaulienos trūkumas. Jos 
prekybai su užsieniu dideles 
atsargas turi šios provincijos 
ūkininkai. Jiems tik reikia vy
riausybės paramos. Iš Saska- 
čevano buvo kilęs Kanados 
konservatorių ministeris pirm. 
J. Diefenbakeris. Tad partijos 
atsinaujinimas yra susietas ir 
su šio politiko atsiminimu. 
Pralaimėtų parlamento rinki
mų įtampa jau esanti pašalin
ta net ir su pasitraukusia mi- 
nistere pirm. K. Campbell. Li
ko tik pusšešto milijono dole
rių partijos skola. Ji bus su
tvarkyta po 1995 m. kovo mėne
sį įvyksiančių konservatorių 
atstovų suvažiavimo ir vado 
rinkimų. V.Kst.

PADĖKA
A.a. Valentinui Jasiulioniui

mirus, nuoširdžiai dėkoju kun. V. Volertui už mal
das prie karsto ir atlaikytas Mišias kartu su kun. K. 
J. Butkum, OFM, bei palydėjimą [kapines.

Labai ačiū visiems už užprašytas Mišias ir mal
dose prisiminusiems a.a. Valentiną.

Ačiū už atsiųstas gėles ir užuojautas. Dėkoju 
karsto nešėjams, mieloms ponioms už skanius 
pyragus, J. Gurklienei už paruoštus pusryčius.

Visiems labai dėkinga -
O. Trečiokienė

1994 m. rugpjūčio 28 d. Sacre Coeur ligoninėje, 
Montrealyje mirė

AfA 
VINCAS-JUSTINAS KAČERGIUS.

Palaidotas Notre Dame dės Neiges kapinėse 1994 
m. rugpjūčio 31 d. iš Aušros Vartų šventovės Montrea
lyje. Dėkojame klebonui kun. J. Aranauskui ir kun. K. 
Ambrasui už Rožinio maldas, Mišių auką ir palydėjimą 
į kapines.

Dėkojame šauliams ir kariškiams, pagerbusiems 
savo draugą Rožinio bei Mišių metu ir atsisveikinimo 
žodžius kapinėse.

Dėkojame parapijos chorui ir jo vadovams A. Mic
kui ir A. Kebliui už gražų giedojimą “Viešpaties ange
las”, “Marija, Marija” Rožinio metu, giesmes Mišių 
metu ir “Libera”. Dėkojame už giesmių bei Lietuvos 
himno giedojimą kapinėse.

Su dėkingumu -
pusseserė Elzbieta Sondienė,
Jūra, Dari ūkas, Dalia ir Rimvydas Sondos



Lietuvos ambasadorius dr. VYTAUTAS A. DAMBRAVA kalba Antrojoje tarptautinėje naujų ir atsikūrusių 
demokratinių valstybių konferencijoje Nikaragvos Managvoje

Ir neprigirdintieji turi draugiją
Lietuvos kurčiųjų draugija turi 3000 narių ir tiek pat prijaučiančių, 

tikisi Vakarų pasaulio lietuvių dėmesio

Pranešimas iš Venezuelos

Lietuva naujų demokratinių valstybių konferencijoje
Antrasis tokio pobūdžio susitikimas* Ambasadorius dr. V. Dambrava kalbėjo apie Lietuvą* 

Pasimatymas su Nobelio taikos premijos laureatu Dalai Lama
JULIUS VAISIŪNAS

Lietuvos ambasadorius Ve- 
nezueloje ir specialių misijų 
ambasadorius Pietų Ameriko
je bei Karibų srityje dr. V. 
Dambrava 1994 m. liepos 4-7 
d.d. buvo pakviestas į Nika
ragvos sostinę Managvą daly
vauti antrojoje naujų ir atkur
tų demokratinių valstybių 
tarptautinėje konferencijoje, 
kurioje jis atstovavo Lietuvai. 
Joje dalyvavo 51 valstybė, ste
bėtojų teisėmis — 25 valstybių 
atstovai.

Politiniai ir ekonominiai 
klausimai

Konferencijai vadovavo 
Nikaragvos užsienio reikalų 
ministeris Ernesto Leal San
chez. Sveikino Nikaragvos res
publikos prezidentė Violeta 
Barrios de Chamorro. Garbės 
svečių tarpe buvo Haiti res
publikos prezidentas kuri. 
Jean-Bertrand Aristide, Jung
tinių Tautų generalinės visu
mos pirm. Samuel Insanally, 
buvęs Federacinės Brazilijos 
respublikos pirm. Jose Sar
ney, buvęs Kostarikos prezi
dentas ir Nobelio Taikos pre
mijos laureatas Oscar Arias, 
buvęs Ekvadoro respublikos 
prezidentas Oswaldo Hurtado, 
Nobelio taikos premijos lau
reatas Dalai Lama ir kt.

Konferencija turėjo septy
nias trijų-keturių valandų 
visumos sesijas. Be to, buvo 
sudarytos dvi darbo grupės: 
diskusinė politiniams ir eko
nominiams klausimams svars
tyti (du posėdžiai) ir grupė 
politinei deklaracijai bei veik
los planui redaguoti (po vieną 
posėdį). Darbo grupės, atrodo, 
buvo sudarytos iš anksto Niu
jorke turėtuose posėdžiuose, 
tačiau kiekvienas besidomin
tis atstovas galėjo posėdžiuo
se dalyvauti. Kai kurios dele
gacijos turėjo daug narių: Ni
karagva — net šešiolika, Rusi
jos federacija — šešis. Latvi
jos trijų asmenų delegacijai 
vadovavo teisingumo ministe
ris. Estijos delegacijos va
dovas ambasadorius Vašingto
ne, mažai tesirodė posėdžių 
salėje. Daugiau kaip 40 atsto
vų pasakė kalbas.

Lietuvos būklė geresnė
Lietuvos ambasadoriui dr. 

Vytautui Dambravai teko kal

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

bėti liepos 5 d. popietinėje 
sesijoje. Jis pasakė turįs gar
bę būti Nikaragvoje, kurioje 
daugelį metų buvo paneigtas 
teisingumas, politinės, eko
nominės ir socialinės laisvės. 
Sveikino prezidentę Violetą 
Chamorro, kovotoją rezisten
cijos metais. Lietuva visuo
met supratusi, kad kova už bet 
kurios šalies laisvę ir teises 
yra dalis tos pačios kovos už 
savo krašto ateitį.

Nurodė, kad tam tikrais at
žvilgiais Lietuva yra kiek ge
resnėje būklėje, negu kitos čia 
atstovaujamos valstybės. Eko
nominė pertvarka dar išgyve
nanti sunkumus, nes kone 50 
metų jai ir kitoms Baltijos 
valstybėms buvo primesta so
vietinio tipo ekonomija. Nuo 
nepriklausomybės atkūrimo 
1990. III. 11 Lietuva pradė
jusi atstatyti valstybinį gy
venimą. Per trumpą laiką jį 
jau pasiekusi politinio, eko
nominio ir socialinio stabilu
mo bazę.

Lietuvai pavykę sumažinti 
infliaciją, tuo užtikrinant li
to stabilumą. Taip pat buvo 
priimti palankūs įstatymai, 
liečiantys užsienio investi
cijas. Privatizacijos progra
moje tarptautinių specialistų 
nuomone, Lietuva pirmaujan
ti Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių tarpe.

Deja, ne viskas esąs rožių 
spalvos. Sunki įdarbinimo 
problema, nemažas žmonių 
skaičius dar tebegyvenąs sun
kiose sąlygose, ypač tie, ku
riems metų metais tekę kęsti 
skurdą ir ligas Sibiro trem
tyje. Plėtimas vidurinės kla
sės nelengvas, nusikaltimai 
smukdą piliečių teises, stam
bus šuolis iš kolektyvinės ag
rikultūros į privataus ūkio 
struktūrą taip pat iššaukęs 
neišvengiamą trintį ir sunku
mus. Esame tikri ekonomine 
pertvarka ir reformų neatšau- 
kiamumu. Tai ilgainiui tapsią 
pažangos ir gerovės šaltiniu.

Stiprėjęs krašto troškimas 
jungti savo likimą su Europa. 
Prezidentas A. Brazauskas 
esąs tvirtai įsitikinęs, kad 
Europos taryba padariusi es
minės svarbos įnašą naujos 
demokratinės Europos raidai 
paspartinti. Lietuva esanti 
nusistačiusi dar šiais metais 
pasirašyti nepilnateisės na
rystės sutartį su Europos uni
ja. Europos saugumas esąs vie
nalytis, ir Lietuvos saugumas 
neatskiriamas nuo Europos 
saugumo.

Lietuva prisijungusi prie 
Šiaurės Atlanto pakto inicia
tyvos. Galutinis tikslas esąs 
visai įsijungti į šį gynybos 
sandėrį. Esą žinomi Lietuvos 
ryšiai su Latvija ir Estija; 
pažymėtinas glaudus bendra
darbiavimas su Skandinavijos 
kraštais.

Baigdamas kreipėsi į prezi
dentą sakydamas, kad optimiz
mas esąs ateities banga. Už
uot laukus užsienio pagalbos, 
“galėsime patys teikti savo 
kuklią paramą kitoms didesnį 
vargą kenčiančioms valsty
bėms”.

Skirtingos problemos
Kadangi liepos 6 d. popie

tinės visumos sesijos metu 
darbo grupės savo rezultatų 

dar nebuvo įteikusios, buvo 
atsisakyta tam vakarui numa
tyto koncerto ir po trijų va
landų pertraukos visi susirin
ko papildomai sesijai Manag- 
vos deklaracijai ir Akcijos pla
nui priimti.

Konferencijoje Vidurinės 
Europos problemoms nagrinė
ti vietos lyg ir nebuvo skirta. 
Ambasadorius dr. V. Dambra
va dėl to pareiškė kelias pa
stabas. Akcijos planas turįs 
vertingų punktų, tačiau jis ei
nąs šalia realybės, kurioje 
esanti Lietuva ir kitos Vidu
rio Europos šalys. Tų kraštų 
problematika akcijos plane 
mažai tepaliesta.

Priėmimai, pasimatymai
Konferencijos proga Nika

ragvos prezidentė Violeta 
Chamorro pasirašė ir užant
spaudavo specialiai išleistą 
pašto ženklą, kurį drauge su 
antspauduotu voku gavo kiek
viena delegacija. Preziden
tės Chamorro vardu Valstybės 
teatre buvo surengtas kultū
rinis aktas ir priėmimas de
legacijoms pagerbti. Užsie
nio reikalų ministeris taipgi 
pakvietė iškilmingiems pie
tums ir priėmimui. Ambasado
rius V. Dambrava pasikalbė
jo su Nikaragvos prezidente 
Violeta Chamorro bei užsienio 
reikalų ministeriu. Abu jam 
užtikrino glaudų kraštų bend
radarbiavimą.

Buvęs Kostarikos preziden
tas ir Nobelio taikos premi
jos laureatas Oscar Arias sakė 
skiriąs specialų dėmesį Lie
tuvai ir Baltijos valstybėms.

Viena labai retų progų buvo 
susitikimas su Nobelio taikos 
premijos laureatu tibetiečiu 
Dalai Lama. Pastarasis pasi
džiaugė galėjęs susipažinti su 
Lietuvos atstovu ir pasakė, 
kad visuomet rėmęs Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
pastangas.

Ambasadorus taipgi pasi
matė su Managvos arkivysku
pu kardinolu Ovando y Bra
vo, padėkojo už paramą ko
voje dėl laisvės, pasveikino 
su demokratijos pergale Ni
karagvoje.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Vilkaviškis buvo beveik visai sugriautas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
atstatoma ir katedra Nuotr. J. Karasiejaus

Ervinas, Šiaulių pedagogi
nio instituto verslo adminis
travimo specialybės antrakur
sis, grįžo iš vasaros stovyk
los Vokietijoje, surengtos ne
toli Kretzschau miestelio. Kas
met IFHOYP (International 
Federation of Hard of Hearing 
Young People) ją rengia nepri
girdinčiam jaunimui vienoje 
iš Europos valstybių — narių.

Vaikinas mums papasakojo 
apie požeminį alaus miestą 
Zeitze, garbingą jo misiją II 
pasaulinio karo metais, apie 
įvairias pramogas ir, žinoma, 
nežodinio bendravimo prakti
nius užsiėmimus.

Neprigirdinčiam Lietuvos 
jaunimui renginys — naujie
na. Nors Lietuvai nepriklau
somybė atvėrė duris į pasau
lį, tačiau klastingi finansiniai 
skersvėjai neretai vėl jas už
trenkia mums prieš pat nosį. 
Juk ir į Vokietiją iš Lietuvos 
ketino vykti keturiese, lėšų 
atsirado tik vienam.

IFHOYP lapkričio mėnesį 
ragina į Prancūziją, į Stras- 
burge vyksiančius mokymo 
kursus. Siūlo pagalvoti apie 
stojimą į organizaciją, net ža
da nario mokesčių lengvatą. 
Primygtinai kviečia dalyvauti 
kitąmet rengiamoje vasaros 
stovykloje Estijoje, Saare
maa saloje. Juk taip netoli... 
Bet kaip įveikti tą minėtą 
kliūtį?

“Pasijutau ne vienas su sa
vo problema, panašių sunku
mų turi ir nauji mano drau
gai”, — pasakoja Ervinas. — 
Tik mes čia visi atskirai, o jie 
buriasi draugėn. Ir nebūtinai 
nuobodžiauja —jie linksmina
si, mokosi”.

Neprigirdinčio žmogaus pa
dėtis Lietuvoje kol kas gana 
dviprasmiška. Kurtieji dėl 
kalbos kliūties priversti bur
tis į atskirą bendruomenę. 
Jiems neprigirdintis, nemo
kantis ženklų, nėra savas žmo
gus. Skeptiškai mūsų visuome
nei — jie irgi nė motais. Ką 
bekalbėtume, girdėti iš 3 m ir 
tik 40% šnekamosios kalbos 
(kaip, pavyzdžiui, Ervinas),

Pagerbkime buvusius Lietuvos prezidentus
Prisidėkime prie Lietuvos respublikos prezidentų ANTANO 
SMETONOS, ALEKSANDRO STULGINSKIO ir KAZIO 

GRINIAUS atminimo įamžinimo
Siekiant įamžinti buvusių 

Lietuvos respublikos prezi
dentų atminimą, 1994 m. birže
lio 1 d. sudaryta tam tikslui 
komisija, įtraukiant ir buvu
sių prezidentų politinių parti
jų atstovus Lietuvoje ir užsie
nyje.

Šioje komisijoje esantieji 
JAV nariai: Leonas Kriauče- 
liūnas — Tautininkų s-gos 
pirm., Grožvydas Lazauskas
— Valstiečių liaudininkų s- 
gos pirm., Česlovas Masaitis
— Užs. lietuvių krikščionių 
demokratų pirm. 1994 m. rug
pjūčio 29 d. pasitarime nuta
rė kreiptis į užsienio lietuvių 
visuomenę, kad ir savo auko
mis prisidėtų prie buvusių 
trijų Lietuvos prezidentų pa
minklų pastatymo Kaune, buv. 
Prezidentūros sodelyje. Šiuo 
projektu rūpinasi Kauno karo 
muziejus. Dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, lankydamasis Lietu
voje, Vilniuje ir Kaune, gerai 
susipažino su šiuo projektu.

Todėl nutarta skelbti vajų 

vadinasi, eiti per garsų pa
saulį apgraibomis. Techninės 
mūsų galimybės taip pat gana 
ribotos.

Lietuvoje neprigirdinčiųjų, 
remiantis skirtingomis skai
čiavimo metodikomis, mano
ma, yra 30,000-60,000. Tie, kie
no klausos susilpnėjimas ne
žymus, stengiasi “būti” girdin
tys, na, o likusieji irgi susiskal
dę. Ypač juos išskiria mokyk
la. Jei baigė neprigirdinčių
jų mokyklą, vadinasi, yra pa
ženklinti žymia klausos nega
le, bet turi daug daugiau drau
gų. Pasirinkę ar tėvų nukreip
ti į bendrojo lavinimo mokyk
las — grumiasi su negale vie
ni. Jie net savo naštos netu
ri su kuo palyginti, nebent su 
sutiktaisiais tame pačiame lo
gopediniame kabinete.

Teturime vieną Lietuvos 
kurčiųjų draugiją, pasiryžu
sią teikti paramą ir užuovė
ją visiems bet kokio laipsnio 
klausos negalę turintiems as
menims. Nelengva užduotis. 
Tokiems vaikinams kaip Ervi
nas trūksta lėšų užsimokėti 
už kelionę susitikimui su ne
galės draugais, o pačiai drau
gijai — įgyvendinti įvairiau
sioms idėjoms.

Šis rašinys — ko gero pirma
sis bandymas atkreipti pasau
lio lietuvių dėmesį į dar vie
ną negalės organizaciją, bu
riančią 3000 narių ir mažiau
siai tiek pat prijaučiančių.

Norintys plačiau apie mus 
sužinoti, o gal ir paremti, 
kviečiami teirautis: Lietuvos 
kurčiųjų draugija, Šv. Kazi
miero 3, Vilnius 2600, Lithua
nia. (Tel. 628115, faksas 61- 
5359).

Mes įsikūrę visai netoli Auš
ros Vartų, gražioje ir žymioje 
Vilniaus senamiesčio vietoje. 
Jei būsite, apsilankykite. Mū
sų būstinės kiemelis turi iš
liekamosios architektūrinės 
vertės. O ir pastatas senas ir 
įdomus.

Nijolė Krasniauskienė,
LKD laikraščio “Akiratis” 

korespondentė (tel. 616349)

Lietuvos prezidentų A. Smeto
nos, A. Stulginskio ir K. Gri
niaus paminklų statybai Kau
ne buv. Prezidentūros sodely
je ir jų vardo muziejaus kam
barių įrengimui.

Aukas prašome siųsti Prano 
Povilaičio (dr. Č. Masaičio, 
Užs. lietuvių krikščionių de
mokratų pirmininko įgalioti
nio) adresu, pažymint: “Lie
tuvos prezidentų įamžinimui”, 
9050 Troy Ave., Evergreen 
Park, IL 60642, USA.

Pasirašė:
dr. L. Kriaučeliūnas,

JAV Lietuvių tautininkų s-gos pirm.
G. J. Lazauskas,

Liet, valst. liaudininkų s-gos pirm.
P. V. Povilaitis,

Užs. krikščionių demokratų 
pirm. dr. Č. Masaičio įgaliotinis

1994 m. rugpjūčio 29 d.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 115 dolerių 
•visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.
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Folkloro dieną Vilniaus Sereikiškių parkas, padalintas į etnografines 
aukštaičių, žemaičių, dzūkų, suvalkiečių dalis, buvo pilnas dainininkų, 
šokėjų, amatininkų iš visos Lietuvos, o gausūs žiūrovai dažnai virsdavo 
atlikėjais (1994.VII.6) Nuotr. Alf. Laučkos

Ekonominių pertvarką slinktyje
Dr. Valdas Samonis, Toronto 

universiteto profesorius, rug
pjūčio 21 d. Toronto lietuvių 
namuose pateikė savo patirtus 
įspūdžius lankantis Lietuvoje 
ir kitose pokomunistinėse 
valstybėse. Ten jis tarėsi su 
vietiniais ekonomistais ir eko
nomikai vadovaujančiais pa
reigūnais apie galimybę sėk
mingiau pereiti į laisvąją rin
ką.

Dar 1988 m. Lietuvos ekono
mikos institutas parengė pro
gramą kaip tvarkytis ekono
miškai, ir 1990 m. G. Vagno
riaus vyriausybė greičiau, ne
gu kiti kraštai, pradėjo priva
tizaciją. 4

Reikėjo išspręsti klausimą, 
kaip neturint pavyzdžio per
eiti iš komunistinės ekonomi
kos į laisvą rinką. Buvo daro
ma klaidų, nes nebuvo iš ko 
mokytis ir dažnai reikėjo veik
ti sumaišties aplinkybėse.

Kitose valstybėse, pavyz
džiui Ukrainoje, perėjimas 
į rinkos ekonomiką buvo pri
imtas žingsnis po žingsnio 
būdu. Bet pasirodė, kad ge
riau sekėsi ten, kur viskas 
buvo greičiau vykdoma. Kai 
1992 m. po rinkimų privatiza- 
cija buvo pristabdyta, pinigų B. Stundžia

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8
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savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $38.00, 

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

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

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

Siunčiu prenumeratą..............dol., auką.............. dol.
Laikraščio adresas:

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

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

vertė krito 50%. Ir tik Pasau
liniam bankui spaudžiant, pri
vatizacija buvo tęsiama.

Reikia nepamiršti, kad 
Landsbergio ir Vagnoriaus 
valdymo laiku buvo tikra dvi
valdystė. Viršuje vyriausia 
valdžia, o apačioje knybždė- 
jo partiečiai, kurie nebuvo 
praradę įtakos žmonėse. Tad 
ir privatizuojant buvęs vals
tybės turtas perėjo į jų ran
kas. Bet, deja, jie neturėjo 
patirties, kaip veikti rinkos 
sąlygomis. Dėl to nusmuko 
gamyba ir eksportas. Dabar 
dar vis klaidžiojama, bet ei
nama į rinkos ekonomiką.

Tarptautinis valiutos fon
das siūlė likti rublio zonoje, 
bet buvo laimėta įvedant sa
vo pinigus — litus.

Bankų tvarkymas nėra įsta
tymiškai sureguliuotas, tad 
yra nežamai žmonių, praradu
sių savo indėlius.

Paprastai pinigus išleidžia 
ir kitus bankus prižiūri cent
rinis bankas. Bet dabar valiu
tinę politiką ėmė tvarkyti val
džios pareigūnai. Aplamai 
Lietuva nėra labai nuo kitų 
kraštų atsilikusi ir kaip nors 
iš bėdų išsikapstys.
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© LAISVOJE TĖVYNĖJE
VOKIEČIŲ KARIŲ KAPAI

Šakių rajono Gelgaudiškyje 
yra palaidota apie 50 II D. kare 
žuvusių vokiečių karių. Jų kapi
naites pašventino evangelikų 
liuteronų diakonas Virginijus 
Kelertas ir Gelgaudiškio kata
likų parapijos klebonas kun. 
Gintautas Skučas.

TAIKLŪS MOTERIŠKI ŽODŽIAI
Merdėjanti “Tiesa” buvo pra

dėjusi skelbti telefonu gautus 
skaitytojų pasisakymus. 1994 m. 
balandžio 15 d. laidoje pluoštų 
taiklių moteriškų žodžių pažėrė 
Kelmėje gyvenanti Stasė Laba
nauskienė: “Aš labai gerbiu ir 
vertinu mūsų valstybės vadovus, 
bet dar labiau — jų žmonas. Ne
matau aš jų televizijos ekranuo
se, kai vyrai vyksta į užsienį 
tvarkyti valstybės reikalų. Ži
nau, kad visos jos yra išsilavi
nusios, kultūringos, vertina sa
vo vyrų darbą, brangina jiems 
pareikštą pasitikėjimą. Pačios 
būdamos protingos, supranta, 
kad jos vyrams spręsti valsty
bės reikalus daugiau padeda 
savo kuklumu, o ne bendromis 
kelionėmis. Beje, dažnai neva- 
žinėdamos, padeda taupyti ir 
valstybės lėšas”.

PIRMOJI KARININKŲ LAIDA
Lietuvos karo akademija gy- 

veniman išleido pirmąją savo 
absolventų laidą. Ją sudarė 111 
kariūnų, kuriems diplomai bu
vo įteikti ir leitenanto laips
niai suteikti Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje. Tautiniais 
drabužiais apsirengusios mergi
nos ten atnešė šalmą, skydą ir 
kardą. Juos visus karininkais 
paskelbė Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas, kardu palietęs 
geriausio absolvento Sigito Rat
kevičiaus kairįjį petį. Pirmo
sios karininkų laidos proga Vy
čio Kryžiaus V laipsnio ordinu 
buvo apdovanotas Lietuvos karo 
akademijos rektorius pik. Zeno
nas Kulys, Gedimino III laips
nio medaliais — kiti penki aka
demijos vadovai. Sveikinimo žo
dyje prez. A. Brazauskas pabrė
žė, kad dabar tiems jauniems 
leitenantams teks saugoti ir gin
ti Lietuvos nepriklausomybę. 
Krašto apsaugos ministeris L. 
Linkevičius džiaugėsi, kad Lie
tuvos kariuomenė su šia pirmą
ja laida savo vyrų eilėse susi
laukė šviežio kraujo. Jis skati
no naujuosius leitenantus visą 
gyvenimą laikytis šūkio: “Tė
vynės labui”. Atsargos pik. A. 
Malijonis, Lietuvos karo mokyk
lą baigęs 1922 m., priminė, kad 
tais laikais būdavo kalbama 
apie kardą: “Be reikalo nepa
kelk, be garbės nenuleisk!” Po 
mėnesio atostogų 36 šios laidos 
leitenantus gavo sausumos ka
riuomenės brigada “Geležinis 
vilkas”, 31 — valstybinių sienų 
apsauga, 17 — Lietuvos karo 
akademija, 5 — puskarininkių 
mokykla, po vieną — kiti kariuo
menės daliniai.

LIETUVIAI JT TARNYBOJE
Danija pusės metų taikos prie

žiūrai Kroatijoje išsiuntė savo 
šeštąjį batalioną, sudarytą 
Jungtinių Tautų tarnybai. Tame 
855 karius turinčiame batalio
ne yra ir 32 į jį įjungti lietuviai. 
Šis danų batalionas su lietuviais 
užims stebėjimo ir kontrolės 
punktus, rūpinsis ugnies nu
traukimo zona. Tai bus konkreti 

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 

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

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

Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

praktika lietuviams kariams. 
Danija jau yra pasirašius dvi
šalio karinio bendradarbiavi
mo sutartis su Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Ateityje bus su
darytas bendras trijų Baltijos 
respublikų taikos priežiūros 
batalionas Jungtinių Tautų tar
nybai. Jam po 200 karių atsiųs 
Lietuva, Latvija ir Estija. Šio 
bataliono karininkai bus pa
ruošti Šiaurės šalių Jungtinių 
Tautų kursuose. Pirmųjų 32 lie
tuvių išsiuntimą Kroatijon Da
nijos batalione pranešė jos 
krašto apsaugos ministerija.

DARIUS IR GIRĖNAS
Tradiciniu tapęs Stepo Da

riaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą minėjimas Anykš
čiuose kasmet įvyksta prie Pun
tuko, kuriame skulptorius Bro
nius Pundzius (1907-1959) yra 
iškalęs žuvusių lakūnų barel
jefus ir jų testamento žodžius. 
Šiemet jau šešiasdešimt pirmo
sios jų skrydžio per Atlantą ir 
žūties metinės buvo paminėtos 
liepos 17 d., dalyvaujant Anykš
čių savanoriams, S. Dariaus ir 
S. Girėno šaulių kuopai. Mie
gant žvakių liepsnelėms, aidint 
saliutui, skambėjo tremtinių 
choro daina, skirta tragiškai 
žuvusiems Atlanto nugalėto
jams. Platesnio masto minėji
mas buvo surengtas Šilutėje, 
susietas su ten įvykusia avia
cijos švente. Prie paminklinės 
lentos išsirikiavo šauliai, la
kūnai, krašto apsaugos kariai 
iš visų Žemaitijos rajonų. Tė
vynei priesaiką davusius eskad
rilės savanorius iš Gargždų svei
kino SKAT vadas pik. Itn. Arvy
das Pocius, Šilutės rajono ir 
miesto vadovai. Šventės progra- 
mon buvo įjungtos parodomo
sios karių kovos, lėktuvų skry
džiai, parašiutininkų šuoliai. 
Koncertą surengė Šilutės poli
tinių kalinių ir tremtinių cho
ras.

VESTUVĖS SU “LIETUVA”
Plačią “Lietuvos” dainų ir 

šokių ansamblio veiklą sustab
dė lėšų stoka jo profesinio ly
gio nariams. “Lietuvą” nuo visiš
ko nutylimo jos meno vadovas 
Pranas Budrius bando gelbėti 
saviveiklinėmis priemonėmis. 
Neringa Jonušaitė “Lietuvos 
ryto” skaitytojus su jomis su
pažindino jau š. m. birželio 29 
d. laidoje. “Lietuvos” ansamb
liečiai vilniečių vestuvėms su
darys progą užsisakyti kaimiškų 
vestuvių programą. Šventei su 
tokia programa “Lietuva” pri
taiko savo kavinę “Ansamblis”. 
Jos salėje bus vietos pusšimčiui 
vestuvininkų, kuriems didelį 
įspūdį turėtų palikti į vestuvi
nį pokylį ansambliečių įjungia
mi kaimiškų vestuvių tradici
niai motyvai. Programą pagal 
pasirinktą scenarijų galės už
sisakyti vestuvių rengėjai. “Lie
tuvos” ansamblio vadovas P. 
Budrius planuoja ir kitas pro
gramas, skirtas krikštynoms, 
vardinėms, gimtadieniams bei 
kitoms šeimyninėms šventėms. 
Norintieji “Ansamblio” kavi
nėje galės švęsti net ir žemai
tiškas, dzūkiškas bei aukštai
tiškas vestuves su jų senaisiais 
papročiais. Svečiams bus suda
rytos visos sąlygos, kad jie jaus
tųsi kaip namie. Šią paslaugą 
“Lietuvos” ansamblis planavo 
pradėti ankstyvą rudenį, v. Kst.

Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero 
Marijos statula

Hamilton, Ontario
VYSK. MOTIEJAUS VALAN

ČIAUS lietuvių mokykla Hamil
tone darbą pradeda rugsėjo 17, 
šeštadienį. Bus registracija, ati
darymo iškilmė, paminėti Šeimos 
metai. Tėvų metinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 24, šeštadienį, 10 
v.r. mokytojų kambaryje. Oficia
li mokslo metų pradžia rugsėjo 
25, sekmadienį ll v.r. Mišiomis 
ir iškilmingu aktu parapijos sa
lėje. Mokyklą baigė Ievutė Gode- 
lytė ir Greta Ločerytė. Primena
ma: pamokos vyksta nuo 9.30 v.r. iki 
12.30 v.p.p. Mokslo metų šeimos 
auka $80 sumokama dabar. Mokyk
lai vadovauja ir daugiau informa
cijų teikia Onutė Stanevičiūtė, 
tel. 905-627-0624. Inf.

HAMILTONO ATEITININKAI 
savo veiklos metus pradės rugsė
jo 25 d., 9 vai. ryto Mišiomis AV 
šventovėje, po kurių Jaunimo 
centre bus kavutė. Laukiame ir 
norime vėl susitikti su savo na
riais, taip pat kviečiame naujus 
prisijungti. Jaunučiai, jauniai ir 
moksleiviai netrukus pradės rink
tis į savo susirinkimus. Daugiau 
informacijų teikia Felicija Gu- 
dinskienė tel. 905 547-4536 arba 
Dalia Trumpickaitė tel. 905 628- 
8962. Hamiltono ateitininkai

PAGALBAI LIETUVOS VAI
KAMS a.a. Jurgio Virkiečio atmi
nimui aukojo: $20 - M. A. Pusdeš- 
riai; a.a. Ninos Pliurienės atmi
nimui: $20 - E. K. Gudinskai, D. 
M. Jonikai, A. A. Pilypavičiai; a.a. 
Valentino Jasulionio atminimui: 
$50 - A. Burbulevičius. Už aukas 
dėkoja PLV komitetas.

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS, 
per KLK moterų dr-ją a.a. M. Re- 
pečkos atminimui aukojo $20 R. 
Choromanskytė; a.a. Bronės Ba- 
tūrienės atminimui $25 - Sof. St. 
Rakščiai; a.a. Antaninos Pliurie
nės atminimui $100-dr. Algis Pliu- 
ra iš Niujorko; $40 - Vyt. Jul. Kli- 
maičiai iš Klivlando; $25 - Sof. St. 
Rakščiai, Z. J. Didžbaliai iš Lon
dono; $20 - K. L. Meškauskai, A. D. 
Maksimavičiai, V. J. Narušiai, V. 
M. Kazlauskai; $10 - R. Choro
manskytė, B. A. Šopiai; a.a. Joze- 
finos Krunienės (B. Skvereckie- 
nės sesuo) atminimui $20 KLK mo
terų dr-jos Hamiltono skyrius.

LIETUVOS TREMTINIŲ GRĮ
ŽIMO fondui aukojo: a.a. Ant. Pliu
rienės atminimui $20- Vyt. G. Kai
riai, L. M. Poškus; $10 - V. Kėži- 
naitis.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

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%

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

šventovė, iš kurios buvo pavogta

Nuoširdžiai dėkoja - šeimos ir 
KLKM dr-jos Hamiltono skyrius.

Los Angeles, California
“LOS ANGELES TIMES” rug

pjūčio 19 d. laidoje buvo aprašy
tas Mergelės Marijos statulos su
grąžinimas Šv. Kazimiero švento
vėm Marmurinė 700 svarų statula 
buvo pavogta prieš tris mėnesius. 
Policija ją atrado privačiame na
me netoli parapijos, tačiau dar ne
išaiškino kas ją pavogė.

Straipsnyje žurnalistas Larry 
Gordon ta proga priminė, kad Šv. 
Kazimiero parapija esanti kultū
rinis ir politinis lietuvių cent
ras Pietų Kalifornijoje, veikian
tis nuo Antrojo pasaulinio karo. 
Nors daug lietuvių išsikėlę į prie
miesčius, vis dėlto atvyksta jie į 
pamaldas. Iš viso parapijai pri
klausą 1000 šeimų. Anksčiau para
pijiečiai dalyvaudavę protestuo
se prieš Baltijos kraštų okupa
ciją, o dabar jie šelpia naujai at- 
sistatančias šventoves nepriklau
somybę atsikovojusioje tėvynė
je. S.

Pasaulio lietuvių dainų šventės dieną Toronto “Gintaras” eina į Vingio 
parką 1994.VII.10 Nuotr. Alf. Laučkos

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
a y jr a „ LIETUVIŲ KREDITO 

L /VJLkooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 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 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Laidotuvių namai 
ir koplyčia

& LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių evangelikų reforma
tų generalinis superintenden
tas Povilas Dilys išėjo pensijon 
ir iš Toronto grįžo pas šeimą 
Čikagoje. Toronte jis daugiau 
kaip dešimtį metų vadovavo 
jungtinei lietuvių evangelikų 
liuteronų Išganytojo parapijai, 
kuria naudojosi ir kitų tauty
bių tikintieji. Kun. P. Dilys, 
gimęs Vilniuje 1905 m., teologi
ją studijavo Varšuvos universi
tete. Ilgus metus jis ėjo Vil
niaus evangelikų reformatų 
šventovės klebono pareigas, 
stengdamasis sutaikinti Lenki
jos įvairių tautybių evangeli
kus.

JAV LB Hot Springs apylinkė 
Arkanso valstijoje nebuvo dide-’ 
lė, o dabar jos narių skaičius 
yra gerokai sumažėjęs. Lietuviš
koji veikla betgi nenutrūksta 
darbščios valdybos dėka. Ją su
daro sekančiai kadencijai pa
liktos ligšiolinės valdybos na
riai — pirm. Regina Sabaliūnie- 
nė, vicepirm. Juozas Zubrickas, 
sekr. Irena Sirutienė, ižd. Fri- 
na Žeruolienė ir renginių vado
vas Jonas Miežinskas. Religi
niais apylinkės reikalais rūpi
nasi Juozas Kiburas. Sekmadie
nio Mišioms naudojamasi maža 
Šv. Mykolo šventove. Jas atna
šauja amerikietis kun. Andrew 
Dufault, maldų įvadus jau pra
mokęs lietuviškai. Mišių skai
tinius pasikeisdami atlieka šios 
apylinkės nariai Marytė Radie- 
nė, Juozas Kiburas ir Jonas Mie
žinskas.

Brazilija
Sao Paulo lietuviai liepos 10 

d. paminėjo dviejų kunigų kuni
gystės sukaktis: Šv. Juozapo pa
rapijos klebono kun. Juozo Šeš
kevičiaus — keturiasdešimtme
čio ir kun. Vytauto Kavolio — 
keturiasdešimtpenkmečio. Iš
kilmingas Mišias atnašavo tik 
klebonas kun. J. Šeškevičius. 
Mat kun. V. Kavolis negalėjo 
dalyvauti dėl susilpnėjusios 
sveikatos. Sukaktuvininkams 
skirtą pamokslą sakė kun. Pet
ras Rukšys, SDB. Jaunimo na
muose surengtuose pagerbtu- 
vių pietuose dalyvavo apie šim
tą iš visur suvažiavusių lietu
vių. Perpjovus sukakčiai iškep
tą tortą, jie sukaktuvininkui 
kun. J. Šeškevičiui sugiedojo 
“Ilgiausių metų”.
Argentina

Kun. Vytautas Palubinskas, 
kunigu įšventintas Romoje 1954 
m. liepos 4 d., daug metų yra pra
leidęs Argentinos lietuvių pa
rapijose. Jam netgi yra tekę būti 
Aušros Vartų parapijos klebo
nu sostinėje Buenos Aires. Da
bar jis yra Marijos Apreiškimo 
parapijos klebonas Niujorko 
Bruklyne. Atšvęsti 40 metų ku
nigystės sukakties jis buvo grį
žęs Argentinon. Sukakčiai skir
tas Mišias Aušros Vartų parapi
jos šventovėje kun. V. Palubins
kas koncelebravo su klebonu 
Augustinu Steigvilu, minėju
siu 45-rių metų sukaktį, ir su 
kun. Antonio Gonzales, Guada- 
lajaros kunigų seminarijos pro
fesoriumi. Giedojo Šv. Cecili-

OFFORD
Įrealty ltd.

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

Parduodant perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus vasarnamius. -£>.
ūkius, žemes Wasagos. J
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki- 
,es l A .Angelę .
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121 ar i 
(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. 4c***********

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

jos lietuvių choras, pamokslą 
sakė kun. V. Palubinskas. Su
kaktuvėms skirtos vaišės buvo 
surengtos Aušros Vartų parapi
jos salėje, dalyvaujant lietu
viams ir argentiniečiams. Jose 
pagerbtas ir keturiasdešimt
penkmečio sulaukęs kun. A. 
Steigvilas. Kun. V. Palubins
kas sukaktuvines Mišias atna
šavo ir pas Rosario lietuvius, 
kur jam teko būti vikaru Šv. Ka
zimiero parapijoje. Į savo pa
rapiją Bruklyne jis grįžo lie
pos 19 d.

Australija
Kanberos lietuviai ant val

džios veltui parūpinto sklypo 
1964 m. bendromis jėgomis pa
sistatė Lietuvių namus, dabar 
vadinamus Australijos lietuvių 
klubu. Mat 100 kv. metrų mažo
je saliukėje buvo atidarytas 
baras alkoholiniams gėrimams 
pardavinėti. Sukomercintas 
Australijos lietuvių klubas 
susilaukė ir kitataučių klien
tų. Dabar jo patalpos jau yra 
padidintos iki 1.600 kv. metrų. 
Metinis pelnas rekordinę 
133.000 dolerių sumą pasiekė 
1985 m. Tad nenuostabu, kad 
klubas savo lėšomis padengė 
1984 m. Kanberoje surengtų 
Australijos lietuvių dienų iš
laidas. Lietuvių skaičiui su
mažėjus, Australijos lietuvių 
klubas dabar jau trejus metus 
iš eilės užbaigė su 30.000 do
lerių nuostoliu. Tad likusieji 
klubo nariai lietuvių reikalams 
nori įsigyti privatų namą, ku
riame būtų vietos tik pusšimčio 
lietuvių susirinkimams, biblio
tekai ir archyvams. Klubą dabar 
būtų galima parduoti už 650.000 
dolerių, o jo ižde šiuo metu yra 
apie 200.000 dolerių. Sutaupytą 
kapitalą planuojama išsaugoti 
bendruomeninėms lietuvių or
ganizacijoms.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zija 1993-94 mokslo metus už
baigė liepos 1 d., gyveniman iš
leidusi devynis abiturientus. 
Gimnazijoje tada mokėsi 50 ber
niukų ir 48 mergaitės. Geriau
siais moksleiviais buvo pripa
žinti Haroldas Matulevičius, Al
inis Udrys, Justinas Namavi- 
čius, Viktoras Diavara, Rūta 
Vitkauskaitė ir Rasa Markšai- 
tytė. Tose pačiose klasėse bu
vo palikti septyni moksleiviai. 
Tais mokslo metais gimnazijoje 
veikė tautinių šokių grupė, mer
gaičių oktetas, jaunesniųjų ir 
vyresniųjų moksleivių orkestrė
liai ir senųjų liaudiškų dainų 
atlikėjų būrelis. Šokėjams va
dovavo Marija Dambriūnaitė- 
Šmitienė, muzikinėms grupėms 
— Arvydas Baltinas ir jam be 
atlyginimo talkinusi Rūta Ne- 
munienė. Gimnazijos kapelio
ną kun. Edmundą Putrimą pa
keitė iš Lietuvos atvykęs kun. 
Gediminas Tamošiūnas.
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Jaunoji karta kritikai jautresnė
Į “TŽ” bendradarbio klausimus atsako Kanados lietuvių bendruomenės krašto vaidybos 

pirmininkas ALGIRDAS VAIČIŪNAS

— Dabartiniu metu tai vie
nur, tai kitur pasigirsta įvai
resnių nuomonių apie išeivi
jos santykius su Lietuva, gal 
tiksliau su jos vyriausybe. Iš
kyla jau ir konkrečių siūlymų 
pvz. ambasadoriaus dr. A. Ei
dinto — steigti bendrą Lietu
vos kultūros institutą, arba 
JAV LB iniciatyva — sudaryti 
Lietuvos seimo ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių komisiją, 
kurioje jau ir sudėtis numa
tyta: trys atstovai iš Kanados. 
Kokia būtų šiais klausimais 
Jūsų nuomonė ir ar jau numa
tyta KLB krašto valdyboje tuos 
klausimus svarstyti?

— Jau ne kartą esu įspėtas 
dėl netinkamos “išeivijos” 
sąvokos vartojimo, todėl ri- 
bosiuos Kanados lietuvių ar 
Kanados lietuvių bendruome
nės (KLB) reikalais. Šiuo me
tu KLB neturi tiesioginių ry
šių su Lietuvos vyriausybe. 
Ryšiai su Kultūros ministe
rija Pasaulio lietuvių dainų 
šventės reikalais irgi ėjo dau
giausia per Dainų šventės ren
gimo komitetą, arba per Pa
saulio lietuvių bendruome
nę (PLB).

Su ambasadoriaus A. Eidin
to siūlymu steigti bendrą kul
tūros institutą esu susipaži
nęs tik per spaudos skiltis, 
tačiau konkretaus plano ne
teko matyti. KLB valdyboje 
šiuo reikalu nebuvo užsimin
ta.

Dėl Lietuvos seimo, JAV LB 
ir KLB komisijos sudaryme 
KLB valdyba yra gavusi kon
kretų Lietuvos seimo projek
tą. Jame yra nustatyta, kad 
KLB krašto taryba renka at
stovus į šią komisiją, todėl 
yra dar du pilni mėnesiai lai
ko iki svarstybų. Santykiau
ti su Lietuva nėra būtina per 
KLB. Šiuo metu santykiai yra 
palaikomi per sporto, šalpos, 
švietimo, religines, verslines 
ir net politines organizacijas. 
KLB nesitiki ir nepageidauja 
monopolio tiems santykiams. 
Organizacijoms pageidaujant, 
KLB stengiasi koordinuoti ir, 
kur tik galima padėti, kad bū
tų išlaikyta tų santykių pu
siausvyra.

Daugelyje atvejų Lietuvos 
delegacijos, organizacijos ir 
įvairūs vienetai aplenkia KLB, 
kai santykiauja tiesioginiai 
su Kanados vyriausybės įstai
gomis bei kanadiečių organi
zacijomis, ir tik per vėlai su
žinome, kad buvo lankytasi, 
semtasi žinių ar dirbta. O kaip 
lengva būtų išvengti netikėtu
mų ir nesklandumų, jei iš 
anksto būtų pasitarta.

Turiu džiaugtis, kad ryšiai 
ir santykiai su Lietuvos gene
raliniu konsulu Kanadoje yra 
labai geri, ir vyksta glaudus 
bendradarbiavimas.

— Bandant aiškintis daugelį 
rūpimų klausimų, kasmet jau 
suvažiuojama pasimatyti su 
Lietuvos valdžios atstovais. 
Ar ši iš esmės atrodanti po
zityvi veikla duoda laukiamų 
rezultatų? Gal tik daugiau at
suka veidą į Lietuvą, brandi
na viltis. Šiek tiek dėl to bai-

KLB krašto valdybos pirmininkas 
ALGIRDAS VAIČIŪNAS

minamasi, kad gali nukentėti 
tiesioginė “savo kiemo” veikla 
mūsų bendruomenės ribose. 
Kaip Jūs į tai žiūrite?

— KLB oficialiai tik šiemet 
dalyvavo suvažiavime Anykš
čiuose, nes PLB ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri
jos sutarimu buvo sušauktas 
PLB kraštų pirmininkų ir jų 
atstovų suvažiavimas.

1992 m. suvažiavime KLB 
atstovo visai nebuvo, o 1993 
m. buvau nuvykęs kaip stebė
tojas, tačiau KLB ten nebuvo 
atstovaujama. Prašomas pada
ryti pranešimą apie Kanados 
lietuvių teikiamą pašalpą, 
nusiskundžiau taip pat ir pi
lietybės bei nuosavybės rei
kalų nesklandumais, liečian
čiais ir Kanados lietuvius.

Šiemet tikėjaus, kad iš vi
sur suvažiavę kraštų pirmi
ninkai ar jų įgaliotiniai, kar
tu su PLB valdyba, stipriau 
pareikalaus platesnio pripa
žinimo ar atstovavimo Lietu
voje. Už Lietuvos ribų gyve
na vienas trečdalis visos lie
tuvių tautos ir, mano nuomo
ne, jis turėtų turėti svaresnį 
balsą Lietuvos vyriausybėje 
bei seime, ypač tuose reika
luose, kur liečiami už Lietu
vos ribų gyvenančių lietuvių 
reikalai.

— Artėja svarbūs KLB To
ronto apylinkės rinkimai į ta
rybą. Nėra abejonės, jie bus 
kaip tik tas “savojo kiemo” 
veiklos barometras. Kokie bū
tų Jūsų patarimai, kad rinki
mų rezultatai neapviltų visuo
menės?

— Senosios kartos — 1947- 
1953 m. laikotarpio Kanados 
lietuviai, sukūrę KLB, jau pa
čioje pradžioje stengėsi 
įtraukti į bendruomeninę 
veiklą ir jaunąją kartą. Turė
jome sėkmės, nes bendruome
nėje ėmė vadovauti ne tik apy
linkėms, bet ir krašto valdy
bai jau Kanadoje gimusi kar
ta. Bendruomeninis darbas 
betgi stato daug reikalavimų 
jį dirbantiems asmenims. 
Greitai pavargstame ir tik au
kojant savo asmeninį, šeimyni
nį ir socialinį laisvalaikį įma
noma ką nors pasiekti. Susidu
riant su kritikais, kurie daž
nai mato tik neigiamybes, grei-

tai dingsta užsidegimas ir ini
ciatyva. Jaunoji karta turi ma
žesnį kantrybės ar toleranci
jos lygį kritikai.

Labai norėčiau, kad sekan
čiuose KLB Toronto apylinkės 
tarybos rinkimuose kandida
tuotų bent 20, nors dar ir 
be bendruomeninės patirties, 
jaunosios kartos asmenų ir 
apie tiek pat veteranų, ku
rie ranka rankon ryžtųsi dirb
ti ir taryboj, ir valdyboj.

Būtų malonu matyti, kad so
lidarumo mokesčio rinkime 
galėtume pasekti Oakvillės 
ar Tillsonburgo-Delhi apylin
kių pavyzdžiu. Jei ne visu 
100%, tai bent 75%. Sumokė
dami solidarumo mokestį pa
laikytume bendruomenę ma
terialiai. O dar svarbiau — 
pasirodytume esą sąmoningi 
savo bendruomenės nariai.

— Lauktina, kad po šių rin
kimų ir naujos Toronto apylin
kės valdybos sudarymo bus at
statyta sugriuvusi tradicija 
— rengti Kanados lietuvių die
nas. Ką Jūs galėtumėte tuo rei
kalu pasakyti ?

— Kanados lietuvių dienoms 
organizuoti buvo sudaryti 
planai. Kelis kartus buvo kei
čiama data, vieta ir pobūdis. 
Šiemet jau yra suplanuotos ki
tokio pobūdžio dienos, mėgi
nant įjungti mokyklas ir jau
nimą. Pradiniai darbai jau 
baigti, ir manau, kad netru
kus bus paskelbti spaudoje 
smulkesni planai ir gairės. 
KLB tikisi, kad tuo pačiu vėl 
atgis ir pati Lietuvių dienų 
tradicija, gal ir kito formato, 
bet tos pat apimties.

— Dosni Kanados lietuvių 
visuomenė neperseniausiai 
suaukojo milijoną dolerių Lie
tuvos reikalams. Ar po tų dide
lių pastangų nejaučiamas at
šalimas aukoti? Ir kaip apla
mai šiuo metu sprendžiamas 
lėšų telkimo klausimas?

— KLB veiklos barometras 
yra lėšos. Dar taip neseniai 
Kanados lietuviai labai dos
niai aukojo atsikuriančios Lie
tuvos reikalams. Buvo suor
ganizuotas vajus Lietuvai pa
gelbėti. Aukos buvo renkamos 
ir specialiai skiriamos tik 
Lietuvai. Jas administravo

Pagalbos Lietuvai fondas, vei
kęs savarankiškai, tačiau fi
nansinę atsakomybę nešė KLB 
iždininkas. Pagalbos Lietuvai 
fondas laikėsi 1990 m. nusta
tytų gairių, kurios, pasikei
tus Lietuvos vyriausybei, bu
vo sunkiai pritaikomos.

Didžiausia suaukotų pinigų 
dalis buvo panaudota Lietu
vos ambasados pastatui Briu
selyje pirkti. Jis yra labai 
naudingas Lietuvos vryriausy- 
bei. Kanados lietuvių dovana 
Lietuvai yra visuomet prisi
menama ir vertinama. Dalis 
suaukotų pinigų buvo panau
dota būtiniausiom pagalbos 
priemonėm įsigyti, kai Lietu
vą mėgino paglemžti rusų su
vaidinto sukilimo rengėjai.

Kanados kaip ir kitų kraš
tų bendruomenės pergyvena 
veiklos ledmetį remti Lietu
vą per jos vyriausybę. Tačiau 
ir pati Lietuva jau nebesiti
ki, kad piniginė pagalba būtų 
tęsiama tokiu būdu kaip 1990- 
1992 m.

— Ko Jūsų nuomone reikėtų, 
kad iš viso sustiprėtų KLB 
veikla, kad apylinkės būtų 
judresnės, jungiančios, koor
dinuojančios atskirus lietuviš
kos veiklos pasireiškimus?

— Tokio užsidegimo ir vie
ningos veiklos bei pasiauko
jimo, kurį patyrėme 1988-92 
m. negalime tikėtis, nes tuo 
laiku pergyvenome Lietuvos 
laisvinimo laikotarpį, kai 
pildėsi mūsų svajonė pamatyti 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą.

Nebėra taip pat ir to pa
skatinimo vienytis ir burtis 
draugėn, koks buvo 1945-1987 
m. stengiantis išlaikyti lietu
vybę ir atsilaikyti prieš ko
munistinį tautos persekioji
mą. Mes tada buvome tam tikri 
tautos šaukliai, skelbią pa
sauliui skriaudą mūsų tautai.

Kad galėtume išlikti lietu
viais Kanadoje, turime steng
tis įtraukti į bendruomeninį 
darbą bei talką visus lietu
vius ir visas “bangas”. Turi
me rasti daugiau lėšų švieti
mo bei kultūros reikalams ir 
stipriau remti visas jaunimo 
organizacijas.

KLB tarybos gairės valdybai 
buvo — kreipti daugiau dėme
sio į mažesnes apylinkes. Ma
lonu matyti, ,kad kai kurios 
mažesnės apylinkės gali būti 
pavyzdžiu didžiosioms.

Tikiuosi, kad ir Lietuva ims 
kreipti dėmesį į lietuvybės 
išlaikymą už Lietuvos ribų.

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” vadovai RITA ir JUOZAS KARASIEJAI, atšventę savo 25 metų 
vedybinę sukaktį Lietuvoje, Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje. Mišias atnašavo ir pamokslą sakė 
klebonas mons. KAZIMIERAS VASILIAUSKAS. Nuotraukos kairėje dukra AURELIJA, sūnus GINTARAS, 
laikantis kryžių, kuris sekančią dieną buvo nuvežtas į Kryžių kalną. Toliau - dalis gintariečių

Ateitininkų stovykla Berčiūnuose
Į Berčiūnų stovyklavietę 

Panevėžio rajone 1994 m. bir
želio 24 d. susirinko 120 sto
vyklautojų praleisti dvi savai
tes ateitininkiškoje dvasioje. 
Jau ketvirti metai, kai iš įvai
rių pasaulio kampų suvažiuo
ja visai skirtingose sąlygose 
augę ateitininkai kartu padir
bėti šeimyniškoje, krikščio
niškoje nuotaikoje su Lietu
vos jaunučiais. Taip įvyko ir 
šį kartą.

Iš anksto atvykę vadovai iš
valė ir papuošė vaikams na
melius, susipažino vieni su ki
tais bei su jaunučių ateitininkų 
stovyklos programa, tikslais 
ir vadovavimo pareigomis. 
Stovyklai vadovavo Birutė 
Bublienė iš JAV, dr. Danutė 
Kaminskaitė iš Marijampolės 
ir komendantas Julius iš Uk
mergės. Vadovų iš viso buvo 
20 - taipgi iš Ukmergės, o dar 
ir iš Jonavos, Utenos, Klaipė
dos ir Panevėžio.

Šiuo metu tos pagalbos labiau
siai reikalingi yra į rytus nuo 
Lietuvos gyvenantys ir sunkiai 
vargstantys lietuviai. Gal ir 
mes patys turėtume nukreipti 
dalį savo veiklos ir lėšų tiems, 
kurie ne savo noru atitolo nuo 
lietuvybės, gyvendami tolimo
jo Sibiro plotuose.

Stovyklos pirmomis dieno
mis vaikai susipažino su mo
kytojais ir įprato sukurti vai
dinimėlius vakaro progra
moms įvairiomis temomis (pvz. 
“Kovojimas prieš blogį”), ry
tais lankyti pamokėles (dai
navimo, meno, pynimo, man
dagumo, ateitininkų ideolo
gijos). Jiems teko kurti įvai
riausius dalykus - nuo skulp
tūrų šeimos tema iki eilėraš
čių apie šventuosius. Turėjo 
progos parodyti savo išradin
gumą ir žinias estafetėje, kur 
kiekvienoje stotyje turėjo at
sakinėti į klausimus, pasaky
ti patarles ir t.t.

Programos paįvairinimui 
vieną dieną vadovai pasikei
tė pareigomis su stovyklauto
jais, o dienos pabaigoje vai
kams grąžino vaikystę. Buvo 
surengta vasaros olimpiada, 
kurioje dalyvavo šešios ko
mandos, apsirengusios pagal 
savo “tautybes” - indėnų, es
kimų, afrikiečių ir pan. Krep
šinio, futbolo, ieties metimo, 
vandens nešiojimo šaukšte,

draugų nešiojimo ant kupros 
varžybos praėjo labai sklan
džiai ir smagiai. Kitą dieną 
vyko mugė, kuriai vaikai su
kūrė ir pardavinėjo prekes 
iš miško gėrybių. Joje daly
vavo dailininkai, gatvės muzi
kantai, čigonai ir kt. Vienos 
vakarinės programos metu 
lankėsi svečiai iš kitų plane
tų (ateiviais apsirengę vado
vai) ir rodė savo papročius bei 
šokius.

Stovyklai baigiantis, liepos 
4 d. buvo pašventinta šešių 
metrų Šv. Kazimiero ąžuolinė 
statula, sukurta tautodaili
ninko Jono Bugailiškio ir pa
statyta Berčiūnų stovyklavie
tėje XII-ojo ateitininkų kong
reso proga. Labai nuoširdžiai 
buvo priimtas vyskupas Preik
šas, atsilankęs tą pačią dieną.

Labai visi buvo užsidegę 
ateitininkiška dvasia - vado
vai net nusivežė visą būrį jau
nučių į patį kongresą Vilniu
je, kur jie su entuziazmu da
lyvavo programoje. Visi neno
romis išsiskirstė namo, pasi
žadėję savo gyvenamose vie
tovėse toliau “dirbti, kovoti 
dėl Lietuvos”. Birutė Bublienė

Lietuvoje steigiami kredito kooperatyvai

ieji Toronto gintariečiai eisenoje į Vingio parką Vilniuje 1994.VII.10, kur įvyko dainų šventė Nuotr. Alf. Laučkos

Atviros Lietuvos fondo vyk
domasis direktorius Vytas 
Gruodis praneša, kad rugpjū
čio mėnesį pradėtas vykdyti 
kredito kooperatyvų steigi
mo projektas Lietuvoje. Trejų 
metų laikotarpiui projektą 
finansuoja atviros Lietuvos 
fondas (360,000 JAV dol.), Ka
nados vyriausybė (450,000 JAV 
dol.), Kanados lietuvių kredi
to kooperatyvas (66,000 JAV 
dol.), Lietuvos partneriai 
(28,000 JAV dol.) ir Kana
dos Desjardins kredito ko
operatyvų federacijos tarp
tautinių projektų skyrius 
(SDID) (34,000 JAV dol.). SDID 
bus projekto vykdytojai Lie
tuvoje.

Desjardins kredito ir san
taupų kooperatyvų judėjimas, 
įkurtas 1900 m. ir įsišaknijęs 
visoje Kanados Kvebeko pro
vincijos teritorijoje bei tri
jose kitose Kanados provinci
jose, turi daugiau kaip 5 mili
jonus narių, priklausančių

1,472 kooperatyvams keturio
likoje federacijų. Judėjime 
yra apie 19,000 savanorių va
dovų, dirba bene 39,000 žmo
nių, o jo aktyvai viršija 75 bi
lijonus Kanados dolerių. Des
jardins tinklas yra labai pla
tus, teikiantis kreditus žemės 
ūkiui ir palengvinantis stu
dentų finansavimą paskolomis 
bei stipendijomis; steigia spe
cialius fondus ekonominei 
plėtotei ir remia socialinio- 
visuomeninio pobūdžio užmo
jus.

Numatoma per trejus metus 
įsteigti 15 kredito koopera
tyvų tinklą Kauno apylinkė
je. Norima apmokyti Lietuvos 
gyventojus kaip sudaryti ir 
valdyti kredito kooperatyvus, 
kaip valdyti paskolas, vykdy
ti kreditų politiką ir įjungti 
juos į visuomeninę struktūrą. 
Taip pat svarbu padėti Lietu
vos seimui sukurti veiksmingą 
kredito kooperatyvų įstatymi
nį pagrindą. Ilgalaikiai pro
jekto tikslai būtų — teikti vi-

NORDLAND EXPRESS DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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 vat. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

■ Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

sapusiškas finansines paslau
gas kaimo ir miesto gyvento
jams, per kredito kooperaty
vus kaupti asmenines santau
pas bei teikti kredito paslau
gas per 100 kredito kooperaty
vų tinklą.

Projekto vadove pradinio 
projekto įgyvendinimui SDID 
paskyrė Reginą Piečaitienę, 
Kanados lietuvę, buvusią 
Montrealio lietuvių kredito 
kooperatyvo “Litas” vedėją. 
R. Piečaitienė atvyko į Lie
tuvą liepos mėn. ir apsigyve
no Kaune su savo vyru Juozu 
Piečaičiu, žinomu Kanados 
lietuvių bendruomenės veikė
ju ir 13 metų sūnumi Juozu
ku. SDID kredito kooperaty
vų projekto raštinė įsikūrė 
Žemės ūkio rūmų patalpose, 
Kaune, Donelaičio 2.

ALF direktorius V. Gruo
dis pabrėžė, kad Lietuvos 
moterų aktyvus dalyvavimas 
kredito kooperatyvų steigi
me bei vadovybėje yra vienas 
iš svarbių šio projekto tiks
lų, kuriam Kanados vyriausy
bė skiria daug dėmesio. Pla
tesnę informaciją Vilniuje 
teikia V. Gruodis telefonu 
22 16 87 arba 62 90 02, faksu 
22 14 19; Kaune — Regina Pie
čaitienė, telefonu/faksu 20 
54 21. Inf.
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Iškelia vo nutiesęs kelius kitiems
A.a. kun. JUSTINAS VAŠKYS, buvęs pranciškonų provinciolas, 
įkurdinęs lietuvius pranciškonus Siaurės Amerikoje ir daug prisidėjęs 

prie religinio ir kultūrinio lietuvių suklestėjimo

“Vilties” žurnalui 50 metų
Tautinių šokių ir folkloro žurnalas anglų kalba lietuvio 

redaktoriaus rankose

1994 m. rugpjūčio 7 d. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, 
Putname, eidamas 85-uosius 
metus, mirė kunigas pranciš
konas a.a. Justinas Vaškys, 
kurio rūpesčiu sovietinės oku
pacijos ir Antrojo pasaulinio 
karo išblaškyti lietuviai pran
ciškonai susibūrė Šiaurės 
Amerikoje.

Velionis gimė 1909 m. spalio 
29 d. Latvijos Liepojoje. Bū
damas 18 mėty įstojo į pranciš
konų noviciatą Kretingoje. 
1932 m. atliko iškilmingus vie
nuolinius įžadus, 1935 m. buvo 
įšventintas kunigu. 1940 m. bir
želyje, tuoj po sovietinės oku
pacijos pradžios, su tuometi
nio Lietuvos pranciškonų pro- 
vinciolo Augustino Dirvelės 
palaiminimu, išvyko iš Lietu
vos.

1941 m. po ilgų ir sunkių kla
jonių Vokietijoje, Italijoje ir 
Ispanijoje, pasiekė Jungtines 
Amerikos Valstybes ir pradėjo 
ieškoti galimybės čia įkurdin
ti Lietuvos pranciškonus. Tam 
prireikė neeilinio atkaklumo.

A.a. kun. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

Anglybių antplūdis lietuvių kalboje
Žinomas kalbininkas prof. 

Antanas Klimas (University of 
Rochester) rašo “Lituanus” 
leidinyje (1994 Vol. 40 No. 2) 
apie anglicizmų vartojimą 
šiandieninėje lietuvių kalbo
je (“The Anglicization of Li
thuanian”). Jis pripažįsta, kad 
anglų kalba dabar yra pati 
svarbiausia tarptautinėje plot
mėje — pirmoji užsienio kalba 
mokoma pradžios mokyklose 
bei gimnazijose ir pagrindinė 
kompiuterių kalba. Net 80% 
pasaulio mokslinių ir techno
loginių darbų yra leidžiami 
anglų kalba.

Lietuvių kalbos plėtojimui 
kelią užkirto ir rimtai žody
ną sužalojo sistemingai vyk
doma rusifikacija. Lietuvių 
kalba buvo paskelbta oficia
liąja Lietuvos kalba 1989 m., 
dar prieš nepriklausomybės 
atstatymą. Nuo to laiko pra
sidėjo mūsų kalbos desovieti
zacija, teigia prof. Klimas. 
Bet tuo pačiu ėmė skverbtis ir 
šimtai anglicizmų, ypač šne- 
kamojon jaunesnių miestie
čių kalbon — per vakarietiš
ką muziką, filmus bei žinia- 
sklaidą.

Jau 1991 m. spaudoje pradė
jo rodytis angliški žodžiai su
lietuvintomis galūnėmis ir 
fonologine rašyba. Naujai pa
tirtoje spaudos laisvėje išdy

Ateitininkų kongreso svečias, kūrybos vakaro dalyvis poetas BERNARDAS 
BRAZDŽIONIS su kolega Vilniuje 1994.VII.15 Nuotr. Alf. Laučkos

Įsteigė laikiną rezidenciją 
Pitsburge, vėliau gavo atitin
kamo vyskupo leidimą įsteigti 
vienuolyną Greene, Maino 
valstijoje. Jo rūpesčiu į JAV 
iš Europos atvyko pirmieji lie
tuviai pranciškonai.

Kun. J. Vaškys atgaivino 
Lietuvoje uždarytą mėnraštį 
“Šventojo Pranciškaus varpe
lį”, ėmė telkti lietuvius treti
ninkus, įsteigė tretininkų Šv. 
Kazimiero provinciją.

Po karo JAV-se susirinkus 
lietuviams pranciškonams, ve- 
lionies rūpesčiu buvo įsteigtas 
Šv. Kazimiero komisariatas, 
vėliau išaugęs į viceprovinci- 
ją, bei įsteigtas pranciškonų 
vienuolynas Kennebunkporte.

Velionies iniciatyva pranciš
konai perėmė Vokietijoje, DP 
stovyklose, pradėtą leisti “Ai
dų” žurnalą, pirmuoju jo re
daktoriumi Amerikoje pa- 
kviesdami dr. Juozą Girnių. 
Kun. J. Vaškys parašė vadovė
lį tretininkams, yra paskel
bęs atsiminimų. Sielovados ir 
teologijos klausimais rašė 
pranciškoniškoje spaudoje.

Ant jo padėtų pamatų JAV- 
bėse ir Kanadoje išaugo Lietu
vos pranciškonų viceprovinci- 
ja, prisidėjusi prie lietuvių 
sielovados ir kultūros plėtotės.

J. Vaškiui, karštai tikėju
siam, kad pranciškonai sugrįš 
į Lietuvą, buvo lemta sulauk
ti vienuolijos atsikūrimo Lie
tuvoje ir pamatyti iš Kretin
gos į Kennebunkportą atvyku
sius pranciškonus naujokus, 
patirti, kad jo misija nebuvo 
veltui, kad jo darbas duoda 
vaisius.

Kun. Justino Vaškio laidotu
vės įvyko liepos 11 d. Bruklyn’o 
kapinėse. Vt.R.

go bene 1,000 leidinių, kurie 
stengėsi anglicizmais pakeisti 
įsigalėjusius rusicizmus ir 
prisiartinti prie Vakarų.

Lietuviai kalbininkai šių 
skolinių vartojimą stebėjo 
su vis didėjančia baime ir 
stengėsi stabdyti anglicizmų 
antplūdį žiniasklaidoje ir įvai
rioje literatūroje. Žodžius, 
kaip “brifingas”, “dizaineris”, 
“miuziklas”, “marketingas”, 
“preskonferencija”, “stresas” 
— Lietuvių kalbos draugija 
1993 m. spausdino sąrašais 
su lietuviškais atitikmenimis, 
tačiau neaišku, kodėl dar vis 
sunkiai atsisakoma angliciz
mų, ar dėl kažkokios “kalbi
nės menkavertystės komplek
so”, ar dėl beribio noro “va- 
karietintis”, aiškina prof. Kli
mas.

Nežinia, kaip ilgai tęsis šis 
susižavėjimas anglicizmais. 
Tai vyksta ne vien lietuvių kal
boje. Jo nuomone, anglų kalba 
ir toliau vyraus pasaulyje ir 
jos įtakoje liks skolinių įvai
riose kalbose, kaip liko graikų, 
lotynų, vėliau arabų ir prancū
zų žodžiai Europos kalbose. 
Neįmanoma numatyti, ar ang
lų kalbos vietą kada nors per
ims kita kalba, tačiau prof. A. 
Klimo nuomone, lietuvių kal
ba ne tik išliks, bet ir ilgai dar 
gyvuos.

Devintinių procesija prie Aušros Vartų Vilniuje 1994 metais 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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atramos ieškojimas
Kun. Jonas Juraitis iš Šveica

rijos, (dabar jau dveji metai 
dirba Lietuvoje, Kauno kuni
gų seminarijoje), sustojo prie 
“Policijos suvestinių versmės”. 
Policijos suvestinės Lietuvoje 
išryškina įvykusius nusikalti
mus, kurie savo kraupumu ir 
šlykštumu sujaudina iki sie
los gelmių. Gerb. kunigas smul
kiai nagrinėjo du pavyzdžius: 
berniukų kankinimą prie Kau
no pilies ir “Lietuvos ryte” per 
keturis numerius ėję straips
niai apie “Moteris žudikes”. 
Tai sunkiai įsivaizduojamo 
žiaurumo, brutalumo ir sugy- 
vulėjimo pavyzdžiai.

Penkiasdešimt metų žmonės 
Lietuvoje gyveno melo ir ap
gaulės dvasioje. Žodis “dora” 
iššaukia žiovulį, lygų gražby
lystei. Todėl ir klausimas, ar 
negalima nugalėti piktadarius 
gražiais žodžiais, sunkiai ran
da atsakymą. Svarbu atrasti pa
grindą, į ką turėtų mūsų filo
sofija atsimušti, kad žmogus 
atsikvošėtų ir pradėtų galvo
ti, kad gyvenimas ir jo realy
bė atitiktų žodžius. Gyvenime 
dažnai dorybės ir piktadarys
tės turi tą pačią versmę - ieš
ko savęs apsisaugojimo, savęs 
išsilaikymo-nesaugumo nuga
lėjimo.

K. Bendrijoje mes esam pra
radę ryšius su realybe. Reikė
tų atrasti būdų, kaip aiškinti 
ydas, kad grįžtume į pozityvų 
veržlumą. Permąstykim “Pul
kim ant kelių” giesmę, kurio
je sukaupta visa teologija, ku
ri sudirgina žmogaus valią. 
Pražūtingas “Viena vertus - 
kita vertus” pasirinkimas pro
blemų ar orientacijų sprendi
me. Kalbant apie kančias, trė
mimus, ar gali būti “viena ver
tus, kita vertus?” Čia realybė 
yra viena: “skauda”, “kančia”- 
tai ne istorija, o būsena: mano 
skausmas, mano kančia. Iš kan
čios gimstanti filosofija - tai iš 
save maitinančios patirties bū
sena. Nepakanka statiškų pik
tadarybių aprašymų: reikia 
ieškoti, kur tikrai yra riba, ku
rios negalima peržengti.

Ar skausmas-kančia yra ta 
riba? Kur ir kaip pagrįsti ver
tybes? Kur vertybės riba? Kai 
nėra įstatymo, reikia savo pro
tą priversti, kad suprastų fak
tų esmę. Kun. J. Juraitis pa
lieka mus kraupios realybės 
akivaizdoje neramius ir susi
rūpinusius ieškoti dorybių ir 
vertybių realios versmės.

Alvydas Jokūbaitis, filoso
fas iš Vilniaus un-to kelia te
mą “Lietuvos filosofinė tradi
cija pomodernizmo akivaizdo
je”. Tai tema, kuria nelengva 
rasti tikslių atsakymų ir spren
dimų. Lietuvoje filosofiniai 
pradai siekia XV-XVI š. jėzui
tų ir domininkonų kolegijose. 
Pomodernizmas jau pasiekęs 
Lietuvą mene ir literatūroje. 
Filosofijoj, atrodo, atsilikęs 
bent šimtmečiu, yra daugiau 
laboratorinis. Lietuvių kultū
roj trūksta filosofiją palai
kančio ryšio. Daugeliu atvejų 
Lietuvos filosofijos tradici
joj lieka tuščia vieta marksiz
mo laikotarpyje. Neįmanoma 
nukalti vienos pomoderniz
mo krypties. Taigi, pomoder
nizmas gali tapti griaunantis, 
nes neatneša naujų elementų 

vietoj griaunamų senųjų. Šia
me laikotarpyje reikia tikė
tis kūrybos ir tiesos išbandy
mo. J. Girnius skaitomas vie
nas iš realiausių pomoderniz- 
mo filosofų.

Savitumas ir švietimo 
problemos

Viktorija Daujotytė-Pakerie
nė, lituanistikos katedros ve
dėja Vilniaus un-te kalbėjo te
ma “Dvi literatūros Gabijos”. 
Gabija - tai mitologijoj ugnies 
globos deivė: tai rėmai, kurie 
leidžia galvoti apie mūsų kul
tūros svarbius dalykus: supras
ti, kas kultūros sąskambis; pa
mąstyti, kas yra knyginė patir
tis ir kokiu būdu šie knygos ir 
gyvenimo dalykai ima skam
bėti.

Paskaitininke pasirinko na
grinėti du “Gabijos” leidinius: 
1907 m. išleista Rūtos dr-jos 
“Gabija” almanachinis leidi
nys, skirtas Lietuvos dainiui 
A. Baranauskui, kurio tikslas 
žadinti sulenkėjusią lietuvių 
sąmonę; ir 195į-54 m. Bruklyne 
išleisti trys numeriai, reda
guoti S. Zobarsko. Žurnalas 
išleistas paminėjimui spaudos 
atgavimo ir tremties dešimt
mečiui. Abiejose “Gabijose” 
ryšku spaudos draudimas, žo
džio laisvė, sąlytis tarp kal
bos, patirties ir netekties.

Pirmojoj “Gabijoj”-spaudos 
draudimas - Antano Baranaus
ko moto - Lietuva neliks be 
rašto, be kultūros. Antroje 
“Gabijoje” - nuo Baltrušaičio 
iki žemininkų išryškėja san- 
kirtis, dvasinės įtampos - ar 
išliksime? Ar laukia ir mūsų 
prūsų likimas? Pirmoje “Gabi
joje” į Lietuvą žvelgiame iš 
Lenkijos su spaudos atgavimo 
viltimi. 54 metų “Gabija” - 
Lietuva naujoje priespaudoje 
- į Lietuvą žvelgiame iš lais
vų vakarų, o Lietuvoj likę vie
nų vieni. Du metmenys - Lie
tuvos prisikėlimas iš priespau
dos ir vakarų lietuvių laisvė 
be Lietuvos peizažo. Mūsų kul
tūrai svarbu tai, kas auga iš sa
vosios dirvos Sankirtis-są- 
skambis-kultūra vystosis - iš 
priešinimosi, skirtumų, per
mąstymų.

Išryškėja: anksčiau - spau
dos grąžinimas, o dabar - žo
džio atkovojimas - įsipareigo- 
jimas žodžiui - įsipareigojimas 
Gabijai, gobiančiai ir saugo
jančiai dvasios ugnį.

Darius Kuolys - 1990-92 m. 
švietimo ministeris: - “Lietu
vos švietimas - būklė ir kitos 
perspektyvos”. Lietuvos tradi
cija žvelgia į švietimą, kaip 
į vieną esminių apraiškų lietu
vių tautos gyvenimo ir kultūri
nio ugdymo skatinimui. Dauge
lio sunkių krizių metu švieti
mas liko vienas iš pagrindinių 
išeities taškų tų krizių spren
dimui. D. Kuolys apžvelgia vi
są eilę fazių ir mėginimų, sie
kiant realizuoti švietimo re
formas, kurios padėtų išsau
goti pagrindines vertybes, ku
riomis rėmėsi Vakarų civiliza
cija. Atkurtoje Lietuvoje pra
dėta siekti tautinės mokyklos 
konspekto. Formuojasi atvi
ros visuomenės iššūkis.

Suformuluota švietimo ver
tybinė samprata, siekiant in
dividualaus asmens ugdymo. 
Mokykla turėtų padėti sufor
muoti asmeninę pasaulėžiū
rą. Susiduriama su visa eile 
problemų ir ieškoma būdų, 
kaip formuoti ir ugdyti savai-

mingą asmenybę, kuri pajėgtų 
atsispirti posovietinėms kri
zėms. Išryškėja kai kurių po
litinių srovių gairės: krikšč. 
demokratai - siekia doros ug
dymo; konservatoriai — atviros 
visuomenės kūrimo; LDDP - 
dvasinė plėtra neįmanoma dėl 
ekonominių sąlygų.

Suminėta visa eilė proble
mų: mokytojų menki atlygini
mai; mokytojai palieka savo 
profesiją, nes negali pragy
venti; griūva priešmokyklinis 
lavinimas; mokinių skaičius 
mažėja apie 1000 per metus; 
vaikų internatai tapo globos 
namais - daug vaikų ateina iš 
šeimų, kurios negali - nepa
jėgia išlaikyti vaikų; vaiko 
psichinio sutrikimo raidos 
centrai nuvertinti ir neleng
va juos grąžinti į bendro lavi
nimosi mokyklas; o sutriku
sių vaikų yra apie 9000.

Apie 5000 vaikų visai nelan
kė mokyklos; 16% vaikų serga 
lėtinėm ligom. Aplamai, liet, 
mokyklos tikslas - krikščioniš
kos, universalios vertybės: as
mens laisvė, solidarumas, mei
lė. Dažnai tai yra paviršutiniš
ki žodžiai ir sąvokos. Pasigen
dama šeimos gilesnio vaid
mens žmogaus auklėjimo plot
mėje. Nuolat kyla klausimas, 
ko valdžia siekia - valdymo 
įtvirtinimo ar žmogaus lais
vės ir esminių vertybių ugdy
mo. D. Kuolio pranešimas bu
vo rimtai išmąstytas. Tikė
kim, kad jis pasirodys spau
doje.

Kas pradėta - tęsiama
Tėvynės valandėlė ir litera

tūros vakaras vyko rugpjūčio 
5, penktadienio vakare. Tėvy
nės valandėlei vadovavo V. 
Daujotytė-Pakerienė. Jos iš
keltos mintys kvietė susimąs
tyti, kur išeivio tėvynė. Kodėl 
atplyšo - išėjo? Buvimas sve
tur skatina grįžti per kūrybą, 
darbą, svarstymą apie Lietu
vos likimą. Grįžti į tėvynę pa
kilimo metu yra viena; grįžti į 
tėvynę problematišką ir pilną 
rūpesčių - kita. Ir tėvynėje yra 
žmonių, iš kurių tėvynė yra “iš
ėjusi", kurių vienintelis troš
kimas yra imti, gauti, turėti. Ir 
galima būti ne tėvynėje, bet 
nuolat jausti jai ilgesį ir rū
pestį.

$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS l LIETUVĄ $$$$ 
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 (Lietuvą, mes galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

Siunčiama suma ..................................................

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

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

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

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

AMERIKOS DOL. KANADOS DOL.

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

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

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

Tel.......................................................................... Tel......................... .................................................
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EDVARDAS ŠULAITIS

Vytauto F. Beliajaus “Vil
ties” 50 metų sukakties minė
jimas įvyks 1994 m. rugsėjo 
23-24 d.d. Denveryje, Colora
do. Čia susirinks daug tauti
nių šokių specialistų iš Š. Ame
rikos, kurie demonstruos įvai
rių tautų šokius. Juos čia at
liks įvairios tautinių šokių 
grupės.

Abi dienas čia lankysis žy
musis bulgarų ir kanadiečių- 
prancūzų tautinių šokių spe
cialistas Yves Moreau iš Mont- 
realio. Rugsėjo 24 d. vakare 
Denveryje esančiame Houston 
Fine Arts Center teatre įvyks 
tautinių šokių koncertas, kur, 
šalia kitų tautų šokių, bus at
liekami ir lietuviškieji. Juos 
atliks Brigham Young univer
siteto tarptautinė šokių gru
pė, vadovaujama Edwin’o Aus- 
tin’o.

Prieš šį koncertą - Mason 
Hall restorane bus sukaktuvi
nis pokylis (prasidės 5.30 v.p. 
p.). Iš Klivlando bus atvežtas 
Stefanijos Stasienės raguo
lis, specialiai iškeptas šiam 
minėjimui.

Neseniai skaitytojai gavo 
sukaktuvinį “Vilties” nume
rį. Jame yra nemažai istori
nės medžiagos, iš kurios ma
tyti plati šio žurnalo įsteigė
jo, leidėjo ir redaktoriaus V. 
F. Beliajaus veikla. Pastara
sis yra išvaręs plačią vagą ne 
tik lietuvių, bet ir kitų tautų 
tautinių šokių srityje. Ir da
bar šis žurnalas yra pats di
džiausias iš šios srities leidi
nių Amerikoje, o galbūt ir vi
same pasaulyje.

Pirmą kartą V. F. Beliajų 
teko sutikti ir ilgėliau pabend
rauti ne JAV, bet Lietuvoje 
per prieš 7 metus mūsų tėvy
nėje įvykusį pirmąjį tarptau
tinį folkloro festivalį “Balti- 
ka”. Jame V. F. Beliajaus pa
stangomis dalyvavo ir ameri
kiečių tautinių šokių grupė 
iš Salt Lake City, Utah valsti
jos. Ta grupė lietuviams labai 
patiko ir susilaukė turbūt di
džiausio domesio, nors čia da
lyvavo daug grupių iš įvairių

Literatūros vakare savo kū
rybą skaitė: Vaidotas Daunys, 
Saulius Kubilius, Eglė Juod- 
valkė, o Irenos Joerg tris eilė
raščius perskaitė Irena Luko
ševičienė.

41-ji Europos studijų savaitė 
baigėsi aptarimu, pasisaky
mais, įvertinimu, diskusijom 
ir planais ateičiai. Savaitė tu
riniu ir dalyvių įsijungimu 
buvo dinamiška bei turininga. 
Manoma, kad ji ir toliau turė
tų vykti Europoje, dar jos ne
grąžinant Lietuvon. Tenka 
spręsti svarbų finansinį ir 
reklamos klausimą. Nuolat iš
kyla mūsų finansinių fondų 
pirmenybės. Nuostabu, kad 
toks kultūrinis įvykis nesu
laukia paramos. O dalyvavi
mas Lietuvos žmonių - ne tik 
paskaitininkų, bet ir dalyvių 
tarpe, būtų svarbus žingsnis 
lietuvio žmogaus akiračio pra
plėtimui, demokratiškos dva
sios ir laisvės gūsio pajauti
mui. Svarbu būtų išpopuliarin
ti Studijų savaitės programas 
ir dvasią jaunesnių žmonių 
tarpe, įtraukiant juos į ren
gėjų tarpą, sudarant patrau
kiančią programą.

“Vilties” žurnalo redaktorius ir 
leidėjas VYTAUTAS F. BELIAJUS 
prieš 40 metų Nuotr. L. Kančausko

Europos kraštų. Kai Čikagoje 
įvyko IX-ji išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventė, čia su 
F. Beliajumi vėl teko bendrau
ti, neskaitant dar kelių kitų 
progų.

V. F. Beliajus yra kilęs iš 
Dzūkijos. Gimė 1908 m. kaimie
čių Sofijos ir Jono šeimoje. 
Būdamas 14 metų išvažiavo už 
jūrių marių laimės ieškoti. 
Tačiau išsvajotoji Amerika 
iš arti pasirodė kitokia, negu 
kai kas ją piešdavo. Teko daug 
ir sunkiai dirbti. Tačiau Vy
tautas (trumpai jis rašo Vyts) 
siekė mokslo ir pradėjo šokėjo 
karjerą. Buvo ir choreografu 
italų tarpe, o pas lietuvius 
pasirodydavo Čikagos “Pir
myn’’ choro ruošiamose opero
se ar operetėse.

Po kurio laiko jis pradėjo 
dėstyti šokius universitetuo
se bei kolegijose. 1942 m. nu
keliavo net ir į Alabamos vals
tijoje esančią Fairhope miesto 
kolegiją, bet ten stipriai su
sirgo džiova ir vos išliko gy
vas. Šioje vietovėje 1944 m. 
pradėjo leisti mažą laikraštė
lį, kuris išaugo į dabartinį 
tarptautinio garso susilauku
sį žurnalą “Viltis”. Žurnalas 
turi lietuvišką vardą, bet spaus
dinamas anglų kalba, nors 
daug medžiagos skiria Lietu
vai bei lietuviams. Laikraštė
liui davęs vardą “Viltis”, no
rėdamas kad išsipildytų jo vil
tis pasveikti. Taip ir buvo - 
V. F. Beliajus pasveiko, grįžo 
į Čikagą, bet ir vėl susirgo. Tu
rėjo eilę operacijų, po kurių 
gydytojų patariamas, persikė
lė gyventi į Kalifornijos mies
tą San Diego. Vėliau išvažia
vo gyventi į Denverį, kur iki 
šiai dienai gyvena ir dirba.

Savo trumpuose laiškučiuo
se V. F. Beliajus dažnai pasi
skundžia silpnėjančia sveika
ta, nes jam ne tik reikia žur
nalą suredaguoti, bet ir surink
ti lėšas jo išleidimui. Tai 80 
metų slenkstį perkopusiam 
žmogui yra labai sunku.

V. F. Beliajus yra parašęs 
ar sudaręs eilę knygų, iš ku
rių minėtinos: “The Evening 
song” (lietuviškų pasakų bei 
legendų rinkinys), “Ona” (trum
pi apsakymai iš kaimo gyve
nimo), “Dance of Lithuania” 
(pirmoji knyga apie lietuvių 
tautinius šokius anglų kalba). 
Šias knygas užsisakyti gali
ma šiuo adresu: V. F. Belia
jus, 1337 Marion Street, Den
ver, CO 80218, USA. Šiuo ad
resu galima užsisakyti ir “Vil
tį” (metinė prenumerata 20 
dol.).



Pagerbtas pirmosios 
komedijos autorius

Prienų visuomenė pagerbė ir įamžino “Amerikos pirtyje” 
autorių Juozą Vilkutaitį-Keturakį
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d KllETOlMEJE VEIKLOJE
IGNAS MEDŽIUKAS

Prienų visuomenė pasisten
gė, kad visi šiame mieste gyve
nę ir pasižymėję asmenys ne
būtų palikti be pėdsakų mies
to istorijoje. Taip buvo pa
gerbti: kun. Peliksas Marti; 
šius Qis savo vardą rašė su “P”, 
ne su “F”), Žiburio” gimnazijos 
steigėjas ir daugelį metų bu
vęs jos direktorius; dr. Juo
zas Brundza, gimnazijoje dės
tęs higieną, buvęs mokinių gy
dytojas, nevengiantis ir blogu 
oru vykti ūkininko vežimu pas 
ligonius į kaimą; chemikas 
Antanas Šapalas, buvęs “Žibu
rio” gimnazijos abiturientas, 
nacių politkalinys, žuvęs 1945 
m. Putcke, prie Dancigo ir kt. 
Šiandien tų žmonių pavardės 
puošia miesto gatves.

1994 m. kovo 1 d. suėjo 125 
metai, kai Gulbiniškių kaime, 
Marijampolės rajone, gimė 
Juozas Vilkutaitis-Keturakis. 
1944 m. pasitraukęs iš Lietu
vos į Vakarus, mirė Augsbur
ge, Vokietjoje 1948 m. rugsėjo 
11 d. Ten buvo ir palaidotas. 
Po 27 metų jo palaikai buvo 
perkelti į Klivlandą. Dabar 
ilsisi Visų sielų kapinėse. 
Vilkutaičio gimimo sukaktis 
Lietuvoje buvo gražiai pami
nėta. Apie tai buvo rašyta ir 
“Tėviškės žiburiuose”.

Atsiųsta paminėti
Antanina Garmutė, RUGIAI 

PO LEDU. Eilėraščiai. Viršelis 
Leono Juozonio, nuotraukos Ade
lės Krutulienės. “Gabijos” spaus
tuvė (Vaisių g. 30, 3005 Kaunas). 
Išleista 5000 egz. autorės lėšomis. 
Kaunas, 1994 m., 135 psl.

TECHNIKOS ŽODIS, 1994 m. 
2 nr., trimėnesinis Pasaulio ir 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų s-gos organas, įsteig
tas 1951 m. 28 psl. ir viršeliai. Lei
džia ALIAS Čikagos skyrius, reda
guoja Viktoras Jautokas, spaus
dina M. Morkūno spaustuvė Čika
goje.

KRIVŪLĖ, 1994 m. birželis, nr. 
1(59). Leidžia Lietuvių sielova
dos delegatūra Vokietijoje. Re
daguoja kolektyvas, atsakingasis 
redaktorius — prel. Antanas Bun- 
ga, techninė redaktorė — dr. Bar
bora Vileišytė. Adresas: Augsbur- 
gerstrasse 7, 87700 Memmingen, 
Germany.

Pilypas Narutis, TAUTOS SU
KILIMAS 1941 Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti. Pirmoji 
dalis. Viršelis - A. Sutkuvienės. 
Autorius, pats organizavęs suki
limą, aprašo savo kartos pastan
gas aršioje lietuvių tautos kovo
je su okupantais atgauti laisvę. 
Apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 
1941 m. birželio 23 d., 404 psl. Kai
na-$17 JAV.

O gyvenimas eina...
O gyvenimas eina pro šalį,
Pro apniukusį debesį, mirtį, pro skausmą, 
Pro negrįžtantį taką, nulaužtą berželį, 
Rudeninį kritimą, pavasario gausmą.

O gyvenimas eina pro šalį, 
Kiekvienam po lazdelę paduos, 
Po ašarą, skausmo dalelę, 
Po nubalusią godą plaukuos.
O gyvenimas eina pro šalį, 
Nesuspėti su juo nevalia. 
Kam apsunkus nusvyra lazdelė, 
Kam iš skausmo užgimsta dalia.

Valerija Vilčinskienė,

Mintys
O apniko vėjas rudeninis, 
Skaudžios mintys po pastoge slepias, 
Net neišlaikys dienų grandinė, 
Nesušildys vėjas jų - nelauktas svečias.

Ant žemelės širdgėlą išliesiu, 
Bus sunku, žinau, ir tau, mieloji, 
Beržu nudraskytu pakelėj stovėsiu, 
Tegul vėjai, audros, viesulai kvatojas.
Išlinguosiu skausmą, ištylėsiu raudą, 
Mintys šildys delnus po pastoge jaukios. 
Šitiek širdį gelia, šitiek mintį skauda, 
Kaip išlikt, žemele, jei tu nepriglaustum ?

Lietuva

Jei ne močiučių per amžius išsaugota meilė lietuviškai dainai, kas žino, gal šiandien ir Dainų švenčių nebebūtų...
Nuotr. D. Meliūno

Kaip rašo Prienų rajono 
laikraštis “Naujas gyvenimas” 
(liepos 23 d., nr. 57), liepos 14 
d. Prienuose, kur kadaise apie 
du dešimtmečius gyveno Juo
zas Vilkutaitis-Keturakis, ant 
jo buvusio žemės sklypo, ne
toli tilto per Nemuną, buvo pa
šventinta paminklinė lenta su 
įrašu: “1920-1940 m. čia gyve
no ‘Amerikos pirtyje’ autorius 
Juozas Vilkutaitis-Keturakis”. 
Iškilmėse dalyvavo ir atvykusi 
iš Čikagos Agota Rimienė-Ki- 
zevičiūtė, kuri kadaise su Vil- 
kutaičiais mokėsi Prienų “Ži
burio” gimnazijoje. Ji atvežė 
Vilkutaičio dukterų ir sūnaus 
įteiktus 500 dol., kuriuos per
davė “Žiburio” vidurinės mo
kyklos direktoriui, kad būtų 
įsteigtas Juozo Vilkutaičio- 
Keturakio fondas gabiesiems 
mokiniams paremti.

Tą pat dieną Prienų krašto 
muziejaus kiemelyje buvo pa
šventintas koplytstulpis su 
įrašu: “Pirmosios lietuviškos 
komedijos ‘Amerika pirtyje’ 
autoriui Vilkutaičiui-Ketur- 
akiui”.

Granitinę plokštę pamink
linei lentai padovanojo gimi
naitis Petras Kazlauskas, bu
vęs mokytojas, gyvenantis 
Birštone. Projekto autorius 
ir architektas — Kęstutis Lu- 
peikis. Koplytstulpį išdrožė 
ir metalo darbus atliko tau
todailininkai Algis Sakalaus
kas, Kęstutis Grigonis ir Pet
ras Liniauskas.

Juozą Vilkutaitį-Keturakį iš 
užmiršties prikėlė ir labiau
siai išgarsino “Žiburio” vidu
rinės mokyklos mokytoja 
Anarsija Adamonienė. Jauno
ji karta nežinojo, kad “Ame
rikos pirtyje” autorius kadai
se Prienuose gyvenęs. Ji, iš
studijavusi J. Vilkutaičio-Ke- 
turakio gyvenimą, energingai 
kėlė, kad šis žmogus gautų pri
deramą vietą Prienų miesto is
torijoje. Šiam reikalui prita
rė “Žiburio” vidurinės mokyk
los direktorius Juozas Pad- 
velskas, Prienų krašto muzie
jaus direktorė Antanina Alek
navičienė, Prienų kultūros 
namų darbuotojai, kurių pa
stangomis ir rūpesčiu buvo 
įrengta paminklinė lenta ir 
koplytstulpis, primenant, kad 
čia gyvenęs J. Vilkutaitis-Ke
turakis.

Šių žmonių pastangomis bu
vo paminėta autoriaus 125 me
tų gimimo sukaktis suvaidi
nant “Amerika pirtyje” kome
diją ir perskaitant ištraukas 
iš kitos komedijos “Šimtas 
margų”.

Juozas Vilkutaitis, gyven-

Prienuose 1994 m. liepos 14 d. pašventinta paminklinė lenta rašytojui JUOZUI VILKUTAIČIUI-KETURAKIUI

“Senovės lietuviai
DR. JONAS BALYS

Perskaičiau su įdomumu 
nedidelę, populiariai, bet rim
tai parašytą knygelę “Senovės 
lietuviai: religija ir mitiniai 
vaizdiniai”. Vilnius, Valstybi
nės leidybos centras, 1993. 
206 psl.

Autorius Bartninkas man iki 
šiol buvo negirdėtas. Jis ra
šo populiariai, bet su pridera
mu rimtumu. Literatūros sąra
šas užima tik keturis pusla
pius, bet esminiai veikalai 
suminėti.

Matome, kad autoriaus rim
tai dirbta ir galvota. Čia nė
ra naujų fantastiškų teorijų, 
bet stropiai surankioti esmi- 

damas ir dirbdamas Prienuo
se, išaugino gražią šeimą: du 
sūnus ir keturias dukteris. 
Abu sūnūs — Viktoras ir Vy
tautas buvo nepriklausomos 
Lietuvos karininkai. Vyriau
sias. sūnus Viktoras jau yra 
miręs, visi kiti tebegyvena 
Klivlande.

J. Vilkutaičio-Keturakio 
duktė Birutė Gedvilienė 1979 
m. parašė knygą “Tikrasis Ke
turakis ir jo raštai”, kurioje 
argumentuotai įrodė savo tėvo 
autorystę. Išsibaigus pirma
jai šios knygos laidai, B. Ged
vilienė neseniai išleido antrą 
papildytą laidą. Dalis tų kny
gų perduota “Atviros Lietuvos 
fondui”. Šio fondo direktorius 
Vytautas Gruodis pažadėjo 
knygas išsiuntinėti Lietuvos 
bibliotekoms ir kitoms insti
tucijoms.

Mitologinės studijos II

niai archeologiniai, senų raš
tų ir ypač tautosakos teikiami 
duomenys. Norėtųsi pavadin
ti, kad tai sveiku protu galvo
jančio žmogaus parašyta kny
ga. Čia velniai ir demonai, 
aitvarai ir kaukai nepadaro
mi dievais, nesiekiama, kad 
knyga svertų kelis kilogramus 
ir t.t. Ko tuo tarpu negalima 
išaiškinti, tai ir nesistengia
ma sukurti “džiaugsmą per 
jėgą”, t. y. nepersistengiama 
su aiškinimais.

Knyga pradedama radiniais 
senolių kapuose ir ką jie reiš
kia. “Pradžioje buvo milžinai”. 
Jie yra kalnuotų kraštų fan
tazijos kūriniai, kaip Skan
dinavijos ir Alpių srities. Gam
tos kultams priskiria saulę, 
ugnį, medžių, gyvulių, ypač 
paukščių ir žalčių gerbimą.

Iš “didžiųjų dievų” nagri
nėjami Perkūnas, ypač re
miantis J. Balio paskelbta 
tautosakine medžiaga. Dan
gaus kūnų (Saulės, Mėnulio, 
kai kurių žvaigždžių, kaip 
Aušrinės) gėi-bimas pabrėž
tas. Nustembame, kad mūsų 
žmonės turėjo savo pavadini
mus visai eilei žvaigždžių. 
Skiriama daug dėmesio XIII 
š. paminėtam Televeliui, ku
ris nukalęs saulę.

Ir vandens dievų vakariniai 
baltai (ypač senprūsiai) turė
ję. Baltai į dabartinę terito
riją atsikėlę maždaug 2,500 
metų prieš Kr. Kas mūsų kraš
te gyveno nuo 7.000 iki 5.000 
m. pr. Kr., mes turbūt nieka
dos neišaiškinsime. M. Gim
butienės matristinės paslap
tingosios “senosios Europos” 
padermės ir kultūros yra jos 
pačios fantazijos padarinys.

Vieną didelę klaidą auto
rius padarė priimdamas teori
ją, paskelbtą B. Rybakovo, kad 
buvusi pradžioje “didžioji dei
vė Lada ir jos mitinė šeimy
na duktė Lela ir sūnus Lė
lys... žinota dar vyraujant 
motinystės teisiniam priorite
tui, tai yra anksčiau dievo Per
kūno ar kitų vyriškųjų vyriau
siųjų dievų ...” (p. 104).

Tai duoklė dabar išpopulia
rintam feminizmui, kurį su
griauna paprasčiausias susi
pažinimas su etnologinėm tau
tom. Prileidžiama, kad sun
kiausia žmonių ūkio forma bu
vusi žemdirbystė, kurią išvys
tė moteris, nepasitenkindama 
žemės vaisių rinkimu, bet pra
dėdama juos auginti. Archeo
logija ir etnologija rodo, kad 
taip nebuvo: pirmykštis žmo
gus gyveno iš žvejybos ir me
džioklės, kai išrado lanką ir 
strėles, nebepasitenkindamas 
kauliniais žeberklais. Žuvis 
gaudyti mokėjo ne tik dauge
lis plėšrių erelio giminės 
paukščių, bet ir stambieji lo
kiai. Pirmieji žmonės apsigy
vendavo upių ir ežerų pakran
tėse. Yra išlikę iš neolito ir 
paleolito laikų kelių pėdų sto
rio sluoksniai geldažuvių ke
valų; reiškia ten ilgesnį lai
ką žmonės gyveno. Priešistori
nių laikų piešiniai uolose ro
do medžiotojus su ietimis ir 
lankais, irtai buvo vyrai.

Taip, moteris buvo pirmoji 
žemdirbė nuo vaisių (obuo
lių, uogų, riešutų, šaknų) rin
kimo jos prasimanė sėti ir au
ginti grūdinius augalus. Kap
lys ir pjautuvas buvo jos įran
kiai. Tik tada žmonės pasida
rė sėslūs, nes pasėjus javų rei

kia palaukti, kol jie užaugs ir 
nunoks. O medžiotojai vyrai, 
pasigavę jaunus gyvulėlius, 
juos augino ir prijaukino, pir
miausia šunį (iš vilkiukų) kaip 
medžiotojo pagalbininką. Gy
vulių augintojai irgi buvo kla
jokliai, gyveno “jurtose” (gy
vulių odų palapinėse), nes gy
vuliams nuėdus žolę, reikėjo 
ieškoti naujų ganyklų.

Tariamos moteriškos dievy
bės, kaip Lada, Lela, Lygo, — 
buvo tik priedainiai (refrenai) 
ir niekas daugiau. Tiesa, atsi
rado ir moteriškų dievybių, 
kaip Žemyna ar Žemynėlė (bu
vo ir jos brolis Žempatis), grai
kų Gaya ir kitos. Autorius yra 
susipažinęs su graikų mitolo
gija.

Blogi reikalai su tais dievų 
vardais. Neaišku, kodėl auto
rius vietoj Dimstipatis rašo 
Dimstpatis, vietoj Praurimė 
rašo Praurmė ir vietoj Narbu
to išrasto Praamžis rašo Pra
amžintas. Lietuviui tai laužo 
liežuvį. Tik dėl pirmojo nėra 
abejonių, kitų dviejų buvimas 
ginčytinas. Gal tai spaudos 
klaidos? Deivė Indraja buvu
si biologės Šimkūnaitės nese
niai išgalvota.

Labai pagrįstai Bartninkas 
įrodo, kad senieji lietuviai 
turėjo ir maldyklas, ir žynius, 
ir stabus. Buvo, kaip ir visur, 
ir moteriškų dievaičių: Krū
minė, Medeinė, Javinė, Rugių 
boba ir kt. Daugelis jų buvo 
tiktai deivės arba laumės, tar
pinis laipsnis tarp žmonių ir 
dievų.

Autorius kartais per daug 
drąsiai panaudoja T. Narbuto 
ir L. Jucevičiaus poetiškus 
aprašymus, pvz. pastarojo sak
mė apie “deivių akmenis”, ant 
kurių jos sėdėdavę, apie jas, 
kaip tikrą dalyką, vokiškai iš
vertęs paskelbė net žymus mi
tologas Jakob Grimm.

Klaidinga yra marksistinė 
teorija, kad pradžioje buvusi 
didžioji gamtinė šeima, kuri 
tik vėliau susiskaldę į mažą
sias porines šeimas (p. 116). 
Šeima, nebūtinai monogami- 
nė, visados buvo bendruome
niško žmonių gyvenimo pa
grindas. Pastovias poras ran
dame net gyvulių, ypač paukš
čių (pvz. gandrų) tarpe. Kai 
vienas kuris nugaišta, tai pa
sirenka kitą.

Paskutiniame skyrelyje su
glaustai aprašomos “Senovės 
lietuvių šventės”. Tik klai
dingai aiškinamos Joninės. 
Esą “ugnimi” per Jonines bu
vo pagerbiama “Saulė ir į ją 
panašios dievybės ...” (p. 196). 
Tada Saulė buvo kaip tik viso
je savo galybėje ir jokios pa
galbos iš žmonių nebuvo reika
linga. Kritiškas Saulei laiko
tarpis buvo apie Kalėdas, kai 
buvo trumpiausia diena ir il
giausia naktis. Teisingai kiek 
žemiau tame puslapy parašy
ta: “Tikėta, kad šventinto lau
žo ugnis apsaugos apšviestus 
laukus nuo ledų, sausros, ra
ganų kerų”.

Gaila, kad vietos taupymo 
dėlei nebuvo duota smulkes
nių antraštėlių ir indekso. 
Pažymėta, kad knyga “išleis
ta autoriaus lėšomis”. Liūd
ni reikalai, kai rimtesniam 
darbui išleisti pritrūksta lė
šų, o spausdinami stori femi
nisčių, semantikų ir kitų fan
tastų raštai. Šią knygą nebūtų 
gėda išleisti ir į vakarietišką 
kalbą išverstą.

Prof. dr. Vytautas Bieliauskas 
JAV psichologų metiniame su
važiavime Los Angeles mieste 
1994 m. vasarą skaitė paskaitą 
“Tapatybės ieškojimas Rytų Eu
ropoje”.

Prof. dr. Vanda Daugirdaitė- 
Sruogienė, čikagietė istorikė, 
gimusi Kaukaze 1899 m. rugpjū
čio 16 d. ir 1924 m. ištekėjusi už 
Balio Sruogos, sulaukė amžiaus 
devyniasdešimtpenkmečio. Šios 
sukakties proga po daugelio me
tų tik dabar buvo surengta jai 
skirta paroda Kauno Žaliakalny
je, Balio Sruogos (1896-1947) 
memorialiniame muziejuje. Jai 
ir dukrai Daliai, vėlyvą 1944 
m. rudenį atsidūrusioms Vokie
tijoje, nepavyko susitikti su Štut
hofe 1943-45 m. kalintu vyru ir 
tėvu Baliu Sruoga. Jis iki mirties 
jas stengėsi atkalbėti nuo grįžimo 
sovietų okupuoton Lietuvon, pasi
naudodamas kitų asmenų paslau
gomis. Dr. V. Daugirdaitę-Sruo- 
gienę, bajorų Daugirdų giminės 
palikuonę, sovietiniai okupan
tai ignoravo. Neleido net ir jos 
pavardės įjungti vilniškėn enci
klopedijom Dabar jau naudoja
masi jos parašyta ir Vilniuje iš
leista “Lietuvos istorija”. Pirmoji 
tokia paroda Balio Sruogos muzie
juje surengta jos buvusiame kabi
nete. Įvadinė parodos dalis ski
riama jos veiklai, knygoms ir 
straipsniams iki 1939 m. Medžia
gos iš sovietmečio laikų beveik 
nėra. Minimas tik jai 1939 m. de
dikuotas Salomėjos Nėries eilė
raštis. Didžiausias yra gyvenimo 
Vokietijoje ir JAV skyrius, ap
imantis dr. V. Daugirdaitės-Sruo- 
gienės parašytas knygas, jos ir 
dukros Dalios rūpesčiu išleistus 
B. Sruogos kūrinius. Parodą pa
pildo vaikaičių ir provaikaičių 
nuotraukos, bajorų Daugirdų gi
minės genealoginis medis.

XXVIII-ji mokytojų studijų 
savaitė liepos 17-24 d.d. įvyko 
“Dainavos” stovyklavietėje, JAV 
Mičigano valstijoje prie Mančes
terio. JAV LB švietimo tarybos 
pirm. Reginos Kučienės iniciaty
va surengta stovykla susilaukė 
apie 110 dalyvių. Beveik trečda
lį sudarė jaunimas, vaikai ir sve
čiai. Tarp jų buvo du vilniečiai 
— Vilniaus pedagoginio instituto 
docentas dr. Kęstutis Pečkus ir 
Lietuvos mokslo bei enciklopedi
jų leidyklos red. dr. Antanas Ba- 
lašaitis, su kitais kalbininkais 
ruošiantis Didįjį lietuvių kalbos 
žodyną. Visus savaitės dalyvius 
pasveikino PLB kultūros tarybos 
vicepirm. Milda Lenkauskienė. 
Lietuvių kalbos pratyboms su ge
rai lietuviškai kalbančiais sto
vyklautojais vadovavo kun. Juo
zas Vaišnys, SJ, ėjęs ir kapeliono 
pareigas. Stovyklos dalyviai pri
siminė tragiškai žuvusio poeto 
Vytauto Mačernio mirties pen
kiasdešimtmetį. M. Lenkauskie
nė skaitė čikagiečio Apolinaro 
Bagdono paskaitą “V. Mačernio 
poetinis palikimas”. Skambėjo 
velionies eilėraščių posmai, jo 
atminimui skirta muzika. Pana
šiai prisimintas ir Klivlande ne
seniai miręs a.a. Vacys Kavaliū
nas, rašytojas ir pedagogas. Duk
ra dr. Jolita Kavaliūnaitė skai
tė tėvo paliktą Sibiro tremtinių 
poezijos analizę “Tarp lietuvio 
buities ir tautos tragedijos”. Apie 
velionį kalbėjo klivlandietė žur
nalistė Aurelija Balašaitienė. Pri
siminimas baigtas velioniui skir
tais poeto Balio Augino eilėraš
čiais ir paties a.a. V. Kavaliūno 
romanų ištraukomis.

Studijų savaitės programą pa
pildė R. Kučienės padaryta litua
nistinių mokyklų apžvalga, Dai
nos Mikužienės ir Jūratės Kroky- 
tės-Stirbienės nagrinėtos mokymo 
problemos, A. Balašaitienės skai
tyta paskaita “V. Krėvė-Mickevi
čius — vieškelis į lietuvio dvasią”, 
dr. J. Kavaliūnaitės paskaita “Ie
vos balsai išeivijos rašytojų roma
ne”. Šia paskaita buvo aptartos 
moterys Jurgio Gliaudos, Juozo 
Kralikausko, Birutės Pūkelevi- 
čiūtės, Nelės Mazalaitės, Julijos 
Švabaitės, Aurelijos Balašaitie
nės romanuose. Docentas dr. K. 
Pečkus savaitės dalyvius supažin
dino su švietimu Lietuvos mokyk
lose, dr. A. Balašaitis — su Di
džiojo lietuvių kalbos žodyno is
torija, jo leidyba, jam skirtų žo
džių rinkimu. Įdomi buvo dabarti
nės “Spindulio” ansamblio vado
vės Danguolės Razutytės-Varnie- 
nės su filmuotoju Aloyzu Razučiu 
Los Angeles apylinkėse sukurta 
vaizdajuostė vaikams “Mes dai
nuojame”. Kun. J. Vaišnio, SJ, 
atnašautose vakarinėse Mišiose 
stovyklautojai maldomis prisi
minė Vašingtone š. m. birželio 
13 d. mirusį Lietuvos ambasado
rių a.a. Stasį Lozoraitį.

Stasio Šimkaus privati muzi
kos mokykla Klaipėdoje veiklos 
septyniasdešimtmečio laikotar
pyje buvo tapusi Klaipėdos kon
servatorija ir St. Šimkaus aukš
tesniąja muzikos mokykla, o da
bar ji vėl bus vadinama konser
vatorija. Ši mokykla gyveniman 
yra išleidusi beveik 2.000 auklė
tinių. Jų eilėse yra Lietuvos ope
ros Vilniuje solistės E. Saulevi- 
čiūtė, S. Stonytė, R. Tumuliaus- 
kaitė, dirigentas J. Domarkas.

Užbaigę 1993 m. pasirašytas 
darbo sutartis iš Venezuelos grį
žo trys žymieji Lietuvos daininin
kai — tenoras Virgilijus Norei
ka, baritonas Eduardas Kaniava 
ir mezzo-sopranas Aušra Stasiū
naitė. Juos ten dirbti dėstytojais 
buvo pakvietusi Pietų Amerikos 
dainavimo akademija Karake. Pa
tys dainuoti beveik neturėjo ga
limybių, išskyrus retus proginius 
koncertus. E. Kaniava ten netgi 
pradėjo rašyti savo atsiminimų 
knygą. Pas V. Noreiką dainuoti 
mokėsi devyni tenorai ir du bari
tonai. Jiems betgi trūko muziki
nio pasiruošimo ir kantrybės il
gesnėms profesinio dainininko 
studijoms. Tokiam pasiruošimui 
normaliai reikia kelerių metų 
nuolatinių pastangų, o neseniai 
įsteigtos Pietų Amerikos daina
vimo akademijos studentams už 
balsą lavinančias pratybas la
biau rūpėjo operų arijos. Lietu
vos dainininkai surengė vieną 
bendrą koncertą Karake, bet į 
operos teatrą “Teresa Carreno” 
solistais nebuvo įsileisti. Ve- 
nezuelon jie buvo atvykę su šei
momis. Geriausiai sekėsi bale
rinai Loretai Bartusevičiūtei, 
V. Noreikos žmonai. Ją į savo 
klasikinį baletą “Dialogo de 
Carmelitas” įsijungė lenkų kil
mės choreografė Nina Novak. 
Apie savo darbą Venezueloje 
pranešimo dar nėra padariusi sol. 
A. Stasiūnaitė.

Jie nesiruošia grįžti Venezue- 
lon, ten palikę Aloyzą Končių 
ir Raimondą Butvilą. Baritonas 
E. Kaniava jau pradėjo dirbti Lie
tuvos muzikos akademijoje su 
nauja būsimų dainininkų klase. 
Šį rudenį jis yra pakviestas Ko
lumbijos Bogoton dviems “Sevili
jos kirpėjo” spektakliams, 1995 
m. — dviems koncertams su sim
foniniu orkestru Frankfurte prie 
Maino. Atrodo, įsijungs ir į kai 
kuriuos Lietuvos operos spektak
lius. Tenoras V. Noreika Vilniu
je dainuos A. Ponchiellio “Lietu
vių”, G. Bizet “Carmen”, G. Ver
džio “Otelio” ir “Traviatos” ope
rose. Jis taipgi grįžo ir į peda
goginį darbą Lietuvos muzikos 
akademijoje. Prieš išvykdamas 
Venezuelon, ten savo dainavimo 
klasėje jis turėjo devynis stu
dentus. Jie visi dabar studijas 
nori tęsti pas prof. V. Noreiką. 
Jam yra pasiūlymų įsteigti savo 
privačią dainavimo studiją, bet 
jai reikia nemažų lėšų, kurių ne
dirbantys studentai neįstengtų 
padengti. Galbūt tokion studijon 
galėtų ateiti aukštuosius moks
lus baigę asmenys, turintys gra
žius balsus. V. Noreika primena, 
kad taip Lietuvos operon kadaise 
įsijungė du karininkai — barito
nas Antanas Sodeika ir bosas An
tanas Kučingis. Balerina L. Bar
tusevičiūtė, Venezuelon išleista 
neapmokamų atostogų, jau grįžo į 
Lietuvos operos ir baleto teatrą 
Vilniuje.

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas, prisitaikydamas prie 
Vatikano švietimo kongregacijos 
reikalavimų, pertvarkė savo teo
logijos-filosofijos fakultetą. Jis 
dabar vadinsis Kauno katalikų 
teologijos fakultetu prie Vytau
to Didžiojo universiteto. Mat pa
sauliečių universitetams konkor
dato su Vatikanu nepasirašiusio
se šalyse neleidžiama teikti teo
logijos mokslo laipsnių. Kauno 
katalikų teologijos fakultete prie 
Vytauto Didžiojo universiteto pa
gal vieną programą studijuos pa
sauliečiai ir kunigų seminarijos 
auklėtiniai. Kunigų seminarijos 
auklėtiniams paskaitos bus skai
tomos seminarijoje, pasaulie
čiams — universitete. Mokslas 
naujajame fakultete truks penke
rius metus. Filosofijai bus skirti 
dveji metai, teologijai — treji. 
Absolventai gaus bakalauro laips
nį. Siekiantys magistro (licencia
to) laipsnio fakultete turės studi
juoti dar dvejus metus. Seminaris
tų, teologijos studijas baigusių 
bakalauro laipsniu, laukia papil
domas vienerių metų pastoracinių 
disciplinų kursas seminarijoje. 
Kauno katalikų teologijos fakul
teto didysis kancleris yra kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, 
dekanas — kun. Vytautas Stepo
nas Vaičiūnas. V. Kst.
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)RISI K E IIM O
Parafuos kredito kooperatyvas
—------  999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 5.00%

180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term, indėlius .......... 5.75
2 metų term, indėlius....... 5.75%
3 metų term, indėlius....... 6.25%
4 metų term, indėlius....... 6.50%
5 metų term, indėlius....... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
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.

1994 m. ŠALFASS-gos stendinio šaudymo varžybų, įvykusių Giedraičio klube, Hamiltone, dalyviai
Nuotr. Balio Savicko

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Taisau senas ir Įvedu naujas:
• ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Licence
E-2392

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.

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

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

LIETUVIŲ
- _ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

SPORTAS
---------- Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS,--------

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

vaikus, sulaukė 14 vaikaičių, 21 pro
vaikaitį ir vieną pro-provaikaitį. 
Žmona mirė anksčiau, o Juozas Žu- 
kauskas-Jack Sharkey pasitraukė 
iš gyvųjų tarpo tik šiomis dienomis, 
sulaukęs gilios senatvės.

J. Šarkis-Žukauskas visuomet pa
sisakydavo esąs lietuviškos kilmės 
ir tuo didžiuodavosi. Žinoma, tai

MOKA:
5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius
5.75% už 1 m. term, indėlius
5.75% už 2 m. term, indėlius
6.25% už 3 m. term, indėlius
6.50% už 4 m. term, indėlius
6.50% už 5 m. term, indėlius
6.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 3 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 4 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate)

6.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
8.00% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

3.75% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

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

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.
V Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių nuostatai
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

IV. Nugalėtojų išaiškinimas ir ap
dovanojimas. V pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių organizacinis ko
mitetas visiems oficialiems žaidy
nių dalyviams (komandų nariams, 
vadovams, treneriams, gydytojams 
ir kitam pagalbiniam personalui) 
įteikia Žaidynių atminimo meda
lius. Individualių ir komandinių 
rungčių bei sportinių žaidimų var
žybų visų amžiaus grupių nugalė
tojai apdovanojami žaidynių auk
so medaliais ir asmeniniais pri
zais. Dalyviai, užėmę antrąsias ir 
trečiąsias vietas - sidabro ir bron
zos medaliais.

Sportinių žaidimų (futbolo, le
do ritulio, krepšinio, tinklinio, ran
kinio) moterų ir vyrų komandos, 
estafetinio bėgimo miesto gatvėmis 
rinktinės komandos, sportinės žūk
lės (meškeriojimo), svarsčių kilno
jimo ir keliautojų sporto koman
dos nugalėtojos apdovanojamos 
komandiniais prizais ir diplomais, 
o antrųjų ir trečiųjų vietų laimė
tojos - diplomais. Sportinių žaidi
mų ir individualių rungčių nuga
lėtojų ir prizininkų treneriai apdo
vanojami atitinkamos spalvos me
daliais.

V. Paraiškos ir priėmimo sąlygos. 
Užsienyje gyvenančių lietuvių spor
to organizacijos, pageidaujančios 
dalyvauti V pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse, iki 1995 m. kovo 31 d. 
pateikia Organizaciniam komitetui 
(Žemaitės g. 6, 2676 Vilnius, Lietu
vos respublika) parengtines vardi
nes paraiškas bei komandinių žai
dimų paraiškas, kiekvieno oficia
laus dalyvio 3X4 cm dydžio foto
nuotrauką Žaidynių paskirties kor
telei gauti.

Lietuvos respublikos organiza
cijos, pageidaujančios dalyvauti 
Žaidynėse, parengtinę vardinę pa
raišką bei fotonuotraukas patei
kia iki 1995 kovo 31 d.

Galutinę vardinę paraišką daly
vauti Žaidynėse visos organizaci
jos pateikia Organizaciniam komi
tetui iki 1995 m. gegužės 31 d. Pa
sikeitus dalyviams, numatytiems 
dalyvauti Žaidynėse, pristatomos 
kitų dalyvių pavardės ir nuotrau
kos paskyrimui.

Techninės paraiškos pateikiamos 
sporto šakų vyr. teisėjų kolegijai 
ne vėliau, kaip likus vienai parai 
iki sporto šakos varžybų pradžios 
vykdymo vietoje.

Dviračių sporto, fechtavimo bei 
jojimo sporto šakų varžybų daly
viai kartu pateikia draudimo su
tartis.

Iškilmingas V pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių atidarymas vykdo
mas Vilniuje, dalyvaujant visoms 
užsienio ir Lietuvos respublikos 
sporto šakų delegacijoms, vilkin
čioms paradine apranga.

Sporto šakų varžybų iškilmingi 
atidarymai rengiami varžybų vyk
dymo vietose.

Žaidynių organizacinis komi
tetas apmoka visas oficialių užsie
nio delegacijų narių maitinimo ir 
nakvynės išlaidas, atvykus į varžy
bas, varžybų metu ir po varžybų. 
Užsienio delegacijos priimamos 
prieš dvi dienas iki varžybų pra
džios ir dvi dienas, pasibaigus spor
to šakų varžyboms.

Lietuvos respublikos sportinin
kų ir juos lydinčio personalo mai
tinimo ir nakvynės išlaidas apmo
ka Žaidynių organizacinis komite
tas. Kelionės bei varžybų ir para
dinės aprangos išlaidas padengia 
komandiruvj įčios organizacijos.

Lietuvos respublikos sportininkai 
priimami varžybų vietoje vieną 
dieną prieš sporto šakos varžybų 
pradžią. Varžybų dalyvių aprūpi
nimą transportu organizuoja mies
tų, rajonų sporto organizacijos, 
federacijos, sąjungos. Užsienio 
delegacijos atvyksta ir išvyksta iš 
Lietuvos savo sąskaita. Atskirų spor
to šakų varžybų vykdymo išlaidas 
padengia Organizacinis komitetas 
bei vietos savivaldybės.

Už varžybų saugumą, turiningą 
Žaidynių dalyvių laisvalaikio orga
nizavimą atsako sporto šakų fede
racijos, sąjungos, vietos savival
dybės. Konkreti užsienio delega

cijų atvykimo į Lietuvos respub
liką data, transporto priemonė, 
laikas bei dalyvių skaičius prane
šami Organizaciniam komitetui 
prieš 20 dienų iki atvykimo.

Lietuvos sporto šakų federacijos 
ir sąjungos, suderinusios su vietos 
sporto organizacijomis, garantuo
ja atitinkamoms užsienio ir Lietu
vos komandoms bei individualių 
sporto šakų atstovams treniruočių 
sąlygas iki varžybų pradžios bei 
jų metu.

♦ ♦ ♦ *
(Šis sporto žaidynių nuostatų pro

jektas paruoštas V PLSŽ organiza
torių). Jei jame bus dar daroma kai 
kurių pakeitimų ar papildymų, bū
sime informuojami ir skelbsime 
spaudoje. Sig.K.

kėlė pasitenkinimą lietuvių tarpe 
Amerikoje ir pačioje Lietuvoje. 
Jis su savo mama visuomet kalbė
davo lietuviškai. Pats dalyvauda
vo lietuvių renginiuose ir buvo vi
sų gerbiamas ir mėgstamas. Savo 
treniruočių draugą J. Vinčą, buvu
sį Lietuvos ir Baltijos kraštų čem
pioną, ragindavęs kalbėti lietu
viškai. Sig. K.

“The Muskokan” 1994 m. rugpjū
čio 11 d. laidoje yra pateikti vykusio 
liepos 31 d. vandens sporto “Foot’s 
Bay Regatta” - Muskoka, Joseph La
ke, Ont. rezultatai. Dalyviai - dau
guma jaunimas iki vyrų amžiaus. 
Šuolyje į vandenį I vietą laimėjo 
Kristina Smailytė - šešerių metukų 
amžiaus. Trečią vietą Andrytė Smai
lytė - 10 metų. Baidarių lenktynėse, 
Joana Smailytė - 11 metų su savo tė
veliu Arvydu laimėjo II-ją vietą. 
Šios jaunosios sportininkės yra svei
kintinos, linkint sėkmės tolimes
niuose varžybiniuose žingsniuose.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-1149

A.a. JUOZAS ŽUKAUSKAS-JACK 
SHARKEY, pasaulio bokso čem
pionas, taip atrodęs savo karjeros 
aukštumose 1932-33 m.

Mirė Šarkis Žukauskas
Buvęs bokso legenda, sunkaus 

svorio grupėje pasaulio čempionas, 
sulaukęs 91 m. amžiaus, 1994 m. 
rugpjūčio 17 d. iškeliavo amžiny
bėn. Tai vienintelis profesionalas 
boksininkas, kurio pergalės pasau
lio ringuose daugiausia išgarsino 
lietuvių vardą pačių amerikiečių 
tarpe.

Juozas Žukauskas gimė 1902 spa
lio 26 d. Binghamton, Niujorko vals
tijoje, kur buvo susibūrusi pajėgi 
kultūrinės veiklos senųjų ateivių 
bendruomenė. Boksuotis jaunasis 
Žukauskas pradėjo sulaukęs 16 me
tų amžiaus. Pirmojo pasaulinio ka
ro metu savanoriu tarnavo JAV 
laivyne. Kaip mėgėjas iš turėtų 50 
susitikimų tik vieną kartą pralai
mėjo, o tai įvyko trečią dieną po 
vestuvių. 1924 palikęs laivyną, ta
po profesionaliu boksininku.

Laikotarpis, kai Juozas Žukaus
kas - Jack Sharkey boksavosi, buvo 
vadinamas “auksine era” šios spor
to šakos varžybose. (Greta savo lie
tuviškos pavardės pasirinkęs buvo 
Jack Sharkey vardą. Pirmą vardą 
Jack pasiskolino iš Jack Dempsey, 
o pavardę iš Tom Sharkey, boksi
ninkų, kuriuos gerbė ir kovojo su 
jais. Jis kovojo su tuometiniais pa
saulyje garsiausiais: Joe Louis, Jack 
Demsey, Tommy Loughran, Max 
Schmeling, Primo Camera, H. Wills 
ir kt. Iš viso turėjęs 55 profesiona
linius susitikimus: 38 dvikovas lai
mėjęs (14 kartų-nokautu), 11 pra
laimėjęs (2-nokautu), 4 baigė lygio
siomis, dvi likusios neišaiškintos.

Didžiausias Šarkio pasiekimas 
buvo 1932 birželio 21 prieš Vokie
tijos ir Europos čempioną Max 
Schmeling. Jis 15 ratų kovoje išė
jo laimėtoju ir tapo pasaulio čem
pionu. Šį titulą išlaikė vienerius 
metus. 1933 birželio 29 kovoje prieš 
italą Carnerą šeštam rate buvo no
kautu nugalėtas ir meisterystę turė
jo perleisti jam.

Bokso karjerą Šarkis Žukauskas 
užbaigė 1936, pralaimėjęs prieš 
Joe Louis trečiam rate. Po to apsi
gyveno Bostone, atidarė savo resto
raną, o laisvu laiku mėgo žvejoti. 
Tačiau daug laiko skyrė teisėjauda
mas imtynių sporte ir bokse JAV-se 
ir Kanadoje. Antrojo pasaulinio 
karo metu Šiaurės Afrikoje savo 
programomis linksmindavo JAV ka
rius.

1950 m. su žmona Dorothy persi
kėlė iš Bostono priemiesčio į 
Epping, N.H. Jie turėjo tris savo

Skautų veikla
• Rugsėjo 20 d., 7.30 v.v. tun- 

tininkų A. V. Senkų namuose, 57 
Kirk Bradden Rd. E., šaukiamas 
rengiamo LSS vadovų suvažiavimo 
komiteto posėdis. Suvažiavimas 
įvyks spalio 22-23 d.d.

• Rugsėjo 24 d. po Maironio 
mokyklos pamokų skautų-čių re
gistracija. Po to salėje tuntų žie
mos sezono veiklos atidarymas. 
Visi dalyvauja uniformuoti. Ge
riausia proga įstoti į draugoves 
naujiems. Priimami vaikučiai 7-8 
metų amžiaus. Tėveliai kviečiami 
savo prieauglį įjungti į skautų or
ganizaciją, kur vaikai daug išmoks
ta eidami patyrimų laipsnius, įgy
ja įvairių specialybių, susidrau
gauja su lietuviais ir laukia su
eigų, kuriose linksmai ir naudin
gai praleidžia laiką. Atsimintina, 
kad organizacijos labai daug prisi
deda prie vaikų auklėjimo. M.

Paieškojimas
Vidmantas V. Vaičionis ieško 

giminaitės Danutės Vaičionytės 
(Bosho), gimusios ir augusios Ro
kiškyje, išvykusios iš Lietuvos 
1944 m., gyvenusios Montrealyje 
ar Otavoje. Rašyti: Aukštakalniu 
kaimas, Kamajų paštas, Rokiškio 
rajonas, Lithuania.

Nori susirašinėti
Stasys Paškauskas, 50 m. amžiaus, 

mėgsta gamtą, meną, domisi politi
ka, norėtų bendrauti su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais. Rašyti: 
P.D. 2081, Kaunas 3000, Lithuania.

Jolanta Lygutaitė, 23 m. amžiaus, 
norėtų užmegzti ryšius su lietu
vių šeima, galėtų dirbti įvairius 
darbus. Rašyti: Naftininkų 80-22, 
Mažeikiai, Lithuania.

Zanas A. Gridinas norėtų bend
rauti su užsienio lietuviais. Rašy
ti: KTP-21, Ulonų 8a, Alytus 4580, 
Lithuania.

Š V PS E 1VO S

Kuris santūresnis?
Aristokratas griežtai pažvel

gė į ūkvedį ir pasakė:
— Klausyk, Spuldingai, ma

no tarnaitė pranešė, kad va
kar tu grįžai visiškai girtas 
ir mano kambariuose ridinė
jai statinę.

— Taip, sere, — atsakė ūkve
dys.

— Tai gal pasakytum, kurgi 
tuo metu buvau aš, nes nieko 
negirdėjau ir nemačiau?

— Jūs buvote toje statinė
je, sere. . .

Parinko V.B.

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

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyriniai išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai 'Stogų dengimai 

625A The Queensway, T pronto, Ont. M8Y1K4

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

Į^samogto1 "Į Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

A._ 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

djjjr^ 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 atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės visomis savai
tės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atvažiuojame į namus.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, Berlyną, 
Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną, Paryžių, Varšuvą 
arba kitomis jūsų pageidaujamomis oro linijomis. Didelis 
p a S i r i n k i m a S. 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 ( VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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



Kanados lietuvių fondo kapitalas 1994 metų rugpjūčio mėnesį pasiekė

$2,000,000.
Iš šio investuoto kapitalo gautų pajamų daugiau kaip $1 ,000,000 
yra išdalinta lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir paramai Lietuvai. 
Šie metai yra sukaktuviniai, 30-ieji veiklos metai. Fondas laukia naujų narių.

JESSE FLIS (viduryje), Kanados parlamento sekretorius užsienio reika
lams, torontiečiams gerai žinomas lietuvių bičiulis, šių vasarų lankėsi 
Vilniuje, kur 1994 m. rugpjūčio 8 d. jam buvo suruoštas priėmimas. Nuot
raukos kairėje Kanados ambasadorius MICHAEL PHILLIPS ir SOPHIE 
FLIS; dešinėje REGINA PIEČAITIENĖ ir NICK ETHRIDGE

Nuotr. J. Piečaičio

© SKAITYTOJAI PASISAKO
AMBASADORIAUS STRAIPSNIAI

Apie “Lietuvos kovų ir kančių 
istoriją” dr. A. Eidintas parašė 
straipsnį, kuris buvo išspausdin
tas “Drauge” (birželio 3 d.) ir “TŽ” 
(rugpjūčio 16 d.). Straipsnis pa
prastai siunčiamas vienam laik
raščiui, bet ne keliems. Skaityto
jai nemėgsta skaityti tą patį straips
nį keliuose laikraščiuose.

Perskaičiau dr. A. Eidinto nau
ją sumanymą “Svarstykime mūsų 
kultūros atstovavimo reikalą”, 
bet jo nekomentuosiu. Pats to su
manymo autorius pabrėžia, kad 
bent kol kas finansuoti teks, aiš
ku, Amerikos lietuvių instituci
joms, o “strategija” bus nustatoma 
Lietuvos kultūros instituto (LKI)

Teko su vienu verslininku pa
kalbėti tuo klausimu. Jis man 
pasakė: “Tu gal durna. Dabar vi
si žiūri, kaip pigiau pirkti ir 
brangiau parduoti, kad padarytų 
biznį, o tu čia tampaisi su viso
kiomis negaliomis ir lauki trupi
nių”. Šis žmogus buvo iš Kanados.

Jo akimis žiūrint, gal ir taip, kai 
yra sveikata, gera ir “biznį” da
ryti, o ką daryti tokiam žmogui, 
kuris nesikelia iš patalo, su sa
vo liga yra našta saviems, ir jį 
turi globoti visai svetimi žmonės? 
Aš pati niekada negalvojau, kad 
būsiu keturis kartus paralyžuo- 
ta. Paskutinį kartą prisiėjo gu
lėti patale aštuonis mėnesius. 
Manęs savi neglobojo, globoti tu

rėjo seserys vienuolės. O štai joms 
dabar irgi atėjo senatvė bei nega
lia. Aš tad privalau pati būti ša
lia jų, o dar yra ir tokių, kur turi 
vaikus ir anūkus, bet sergantis 
žmogus — didžiulė našta. Todėl ir 
norime atskiros patalpos, kad ga
lėtume susirinkti į vieną vietą 
ir būti nepriklausomi. Norėjome, 
kad ta patalpa būtų iš trijų kam
barių: viename jų įrengti kaip ir 
mažytį altorėlį, kad atėjęs kuni
gas aplankyti ligonių turėtų kur 
maldą sukalbėti uždegus žvakelę. 
Ta mano bendramintė taip pat tu
ri sūnelį, kuris be ramentų vaikš
čioti nesugeba, jam reikalinga 
operacija. Būtume labai dėkin
gos, jei kas galėtų mums pagel
bėti dosnia auka.

Kristina Matulaitė, 
Iki pareikalavimo, 10-tas ryšių 
skyrius, 2010 Vilnius, Lithuania.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, ((pietus nuoQEW)

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

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

TO RO N T O
valdybos. Apie kokią “strategiją” 
kalba dr. A. Eidintas, bent man ne
labai aišku. Leonas Baltušis, 

Minocqua, Wise., JAV

Įvairios žinios

Advokatas
VICTOR E. RUDINS KAS,

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

Dr. Vytautas Pakalniškis, 
Tėvynės sąjungos veikėjas iš 
Lietuvos, lydimas Vyt. Biretos, 
rugsėjo 9 d. lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose”, domėjosi laikraš
čio leidyba bei užsakymais Lie
tuvos skaitytojams.

Andrew Witer, 47 m. amžiaus 
baltiečių bičiulis, buvęs Ka
nados parlamento narys, dir
bęs žmogaus teisių bei Rytų 
Europos reikalų komitetuose, 
kandidatuoja į Toronto miesto 
tarybą iš High Park apylinkės. 
Rinkimai įvyks lapkričio 14 d. 
Apie kandidatą daugiau ga
lima sužinoti paskambinant 
tel. 416 766-1269.

Toronto savivaldybės rinki
mai įvyks lapkričio 14 d. Rin
kėjai skatinami iki spalio 14 
d. pasitikrinti miesto savival
dybėje arba Toronto bibliote^ 
koše ar jų pavardės įrašytos 
rinkėjų sąrašuose. Balsuoti 
gali Kanados piliečiai, sulau
kę 18 metų amžiaus, kurie gy
vena Toronto mieste, nuomi
ninkai arba yra nekilnojamo 
turto savininkai. Sąrašuose 
įregistruoti prieš spalio 31 
d. gaus rinkėjo kortelę, kurio
je nurodyta balsavimo vieta ir 
laikas.

Ontario bendruomenių ir 
socialinių paslaugų ministe
rija praneša, kad rugpjūtis bu
vo penktas mėnuo iš eilės, ro
dantis socialinę pašalpą gau
nančiųjų skaičiaus kritimą. 
Nuo 1994 m. kovo mėn. šelpia
mųjų yra 3.3% arba 37,000 ma
žiau. Ministeris Tony Silipo 
teigia, kad “jobsOntario” pa
ruošimo programa sukūrė 
50,000 naujų darbų ir dėl to 
įsidarbino 19,000 šelpiamų 
bedarbių.

Šeimos gyvenimo, plėtotės 
ir kultūros (Family Life, De
velopment and Culture - “FDC”) 
yra pasaulinio masto organi
zacija, prieš 20 metų įsteigta 
tėvų, norinčių sustiprinti šei
mos vaidmenį, paremti tėvus, 
susirūpinusius savo vaikų auk
lėjimu tvirtais moralinias 
principais. Lapkričio 4-5 d.d 
FDC rengia konferenciją “Šei
ma - tautos širdis” Holy Tri
nity mokykloje (11300 Bayview 
Ave., Richmond Hill). Regist
ruotis galima iki spalio 12 d. 
kreipiantis FDC Conference 
1994,190 Cherrywood Dr., New
market, Ont. L3Y 2X8. Tel. 905 
853-1508. Faksas 905 764-1541. 
Kaina $100 asmeniui, $150 
porai.

University Information Prog
ram” (UIP) teikia informaci
ją apie Ontario provincijos 
aukštesniojo mokslo instituci
jas. Aštuoniolikos universite
tų atstovai kiekvieną rudenį 
atvyksta į mokyklas supažin
dinti būsimus studentus ir jų 
tėvus su akademinėmis progra
momis, finansiniais bei įstoji
mo reikalavimais ir t.t. Infor
maciniai susirinkimai vyksta 
įvairiose gimnazijose, prade
dant rugsėjo 19 d. Tvarkaraš
čius gauna gimnazijų “guidan
ce” skyriai.

Rugsėjo mėnesio “Saturday 
Night” žurnale yra atspausdin
tas “1995 University Planner”, 
kuriame duodami įvairūs pata
rimai bei sąrašas visų institu
cijų, priklausančių “Associa
tion of Universities and Colle
ges of Canada”, su adresais, 
trumpais programų apibūdini
mais, kainomis ir pan.

ŽYMŪS PASIEKIMAI
Papildant sumtrumpintą straips

nį (“TŽ" 35 nr.) negalima pamirš
ti, kad Andrius Petrašiūnas, jn., ėjo 
muzikos direktoriaus pareigas šių 
spektaklių pastatymuose: “Little 
Shop of Horros”, “Big River”, 
“Once Upon a Mattress”, “Into the 
Woods” ir “Sweeney Todd".

Šį pavasarį, gegužės 12-13 d.d. 
keturiuose spektakliuose Andrius 
buvo viso Londono ir Middlesex 
apylinkių katalikiškų mokyklų- 
gimnazijų didžiojo metinio muzi
kinio pastatymo pritaikytojas, 
orkestratorius ir direktorius. Šis 
masyvinis Rodgers ir Kammer
stein sukurtas įvairios muzikos 
spektaklis, pavadintas “It’s a 
Great Night for Singing”, įvyko 
visiškai užpildytoje erdvioje uni
versiteto “Alumni” salėje, pro
gramoje dalyvaujant beveik visų 
katalikiškų mokyklų-gimnazijų 
chorams, solistams ir šokėjams - 
viso apie 2000 asmenų scenoje. 
Tai buvo labai didelio masto tik
rai pasisękęs spektaklis, kritikų 
puikiai įvertintas, o publikos nuo
širdžiais plojimais ir atsistojimu 
priimtas.

Andriui linkime sėkmės tiek lie
tuviškuose, tiek kanadiškuose mu
zikos bei teatro pasirodymuose.

Gražina Petrauskienė,
London, Ontario

PAGALBOS IEŠKANT
Aš ir mano viena artima bend

ramintė globojame viena — ne
galios ištiktus vaikus, o aš — se
nas, nebegalinčias apsitarnauti 
senutes. Nutarėme įsteigti tokį 
globos ir mokymo centrą, bet to
kia patalpa kainuoja apie $15.000, 
todėl kreipėmės gavusios keletą 
adresų, kad kas nors po trupinį 
(kaip liaudis sako) padėtų sulip
dyti, bet, deja, nesulaukėme nė 
vieno atsakymo.

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Neringos stovyklavietė, vado
vaujama N.P.M. seselių, kurio
je daugelį metų stovyklavo lie
tuvių jaunimas ir iš Kanados, 
švenčia 25 metų veiklos sukak
tį spalio 7-10 d.d. ir kviečia bu
vusius stovyklautojus bei vado
vus atvykti, atnaujinti ryšius, 
panagrinėti svarbių, aktualių 
temų. Daugiau informacijų 
teikia Antanina Žmuidzinaitė, 
tel. 718-237-4165.

Dr. Hilda Griškevičienė, Ar
gentinoje gimusi, mokslinė 
bendradarbė chemijos srityje, 
nuo 1992 m. dirbusi Lietuvos 
užsieno reikalų ministerijo
je, 1994 m. rugpjūčio 1 d. įsi
jungė į dr. V. Dambravos vado
vaujamą Lietuvos respublikos 
ambasadą Venezueloje pirmo
sios sekretorės pareigoms.

Europos sąjungos kraštų pa
sitarime Jungtinių Tautų klau
simais, įvykusiame rugsėjo 7 
d., pirmą kartą, buvo pakvies
tos Baltijos ir Vidurinės Eu
ropos valstybės, praneša Lie
tuvos nuolatinė misija Jungti
nėse Tautose. Pasitarime, ku
riam pirmininkavo jo iniciato
rė Vokietija, dalyvavo pilna
teisės ir nepilnateisės narės, 
Baltijos valstybės bei Bulgari
ja, Čekija, Lenkija, Rumunija, 
Slovakija ir Vengrija. Naujai 
paskirtas ir atvykęs Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Oskaras Jusys išreiškė 
vyriausybės rimtą susirūpini
mą dėl Rusijos karinių pajė
gų gausos Karaliaučiaus sri
tyje ir išryškino karinio tran
zito klausimą.

U.S. - Baltic Foundation” 
(USBF) Vašingtone yra paskel
bę vajų sutelkti $250,000 tele
vizijos programų serijai “Win
dows to the West” paremti. 
Ją ruošia Cronkite, Ward & 
Co., vadovaujama įžymaus te
levizijos komentatoriaus Wal
ter Cronkite. Šioje trijų dalių 
(po 1 valandą) programoje, ku
ri bus pakartota per SCE/TV 
tris skykius per trejus metus, 
žvelgiama į Baltijos valstybių 
istoriją, dabartį bei ateitį.

Ateinančių metų pavasarį pla
nuojamas vajaus paskutinis 
renginys, “Baltic American 
National Dinner”, kuris vyks 
tuo pačiu laiku 27-ose vieto
vėse. Iki 1994 m. rugpjūčio 30 
d. jau buvo surinkta 10% už
sibrėžtos sumos. USBF adre
sas: 1211 Connecticut Ave. N. 
W., Suite 506, Washington, D.C. 
20036. Telefonas : 202 986-0380. 
Faksas: 202 234-8130.

Amerikos lietuvaitės Mon
tessori auklėtojos jau nuo 1987 
m. važinėja į Lietuvą, kur veda 
ilgesnius ar trumpesnius se
minarus darželių mokytojom 
įvairiuose miestuose. Susido
mėjimas Montessori ten yra 
labai didelis, todėl nutarėm 
pravesti dvejų metų mokytojų 
ruošimo kursus, kurių reika
lavimai tokie pat kaip čia ve
damuose Amerikos Montesso
ri mokytojų kursuose.

Pirmoji kursų dalis vyko šie
met Vilniuje Montessori cent
re birželio 27 d. - liepos 15 d.d. 
Paskaitas ir darbus pristatė 
N. Cijūnėlienė, M. Kucinienė, 
D. Petrutytė ir S. Vaišvilienė, 
šių kursų organizatorė. Prie 
kursų prisidėjo ir dvi ameri
kietės kolegės. 1994 m. gegu
žės mėn. S. Vaišvilienė važi
nėjo po visą Lietuvą, lanky
dama Montessori klases. Kur
sus lankė apie 50 auklėtojų, 
kurios jau dirba Montessori 
klasėse keleri metai. Kitą pa
vasarį bus antra kursų dalis. 
Baigusios kursus gaus diplo
mus. Tokiu būdu Lietuvoje su
sidarys kadrai žmonių, kurie 
galės padėti kitom mokytojom.

S.V.

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).

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

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

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 BloorSt. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

Įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

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

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

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 61 71 62
Fax(3702)22 63 68

Nemokamas namų
įvertinimas.

An independent member broker

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

" Juozas (Joseph) NORKUS
namų pirkimo ir 

pardavimo atstovas, 
į patarnauja lietuvių kalba.

West Realty Inc.

DRESHER

Kelionės laivais:
SPECIALIOS dietos grupės - 7 dienos į Karibų salas:
1. Lapkričio 5 d. IVls “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 ..........................$1.2!O plius $14 pristatymas

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

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

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

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

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo 050

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

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

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

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

— Vaikučių choras savo veiklų 
pradeda rugsėjo 18, sekmadienį. 
Po 9.30 v.r. Mišių visi choristai ir 
norintieji į chorų įtoti renkasi ant
rame Anapilio salės aukšte esan
čiame repeticijų kambary.

— Visi, kurie priims Sutvirtinimo 
sakramentų šiais metais mūsų šven
tovėje parapijos šventės metu, pra
šomi su savo Sutvirtinimo tėvais 
ateiti pokalbiui rugsėjo 18, ateinan
tį sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių kle
bonijom

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

— Mūsų parapijos šventė šiais me
tais bus švenčiama rugsėjo 25, sek
madienį, 3 vai. po pietų. Pamaldas 
laikys ir Sutvirtinimo sakramentų 
teiks vysk. Paulius Baltakis. Po pa
maldų bus parapijos vaišės, kurių 
metu bus pagerbtas mūsų ilgametis 
parapijos choro vadovas muz. Sta
sys Gailevičius, švenčiantis savo 
amžiaus devyniasdešimtmetį, ir pa
minėtas vysk. Pauliaus Baltakio 
vyskupavimo dešimtmetis.

— Bilietai į parapijos šventės 
vaišes jau platinami sekmadieniais 
parapijos salėje. Juos kitomis die
nomis galima įsigyti pas Reginų Ce- 
lejewsku tel. 416 231-8832.

— Mišios rugsėjo 18, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Kazimierų Daukų, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 11.00 
v.r. už a.a. Stasį Jonaitį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje rugsė

jo 11 d. dalyvavo 264 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Petras ir Anas
tazija iš Wasagos, Irena Bansevi- 
čiūtė, Zita Kružikienė iš Punsko, 
Irma Kaliukevičienė, Jonas Balčiū
nas iš Port Severn, Edvardas Lapas 
iš Čikagos, Laima Bernatavičienė iš 
Vilniaus, Eugenija Mičiulytė iš Kau
no. Svečius supažindino ir prane
šimus padarė LN valdybos narė D. 
Keršienė.

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

— Svetainė “Lokys” dabar atidaro
ma nuo 11 v. ryto. LN “Lokio” komi
teto vad. V. Drešerio iniciatyva 
yra nupirktas biliardo stalas. Vi
sus mėgstančius šį žaidimų prašom 
pabandyti savo gabumus. Taip pat 
veikia ir strėliukų (dart) mėtymo 
žaidimas.

— Rugsėjo 27, antradienį, 7 v.v., 
LN seklyčioje yra šaukiamas LN vi
suomeninės veiklos komiteto posė
dis. Kvečiame po tris atstovus iš 
šių vienetų: LN moterų ir vyrų bū
relių, kultūrinės komisijos ir so
cialinių reikalų komiteto. Nega
lintieji dalyvauti praneša T. Sta- 
nuliui tel. 231-4937.

— Lapkričio 5, šeštadienį, įvyks 
LN metinis balius. Programų atliks 
Londono “Pašvaistė”, vadovaujama 
muziko Andriaus Petrašiūno. Sta
lai rezervuoti ir bilietai gauna
mi Lietuvių namuose ir pas visuome
ninės veiklos komiteto narius.

— Slaugos namams aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St.W., Toronto, 
Ontario M6P 1A6.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos rugsėjo 18, sekma

dienį, 9.30 v.r. Jas laikys kun. J. Cali- 
tis; pamaldas rugsėjo 25 d., laikys 
kun. A. Žilinskas įprastu laiku.

— Pjūties padėkos šventės pietūs 
Lietuvių namuose spalio 16, sekma
dienį po pamaldų. Kviečiame visus 
parapijiečius iš toli ir arti daly
vauti.

— Parapijos klausimais prašome 
kreiptis į valdybos pirmininkų E. 
Steponų tel. 416 622-5896 arba sek
retorių P. Šturmų tel. 905 274-3529. V.D.

“Caritas” sambūriui Lietu
voje aukojo: $50 - J. Staškevi
čius.

Šv. Jono lietuviu kapinėms 
aukojo: $100 - P. Kondrotas; 
$50 - B. A. Vilučiai, M. Damb
rauskienė.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 - P. E. Ališaus
kai, A. J. Kizai, J. Gataveckas.

Anglų kalbos kursus suau
gusiems (nemokamai) organi
zuoja Toronto atskirųjų mo
kyklų švietimo vadyba (Metro
politan Separate School Board). 
Kursai pradinio lygio ir vyks 
nuo pirmadienio 9 v.r. iki penk
tadienio 2.30 v.p.p. Mokytoja 
lietuvė. Registruotis adresu: 
65 High Park Ave., šalia High 
Park požeminio traukinio (sub
way). Dėl informacijos skam
binti Danai tel. 416 604-0317.

■■■naiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ROYAL LEPAGE 
■■■■■miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Residential Real Estate Services 
5110 Dundas Street West, 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2
Bus.: (416) 231-3000 (24 hr.) 
Res.: (416) 231-4937 
Fax(416)231-6993
Ar galiu pirkti namą su 5% (mokėjimu? Kas moka “Land Transfer 
Tax” - pardavėjas ar pirkėjas? Šiais ir visais nekilnojamo turto 
klausimais kreiptis i Teodorą Stanulįtel. 416 231-3000, namų tel. 
416 231-4937, FAX 416 231-6993. Sąžiningas patarnavimas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Po vasaros atostogų visos orga

nizacijos ir meno vienetai vėl pra
deda naujų darbo ir veiklos sezonų. 
Ir mūsų parapija tarybos susirinki
mu praeitų trečiadienį pradėjo šio 
sezono veiklų. Kviečiame visus pa
rapijiečius savo aktyviu dalyvavi
mu ir aukomis prisidėti prie parapi
jos veiklos. “Mūsų laikų K. Bendri
joje kiekvienas krikščionis turi bū
ti bet kurios parapijos narys. Para
pijai nepriklausančių krikščionių 
arba priklausančių betarpiškai K. 
Bendrijai nėra” — M. Krupavičius. 
Todėl kviečiame visus katalikus, 
ypač naujai atvykusius, įsirašyti į 
vienų ar kitų parapijų, kad jie ne
liktų našlaičiais, bet taptų parapi
jos šeimos nariais.

— Ruošiasi tuoktis Violeta J. Do- 
bilaitė ir Bohdan Wytiuk.

— Parapijos kavinė su lietuviškais 
patiekalais veikia sekmadieniais 
iki 1 v.p.p. Maistų pasikeisdamos 
gamina E. Walenciej ir B. Greičiū- 
nienė. Pastarajai sunegalavus, ku
rį laikų jos vietų užima E. Račic- 
kienė.
- Ateitininkų agapė, naujos veik

los sezono atidarymas, įvyks rugsėjo 
25 d., po 10.15 v.r. Mišių T. Bernar
dino saliukėje. Agapėje dalyvaus 
J.E. vysk. P. Baltakis, OFM, ir pada
rys pranešimų apie Lietuvoje įvyku
sį ateitininkų kongresų ir apie lie
tuvių veiklų Kaliningrado (Kara
liaučiaus) krašte.

— Vaikučių ir jaunimo chorai, ku
riems vadovauja D. Viskontienė, pra
dės naujo sezono veiklų su giedoji
mu mūsų šventovėje rugsėjo 25 d. per 
10.15 v.r. Mišias. Po Mišių - repeti
cija muzikos studijoje. Kviečiame 
jaunimų įsijungti į vienų ar kitų jau
nimo chorų.

— Parapijos choras jau pradėjo 
repeticijas praeitų ketvirtadienį. 
Jis repetuos ir toliau kiekvienų ket
virtadienį, 7 v.v. ir giedos sekma
dieniais per 11.30 v. Mišias. Chorui 
vadovauja D. Viskontienė ir D. Radt
ke, akompanuoja - J. Vaičytė. D. 
Radtke taip pat gieda ir per 9.20 v.r. 
Mišias. Naujo sezono pradžia - tai 
gera proga ir naujiems balsams įsi
jungti į šį parapijos chorų.

— Mūsų parapijos tarybos šeimų 
sekcija rengia madų parodų rugsė
jo 30 d., 6.30 v.v. Eaton Centre, 
Eaton’o parduotuvėje, 6 aukšte, Flag
ship kambaryje. Įėjimas-$10. Bilie
tus įsigyti pas Ilonų Tarvydienę, 
skambinti vakarais tel. 416 234-1088.

— Parapijos raštinėje galima įsi
gyti Senojo testamento penkiakny- 
gę ir Pranašų knygų, kurias į lietu
vių kalbų vertė kun. A. Rubšys. Kai
na - $13 ir $15. Anglų kalba - nau
jai išleistų K. Bendrijos katekiz
mų. Kaina-$19.95.

— Mišios rugsėjo 18, sekmadienį, 
8.30 v.r. už a.a. Danutę Beresnevi- 
čienę (pirmosios metinės), 9.20 v.r. 
- už a.a. Sofijų ir a.a. Jonų Gegužius; 
10.15 v.r. - už a.a. Stasį Juknevičių, 
a.a. Benignų Jonušienę ir Jonušų šei
mos mirusius ir už a.a. Pijų Jurk- 
šaitį; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Baltiečių motery tarybos pie
tūs įvyks rugsėjo 24, šeštadie
nį, 12.30 v.p.p. Crower Plaza 
Hotel (Toronto Convention 
Centre), “Ontario” salėje, 225 
Front St. West, Toronto, Ont. 
Kaina - $28. Kalbėtoja - estė 
Carol Aun, Seneca College pro
fesorė. Tema - turizmas Balti
jos kraštuose. Ji metus gyveno 
Estijoje ir dirbo kaip patarėja 
turizmo srityje. Tuo pačiu tiks
lu lankė Rygą ir Vilnių. Dėl bi
lietų kreiptis pas Ireną Vibrie- 
nę tel. 905 762-8414. Inf.

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.

Nuotr. M. Pranevičiaus

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE
PROGRAMOJE: 3 v.p.p. - Lietuvos kankinių šventės 

Mišios ir jų metu teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 
Procesija į Anapilio kryžių kalną, kuriame bus pastatytas 
jau 10 metų katalikiškai išeivijai vadovaujančio vyskupo 
PAULIAUS BALTAKIO sukaktuvinis kryžius.

5 v.p.p. - vaišės Anapilio salėje ir 
muziko STASIO GAILEVIČIAUS pagerbimas 
jo 90 metų amžiaus sukakties proga.

Bilietai į vaišes gaunami sekmadieniais Anapilyje po Mišių i. 
ir pas R. Celejewska tel. 231 -8832. -4^-

Maloniai kviečia visus dalyvauti -
Anapilio parapijos taryba

...į mokyklą

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

1994 metų RUGSĖJO 17, šeštadienį, 9 v.r. -11 v.r. (iit. 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 lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” po atostogų 
pradeda naują veiklos sezoną. 
Studentų repeticijos vyksta 
sekmadieniais, 6 v.v., Toronto 
Lietuvių namuose. Jaunių ir 
vaikų repeticijos prasidės rug
sėjo 22, ketvirtadienį, 6.30 v.v., 
Anapilio salėje. Daugiau infor
macijų teikia ansamblio vado
vė Rita Karasiejienė tel. 905 
279-9079.

Po sėkmingos kelionės į Pa
saulio lietuvių dainų šventę 
Lietuvoje, studentų grupė, pa
kviesta “Grandies”, spalio il
gąjį savaitgalį vyksta į Čika
gą koncertui.

“Gintaro” ansamblio 40 me
tų sukaktuvinis koncertas įvyks 
1995 m. gegužės 7, šeštadienį, 
Anapilio salėje. Kviečiame vi
suomenę gausiai dalyvauti. K.

A.a. Broniaus Keburio viene- 
rių metų mirties prisiminimui 
žmona Elena “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A.a. Elzbietai Valantiejienei 
mirus, užjausdami brolį Praną 
Augaitį ir visą jo šeimą, Z. A. 
Stančikai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

PADĖKA
Nuoširdi padėka ponioms, pa

aukojusioms lovoms skalbinius se
nelių globos namams Žemaičių 
Kalvarijoje bei prisidėjusioms 
aukomis šių daiktų pasiuntimui.

Lietuvos “Caritui” skiriu draugų 
dovaną mano vardinių proga.

O. Gustainienė
Atitaisymas. “TŽ” 35 nr. aukų 

pranešime a.a. E. Valantiejienės 
atminimui išspausdinta M. Gaide- 
lienė. Turi būti - M. Gaivelienė.

Patikslinimas. “TŽ” 35 nr. straips
nyje “Talentingas muzikas” klai
dingai išspausdintas A. Petrašiū
no vardas. Turėjo būti Andrius, ne 
Audrius.

Red. prierašas. Rašant korespon
dencijas ranka, vardus ir pavardes 
reikėtų rašyti didžiosiomis raidė
mis. Pavardžių nežinant tekstų rin
kėjams labai lengva suklysti.

Kviečiame visus dalyvauti

LŠS išeivijoje, VI. Pūtvio šaulių kuopos 

keturiasdešimtmečio minėjime ■ 
iškilmingoje vakarienėje, 

kuri įvyks spalio 1, šeštadienį, 7 v. vakaro 
Toronto Lietuvių namuose, 1573 Bloor st. w., Toronto, Ont. 
PROGRAMOJE: minėjimas, šilta vakarienė, šokiai. 
Dėl informacijų kreiptis: St. Jokūbaitis tel. 416 537-2869, Vyt. 
Pečiulis tel. 416 247-2221, B. Savickas tel. 416 244-2267.

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

A.a. Elzbietos Valantiejienės, 
atminimui, užjausdami brolį 
Praną Augaitį, jo šeimą ir visus 
artimuosius , B. Sapijonienė ir 
E. G. Kuchalskiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30.

Dabartinę Lietuvos būklę rug
sėjo 11 d. Toronto Lietuvių na
muose savo įžvalgomis palietė 
buvęs Lietuvos ministeris pir
mininkas, seimo narys bei Tė
vynės s-gos vykdomasis valdy
bos pirm. G. Vagnorius ir bu
vęs teisingumo ministeris, da
bartinis ekonomikos ir užsie
nio investicijų plėtros darbuo
tojas dr. V. Pakalniškis. Gau
su klausytojais susirinkimą su
organizavo Tėvynės sąjungos 
skyrius Kanadoje, vadovauja
mas Eug. Čuplinsko. (Plačiau 
kt. n r.)

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

įvyks 1994 m 
rugsėjo 25, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

PADĖKA
A.a. Antano Sprainaičio atmi

nimui Plokščių parapijai Lietu
voje aukojo: $100 - A. Zubrickas; 
$50 - A. Z. Stanaičiai, N. H. Otto, 
J. D. Kaunaitės, A. S. Kazlauskai, 
B. Kazlauskas, M. P. Besąspariai 
ir vaikai, A. B. Stankaičiai, J. J. 
Valiuliai, V. V. Valiuliai, A. V. 
Valiuliai, Anapilio moterų būre
lis; $40 - J. J. Stanaičiai, A. Petke
vičienė; $25 - M. V. Kazlauskai, H. 
A. Povilaičiai; $24 - V. Simonai
tis; $20 - V. Jasinevičienė, V. Bent- 
norius, A. Sagevičius, D. P. Pet
rauskai, J. J. Rovai, I. Punkrienė, 
E. V. Sakai, A. D. Barkauskai; $10 
-L. S. Olekai, A. P. Dranginiai.

$20 - S. Bartusevičienė aukojo 
“Tėviškės žiburiams”.

Už aukas visiems nuoširdžiai 
dėkoju.

G. Sprainaitienė

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
yra išvykęs į Čikagą baigti tvarkyti 
savo leidžiamos knygos reikalus.

Darbo dienos ilgąjį savaitgalį va
sarviečių savininkai išvažinėjo į 
jas paruošti įrangas žiemai. Užėjusi

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.

|TĄQ MONTREALIO LIETUVIŲ 
1—1 IjrAO KREDITO UNIJA

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

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Certifikatus 1 m...... ..... 6.50% Taupymo-special............. . 1.50%
Certifikatus 2 m...... ..... 7.25% Taupymo - su gyv. dr......... . 1.25%
Certifikatus 3 m...... ..... 7.75% Taupymo-kasdienines.... . 1.50%
Term, indėlus: Einamos sąsk..................... . 1.00%

1 metų .......... ...... 5.50% RRIF - RRSP - 1 m. term. . . 6.50%
180 d.- 364 d. ...... 5.50%

RRIF - RRSP - 2 m. term. .120 d. - 179 d. ..... 4.75% . 7.25%

60 d. - 119 d. .....  4.75% RRIF - RRSP - 3 m. term. . . 7.75%
30 d.- 59 d. .....  4.25% RRIF-RRSP-taup......... . 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų ......... ...... 8.75% asmenines - nuo ........  8.00%
2 metų ......... ...... 9.75%
3 metų ......... .... 10.00%

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 
Antr., treč.

9.00- 3.00
9.00 - 3.00

10- 2

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 (namus. 
Nėra maksimumo svorio.

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

HES3HIILASALLESQUE. Į'
Naujas telefonas 

937-9898 
Vytas Gruodis Jr.

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

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

CARRIAGE INN moteliui reika
linga valytoja pilnai arba nepilnai 
darbo savaitei. Teirautis tel. 905 
238-3400.

JAUNA mergina iš Lietuvos ieško 
bet kokio darbo. Skambinti tel. 416 
233-5996.

LIETUVĖ PENSININKĖ ieško 
buto Hamiltono mieste pas lietu
vius. Jei būtų galimybė, norėtų gau
ti vieną maitinimą dienai. Skam
binti tel. 905 547-9040.

REIKALINGA auklė dviem vaiku
čiams 3 ir 0,5 metų amžiaus. Skam
binti Teresei tel. 905 272-8323.

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.

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. 

vėsaus oro banga išgąsdino visus. 
Temperatūra kai kur naktimis jau 
buvo nukritusi iki nulio.

Vytenio ir Aušros Jurkų sūnelis 
pakrikštytas Martyno-Luko vardais. 
Sūnus atvežtas iš Lietuvos krikštui 
į tėvo gimtąjį Montreal). B.S.

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

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

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.

MOTERIS, neseniai atvykusi iš 
Suvalkų trikampio, ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus arba slau
gyti senelius. Skambinti tel. 416 
248-5064.

CARRIAGE INN moteliui, reika
linga valytoja daliniam arba pa
stoviam darbui. Teirautis tel. 905 
238-3400.

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
“F>UIMIZV’

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).


