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Dar ne viskas padaryta
Sakoma, kad Lietuva ištraukė pačią pirmąją plytą, 

ir sovietinė blogio imperija pradėjo irti bei griūti. Lais
vėje Lietuva, keitėsi Europa - įvyko staigus lūžis, pasku
tinis šaltojo karo trenksmas, kurio atgarsiai dar ilgai 
skardensis.

DIDŽIOJI pertvarka Ryty Europoje paliko šimtus 
neatsakytų klausimą, neišspręstą problemą. Ir 
per keletą pastarąją metą susiklostė įspūdis, kad 
nėra kam tą susigrūdusią reikalą tvarkyti. Ypač tai pa

juto bendroji pokomunistinią kraštą ekonomija, sukė
lusi nuomonią sūkurius, įtakojusi žmonią apsisprendi
mus prie balsavimo urną. Savaime suprantama, kad so
vietmečio auklėtiniams, kurie dabar laikomi kompeten
tingais asmenimis vadovauti, nelengva pakeisti savo pa
žiūras bei darbo metodus, ir užtat greitesnio nusistovė- 
jimo vargu ar galima laukti. Politinė sritis, atrodo, jau 
lenkia ekonominę. Nors tos sritys daugeliu atveją labai 
surištos, vis dėlto politinio pastovumo ženklą daugiau 
matyti, negu ekonominio. Lietuva 1994 m. rugpjūčio 13 d. 
valstybiniu mastu paminėjo vienerią metą sukaktį nuo 
rusą kariuomenės išvedimo. Tą pačią minėjimo dieną 
Rusijos karinės pajėgos paliko Vokietiją, Estiją ir Lat
viją. Visa tai laikoma svarbiu įvykiu tvirtinant tą šalią 
nepriklausomybes. Ir Lietuva ten nebe viena be rusą 
kariuomenės. Tą svarbią dieną netylėjo nė JAV preziden
tas B. Clinton’as. Savo pareiškime pasidžiaugė, kad rusą 
kariuomenės pasitraukimas iš Vokietijos, Estijos ir Lat
vijos esąs baigminis tos kariuomenės išvedimas iš Rytą 
Europos ir kad tai Europą įveda į naują pastovumo ir 
bendradarbiavimo laikotarpį. Nėra abejonės, kad tai 
reikšmingas įvykis. O vis dėlto dar ne viskas padaryta. 
KARALIAUČIAUS sritis taipgi yra Rytą Europos 

dalis, o lieka rusą rankose. Vakarą sostinėse apie 
tai tik pašnibždomis kalbama. Kadaise buvęs mū

są brolią prūsą žemės gabalėlis dabar per penkis dešimt
mečius tapo kažkokia išimtine neliečiamybe. Aiškina
ma, kad tai vakariečią dovana rusams, praradusiems 
kare su vokiečiais 20 milijoną žmonią. Kiti mano, kad 
tai reikalingas prietiltis, saugojantis galimą naują vo- 
kiečią veržimąsi į rytus. Abi prielaidos miglotos ir vargu 
ar beatitinka šią dieną europinę politiką, kurioje tautą 
suartėjimas, valstybią bendradarbiavimas tampa veda
mąja linija. Kaip ten bebūtą, tikrovė viena ir aiški: Kara
liaučiaus srityje rusai kuria “mažąją Rusiją”, apie jokį 
pasitraukimą negalvodami. O mums tasai kraštas dar vis 
Mažoji Lietuva, nesibaigiančią nostalgiją gyvoji vers
mė. Tai labai kertasi su skelbiamu džiaugsmu dėl naujo 
pastovumo. Rusą kariuomenė iš Rytą Europos nėra iš
vesta. Ir toliau lieka neaiški, sujaukta politinė bei kari
nė būklė. O kaip tyčia lyg kažkieno užsakyta ironija: ru
sams reikalingas tranzitas iš tos “mažosios Rusijos” į 
didžiąją, ir tai per Lietuvos teritoriją. Tas tranzito klau
simas šiuo metu - viena painiausią problemą. Vieniems 
- tai kažkoks pasikartojančio nuolaidžiavimo variantas, 
pavojingas nepriklausomos Lietuvos saugumui; kiti į tai 
žiūri kaip į neišvengiamą dalyką, o gal net ir gerą progą 
įsigyti nepaprastą didžiojo kaimyno palankumą preky
boje. Ne paslaptis, kad apie tai kalbama su baime: ar 
dabartiniai Lietuvos vadovai sugebės tą tranzito klausi
mą išspręsti be skriaudos nepriklausomybei? Tai egza
minas. Jei suklupsime, sunku bus prieš istoriją pasi
teisinti, kad jo neišlaikėme. Č.S.

PRANEŠIMAS IŠ KAUNO

Nuotaikos po referendumo
Vieni džiaugėsi nepavykusiu balsavimu ir savo džiaugsmą reiškė spalvingomis raketomis, 
kiti stebėjosi tautos nesąmoningumu, treti liūdėjo, kad tauta dar nepabudo, reikšdami baimę 

dėl pavojingo dabartinio letargiško miego - gali pabusti per vėlai

KANADOS ĮVYKIAI

Nelaukti rinkimų rezultatai
Kvebeko parlamento rinki

mus rugsėjo 12 d. laimėjo se
paratistai ir ją vadas Jacques 
Parizeau. Pergalę jam ir sepa
ratistinei Kvebeko partijai 
jau iš anksto pranašavo beveik 
visi viešosios nuomonės tyrė
jai ir ją institucijos. Ta pra
našystė išsipildė. Prieš rinki
mus provinciniame 125 vietą 
parlamente 78 vietos priklau
sė premjero D. Johnsono libe
rals, 33 - J. Parizeau separa
tistams, šešios - kitoms gru
pėms, o aštuonios nebuvo už
pildytos. Po dabartinią rinki
mą abi pagrindinės partijos 
beveik pasikeitė vietomis: 
Kvebeko partija parlamentan 
grįžo su 77 atstovais, libera
lai - su 47, Demokratinės ak
cijos partija - su vienu.

Vadovaujantis parlamentan 
išrinktą atstovą santykiu 77: 
47, susidarė klaidingas įspū
dis, kad separatistas J. Pari
zeau politinėje dvikovoje pa
laidojo liberalą D. Johnsoną, 
kovojusį už Kvebeko pasiliki
mą Kanados federacijoje. 
Klaidingai atrodė, kad dvide
šimt šeštuoju Kvebeko premje
ru tampančiam separatistą va
dui J. Parizeau belieka nedel
siant pravesti referendumą 
nepriklausomybės klausimu. 
Mat Kvebeko atskyrimui nuo 
Kanados pakanka nežymiai 
50% peržengusio balsą mini
mumo referendume. Tokią 
menką daugumą neturėtą bū

ti sunku surinkti ant separa
tistą ranką nešiojamo prem
jero J. Parizeau vyriausybei, 
Kvebeko parlamente turinčiai 
30 atstovą daugumą.

Tačiau šias skubias išvadas 
netrukus pakeitė išsamesnis 
žvilgsnis į statistinius rinki
mą duomenis. Iš jo paaiškėjo, 
kad Kvebeko parlamento rin
kimuose teisę balsuoti turė
jo 4,8 milijono kvebekiečią, 
o balsavo 3.911.828. Iš šio bend
ro skaičiaus Kvebeko partijos 
separatistai gavo 44,7% balsą, 
liberalai - 44,3%, išrinktas De
mokratinės akcijos vadas Ma
rio Dumont - 6,5%. Tada paaiš
kėjo, kad tokią rinkiminią re
zultatą niekas nebuvo numa
tęs ir ją nesitikėjo. Mat iš tik
rąją Kvebeko partija rinkimus 
laimėjo su 44,7% balsą, o libe
ralai juos pralaimėjo su 44,3%. 
Tą juokingai menką 0,4% skir
tumą tarp abieją partiją tesu
darė vos 15.325 balsuotojai 
iš bendro rinkimuose dalyva
vusią 3.911.828.

Tas tikrai menkas 15.325 bal
są skirtumas separatistinei 
Kvebeko partijai parlamentan 
leido grįžti net su 30 atstovą 
dauguma. Tai įvyko dėl mažą 
rinkiminią apylinkią kaimiš
kose Kvebeko vietovėse, kur 
parlamentarai išrenkami ma
žesniu balsuotoją skaičiumi. 
Tokiose apylinkėse vyrauja 
separatistines idėjas remian-

(Nukelta į 2-rą psl.)

PAMINKLAS SIBIRINĖS TREMTIES KANČIOMS atminti Marijampolėje
Niiotr. Alf. Laučkos

Savaitė Lietuvoje
JAV parama Lietuvos 

energetikos ūkiui
“Lietuvos rytas” skelbia, 

kad rugpjūčio 29 d. Lietuvoje 
buvo pasirašyta vyriausybią 
sutartis dėl JAV paramos Lie
tuvos energetikos ūkiui. Nu
matoma skirti 175 tūkstančius 
dolerią valstybinės įmonės 
“Lietuvos energetikos siste
ma” telekomunikaciją tinklo 
atnaujinimui ir Lietuvos spe
cialistą mokymui. Pagalba ski
riama iš JAV Tarptautinės 
plėtros agentūros fondo 
(USAID) per Prekybos ir plėt
ros agentūrą (USTD) yra viena 
iš daugelio projektą, kuriuos 
pažadėjo JAV prezidentas Bill 
Clinton susitikime su prezi
dentu Algirdu Brazausku. JAV 
jau yra suteikusi daugiau kaip 
vieno milijono dolerią negrą
žinamą pagalbą Lietuvos ener
getikos sistemai, atnaujinimo 
darbams Elektrėną elektrinė
je, Klaipėdos naftos termina
le ir Mažeikią “Naftos” įmo
nėje.

Svarstys užsieniečią teisę 
pirkti žemę

BNS pranešimu, Lietuvos 
vyriausybė rugpjūčio 31 d. pa
tvirtino konstitucijos 47-ojo 
straipsnio pataisas, įgalinan
čias užsienio valstybią pilie
čiams Lietuvoje pirkti žemę. 
Dabar užsieniečiai gali žemę 
nuomotis 99-eriems metams, 
kas laikoma kliūtimi investi
cijoms. Nuosavybės teisės su
teikimas ligšiol buvo stabdo
mas argumentu, jog nenorima 
“parduoti Lietuvos”. Seimas 
svarstys pataisos projektą, 
jeigu jį pateiks ne mažiau 
kaip ketvirtadalis seimo na- 
rią. Dėl pataisos turi būti 
balsuojama du kartus su tri- 
ją mėnesią pertrauka, ir bus 
priimta, jeigu abu kartus už 
ją balsuos ne mažiau kaip du 
trečdaliai (94) seimo narią.

ELTA rašo (rugsėjo 6), kad 
Lietuvią tautininką sąjunga 
paskelbė, jog prieštaraus že
mės pardavimo užsieniečiams 
įteisinimui, nes leidimas par
duoti jiems žemę taptą “dar 
viena landa korumpuotiems 
valdininkams”, pasak seniū
no Leono Milčiaus.

Kalbėjo Rusijos ekonomikos 
ministeris

Pasikalbėjime su “Lietuvos 
rytu” rugsėjo 2 d. Rusijos mi- 
nisterio pirmininko pavaduo
tojas ir ekonomikos ministe
ris Aleksandras Sochin teigė, 
kad laisvos prekybos sutartis 
su Lietuva nepasirašyta dėl 
to, kad ligšiol jos pasirašomos 
tik su NVS šalimis. Dėl to pa
siūlytas didžiausio palankumo 
statusas, kuris leistą suma
žinti dabartinius dvigubus 
muitus. Pasak jo, “mes sutarė
me ir dėl to, kad ši sutartis 
būtą pasirašyta kaip sutarčią 
paketo dalis”. Dar neaptartas 
krovinią tranzito į Karaliau
čiaus sritį per Lietuvos teri
toriją klausimas ir buvusią 
kariškią pensinis aprūpini
mas. Jo žodžiais, Lietuvos pu
sė su šiais klausimais sutiko. 
Toliau jis pasakė, kad pasi
rengta šias sutartis priimti 
“paketu”, kad palengvintą ją 
patvirtinimą Rusijos seime. 
Lietuvai pasiūlytas normalus 
prekybos statusas, o Lietuva 
pasiūlius normalą tranzito 
režimą, kad “išsispręstą 
opiausios mūsą parlamento 
problemos”, kad greičiau įsi
galiotą didžiausio prekybos 
palankumo statusas.

Pasisakė dėl karinio tranzito
“Lietuvos aido’’ pranešimu 

(rugsėjo 3 d.), prezidentas Al
girdas Brazauskas teigia, kad 
Rusijos karinis tranzitas su
daro “labai nedidelę dalytę” 
krovinią srauto, kuris yra 
“ekonomiškai naudingas mū
są transporto organizacijoms, 
ypatingai geležinkeliui” ir 
šiuo reikalu reikia drąsiai 
vykdyti sutartį su Rusija, nes 
tai būtą normalu Lietuvai sto
jant į Europos sąjungą, ir tai 
nėra karinis bet eilinis eko
nominis susitarimas.

Lietuvoje atsilankęs Rusijos 
federacijos tarybos pirminin
kas V. Šumeiko pasakęs, kad 
numatyta susitarimą pasirašy
ti jau rugsėjo mėnesį.

Opozicijos vadovas prof. Vy
tautas Landsbergis pokalbyje 
su svečiu pabrėžė, jog tran
zitas įtraukia Lietuvą į Ru-

ANTANINA GARMUTĖ

Referendumo pralaimėjimas 
nestebina. Stebina, netgi šiur
pina kitkas. Rugpjūčio 27 d., 9 
v.v., ėmė galutinai ryškėti bal
savimo rezultatai. Televizija 
rodė: Kaune ir Panevėžyje - 
per 41%, Vilniuje apie 9% ...

Logika: tauta turi tokią val
džią, kokios yra verta, ir tokią 
tvarką, kokios nori. Kaip toje 
rusą dainoje: “Mūsą liaudis visa
- alkana ir basa” atsiliepė į val
dančiosios LDDP ir Preziden
to kreipimąsi referendume ne
dalyvauti.

Ką gi, kaip pasiklos, taip mie
gos lietuviai. Ramiai toliau 
žiūriu vakarines televizijos 
laidas, kažkokį filmą, jau ne
sidomėdama paskutinėmis ži
niomis.

Džiaugsmo raketos
Staiga už langą driokstelė

jo - vieną, antrą, trečią ... kar
tą. Iš vaikystės atplūdo karo 
prisiminimai - taip bombarda
vo Kauną. Pripuoliau prie lan
gą. Vakarą ir šiaurės pusėje 
buvo tamsu. Rytuose irgi nieko 
nesimatė. Užtat pietą pusėje, 
kažkur miesto apačioje, slėny
je, dusliai griaudė lyg iš pa
tranką ir į dangą kilo spalvo
tos raketos. Beveik kaip sutin
kant Naujuosius metus. Kieno 
džiaugsmą rodė šis saliutas? 
Kokią pergalę? Kieno ir prieš 
ką? Negi prieš pačius save? 
Ir su kokia švente sutapo šis
- “triumfas?” (Juk sovietinę 
armiją išvedė keturiom die
nom vėliau). Neilgai truko 
dirbtinis griaustinis, bet, ne
maloniai nuteikė ir tarsi įspė
jo: jeigu Tėvynei vėl pasikar
totą 1940-ją situacija, atsiras
tą žmonią, kurie klotą gėles po 
svetimą tanką vikšrais!

Sukluskite, išeiviai ir 
tremtiniai!

Pralaimėtas referendumas 
įspėja išeiviją ir tremtiniją - 
tą ištikimiausiąją Nepriklau
somybės idealams lietuvią tau
tos dalį. Išeivius: nešelpkite, 
brangieji, nei iškylaujančią 
Jūsą kraštuose komunistą, nei 
skurstančią Tėvynėje abejin
gąją mankurtą. Juk komunis
tai ir taip prisiplėš (jeigu dar 
nespėjo), o minėtiems skur
džiams skurdas reikalingas 
taip, kaip žuvims vanduo!

O Jūs, tremtiniai, nesibijo
kite Sibiro, nes, anot radviliš
kietės Paulinos Motiečienės, 
“dabar stribvaikiai galės veik
ti nevaržomai čia pat Lietu
voje. Betgi iš mūsą jau ne ką 
telaimės. Svarbiausia - mūsą 
sąžinės tebūna laisvos nuo 

sijos strateginius tikslus. Šu
meiko mano, kad pasirašius 
tranzito susitarimą, Lietuva 
kontroliuos karinius perve
žimus.

Buvęs derybą su Rusija de
legacijos vadovas, ambasado
rius Česlovas Stankevičius 
“Lietuvos aide” (rugsėjo 8) 
aiškina, kad nors kalbama, 
jog karinio tranzito taisyk
lės bus vienodos visiems kraš
tams, kitą norinčią pervežti 
nėra, išskyrus gal Gudiją, ar 
dar kitas NVS valstybes. Jis 
primena, kad nors nebėra 
ankstesnio laikotarpio prie
šišką bloką, bet dabar yra “Ru
sijos integracijos erdvė” ir 
“Europos integracijos erdvė”, 
tarp kurią yra “sąlygiška ta
koskyros linija”, ir pasisakan
tys prieš karinį tranzitą pa
laiko Lietuvos pasilikimą Eu
ropos įsijungimo pusėje, Eu
ropos gynybos sistemoje, ir to
limesnį karinį bei ekonominį 
bendradarbiavimą su ja.

(Nukelta į 2-rą psl.) 

graužaties - viską padarėm, 
ką galėjom”.

— Kaip tau patinka sumen
kusi tauta? - ant rytojaus pa
klausė mane buvusi tremtinė 
Onutė Gedutienė, vienos iš 
Kauno rinkiminią apylinkią 
komisijos narė. - Mes iš kai
lio nėrėmės visą tą laikotar
pį, aiškindami žmonėms, ieš
kodami namą, kurią nėra, tiks
lindami sąrašus. Bet aukščiau 
bambos neiššoksi.

Nieko nėra amžino. “Kai 
smegenys nukrenta žemyn, rei
kia, kad kas nors ten stuktel- 
tą” - prisiminiau neseniai Aly
taus mitinge pasakytą monsin
joro Svarinsko posakį.

Akla Kauno poetė - optimis
tė Marija Misevičienė, šiuo me
tu leidžianti savo eilėraščią 
knygelę, papasakojo man nau
ją anekdotą. Klausia Stalinas 
Beriją, ką daryt, kad visi tap
tą komunistais? Ogi, va, bėgio
ja višta, - sako Berija. Pagauk 
ją ir gyvą nupešk. Žiūrėk, kas 
bus. Pagavo. Nupešė. Dabar 
paleisk, - tarė Berija. Paleido. 
Bet... višta jau nebėgo - ji pri
siglaudė prie savo skriaudėjo: 
skriausk toliau! Taip ir čia - 
juo daugiau skriaudžia, - juo 
labiau nuskriaustasis glau
džiasi. Mūsą tauta dabar - kaip 
ta nupešta višta ...”

Kur tokio žmonią abejingu
mo šaknys, stengiamės išsiaiš
kinti su Kauno Rezistencijos 
ir tremties muziejaus darbuo
toja dzūką krašto dukra Onute 
Valevišiene. Ji sako:

— Moralinis spaudimas. 
Niekšiškai elgėsi - niekšiškai 
ir išėjo. Prisidėjo jaunimo abe
jingumas. Dvasiškią nuošalu
mas arba pavėluotas reagavi
mas. O dažnas, ypač kaime, 
Landsbergio ir vardo baidėsi 
kaip velnias kryžiaus. Dabar 
mes - tautos valia įsiteisinusi 
skriaudėją ir skurdžią valsty
bė, su chaosu, korupcija, mafi
ja ir kitom negerovėm.

Kitą nuomonės
Nemažiau įdomios ir kitą 

pašnekovą mintys. Technologi

AŠ ŠAUKIU IŠ GPIOVIŲ, 
IŠ PAISTU, Iš KGB P0~ 
ŽEH/U, Iš 5IBIP0 LEDYNU.

DIEVE, NEATIMK IŠ TRU- 
T0SUTFMINTIE5 
LIETUVA, ATSIBUSK !

Vienas iš daugelio plakatą Vilniuje prie buvusios KGB būstinės. 
Čia jau nebe pirmą mėnesį tęsiasi kova už teisę valdyti sovietmečio 
archyvus Nuotr. Alf. Laučkos
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jos universiteto studentė, 
tremtinią duktė neslepia:

— Nesidomiu politika. Ne
balsavau. Kam? Visi kvaili, 
išskyrus Brazauską. Na, tėvai 
kentėjo tremtyje. Daug kas 
kentėjo. Tos kančios praėjo. 
Reikia žiūrėti į ateitį, o ne am
žinai verkti. Suvedinėti sąskai
tas. Kuo rusai blogi? Labai ge
rą draugią turiu! Amerikos lie
tuviai nuo tautos atskilę. Jie 
tik savęs žiūri. Šykštuoliai. 
Džiaugiasi kailį išnešę. O jūs 
čia pasiuskit...

Studentas iš kaimo trauko 
pečiais...

— Kokie čia dar balsavimai? 
Man viskas gerai! Alaus yra. 
Mergą yra. Dėdė vasarą dole
rią paliko. Gyvenk ir žvenk!

Daržovią pardavėja byloja 
savo draugėms visai nesivar
žydama pirkėją, laukiančią 
eilėje:

— Žmones žudė banditai. O 
gynė gynėjai, stribais apšauk
ti. Žinau - man tėvas pasako
jo! Nebalsavau, nes tai - ban
ditą ir ją giminią išmislas. Kad 
vežė į Sibirą, tai gerai - net 
Salomėja Nėris tam pritarė. 
Tik per daug ją sugrįžo tą trem
tinią.

Bene jautriausiai reagavo 
buvę partizanai - suvalkietė 
Konstancija Valiūnienė - jos 
4 broliai žuvo miške - ir Alfon
sas Gedutis iš Žemaitijos.

— Aš negaliu suprasti ir pa
teisinti šio spektaklio, - sa
ko Alfonsas. - To įsikalbėjimo 
apie savo neklystamumą ir žvė
riško įsikibimo į valdžią. Ir už 
ką mes galvas guldėm, kalėji
mus praėjom? Už ką bunke
riuose mūsiškius granatos ir 
minos sudraskė? Imu galvoti, 
kad esu pragare, kai matau 
pirmąjį kompartijos sekreto- 
rią, priimantį Lietuvos kari
ninką priesaiką...

Ne, dar nesame pragare. Ir 
ne istorijos šiukšlyne. Apati
jos prislėgta, smauglio žvilgs
nio užhipnotizuota letargu 
miega mūsą Lietuva. Pabus. 
Bet juo ilgiau truks šis miegas, 
juo skaudesnis bus pabudimas.
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Kryžių kalnas - didysis liudijimas
Ganytojinis Lietuvos vyskupų laiškas, primenantis istorinį 

Šv. Tėvo apsilankymą Lietuvoje metinių proga
KRYŽIŲ KALNAS netoli Meškuičių - simbolinė Lietuvos tikinčiųjų tvirtovė. Čia Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
prieš vienerius metus meldėsi ir laimino laisvam gyvenimui atgimstančių lietuvių tautų Nuotr. J. Bindoko

MYLIMI BROLIAI IR SESERYS!
Švenčiame Šv. Tėvo Jono- 

Pauliaus II apsilankymo Lie
tuvoje metines. Šį apsilanky
mą vertiname kaip Dievo dova
ną Lietuvai, Bažnyčiai ir kiek
vienam iš mūsų. Laikas, kurį 
Šv. Tėvas pasirinko atvykti į 
Lietuvą, buvo ypatingas; kai 
kam atrodė, kad net nelabai 
tinkamas, nes per daug buvo 
suirutės, susipriešinimo ir 
pasimetimo. Šventajam Tėvui 
atrodė kitaip; susirūpinęs sa
vo kaimene vyriausias Bažny
čios Ganytojas atvyko tada, 
kai mes labiausiai buvome rei
kalingi jo pavyzdžio, maldos 
ir pamokančio žodžio.

Šventasis Tėvas buvo su mu
mis. Mes jį matėme, girdėjome 
ir lietėme. Mes matėme, kaip 
jis šypsojosi, laimino, kalbė
jo ir meldėsi. Mes buvome gir
dėję daug žodžių apie dvasin
gumą, o dabar pamatėme as
menybę, iš kurios širdies spin
duliavo atlaidumas, gerumas, 
dvasingumas ir kiekvieno žmo
gaus vertinimas. Tačiau nuo
stabu, kad su tokia didele jė
ga traukdamas žmones prie sa
vęs, Šv. Tėvas mus patraukė ne 
tiek prie savęs, kiek prie ne
matomos tikrovės, kurią mes 
vadiname antgamtiniu gyveni
mu. Mes keliąs dienas gyve
nome tuo, ką juto ir išgyveno 
Palestinos žmonės, kai tarp 
jų vaikščiojo ir mokė Jėzus 
Kristus.

Šventasis Tėvas meldėsi 
drauge su mumis. Suklupęs 
prie Aušros Vartų Gailestin
gumo Motinos, jis kalbėjo Ro
žinį. Meldėsi už Lietuvą, dras
komą neapykantos ir egoizmo, 
meldėsi už Bažnyčią, persekio
jimų išvargintą ir ieškančią 
kelio į žmonių širdis, meldė
si už mus, ištroškusius laisvės, 
bet nemokančius atsakingai ja 
naudotis.

Šv. Tėvas atėjo pasimelsti 
prie žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę kapų Antakalnyje. “Atei
nu, o Viešpatie, kaip ramybės 
ir vilties piligrimas, kad prie 
kapų paskutinių Lietuvos kan
kinių, jų protėvių ir jų senų 
priešų skelbčiau tikėjimą Ta
vimi ir mūsų prisikėlimu ... 
Padaryk, Viešpatie, kad tie 
kryžiai, primenantys dar nese
nus brutalios prievartos ir 
priešiškumo laikus, būtų ty
liais, tačiau nuolatiniais gynė
jais nuo naujų skaudžių išgyve
nimų, kuriuos neša akla ideo
logijos jėga, tautinė puikybė 
bei sąmoningas žmogaus kil
numo nepaisymas”.

Vingio parke, Santakoje ir 
Kryžių kalne mes turėjome ga
limybę drauge su Šv. Tėvu da
lyvauti jo aukojamose šv. Mi
šiose. Išgyvenome Kalvarijos 
aukos sudabartinimą ir mūsų 
visų vienybės pajutimą. Bu
vome kaip viena šeima, turinti 
tėvą ne tik danguje, bet ir že
mėje.

Šventasis Tėvas skelbė Die

A.a. ALFONSUI BALČIŪNUI 
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai ALDONAI, 
vaikams bei jų šeimoms ir uošvei JADVYGAI MIKA
LAUSKIENEI-

Aldona ir Valentinas Rutkauskai
Joana Kuncaitienė
Eva ristas Fed a ras
Danutė ir Jurgis Vidžiūnai (Čikagoje)

vo žodį. Jis atvyko į Lietuvą, 
kaip Ganytojas, juntantis Vieš
paties uždėtą pareigą skelbti 
Evangeliją. Mes visi, jauni ir 
seni, darbininkai ir politikai, 
dvasiškiai ir pasauliečiai, lau
kėme tiesa ir meile persunkto 
bei Šv. Dvasios įkvėpto žodžio 
ir jį išgirdome.

Šv. Tėvas sakė dvasiškiams: 
“Tebūnie svarbiausia jūsų pa
reiga - tarnauti broliams”. 
Pasauliečius ragino: “Imki
tės apaštalinės atsakomybės 
Bažnyčioje ir įvairiose visuo
meninio gyvenimo srityse”. 
Vienuoliams priminė reikalą 
“atsinaujinti ir veiksmingai 
prisidėti prie Lietuvos dva
sinio atsinaujinimo”; diplo
matams - “ginti atsikuriančios 
tautos ir kviekvieno žmogaus 
interesus”. “Neužtverkite pro
tui kelio, vedančio į Dievą”,
- Šv. Tėvas ragino mūsų inte
lektualus. - Nebijokite atver
ti durų Kristui”. Jaunimą per
spėjo neklausyti klaidingų pra
našų balso, neiti pašlijusios 
dorovės keliu ir nelaikyti egoiz
mo gyvenimo būdu, priešingai,
- atsakingai naudotis laisve, 
pasitikėti Bažnyčia ir būti 
naujosios evangelizacijos šauk
liais. Popiežius ragino Lietu
vos žmones vieningai dirbti 
Lietuvos ir Bažnyčios labui 
remiantis Evangelija: “Kris
tus tebūna jūsų gyvenimo, jū
sų demokratijos ir ateities 
uola”.

Ne tik Šv. Tėvas padovanojo 
Lietuvos žmonėms savo meilę, 
maldą ir tiesos žodį, bet ir Lie
tuva turėjo ką padovanoti bran
giam svečiui. Ta dovana buvo 
Kryžių kalnas: “Dėkoju jums, 
lietuviai, už šitą Kryžių kal
ną, už tą didelį liudijimą, duo
tą Dievui ir žmonėms. Liudiji
mą duotą per Nukryžiuotojo ir 
Prisikėlusio Kristaus paslap
tį. Liudijimą, duotą savo isto
rijai ir visoms Europos ir pa
saulio tautoms”. Kryžių kalną 
Šv. Tėvas ilgai nešios savo šir
dyje ir apie jį kalbės Romos 
maldininkams bei pasauliui.

Prabėgo metai laiko nuo Šv. 
Tėvo vizito į Lietuvę. Ši pro
ga leidžia mums ne tik prisi
minti brangias jo apsilankymo 
valandas, bet ir patikrinti, ar 
mūsų širdys buvo geroji žemė, 
kuri priima Evangelijos grūdą 
ir duoda šimteriopą vaisių. Kad 
taip įvyktų, melskimės drauge 
su Šv. Tėvu, kaip jis meldėsi 
prie Šiluvos Marijos: “Geroji 
Motina, tu išklausai lietuvių 
prašymus ir surenki jų viltis. 
Duoki jiems užsidegimo ir drą
sos nugalėti materialinius ir 
moralinius sunkumus; padaryk 
vaisingus jų rankų ir proto dar
bus; apsaugok šeimų židinių 
džiaugsmą, visuomeninio gyve
nimo vienybę, palaikyk ateities 
labui darbuotis pasiryžusią 
viltį!” Amen.

Lietuvos kardinolas, 
arkivyskupas ir vyskupai 

1994.08.18

Kariniai rusų traukiniai ir pavojai
Lietuva, atsidūrusi tarp rusų valdomos Karaliaučiaus srities ir Rusijos, yra verčiama 

leisti karinį tranzitą per savo teritoriją be jokios kontrolės ar apribojimo

S. POVILAS ŽUMBAKIS

Rusijos kariuomenė iš Lietu
vos pasitraukė prieš metus po 
ilgų ir įtemptų Vytauto Lands
bergio derybų su Maskva. Bet 
negalintys paleisti imperijos 
iš savo rankų generolai ir jų 
remiami politikai šį pasitrau
kimą vertino kaip taktinį, ne 
strateginį pralaimėjimą.

Šiandien per Lietuvą į Kara
liaučiaus sritį ir iš ten kari
niai rusų traukiniai rieda be 
jokio patikrinimo. Jiems prez. 
A. Brazausko valdžia davė lei
dimą vežti įvairius ginklus, ka
rinę amuniciją ir net branduo
lines medžiagas.

Ką jie veža šalia tų prekių, 
niekas nežino. Kariniai rusų 
lėktuvai skraido Lietuvos erd
vėje kada tik nori be jokio lei
dimo. Specialios teisės Rusi
jai mūsų tautiečiams Lietuvo
je ir užsienyje kelia didelį ne
rimą. Tas nerimas kyla dėl 
dviejų priežasčių.

Pirmiausia toks laisvas kari
nių pajėgų pervežimas ir nesi
skaitymas su Lietuvos erdvėfe 
teisėmis primena Raudonosiom 
armijos išreikalautas teises 
Lietuvoje 1940-siais. Būtų la
bai lengva sukelti provokaci
ją, o po to atskubėti gelbėti 
“nuskriaustųjų”. Tai yra du 
dideli Lietuvos suvereniteto 
pažeidimai. Juo daugiau tokių 
pažeidimų, juo silpnesnė Lie
tuvos suvereniteto teisė.

Krašto nepriklausomybė ir 
laisvė yra pagrįsta daugeliu 
pasaulyje pripažintų teisių: 
teritorijos, ekonomikos, poli
tinės teisėtvarkos ir t.t. Kiek
vienos teisės apribojimas pri
sideda prie tų vertybių maži
nimo, prie suvereniteto pažei
dimo.

Antra, tai dabartinės val
džios slaptumas dėl derybų su 
Rusija ir bendras nepasitikėji
mas tos valdžios žmonėmis už
sienio reikalų srityje. Kadangi 
karinis tranzitas turi ryšį su 
pačiomis svarbiausiomis sau
gumo sritimis, LDDP valdžia, o 
ypač prez. Algirdas Brazaus
kas, turėtų suprasti, jog buvę 
paklusnūs Maskvos biurokra
tai negali būti neįtariami, kai 
jie tariasi tokiais jautriais 
klausimais su Maskva.

Kai prez. A. Brazausko val
džia perėmė krašto valdymą, 
vienas pirmųjų žingsnių tarp
tautinių santykių eigoje buvo 
pašalinti derybų su Maskva 
grupę, kuri buvo Aukščiausios 
tarybos sudaryta iš įvairių pa
žiūrų žmonių. Į tą grupę įėjo 
K. Prunskienė, R. Ozolas, B. 
Kuzmickas, A. Abišala, A. Sau
dargas, Č. Stankevičius ir V. 
Landsbergis.

LDDP toms deryboms pasky
rė savuosius ir nutarė slaptai 
tartis su savo kolegomis Mask
voje. Tai sukėlė didelį nepasi
tikėjimą Vakaruose.

Kai kurie darbiečių atstovai 
ir net mūsų vakariečiai bando 
aiškinti, jog modernioje Euro
poje niekas nevaržo traukinių 
tranzito (jie paprastai neski
ria karinio ir komercinio tran
zito), esą taip galvoti yra sena
madiška ir ekonomiškai ne
naudinga. Bet jie mato tik dalį 
tikrovės.

Jeigu derybos vyktų viešai 
ar bent derybų komandoje da
lyvautų opozicinių partijų at
stovai, būtų daug lengviau su
prasti, kas yra daroma. Būtų 
lengviau pasitikėti.

Reikia skirti susisiekimo ry
šius tarp demokratinių valsty
bių ir kraštų, kuriuose vyrau
ja ekonominė, politinė ir kri
minalinė suirutė. Kas kontro
liuoja Rusijos valdžią? Ar da
bartinė jos valdžia turi įtakos 
karinėms pajėgoms ir genero
lams, kurie elgiasi savarankiš
kai ir gan drąsiai, kaip kad anų 
laikų kiniečių karo “lordai”. 
Rusijoje generolai organizuo
jasi politiškai. Pvz. apie gene
rolą Alexander Lebed’ą, vieną 
kiečiausių buvusių komunistų, 
vis daugiau ir daugiau kalbama 
kaip apie būsimą prezidentą 
arba bent gynybos ministerį. 
Jis ir kiti generolai esą pra
mato didžiąją Rusiją, panašią 
į buvusią Sovietų Sąjungą - su 
atominiais ginklais ir karine 
jėga. O prarastas teritorijas 
būsią nesunku atsiimti, panau
dojant ekonominį, politinį 
spaudimą (reikalui esant ir 
karinę jėgą), ypač suteikiant 
dvigubą pilietybę visiems ru
sams, kurie to pageidautų Lie
tuvoje bei kitose “respubli
kose”.
-Jeigu prez: A. Ęrazausko val

džios atstovai yra įsitikinę, jog 
tie nepatikrinti, karinių prekių 
traukiniai nėra pavojingi, gal 
galėtų paaiškinti mums, kaip 
jie yra pasiruošę apsaugoti gy
ventojus, gyvenančius netoli 
tų pravažiuojančių traukinių 
bėgių tuo atveju, jeigu sprog
tų gabenami šoviniai ar pasi
piltų branduolinių ginklų che
mikalai?

Kaip Lietuvos vyriausybė ži
no, kad tuose vagonuose nėra 
kontrabandos, narkotikų ar 
branduolinių medžiagų, vis

Savaitė
■o

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
■ L. ’

Steigiasi savanorių 
kūrėjų įkyriai . ■>

“Lietuvos aidąs” rugsėjo 6 d. 
laidoje skelbia, kad rugsėjo 2 
d. Vilniaus karininkų ramovė
je susirinko Vilniuje ir apy
linkėje gyvenantys Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savano
rių sąjungos (LKKSS) nariai 
ir įsteigė Vilniaus apskrities 
skyrių. Toks skyrius jau vei
kia Kaune ir taipgi pradėta 
burtis rajonuos,e. Ši sąjunga 
yra savarankiška visuomeni
nė organizacija, kurios tiks
las yra apsaugoti ir ginti Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, ugdyti tautinę savimo
nę, piliečio savigarbos jaus
mą.ir supratimą, stiprinti vals
tybingumą, rūpintis savo na
rių bei kitų nepriklausomy
bės gynėjų atminimu ir jų šei
mų materialine įjūkle.

Steigiamajame susirinkime 
buvo išrinkta valdyba, revi
zijos komisija ir garbės teis
mas. Ilgai trukusiose disku
sijose savanoriai išreiškė di
delį susirūpinimą, kad ligšiol 
nebuvo nuteistas nė vienas 
lietuvių tautos tautžudystės 
vykdytojas, neapdovanotas 
Vyčio kryžiumi nė vienas par
tizanas, partiząnai apkalti
nami stribų ir okupacinės ka
riuomenės padarytais nusikal
timais, partizanų vardas žemi
namas, jų šeimos diskriminuo
jamos. Dalyviai teigė, jog 
stengiamasi silpninti kariuo
menę ir LKKSS, jos sudėtinę 
dalį, prastai ją ginkluojant 
ir apie ją kuriant neigiamą 
nuomonę. 

dažniau ir dažniau įvairiais 
keliais atsiduriančių Vaka
ruose ir taip reikalingų tarp
tautiniams teroristams? (“Rus
sia’s army and politics, ALEX
ANDER NAPOLEONOVICH”, 
The Economist, August 27, 
1994). (“Leaning on the Balts”, 
The Economist, August 27,1994).

Mes žinome, kaip Vakarų 
saugumo žinybos rūpinasi to
kia branduolinių medžiagų 
prekyba bei narkotikų perve
žimu. Ar Lietuva taps tokia Pie
tų Amerikos bananų valstybe, 
kurios pareigūnai krausis di
delius turtus iš tokių perveži
mų? Turtų atskleidimo įstaty
mai dabartinei Lietuvos val
džiai nėra priimtini. Gal slap
to, karo tranzito klausimai pi
nasi su brangių namų ir didžiu
lio turto krovimu Lietuvoje, kai 
daugumas gyventojų rūpinasi 
tik šiltu kambariu ir kepalu 
duonos?

Ar tie žmonės Vakaruose, per 
pirštus žiūrintys į karinį tran
zitą ir vis primenantys mums, 
kad Jeigu rusai norėtų, galėtų 
užlipti Lietuvą pėr kelias die- 
nas?inano, jog pvz, Amerika su
tiktų tokiomis sąlygomis leis
ti Meksikai pervežti branduo
linius ginklus, sprogstamąją 
medžiagą, šovinius ... per JAV 
į Kanadą? Ar jie nemato teisi
nio skirtumo tarp krašto kari
nio užėmimo ir kariuomenės 
įsileidimo?

Ar Rusijos valdžia sutiktų, 
jei Vokietija ir Japonija staiga 
nutartų siųsti uždarus, netik
rinamus karinius traukinius 
per Rusiją? Jeigu nesutiktų, ar 
mūsų liberaliniai politikai iš
drįstų kritikuoti rusus? (ALR)

Lietuvoje
Gynybos ministerių 
susitikimas Danijoje

Kopenhagoje rugsėjo 11 d. 
įvyko Skandinavijos kraštų, 
Didžiosios Britanijos ir Bal
tijos valstybių gynybos minis
terių susitikimas, kuriame bu
vo pasirašytas memorandumas 
dėl paramos kuriant Baltijos 
taikos palaikymo batalioną. 
Danija, Švedija, Norvegija, 
Suomija ir Didžioji Britanija 
įsipareigojo teikti įvairią 
paramą. Taip pat numatyta 
konkreti tarptautinės pagal
bos programa. Didžioji Bri
tanija apsiėmė apmokyti ka
rius anglų kalbos ir organi
zuoti bendrą kovinį parengi
mą. Skandinavijos kraštai 
perteiks savo taikos palaiky
mo misijų patyrimą. RSJ

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tys prancūzų kilmės kvebekie- 
čiai. Proporciniu požiūriu ma
žiau balsuotojų turinčiose 
rinkiminėse apylinkėse J. Pa- 
rizeau lengviau galėjo pasi
didinti atstovų skaičių parla
mente. Ontario NDP premje
ras Bob Rae pirmas pastebėjo 
komiškai išsikovotą J. Pari- 
zeau separatistų daugumą 
15.000 balsuotojų dėka.

Dabar staiga paaiškėjo, kad 
rinkimus pralaimėjęs Kvebe
ko liberalų naujasis vadas D. 
Johnsonas tebėra gyvas, nežu
vęs politinėje rinkiminio va
jaus kovoje. Su 46 savo atsto
vais jis bus pajėgus sudaryti 
rimtą opoziciją separatisti
niams dvidešimt šeštojo prem
jero J. Parizeau posūkiams.

Mirtis nužudo kūną, bet 
didelių asmenybių mintys lieka, 
likusius šaukdamos gyvenimam 
Tačiau artimieji kenčia skausmų.

Su šiuo pasauliu atsisveikinus

a.a. dr. JUOZUI GIRNIUI,
jo žmonai ONUTEI, sūnums - RAMŪNUI, SAULIUI, 
KĘSTUČIUI, kitiems artimiesiems bei visai lietu
vių visuomenei, nustojusiai didelio mąstytojo, reiš
kiame užuojautą-

Lietuvių fronto bičiuliu taryba

MIELAI SESUTEI

a.a. ELENAI ŠTAREVIČIENEI
Kalifornijoje mirus, 

jos broli ČESLOVĄ TIŠKEVIČIŲ nuoširdžiai 
užjaučiu -

Steponas Narmontas

AfA 
ALFAI BALČIŪNUI

Winnipege mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
ALDONAI ir visai šeimai -

Paulina Šimkevičienė
Irena Vibrienė
Genė ir Romas Šimkai

BRANGIAM VYRUI IR TĖVUI

a.a. ALFAI BALČIŪNUI
Winnipege mirus,

skausme likusią žmoną ALDONĄ ir šeimą nuošir
džiai užjaučiame -

A. A. Sergaučiai, Mississauga

A. V. Tautkevičiai, Windsor

AfA 
ALFONSUI BALČIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną ALDONĄ, dukrą, sūnus su šeimomis, gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Buvę VVinnipegiečiai: 
J. Č. Kūrai 
E. P. Žuliai

Į provincinio parlamento rin
kimus premjero D. Johnsono 
liberalai ėjo, kovodami už Kve
beko pasilikimą Kanados fe
deracijoje. Jis taipgi įsiparei
gojo federacinės Kanados rė
muose siekti didesnės darbo 
pasiūlos Kvebeke.

Daugiausia atstovų liberalai 
laimėjo Montrealyje, kur yra 
didesnis skaičius anglų kilmės 
kvebekiečių. Liberalai stip
resni ir kai kuriose kitų mies
tų rinkiminėse apylinkėse, kur 
gyventojai nori išlaikyti da
bartinį gyvenimo lygį ir tikė
tis aukštesnio.

Tikrąja liberalų pralaimė
jimo priežastimi politiniai ko
mentatoriai laiko kvebekiečių 
nusivylimą juos devynerius 
metus valdžiusiais liberalais. 
Esą ten beveik tradicija tapo 
turėtą vyriausybę pakeisti tre- 
čiuosiuose parlamento rinki
muose. Taip 1985 m. gruodžio 
2 d. įvyko su Kvebeko partijos 
separatistais, o dabar toks pat 
likimas rugsėjo 12 d. ištiko li
beralus. Kadangi provincija 
turi tik dvi politines partijas - 
liberalų ir Kvebeko separatis
tų, nusivylimui pareikšti jos 
pakeičiamos eilės tvarka. Ki
to pasirinkimo kvebekiečiams, 
turintiems tik dvi partijas, 
nebėra.

Nusivylimą buvusio premje
ro R. Bourassos vadovautais li
beralais kvebekiečiai parodė 
J. Parizeau separatistinės Kve
beko partijos išrinkimu. Ta
čiau tai nereiškia, kad Kvebe
ko gyventojų dauguma pritaria 
peršamam Kvebeko atsiskyri
mui nuo Kanados ir nepriklau
somybės paskelbimui. Aiški
nama, kad jiems tik rūpi eko
nominių reikalų sutvarkymas. 

Kvebeko partijos siūlomai 
nepriklausomybei reikės to
kį žingsnį patvirtinančio re
ferendumo. Jis buvo atmestas 
1980 m. ir dabar vėl bus atmes
tas, kai jį išdrįs paskelbti prem
jeru tapęs separatistų vadas J. 
Parizeau. Rūpestį kanadie
čiams kelia tokia kvebekiečių 
taktika, tampanti pavojingu 
politiniu žaidimu su referen
dumais.

Kvebeko partijos vadas J. Pa- 
rizeu rinkiminiame parlamen
to vajuje laimėjimo atveju kal
bėjo apie pagreitintą referen
dumo surengimą. Vėliau pra
sitarė, kad referendumas bus 
paskelbtas po 10 mėnesių. Da
bar jam ankstyvą referendu
mą Kvebeko nepriklausomy
bės klausimu jau siūlo ir Ka
nados ministeris pirm. J. Chre- 
tienas. Tokio referendumo rei
kalauja ir pozicijos vadu Kve
beko parlamente tapsiantis 
liberalas D. Johnsonas bei ki
ti Kanados politikai. Tačiau, 
atrodo, skubus referendumo 
paskelbimas jau nevilioja pa
ties premjeru tapsiančio J. 
Parizeau, rinkimus laimėju
sio vos 15.325 balsais.

Skubaus referendumo tur
būt bus atsisakyta, bet kana
diečius Kvebeko parlamente 
separatistinėmis idėjomis 
kamuos premjeras J. Parizeau, 
o Kanados parlamente - opozi
cijos vadu tapęs L. Bouchar- 
das su savo separatistiniu Kve
beko bloku, Kanados parla
mentas išrinktas tik toje pro
vincijoje. V. Kst.

Paremkite “Tėviškės žiburiu^” 
auka, rėmėjo ar garbės prenume

rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - “TŽ" leidėjai



Kaip buvo uždaromos Vilniaus šventovės 
Pasibaigus sovietinei okupacijai ir atėjus laisvei, prasiskleidžia slaptumo uždanga, slėpusi dramatiškas 
prievartines šventovių uždarymo scenas • Oficialiuose raštuose buvo ironiškai pažymėta - “siūlome 
atiduoti mums šventovės raktus”, o elgtasi labai grubiai - reikalaujant bei grasinant • Vieną tokį 

atvejį yra jautriai aprašęs liudininkas kun. Kazimieras Vaičekonis

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

Tai aprašyti paskatino Vil
niaus arkikatedros klebonas 
mons. Kazimieras Vasiliaus
kas: “Tegul ‘TŽ’ skaitytojai žvilg
teli į tą nežinomą jiems praei
tį”, jo surinktų dokumentų 
pluoštelį - pranešimus kurijai, 
Vilniaus arkivyskupijos valdy
tojo prašymą Stalinui, miesto 
vykdomojo komiteto praneši
mus klebonams, lentelę su už
darymo datom ir kt.

Pirmosios aukos
Pirmos keturios aukos Vil

niuje buvo - Šv. Jono, Šv. Kot
rynos, Šv. Jokūbo ir Šv. Jurgio 
šventovės - visos parapinės. 
1948 m. liepos 22 d. jų klebo
nams buvo įteiktas vykdomojo 
komiteto raštas rusų kalba su 
antspaudu ir parašu - F. Vasil
jevas, pirmininko pavaduoto
jas, skelbiantis minėtą neiš
vengiamybę: “Miesto tarybos 
vykdomasis komitetas siūlo 
Jums šventovės raktus atiduo
ti mūsų atstovui draugui V. 
Černovui.

Klebonų pranešimai kurijai 
rodo, kad raktų paimti daž
niausiai ateidavo trijulė, kal
banti rusiškai, kad su invento
riumi elgėsi nevienodai, o Šven
čiausiąjį išnešti į artimiausią 
šventovę leisdavo be kliūčių.

Pirmų keturių šventovių kle
bonui su “siūlymu” sutiko, rak
tus atidavė. To laiko nuotaiką 
puikiai aprašė liudininkas 
kun. Kazimieras Vaičionis, 
anuomet Šv. Jokūbo šventovės 
vikaras, o dabar (po 10 metų 
kalėjimo, 11 metų tremties) 
Ceikinių parapijos klebonas. 
Atsiminimuose jis pasakoja: 
“Žmonės reagavo gana ramiai 
ir santūriai, nes buvo įbau
ginti tik ką įvykusių siaubin
gų masiškų išvežimų”. Atsimi
nimus papildo pranešimai ku
rijai. Šv. Baltramiejaus šven
tovės klebono B. Jelenskio sa
kinys: “Neturėdamas (!) kitos 
išeities toje padėtyje, bažny
čios raktus atidaviau V. Čer
novui”.

Tikrovės neatitikimą raš
tams atskleidžia ir Šv. Kazimie
ro rektoriaus kun. Jurgio Šikš- 
tėno pranešimas: trys žmonės, 
atėję “iš Vilniaus miesto dar
bo žmonių deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto (...) pa
reikalavo (!) iš manęs bažny
čios raktų (...) pagal raštą”. O 
rašte - “siūlome Jums ...”

Nesiskaitymą su teisėtu 
šventovės šeimininku - savi
valę, ne siūlymą rodo Šv. Igno
to šventovės rektoriaus, Nor
berto Skurkio eilutės: “Manęs 
tuo laiku nebuvo namuose, bet 
komiteto atstovai palaukti ne
sutiko, ir bažnyčią uždarant da
lyvavo tik bažnyčios zakristi
jonas”.

Tą patį veiklos būdą - nesi
skaitymą liudija ir Šv. Kryžiaus 
(Bonifratrų) šventovės rekto
riaus kun. Vinco Taškūno pra
nešimas. Jame nurodytas reli
ginių kultų įgaliotinio leidi
mas (!) šventovei registruoti. 
Minimas raštas, “kuriame pa
žymėta, kad Šv. Kryžiaus šven
tovė yra užregistruota (...) lap
kričio 26 d. “Įgaliotinio teisė
tvarka teveikė kiek ilgėliau 
nei mėnesį, iki 1949 m. sausio 
3 d. Tuomet trys pareigūnai 
rektoriui įteikė raštą: “Siū
lome Jums ...”

Raštas Stalinui
1947 m. birželyje “už anti

tarybinę veiklą” buvo suimtas 
arkivyskupas Mečislovas Rei
nys. Tokioje beteisiškumo, 
grėsmės (išvežimai...), ne
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Raštas, kuriuo buvo uždaromos šventovės Vilniuje sovietmečiu: “Visų šven- 
tują šventovės (Rūdniky 18) valdytojui. Remiantis Religinių kultų tarybos 
prie TSRS ministerių tarybos 1948 m. lapkričio 23 d. nutarimu, Visų šven
tųjų šventovė uždaroma. Miesto tarybos vykdomasis komitetas siūlo Jums 
šventovės raktus atiduoti mūsų atstovui V. Černovui”. Pasirašė F. Vasiljev

vilties ir pasimetimo aplinko
je kurija ėmėsi drąsaus žings
nio. Rugpjūčio 10 d. ji pasiun
tė prašymą Stalinui (vieną pus
lapį teksto, pasirašyto arkivys
kupijos valdytojo nūn. Edmun
do Basio).

Pradėjusi nuo uždarytų šven
tovių adresų, kurija pateikia 
tiek kiekvienos, tiek visų ke
turių tikinčiųjų skaičių - 10.- 
000. (Skaičiai rodo, kad dau
giausia jų bus turėjusi Šv. Jo
no šventovė - apie 4000). O to
liau vos ne pusė prašymo ski
riama šventovių architektūri- 
nei-meninei reikšmei, taikliai 
pastebint, kad jų vertę suvo
kia ne tik katalikai vilniečiai, 
bet ir kitataučiai. Santūraus 
prašymo paskutinis sakinys iš
reiškia mintį dėl vietos val
džios nutarimų atšaukimo: 
“Neabejojame, kad palankus 
mūsų prašymo patenkinimas 
atitiks mūsų šalies liaudies 
darbo masių ne tik religinius, 
bet ir estetinius bei kultūri
nius jausmus”.

Niekas nepadėjo
Lietuvos darbo žmonių jaus

mai - nei religiniai, nei kito
kie - generalisimo nepaveikė 
(gal nė nepasiekė?). Šiaip ar 
taip, atsakymo nesulaukta, Vil
niaus vykdomojo komiteto nu
tarimai nebuvo atšaukti. Maža 
to, rugpjūčio 18 d. - po aštuo- 
nių dienų nuo prašymo datos - 
buvo uždarytos dar dvi švento
vės - Šv. Mykolo ir vizitiečių. 
Iki metų pabaigos to paties 
likimo susilaukė taip pat Šv. 
Ignoto ir bernardinų. Prane
šime kurijai bernardinų šven
tovės klebonas Jonas Kretovi- 
čius parašė: “Koks baisus smū
gis ištiko parapijos tikinčiuo
sius”.

Ta linkme, smūgis po smūgio, 
veikta ir toliau per visus 49- 
uosius, 50-tuosius metus (1950 m. 
kovo 31 d. atiduoti raktus eilė 
atėjo ir Lietuvos šventovių 
motinai - arkikatedrai). 1963 
m. buvo uždarytos garsiosios 
Vilniaus kalvarijų koplyčios. 
Jų uždarymas perkeltine pras
me lyg išreiškė Vilniaus, kar
tu visos Lietuvos, šventovių 
nueitą kelią - kryžiaus kelią, 
Kristaus kančios stoteles. (Dar
bo žmonių vykdomojo komite
to nurodymu koplyčias buvo 
įsakyta nugriauti, nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. O po me
tų, 1964-aisiais, joms būtų su
ėję 300! Įsteigtos jos buvo Vil
niaus vyskupo Jurgio Belazaro 
1664 m. lapkričio 20 d.).

Liudininko atsiminimai
Visuomenės nuotaiką, at

ėjusių paimti raktus laikyse
ną, elgesį, lygį vargu kas tik
riau, įtaigiau bus pavaizda
vęs už minėtus kun. K. Vaičio- 
nio atsiminimus, parašytus 
1988 m. Todėl jie čia pateikia
mi kone ištisai.

Šv. Jokūbo bažnyčioje tuo 
metu dirbo trys kunigai - kle
bonas kun. Piekarskis, altaris
tas kun. Kozak ir vikaras kun. 
K. Vaičionis. Esanti pačiame 
miesto centre mūsų parapija 
buvo labai gyva. Ir per lietu
viškas, ir per lenkiškas pamal
das bažnyčia būdavo pilnutėlė 
maldininkų. Ateidavo nemažai 
inteligentijos, mokinių bei 
studentų, net pačių ministe- 
rių dukros ir sūnūs. Apie bū
simą bažnyčios uždarymą kle
bonas sužinojo jau kelias sa
vaites iš anksto, tik nežinojo 
datos, kada tai įvyks. Buvo įsa
kyta kruopščiai surašyti visą 
bažnyčios inventorių.

Šv. Jokūbo bažnyčia buvo 
turtinga, turėjo daug taurių, 
keletą monstrancijų, gražių 

arnotų, kapų, labai daug kam- 
žų su spalvotomis pelerinomis 
ministrantams, daugybę puoš
nių suknučių procesijantėms. 
Prieš sudarant inventoriaus 
sąrašus prašiau kleboną, kad 
dalį tų liturginių drabužių bei 
indų perleistų neturtingai 
Švenčiausiosios Jėzaus Šir
dies bažnyčiai, kurią aš tuo
met irgi aptarnavau. Bet kle
bonas Piekarskis nesutiko, gal 
bijojo atiduoti kaimyninei baž
nyčiai iš mūsų bažnyčios jau 
pasmerkto pražūčiai invento
riaus.

Ir štai 1948 m. liepos 22 d. 
apie pusiaudienį, į kleboniją, 
kuri sujungta su bažnyčia, pa
sibeldė keliolika rusiškai kal
bančių vyriškių. Tai buvo keli 
Vilniaus vykdomojo komiteto 
nariai, keli religinių kultų 
įgaliotinio ir NKVD atstovai, 
keli viršininkai iš rusų ir žy
dų teatrų. Visi parinkti vidu
tinio amžiaus, stiprūs, matyt, 
tikėtasi pasipriešinimo. Pasi
sako, kad jie valdžios yra at
siųsti uždaryti mūsų bažnyčios, 
įsako kuo greičiau atidaryti 
zakristiją, kad ten būtų sku
biai padaryta bažnytinio turto 
revizija.

Tuo metu nė vieno parapijie
čio nebuvo. Apstulbę ir išsi
gandę mes tik du - kun. Pie
karskis ir aš - tebuvome toje 
baisioje bažnyčios uždarymo 
procedūroje. Iš spintų pradė
jo svaidyti ant žemės arnotus, 
kapas, albas, stulas, kamžas. 
Gražesnes liepė pasirinkti 
rusų ir žydų teatrų atstovams. 
Tie rinkosi ir darė pasirinktų 
kulto reikmenų sąrašus, pažy
mėdami juokingai mažas kai
nas: gražus arnotas - 2 rubliai, 
kamža - 50 kapeikų, taurė - 10 
rublių.

Galop viršininkas liepė kle
bonui atidaryti altoriaus ta
bernakulį, išpilti Švenčiausią
jį, o taurę liepė pasiimti rusų 
teatro atstovui su didesniu 
įkainojimu - 30 rublių. Bet čia 
klebonas Piekarskis parodė 
drąsą, neleido jiems taurės su 
Švenčiausiuoju Sakramentu 
paliesti, pasiūlydamas palauk
ti, kol šios taurės likimo klau
simą išspręs pats religinių kul
tų įgaliotinis.

Tabernakulis su Švenčiau
siuoju Sakramentu brangioje 
taurėje buvo užrakintas, o rak
telis atiduotas įgaliotinio at
stovui. Taip Švenčiausiasis 
Sakramentas nebuvo išniekin
tas. Tuomet vienas ruselis, už
lipęs ant altoriaus, ėmė plėšti 
šalia altoriaus paveikslo rė
mų prikaltus, auksu spindin
čius votus, puošiančius Lukiš
kių Dievo Motinos stebuklin
gąjį paveikslą (dabar esantį 
Šventojo Rapolo bažnyčioje). 
Tas savivaliaujantis bedievis 
išrautas paauksuotas širdeles 
kišo sau į kišenę, o sidabri
nius kryželius svaidė ant že
mės ir keikėsi: “Eto niemieckij 
krest, tpfu mat-mat!” (Tai vo
kiečių kryžius, tpfu”), toliau 
- šlykščiausias rusiškas keiks
mas).

Aš, į tai nebegalėdamas žiū
rėti, užbėgau ant viškų, prie 
vargonų, ir pradėjau verkda
mas giedoti Jeremijo raudas, 
kurias mokėjau atmintinai 
(nes, dar klieriku būdamas, 
jas giedodavau Didžiąją savai
tę Vilniaus katedroje). Man 
begiedant, prie vargonų užli
po trejetas vyrų, piktai į ma
ne pažiūrėjo, pagrasė, o vie
nas iš jų nusimovė kelnes ir 
mano akyse ant vargonų peda
lų ... pridirbo.

Prasidėjo bjaurus suvelniš- 
kėjusios trijulės kvatojimas, 
kuris nutraukė mano nebaigtą 
giedoti Jeremijo raudą. Bėg
te nubėgau nuo vargonų, kori
dorėliu pasilipėjau į čia pat 
esantį savo kambarėlį, lyg į 
kalėjimo vienutę, ir garsiai 
raudojau. Iš gretimo kamba
rėlio atėjo manęs guosti apsi
verkęs kunigas Kozak.

Po valandos mums buvo pra
nešta, kad per porą savaičių 
turime išsikraustyti iš savo 
kambarių. Man nurodė butą, 
esantį netoli nuo uždarytos 
bažnyčios. Pagal duotą adre
są nuėjau jo pasižiūrėti. Tai 
buvo mažas kambarėlis, kuria
me gyveno neturtinga šeima su 
penketų mažų vaikučių. Pama
tęs siaubingą vargą tų nelai
mingų benamių, pas kuriuos 
turėjau apsigyventi, apsiver
kiau ir, supratęs valdžios pa-

GEDIMINAS VAGNORIUS DR. VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

Lietuvą turi valdyti Lietuva
Tėvynės sąjungos vadovai kalbėjo Toronto lietuviams

Vykdant pagalbos programą 
Baltijos valstybėms, Kanados 
federacinės valdžios kvietimu 
ir finansavimu, rugsėjo mėn. 
čia lankėsi buvęs Lietuvos res
publikos ministeris pirminin
kas Gediminas Vagnorius, da
bar seimo narys bei Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) valdybos vykdomasis 
pirmininkas ir dr. Vytautas Pa
kalniškis, buvęs teisingumo 
ministeris, šiuo metu vadovau
jantis Lietuvos ekonomikos ir 
užsienio investicijų agentū
ros FIDA tarybai.

Abu svečiai rugsėjo 11 d. kal
bėjo Toronto Lietuvių namų 
Kar. Mindaugo menėje Tėvy
nės s-gos Kanados skyriaus su
rengtame gausiame susirinki
me. Svečius ir susirinkusius 
pasveikino K. Manglicas, su 
svečiais trumpai supažindino 
skyriaus vicepirm. V. Bireta.

Tik dvi grupės
G. Vagnorius, Toronte jau 

ne pirmą kartą girdėtas, savo 
apie valandą trukusioje kalbo
je išdėstė Tėvynės s-gos pažiū
ras, pabrėždamas kai kuriuos 
itin svarbius klausimus bei 
motyvuodamas prielaidas. Nors 
politinių partijų Lietuvoje 
apstu, tačiau tautos pasidali
nimas aiškus: komunistai bei 
jų simpatikai ir nekomunistai. 
Jei Lietuva bus komunistinė 
-jos nebus. Šis laikotarpis esąs 
labai svarbus. Valdžia nebesi- 
drovi visą politiką kreipti į 
Rytų kaimyną. Santykiai su Va
karais daugiau parodomojo po
būdžio, norint nukreipti dėme
sį nuo tikrų ėjimų. Tranzitas 
per Lietuvą - 1939 m. bazių pa
sikartojimas kitokiu būdu. 
Taip nuolaidžiaujant galima 
viską prarasti, kas sunkai iško
vota. Priekaištai dėl sugriauto 
ūkio neatitinka tikrovės. Jei 
ūkis būtų buvęs sugriautas, 
iš kur šiandien būtų produk
cijos perteklius. Ūkininkai 

sityčiojimą iš mūsų, galop iš
sikovojau teisę apsigyventi 
Švč. Jėzaus Širdies parapijos
klebonijoje, Vytenio g-vėje 
nr. 8”.

Tikinčiųjų laikysena
“Į Šv. Jokūbo bažnyčios už

darymą žmonės reagavo gana 
ramiai ir santūriai, nes buvo 
įbauginti tik ką įvykusių siau
bingų, masiškų išvežimų į Sibi
rą. Aktyviau reagavo tik maži 
bei mokyklinio amžiaus vaikai. 
Sužinoję, kad uždarytoje baž
nyčioje dar tebėra Švenčiau
siasis Sakramentas, jie per 
visą mėnesį vis nešdavo gėly
tes - padėdavo prie užrakintų 
šventoriaus vartų, ant gatvės 
atsiklaupę trumpai pasimels- 
davo. Vikresnieji net peršok
davo per aukštus šventoriaus 
vartus, prieidavo prie bažny
čios durų ir, ten padėję gėles, 
ilgiau melsdavosi. Vėliau mili
cija pradėjo tuos vaikus gau
dyti ir grasinti su nagaikomis, 
bet vaikai buvo už tuos milici
ninkus daug vikresni ir greites
ni. Net ir suaugę praeiviai per 
šventoriaus tvorą dažnai per
mesdavo gėlių puokštes. Tas 
vaikų drąsus aktyvumas galbūt 
ir pagreitino uždarytoje Šv. Jo
kūbo bažnyčioje įkalinto Šven
čiausiojo Sakramento išlais
vinimą, kuris buvo atliktas, 
rodos, per Vilniaus arkivysku
pijos kuriją.

Tą pačią dieną buvo (...) už
darytos net keturios Vilniaus 
bažnyčios, tarp kurių ir univer
siteto - Šventojo Jono bažny
čia, kuri buvo padaryta grūdų 
sandėliu, tapusiu žiurkių 
sandėliu, iš kurio išbėgdavo 
būriai įkalintų žiurkių net iki 
gatvės - atsikvėpti po uolaus 
Šventųjų paveikslų graužimo. 
Ne kartą girdėjau praeinančių 
rusų inteligentų pastabas: “Mes 
esme meistrai naikinti lietu
vių kultūros paminklus”. 

neatlyginami, pinigai panau
dojami kitiems tikslams.

Siekiama sukelti įspūdį, 
kad Lietuva pati viena nebe
gali išsiversti. Vykdoma va
dinamoji privatizacija tėra 
valstybinio turto pasidalini
mas. Su pažadais, naujų prita
rėjų ieškojimu, siūlomais kom
promisais ir praeities pamirši
mu valdžia bando įsiskverbti 
į visas sritis ir grupuotes. Tė
vynės sąjunga jiems nepriim
tina, nes laikosi principingai 
ir tvirtai - Lietuvą turi pradė
ti valdyti pati Lietuva. Dėl to 
kova ir vyksta.

Referendumo rezultatai esą 
geri. Trečdalis pasisakęs “taip” 
daug reiškia Lietuvos ateičiai. 
Jei rinkimai į seimą įvyks, ko
munistai nebelaimės. Tačiau 
valdžia tautoje skleidžianti 
nusivylimo nuotaikas. Nesido- 
mėjimas politika, nedalyvavi
mas rinkimuose užtikrintų ko
munistams pasilikimą valdžio
je. Baigdamas kalbėtojas pra
šė paramos, kad Kovo 11 pra
dėtas darbas būtų vieną kartą 
pabaigtas.

Mes kitokie
Dr. V. Pakalniškis, pasvei

kinęs klausytojus, pasakė, kad 
Kanadoje viešintis pirmą kar
tą ir jau spėjęs pamatyti skir
tumą tarp Lietuvos lietuvių ir 
Kanados lietuvių. Pastaruo
sius jis ką tik matęs švento
vėje giedant ir meldžiantis. 
“Mes per 50 metų užaugome ki
tokie”, - prisipažino ir paaiš
kino kodėl: pataikavimas, vir
šininkams ir laiko stoka dau
gumą žmonių atitolino nuo 
šventovių lankymo. Pastebėjo, 
kad nedaug ką begalįs pasaky
ti po G. Vagnoriaus kalbos.

Paryškino “privatizaciją” pa
vyzdžiais. Išreiškė nuomonę, 
kad tauta, didelė ji ar maža, 
turi turėti savo nusistaymą ir 
žinoti ko siekia. Kovo 11d. ne
priklausomybė nebūtų buvusi 
skelbta, jei nebūtų buvę žino
mi žmonių siekiai. Teisėtvar
ka turinti būti atstatyta.

Po klausimų, kurie pynėsi ir

Welcome to Vilnius
We fly you there 
7 times per week
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Politinės partijos Lietuvoje
SAULIUS ŠIMOLIŪNAS

Amerikos lietuvių tautinės 
sąjungos 23-čiajame suvažiavi
me Southfield, MI, rugsėjo 3 d. 
buvo surengtos svarstybos, ku
riose kalbėjo Indianos univer
siteto politinių mokslų prof. 
Julius Šmulkštys, Niujorko 
Pace un-to prof. dr. Bronius 
Nemickas ir teisės studentas 
Aidas Palubinskas iš Northern 
Illinois universiteto; mode- 
ravo Petras Buchas.

Trūksta partijų ryškumo
Julius Šmulkštys pabrėžė, 

kad II-jo Pasaulinio karo poli
tinės partijos Vakaruose tapo 
panašesnės į JAV partijas, ku
rios esančios “catch all” jun
giniai, bandantys jungti pla
čiąją visuomenę.

Ir Lietuvoje partijų progra
mos yra jau beveik vienodos. 
Ypač tokia “catch all” partija 
yra LDDP, šiandien jau turinti 
savo gretose daug turtingų ver
slininkų. Darbininkai protes
tuoja prieš tokią kairiųjų val
džią. Dabar tik du klausimai 
skiria kairiuosius nuo deši
niųjų: ką darei ar ko nedarei 
praeityje ir kokie turi būti 
santykiai su Rusija? Dešinie
siems J. Šmulkštys prisikira 
Tėvynės sąjungą (konservato
rių pariją) ir Krikščionių de
mokratų partiją.

J. Šmulkštys Lietuvoje ieško 
politinio vidurio, tačiau jame 
daug vadų, o mažai pasekėjų. 
Ryškėja Liberalų sąjunga (kon- 
servatiškiausia), Centro sąjun
ga (JAV demokratų kopija), so
cialdemokratai - kairiausia 
Lietuvos partija. Dešiniesiems 
taipgi priklauso Lietuvos tau
tininkų sąjunga, nuosaikieji ir 
Krikščionių demokratų sąjunga.

Politinis vidurys turėtų su
stiprėti per savivaldybių ir 
seimo rinkimus. Veiksmingo 
vidurio atsiradimas Lietuvai 
būtų naudingas.

Auganti partija
Aidas Palubinskas, Lietu

vos krikščionių demokratų 
partijos narys, teigė, kad toks 
veiksmingas politinis vidurys 
Lietuvoje jau esantis - tai LKDP. 
Ši partija atstačiusi Lietuvą 
prezidento Stulginskio laikais. 
Dabar ji lygiai tą patį galėtų 
atlikti. Krikščionys demokra- 

su tam tikromis pastabomis, 
Tėvynės s-gos Kanados sky
riaus pirm. E. Čuplinskas kvie
tė visus pasirašyti peticiją 
dėl tranzito.

Sugiedotas Tautos himnas. 
Prie stalelių žmonės pasira
šinėjo, palikdami ir aukų. Ne
baigtiems klausimams bei pa
sidalinti įspūdžiais buvo su
daryta jauki aplinka gretimo
je salėje. Snk. 

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

tai siekia valdžios nuosaikiai 
ir nuosekliai. Nė viena parti
ja Lietuvoje taip neauganti 
kaip LKDP. Kalbėtojas kriti
kavo visas kitas partijas.

Bronius Nemickas aptarė 
partiją kaip siekiantį valdžios 
visuomeninį junginį. Partija 
esanti būtinai reikalinga de
mokratinei visuomenei. Tai 
jungtis tarp visuomenės ir val
džios, padaranti žmonių at
ranką. 1926 m. rinkimuose į 
seimą laimėję vietas Antanas 
Semtona, VI. Mironas bei kiti 
tautininkai patekę-į centrą.

Grupės ir pabyros
Dabartinėje Lietuvoje iš tik

rųjų dalyvavusios trys grupės 
(ne partijos): Sąjūdis, persik
rikštiję komunistai iš LTSR KP 
į LKP, Švedo - Burokevičiaus 
šalininkai. Sąjūdis laimėjo 
didele dauguma. Vėliau 1992 
m. spalio 25 d. rinkimuose da
lyvavusios net 39 partijos. 
Dabar jų yra gal 45. Konser
vatyviausi esantys brazauski- 
ninkai, nes nori palikti visa 
kaip dabar yra. Konservaty
vūs ir krikdemai. Kairiausi 
socialistai, tautininkai vidu
ryje su kitom mažom partijom. 
Iš tikrųjų mes neturim tikro 
vidurio, o tik esame viduryje. 
Daug yra ambicingų žmonių, 
kurie kuria savo partijas. Tau
tininkai padarė klaidą, atstum
dami jaunalietuvius - šiandien 
seime turėtų daugiau negu tris 
vietas. Reikia išmokti kurti 
politines koalicijas, kad atsi
rastų politinis centras.

Nurašyti išeiviai
Diskusijose Julius Šmulkš

tys sakė, jog Lietuvoje žmonės 
yra nusivylę politika ir poli
tikais. Trūksta politinio su
gebėjimo organizuoti žmones.

Bronius Nemickas pastebė
jo, kad Lietuva nurašė išeivius 
kaip Lituvos piliečius. Dėl pi
lietybės atstatymo reikia 
kreiptis į valdžią, kurią suda
ro buvę bolševikai. Išeivijoje 
reikėtų sukurti kokias dvi sei
mo apygardas, kad žmonės ga
lėtų dalyvauti Lietuvos poli
tiniame gyvenime.

Susirinkusieji ilgais ploji
mais labai įvertino šį B. Ne- 
micko pasiūlymą. Tačiau jis 
nebuvo įrašytas į suvažiavimo 
nutarimus.

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

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

Lufthansa
Lufthansa is a participant In the 
Canadian Plus Mileage Program.
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® LAISVOJE 1EVYNEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
PAMINKLAS JONAVOJE

Jonavoje prie Neries yra už
kasta daug sovietinės okupaci
jos metais nukankintų Lietu
vos partizanų bei kitų nepri
klausomybės kovų dalyvių. Toje 
vietoje dabar norima pastatyti 
paminklą. Pastatymu rūpinasi 
Jonavos rajono valdybos komi
sija, kuriai vadovauja V. Gabu- 
žienė, viena šio sumanymo ini
ciatorių. Paminklo projektą 
paruošė architektas V. Juraška, 
o iškalimo darbus atliks akme
nų skaldymo meistras V. Gilius. 
Paminklui bus panaudoti lauko 
akmenys ir juodo granito sie
nelė su žuvusių partizanų pa
vardėmis bei jų slapyvardžiais, 
dalinio pavadinimu ir veiklos 
apygarda. Komisijos pirm. V. 
Gabužienė, buvusi Sibiro trem
tinė, jau yra surinkusi 60 žuvu
sių partizanų duomenis. Vėliau 
išaiškintiems įrašyti bus palik
ta tuščia vieta sienelėje.

DIRVONUOJANTI ŽEMĖ
Algirdas Petrulis pranešime 

iš Kupiškio skundžiasi “Lietu
vos aido” skaitytojams: “Prasta 
nuotaika šį pavasarį lydi vis 
daugiau baigiančių bankrutuoti 
rajono žemės ūkio bendrovių. 
Vasarinėmis kultūromis apsė
ta tik 7.500 ha. Dirvonuoti liko 
daugiau kaip 1.600 ha. Daugiau
sia (apie 800 ha) piktžolėmis 
apėjusių laukų plyti Šimonių 
apylinkėje. Salamiesčio, Bak- 
šėnų, Gyvakarų, Skapiškio 
bendrovėse dirvonuoja netoli 
600 ha. To negalima pasakyti 
apie 3.000 rajono ūkininkų. Jų 
žemė gerai įdirbta, pasėliai rū
pestingai prižiūrimi. Pasak apy
linkių agrarinės reformos tar
nybų darbuotojų, buvo galima 
numatyti, kad žemės liks neap
sėtos. Todėl miesto ir kaimo gy
ventojai buvo raginami ją nuo
moti. Tačiau norinčių sudaryti 
nuomos sutartis atsirado mažai. 
Nesulaukdami rimtos valstybi
nės paramos, žmonės jau prade
da nusivilti žemės ūkiu”.
SMETONOS GIMIMO SUKAKTIS
Lietuvos prez. Antanas Sme

tona (1874—1944) šimtas dvide
šimtųjų gimimo metinių proga 
rugpjūčio mėnesį buvo plačiai 
prisimintas ir pagerbtas gyven
tose vietovėse. Lėno šventovė
je velioniui skirtas Mišias at
našavo Panevėžio vysk. Juozas 
Preikšas. Po jų gausus dalyvių 
būrys aplankė velionies gimtą
jį Užulėnį dabartiniame Ukmer
gės rajone, gimtojo namo pama
tus. Prie jų jau pastatytas pa
minklinis akmuo. Tada minėji
mo dalyviai susirinko prie A. 
Smetonos vardu pavadintos Užu
lėnio mokyklos. Prezidento vė
liavą iškėlus buvusio Lietuvos 
aeroklubo nariui inž. V. Ašmens- 
kui, minėjimą pradėjo Lietuvių 
tautininkų sąjungos pirm. R. 
Smetona. Po jo kalbėjo Lietuvos 
skautų vadas A. Berkevičius, 
Šaulių sąjungai atstovavęs R. 
Mintautas, Lietuvos seimo na
rys M. Treinys, JAV lietuvių iš
eivijos atstovas K. Karuža. Tada 
mokyklos patalpose buvo paro
dytas filmas apie Ukmergę, žy
miuosius ukmergiečius. Filman 
buvo įjungta ir fragmentų iš prez. 
A. Smetonos gyvenimo įsigytame 
dvare. Martyno Mažvydo biblio
tekoje Vilniuje buvo surengta 
velionies darbams skirta paro-

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). 

KROVINIAI Į LIETUVĄ
Laivais ir lėktuvais
Greitas ir patikimas pristatymas

Komerciniai kroviniai nuo mažiausių siuntų 
iki didelių talpintuvų 

taip pat
_ automobiliai ir asmeniniai daiktai 
^^POLIMEX FORWARDING INC.

Toronto: 141 Roncesvalles Ave. M6R 2L2 
Prašome skambinti (41 6) 537-8648 

ir susitarsime dėl persiuntimo laiko 
Konkurencinės kainos * Profesinis patarnavimas

da “Antanui Smetonai - 120”. 
Parodą aplankė ir dabartinis 
Lietuvos prez. A. Brazauskas. 
Vilniuje taipgi buvo prikalta ir 
atidengta paminklinė lenta prie 
namo, kuriame A. Smetona gy
veno 1908-1909 m. Lentą ati
dengė ir jai skirtą žodį tarė Lie
tuvos kultūros ministeris V. Do
markas.

BRAZAITIS AR VENCLOVA?
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo proga Maskvai tarna
vusio karjeristinio komunisto 
Antano Venclovos (1906-1971) 
gatvė Marijampolėje buvo pa
vadinta Juozo Brazaičio-Am- 
brazevičiaus (1903-1974) vardu. 
Abu jie buvo Marijampolės ra
jone gimę pedagogai. A. Venc
lova tapo talento neturėjusiu 
rašytoju ir nuėjo su Maskva, J. 
Brazaitis — lietuvių literatū
ros profesoriumi, vadovėlių au
toriumi, 1941 m. sukilimo laiki
nosios vyriausybės ministeriu 
pirmininku, iki mirties kovoju
siu už Lietuvos nepriklausomy
bę ir mirusiu Niujorke. Gatvės 
pavadinimo pakeitimas buvo 
padarytas Marijampolės miesto 
tarybos nutarimu. Š. m. birže
lio 4 d. tarybos pirm. A. Bajar- 
kevičiui buvo atsiųstas net Lie
tuvos vyriausybės atstovo Mari
jampolės sričiai E. Žemaitaičio 
protesto raštas, gatvės gyvento
jų vardu reikalaujantis grąžinti 
A. Venclovos vardą. Liepos 14 d. 
buvo pravestas antrasis balsavi
mas šios gatvės pavadinimo 
klausimu. Vėl laimėtoju tapo J. 
Brazaitis-Ambrazevičius. Už jo 
vardą tai gatvei balsavo 33 mies
to tarybos nariai, prieš — tik 6, 
vienam susilaikius. Sprendimui 
įtakos, atrodo, turėjo prieš bal
savimą aptarti abejotini A. 
Venclovos nuopelnai Lietuvai.

GRĮŽTA GRINIAUS PALAIKAI
Lietuva ruošiasi priimti prez. 

Kazio Griniaus (1866-1950) pa
laikų pelenus. Išsamios infor
macijos šiuo klausimu yra pa
teikęs Marijampolės rajono ta
rybos pirm. Algis Rimas. Urną 
su pelenais iš Čikagos į Vilnių 
tikimasi atvežti š.m. spalio pra
džioje. Vilniaus orauostyje juos 
sutiks dabartinis Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas. Atsisveiki
nimas su velioniu prie urnos su 
pelenais numatytas Lietuvos 
parlamente Vilniuje. Tada urna 
bus nuvežta Kaunan prie buvu
sio Lietuvos prezidentūros pa
stato ir perlaidojimui Mondžgi- 
rės kaime. Velionis pats perlai
dojimui buvo pasirinkęs nedide
lį Mondžgirės maumedžių miš
kelį Marijampolės rajone, ne
toli nuo jo tėviške laikomo Sa
lernos Būdos kaimo. Tėviškės 
pastatai sudegė II D. karo me
tais. Tą vietą numatyta pažymė
ti tik paminkliniu akmeniu. Prez. 
K. Griniaus muziejus su jo archy
vais bus įrengtas viename Mari
jampolės name, kuriame velio
niui teko gyventi. Kalbama ir 
apie Marijampolės centrinės li
goninės pavadinimą jo vardu. 
Mat prez. K. Grinius buvo ne tik 
politikas, bet ir medicinos gy
dytojas. Prez. K. Griniaus kapa
vietėje ant Mondžgirės maume
džių kalnelio bus pastatytas pro
jekto konkursą laimėjęs mari
jampoliečių skulptoriaus Kęstu
čio Balčiūno ir architekto Gied
riaus Svirskio paminklas. Jis 
bus iškaltas iš Korelijos rudai 
raudono granito luito ir turės 
matinį paviršių. V. Kst.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (4l 6) 252-6741 
66 Mimico Avė. Toronto Ont.

Savininkas Jurgis Kuliešius

tannirifiniziGk

1994 m birželio StuHnir^Mt^UGENIJUS MATUZEVIČIUS. Poeto palydėjimas į paskutinę poilsio vietą Anta
kalnio kapinėse Vilniuje Nuotr. Alf. Laučkos

Žinios iš prūsų krašto
1994 m. birželio 12 d. pašven

tinta koplyčia Tvankstėje (Kara
liaučiuje) ant Priegliaus upės 
kranto. Šventinimo apeigose da
lyvavo 3 vyskupai, 20 kunigų ir 
daugelis tikinčiųjų iš Vokieti
jos, Lietuvos, Lenkijos ir iš kitur.

Didelė šventė Tilžėje gyvenan
tiems lietuviams, nes tą pačią 
dieną po iškilmių Tvankstėje 
buvo šventinami atstatomos 
šventovės pamatai.

Prūsų krašto lietuviams dide
lė šventė buvo rugpjūčio 5-7 
d.d.: lankėsi garbingas svečias 
iš JAV J. E. vyskupas Paulius 
Baltakis. Vyskupas aplankė 5 
parapijas, susitiko su parapi
jiečiais, teikė Krikšto ir San
tuokos sakramentus, aukojo šv. 
Mišias ir sakė pamokslus. Po 
pamaldų maloniai kalbėjosi su 
parapijiečiais, vaikučius ap
dovanojo knygutėmis, paveiks-

“Jūros” korporantai
Trūksta duomenų apie žuvu

sius, mirusius, artimųjų pamirš
tus lietuvius studentus, studen
tes “Jūros” korporantus Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune ir 
Vilniaus universitete paskuti
niaisiais nepriklausomos Lietu
vos gyvavimo metais bei nepri
klausomybę praradus.

Ką nors žinantieji talkinkite 
kad ir menkiausiomis žiniomis, 
nuotraukomis apie šiuos “Jūros” 
korporantus:

Algirdą Adomaitį, Vincą Ado
maitį, Petrą Bagdoną, K. Bagdo
navičių, Valterį Banaitį, Stasį 
Beniušį, Silvestrą Cybavičių, Dau
mantą Čibą, Aloyzą Daukantą, 
Aleksandrą Daunį, J. Deksnį, 
Vand. Domanskį, Vytautą Drau
gelį, Jurgį Falejevą, Aleksand
rą Fedotovą, Leoną Gerdvilį, Vy
tautą Gerdvilį, Albiną Grišką,
Juozą Gudavičių, Kostą Ivanovą 
(duomenų turima), Praną Ivicką, 
Jurgį Jagomastą, Alfredą Jankū
ną, Kostą Januškevičių, Marge- 
rį Jesaitį, Petrą Jurkštą, Mykolą 
Koretką, Stepą Krejerą, Juozą 
Kondrotą, Zigmą Kuprėną, J. La
zauską, Vytautą Kurklinską, Vy
tautą Linartą (duomenų turima), 
Viliamą Markelį, V. Markevičių, 
Erdvilį Masiulį (duomenų turima), 
Visvydą Masiulį, Vladą Nasevi- 
čių (d.t.), Kurtą Nyhofą, Jurgį No
reiką (d.t.), Vytautą Pašakarnį 
(d.t.), Justiną Petkevičių, Algiman
tą Pikčilingį, Leonidą Pilecką, 
Vytautą Podliaskį, J. Poluikį, Jo
ną Radzivoną, Jurgį Ramelį, Vy
tautą Rudminą, Ad. Sketerį, Os
valdą Sokoliką, Bronių Stundžią 
(d.t.), Romą Šeštakauską, Vladą 
Šeštakauską (d.t.), Stasį Tomonį 
(d.t.), Ričardą Urbanavičių (d. 
t.), Viktorą Urboną, Adolfą Vai
delį, Aleksandrą Viršilą, Vytau
tą Zelenkevičių-Zelenį (d.t), Lau
ryną Zozą, Albertą Žygą, Stasį 
Žukauską (d.t.).

Taip pat apie “Jūros” korpo- 
rantes:

Joaną Abramikaitę, Ireną Bal
čiūnaitę, M. Bazėnaitę, Jadvygą 
Boguševičiūtę, Ireną Bucevičiūtę, 
Kotryną Daujotaitę (d.L), Vincen- 
tiną Gucevičiūtę, Bronę Jacevi
čiūtę, Reginą Jagminaitę, Teofi
lę Jurkūnaitę, Danutę Kalėdaitę, 
Aleną Landsbergytę (d.L), Stasę 
Leknickaitę, Aldoną Lepšytę, Alf
redą Lunytę, Janiną Melnikaitę 
(d.t.), Genovaitę Nakutytę, Regi
ną Riautaitę (d.L), G. Rubkutę, 
Olgą Skerstaitę, Aldoną Stazdai- 
tę, Aldoną Švedaitę, Valę Ūdrai- 
tę, Aldoną Ūsonytę, Jadvygą Va
latkaitę, Eleną Vilnonytę, Tama
rą Visockytę, Mikasę Žolynaitę.

Laukiama žinių ir apie čia ne- 
išvardintus-as “Jūros” korporan
tus - gyvus ar mirusius.

Jų laukia Algirdas Gustaitis, 
7946 W. 4 Street, Los Angeles, Ca
lifornia 90048, USA.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus r

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

lėliais. Tai antras vyskupas lie
tuvis po J. E. vyskupo Antano 
Vaičiaus, pokario metais aplan
kiusio tautiečius Donelaičio 
žemėje.

Gera būtų, kad dažniau lietu
viai aplankytų Prūsų krašte gy
venančius lietuvius, nesijaus
tų vieniši ir nereikalingi.

Prasidėjo mokslo metai. Pla
nuojama mokyti vaikus ir jauni
mą prie parapijos koplyčios ti
kėjimo tiesų ir lietuvių kalbos. 
Žada talkinti mokytojai. Nors 
nedidelės galimybės, stengia
masi darbuotis.

Lietuvos vyriausybė galėtų 
daugiau dėmesio skirti Mažajai 
Lietuvai. Tuo tarpu kaimynai 
lenkai ir vokiečiai nemiega: ak
tyviai, kur tik galėdami, reiš
kiasi.

Lenkai Tvankstės (Karaliau
čiaus) universitete atidarė Teo
logijos-filosofijos kolegiją. Pa
skaitas skaito iš Lenkijos atvy
kę dėstytojai.

Tvankstėje atidarytas Lietu
vos konsulatas. Mažai naudos 
Mažojoje Lietuvoje gyvenan
tiems lietuviams iš tokios įstaigos.

Lietuviai istorikai turėtų rašy
ti apie to krašto praeitį spau
doje, lankytis su paskaitomis. 
Daugelis beveik nieko nežino 
apie prūsų krašto praeitį.

Lietuvių spaudoje rašyta apie 
siaubingą lietuvių padėtį Rusi
jos okupuotoje Prūsijos dalyje. 
Norintieji padėti to krašto lie
tuviams spauda, knygomis, au
komis gali kreiptis į Tvankstė
je (Karaliaučiuje) besidarbuo
jantį lietuvį kunigą Anuprą Gau- 
ronską: Celiuloznaja 8-1, Kali
ningrad 236017, Russia. Pinigi
nes aukas galima siųsti per šiuos 
Amerikos bankus:

Pay to AMERICAN EXPRESS 
BANK, New York AEIB US 33,

1994 rugpjūčio 21 d. Hamiltono medžiotojų klube Giedraitis įvyko Tėvy
nės sąjungos gegužinė. Vytas Vanagas ir Paulius Slavickas laimėjo premi
jas už didžiuasią pagautų žuvų kiekį. Trofėjus įteikė Petras Šidlauskas, 
Tėvynės Sąjungos (Hamiltono) skyriaus vicepirmininkas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Tel. 905-544-7125

rp a y A LIETUVIŲ KREDITO JL /VjLIv A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% 
santaupas........................2.50%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.00% 
90 dienų indėlius .........  5.00%
1 m. term, indėlius .......  6.50%
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.00% 
3 m. term.indėlius ........  7.50%
5 m. term, ind.................  8.00%
RRSP ir RRIF (pensijos)..3.00% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 6.50%
RRSP ir RRIF ind. 3 m. .. 7.50% 
RRSP ir RRIF ind. 5 m. .. 8.00% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

USD account 722413 for credit 
Commercial bank of Lithuania, 
Vilnius, for further credit to 
Anupras Gauronskas, Vilnius 
account No. 07073874. American 
Express Bank, New York USA 
AEIB US 33.

Pay to BANKERS TRUST 
COMPANY, New York BKTR 
US 33 USD account 04-094-649 
for credit Commercial Bank of 
Lithuania, Vilnius, for further 
credit to Anupras Gauronskas, 
Vilnius account No. 07073874. 
Bankers Trust Company, New 
York USA BKTR US 33.

Pay to CITIBANK, New York 
CITI US 33, USD account 36016- 
952 for credit Commercial Bank 
of Lithuania, Vilnius, for further 
credit to Anupras Gauronskas, 
Vilnius account No. 07073874. 
CITI BANK, New York USA 
CITI US 33.

Algirdas Gustaitis 
pagal kun. A. Gauronsko 

pateiktas žinias

Hamilton, Ontario
KĘSTUTĮ BALTRUŠAITĮ, 40 m. 

amžiaus, farmacininką, dirbusį 
Hamiltone Hy & Zel’s vaistinėje, 
policija rugsėjo 7 d. rado nušautą 
savo namuose Inverhuron vasaro
tojų kaimelyje prie Huron ežero 
netoli Bruce atominės jėgainės, 
pranešė Owen Sound laikraštis 
“The Sun Times” (rugsėjo 10 d.). 
Ten rašoma, kad jis kasdien važi
nėdavo į Hamiltoną dirbti, ne
bendravo su kaimynais, pernai 
susituokęs, bet žmona prieš savai
tę išsikrausčiusi su savo viene- 
rių metų sūneliu. Policija tyri
nėja jo mirties aplinkybes, bet 
lig šiol nėra duomenų, įrodančių, 
kad būtų įvykęs apiplėšimas. 
Straipsnyje, išspausdintame pir
mame laikraščio puslapyje, pažy
mėta, jog velionis gimęs Ontario 
provincijoje, baigęs Manitobos 
universitetą 1982 metais. Pami
nėta teta Bronė Baltrušait gyve
na Hamiltone.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 12.00% 
nekiln. turto pask. 1 m....8.00%

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

JA Valstybės
Dvyliktasis Amerikos lietuvių 

kongresas įvyks 1994 m. spalio 
29-30 d.d. Čikagoje. Šiuos kong
resus kas penkeri metai suren
gia lietuvių organizacijas jun
gianti Amerikos lietuvių taryba. 
Ji buvo sudaryta kovai už Lietu
vos nepriklausomybę ir sustip
rėjo 1949 m. Tada jos vadovai 
Leonardas Šimutis, Pijus Gri
gaitis, advokatas Antanas Olis 
ir Mikas Vaidyla, suartėjus pa
žiūroms, bendram darbui ALTo- 
je sujungė katalikus, socialis
tus, sandariečius ir tautinin
kus. Dvyliktajame kongrese pa
grindinis dalyvių dėmesys tur
būt teks jau nepriklausomybę at
gavusios Lietuvos reikalams ir 
išeivijos lietuvių ryšiams su ja. '

XXII-sis Baltimorės lietuvių 
festivalis šiemet įvyko birželio 
11-12 d.d. šio miesto Hopkins 
Plaza aikštėje po pamaldų Šv. 
Alfonso šventovėje. Jo dalyvius 
pasveikino Baltimorės burmist
ras K. Schmoke, kiti miesto pa
reigūnai, Lietuvos ambasado
rius Vašingtone dr. A. Eidin
tas, Baltimorės lietuvių vado
vai. Koncertinę programą atli
ko G. Breichmanienės 1950 m. 
Kanados Ontario provincijos 
Hamiltone įsteigta šokėjų gru
pė “Gyvataras”, tautinių šokių 
orkestrėlis “Žagarai”, Baltimo
rės “Malūno” ir vaikų “Ratelio” 
šokėjai. Festivalio lankytojų 
laukė dailės bei tautodailės 
darbai, lietuviški papuošalai, 
lietuvių šeimininkių paruošti 
patiekalai.

Australija
Kun. Juozas Petraitis, MIC, 

Adelaidės lietuvių Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, šią vasa
rą pusantro mėnesio praleido 
Lietuvoje. Atostoginę kelionę 
jam apmokėjo parapijos taryba 
kaip dovaną už dešimties metų 
darbą su Adelaidės lietuviais. 
Klebonu Šv. Kazimiero koplyčią 
turintiems Adelaidės lietuviams 
kun. J. Petraitis, MIC, buvo pa
skirtas 1984 m. sausio 1 d., o Ade- 
laidėn atvyko liepos 18 d. Tad iš 
atostogų Lietuvoje šios vasaros 
liepos 8 d. grįžo laiku atšvęsti 
dešimtmečio sukakties, kuriai 
parapijiečiai buvo pasirinkę 
liepos 23 d., jon įjungdami ir 
pavėluotą septyniasdešimt ant
rąjį gimtadienį liepos 16 d. Savo 
kleboną abiem sukaktim sureng
tose vaišėse sveikino Lietuvos 
garbės konsulas J. Jonavičius, 
ALB Adelaidės apylinkės pirm. 
J. Vabolienė, bei kitų lietuviš
kų organizacijų atstovai.

Britanija
Lietuvišką šeimos židinį Lon

done sukūrė iš Australijos at
vykęs Gailius Antanaitis ir lon- 
donietė Viktorija Patricija Dob
rovolskytė, jauniausia septynių 
asmenų šeimos narė. Santuoką 
birželio 25 d. Šv. Kazimiero 
šventovėje palaimino klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC. Šv. 
Rašto ištrauką skaitė jaunosios 
Viktorijos vyriausias brolis Si
monas, ilgus metus vadovavęs 
Londono lietuvių tautinių šo
kių grupei. Vestuvinės vaišės

OFFORD 
REALTY LTD.

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

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

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc.

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

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

kubinių dėžių jūsų namų

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

************
Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai ...............................  514-366-8259
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai................. 905-632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai .........  905-822-1827
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ................... 519-773-8007
Fort Erie Danguolė Ir Don French...................................... 905-871-1799

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

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

įvyko Jono ir Marijos Dobrovols
kiu šeimoje.

A. a. Jadvyga Steponavičienė 
liepos 10 d. mirė Londone, su
laukusi devyniasdešimt dvejų 
metų amžiaus. Velionė artimų 
giminių turėjo tik Lietuvoje 
ir JAV. Palaidota liepos 22 d. 
iš Šv. Kazimiero lietuvių šven
tovės Manor Park kapinėse.

Vokietija
Naujuosius 1994-95 mokslo 

metus Vasario šešioliktosios 
gimnazija pradėjo rugpjūčio 29 
d. Šiais mokslo metais ji turės 
15 abiturientų: 10 — iš Vokieti
jos, 5 — iš Lietuvos. Gimnazi
joje jau nedirba berniukų bend
rabučio vedėjas Leonidas Venc
kus, mokytojai Alois Weigel ir 
Ruth Staufenberger. Jie abu yra 
vokiečiai. Ypač populiarus bu
vo moksleivių reikalams atsto
vavęs A. Weigelis, mokytojavęs 
trisdešimt penkerius metus, 
dėstydamas vokiečių kalbą ir 
istoriją. Jis net ir savo sūnų 
Mykolą leido Vasario šešiolik
tosios gimnazijon. Sūnus Myko
las, gerai išmokęs lietuvių kal
bą, vedė Argentinos lietuvaitę 
Zuzaną Juknaitę, taip pat lan
kiusią Vasario šešioliktosios 
gimnaziją. Vokietė mokytoja R. 
Staufenberger, dvidešimt tre
jus metus dėsčiusi pagalbines 
vokiečių kalbos pamokas, iš Va
sario šešioliktosios gimnazijos 
turėjo pasitraukti dėl ligos.

Lenkija
Seniausias Lenkijos lietuvis 

Juozas Markūza š. m. rugpjūčio 
12 d. palaidotas Pavaršuvės 
Liaskų kapinėse. Jis mirė Var
šuvoje, nespėjęs užbaigti devy
niasdešimt trečiųjų savo ilgo 
amžiaus metų. Velionis, gimęs 
Lietuvoje ir ten 1940 m. palai
dojęs žmoną, su dukra Birute 
nuo sugrįžtančių sovietų ban
dė pabėgti Vokietijon. Jie bet
gi buvo sulaikyti sovietų ka
riuomenės dalinio prie Elbės. 
Nors jiems buvo įsakyta grįž
ti Lietuvon, bet J. Markūza nu
tarė paąilikti Lenkijoje, suži
nojęs, kad jo pavardė įtraukta 
į Sibiran išvežamų lietuvių są
rašą. Dirbo vairuotoju, trans
porto įmonės viršininku, kol 
neakivaizdiniu būdu baigė Var
šuvos aukštąją ekpnomikos mo
kyklą. Apsigyvenęs Varšuvoje, 
dėl pablogėjusios sveikatos 
1959 m. turėjo pasitraukti pen
sijon. Tada visą likusią savo 
gyvenimo dalį velionis pasky
rė lietuvybės reikalams. Jis 
ten buvo vienas pirmųjų Lenki
jos lietuvių visuomenės kultū
ros draugijos pirmininkų, rašė 
atsiminimus, kurių ištraukas 
skelbė “Aušra”. Velionis iki 
mirties dalyvavo visuose Len
kijos lietuvių bendruomenės 
renginiuose. Giedodavo kas mė
nesį Varšuvoje lietuvių kalba 
laikomose Mišiose.

§ JL B
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“Dievas teikia mums meilę, ) 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda” į

Lougheed’s Limited | 
šeima ir tarnautojai į 

į 

“Žmonės, kurie atjaučia kitus” <

Sudbury Ontario >
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Kur eini, Amerika ?
Aliarmuojantys reiškiniai religijos ir doros srityje. 

Ryškėja naujoji pagonybė. Kelia galvas veržlios 
ateistų ir homoseksualų grupuotės. Religija 

šalinama iš viešojo gyvenimo

Ateitininkai vienuolijos pastogėje
Turininga stovyklos programa, jauki nuotaika

HENRIKAS KUDREIKIS

1993 m. lapkričio vidury pres- 
biterininkų ir Pasaulio tikybi
nių Bendrijų tarybos surengta 
Minneapolio mieste moterų 
konferencija, kurios sukeltas 
triukšmas sukrėtė metodistų, 
o ypač presibiterininkų pama
tus. Tūkstančiai presbiterinin- 
kų, kai kur visa parapija su 
dvasiškiu priekyje, perėjo ar 
bando pereiti j Katalikų Bend
riją. Presbiterininkų misijų 
pajamos sumažėjo 1993 m. 2,4 
mil. dolerių.

Aukšti protestantų dvasiš
kiai ir daugybė pamaldžių pa
rapijiečių viešai paskelbė, 
kad minėtoje konferencijo
je buvo paskleisti naujosios 
pagonybės daigai. Konferen
cijos vadovių tarpe buvo aš- 
tuonios metodistų vyskupės. 
Kartu jos paskelbė, kad Die- 
vas-vyriškis nepriimtinas. Kal
bėtojos viena po kitos atme
tė taip pat tradicinę tiesą Kris
taus mirties už žmogaus nuo
dėmes. Esą socialinės proble
mos, juodųjų vergija, moterų 
teisės verčia ieškoti naujų aiš
kinimų ir tiesų.

2200 dalyvių sukėlė spon
taniškas pusės valandos ova
cijas, kai pasirodė lesbiečių 
delegacija.

Sekmadienio ryto pamal
dose dalyvės garbino “mūsų 
sutvėrėją” Sofiją. Dalyvės pri
ėmė vietoj Komunijos pieno ir 
medaus gėrimą, kuris reiškiąs 
mylimojo pakvietimą į meilės 
gyvenimą.

Šioje trijų dienų konferen
cijoje dalyvavo oficialios ir 
apmokėtos 405 presbiterinin- 
kės, 312 liuteronių, 234 kata
likių, daug medisčių ir kitų 
grupių atstovių.

Kova prieš religiją
Kova prieš Dievą ir religiją 

JAV-se stiprėja. Krašto vyriau
sybė, o ypač teismai, jau be
veik išstūmė religiją iš viešo
jo gyvenimo.

Malda mokykloje, Dievo pa
minėjimas baigimo iškilmėje, 
po pamokų Šv. Rašto, studijų 
grupės, religiniai Kalėdų pa
puošalai, net vardas Kalėdos 
(Christmas) - draudžiami da
lykai. Jau priimtas įstatymas, 
draudžiantis religines progra
mas radijo bangomis, iš sene
lių ligonių globos namų skel
bimų pašalinti kryžiai.

Pasak žurnalisto Don Feder 
(“C. Cronicle” 1994.VI.24) vi
sai nesiskaitoma su konstitu
cijos pirmosios pataisos vals- 
tybės-religijos santykių nuo
stata, pažeidžiamos ir priva
taus žmogaus teisės. Preziden
to Clinton’o sudaryta Darbo 
lygybės komisija (EEC) rengia 
nureligintas darbovietes. Net 
prie vandens vėsintuvo (water 
cooler) prasitarus apie religi
ją, tarnautojas būsiąs pašalin
tas iš darbo. Kitos atleidimo 
iš darbo priežastys: 1. Kristaus 
paveikslas ant rašomojo stalo 
ar ant sienos, 2. ištrauka iš Šv. 
Rašto, ištarta darbovietėje, 
3. pasiūlymas bendradarbiui 
melstis už jo sergančią motiną. 
Bausmė numatyta ir darbda
viui, jeigu jis, žinodamas, kad 
jo tarnautojas pažeidė antire
ligines taisykles, neatleido jo 
iš darbo.

Šiuos reikalavimus Clinton’o 
vyriausybei pateikė Amerikos 
ateistų centras ir Civilinių 
teisių unija (ACLU), kurios 
branduolį sudaro Amerikos 
kairieji, komunistai, iš tikrų
jų tam tikros tautybės advo
katai. Jie ir Amerikos ateis
tai (organizuotieji) nesudaro 
nė 1% Amerikos visuomenės.

Pasak žurnalisto Don Feder, 
prez. Clinton’as sekmadieniais 
rankose nešiojasi baptistų 
Bibliją, o šešias dienas tar
nauja Antikristui. Nors ofi
cialus įstatymas dar nepriim
tas, bet didesnės firmos ir val
džios įstaigos, gavusios įsta
tymo projekto kopijas, pradėjo 
šalinti religinius dalykus: iš 
ligonių staliukų pašalinamos 
Biblijos, religinio turinio 
paveikslai išmetami, iš ligo
ninių koplytėlių dingsta kry
žiai.

Pvz. Alabamos valstijoje į 
kolegijos baigimo iškilmes at
vyko kunigas. Įleido vidun tik 
pasirašius pasižadėjimą, kad 
neminės Dievo ir doros. Mi
neapolio mieste specialiose 

iškilmėse kalbėjo žymus spor
tininkas, buvęs ir išsigydęs 
narkomanas. Viskas ėjo pui
kiai, kol nepaminėjo apie savo 
dvasinį atsinaujinimą. Kai pra
bilo apie tai, rengėjai išvedė 
jį iš salės.

Štai Dievo ir religijos paša
linimo pasekmės: nusikalti
mai, šaudymas ir žudynės mo
kyklose per paskutinius 10 me
tų pakilo virš 800% (“Celebrate 
Life” 1994, VIII). 1993 m. Illi
nois valstijoje iš visų gimusių
jų 81% buvo pavainikiai, nepil
namečių netekėjusių mergai
čių vaikai. Visoje Amerikoje 
pavainikių skaičius kasmet pa
auga 20-30%.

Mažumos tironija
Amerikos kūrėjai (founding 

fathers) labai rūpinosi, kad 
valstybėje nevyrautų daugu
mos tironija. Bet šiandien pra
dėjo vyrauti mažumų tironija.

Kanados laikraščiuose skai
tau, jog tas pats baisusis ir pa
vojingas elementas jau kelia 
galvas. Parašysiu, kas dedasi 
kaimyninėje valstybėje. Ofi
cialiais 1993 m. universitetų 
tyrimo duomenimis, homosek
sualai ir lesbietės sudaro tik 
1.5% visų gyventojų. Bet vad. 
“Gay liberation” sąjūdis daro
si vis įžūlesnis ir nustato, kaip 
turi elgtis likusieji 98,5% ame
rikiečių. Kai jie pareikalavo ly
gaus pripažinimo darbo ir bu
tų reikaluose, amerikiečiai 
sutiko. Šiandien jie bando įro
dyti, kad sudaro 10% visuome
nės ir kad jie esą aukštesnė 
žmonijos klasė (“Wash. Times” 
1994.VI.13), kad visa žmonija 
tai pripažintų.

Amerikos Vakarų aukštųjų 
mokyklų ir kolegijų draugija, 
pagal homoseksualų ir lesbie
čių reikalavimus, privertė vi
sas aukštąsias mokyklas įvesti 
specialias taisykles ir mokymo 
programas, kurių neišpildžius, 
mokyklai gresia netekimas 
valstybinės paramos ir leidi
mo. Pasak žurnalisto Ralph 
de Toledano (“C. Chronicle” 
1994.VI.30) visos aukštosios 
mokyklos pastatytos ant keistų 
politinių kojų. Pagal homo
seksualų nuošimtį ir katalikų 
mokyklos turi priimti atitinka
mą skaičių dėstytojų homosek
sualų beilesbiečių.

San Franciske katalikų “Ca
ritas”, kuris išlaiko senelių ir 
ligonių prieglaudas, šiais me
tais negaus iš miesto 1.5 mil. 
dolerių, nes atsisakė miesto 
taisyklių, pagal kurias reikia 
įrašyti į tarnybos lapą tarnau
tojo lytinę orientaciją, nes tai 
kiekvieno žmogaus privatus 
reikalas. Homoseksualai nese
niai atsisakydavo pildyti tokius 
tarnybos lapus, kuriuose būda
vo tas pats klausimas. Laikai 
keičiasi.

Amerikos psichiatrų draugi
ja uždraudė bandyti homosek
sualą padaryti normaliu šei
mos žmogumi. Homoseksualai 
jau pradėjo veržtis į mokyk
las. Niujorko ir Oregono vals
tijose net pradžios mokyklose

NORDLAND EXPRESS O/J RAP perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą
1 čekiu ar pinigine perlaida

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

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 
S4.25 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

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

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

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

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

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.

Margi šokėju ratai “Žalgirio” stadiono vejoje Nuotr. Alf. Laučkos

Atskleiskime žydėjusią praeitį
50 metų sukaktis Vokietijos stovyklose Bamberge, VViesbadene ir Seligenstadte veikusio 

Tautinio lietuvių ansamblio • Rengiamas leidinys, renkama medžiaga

1995 m. vasarą sukaks 50 me
tų nuo Lietuvių tautinio an
samblio įsisteigimo Bamber
ge, Vokietijoje. Šis ansamb
lis buvo plačiai žinomas viso
se Vokietijos DP stovyklose. 
Ne vienas mūsų esame matę 
šito ansamblio vaidinimus: 
nuo 1946 m. “Atsisveikinimo” 
montažą su dainomis ir šokiais, 
vėliau “Nemunas žydi” ir “Žmo
nės prie vieškelio”. Taip pat 
vokalinius koncertus.

Minėtus veikalus sukūrė ir 
režisavo bei pats vaidino juo
se aktorius Gasparas Velička, 
o mišriam, vyrų chorams bei 

įvestos homoseksualizmo aiš
kinimo pamokos. Jų literatūra 
brukama į Massauschets pra
džios ir aukštesnes mokyklas. 
Tik tėvų protesto dėka homo- 
sekualų parengti vadovėliai 
išmesti iš Filadelfijos kata
likų mokyklų. Wisconsin’o vals
tijoje minėti vadovėliai tebe
vartojami. Ar verta katalikams 
tėvams mokėti 300-400 per mė
nesį už mokslą, kuris atmeta 
katalikų tiesas? (“Celebrate 
Life”, 1994. VII).

Tai šios homoseksualų-les- 
biečių stiprios ir turtingos gru
puotės tironijos tik pradžia. 
Bent 10 Clinton’o štabo narių 
yra šios organizacijos nariai, 
viena net kabineto sekretorė. 
Ypatingą palankumą rodo vad. 
“surgeon-general” Joyce El
ders ir teisingumo sekretorė 
Janet Reno. Kongresui įteikti 
šios organizacijos reikalavi
mai - 62 punktai. Priėmus jos 
siūlomus naujus įstatymus, Ka
talikų Bendrijos, karinių pa
jėgų, berniukų skautų (mergai
tės skautės jau lesbiečių ran
kose, ir Dievas iš jų šūkio iš
mestas) padėtis Amerikoje ne
paprastai pasikeistų.

Ir kitos Amerikos mažumos 
ne tik kelia galvas, bet ir val
do didžiuosius universitetus, 
kai kurias religines bendrijas 
ir dalį svarbių valdžios įstai
gų. Kur eini Amerika?

(Naudotasi šių leidinių infor
macija: “Conservative Cronicle”, 
“The Washington Times”, “Cele
brate Life”). 

moterų oktetui vadovavo muz. 
Stepas Sodeika. Per visą savo 
trumpą gyvavimo laikotarpį 
LTA atliko 34 gastrolines ke
liones ir trumpas išvykas iš 
savo buveinės ir iš viso turė
jo 561 renginį (vaidinimų, kon
certų, religinių koncertų ir 
giedojimų šventovėse bei spe
cialių pasirodymų), dažnai 
skleisdami mūsų folklorą ir ki
tataučiams, dažniausiai JAV- 
bių kariams.

LT ansamblis atliko labai 
didelį kultūrinį ir tautinį dar
bą, taip tada reikalingą gyve
nant stovyklose ir laimint žy
mių kitų valstybių asmenų pa
lankumą. Nors LTA labai trum
pai gyvavo - tik iki 1949 m. ko
vo vidurio, bet žiūrovų atmini
me paliko gilius ir reikšmin
gus prisiminimus. Ansamblio 
nariai dirbo be jokio atlygini
mo, per 1362 dienas pasirody- 
dami beveik kas antrą dieną 
(vidut. 2.428).

Daugumu LTA narių pateko 
iš stovyklų į Ameriką, Kanadą 
ir Australiją, o Čikagoje ap
sigyveno LTA vadovai - muz. 
Stepas Sodeika ir režisierius 
Gasparas Velička, abudu labai 
daug davę musų tautai. Čika
goje jiedu prisidėjo prie bu
vusiojo Hanau stovyklos “Dai
navos” ansamblio, davę eilę 
koncertų bei atkūrę G. Velič
kos veikalą “Nemunas žydi”. 
Deja, abu šie vyrai jau seno
kai paliko šį pasaulį, nepalikę 
gilesnių savo kūrybos pėdsakų.

Iš buvusiųjų kitų LTA vado
vų, po liaudies instrumentų 
dalies vadovo Balio Pakšto 
mirties, gyvųjų tarpe tebėra 
tik tautinių šokių vadovė Al
bertina Ličkūnaitė-Milienė 
ir abudu buvę administrato
riai - Kęstutis Miklaševičius 
ir Andrius Mironas. Pastara
sis su keliais kitais buv. na
riais sumanė įamžinti ne tik 
patį LT ansamblį, bet ir rež. 
G. Veličkos veikalus, statytus 
Vokietijoje, sutelkti į vieną 
leidinį minint šio veneto 50 
metų sukaktį.

Po daugelio metų tačiau sun
ku surasti išsiskirsčiusius po 
pasaulį dalyvius, nes iš jų la

biausiai tikimasi sulaukti vi
sokeriopos medžiagos ir para
mos LTA leidiniui. Buvę jauni 
žmonės, dabar jau pensinin
kai, kai kurie paliegę, todėl 
ne visi įstengia materialiai 
paremti šią idėją. Per 30 buvu
siųjų narių yra iškeliavę ten, 
iš kur nieks nebegrįžta, o gy
vieji (apie 50 asmenų) vieni 
neįstengtų padengti leidinio 
spausdinimo išlaidų. Todėl 
numatoma kreiptis į buvusius 
žiūrovus, į visuomenę, kad bū
tų įmanoma įamžinti spausdin
tą žodį apie LTA veiklą, staty
tų veikalų turinius, kuriuos 
galėtų iš naujo scenoje atkurti 
Lietuvos ansambliai, o biblio
tekose ledinys skaitytojams 
atskleis praeitį, kaip dirbo 
ir veikė šis kolektyvas sunkio
se pabėgėlių sąlygose gyven
damas.

Šio leidinio redaktorium ir 
visais su tuo susijusiais reika
lais apsiėmė būti buvęs pasku
tinis LTA administratorius 
Andrius Mironas. Jis kviečia 
visus buv. LTA dalyvius atsi
liepti jo adresu: 6487 Camino 
del Parque, Carlsbad, Calif. 
92009, atsiųsti nuotraukas, 
atsiminimus bei faktus apie 
LTA. Kas turi, ir “Atsisveiki
nimo” pilną tekstą, narių adre
sus, mirusiųjų datas ir viską, 
kas tiktų dėti į leidinį. Abie
jų G. Veličkos veikalų tekstus 
jau atsiuntė a.a. B. Pakšto naš
lė Emilija Pakštienė, viena iš 
redaktorių.

Jeigu iki 1994 m. gruodžio 15 
d. bus surinkta visa medžiaga 
ir reikalinga spausdinimui lė
šų suma, tai LTA leidinys, ti
kimasi, pasirodys ir bus išsiun
tinėtas visiems gyviesiems da
lyviams 1995 m. viduryje. O jei
gu nesusidarys pakankamai lė
šų, tai visiems parėmusiems 
pinigai bus sugrąžinti. A. ir E.

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

Atlanto pakraščio ateitinin
kai sendraugiai susirinko Tė
vų pranciškonų sodyboje Ken- 
nebunkport’e, Maine. Kasmet 
renkamės rugpjūčio savaitę, ku
rioje išpuola Žolinės šventė.

Rytais turime progos auko
ti Mišias. Šiemet stovyklos ka
pelionas prel. V. Balčiūnas 
savo pamoksluose kalbėjo apie 
žmonijos pagrindinę ląstelę
- šeimą. Jis pabrėžė, kad gy
venimas šeimoje be meilės yra 
pragaras. Priimdami kentėji
mus su meile, pajuntame vidi
nį džiaugsmą. Juo skaudžiau 
kenčiame, juo skaidresnis tas 
džiaugsmas.

Popietėse, stebėdami Lietu
vos įvykius vaizdajuostėse, su
artėjome su savo gimtuoju 
kraštu. Popiežiaus apsilanky
mas perdavė ne tik vaizdus - 
pajutome abipusį darnų bend
ravimą, dėkingumą, rūpestį. 
Spalvingos, šviesios nuotai
kos buvo šokių ir dainų šven
tės filmai. Su įdomumu juos 
žiūrėjome, nors jau daugely
je tokių švenčių esame daly
vavę. Lietuvos kariuomenės 
nuginklavimas klaikiuose So- 
vietijos tyruose skaudžiai at
sišaukė mumyse.

Šeštadienį klausėmės E. Va- 
siliūnienės surengto koncer
to. Tenoras R. Kuluinis ir ba
ritonas F. Walker, akompanuo
jant L. Di Gregoriano, daina
vo operų arijas iš XVII-XX š.

Sekmadienį rašytojas ir dai
lininkas P. Jurkus skaitė pa
skaitą apie ateitininkų įnašą 
į lietuvių literatūrą. Dosnią 
duoklę literatūrai atidavę atei
tininkai, pradedant Jakštu, 
reiškiasi iki šių dienų. Kalbė
tojas daug dėmesio skyrė Vy
tauto Mačernio gyvenimui ir 
mirčiai. Kalbėjo ir apie save. 
Kūrė nuo ankstyvos vaikystės. 
Populiarią, kone liaudies dai
na virtusią poeziją “Kaip obe
lis, Mamyt, palinkus”, sukūrė 
pirmą kartą išvykęs iš namų į 
Kauną studijuoti, o giesmę 
“Kaip grįžtančius paukščius”
- pasitraukęs iš okupuotos tė
vynės.

Pirmadienio, Žolinės, vaka
rą susimąstėme kun. dr. V. Cu- 
kuro gilių minčių paskaitoje 
apie tris pagrindines gyveni
mo atramas - tikėjimą, viltį ir 
meilę. Tai paprasti ir būtini 
žmogaus galios taškai, kaip 
kasdienė duona. Tikėjimas gy
vas, jei gyvename Dievo žodžiu, 
jei Juo pasitikime ir Jį tikime 
taip, kaip Abraomas tikėjo, pa
siruošęs paaukoti Dievui savo 
vienintelį sūnų. Viltis yra ti
kėjimo nešėja ir palaikytoja. 
Žmogus, kuris myli, noriai tar
nauja ir pasiaukoja.

Po paskaitos, nešini uždeg
tomis žvakutėmis, eidami pro
cesijoje, Rožinio malda prisi
minėme Katalikų Bendrijos ir 
tėvynės Lietuvos rūpesčius, 
pavesdami juos Motinai Mari
jai.

Antradienio vakaronė su J. 
Giedraičiu. Jis iškėlė Lietu
vos socialinio atsistatymo 
klausimą. Ten tos gerovės ska
lė labai plati, kontrastai gar
siai šaukia. Prieš nusivylimą, 
apatiją, alkoholizmą žėri he
rojiški židiniai: visuose fron

tuose veikiantis “Caritas”, Eu
charistijos bičiuliai, sumanūs 
entuziastingų jaunų žmonių 
siekiai pakilti iš skurdo.

Trečiadienį Dalia Dzikienė 
vaizdžiai ir įdomiai nušvie
tė Pasaulio lietuvių dainų ir 
tautinių šokių šventės organi
zavimo rūpesčius bei pasiek
tus rezultatus. Klausytojai 
jautėsi lyg patys būtų ilgas 
valandas repetavę, skraidę 
Kauno ir Vilniaus pasirody
mų aikštėse, širdimi su visais 
bendrai dainavę: “Viena tau
ta, viena kultūra”,.

Ketvirtadienį kun. A. Gudai
tis kalbėjo apie religinį auk
lėjimą sovietmečiu, kuris pra
džioje buvo vien tikinčiųjų 
pensininkų rankose. Eucha
ristijos bičiuliai, įsikūrę 1969 
m., praturtino katechetų ruo
šimą. Jie savaitgaliais išva
žiuodavę už Lietuvos ribų, kad 
galėtų saugiau dalytis kate
chetinėmis žiniomis, ruoštis 
jaunimo auklėjimui.

Kartu su kun. Algiu atvažia
vusi seselė Daiva, po poros teo
logijos studijų metų, grįžta į 
Lietuvą. Ji pasakojo apie prie
šiškas Kristaus evangelijos 
plitimui sąlygas Lietuvoje.

Su jais atvykęs “Lietuvos 
ryto” žurnalistas Valdas Bar
tusevičius pateikė gausiai įdo
mių žinių, komentarų apie Lie
tuvos išsilaisvinimo neišsa
komai drąsią, ryžtingą kovą ir 
atidengė dar daug nežinomų 
faktų apie sovietų imperijos 
žlugimą ir apie jų bandymus 
sukurti naują Rusijos imperi
ją. Vakaronė baigėsi vėlyvą 
naktį.

Penktadienį - poezijos, tau
tosakos ir liaudies dainų va
karonė. Joje dalyvavusių poe
tės K. Grigaitytės ir dr. C. Ma- 
saičio poeziją skaitė Pr. Ąžuo- 
lienė, o Lacrimos- St. Cibienė. 
Jos abi giliai įsijautė į skai
tomus kūrinius ir perdavė jų 
grožį bei mintį klausytojams.

Iš Lietuvos atvykęs jaunas 
Jomantas, lyg žilos senovės 
vaidila, kankliavo ir dainavo 
senas senučiukes dainas, ba
lades, porino pasakas apie 
kvailą velnią ir gudrų žmogų. 
Karkline piemenėlių dūdele 
iššvilpavo kelis žemaitiškus 
šokius. Po tokios vakaronės 
mūsų mintys sugrįžo į ilgus 
tėviškės rudens vakarus, į pa
vasarių gegužines, į seniai nu
skambėjusią jaunystę.

Buvo labai miela sveikinti 
žvalias stovyklautojas - p. Pet
ronienę ir p. Sužiedėlienę, 
švenčiančias 90-jį gimtadie
nį. P. Sužiedėlienė pasidalino 
su mumis savo turtingais prisi
minimais.

Ir šiemet po koncertų vyriau
sia šeimininkė p. Kazlauskie
nė ir jos padėjėjos iš Lietuvos 
vaišino lietuviškais gėrimais 
bei skanumynais, o jų paruošti 
pusryčiai ir vakarienės lenkty
niavo su garsiųjų šefų puoto
mis.

Stovyklos komendantas dr. 
A. Stankaitis ne vien žodžiais, 
bet ir savo malonia asmenybe 
ir Tėvų pranciškonų vardu 
kvietė vėl sekančiais metais 
rugpjūčio 12 čia susirinkti ir 
pasidžiaugti, praturtėti dr. Č. 
Masaičio organizuota prog
rama.
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Baltijos valstybės vokiečių enciklopedijose K. BARONAS, Vokietija

Dalį vasaros atostogų teko 
praleisti beveik 30 km nuo Ba
varijos sostinės gražioje svai
nio viloje. Buvo daug laiko pa
sivaikščiojimams, meškerioji
mui, automobiliu aplankant 
gražesnes vietoves - Obermer- 
gan, Garnisch-Partenkirchen 
(iš čia “katės šuolis” į Austri
ją!) žinomesnes vasarvietes, 
vakarais stebėti austrišką ir 
vokišką televiziją. Tačiau taip 
pat daug laiko praleidau žmo
nos senelio vertingų knygų bib
liotekoje.

Įdomus radiųys
Tai brangus palikimas, tikras 

antikvaras. Aišku, ieškojau lei
dinių, kuriuose būtų paminėta 
Lietuva. Ir mano didžiam nu
stebimui, mūsų tėvynės vardą 
radau “General und Universal 
Lexikon” - enciklopedijoje, 
išleistoje 1869 m. Naumurge. 
Taigi šiemet leidiniui sukako 
125 m. Trečiame tome, 209 psl. 
gotiškom raidėm rašoma: “Lit- 
hauen (Lietuva rašoma su “h” 
raide) - nepriklausoma didžio
ji kunigaikštystė tarp Lenki
jos, Prūsijos ir Rusijos; 1501 
m. sujungta vieno valdovo 
(Oberhaupt) su Lenkija. Po 
Lenkijos padalinimo 1893 m.

Čia spausdinamos ištraukos au
torė Marija Skipitytė-Garbačiaus- 
kienė, buvusi Sibiro tremtinė, grį
žusi iš Sibiro kurį laiką gyveno 
Lietuvoje, paskui gavo leidimą 
išvykti pas savo vyrą Kanadon, kur 
ir dabar gyvena. 1989 m. ji išleis- 
dino Lietuvoje pirmąją savo atsi
minimų knygą “Jei laimė nebūtų 
lydėjusi”, apie savo vargus Sibi
ro tremtyje. Rengiamoje antrojo
je knygoje “Ir namie nėra namų” 
ji aprašo savo pergyvenimus Lie
tuvoje.

Nuo 1948 m. rugsėjo 1 d. dir
bau Varėnos sėklų kokybės 
inspekcijoje agronome in
spektore. Neturiu tame mies
telyje nei giminių, nei pažįs
tamų. Neturėčiau kur ir vieną 
naktį pernakvoti. Gerai, kad 
viršininkas, iki susirasiu kam
bariuką, leidžia gyventi Kau
ne ir tik vieną ar du kartus 
per savaitę Varėnon važiuoti.

Maždaug prieš dešimtį die
nų viršininkas man sako:

— Žinot, atrodo, kad Varė
nos vykdomojo "komiteto pir
mininkas pasiryžęs skirti jums 
komunalinį butuką. Ateinantį 
pirmadienį vėl atvažiuokit, 
nes jis (vykd. komit. pirminin
kas) nori su jumis pasikalbėti.

Tie žodžiai man nuskambėjo 
gražiau, negu genialiausio 
bei garsiausio kompozitoriaus 
kūrinys, nes gauti tais laikais 
komunalinį butą ir dar tokiai 
kaip aš, tai kaip A. Smetonos 
laikais dvarą nusipirkti. Ne
sinorėjo tikėti, kad įvyks toks 
stebuklas, bet dėl visa ko nu
ėjau pas vokiečių karo belais
vius — meistrus ir paprašiau,

ŠV. JONO NEPAMUKO - koplyt
stulpis Maironio tėviškėje netoli 
šaltinėlio

(1795 m. red.) didžioji dalis 
krašto su 2,5 milijono gyven
tojų atiteko Rusijai ir mažes
nė - Prūsijai, įjungiant į Gum
binės apskritį.

Latviai ir estai
Latvijos nėra. Sena enciklo

pedija mini tik “Letten-latvius, 
“Volkstamm in Russland” - 
tautą Rusijoje (psl. 194), gyve
nančią prie Dauguvos ir jos žio
tyse. Latviai, kartu su išmiru
siais kuršiais ir senais prūsais, 
yra lietuvių giminė, priklau
santi “lituslavisehen” indo
germanų šeimai. Tautos gentį 
sudaro 800 tūkstančių “Koep- 
fe” - galvų. Jie kalba sava kal
ba, labai atitolusią nuo slavų 
ir vokiečių. Raštui latviai nau
doja vokišką raidyną. Latvių li
teratūra nėra bereikšmė. Ypa
tingai vertinga yra tautinė poe
zija, perimta dar iš pagoniškų 
laikų - turtinga savo mitolo
gija, gamta ir meilės dainom.

“Esthland” - Estija (vėl įter
piama “h” raidė) randama ant
rame tome pažymint, kad 350 
tūkstančių estų priklauso suo
mių giminei. Rusai estus vadi
na “čiudais” (vok. Tschuden), 
tačiau estai savo kraštą vadi

Sugrįžus iš Sibiro

Ir namie nėra namų
Iš rašomos atsiminimu knygos

MARIJA GARBAČIAUSKIENĖ

kad jie man padarytų lovą (jie 
visiems varėniškiams baldus 
darydavo).

Nekantriai laukiau pirma
dienio. Štai ir tas pirmadie
nis.

Važiuoju į Varėną pakilusia 
nuotaika. Truputį jaudinuos, 
nes prisibijau, kad persigal
vojęs vykdomojo komiteto pir
mininkas nepasakytų:

— Žinote, labai gaila, bet 
šiuo metu neturim nė vieno 
laisvo komunalinio buto. Vė
liau, gal atsiras.

Dėl visa ko pasiėmiau ryšu
lį su pagalve, storą antklodę 
ir porą paklodžių. Imsiu kam
barį, kokį tik duos. Taip ir se
suo patarė.

Varėnos vykdomojo komi
teto pirmininkas, stambokas, 
gana malonios išvaizdos žmo
gus, buvo mandagus. Nieko ne
klausinėjo. Tik padejavo, kad 
laisvų komunalinių butų ne
daug, o norinčių tokiuose gy
venti galybė, todėl jis nega
lįs nei gero buto, nei kamba
rio pasiūlyti. Kambariukas, 
kuriam gauti jis išduos orde
rį, nors ir nemažas, pirmame 
aukšte, bet pereinamas. Kituo
se to buto kambariuose gyvena 
rusės iš Rusijos. Tad aišku, 
ir virtuvė bus bendra.

Išgirdus tokią man siūlomo 
kambario charakteristiką, 
giliai, giliai atsidusau. Ta
čiau prisiminusi sesers pa
tarimą, sakau:

— Sutinku ir tokiame kam
baryje kurį laiką pagyventi. 
Gal su laiku atsiras neper
einamas?

— Gal, — atsakė pirmininkas 
ir liepė sekretorei išrašyti 
orderį.

Manau, jei būčiau turėjus 
pinigų ... Deja, aš jų neturė
jau.

Orderį pasiėmiau visai be 
entuziazmo. Žinau kokia lai
mė, kai “vyr. seserys” (rusės) 
ten maišosi.'Bet gal tos rusės 
kitokios? Gal jos visai pado
rios moterys? Taip galvodama 
nuėjau į Žemės ūkio skyrių, 
pasiėmiau savo ryšulį ir pa
traukiau namo link, kuriame 
laukė komunalinis kambarys.

Namas medinis, kaip ir di
džioji dauguma Varėnos na
mų, su saikutėmis. Įėjimas 
iš kiemo pusės. Statūs ir ga
na aukšti laiptai veda tiesiai 
į duris. Drąsiai užlipu laip
teliais ir pasibeldžiu. Po va
landėlės duryse pasirodė dar 
gana jauna moteris. Matyt ką 
tik išsiritus! iš lovos, nes 
plaukai susivėlę, pilni baltų 
mažyčių pūkelių. Chalatukas 
susiglamžęs ir labai abejoti
nos švaros. Akys užmiegotos.

Prabėga žaibu mintelė: 
“Kaip iš šiukšlių dėžės”.

Toji moteris nužvelgė ma
ne nuo galvos iki kojų ir šiurkš
čiai rusiškai paklausė:

— A vam čto? (O jums čia 
ko?).

Pasisakiau kas aš ir kokiu 
tikslu atėjau. 

na “Mei maa” - mūsų kraštas. 
Estijos vardas greičiausia ki
lo iš “Ostland” - Rytų kraštas. 
Gyventojai evangelikai. Esti
jai skirtos 20 eilučių, įrašant 
krašto istoriją bei 1710 m. Pet
ro I-ojo Estijos įjungimą į Ru
sijos imperiją.

Nepriklausoma Lietuva
Žymiai daugiau žinių apie 

Lietuvą radau 1933 m. išleista
me “Meyers kleines Lexikon”. 
Jo II-ame t. 1394 psl. atspaus
dinta Vytis, nurodant Lietuvos 
plotą, aišku, be Klaipėdos 
krašto, nes leidinys pasirodė 
jau Hitlerio metu, atspausdin
tas taip pat gotiškom raidėm. 
Duodama daug statistinių ži
nių, gyventojų skaičius su sos
tine “Kovno”, atkreipiant la
bai didelį dėmesį į žemės ūkį, 
stambius lenkų žemvaldžius, 
žemės reformą. 1932 m. Lietu
voje buvo užregistruoti 2064 
automobiliai. Lietuvos nepri
klausomybė buvusi paskelbta 
1918 m. lapkričio mėn. 2 d., 
konstitucija 1922 m. Nuo 1926 
m. Lietuvą valdo A. Smetona. 
Įtraukta Vilniaus krašto oku
pacija. Apie 2 milijonai lietu
vių priklauso indo-germanų gi

— U nas svobodnych komnat 
niet (pas mus laisvų kamba
rių nėra), — atrėžė ji tuo pa
čiu nemaloniu balsu. — Eikite 
iš čia greičiau!

Tada parodžiau orderį. Iš 
tolo, aišku, nes bijojau, kad 
rusė paėmus jį į rankas nesu
plėšytų.

Dabar ruselė, kad ir neno
rom, atsitraukė nuo durų ir aš 
su visu ryšuliu įžengiau į 
prieškambarį.

— Jei patinka, galite pasi
dėti čia savo daiktus. Visi kam
bariai šiame bute užimti.

— Kiaulė, — pagalvojau, ir 
pasakiau: bet juk čia prieš
kambaris!

— Ja ničego ne znaju, (aš nie
ko nežinau) — atrėžė mano 
busimoji bendragyventoja ir, 
trinktelėjusi durimis, išnyko 
už jų.

Likau viena. Apsižvalgiau. 
Į prieškambarį išeina ketve- 
rios durys ir šilta sienelė. 
Pasidėjau ryšulį prie tos sie
nelės ir pati ant jo atsisėdau. 
Nieko nebus. Ryt iš pat ryto 
reikės bėgti į vykdomąjį komi
tetą ir pasakyti, kad ruselės 
nenori manęs priimti. Jie tik
rai man padės. O šiandien nu
eisiu pažiūrėti, ar vokiečių 
karo belaisviai padarė man 
lovą, ar ne.

Sutiko mane tas pats belais
vis, kaip ir pirmąjį kartą. Jis 
mane atpažino ir nuskubėjo į 
gretimą kambariuką paklaus
ti, ar mano lova padaryta.

Per ploną lentų sieną gir
džiu, kaip už sienos esantis 
vokietis pasakė:

— Lovą fuer die dičke Frau 
(storąjai moteriai) galėsime 
baigti tik rytoj. Paprašyk ją, 
kad duotų savo adresą, ir mes 
lovą jai nunešime į namus.

Grįžęs vokietukas pakartojo 
tą patį.

Šiąnakt reikės nakvoti sa
vo “bute”, kad ir be lovos. Rei
kės vargti ant grindų, nes var
gu kitos rusės geresnės už tą 
iš “šiukšlių dėžės” ištrauktą
ją, — sukasi mintys mano gal
voje.

Taip ir buvo. Pavalgiusi val
gykloje, pasėdėjusi iki darbo 
pabaigos Žemės ūkio skyriuje 
ir dar paslankiojusi po Varė
nos miestelį, grįžau į savo 
prieškambarį. Pasiklojau ant 
grindų antklodę, pasidėjau 
pagalvę, nusiaviau batelius 
ir atsiguliau nenusirengusi.

Jau buvo visiškai tamsu, kai 
iš darbo grįžo dar dvi rusės. 
Nors tamsoje jų veidų nema
čiau, bet iš jų balsų ir kalbos 
turinio supratau, kad ir jos ne
pėsčios. Matyt, jų bendragy
ventoja tuojau pat jas infor
mavo apie mano buvimą ir kad 
aš turiu orderį į laisvąjį kam
barį, nes prie manęs nesikabi- 
no tik daug kartų tyčia tran
kiai vaikščiojo per prieškam
barį iš vieno kambario į kitą, 
plačiai atidarydamos savo ryš
kiai apšviestų kambarių duris, 
gerokai jas trenkdamos. Matyt, 

minei. Jie gyvena taip pat Vil
niaus apygardoje, 35 tūkstan
čiai Klaipdėdos krašte ir 2.800 
Rytprūsiuose. Lietuvių litera
tūros pradžios reikia ieškoti 
kartu su reformacija. Minimi 
K. Donelaitis, Kuršaitis, Mai
ronis, Vydūnas, V. Krėvė-Mic
kevičius.

Žemėlapis
“Die baltische Laender” 

(Baltijos kraštai) 103 x 68 cm 
žemėlapis taip pat priklauso 
retenybėms, nes mūsų tėvynė 
yra 1920 m. liepos mėn. 12 d. 
Lietuvos-Rusijos sutarties sie
nose. Lenkų okupuotas Vil
niaus kraštas pažymimas rau
donom raidėm “Von Polen be- 
setzt” (lenkų okupuotas). Vil
niaus apylinkėse taip pat rau
donom raidėm užrašas ir siena 
“neutrale Zone” (neutrali zo
na). Žemėlapį sudarė Geogra
fijos institutas ir išleido Carl 
Fleming u.c. T. Wiskott, AG 
Berlin. Gaila, neradau išleidi
mo metų, tačiau reikia spėti, 
kad žemėlapis atspausdintas 
prieš 1923 m., dar sąjunginin
kams nepripažinus Vilniaus 
okupacijos. Klaipėdos kraštas 
atskirtas ir nuo Lietuvos, ir nuo 
Rytprūsių.

norėjo, kad aš pradėčiau ant 
jų bartis. Tada, aišku, jos iš
eitų nugalėtojomis. Įjungti 
prieškambaryje šviesą jos kaž
kodėl nedrįso. Susikaupusi 
visą kantrybę ir pasiryžusi 
žūt būt išeiti nugalėtoja, ty
lėjau. Laukiau, kada jos paga
liau eis gulti.

Gulėti buvo kieta ir nepato
gu. Negalėjau užmigti ir tada, 
kai aplinkui buvo tylu. Taip ir 
prasirangiau ant grindų visą 
naktį, galvodama, kad rytoj 
miegosiu savo kambaryje.

Rytą atsikėlusi pirmiausia 
nuėjau į Žemės ūkio skyrių. 
Inspekcijos viršininką radau 
dar neišvažiavusį. Aš jam pa
pasakojau, kaip visą naktį pra
sirangiau ant prieškambario 
grindų ir kad mano bendragy- 
ventojos labai nepalankiai 
nusiteikusios. Ir viršininkas 
patarė man eiti į vykdomąjį 
komitetą prašyti pagalbos. 
Deja, vykdomojo komiteto pir
mininkas buv<į. išvažiavęs. 
Kreipiausi į sekretorę. Mal
davau, gal kas kitas gali pa
dėti. Ji į kalbas nesileido ir 
tik tiesiai šviesiai pasakė:

— Ateikite poryt dešimtą va
landą. Tada vykdomojo komi
teto pirmininkas tikriausiai 
bus grįžęs.. Tada ir sutvarky
site savo reikalus. Aš daugiau 
nieko jums patarti negaliu.

Reiškia dar porą naktų ran
gykis ant grindų ir kęsk paže
minimus. Pikta ir beviltiškai 
nusiteikusi grįžtu namo. 
Džiaugiuosi, kad nors lauku
jės duris radau neužrakintas 
ir savo ryšulį nepaliestą. Tos 
raganos galėjo manęs visiškai 
neįsileisti. Atsisėdau ant ry
šulio ir laukiu, kada vokiečiai 
atneš man lovą. Gal pamačiu- 
sios mano baldą suminkštės?

Kiek pasėdėjusi išgirdau 
šurmulį, vyriškus balsus ir 
vokiečių kalbą. Išbėgau pro 
duris į kiemą. Tikrai kieme 
stovėjo trys vokiečių karo be
laisviai. Greta jų dalimis iš
narstyta mano lova. Vyrukai 
smagiai mane pasveikino ir 
paklausė kur nešti jų padary
tą lovą.

— Laipteliai į Viršų ir pali
kite prieškambaryje, — sakau 
jiems.

Tuo momentu triukšmingai 
atsidaro namo durys. Matau, 
kaip pro jas lekia mano ryšu
lys, pagalvė ir kiti smulkesni 
daikteliai. Paskui daiktus 
skrenda žodžiai:

— Von ot siūda! Nam takich 
kvartirantov ne nado (lauk 
iš čia, mums tokių gyventojų 
nereikia). Svolač prokliataja 
(niekše prakeiktoji).

Durys užsitrenkė. Tokio su
sidorojimo su manim tikrai 
nesitikėjau. Žiūriu į ant re
tos kiemo vejos nutūpusius sa
vo “turtus” ir žodžio ištarti 
negaliu. Tik verkti norisi ir 
šaukti taip, kad visas pasau
lis girdėtų, išrėkti visą vi
są skriaudą ir neteisybes. Vos 
galiu susilaikyti.

Vokiečiai iki šiol į mūsų kon
fliktą nesikišo. Jie ramiai sto
vėjo ir žiūrėjo, kas čia toliau 
bus. Tik kai durys užsitrenkė, 
vienas iš vokiečių, rodydamas 
į mano ištaškytus po kiemą 
daiktelius, greta jo stovėju
siam draugui sako:

— Pažiūrėk, Hans, šioje vals
tybėje tai vadinasi tautų drau
gystė.

Dalis LFB studijų savaitės dalyvių Dainavos stovyklavietėje prie Detroito. Iš kairės: dr. V. SAMONIS, J. ARDYS, 
dr. V. MAJAUSKAS, dr. A. ČEPULIS, dr. K. AMBROZAITIS Nuotr. V. Krikščiūno

Lietuva-išeivija studiją savaitėje
Trisdešimt aštuntoji Lietuvių fronto bičiulių surengta studijų savaitė Dainavos stovyklavietėje

Į “Baltuosius rūmus” JAV-bių 
Dainavoje 1994 m. rugpjūčio 
21-27 d.d. atsilankė 58 dalyviai. 
Diena prasidėdavo Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. dr. P. Dau
gintis, SJ, ir pasakydavo trum
pą tos dienos Evangelijos min
čiai pritaikytą pamokymą. Bū
damas socialinių mokslų žino
vas, yra parašęs studiją “Atei
ties Lietuvos vizija, Į pilnu
tinę demokratiją”. Tai naujas 
įnašas ir kartu papildymas į iš
leistos plačios studijos “Į pil
nutinę demokratiją”, kurioje 
skelbiamos valstybės pagrin
dų gairės.

Po pusryčių ir pietų vyko 
paskaitos, pranešimai ir disku
sijos. Po vakarienės vėl buvo 
dalinamasi įdomiais įspūdžiais 
bei nuotykiais, kuriuos šią va
sarą patyrė LF bičiuliai, gau
siai dalyvavę įvairiuose pa
rengimuose, pobūviuose, iškil
mėse, artimųjų susitikimuose.

Paskaitoje “Iš LFB praeities 
į ateitį” žurnalistas J. Koje
lis nagrinėjo prof. A. Maceinos 
1953 m. rašytą pranašišką laiš
ką Lietuvių fronto vadovybei 
Amerikoje, kuriame išreikštas 
įpareigojimas bičiuliams, ku
riems bus lemta sulaukti Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo. A. Maceina rašė: “Mūsų 
kraštas, atgavęs laisvę ir bū-1 
damas nuniokotas ne tik ūkiu, 
bet ir dvasia, neturės tradici
nio valstybės idealo ... Todėl 
valstybės idealą mums reikės 
kurti iš naujo, jį skelbti, aiš
kinti, skleisti, už jį kovoti”.

J. Kojelis priminė, kad jau 
yra sutarta kartu paruošti atsi
šaukimą į tautą dėl valstybės 
saugumo ir Lietuvos-išeivijos 
žmonių parašais jį skelbti. Tai 
jau padaryta, kad Lietuvos vy
riausybė neįteisintų karinio 
Rusijos tranzito per Lietuvos 
teritoriją. Taip pat bendrai 
esąs ruošiamas rezoliucijos 
tekstas Karaliaučiaus srities 
reikalu. Tą rezoliuciją Ame
rikos baltiečių laisvės lyga 
pasiruošusi pateikti Amerikos 
kongresui. Studijų dalyviai 
buvo prašomi pareikšti savo 
nuomonę Karaliaučiaus atei
ties klausimu.

Adv. P. Žumbakis, nuolat ke
liąs Lietuvos ir išeivijos reika
lus per spaudą bei paskaitomis 
ir pasižymėjęs drąsiais pasisa
kymais aktualiomis temomis 
per lietuviškų radijo valandė
lių tinklą Amerikoje, savo pa
skaitoje pabrėžė reikalą stip
rinti Pasaulio lietuvių bend
ruomenę, kuri turėtų greitai 

$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
KAIRYS BALTIC EXPEDITING greitai ir garantuotai pristato Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Persiuntimas iki $2,000.00 
4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau kaip S2,000.00 tik 3% plius pristatymas.
’ Siunčiant didesnes sumas, yra nuolaida.
* Galime nuvežti į Lietuvą palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą. .
’ Važiuojant jums ilgesniam laikui į Lietuvą, mes galim persiųsti jūsų pensijos pinigus pagal jūsų nurodymus.

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

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

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

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

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

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

S...........................00 $.............................00

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

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

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

reaguoti į svetimų valstybių 
vadų abejingus ar net žalingus 
pareiškimus Lietuvos atžvil
giu. Jis lietė tas valstybes, ku
riose Bendruomenės visai nė
ra arba labai silpna. Pavyzdžiu 
jo buvo nurodytas Anglijos 
premjero Major’o vizito metu 
Lietuvoje abejinga laikysena 
karinio Rusijos tranzito klau
simu.

Po paskaitos J. Kojelis su
pažindino su jo knyga “Balio
nai, bananai ir biurokratai”, 
kurioje yra per 50 įdomių 
straipsnių, liečiančių dabar
tinę Lietuvą ir išeiviją.

Liuda Ruginienė, energinga 
Detroito Lietuvių bendruome
nės veikėja, pateikė daug sam
protavimų iš didžiųjų ameri
kiečių žurnalų apie Rusiją, ar
timą užsienį ir Baltijos kraš
tus. Jos pagrindinė mintis: 
stiprinti Bendruomenės poli
tinę veiklą Vašingtone ir kel
ti lietuvių tautžudystės grės
mę Amerikos kongrese.

Dr. V. Samonis, Toronto uni
versiteto mokslinis bendra
darbis nagrinėjo esamas eko
nomines problemas Baltijos 
kraštuose. Esą iš sovietinės 
sistemos pereiti į Vakarų pa
saulio ekonominę sistemą nie
kas iki šiol nėra radęs aiškaus 
kelio. Kas '"dabar daroma', yra 
tik bandymai.

Antroje paskaitoje, visų 
klausytojų nustebimui, dr. V. 
Samonis praskleidė Suvalkų 
trikampio lietuvių ryšius su 
Lietuvos partizanais kovų metu.

Ekonomistas J. Pabedinskas 
savo paskaitoje svarstė Lie
tuvos ūkio reformų problemas. 
Jo nuomone, Gediminas Vag
norius ėjo teisingu reformų 
keliu, bet nomenklatūra, pa
sinaudodama teisinės vykdy
mo struktūros nebuvimu, jo 
reformas sužlugdė.

“Į Laisvę” redaktorius J. 
Baužys ir dr. K. Ambrozaitis 
aptarė Lietuvių fronto bičiu
lių trečiąsias studijų dienas 
Lietuvoje. Ten kalbėjo: seimo 
narė V. Aleknaitė, N. Gaškaitė 
(dirba KGB archyvuose), dr. 
K. Girnius, dr. S. Girnius, prof. 
Br. Kuzmickas, prof. V. Lands
bergis, dr. F. Pabedinskas, dr. 
Vareikis. Dalis studijų laiko 
buvo skirta anksti amžinybėn 
iškeliavusiam politinių moks
lų dr. Vyt. Vardžiui, jo šako
tai veiklai įvertinti.

Studijų vieta — Mastaičiai 
prie Garliavos, kur žuvo Lie
tuvos partizanų vadas J. Lukša- 
Daumantas. Ta proga dalis bi

čiulių dalyvavo Garliavos gim
nazijos šventinimo iškilmėse. 
Šventinimo apeigas atliko 
vysk. S. Tamkevičius, o prof. 
V. Landsbergis pasakė nepa
prastai jausmingą kalbą, pa
gerbdamas herojinę partizanų 
kovą už Lietuvos laisvę. Gim
nazija pavadinta J. Lukšos 
vardu.

V. Naudžius, J. Ardys, dr. Z. 
Brinkis, žurn. V. Rociūnas ir J. 
Damušienė pasakojo įdomius 
įspūdžius bei nuotykius, ku
riuos jie patyrė ilgiau pabu
voję Lietuvoje. Dainavoje dar 
buvo du pranešimai: M. Reinie
nės apie Lietuvių fondą ir dr. 
J. Račkausko apie Lituanisti
kos institutą Čikagoje. Su šio
mis institucijomis “TŽ” laiks 
nuo laiko supažindina savo 
skaitytojus.

Studijų diskusijose aktyviai 
dalyvavo: J. Damušienė, L. Ru- 
gienienė, dr. A. Damušis, kun. 
P. Daugintis, SJ, A. Raulinai- 
tis, J. Kojelis, dr. K. Ambro
zaitis, V. Naudžius, A. Stepai- 
tis, dr. V. Majauskas. Paskaitų 
tvarka rūpinosi ir sklandžiai su 
humoru diskusijoms vadovavo 
rašytojas V. Volertas.

Studijų savaitė šeštadienio 
vakare užbaigta literatūros 
vakaru ir vakarone, Maisto pa
sirinkimas buvę , įvairus. Visi 
džiaugėsi geru šeimininkių pa
tarnavimu. Stovyklos tvarką 
rūpestingai prižiūrėjo šeima 
iš Lietuvos. Tai dr. A. Darnu- 
šio nuopelnas, kad turime sto
vyklavietę su ežeru, gražia ap
linka ir eilę gražių pastatų, 
skirtų jaunimui. Vyt. K.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954



Lietuvių laikraščiai Vakarų Europoje
JURGIS JANUŠAITIS

“Lietuvių periodikos Vaka
rų Europoje 1944-1952”, ypa
tingos vertės 287 psl. biblio
grafinį leidinį, paruošė ir gau
sią medžiagą leidiniui surinko 
nuostabios kantrybės ir darbš
tumo žurnalistas Jonas-Pra- 
nas Palukaitis, šiuo metu poil
sio dienas beleidžiantis prie 
gražaus Mičigano ežero, Har
bert, ML

Atsakingasis leidinio redak
torius — Domas Šniukas. Išlei
do “Žurnalistikos” leidykla 
Vilniuje 1993 m. Savo lėšomis 
prisidėjo verslininkas Anta- 
nas-Gediminas Pažėra ir vals- 
tybinis-komercinis Lietuvos 
bankas.

Autoriaus J. P. Palukaičio 
teigimu, šis leidinys skirtas 
daugiau mokslo įstaigoms, 
universitetams, bibliotekoms. 
Bet labai įdomi knyga ir kiek
vienam, besidominčiam trem
tinių gyvenimu karo ir poka
rio metais Vokietijoje, stovyk
lose. Bibliografinėje knygoje 
kiekvienas ras tuo metu ėju
sios spaudos faksimiles, taip 
pat ir straipsnių, iš kurių ga
lima susidaryti gana apčiuo
piamą tuometinių tremtinių 
gyvenimą, rūpesčius, kultūri
nio ir visuomeninio gyvenimo 
apraiškas.

Leidinio redaktorius Domas 
Šniukas savo žodyje rašo: 
“1990 metų pradžioje iš kelio
nės po JAV grįžęs filosofas 
Romualdas Ozolas man, tuo
metiniam Lietuvos žurnalis
tų sąjungos pirmininkui, įtei
kė storą, kelis kilogramus sve
riantį rankraštį, gražiai įseg
tą į kietus viršelius. Ėmiau jį 
vartyti ir mano akys vis labiau 
plėtėsi iš nuostabos. Kruopš
čiai parengtame bibliografi
niame darbe atsivėrė neregėta 
negirdėta lietuvių karo pabė
gėlių spaudos panorama, iki 
tol kruopščiai saugota ‘gele
žinės uždangos’..

O bibliografijos autorius 
J.P. Palukaitis įvadinėse pa
stabose sako: “TIKSLAS: iš
naudojant dar įmanomą ‘pas
kutinę galimybę’ surinkti ir 
paskelbti medžiagą apie DP 
laikotarpio lietuvių spaudą, 
nes dar tokios apžvalgos da
bar neparuošus, ji liks isto
rijai nedokumentuota”.

Gerai prisimenu autoriaus 
laišką LŽS valdybai, nes tada 
teko dirbti jos centro valdy
boje, kuriai vadovavo kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Valdyba 
tokiam sumanymui pritarė, 
net buvo numačiusi lėšas, bet 
autorius dar nebuvo galuti
nai užbaigęs leidiniui kaupti 
medžiagos.

Taip praėjo dar keletas me
tų. Darbštusis žurnalistas J. 
P. Palukaitis kantriai darbą 
tęsė ir jį baigė, atrodo, 1982 
m. Susidarius sąlygoms, šį 
kruopščiai paruoštą leidinį 
ir išleido su Lietuvos žurna
listų talka 1993 m. Vilniuje. 
Leidinys didelio formato, įriš
tas į kietus viršelius. Pats tu
rinys gal kai kam bus neįpras
tas, faksimilių išdėstymas, 
bet tai nė kiek nemenkins lei
dinio vertės.

Knygą sklaidydamas, skaity
damas stebiesi, kiek daug pa
bėgėliai į Vokietiją ir kitas 
Vakarų Europos šalis, dar ka
rui tebesitęsiant, įdėjo mei
lės ir širdies, pradėdami leisti 
savąją spaudą svetimuose 
kraštuose.

Poezijos pavasaris 1994 m. Vilniaus universiteto Sarbievijaus kieme. Poetas KAZYS BRADŪNAS ir literatū
rologas VYTAUTAS KUBILIUS Nuotr. Alf. Laučkos

Dar 1944 m., karui siaučiant, 
pirmieji leidiniai pasirodė 
rugpjūčio ir vėlesniais mėne
siais Vokietijoje, Norvegijoje 
ir kitur. Pirmosios spaudos 
kregždės buvo: “Ateitis”, “Lie
tuvos gynėjas”, “Už tėvynę”, 
“Lietuviai”, “Karys”, “Tremti
nių aidas”.

1944 m. vasarą, Raudonajai 
armijai okupuojant Lietuvą, 
keliasdešimt tūkstančių tė
vynainių pasitraukė į Vaka
rus. Dauguma prisiglaudė Vo
kietijoje, bet taip pat apsigy
veno ir kitose valstybėse — 
Austrijoje, Belgijoje, Dani
joje, Italijoje, Norvegijoje, 
Prancūzijoje, Švedijoje, Švei
carijoje, D. Britanijoje.

Po karo lietuviai susibūrė 
į tremtinių stovyklas. Tose 
nevilties dienose sukruto 
tremtyje gyvenantys aktyvieji 
Lietuvos žurnalistai ir pradė
jo visose stovyklose leisti laik
raščius, žurnalus, informaci
nius biuletenius. Leidinyje 
išvardinta visa periodika ir 
apie 100 vietovių, kur gyveno 
tremtiniai ir kur buvo leidžia
ma įvairi spauda. Leidinyje 
pateiktas ėjusių įvairiausių 
periodinių ir vienkartinių lei
dinių sąrašas: 473 leidiniai 
— laikraščiai, žurnalai ir biu
leteniai. Sąvadoje išvardinti 
ėję leidiniai, sužymėta kur ir 
kada, kiek laiko jie buvo lei
džiami. Taip pat stovyklose 
buvo leidžiama skautų, ateiti
ninkų ir kitų organizacijų ga
na gausi spauda.

Vien stovyklinių informaci
nių biuletenių buvo apie 125.

Žymiausi, ilgai ėję laikraš
čiai Vokietijoje: “Žiburiai”, 
“Mūsų kelias”, “Tėviškės gar
sas”, “Mintis”, “Lietuvių žo
dis”, “Mūsų viltis” ir kt.

Periodiniai, didesniu tiražu 
leisti laikraščiai ir žurnalai 
buvo įvairiais būdais platina
mi. daugiausia čia pasitarnavo 
visose didesnėse stovyklose 
paštininkų sąjungos suorgani
zuoti lietuvių stovyklų paštai. 
Juose ir buvo išplatinta tūks
tančiai egzempliorių.

Knygą skaitydami sugrįšime 
į nuostabiai įdomias tremti
nių gyvenimo dienas. Matysi
me beveik visų laikraščių, biu
letenių ir žurnalų pirmųjų 
puslapių faksimiles, rasime 
redaktorių, leidėjų, žurnalis-

Išaugti vakarai
Mano dienos, 
Ir vasaros mano, 
Rudenėlių 
Spalvoti kerai, 
Pienės pūką 
Vaikystė vis gano, 
Plaikstos skaudžiai vieni, 
Pamiršti aitvarai.
Mano mintys 
Ir pasakos mano, 
Liks išaugta 
Vaikystė ant slenksčio, 
Kai suklystam, 
Kai daug neišmanom, 
Kaip aš jų 
Nepažin us gyvenčia u!

O tyla! 
Glaudžia saulėtus vėjus. 
Rimsta miškas, 
Palaukė ir takas.
Išaugti vakarai, 
O diena neatėjus, 
Su vaikystės malda 
Amžinybėje šnekas . . .

Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva 

tų trumpus leidinių atsiradi
mo aptarimus, daugybę darbš
čiųjų žurnalistų, degusių mei
le savajai spaudai, informa
cijai. Iš faksimilių, laikraš
čių straipsnių suvoksime po
kario lietuvių stovyklinį gy
venimą, kultūrinę veiklą, sie
kius, viltis ir nesėkmes.

Šia proga bent trumpai susi
pažinkime su knygos autoriu
mi. Jis gimė 1916 m. sausio 10 
d. Marijampolės aps., Kazlų 
valsč., Runkių k. Brandos ate
statą gavo valstybinėje egza
minų komisijoje. Nuo pat jau
nystės pasuko spaudos keliu. 
Lietuvoj bendradarbiavo “At
eityje”, “Vilniaus balse”, “Ka
ryje”. Vokietijoje, Bamberge, 
leido informacinį leidinį. Re
dagavo: “Tėviškės garsą”, Ul
ine stovyklos radijo žinias, 
“Mintį” ir “Lietuvį” Memmin- 
gene.

JAV-se bendradarbiavo 
“Akiračiuose”, “Atspindžiuo
se”, “Dirvoje”, buvo jų redak
torius.

Dirbo “Viltyje”, “Glindoje” 
spaustuvių vedėju. 1976-1981 
m. — “Draugo” spaustuvės of
seto skyriaus vedėjas.

Yra išvertęs įvairių belet
ristikos, reportažinio ir me
muarinio pobūdžio knygų. 
Drauge su prof. J. Puzinu su
redagavo lietuvių tautininki- 
jos istorinę apžvalgą “Tauti
nės minties keliu”. Jis yra ir 
Tarptautinės žurnalistų fede
racijos bei Lietuvos žurnalis
tų sąjungos narys.

Meno knyga “Dvigubas solo ”
Du “solistai” — fotomenininkas Algimantas Kezys ir 

poetė Loreta Vaškus
ALĖ RŪTA

Vartydama meniškai išleis
tą Algimanto Kezio ir Loretos 
Vaškus knygą, aiškinuosi sąvo
kas ir prasmes. Tik mene lei
džiami nelogiškumai: dvigu
bas solo — būtų duetas (muzi
koj). O jei tie solo “traukia” 
(kad ir abu menuose) atskirai? 
Kas juos drauge suvedė: as
mens vienišumas kūryboj ar 
tik bendri leidybos reikalai? 
Spėlioju, o autoriai neturi aiš
kintis.

Abu menininkai kuria sa
vuose uždaruose pasauliuose. 
Jų ir kūrybos technika skir
tinga — foto aparatas ir iš 
plunksnos skrendąs žodis. 
Kūrybos erdvė kitokia: ob
jektas ar vaizdas, per foto 
langelį pagavęs menininko 
dėmesį, ir minčių klodai, įrė
minti į taupų, sklandų žodį. 
Knygoje akivaizdu, kad auto
riai ir nemėgina derinti sa
vųjų “solo” nei temų, nei kū
rybinių akimirkų atžvilgiais. 
Solo yra solo. Norisi užmesti 
akį į kiekvieną atskirai — gal 
paaiškės, kodėl jie drauge.

Loreta Vaškus — poetė ir 
dailininkė (kaip Edita Naza- 
raitė, kaip rašytoja Jurga 
Ivanauskaitė...). Ji kny
gos viršelio dailininkė, ji 
per dešimtmetį sukauptų 
(1983-93) eilėraščių autorė. 
“Prisiminimais prausiamas / 
paseno veidas” eilėrašty “Gi
mimas” (8 psl.) pasisako au
torė. Galima spėti, kad rašė 
jau subrendusi poetė, nors 
spaudoje neteko jos kūrybos 
matyti. “Siela manoji plaiks
tosi / Paukščiu į langus muša
si” — 1992 m. — ji pasisako ei

A.a. dr. JUOZAS GIRNIUS, filosofas, kelių knygų autorius, buvęs “Lietu
vių enciklopedijos” ir “Aidų” mėnraščio redaktorius, buvęs Ateitininkų 
federacijos vadas, miręs 1994 m. rugsėjo 13 d. Bostone Nuotr. V. Maželio

lėrašty “Nerami siela”. Taip 
ir yra: jos lyrinis herojus 
blaškosi tarp kūdikystės 
džiaugsmo, dviejų žmonių 
meilės, motinos-dukters-anū- 
kės ciklo, tarp skausmo, su
mišusio su geismu (“Beviltiš
kas miestas”), iki erotikos 
(“Upė”) ir komizmo (“Patari
mas” — 1993 m.) — apie kvailį, 
kuris “sako, rado jis raktus / 
į pono Dievo rėjų”; o ypač gra
žaus komizmo, atrodo, sekant 
Marcelijaus Martinaičio “Ku
kučio balades”: “Betgi išau
gau / Į didelę mergą / Ir dar su 
širdim / Kad ją kur galai” 
(114 psl.).

Kadangi tai pirmoji auto
rės eilėraščių knyga, norisi 
užsiminti apie formą ir kūry
binę kalbą. Niekur ji nesilai
ko sintaksinių ženklų; tik daž
nai vartoja brūkšnius “Aplink 
mane — auka”, “Pajungus są
monę — riste ...” (57 psl.) ir 
kableliai prieš “kad”, prieš 
“o”. Eilutės — nei kableliais, 
nei taškais neatskiriamos, 
nors kiekviena eilėraščio ei
lutė — didžiąja raide. Vieto
mis jaučiamas lyg minties ver
timas iš anglų kalbos į lietu
vių; pavyzdžiui: “Bet laimin
gas tarp jų būtų vienas / Ku
ris negimė visai” (“Negimu
siam”, 1993 m.).

“Dieve, kaip man gera čia Z 
Tarp šitų pigmėjų / Aš esu to
kia laisva / Pilnai išprotėjus” 
(“Beprotė”, 1992 m.). Lyrinis 
herojus — moteris..“Viskas bu
vo Dievo valioje / Viešpats 
duoda mano rankomis” (“Žmo
gus”). “Bet aš moterim gimiau / 
Tik šiame pasaulyje / O už jo 
ribų — žinau / Esu Dievo glė
byje” (“Beprotė”).

Rimai: gimiau-žinau, pasau- 
lyje-glėbyje. Poetė kai kur mė
gina rimuoti, bet tie rimai dar 
silpni. Taip pat, tūlas-tylus 
(74), amfiteatras-skęstame 
(85), sparnus-kraštus (99)...

Formą atperka turinys. Man 
krito į akį — geriausiai para
šyti eilėraščiai 1992 m. Dau
gelio eilėraščių mintis — “sub 
specia aeternitatis” — žvilgs
niu į Dievą ir amžinybę. “Pra- 
sidėjau iš Tavęs / Pabaigsiu
— Tavimi”.

Daugiau metafizinių minčių 
1993 m. rašytuose eilėraščiuo
se, pavyzdžiui — eilėrašty “Ka
lifornija”: “Čia naujas pasau
lis, į kurį atsibeldžiau /Beieš
kanti to, ko nėra, bet turėtų 
būti / Čia išplautos minties ke
lionė / Žmogaus pavadinta vil
timi” ... Daugely eilėraščių
— naujai išreikštos senos tie
sos.

Ką pasakyti apie Algimanto 
Kezio kūrybą? Anksčiau aš jį 
vadindavau poetu su foto apa
ratu ... Atrodydavo, kad jis 
ieško ir atranda ypatingus mo

mentus ir vaizdus, iš kurių su
kuria grožį — menišką fotogra
fiją. Dabar aš pastebiu, kad 
jis gal ne tiek grožio, kiek min
ties ieško įvairiuose pasaulio 
kampeliuose ir net užkabo
riuose. Ar fotografija išreiš
kia savitumą? Nežinau. Kaip 
fotomenininkas gali būti sa
vitas, rasdamas tiek daugia
prasmių vaizdų ir sugebėda
mas juos “sugauti”, perkurti?

Menininkai-individualybės. 
Alg. Kezio kūrybą analizuo
dama, aš galiu visiškai jo ne
suprasti, ypač kai man ši kū
rybos technika mažiausiai pa
žįstama. Bet gal nereikia su
prasti, o tik jausti, grožėtis? 
Taip, aš kažką jaučiu šiose 
fotografijose. Ramybę, gal ir 
vienumą, ilgėjimąsi. Harmoni
ją — net neharmoninguose, 
šiurkščiuose daiktuose.

Be to, man Algimantas Ke
zys atrodo lyg magikas, be
veik pokštininkas, kuris 
“gaudo” tikrovę ir ją paverčia 
visiškai kitokia, ypač dvigu
bose fotografijose (kartais aš 
nebeatskiriu, kur “double”, 
kur ne, — perkurta į kitą vaiz
dą ir turinį...

Algimanto Kezio meniškas 
“išdaigas” gali atspėti ir 
įvertinti tos meno srities spe
cialistai. Jauti, kad jis knygo
je “viršija” — ne vien gauses
niu nuotraukų skaičiumi, negu 
poetės eilėraščiai. Bet poetės 
vidinį pasaulį man lengviau 
atspėti iš jos “žodžių žaismo”, 
iš sąvokų dėliojimo, lyg čiur
lenimo, kartais net lyg supu- 
tojimo ...

Algimantą Kezį asmeniškai 
pažįstu, jo kūryba grožiuosi, 
bet atspėti gilmenis-metafizi- 
nes, ar šiam menininkui bū
dingas charakteristikas...? 
Man patinka minčių kontras
tai jo foto vaizduose (pvz. 
“Šviesa IV”, “Juodas kalnas” 
su vos įžiūrimais baltais 
paukščiukais). Tik nuoširdžiai 
jam linkiu: daugiau “sugauti” 
tokių vaizdų, kurie stebina 
ir žavi.

DVIGUBAS SOLO, Algiman
tas Kezys, Loreta Vaškus. Iš
leido Amerikos lietuvių dai
lės klubas Čikagoje 1994 m. 
Gaunama “Galerijoje”, 4317 S. 
Wisconsin Ave., Stickney, Il
linois 60402, USA.

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys, PUSBRO

LIAI. Istorinis romanas Lietu
vos jaunimui. Pirmoji dalis. Re
daktorius — Arvydas Petronis, 
dailininkas — Adomas Matuliaus- 
kas, techninė redaktorė — Irena 
Kaminskienė. Leidykla “Žuvėd
ra”. Tiražas — 8000 egz. Vilnius 
1994 m., 292 psl.

LITUANUS. The Lithuanian 
Quarterly, 1994, volume 40 No. 2. 
Šio numerio redaktorius — Robert 
A. Vitas. Redaktoriai: Violeta 
Kelertas, Antanas Klimas, Sau
lius Sužiedėlis, Jonas Zdanys. 
Aktualus straipsnis prof. A. Kli
mo “The Anglicization of Lithua
nia”. Jame gvildenamas dabar 
Lietuvoje madingas perdėtas ang- 
licizmų vartojimas.
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Gi KULTI1RHIEJE VEIKLOJE
Motinos dieną Detroito lietu

viai Šv. Antano parapijos salė
je paminėjo gegužės 8 d. Motinų 
šventėn įsijungė jau aštuonias
dešimt septynerių metų sulaukęs 
rašytojas Jurgis Jankus. Jis tarė 
joms skirtą trumpą žodį ir skaitė 
ištrauką apie didvyrišką motiną iš 
Vokietijoje 1948 m. išleisto nove
lių romano “Naktis ant morų”.

Algimantas Kezys paruošė ir 
savo “Galerijos” vardu anglų kal
ba Čikagoje išleido beveik 300 
didelio formato puslapių knygą 
“Lithuanian artists in North Ame
rica” (“Lietuviai dailininkai Š. 
Amerikoje”). Leidinin įjungta 
250 lietuvių dailininkų biogra
fijų su jų spalvotais ir nespalvo
tais darbų pavyzdžiais. Šio įdo
maus leidinio anglų kalbos redak
torė — Nijolė Beleškaitė-Gražu- 
lienė.

Dalia Vosyliūtė baigė Kalifor
nijos universiteto Los Angeles 
mieste dramos studiją. Ji yra ten 
gimusi lietuvaitė, lankiusi šešta
dieninę lietuvių mokyklą, šokanti 
“Spindulio” ansamblyje. Jaunoji 
aktorė D. Vosyliūtė 1993 m. Kalė
doms Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje paruošė čikagietės Da
nutės Brazytės-Bindokienės vai
dinimėlį “Bubulas ir Graužlys”. 
Tai buvo jos režisūrinis debiutas 
lietuviškos mokyklos scenoje.

Dail. Mikas Šileikis, gimęs 
1893 m. spalio 15 d. Zarasų kraš
te prie Degučių, į JAV atvyko 
1913 m. ir Čikagos dailės institu
tą baigė 1923 m. Velionis, priklau
sęs antrajai M. K. Čiurlionio ga
lerijai po 1962 m. skilimo, mirė 
1987 m. gruodžio 17 d. Ta galeri
ja, dabar įsikūrusi F. Zogo vado
vaujamam Midlando federaci
niam banke, tik š. m. gegužės 20 
d. surengta paroda ir išleista mo
nografija paminėjo jo šimtąjį gim
tadienį. Galerijos pirm. inž. Do
mas Adomaitis parodos atidaryme 
kalbėjo apie velionies veiklą bei 
jo kūrybinį palikimą, su išleista 
monografija supažindino prof. Jo
nas Račkauskas.

M. K. Čiurlionio muziejus 
kauniečius pakvietė įdomion pa- 
rodon “Spalva ir ornamentas tapy
tose skryniose”. Parodai buvo pa
naudoti muziejaus fonduose turi
mi autentiškų XIX š. skrynių pie
šiniai, 1934 m. atlikti dail. An
tano Tamošaičio, liaudies meno 
rinkėjo ir puoselėtojo. Prieška
rio laikotarpyje jis pasižymėjo 
Kaune išleistomis “Sodžiaus me
no” knygomis, o pokaryje su žmo
na dail. Anastazija Mažeikaite- 
Tamošaitiene gyveno ir kūrė Ka
nadoje. Studiją jiedu turėjo On
tario provincijoje įsigytame ūky
je prie Kingstono. Dail. A. Ta
mošaitienė mirė 1991 m. rugpjū
čio 28 d. ir buvo palaidota To
ronto lietuvių Šv. Jono kapinė
se Mississaugoje.

Čikagietės Alice Salaveičikai- 
tės-Stephens (1905-1984), daina
vimo pedagogės, atminimui per
nai įsteigtą konkursinę 1.000 do
lerių stipendiją laimėjo dainavi
mą Klivlande studijuojantis so
pranas Virginija Bruožytė-Mulio- 
nienė. Šiemetinės stipendijos kon
kursas rugsėjo 24 d. įvyks Čika
goje, Marijos aukštesniojoje mo
kykloje, blU S. California. Kon- 
kursan reikia atvykti savo lėšo
mis. Kandidatais gali būti 16-40 
metų amžiaus dainininkai, nepai
sant jų tautybės, gyvenamosios 
vietos ir turimo pasiruošimo. Kon
kursui reikia trijų kūrinių, ku
rių vienas turės būti atliktas lie
tuvių kalba. Norintys gauti prašy
mų formas ir daugiau informacijos 
prašomi skambinti tel. (312) 539- 
4900 LIRA SINGERS grupei. 
Gyvenantiems už Ilinojaus vals
tijos ribų reikia skambinti tele
fonu 1-800-547-LIRA.

Sidnio lietuviai Australijoje 
specialiu vakaru š. m. birželio 
18 d. atšventė savo “Dainos” cho
ro keturiasdešimtmečio sukaktį. 
Atvykstančius svečius sutiko 
“Dainos” choro valdybos pirm. 
Vincas Binkis, renginių vadovė 
Ona Kapočienė ir administrato
rius David Fraser. Australijos 
NSW valstijai atstovavo etninius 
reikalus tvarkantis ministeris Mi
chael Photios, Lietuvai — įos gar
bės konsulas Viktoras Šliteris. 
Dabartiniai “Dainos” vadovai yra 
Birutė Aleknaitė ir Justinas An- 
kus. Algis Plūkas ir Kazimieras 
Kavaliauskas, ankstesnieji vado
vai, jau yra mirę. Tačiau kitų 
“Dainos” vadovų sąraše tebėra 
gyvi Jonas Gaižauskas, Zita Bel- 
kutė, Stasys Žukas ir Bronius 
Kiveris. Sukaktuvinį tortą per
pjovė “Dainos” dabartinių ir pra
eities darbų vadovai — Justinas 
Ankus, Bręnius Kiveris, Birutė 
Aleknaitė ir Stasys Žukas.

Vaikams Kaune leidžiamas 
laikraštėlis “Tukas” atidarė to
kį pat vardą turintį lėlių teatrą. 
Mažuosius žiūrovus į pirmąjį spek
taklį pakvietė Nyštukas Tukas ir 
Varnelė. Jis paruoštas A. Popes- 
ku pjesės “Peliukas Mufas ir por
celianinė balerina” motyvais.

Lietuvos dailininkų sąjungos 
Panevėžio skyrius “Galerijoje 
XX” surengė šiame mieste gyve
nančių aštuoniolikos dailininkų 
bendrą miniatiūrų parodą. Jon įsi
jungė grafikai, tapytojai, kera
mikai ir tekstilininkai su įvairaus 
žanro miniatiūromis. Sąjungos Pa
nevėžio skyriaus pirm. dail. G. 
Šveikauskas šį renginį laiko di
džiausia miniatiūrų paroda Lietu
voje. Ateityje jis betgi žada reng
ti mažiau kūrinių turinčias žan
rines miniatiūrų parodas.

Majos Pliseckajos, Rusijos žy
miosios balerinos, kūrybinio dar
bo penkiasdešimtmetis paminėtas 
tarptautiniu jos vardo baleto šo
kėjų konkursu Maskvoje ir Petra
pilyje. Konkursas buvo sėkmingas 
jaunajai Lietuvos balerinai Eg
lei Špokaitei, dirbančiai Lietuvos 
operos ir baleto teatre. E. Špo
kaitė (jos parneris konkurse buvo 
Edvardas Šmalakys) laimėjo bron
zos medalį ir 4.000 JAV dolerių. 
Šią porą konkursui paruošęs Jo
nas Katakinas gavo specialų Ru
sijos žurnalo “Balet” prizą. Petra
pilio konservatorijos choreografi
jos katedros prizas už choreogra
finės formos originalumą teko 
Lietuvos choreografui Jurijui Smo
riginui. Jo dvi choreografines kom
pozicijas šoko Eglė Špokaitė su 
parneriu Edvardu Smalakiu.

Liaudies buities muziejus 
Rumšiškėse surengė įdomią pa
rodą “Aukštaičių ir dzūkų vestu
vės”. Jai panaudoti keli šimtai 
XIX š. ir XX š. pirmosios pusės 
rodinių, kurių muziejus savo fon
duose turi beveik 80.000. Ypač 
daug fotografo A. Daubaro nuo
traukų, tarpukario ir pokario me
tų vestuves įamžinusių Vabalnin
ko, Biržų apylinkėse. Parodą ren
giantiems muziejininkams talkino 
dail. A. Lisauskienė. Vyresnio
sios kartos dzūkai ir aukštaičiai 
turėjo progą prisiminti, o jaunes
nieji susipažinti, kaip būdavo ruo
šiamasi mergvakariui, atsisveiki
nimui su jaunąja, kaip jai įteikia
mas ir jos panaudojamas kraitis. 
Neužmiršta priminti, kur jaunoji 
po vestuvių saugodavo rūtų vaini
kėlį ir vestuvinius drabužius. Pa- 
rodon įjungti jų pavyzdžiai buvo 
nuo XIX š. iki dabartinių dienų.

Japonijos konsulas Senpo Sugi
hara, Kaune dirbęs 1939-40 m., 
išgelbėjo apie 6.000 žydų, jiems 
nelegaliai išdavęs 2.600 Japoni
jos tranzito vizų. Jo vyriausybė 
jam buvo įsakiusi neišduoti tokių 
vizų iš Lietuvos norintiems išva
žiuoti žydams. Tačiau konsulas 
S. Sugihara tokio įsakymo nesi
laikė, žinodamas, kad žydų lau
kia neišvengiama mirtis, kai Lie
tuvą okupuos A. Hitlerio valdo
ma Vokietija. Net ir išvažiuoda
mas iš Lietuvos, S. Sugihara vi
zas pasirašinėjo Kauno geležinke
lio stotyje, jas pro vagono langą 
atiduodamas žydams. Šio drąsaus 
Japonijos diplomato atminimui 
rugpjūčio 30 d. Kaune atidengta 
lenta, pritvirtinta prie namo, ku
riame tada buvo Japonijos konsu
latas. Atidengime negalėjusi daly
vauti velionies našlė Yukiko Sugi
hara atsiuntė padėkos laišką. At
gimstančioje Lietuvoje ji lankė
si 1992 m., Kaunan sugrįžusi po 
penkiasdešimt dvejų metų prisi
minti jame paliktų jaunystės dienų.

Su memorialinės lentos atiden
gimu konsului S. Sugiharai buvo 
susietos tuo metu Kaune ir Vil
niuje įvykusios Japonijos teatro 
“Dora” (“Gongas”) gastrolės. 
Joms buvo atsivežta konsulo atmi
nimui skirta pjesė “Senpo Sugi
hara”. Ją parašė Britanijoje stu
dijuojantis jaunas japonų drama
turgas K. Hiraishi, pasinaudoda
mas dviem knygom: Teruhisos Shi- 
no - “Ilga kelionė pažadėtojon 
žemėn”, konsulo našlės Y. Sugiha
ros - “Vizos šešiem tūkstančiam 
gyvybių”. Dviejų dalių pjesę “Sen
po Sugihara” režisavo Japonijos 
teatro “Dora” aktorius ir meno va
dovas Shoichi Yamada. Vienintelį 
lietuvaitės tarnaitės Saliutės vaid
menį sukūrė aktorė Yuri Hasega
wa, iki gastrolių nemačiusi nė vie
no lietuvio. Teatro “Dora” gastro
les Lietuvoje rėmė Japonijos kul
tūros reikalų valdyba, fondas “Sai- 
son”, Kauno ir Vilniaus dramos 
teatrai. Už įėjimo bilietus gautos 
lėšos teko Lietuvos teatrams. Ja
ponijos teatras “Dora” (“Gon
gas”) su šios istorinių įvykių Kau
ne pjesės spektakliais lankysis 
Izraelyje ir JAV. v. Kst.
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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.

A.a. dr. ARGIRDAS VOKIETAITIS (trečias iš kairės) po paskaitos 1977 
m. Čikagoje Mokslo ir kūrybos simpoziume. Sporto sekcijoje dalinasi min
timis su tuometiniais sporto veikėjais (kairėje) - ANUPRU TAMULYNU, 
JONU BAGDONU, (dešinėje) - VALDU ADAMKUM Nuotr. Z. Degučio

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

5.00% 
5.50% 

5.75 
5.75% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.50% 

palūk.... 6.75% 
palūk.... 7.50% 
palūk.... 7.75% 
palūk.... 8.00% 
palūk.... 8.25% 

3.75%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.00% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.25% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. ikl...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.50%

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

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčlus 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

D\/| 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 aprieplaukos • garažai »tvoros • židiniai •virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila arusių įrengimas •šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. *18 metų 
patirtis •Nemokamas įkainavimas aSpeciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

“All THE

WORLD
MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

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

Gyvybės - 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 M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TV.

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

32 Pasadena Gardens. Toronto, Ontario, M6S 4R5. 
telefonas (416) 766-5367

Kur dingo Lietuvos 
sportininkai?

D. N. BALTRUKONIS

Š.m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
įvyko taip vad. “Good Will Games” ir 
Pasaulio krepšinio pirmenybės. Pir
mosiose, “Good Will Games” - daly
vavo valstybės iš viso pasaulio. Jų 
tarpe - ir Latvija su Estija.

Štai rugpj. 8 d. Montrealio “Ga
zette”, tarpe 56 valstybių motame 
Latviją 30-je vietoje su 2 sidabro 
medaliais ir Estiją 48-je vietoje su 
vienu sidabro medaliu. O Gudija 
net septintoje vietoje su 20 meda
lių. Net ir Gruzija su vienu aukso 
medaliu, o Armėnija su trim sidab
ro! Matome ir tokias valstybes, kaip 
Uzbekistaną, Moldovą ir Zambiją, 
o kur mūsų Lietuvos atletai?

Toliau - Toronte Pasaulio krep
šinio pirmenybės. Vėl matome to
kias “galybes”, kaip Kroatiją, Grai
kiją, Angolą, Egiptą. Ir vėl - kur mū
sų Lietuvos krepšininkai?. Kur Bar- 
celonos olimpiniai bronzos meda- 
listai - Lithuania?

Kas gi iš tikrųjų pasidarė su Lie
tuvos sportininkais? Nejaugi ta 
nelemta sausra išdegino ir juos? 
Argi Lietuva jau taip nusigyveno, 
ar taip fiziškai sužlugo, kad neįsten
gė pasiųsti į “Good Will Games” sa
vo atletų, ar į krepšinio pirmeny
bes savo krepšininkų? Žiūrėkit - net 
ir ta nusigyvenusi Rusija stovi su 
medaliais pirmoje vietoje! O jų krep
šininkai kovėsi dėl aukso medalio 
su JAV. Tai kas gi pasidarė su mū
sų Saboniais, Marčiulioniais ir Kur
tinaičiais? Argi su jais ir baigėsi 
mūsų krepšinio era?.

Pastaba. Labai vertinamas laiš
ke “Tėviškės žiburiams” D. N. Balt- 
rukonio išreikštas susirūpinimas, 
liečiantis Lietuvos sporto reikalus. 
Sunkiau būtų pasidalinti nuomone 
dėl nedalyvavimo “Good Will Ga
mes” Sankt Peterburge, kur varžė
si 2000 sportininkų iš 70 šalių. Pa
gal Lietuvos Kūno kultūros ir spor
to generalinio direktoriaus Vytauto 
Nėniaus paaiškinimą ELTAI, atro
do, jog į žaidynes atletai buvo kvie
čiami asmeniškai. Tokius pakvieti
mus gavo boksininkas V. Karpačiaus- 
kas ir disko metikas V. Kidykas. 
Sportininkai nusprendė nevykti į 
Sankt Peterburgą, nes šių varžybų 
terminai neatitiko jų planų.

Sekantis D. N. Baltrukonio susi
rūpinimas liečia Lietuvos nedaly
vavimą Pasaulio krepšinio pirme
nybėse, vykusiose Toronte rugpjū
čio pradžioje. Galima į tai trumpai 
atsakyti: lietuviai nepajėgė kvali- 
fikuotis šioms žaidynėms. Jie iškri
to atrankos varžybose ir tuo pačiu 
nepateko į vykstančiųjų Torontan 
pasaulio geriausiųjų sąrašus.

Trumpai asmeninė nuomonė. Jau 
kelinti metai Lietuvą palieka ge
riausieji sportininkai, išvykdami 
žaisti į užsienius. Sutartys jiems 
varžo žaisti už Lietuvą svarbiose 
kraštui rungtynėse. Kryžiuojasi ka
lendorinė sistema, o be to, klubas, 
mokantis didelius pinigus, nenori 
matyti samdomo žaidėjo sužeidimų 
jų nedominančiose varžybo
se. Blogiausia, kad visa eilė gerųjų 
sportininkų, pamėginę laimę sveti
mame krašte ir tuo pačiu uždirbę 
pinigų, labai greitai priima pasiū
lymus svetimo krašto pilietybei gau
ti. Tai iš vienos pusės ir silpnina 
krašto sportinį lygį.

D. N. Baltrukonio laiške išreikš
tos mintys gal susilauktų ir daugiau 
paaiškinimų, jei tai būtų perduota 
Lietuvos spaudai. Sig. K.

Du geriausi LKL krepšininkai. Su 
kamuoliu ŽYDRŪNAS ILGAUS- 
KAS (Kauno “Atletas”), kurį stab
do Kauno “Žalgirio” GINTARAS 
EINIKIS Nuotr. T. Dambrausko

Golfo žinios
Toronto lietuvių golfo klubo tar

pusavio turnyro metu, 1994 m. lie
pos 31 d., Bonaire golfo laukuose 
Eugenijus Kuchalskis šeštos žalio
sios (180 j.), vadinamos “paar three”, 
skylę pasiekė vienu smūgiu - “Hole 
in one”. Su E. Kuchalskiu tuo metu 
ketveriukėje žaidė Algis Simanavi
čius, Leonas Bazilįauskas ir Jonas 
Danaitis. Tokie laimės smūgiai ir 
geriausiems golfirritakams ne dažnai 
pasitaiko. 4

Papildymas... liečia “Išeivijos 
sporto žurnalistai į Atlantą”. 
(1996 Olimpiadą). Žinioje, paskelb
toje 1994 m. birželio 28 d. “Tėviš
kės žiburiuose”, yra pakeitimų. Bu
vo Lietuvos tautiniam olimpiniam 
komitetui (LTOK) pristatyti išeivi
jos atstovai Sigitas Krašauskas ir 
Vytautas Grybauskas. Pranui Micke
vičiui dėl sveikatos reikalų atsisa
kius, jo vieton pasiūlyta Elvyra 
Šikšniūtė-Vodopalienė iš Vašing
tono, D.C.

Mirė dr. Algirdas Vokietaitis
1994 rugpjūčio 15 Morago mies

telyje, Kalifornijoje, mirė intelek
tualas ir kovotojas už Lietuvos gra
žesnį rytojų dr. Algirdas Vokietai
tis, lietuvių tautos istorijoje pali
kęs ryškius pėdsakus kaip abiejų 
okupacijų rezistentas, mokslininkas 
bei sportininkas.

Algirdas Vokietaitis gimė 1909 m. 
Kaune. Baigė “Aušros” gimnaziją, 
Vytauto Didžiojo universitete stu
dijavo istoriją ir pedagogiką, 1930- 
1934 m. fizinį auklėjimą Vienos uni
versitete, kur įsigijo plaukimo tre
nerio diplomą. Vėliau, Marburgo 
universitete, Vokietijoje, gilino 
fizinio auklėjimo teorijos žinias 
ir įsigijo filosofijos daktaro laips
nį. 1939-1943 m. dirbo docentu Vy
tauto didžiojo ir Vilniaus univer
sitetuose, vadovavo fizinio auklė
jimo katedrai ir buvo Lietuvos plau
kimo rinktinės treneris. I JAV-bes 
persikėlė 1948 m.

Dr. A. Vokietaitis buvo 1942 m. 
įsteigtos Lietuvos laisvės kovoto
jų sąjungos narys. Jis priešinosi 
vokiečių peršamai lietuvių mobili
zacijai. Pogrindžio siunčiamas, ke
lis kartus 1943 m. slaptai per Bal
tijos jūrą žvejų laiveliu pasiekė 
Švediją, derino pogrindžio veiklą 
su laisvu pasauliu. Tačiau paskuti
nį kartą keliaujant per Baltiją, bu
vo vokiečių gestapo sugautas. Se
kė kalėjimai, koncentracijos stovyk
los. Laimingai savo gyvybę išnešęs 
iš to košmaro, .1948 pasiekė JAV-bes.

Amerikoje dr. A. Vokietaitis pa
pildomai plėtė savo žinias Kalifor
nijos Berklio ir Harvardo universi
tetuose. Dirbo plaukimo ir slidinė
jimo instruktoriumi Kalifornijoje, 
taip pat dėstė užsienio kalbas.

Dr. A. Vokietaitis niekuomet ne
užmiršo ir lietuvių sporto reikalų. 
1977 m. Čikagoje įvykusiame trečia
me Mokslo ir kūrybos simpoziume, 
sporto sekcijoje, skaitė paskaitą 
“Fizinio lavinimo aspektai pagrin
dinių sąvokų šviesoje”. Išgirdęs, 
kad Lietuva vėl priimta į pasaulio 
sportininkų šeimą, pareiškė: “Aš, 
kaip buvęs fizinio auklėjimo ir spor
to veikėjas tėvynėje, pasižadu 5000 
dolerių auka paremti mūsų krepši
ninkus olimpiečius, kurie atstovaus 
Lietuvai 1992 olimpinėse žaidynė
se...” Jo sesuo G. Vokietaitytė-Amo- 
nienė prisijungė dar su 2500 dole
rių tam tikslui. Būtina prisiminti, 
kad Vokietaičių šeimos šaknys sie
kia ano meto žymiuosius švietėjus 
ir Lietuvos mylėtojus. Velionies 
skirta duoklė mokslui, lietuvių spor
tui ir aplamai tautai tebūna pavyz
džiu ateities kartoms. Velionies 
nueitas kelias vertas, kad tauta jo 
neužmirštų. Sig. K.

LIETUVIŲ
■T 1 T 1 KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

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

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

3.75% kasd. pal. čekių
sąsk. virš 10.000

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

Nuošimčiai gali pasikeisti

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 7.75%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

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

(fixed rate)

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

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

savaitės eigoje.

7.75%

8.50%

8.75%

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:
• Plrmad., 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

Testamentiniai palikimai
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

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

Vlado Garasto taurę iškovojo 
“Atletas”

Biržuose pasibaigė ketvirtasis 
Vlado Garasto taurės krepšinio tur
nyras. Jame dalyvavo Kauno “At
letas” ir “Žalgiris”, Klaipėdos “Nep
tūnas” bei Latvijos Čempionas Ry
gos “SWH Broceni” klubas. Taurę iš
kovojo paties Vlado Garasto treni
ruojami “Atleto” krepšininkai. Jie 
107:106 (50:52) įveikė “SWH Broce
ni” ir 98:88 (39:35) - “Žalgirį”. 
Antrą vietą užėmė‘Latvijos krepši
ninkai. Jie per paskutines rungty
nes 117:113 (64:68) nugalėjo “Žal
girį”. Iškiliausiu turnyro žaidėju 
tapo “Atleto” centro puolėjas Žyd
rūnas Ilgauskas. i .

Moterų futbolas
Po Baltijos šalių vyrų futbolo tur

nyro Vilniuje, kurį laimėjo Lietu
va, buvo surengtos rungtynės tarp 
Lietuvos ir Estijos moterų futbolo 
rinktinių Kaune. Lietuvai atstova
vo Kauno “Olimpijos” komanda, 
Lietuvos čempionė, o Estijai - jau
na komanda, sudaryta iš Piarnu, Vil
jandžio miestų moksleivių. Estijo
je, kaip ir Lietuvoje, šalies pirme
nybėse žaidžia tik po keturias mote
rų komandas. Estėms tai buvo pir
mos tarpvalstybinės rungtynės. Jos 
vyko KTU stadione, papuoštame Es
tijos ir Lietuvos vėliavomis.

Pirmąjį kėlinį vyko apylygė kova, 
įvartį Lietuvai pelnė Nataša Osipo
va. Ji kaip geriausia Lietuvos rink
tinės žaidėja buvo apdovanota. Ant
rąjį kėlinį net du įvarčius į varžo
vių vartus įmušė Inga Gorbonovie- 
nė. Rungtynės baigėsi 3:0 lietuvai
čių naudai. LA

Skautų veikla
• Rugsėjo 13 d. “Rambyno” ir 

“Šatrijos” tuntų vadovų-vių posė
dyje' buvo įvertinta praeitos va
saros stovykla, aptartas tuntų va
dovų pasikeitimas. Tuntininkai 
vadovus supažindino su naujo se
zono veiklos kalendoriumi. Atida
rymo iškilminga sueiga - spalio 24 
d. Prieš sueigą vyko registracija 
sumokant vilkiukams, paukšty
tėms, skautams-tėms po $10. Visi 
vyresnieji po $20 (JAV). Į tą sumą 
įskatioma ir “Skautų aido” prenu
merata. Sekantys posėdžiai - 
“Rambyno” spalio 17 d., “Šatrijos” 
- spalio 18 d. LSS vadovų-vių suva
žiavimas spalio 22-23 d.d.

• “Rambyno” tunto draugo
vių vadovai: vilkiukų drauginin
kas ps. A. Paškus tel. 766-7984, pav. 
ps.fil. N. Simonavičienė, skilt. si. 
L. Narušis ir si. R. Pečiulis. Skau
tų - draug. ps. R. Kalendra, tel. 621- 
2332, pav. sk.v.v.sl. M. Slapšys, glo
bėjas s.fil. A. Dailydė. Prityrusių 
skautų - ps. M. Bijūnas, tel. 621- 
1638, pav. ps. A. Kaminskas. Sk. vy
čių - būrelio vadas sk.v.v.sl. G. Ka- 
rasiejūs tel. 905 279-9079, pav. sk. 
v.v.sl. D. Viskontas. Jūrų skautų - 
laivo vadas j.b.v.v. E. Birgiolas, tel. 
239-8086, pav. j.b.v. V. Kulikauskas, 
j.ps. S. Namikas ir j.b.v.v. A. Pace- 
vičius.

• “Šatrijos” tunto draugovių 
vadovės: “Liepsnelių” - ps. D. Pet
rauskienė, tel. 905 274-1477, pav. 
vyr.sk.pl. A. Karkaitė ir vyr.sk.pl. 
V. Karkaitė; paukštyčių - draug. 
ps. A. Puzerytė, tel. 769-1240, pav. 
vyr.sk.sl. L. Paulionytė ir vyr.sk.sl. 
R. Slapšytė; skaučių dr. v.sk.v.sl. I. 
Viskontaitė, tel. 762-8098, pav.v.sk. 
v.sl. R. Radžiūtė; prit. skaučių - 
draug. v.sk.v.sl. N. Gedgaudaitė, 
tel. 928-3258; Vyr. skaučių - ginta- 
rių draug. v.sk.sl. I. Pivoriūtė, tel. 
767-3121, pav. g.v.v. D. Kalendrai- 
tė; Vyr.sk. Birutės draugovės - ps. 
K. Dambaraite-Janowicz, tel. 769- 
4891; jūrų skaučių - laivo vadė 
g.v.v. K. Janavičiūtė. Visais drau
govių reikalais skambinti draugi
ninkams. M.

AWNINGS & ROOFING 
Šarnyrinial išskleidžiamieji stogeliai - 

Pastogėlės-krepšeliai 'Stogų dengimai 

625A The Queensway, Toronto, Ont. M8Y1K4

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

^—SAMOGrtlA' Knygų rišykla
WJEJr “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

LEDAS HEI IIIGERATION
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 DALINDAjBBA,
Broker Tel. (416) 231 -5000

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

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

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

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

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

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Darau koldūnus 
su mėsa, grybais 

ir varške
$20

už 100 vienetų.
Pristatau (namus.

Skambinti Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte.

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.

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

KALĖDINĖ KELIONĖ
per Kopenhagą. Nakvynės nereikalingos. 

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

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į 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

vyr.sk.pl
vyr.sk.pl
pav.v.sk


Tautiečiams Toronte už padovanotą televizorių nuoširdžiai dėkoja Sibiro 
tremtinių vaikaičiai - Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietuvių namai” 
mokiniai

© SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖKOJU UŽ PARAMĄ

A.a. Onos Endriukaitytės-Šukie- 
nės ir a.a. Joanos Šukytės-Zubric- 
kienės atminimui, giminių bei ar
timųjų Kanadoje ir Amerikoje pa
geidavimu, auką, skirtą Slavikų 
parapijai Lietuvoje, gavome. Sa
vo ir parapijiečių vardu nuošir
džiai už tai dėkoju ir meldžiu bran
gioms mirusioms amžinos ramy
bės, o geradariams gausios Die
vo palaimos ir malonių.

Kun. J. Marčiulionis,

yra didinga ir labai vertinga. Tai 
dvasios lobiai, kurie niekada ne
genda. Tai Aukščiausiojo dovana, 
už kurią privalome dėkoti ir, kiek 
jėgos leidžia, šviesti Lietuvos 
jaunimą, nepaisant to, kad yra la
bai sunku. Nelengva įskiepyti Tė
vynės meilę nei išeivijoje, nei 
Lietuvoje. Man atrodo, kad mūsų 
parapijos klebono L. Savicko žo
džiai yra labai teisingi ir išmin
tingi: “Neatgims Lietuva, jei gy
vensime be Dievo”.

Nežinau apie išeivijos jaunimą, 
o Lietuvoje nedaug tikinčių ir my
linčių Dievą. Liūdna, bet taip yra, 
bedievystės mokslas išrovė su šak
nimis visus tikėjimo ir doros dai
gelius, eina slidžiais keleliais... 
Nieko tėvai nei seneliai negalės 
padaryti, jeigu neis į bažnyčią, ne- 
atsivers ir nepradės melstis su 
tikra atgailojančia širdimi.

Taigi kol kas nesimato gerų nau
jų prošvaičių. Komunizmo pasek
mės apraizgė jaunas sielas. Jei 
žmoguje nėra nieko švento, nėra 
meilės Dievui, nėra tikėjimo, - 
nebus nei doros. p. Vileitaitė,

Adutiškis
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Vaidotas Jonynas, m.b.a.,c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius 

Telefonai - 416 864-2734 
1 800 387-1883 (toll free)

• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie 

“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited

Artimesnė pažintis su Torontu
Toronto lietuvių pensininkų 

klubo veiklos koordinatorė Ly- 
dija Balsienė rugsėjo 13 d. su
organizavo ypatingai gerai pavy
kusią ištisos dienos ekskursiją 
pensininkams. Pradėta 9 v.r. 
nuo Vilniaus rūmų naujutelai
čiu ($400.000 vertės) autobusu. 
Pasamdyta vadovė Pat Walker 
dvi valandas aiškiai pasakojo 
Toronto istoriją ir rodė reikš
mingiausius miesto pastatus.

John G. Simcoe 1793 m. iš Nia- 
gara-on-the-Lake Ontario sosti
nę perkėlė į šią vietovę, pava
dintą York, o 1834 m. ji pavadin
ta Torontu — susitikimų vieta 
(meeting place). Mūsų provinci
ja — Ontario reiškia raibuliuo
jančių ežerų kraštas (the land 
of many sparkling lakes).

Ar žinote, kad 1812-14 m. karo 
metu amerikiečiai užėjo ir su
degino šią vietovę, pavogė val
džios ženklą (The Mace) ir patal
pino jį Vašingtone. Kanadiečiai 
paskui sudegino jų valdžios rū
mus ir 1834 m. susigrąžino ženk
lą, o amerikiečiai atstatė tą pa
statą ir nudažė jį baltai. Taip 
jis tapo Baltaisiais rūmais (“The 
White House”).

Ar žinote, kad dabartinė To
ronto rotušė yra jau ketvirto
ji? Pirmoji sudegė per 1850 m. 
gaisrą, nes buvo medinė. Antroji 
buvo ten, kur dabar yra St. Law
rence turgus. Trečioji buvo pa
statyta 1899 m. iš smiltainio 
(sand stone). Tame pastate da
bar yra teismai. Ketvirtoji, da
bartinė, rotušė buvo atidaryta 
1965 m. Priešais ją esantis Tai
kos sodelis (Peace Garden) yra 
neužbaigtas, jis bus užbaigtas 
tik' tada, kai pasaulyje įsivyraus 
taika.

Po ekskursijos visi papietavo 
“Town and Country Cafe” užei

goje ant ežero kranto ir po to 
vieną valandą dalyviai plaukio
jo laivu Ontario ežere, vadovui 
— studentui pasakojant apie 
nuo laivo matomus dangorai
žius ir kt. pastatus bei motor
laiviais ir burlaiviais papuoš
tą krantinę. Vadovas gražiai 
pavadino Torontą — “the Queen 
City of Amsterdam”.

Pabaigai autobusas nuvežė 
į pilį Casa Loma. Čia kiekvie
nas, vaikščiodamas su ausinė
mis, išklausė rūmų istoriją. 
Ekskursija baigėsi 5 v.p.p. Vi
si laimingi ir patenkinti bei 
šiek tiek nuo malonumų pavar
gę sugrįžo namo.

Genovaitė Bijūnienė

RAMONA MIKELĖNAITĖ, 
dr. Algio ir Violetos Mikelėnų duk
tė šį pavasarį baigė mokslus Toron
to universitete (Bachelor of Scien
ce in Pharmacy). Ramona dirba 
vaistinėje Miltone. Tėveliai, se
sutės Amelija ir Teresa, brolis Jus
tinas ir visi giminės sveikina ir 
linki Ramonai daug laimės ir sėk
mės pasirinktoje profesijoje.

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

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Vienintelis Kanadoje 
lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

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

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

“L-OX/B 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)

Slavikų parapijos klebonas

IEŠKO SAVO DRAUGO
Mieli tautiečiai Kanadoje,

Esu Napoleonas Tomkevičius, 
gimęs Biržų mieste 1927.6.30. Per 
karą 1943 m. patekau į vokiečių 
sunkių darbų lagerius. Iš to la
gerio (Schwetig) mes du lietuviai 
ir keturi prancūzai išlikome gy
vi. Mano numeris buvo 5348. Po 
karo atvykau į Angliją 1947 me
tais. Išgirdau, jog mano neišski
riamas draugas iš Lietuvos išvy
ko į Kanadą. Jis yra Leonas (Lai
mis) Ločeris, taip pat yra Biržie
tis, 66-67 metų amžiaus. Jo sūnus 
1991, būdamas 28 metų amžiaus, 
buvo, ar galbūt yra Otavos univer
sitete aspirantūroje. Jei kas tu
ri žinių, prašau man parašyti. Leo
nard Tomson, 17 New ST, Apple
dore, NR. Bideford Devon, Eng
land, EX 39-1QJ.

ANSAMBLIEČIŲ PADĖKA
1994 m. liepos mėnesį Hamilto

no ir Drumondvilio festivaliuo
se dalyvavo folkloro ansamblis 
“Ūla” iš Vilniaus. Ansambliečius 
nuoširdžiai priėmė ir globojo Ha
miltono bei Montrealio lietuviai: 
Vida Stanevičienė, Regina Choro- 
manskytė, Elena ir Antanas Liau
kai iš Hamiltono, ir montrealie- 
čiai Silvija ir Arūnas Staškevi
čiai, Petras Adomonis, Juozas 
Piečaitis, Aušros Vartų parapi
jos kun. Kazimieras-Juozas Amb
rasas ir dar daugelis kitų. “Tėviš
kės žiburiams” prisiųstame laiš
ke jie dėkoja:

“Su didele (šiluma širdyse pri
simename savo viešnagę pas Jus. 
Tų dienų prisiminimų įkvėpti 
nuoširdžiai dėkojame už svetin
gumą, gerumą ir nuoširdumą.

Egidijus Virbašius, 
ansamblio vadovas ir 

ansambliečiai, Vilnius

IŠ LAIŠKO BROLIUI
Labai dėkoju už gautus laikraš

čius “Tėviškės žiburiai”. Jau pats 
jų pavadinamas primena kažką, 
šviesaus ir gero. Daug gerų, tiesių 
ir malonių sakinių išskaičiau apie 
mūsų mielųjų brolių išeivių veik
lą Tėvynei, apie lietuviškos dva
sios gyvybingumą jų širdyse ir tuo 
labai džiaugiuosi. Taip gera, kad 
ir Tu esi jų tarpe, kad meile švie
ti brangiai Lietuvai. Remi ją au
komis ir gerais darbais, kurie ži
nomi visoms pasaulio tautoms.

Veikla už tiesą, už Tėvynės idea
lus, už kilnų dvasingumą ir iškė
limą žmogaus virš kasdienybės

#1 KANADOJE

Įvairios žinios
Prienų rajono laikraštis 

“Naujas gyvenimas” 1994 m. 
rugpjūčio 3 d. laidoje Anar- 
sijos Adamonienės straipsniu 
ir nuotrauka prisimena se
niausią “Žiburio” gimnazijos 
mokytoją Juozą Eidukevičių, 
sulaukusį 90 m. amžiaus.

Sukaktuvininkas gimė 1904 
m. liepos 17 d. Ožkasvilių 
kaime (Marijampolės raj.) ūki
ninko šeimoje. Motina — Ur
šulė Kairytė buvo Vinco Ku
dirkos giminaitė. Tėvas Ka
zimieras visus vaikus leido 
mokytis. Jam mirus 1926 m., 
ūkio darbai užgulė Juozą, ku
ris “arė su knyga užantyje” 
ir egzaminams ruošėsi nakti
mis. Kad galėtų padėti šei
mai, dar nebaigęs universi
teto pradėjo mokytojauti Šir
vintų vidurinėje mokykloje. 
Organizavo abstinentų būre
lius, važinėjo, skaitė paskai
tas, buvo geras organizatorius. 
Prienuose tapo kultūrinių ren
ginių iniciatoriumi, pats ra
šė dramos veikaliukus. Nuo 
1934 m. direktoriaus pavaduo
tojas, 1935 m. sukūrė šeimą 
su mokt. Z. Ignatavičiūte, “tau
tinių ir dorovinių principų 
bendraminte”. Okupacijų aud
rose pergyveno įvairių sunku
mų, teko slapstytis ir tik 1956 
m. vėl grįžo į Prienus mokyto
jauti, tapo sodininkų draugi
jos pirmininku, rašė atsimini
mus, daugybę straipsnių apie 
kultūros veikėjus. Dabar, nors 
ir sėdintis ligonio vežimėly
je, spinduliuoja šypsena ir ra
mybe, apsuptas penkių vaikų, 
vienuolikos vaikaičių ir tri
jų provaikaičiu.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, Lietuvos 
politinių kalihių sąjunga ir 
Lietuvos laisvės kovos sąjū
dis prašo lietuvius siųsti rei
kalavimus Lietuvos seimui, 
prezidentui ir vyriausybei nu
traukti politinių kalinių ir 
tremtinių diskriminaciją. Pa
reiškime, išplatintame liepos 
mėnesį, šios trys grupuotės 
paskelbė, jog jų darbą Valsty

binio genocido tyrimo centre

stabdo įėjusi valdžion LDDP, 
sulaužė jau priimtus susitari
mus dėl centro tarybos sudė
ties, pakeitė nutarimą dėl va
dovo kandidatūros ir paskyrė 
rezistentams nepriimtiną (dėl 
kalinio etikos pažeidimų) as
menį, Vyt. Skuodį. Jie teigia, 
jog jis nuo gegužės 1 d. jiems 
nebemoka algų, nors jie budi 
buvusiuose KGB rūmuose, 
“pasiryžę iki galo ginti savo 
kančių archyvus ir Lietuvos 
skausmo istoriją — tautos nai
kinimo ir pasipriešinimo do
kumentus”. Visi lietuviai ska
tinami paremti Lietuvos gar
bę ir tiesą, šviesų drąsiųjų 
laisvės kovotojų atminimą.

Dr. Arūnas Mačikūnas elekt
ronikos inžinierius, specia
lizuojantis erdvės ryšių bei 
satelitų radarų sistemose, bu
vo pakviestas Kinijos mokslų 
ir technologijos komisijos da
lyvauti Jungtinių Tautų, Kini
jos ir Europos erdvės agentū
rų konferencijoje — “Work
shop on space-based Micro
wave remote sensing applica
tions”. Ši konferencija įvyko 
Kinijoje — Beijing’e 1994 m. 
rugsėjo 14-18 d.d. Dr. A. Ma
čikūnas dalyvaus ir “STAE’ 94 
Exhibition”, kuri rengiama 
taip pat Kinijoje. Jis atsto
vauja erdvių komunikacijos 
bendrovei — COM DEV Ltd., 
Cambridge, Ont. Dr. A. Mači
kūnas yra sūnus hamiltonie- 
čių Danutės ir Laimučio Ma- 
čikūnų, dabar gyvenančių Wa- 
sagoje. D.

TPS E1VOS

Pavėlavusieji
Sužadėtiniai draugavo dau

giau kaip 30 metų.
Kartą vaikinas jai sako, tar

si paslaptį atskleisdamas:
— Ar tau neatrodo, kad mu

du pagalvotumėm apie vestu
ves?

Jinai susimąsčiusi abejin
gai atšovė:

— Taip, bet kas gi dabar mus 
bepaims, kai sulaukėm tokio 
amžiaus? Parinko V.B.

1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., p.p.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

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

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

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

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS ba. ilb.

- perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

įstaigos telefonas

(416)532-3443

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

1678 Bloor St. West 
Toronto, Ont. M6P 1A9

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

_

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

H PRESU ER
GINTARAS

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

Mūsų darbo valandos: 10 v.r. - 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 IDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Mūsų parapijos šventė bus 
švenčiama rugsėjo 25, sekmadie
nį. Iškilmingas pamaldas 3 v.p.p. 
laikys ir Sutvirtinimo sakramen
tų teiks vysk. Paulius Baltakis. 
Po pamaldų bus eisena į kapinių 
Kryžių kalnų, kuriame bus pasta
tytas vysk. P. Baltakio vyskupavi
mo dešimtmečiui atžymėti kryžius. 
Parapijos vaišės bus 5 v.p.p. Vai
šių metu bus pagerbtas mūsų ilga
metis parapijos choro vadovas muz. 
Stasys Gailevičius, švenčiantis sa
vo amžiaus devyniasdešimtmetį.

— Anapilio autobusėlis parapi
jos šventės dienų važiuos iš ryto 
įprasta sekmadienio tvarka, o po 
pietų — nuo Islington požeminių 
traukinių stoties paims žmones 
2.30 v.p.p.

— Ryšium su mūsų parapijos šven
te vyks pašto ženklų paroda Ana
pilio parodų salėje ištisų ateinan- 

. tį sekmadienį.
— Rugsėjo 10 d. pakrikštyta Ri

čardo ir Tracey-Lee (Hunt) Gelaž- 
nikų dukrelė Kailey-Elena.

— Rugsėjo 16 d. palaidoti a.a. 
Juozas Pakulis, 87 m. amžiaus, ir 
a.a. Pranas Kaziukonis, 84 m. am
žiaus.

— Rugsėjo 17 d. susituokė Petras 
Tutlys su Katie-Marie Boyd.

— Mišios rugsėjo 25, sekmadie
nį 9.30 v.r. už a.a. Marijų Kronienę 
ir Jurgį Bendoraitį, 11 v.r. už para
pijų, 3 v.p.p. už Lietuvos kankinius: 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Danutę Jo
naitytę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje rugsėjo 

19 d. dalyvavo 185 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė Remigija Ušpa- 
lytė iš Vilniaus, Violeta McElreach 
(Barcevičiūtė) iš Mercei Island, 
WA, JAV, Vilija Bijūnaitė iš Eich- 
staeto, Vokietijos. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
valdybos narys E. Pamataitis.

— LN valdybos posėdis įvyks rug
sėjo 29, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Rugsėjo 25 d., 1.30 v.p.p. sek
lyčioje bus rodomas filmas “Pasau
lio lietuvių dainų šventė” (1994 m.) 
Kaune, Dainų slėnyje.

— Rugsėjo 27, antradienį, 7 v.v. 
LN seklyčioje yra šaukiamas LN 
visuomeninės veiklos komiteto po
sėdis. Kviečiame po tris atstovus 
iš šių vienetų: LN moterų ir vyrų 
būrelių, kultūrinės komisijos ir 
socialinių reikalų komiteto. Ne
galintieji dalyvauti prašomi pra- 

- nešti T. Stanuliui tel. 231-4937.
— Lapkričio 5, šeštadienį, įvyks 

LN metinis pobūvis. Programų at
liks Londono “Pašvaistė”, vadovau
jama muziko Andriaus Petrašiūno. 
Šūkiams gros visiems žinomas 
“Good Time Boys” orkestras. Sta
lai rezervuoti ir bilietai gaunami 
Lietuvių namuose ir pas visuome
ninės veiklos komiteto narius.

— Aukos Slaugos namams: $200 
— Antanas Krakauskas a.a. Juozo 
Birgelio atminimui; $30 — L. Bal
sienė a.a. Prano Kaziukonio atmi
nimui. Iš viso fonde yra $978,986.31. 
Aukos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6.

A. a. Antanui Čepukui mi
rus, užjausdami jo žmoną Ma
riją, dukterį Silviją su šeima 
ir sūnus, Vytautą ir Antaną su 
šeimomis Wellando ir Port Col- 
borne lietuviai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

Mylimo brolio a. a. Jono Sivlc- 
ko, mirusio Lietuvoje, prisi
minimui sesuo K. Markaus
kienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Jono Sadausko 8 metų 
mirties prisiminimui, žmona 
Birutė ir vaikai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. Kazimiero Mankausko 
prisiminimui žmona Kazimie
ra “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — P. J. Maliai.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $200 — M. A. Vaišvilos; 
$100 — A. J. Vanagai, M. Gaive- 
lienė, V. R. Akelaičiai; $50 — 
A. Babeckienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugsėjo 18, sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. Ka
zimieras Ambrasas, SJ.

— “Volungės” choras praeitą sek
madienį giedojo per 10.15 v. Mišias.

— Parapijos choras gieda kiek
vienų sekmadienį per 11.30 v. Mi
šias. Kadangi dar sezono pradžia, 
todėl laikas ir naujiems balsams 
įsijungti į savo parapijos chorą.

— Vakaronė su šūkiu “Atjausta
me alkanus Lietuvoje”, kurios tiks
las yra paremti sriubos virtuves 
Lietuvoje, įvyks mūsų parapijos 
didžiojoje salėje spalio 16, sekma
dienį, 4 v.p.p. Šioje vakaronėje da
lyvaus vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Vakaronės metu bus paminėtas jo 
vyskupavimo dešimtmetis. Vakaro
nės dalyviai bus pavaišinti sriuba, 
pagaminta pagal Lietuvos sriubos 
virtuvių receptų, ir lietuviška duo
na. Bilietai platinami parapijos 
salėje. Kaina - $15. Šią vakaronę 
organizuoja specialus parapijos 
tarybos sudarytas komitetas.

— KLKM dr-jos mūsų parapijos 
skyrius pardavinėja pyragus sek
madieniais po kiekvienų Mišių. 
Sekantis skyriaus narių susirinki
mas įvyks spalio 16, sekmadienį 
po 11.30 v. Mišių Parodų salėje.

— Pakrikštyti Mykolas Aleksand
ras ir Vilis Erin, Viktoro ir Patri- 
cijos Slapšių sūneliai.

— Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimų vėl organizuoja parapi
jos tarybos labdaros sekcija spa
lio 5 ir 6 d.d. mūsų parapijos salė
je nuo 9 v.r. iki 9 v.v. Labdaros sek
cija prašo visus peržiūrėti savo 
spintas ir daiktus bei drabužius, 
kurių nebevartojate ir atgabenti 
į parapijos salę dienų prieš išpar
davimų. Visi kviečiami prisidėti 
daiktais, darbu ir aukomis, nes šio 
išpardavimo tikslas yra sutelkti pi
nigų, kuriais būtų galima sušelpti 
paramos reikalingus. Sekcijai pir
mininkauja dr. J. Čuplinskienė.

— Mūsų parapijos tarybos šeimų 
sekcijos madų paroda - rugsėjo 30, 
penktadienį, 6.30 v.v. Eatono cent
re, 6-tame aukšte, Flagship kamba
ryje. Įėjimas-$10.

— Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 
25 d., bus daroma rinkliava Kana
dos Kat. Bendrijos reikalams.

— Ateitininkų agapė - ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 25 d., po 10.15 v. 
Mišių T. Bernardino kambaryje. Da
lyvaus vysk. P. Baltakis, OFM, ir pa
darys pranešimų apie įvykusį atei
tininkų kongresų Lietuvoje.

— Mišios rugsėjo 25, sekmadienį,
8.30 v.r. už a.a. Marijų ir a.a. Tadų 
Normantus; 9.20 v.r. už a.a. Antani- 
nų ir a.a. Leoną Dromantus; 10.15 v.r. 
už Agotų ir Juozų Vainas, a.a. Jonų 
Vitkūnų, a.a. Justinų Nausėdienę;
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Sibiro tremtiniu vaikaičiams, 
kurie mokosi Vilniaus vidu
rinėje mokykloje “Lietuvių 
namai”, reikalinga nuolatinė 
sutelktinė parama. Toronto 
geradarių žiniomis, pradėtas 
naujas aukų vajus, kad vaikus 
dar prieš Kalėdas galima bū
tų pradžiuginti nauju siunti
niu. Tuo rūpinasi A. Stepai- 
tienė.

Kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, lankėsi Toronte bei Missis- 
saugoje, domėdamasis lietu
vių parapijomis, įstaigomis 
ir “TŽ”, kuriuose uoliai bend
radarbiauja. Jis yra profeso
riavęs Vilniaus universitete, 
dėstęs filologinius mokslus 
25-rius metus. Sovietmečiu 
baigė slaptą kunigų semina
riją ir buvo slaptai įšventin
tas kunigu. Už tai atleistas iš 
tarnybos. Trejetą metų darba
vosi Vatikano radijo lietuvių 
skyriuje. Pagilinęs teologines 
studijas Vakarų pasaulyje 
perėjo į sielovadinį darbą ir 
buvo paskirtas į vienuolių jė
zuitų vadovaujamą Aušros 
Vartų parapiją Montrealyje. 
Šalia parapijinio darbo, jis 
reiškiasi gausiais straips
niais išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje.

“VILNIUS MANOR” patalpose rug
sėjo 26 d. nuo 10 v.r. prasideda mez
gimo sezonas. Mezgėjos ir prijau
čiančios kviečiamos dalyvauti.

REIKALINGA vaikui auklė 5 die
noms per savaitę, kuri galėtų gy
venti kartu. Turi kalbėti angliškai 
arba rusiškai. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 905 660-5068 arba tel. 
416 981-6866.

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

■■■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LEPAGE 
■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Birželio 14-ųjų - Gedulo ir vilties dienų liūdnos tremties dainos prie buvusio KGB pastato Vilniuje Alf. Laučka

MOI\]TREA19ije
Gediminas Vagnorius, seimo narys 

ir buvęs Lietuvos ministeris pir
mininkas bei Vytautas Pakalniš
kis, buvęs teisingumo ministeris, 
atvykę Kanados vyriausybės kvie
timu susipažinti su laisvos rin
kos klausimais, rugsėjo 7 d. lankėsi 
Montrealyje. “Rūtos” klubo patal
pose gausiam būriui klausytojų 
abu svečiai kalbėjo apie dabarti
nę būklę Lietuvoje. Kas seka Lie
tuvos spaudą, tie ypatingų naujie
nų neišgirdo, tik viskas smulkiau 
buvo išdėstyta. Išsamiai buvo at
sakyta į klausimus. Labai gražu, 
kad abu kalbėtojai yra įsitikinę 
šviesia Lietuvos ateitimi.

Tautos šventė AV šventovėje bu
vo paminėta rugsėjo 11 d. iškilmin
gomis pamaldomis, kuriose organizuo
tai ir su savo vėliavomis dalyvavo 
Montrealio šauliai ir gausūs maldi
ninkai. Mišias atnašavo klebonas 
kun. Juozas Aranauskas. Pamaldų 
metu giedojo parapijos choras, ką 
tik grįžęs po atostogų. Choro vado
vas muz. Aleksandras Stankevičius, 
koordinatorius - Antanas Mickus.

Lietuvių tautodailės instituto 
suvažiavime Gananoque, Ont., Al
donos Veselkienės rezidencijoje 
rugsėjo 10 d. iš Montrealio daly
vavo Regina Brikienė, Elena Kerbe- 
lienė, Birutė Nagienė ir Danutė 
Staškevičienė.

AV parapijos salėje rugsėjo 12 
d. vyko vietos rinkiminės apylinkės 
Kvebeko provincijos balsavimai.

Julijos ir Edmundo Mockų dukre
lė pakrikštyta Alissa-Michelle var
dais.

A.a. Julija Šveikauskienė (Avi- 
žiūtė), 82 m. amžiaus, mirė rugsėjo
7 d. Po gedulinių .pamaldų AV šven
tovėje rugsėjo 9 d. palaidota Not
re Dame dės Neiges kapinėse. Liūdi 
sūnus, duktė su šeima, sesuo ir kiti 
giminės.

A.a. Bronė Balčiūnienė (Juzavi- 
čiūtė), 88 m. amžiaus, mirė rugsėjo
8 d. Iš AV šventovės rugsėjo 12 d. pa
laidota Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liūdi sūnus su šeima ir se
suo. B.S.

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE
įvyks 1994 m. 
rugsėjo 25, 
sekmadienį, 
ANAPILYJE

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 ĮŽĮ Maloniai kviečia visus dalyvauti - 
ir pas R. Celejewska tel. 231 -8832. Anapilio parapijos taryba

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.

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis narių susirinkimas 
įvyks spalio 4, antradienį, 7.30 
v.v. “Tėviškės žiburių” patal
pose.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras” metinis tė
vų susirinkimas įvyks rugsėjo 
22, ketvirtadienį, 6.30 v.v., 
Anpilyje tuo pačiu laiku kai 
vyks jaunių ir vaikų repetici
jos. Prašom bent vieną iš tėvų 
būtinai dalyvauti, bus vadovų 
pranešimai ir naujų šokėjų re
gistracija.

Sukaktuvinis 40 metų ginta- 
riečių koncertas įvyks 1995 m. 
gegužės 7, sekmadienį, Anapi
lio salėje. Jau iš anksto visi yra 
prašomi atsiminti šią datą ir 
ruoštis tame koncerte dalyvau
ti. Daugiau kaip 200 lietuviško 
jaunimo gražiais tautiniais šo
kiais, muzika bei dainomis ir 
šį sykį žiūrovų neapvils. Tai 
įvertinti bei pagerbti ilgame
čius vadovus geriausiai bus 
galima dalyvavimu šiame su
kaktuviniame koncerte. K.

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo 1994 m. rugsėjo 25 
d. bus girdimos Toronte 8 v.v. 
7150 kHz (41m).

Toronto lietuvių filatelis
tų paroda su naujaisiais Lie
tuvos ženklais vyks Anapilio 
parodų salėje rugsėjo 25, sek
madienį.

Kanados lietuvių muziejuje- 
archyve Anapilyje ruošiama 
nauja nuotraukų paroda: “Ka
nados lietuvių archyve - mū
sų jaunystė”. Pamatysime sa
ve ir draugus amžinai jaunus, 
nuotraukose įamžintus. Atida
rymas sekmadienį, rugsėjo 25 
d. 10.30 v.r. - 6.00 v.v.

Lituanistiniai kursai To
ronte priima naujus mokinius 
į 10-tą, 11-tą ir OAC klases. 
Lankantys šiuos kursus moki
niai gauna pilnus gimnazijos 
užskaitus. Gali ateiti ir anks
čiau nelankę. Kviečiami visi. 
Tolimesnę informaciją teikia: 
N. Benotienė tel. 621-9472; J. 
Neimanienė tel. 231-8350; L. 
Underienė tel. 536-8388. Vedėja

Toronto pensininkų klubas 
spalio 12, trečiadienį, 12 
v.p.p. rengia tradicinius meti
nius pietus su programa. Bilie
tus galima užsisakyti pas S. 
Dervinienę tel. 767-5518 ir P. 
Ivanauskienę tel. 767-3677. L.B.

Atitaisymas. “TŽ” 37 nr. prane
šime apie baltiečių moterų tary
bos pietus klaidingai išspausdin
tas Irenos Vibrienės telefono nr. 
turi būt 416-762-8414.

KAUNE PARDUODAMAS butas 
vieno kambario III aukšte su pato
gumais. Kaina 3000 JAV dolerių. 
Aleksote parduodu 6 arus žemės su 
mediniu vasarnamiu. Yra elektra ir 
vanduo laistymui. Sode daug obelų 
ir vaiskrūmių. Galima statyti di
delį gyvenamų ar gamybinį pastatų. 
Kaina 4000 JAV dolerių. Rašyti Ro
bertui Jonavičiui, Partizanų 49-24, 
Kaunas 3042, Lithuania.

RUDENS VAKARAS 
saviems skautams paremti 

1994 m. spalio 22, šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Toronto Lietuvių namuose

PROGRAMOJE: Jaunimo dainos vienetas “Sutartinė” 
• Loterija • Šilta vakarienė su vynu • Šokiams gros 
“Starlight" orkestras* Veiks baras, (ėjimas $20 asmeniui. 
Stalai numeruoti. Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas J. 
Batūrienę tel. 416 239-8986 arba V. Baliūnienę tel. 416 766-2872 
Visus maloniai kviečia dalyvauti -

“Šatrijos" ir “Rambyno” tuntai ir tėvų komitetas

9
Irena Lukoševičienė, Toron

te gyvenanti sociologė, kaip 
rašo “Lietuvos aidas” 1994 m. 
rugsėjo 1 d laidoje, nuo 1990 
m. Kauno medicinos akademi
jos Slaugos fakultete dėsto 
socialinę rūpybą, skaito šei
mos gyvenimo eVoliucijos cik
lų specialųjį kursą. Prieš nau
juosius mokslo pietus jai su
teiktas garbės profesorės var
das. Akademijos senatas įkū
rė Slaugos ir rūpybos kated
rą, pirmą tokio pobūdžio aukš
tosiose medicinos mokyklose.

Anglų kalbos kursus suaugu
siems (nemokamai) organizuo
ja Toronto atskirųjų mokyklų 
švietimo vadyba (Metropolitan 
Separate School Board). Kur
sai pradinio lygio ir vyks nuo 
pirmadienio 9 v.r. iki penkta
dienio 2.30 v.p.p. Mokytoja lie
tuvė. Registruotis adresu: 65 
High Park Ave., šalia High 
Park požeminio traukinio 
(subway). Dėl informacijos 
skambinti Danai tel. 416 604- 
0317.
REIKALINGA sąžininga, nerūkan
ti namų šeimininkė, kuri tvarky
tų kambarius ir gamintų skanų 
maistu Turi kalbėti rusiškai. Skam
binti tel. 905 771-6511 Thornhill.

Prof. Andrius Valevičius, 
kurį laiką gyvenęs Mississau- 
goje, profesoriauja Sher- 
brooke’o universitete, Kve
beko provincijoje — dėsto teo
logijos fakultete. Lietuviško
je veikloje dalyvauja paskai
tomis ir straipsniais. Nese
niai išėjo iš spaudos jau ant
ra jo filosofinio turinio kny
ga apie žymų rusų filosofą Šes- 
tovą, gyvenusį Paryžiuje. Kny
ga pavadinta “Lev Shestov and 
His Times”. Išleido Peter Lang 
Publishing, Inc. (62 West 45th 
Street, New York, NY 10036, 
USA). Kaina — $39.95. Pirmoji 
jo knyga “From the Other to 
the Totally Other”. Joje auto
rius gvildena Lietuvoje gimu
sio, Paryžiuje gyvenusio filo
sofo Emanuelio Levino filoso
fiją.

Atitaisymas. “TŽ” 36 nr. užuo
jautoje vietoj a.a. Elenai Štasevi- 
čienei turi būti Štarevičienei.

Nori susirašinėti
Stefanija Dudėnaitė ir Asta Kas- 

linaitė, abi ekonomistės, baigu
sios Vilniaus universitetą. Jų ad
resas: Kalvarijų 150-90, Vilnius 
2042, Lithuania.

LITAS :JIONTREALIO LIETUVIŲ 
CREDITO 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...... .... 6.25% 1.50%
Certifikatus 2 m.......
Certifikatus 3 m......

....  7.00%

.... 7.25%
Taupymo - su gyv. dr........... 1.25%

Term, indėlus: Taupymo-kasdienines...... 1.50%

1 metų ........... .....  5.00% Einamos sąsk........................ 1.00%
180 d.-364 d. . ....  5.00% RRIF - RRSP -1 m. term. ... 6.25%
120 d. - 179 d. ....  4.50% RRIF - RRSP - 2 m. term. ... 7.00%
60 d. - 119 d. .... 4.50% RRIF-RRSP-3 m. term. ... 7.25%
30 d. - 59 d. .... 4.00%

RRIF . RRSP-faun ......... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų ...... .........  8.00% asmenines-nuo ........  8.00%
2 metų ...... .........  9.00%
3 metų ...... .........  ą.25% i "

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS 
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS

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

MONTREALYJEB^Wa

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus. 
Nėra maksimumo svorio. 

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

Naujas telefonas
AAaa AAAA SKAMBINKITE INFOR- 
QQ7-UxUX MACUOS IR APTAR- 

| JUvU NAVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr BET KADA - 7 DIENAS

SPORTO KLUBO “VYTIS” KREP
ŠINIS: 9 m. amžiaus ir jaunesnių 
mergaičių bei berniukų treniruotės 
pirmadieniais 7-8.30 v.vak. Holy 
Angels mokyklos salėje, 65 Jutland 
(prie Islington g-vės ); 10 metų ir 
vyresnių mergaičių ir berniukų tre
niruotės antradieniais 6.30-9.30 v. 
vak. Bishop Allen akademijos salė
je, 721 Royal York Rd. (į pietus nuo 
Bloor). Registracija antradieniais. 
Registracijos mokestis $75 (šeimai 
nuolaida). Dėl informacijos skam
binti: Tomui Akelaičiui tel. 253- 
0943, Rimui Sondai tel. 769-0671. 
Bus sudaromos klubo komandos bei 
rinktinės, kurios žais lygoje.

“Vytis” sporto klubo valdyba

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

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

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.

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

IŠNUOMOJAMAS gražus ir švarus 
dviejų miegamųjų butas Toronte 
Jane gatvės rajone į šiaurę nuo 
Sheppard gatvės. $645 mėnesiui. Į 
kainų įeina mokestis už elektrų, 
apšildymų ir kt., taip pat už auto
mobilio pastatymų. Arti parduotu
vių. Skambinti tel. 416-742-5254, 
716-3751.

IEŠKAU 2 vaikam auklės 5-6 die
nom per savaitę, kuri gyventų kar
tu ir atliktų namų ruošos darbus 
Thornhill, Ont. (šalia Toronto). Turi 
kalbėti rusiškai. Skambinti Marinai 
tel. 905 669-9482.

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.

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUROCLE/W
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ VILNIUJE! Trys aukštos 
kokybės vaizdajuostės: 1. Ansamb
lių vakaras Kainų 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 persiuntimų. 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.

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
PUNIA

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

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


