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Ar karinio pavojaus atveju Vakarai gintų Baltijos valstybes?

Lietuvos žemė ta pati — artojai nebe tie. Kartais jau
taip pasakoma ieškant tikslesnių vaizduosenų dabarti
nei Lietuvai apibūdinti. Pokyčiai kaip sprogmenys —
kaži ar bus galima kada apsiprasti ir jų nebegirdėti?

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

EPRIKLAUSOMYBĖS penkmečio iškilmės, ku
riose parodytas daugiaspalvis džiaugsmas išni
ro kaip vaivorykštė juodame debesyje ir išnyko. O
gyvenimas, tartum debesų ir saulės maišatis, spraudžia
si į šeštuosius laisvės metus, valdančiajai partijai (LDDP)
pakelėse smaigstant gaires, kurios ne visos ryškios ar
priimtinos. Lietuvos vyskupų konferencija pačioje šių
metų pradžioje paskelbė pareiškimą, kuriame rašoma,
kad “tikinčiuosius labai nustebino ir įskaudino LDDP
Tarybos pareiškimas ’Dėl Valstybės santykio su Bažny
čia1, kuriame iškreiptai interpretuojamas Bažnyčios
mokymas ir interesai”. Katalikų Bendrija nepagrįstai
kaltinama kišimusi į politiką, noru katalikybę padary
ti oficialia ideologija, įžiūrint kliūtį “demokratinės ir
civilizuotos visuomenės santvarkai”. Valdančioji par
tija siūlo visuomeninio gyvenimo modelį be religijos,
skelbia ideologinį ir religinį neutralumą. Vyskupų pa
reiškime nurodoma, kad LDDP siūlymai prieštarauja
konstitucijai, kad Šv. Tėvas Jonas-Paulius II Lietuvos
prezidentui priminė, kad Katalikų Bendrija, nedalyvau
dama tiesioginėje politinėje veikloje, vis dėlto suvokia
“jog negali atsisakyti dalyvavimo krašto gyvenime, pasi
reiškiančio įnašu į krašto atkūrimą, ypač atitinkamais
pasisakymais ir institucine parama”. Galima prileisti,
Lietuvos kariuomenės karininkai Kanadoje Šv. Jono lietuvių kapinėse
kad valdančioji partija galvoja kitaip. Daug yra ir įvai
Mississaugoje prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. Iš kairės: vyr.
rių kitų grupuočių, kurios vadovaujasi grynai savo pa
leitenantas VIKTORAS KRASAVINAS, KLB valdybos pirmininkas
žiūromis, kuriose atsispindi kartais ne tiek valstybės,
ALGIRDAS VAIČIŪNAS, kpt. KĘSTUTIS KURSELIS
tautos, kiek partijos gerovė.
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KANADOS ĮVYKIAI

Karo Europoj pabaigos sukaktis
Europoje buvo iškilmingai ministerį pirm. J. Chretieną.
II D. karas Europoje nepil
paminėtas II D. karo užbaigos
penkiasdešimtmetis. Į minėji nų šešerių metų laikotarpyje
mus įvairiose vietovėse įsi atnešė pamatus dabar išaugu
jungė 54 abiejose pusėse kovo siai ir subrendusiai Kanadai.
jusių šalių vadai ar jų atsto Teisingi yra dienraščio “The
vai. Kanados ministeris J. Toronto Star” vedamajame
Chretienas šiose iškilmėse š.m. gegužės 8 d. pateikti duo
jai atstovavo aštuonias die menys ir padarytos išvados.
nas trukusiu apsilankymu Bri Kanada 1939 m. rudenį karą
tanijoje, Olandijoje, Prancū Vokietijos nacių Trečiajam
zijoje ir Rusijoje. Kanadie Reichui paskelbė kartu su
čių karo veteranų pagrindi Britanija, dar tebeturėdama
nis dėmesys teko Olandijai, kolonijinę prijuostę su auto
kur juos visada labai šiltai nomijos priedu. Iš tikrųjų ta
da ji buvo tik žemės ūkio šalis
sutinka vietiniai gyventojai.
Mat 1945 m. pavasarį net tris be išvystytos pramonės, tarp
ketvirtadalius Olandijos teri tautinės įtakos pasauliui ir
torijos išlaisvino Kanados ka net savų tautinių siekių. Ka
riai. Ten įvykusiose kautynė rą 1945 m. Kanada jau baigė sa
se tada žuvo ir buvo palaido vais kariuomenės daliniais,
ta apie 7.600 kanadiečių. Di trečią vietą pasaulyje užiman
džiausios olandų rūpestingai čiu karo laivynu, ketvirtoj vie
prižiūrimos jų kapinėse tebė toj įsitvirtinusia karo aviacija.
ra Groesbeeke ir Apeldoorne.
Karinėms Kanados pajėgoms
Ten ir įvyko pagrindiniai ka
ro užbaigos penkiasdešimtme tada priklausė milijonas vyrų.
čio minėjimai, į kuriuos susi Žemės, oro ir jūros kovose iki
rinko keli tūkstančiai iš Kana karo pabaigos žuvo 42.000 ka
dos atvykusių karo veteranų. nadiečių, buvo sužeista 54.000.
Tuos senukus, prieš pusšimtį Didžiausiu triumfu buvo lai
metų išlaisvinusius beveik komas kanadiečių atliktas be
visą Olandiją, entuziastiškai veik visos Olandijos išlaisvi
sutiko keli šimtai tūkstančių nimas, kurio olandai nėra už
vietinių gyventojų. Jie Kana miršę ir po pusšimčio metų.
dos karius laiko pagrindiniais Nemažiau svarbus ir Kanados
krašto išlaisvintojais. Olandi pramonės išvystymas kari
jos vyriausybė į iškilmes Hago niams reikalams. Kanados pra
je vieninteliu Vakarų sąjungi monė Vakarų sąjungininkams
ninkų atstovu buvo oficialiai pagamino 16.000 karo lėktuvų,
(Nukelta į 2-rą psl.)
pakvietusi dabartinį Kanados
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Demokratija” su imperializmo atspalviu

Partijos ar valstybės gerovė?

AČIAU pasinaudojant laikinai gauta galia, ban
dymas “neutralizuoti” šiuo metu pačius svarbiaubiausius tautos dvasinio atgimimo šaltinius ne
gali nesukrėsti tų, kurie kaip tik pasiruošę toje srityje
būti labiausiai naudingi. O skelbiamais duomenimis,
remiantis vieša apklausa, pasitikėjimo atžvilgiu Katali
kų Bendrija tautoje užima pirmaujančią vietą. Kas gi
liau galvoja, supranta, kad tai pastovus, nekintantis
veiksnys, toli prašoksiantis bet kokios partijos inte
resus, juo labiau tos, kurioje ateistinio mąstymo gali
būti daugiausia. Nustatant valstybės ir Katalikų Bend
rijos santykius, kažkokia baimė dėl “oficialios ideolo
gijos” atspindi sovietmetį, kai buvo saugoma ir liaupsi
nama tik viena ideologija. Šiuo laisvo demokratėjimo
laikotarpiu kaip tik baimė dėl ideologijų pirmiausia tu
rėtų dingti. Žmonės laisvai pasirenka ideologinę kryptį,
kuria nori eiti. Valdančioji partija nėra įpareigota
saugoti ar siūlyti pasirinkimą. Valstybės gerovė tikra
to žodžio prasme vargu ar galėtų būti įsivaizduojama be
dvasinės žmogaus pertvarkos, kurioje grįžtų moralinių
pagrindų suvokimas, pamirštas ar kai kurių gal niekada
ir nesuprastas. Taipgi ir partijų gerovė turėtų remtis
tais pačiais pagrindais. Todėl bandymas išjungti tuos
labiausiai reikalingus tautos atgimimui veiksnius mažų
mažiausia yra nesusipratimas. Nepamirština, kad vals
tybės vairuotojai nėra išskirtina valstybės klasė, išsi
dėsčiusi virš minios. Jie kilę iš tų pačių sluoksnių, kurie
pasirenka sau vadovus. Ribotam laikotarpiui įgytas
mandatas tik tiek ir vertas, kiek įstengia derintis su tais
sluoksniais. O nepasitikėjimas institucijomis, kurios
skleidžia gėrio idealą — tai tik valdžios silpnumo ženk
las. Č.S.
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Savaitė Lietuvoje
kratiją: Lenkijos ir Lietuvos
patirtis”. Konferencija įvyko
Vilniuje balandžio 29-30 d.d.
Kaip skelbia ELTA, susitiki
me su prezidentu Algirdu Bra
zausku gegužės 1 d. Z. Bžezinskis pareiškę nuomonę, jog
Europos »at.gūmas priklauso
nuo Ukrainos sąryšio su Ru
sija. Ukrainai išlikus nepri
klausomai, visos Europos sau
gumas stiprėtų, o jai susijun
gus su Rusija - mažėtų, todėl
JAV atidžiai stebi įvykius
Ukrainoje. Jo manymu, taip
pat svarbus yra Gudijos poli
tinis ir ekonominis gyvenimas
pokomunistinių kraštų raido
je, nes jei Gudija susijungtų
su Rusija, Lietuvos ir Lenki
jos geopolitinė padėtis taptų
“labai sudėtinga”. Tačiau ti
kimybės nėra, kad Rusijos
imperija atsistatytų tose ri
bose, kuriose buvo iki 1991 m.,
o Baltijos valstybės jose tik
rai neatsirastų.
Jis teigiamai atsiliepė apie
Lietuvos padarytą pažangą,
bet sakė, kad dar reikalinga
įgyvendinti daugelį reformų
prieš jai tampant Europos
Aptarti bendri pratimai
sąjungos nare. Būdamas Lie
BNS pranešimu, Vilniuje tuvoje, Z. Bžezinskis taipgi
gegužės 8-9 d.d. vyko tarptaulinis seminaras, vienas didžiau
sių šių metų “Bendradarbia
vimo taikos labui” (BTL) ren
ginių, tema “Pratybų planavi
mas: metodai ir įgyvendini
mas”. Jame dalyvavo per 70
atstovų iš 22 valstybių, ŠAS
(NATO) tarptautinio karinio
štabo atstovas generolas ma
joras G. Bastien ir tarptauti
nio štabo narys G. Katsirdakis, kuris teigęs, jog Lietuva
yra viena daugiausia pasie
kusių BTL programos dalyvių.
Seminare buvo aptartas pasi
rengimas taikos palaikymo ir
gelbėjimo veiksmams, pa
ieškų ir humanitarinėms mi
sijoms bei ŠAS (NATO) moky
mų planas 1995 metams, per
kuriuos bus surengta 14 pra
tybų. Lietuva numato dalyvau
ti šešiose. Buvo teigiamai at
siliepta apie Lietuvos karines
pajėgas su pasitikėjimu, jog
per 2-3 metus Lietuvos kariuo
menė pasieks ŠAS lygį. Taipgi
minėta, kad reikėtų didinti
Lietuvos karinį biudžetą, bet
neišreikšta nuomonė dėl ga
limo Lietuvos įstojimo laiko.

ET parlamentarų posėdis
Vilniuje gegužės 3-5 d.d.
vyko Europos tarybos (ET)
parlamentinės visumos kul
tūros ir švietimo komiteto po
sėdis, rašo ELTA. Jame daly
vavo generalinis sekretorius
Daniel Tarschys ir kitų komi
tetų atstovai. Pirmosios kon
ferencijos dalies tema buvo
jidiš kultūros klausimai, ku
riais pranešimus darė moks
lininkai iš JAV, Izraelio, Vo
kietijos ir Didžiosios Britani
jos. Antrąją dieną buvo na
grinėjamos Lietuvos kultū
ros problemos su paskaitomis
apie Lietuvos etninę kultūrą,
Vilniaus senamiestį, lietuviš
kos knygos 450 metų istoriją.
Po konferencijos dalyviai lan
kėsi Trakuose ir Rumšiškėse.
Kaip rašo OMRI agentūra,
susitikime su seimo pirmi
ninku Česlovu Juršėnu. D.
Tarschys išreiškė pasitenki
nimą, kad Lietuvos seimas
prieš savaitę buvo patvirti
nęs Europos žmogaus teisių
ir laisvių sutartį.

1994 m. pradžioje Jelcino
opozicijos vadas ir hitleriš
kos dvasios nacionalistas Vla
dimiras Žirinovskis “pertvar
kė” Europos ir Azijos žemėla
pius. Jis ne tik tvirtino, kad
Rusija turi atgauti caro laikais
valdytus kraštus, bet ir turi
savo įtaką bei žemes plėsti.
Visas pasaulis su baime stebė
jo jo veiklą ir susirūpino jo
populiarumu Rusijos balsuo
tojų tarpe, nes per preziden
tinius rinkimus jis gavo gana
daug balsų. Jo priešrinkimi
nio vajaus pažadai siekė kraš
tutinumų ribą, kai jis tvirti
no: “Iškilus reikalui, vyks ma
sinės egzekucijos, o kai aš at
eisiu į valdžią, bus diktatūra”.
Kurį laiką pasišvaistęs ir
pritarimo
ieškodamas
apskraidęs didelę dalį žemės
rutulio, V. Žirinovskis nusto
jo savo pupuliarumo ir tapo
“persona non grata”. Į kaikuriuos kraštus net negavo vi
zos, o Vokietijos spauda jį va
dino “Rusijos Hitleriu”. Jis
arogantiškai grasino Baltijos
kraštams, juos žadėdamas su
naikinti. Po 1991 m. Maskvos
perversmo štai ką pasakė
Kremliuje: “Aš pakasiu radioaktyvines atmatas palei Lietu
vos sieną ir pastatysiu galin
gus ventiliatorius, kurie jon
pūs dujas nakties metu. Visi
susirgs nuo radiacijos, ir jie
nuo jos mirs. Kai jie arba iš-

tarėsi su užsienio reikalų ministeriu Povilu Gyliu ir skaitė
paskaitą Vilniaus universitete.

Tebeskraido Rusijos lėktuvai
Kaip rašo ELTA gegužės 1 d.,
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija vėl išduoda leidimus
Rusijos karo aviacijos trans
porto lėktuvams skristi virš
Lietuvos teritorijos. Balandžio
18 d. seimas priėmė rezoliu
ciją “Dėl Lietuvos oro erdvės
kontrolės ir apsaugos”, kurio
je nurodoma, kad Rusijos karo
aviacijos skrydžiai kelia pa
vojų Lietuvos saugumui ir yra
netoleruotini. Nors URM pa
reigūnai yra pareiškę, jog re
zoliuciją priėmus nebegalima
išduoti leidimų tokiems skry
džiams, UR ministerio Povilo
Gylio teigimu, rezoliucija mi
nisterijai nėra privaloma, to
dėl netrukus Rusijos karo avia
cijos skrydžiai bus atnaujin-

Lankėsi žymus politikas
JAV buv. prezidento J. Car
ter valstybinio saugumo rei
kalų patarėjas, Strateginių ir
tarptautinių studijų centro
profesorius Zbignevas Bže
zinskis buvo pakviestas kal XVII š. Panemunės pilies gynybinio korpuso siena su bokštais. XIX š. pilis
bėti tarptautinėje konferen įgavo tuometinių savininkų Gelgaudų vardų, o po Pirmojo pasaulinio karo
Nuotr. Alf. Laučkos
cijoje “Iš komunizmo į demo čia įsikūrus Vytėnų kaimui, vadinta Vytėnų pilimi

mirs, arba nukeips, aš viską mas Rusijos plėtros, agresijos
ir žiaurumo dvasią, tik nesku
sustabdysiu”.
Tokie pažadai sklido iš “de ba veikti, nes jam dar neaišku,
mokratėjančios” Rusijos. Da kaip į veiksmus reaguos di
bar Žirinovskio veiklos nebe džiosios Vakarų demokrati
sigirdi, bet ar dingo pavojus jos. Iš istorijos žinome, kad
Baltijos respublikoms?
jos visais laikais naiviai pa
Visą pasaulį nemaloniai nu sitikėjo rusų gražbylyste, tai
teikė ir sukėlė pasipiktinimą prieš penkis dešimtmečius
Rusijos užsienio reikalų mi Kremliaus paskelbtas mitas,
nisterio Andriejaus Kozyrevo kad Baltijos respublikos pra
pakartotini tvirtinimai, kad šėsi “išlaisvinimo” ir savo no
Rusija “turi teisę ginkluota ru įstojo į Sovietų Sąjungą,
jėga ginti persekiojamus sa buvo priimtas kaip tiesa. Tą
vo tautiečius artimame užsie mitą išlaikė sandari “geleži
nyje”. Jis tai pakartojo ir nė uždanga”, todėl niekas ne
neseniai įvykusioje Stockhol- padėjo nei į Sibirą tremia
mo konferencijoje. “Artimo miems, nei kagėbistų kanki
užsienio” terminas yra taiko namiems “politiniams nusi
mas daugiausia Baltijos res kaltėliams”, o tarptautinės
publikoms. Tuo grasinimu teisės tribunolai bei žmo
ypač yra susirūpinusi Latvi gaus teisių gynėjai buvo
ja, kurios pusę gyventojų su neprieinami ar bejėgiai.
daro rusai. O Estijoje jų yra
Gegužės 8 dieną Maskva su
per 35%. Lietuvoje jų yra žy rengė grandiozinę “pergalės
miai mažiau. Kodėl? Priežas šventę”, minėdama Antrojo
tį aiškino vienas iš jau išlais- pasaulinio karo sėkmingą pa
vėjusios Lietuvos atvykęs pi baigą. Į tą šventę buvo pa
lietis. Jis tvirtino, kad rusai kviestos visų demokratijų gal
bijoję skverbtis į Lietuvą dėl vos, prezidentai, ministerial
joje siaučiančių partizanų. pirmininkai, jų tarpe ir JAV
Okupacijos istorija rodo, ko prezidentas Clinton. Tiek se
kie efektingi buvo partizanai, nate, tiek atstovų rūmuose ki
neboję mirties beviltiškoje lo protestai. Dauguma Ameri
kovoje prieš okupacinį mil kos piliečių tam vizitui ne
žiną.
pritarė.
Kozyrevas, kaip užsienio
Paaiškėjus komunistinio re
reikalų ministeris, yra “demo žimo žiaurumui ir dangaus
kratiškos Rusijos garsiakal keršto šaukiančiai tautžubis”. Jis, be abejonės, nesisvai dystei, nėra patogu prisipa
do tuščiais žodžiais, skelbda- žinti prie draugystės su Sta
linu, ta dvidešimtojo šimtme
ti. Gynybos taryba yra davusi čio pabaisa. Dabartinė Rusi
ja, ir toliau pasaulį apgau
įsakymą Krašto apsaugos ir dinėjant! “demokratiška vy
UR ministerijoms iki birže
riausybe”, negali atsikraty
lio 1 d. parengti naujas oro ti sentimento Stalino Rusijai,
tranzito taisykles bei sugriež
nes ji tada buvo viena “trijų
tinti skrydžių saugumo reika
didžiųjų”, savo teritoriją iš
lavimus, bet jų neuždraudė.
plėtusi nuo Sibiro iki Balti
To sprendimo ir bus laikoma
jos krantų, nuo Maskvos iki
si, pasak P. Gylio. Vis dėlto
Berlyno.
leidimai dar neišduodami ko
Kaip toli eis Kozyrevas su
viniams
Rusijos
aviacijos
savo grasinimais? Jei jis vie
lėktuvams.
ną dieną pasiųstų Rusijos
tankus į kurią nors Baltijos
TS skatina steigti žaliaraiščius
Tėvynės sąjungos (Lietuvos respubliką, ar visko pertekę
konservatorių) valdybos pir Vakarai reaguotų, ar taikytų
mininkas Gediminas Vagno sankcijas, ar siųstų ultima
rius balandžio 26 d. raštu krei tumus?
pėsi į Lietuvos vyriausybę, iš
reikšdamas susirūpinimą dėl
išaugusio
nusikalstamumo,
siūlydamas “nedelsiant pasi
telkti visuomenę” kovai su
nusikaltėlių gaujomis. Rašte
siūloma organizuoti pagalbą
policijai, steigiant šalia Sa
vanoriškosios krašto apsau
gos tarnybos (SKAT) gyvento
jų savanorių “žaliaraiščių”
grupes, kaip numatyta SKAT
įstatyme. Jame nurodoma,
kad savanoriai gali būti pa
šaukti tik vyriausybės nusta
tyta tvarka, bet vyriausybė
nėra priėmusi jokių poįstaty
minių aktų, įgaliojančių savi
valdybes organizuoti “žalia
raiščių” veiklą. Šitoks delsi
mas imtis ryžtingų priemonių
tramdyti
nusikaltimus
TS
manymu yra nepateisinamas.
RSJ

Amerikos prezidentas ža
visi Jelcinu ir stengiasi pa
laikyti draugiškiausius san
tykius su Rusija. Niekas ne
kovoja už mažytę, kalnuotą
Čečėniją, tik žiniasklaidoje
matome miestų gatvėse už
muštus vaikus, sužeistas mo
teris,
sugriautus pastatus.
Mat iš Čečėnijos Vakarams
nėra naudos. Prieš dvejus
metus reikėjo ginti Kuveitą,
nes ten dideli naftos ištekliai.
O kokiais ištekliais pasižymi
Baltijos kraštai?
Gyvenkime su malda ir vilti
mi, kad Kozyrevo grasinimai
netaptų žiauria tikrove. Nei
Amerika, nei Kanada, nei Eu
ropos demokratijos nesiųs sa
vo kariuomenės ar karo lėktu
vų ginti Baltijos teritorijų.
Tik vienas Dievas jas gali iš
saugoti.
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349 transportinius laivus, 50.
000 tankų, 40.000 patrankų ka
ro laivams, pėstininkų ir prieš
lėktuvinei artilerijai, beveik
du milijonus šaunamųjų ran
kinių ginklų. Gyventojų skai
čių gerokai padidino pokaryje
plačiau atverti imigracijos
vartai politinėms karo aukoms
ir aplamai ateiviams iš Euro
pos. Dabar ateiviai jau plūs
ta Kanadon iš viso pasaulio,
net neturėdami oficialių įsi
leidimo vizų, jokių įrodymų,
kad jiams reikia politinės
globos.
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Holokausto muziejus Izraelyje, atidarytas 1995 m. gegužės 11 d. Juo pagerbiami žydų vaikai, žuvę Antrojo pasau
linio karo metu. Muziejus pastatytas Beit Lahamei Haghetaot vietovėje. Jame minima ir Lietuva

Širdies priepuolis ar klaidinantis reiškinys?

Lietuviškieji Punsko Šindleriai

“Harvard Heart Letter” - santrauka straipsnio, išspausdinto
“Catholic Digest” -1995 m. gegužės mėn.
Skausmai

Krūtinės skausmas ar nesma
gus jausmas yra vienas dažniau
sių širdies ligos ženklų. Bet svar
bu nustatyti, ar tai tikrai širdies
priepuolis, ar kas kita?
Širdies priepuolis (myocardial
infarction)
dažnai
prasideda
skausmu žemiau krūtinkaulio ar
kur kitur krūtinėje. Kartais tai
reiškia, kad širdies raumuo dar
gauna pakankamai kraujo išlikti
gyvu, bet nebegali tinkamai atlik
ti savo darbo; tai vadinama ische
mija (kraujo kiekio sumažėjimas),
o krūtinės nesmagus jausmas va
dinamas angina.
Tačiau daugelis širdies priepuo
lio ligonių jaučia skirtingus ženk
lus. Kai kurie ligoniai net nepa
tiria jokių ženklų. Laukiamo krū
tinės skausmo kartais visai nebū
na, o tik spaudimas, sunkumas,
įtempimas. Kai kurie ligoniai sa
ko, kad jie jaučia tarsi dramblys
sėdėtų ant jų krūtinės.
Kiti tai apibūdina taip: “Jaučiu
lyg grandinė būtų apvyniota aplink
mano krūtinę, vis anksčiau spau
džiama”.
(spėjantys ženklai

Širdies skausmas gali pasitai
kyti bet kur krūtinėje. Dažniausiai
betgi patiriamas kaip gilus centri-

LIFE
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One Ltd.
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FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimopardavimo reikalais jus
informuos ir maloniai
patarnaus
NIJOLĖ B. BATES

tel. 416 763-5161
(24 vai. pager)

nis nesmagus jausmas žemiau krū
tinkaulio. Kai kuriems tai išsiple
čia į jų pečius, rankas, viršutinę
nugaros dalį, kaklą ir yra lydimas
sunkaus kvėpavimo ar prakai
tavimo.
Širdies priepuolis paprastai tę
siasi 15 minučių ar daugiau, bet
anginos ženklai reiškiasi nuo 2 iki
5 minučių, ir dažnai žmogų ištinka
po fizinės įtampos ar kokio nors ki
to veiksmo, priverčiančio širdį
sunkiai dirbti. Šie ženklai daž
niau pasitaiko rytą, pavalgius, per
jausminę įtampą ar po jos, ar kai
ligonis patenka į šaltą orą.
Bet koks neišaiškintas nesma
gus krūtinės jausmas, jei jis tęsia
si daugiau kaip kelias minutes,
reikalauja greitos pagalbos, ypač
jei vyras ar moteris yra daugiau
kaip 35 metų amžiaus. Jei ligonis
gali nustatyti krūtinės skausmą
monetos dydžio plote, tai galbūt
nėra širdies problema. Bet jei
skausmas yra aštrus ir pastovus,
lydimas prakaitavimo, tuoj neiš
nyksta, arba per 15 minučių, pa
ėmus nitrogliceriną ar aspiriną,
tokiu atveju ligonį gali ištikti staigi
mirtis. Ligonis nebeturėtų laukti
gydytojo, bet tuojau vykti į ligoni
nę, į greitosios pagalbos skyrių
(emergency).
Kadangi kiekvienas asmuo yra
skirtingas, širdies ligos diagno
zė turi būti padaryta, apsvars
čius visus ligos požymius, įskai
tant bet kokio nesmagaus krūtinės
jausmo pobūdį, tęsimąsi ir laiką.

Taip gelbėjo žydus lietuviai Punsko apylinkėje nacių okupacijos metais, rizikuodami savo gyvybe
VALDAS SAMONIS
1994 m. Vakarų bei Rytų pa
saulio kinuose buvo rodomas
filmas “Schindler’s List”, ku
ris vaizduoja žydų tragediją
II pasaulinio karo metu bei
vieno iš nacių, Oskar Schindler
(Šindlerio), pastangas gelbėti
žydus nuo sunaikinimo. Tačiau
Šindlerių buvo daugiau, jų tar
pe ir Lenkijos ribose esančia
me lietuviškame Punske. Apie
Punską, Seinus, Suvalkus (Su
valkų trikampyje) nuo neatme
namų laikų gyvena lietuviai;
1994 m. jų buvo per 10 000. Štai
labai trumpa panašaus pobū
džio istorija.
Kilo II pasaulinis karas. 1939
m. sovietų komunistams ir vo
kiečių naciams pasidalinus
Lenkiją, po kelių dienų Puns-

atsidūsta. Raumenų uždegimas
aplink širdį • (pericarditis) pana
šiai gali būti aštraus skausmo
priežastimi, kuris gali padidėti,
kai ligonis atsigula. Be to, artritis ir kaulų bei krūtinės audinių
sužeidimai gali būti panašūs į šir
dies priepuolius. Tulžies akmenė
liai taipgi gali sukelti nesmagų
krūtinės jausmą, panašų į anginą.

Senesni mažiau jautrūs

Kai žmonės sensta, širdies prie
puolio ženklai jau mažiau pasa
kantys. Iš tikrųjų senyvi ligoniai
dažnai neturi jokio nesmagaus
jausmo širdies priepuolio atve
ju. Kai kurios studijos rodo, kad
labai seni žmonės dažniausiai šir
dies priepuolį pergyvena be krū
tinės skausmo ar to nesmagaus
jausmo.
Plaučių uždegimas ar kraujo
krešuliai induose, aprūpinančiuo
se plaučius, gali sukelti sunkų
kvėpavimą ir aštrų skausmą, ku
ris padidėja, kai ligonis giliai

• Nesmagus spaudimas, sunku
mas, ankštumas, ar skausmas krū
tinės centre, besitęsiantis dau
giau kaip kelias minutes.
• Skausmas, išsiplečiantis į
pečius, kaklą ar rankas.
• Nesmagus krūtinės jausmas
su lengvu svaiguliu, alpimas, pra
kaitavimas, noras vemti ar dusulys.
Jei patiriate vieną šių ženklų,
galbūti jus ištiko širdies prie
puolis. Tuojau šaukitės greitosios
pagalbos. Skambinkite 911 ar
kreipkitės savo vietiniu greitosios
pagalbos numeriu.
Pasinaudota American Heart
Association, 1994.
Paruošė Jurgis Strazdas

Many years have gone by. Friends
and relatives are expecting you.
Have they changed? Will you
recognize them? Anticipation
Excitement. Welcome on Board

ko apylinkėse pasirodė sovie
tų kariuomenė. Ją pamačius
krėtė šaltis, taip baisiai ji at
rodė. Lenkai ir lietuviai vaikš
čiojo kaip numirę, nes buvo la
bai įbauginti. Jie jau žinojo,
kas darėsi Sovietų Sąjungoje.
Šėlo ten teroras, uždarinėja
mos buvo šventovės, kunigai
kalinami. Sovietai tuoj pat
ėmėsi organizuoti jiems pri
imtiną vietinę valdžią, dau
giausia iš žydų tautybės pilie
čių. Miestelio pirklys Zelkinas Punsko apylinkės ūkinin
kui Vincui Kadišiui pasakė,
greit ateisiąs pas jį raktų nuo
Punsko šventovės; mat jis, Zelkinas, būsiąs “klebonas”. Vė
liau naciai ir sovietai susita
rė, kad Suvalkų kraštas ati
teks vokiečiams. Tada sovietai
pasitraukė.
Čia ir prasidėjo žydų trage
dija. Punsko apylinkės Vaičiu
liškių kaimo ūkininkas Vincas
Pauliukonis (Valdo Samonio
senelis, miręs 1974), jo šeima
ir visa giminė visuomet būda
vo labai geruose santykiuose
su Punsko žydais (iki 70% mies
telio gyventojų). Jis prekiau
davo su žydais, užeidavo pas
juos sekmadi6-"->ais arbatos
išgerti ir t.t. Visus žydus na
ciai surašė ir ruošėsi sunai
kinti netoli esnačioje Giluišių girioje.

Punsko lietuvių vardu kal
bėdamas vietos klebonas įtiki
no vokiečius to nedaryti. Ta
da vokiečiai sumanė žydus to
liau išvežti sunaikinimui. Vin
cas Pauliukonis, jo sesers vy
ras Vincas Kadišius bei jo vai
kai (ypač Julius Kadišius, da
bar gyvenąs Vilniuje), dar po
ra kitų lietuvių, sumanė padė
ti žydams išsigelbėti. Tai buvo
labai pavojingas sumanymas,
nes visi gerai žinojo vokiečių
potvarkį “kas padės žydams,
tuo pačiu stos jų vietoje”. O tai
reiškė mirtį. Niekas nebuvo
tokioje geroje padėtyje, kaip

įžangoje minėtas nacis Šindleris. Priešingai, naciai Punsko
lietuvių neskirdavo nuo lenkų;
“Polnisch, Litauisch - ganz
egal”, pasakė vienas vokiečių
viršininkas Vinco Pauliukonio
giminaičiui.
Kalvarijoje, Lietuvoje, buvo
sudarytas žydų gelbėjimo ko
mitetas,
vadovaujamas
dr.
Bliumenzono, vietos gydytojo.
Jau anksčiau Punsko žydų gel
bėtojai buvo užmezgę ryšius
su Lietuvos Saugumo departa
mento direktoriumi A. Povilai
čiu ir slaptai aptarė galimy
bes padėti žydams. Buvo sutar
ta su Lietuvos pasienio poli
cija bei šauliais, kad jie “ne
matytų” į Lietuvą nelegaliai
gabenamų žydų.
Greitai buvo imtasi konkre
čių veiksmų. Vincas Pauliu
konis su savo giminėmis Kadišiais žydus į Kalvariją ga
bendavo ilguose šieno veži
muose, Punske vadinamuose
ilgabrikiais. Priekyje vis jo
davo žvalgai, kad laiku įspė
tų apie pavojų.
Vokiečiai pajuto, kad dings
ta žydai. Supykę vokiečiai li
kusius žydus uždarė į Punsko
sinagogą ir ruošėsi ją uždeg
ti. Žydų gelbėtojai tada nuta
rė imtis rizikingo triuko. Bu
vo nutarta surengti vokiečiams
balių pas ūkininką, kur vis su
sirinkdavo daug gražių mergi
nų. To baliaus metu vokiečiai
gėrė, dainavo, linksminosi;
užmiršo apie sinagogoje užda
rytus žydus.

Tada žydų gelbėtojai išlau
žė sinagogos duris, visus žydus
(apie 50) susodino į vežimus ir
išvežė per sieną Kalvarijon
pas dr. Bliumenzoną. Su laiku,
iš Lietuvos žydai per Rygą bėgo į Vakarus. Išgelbėtų žydų
tarpe buvo: Zelkinai, Abramčikai, Dovidovičiai, Maškučiai,
Guombergai, Merkeliai, Bau
žiai, Vigdorovičiai, Varšavskiai, Šaukleriai, Bargmanai,

AfA
JUOZEI ANDRIULAITIENEI
Niujorke mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai IRMAI ir žentui
BERNARDUI KUDZMAVIČIAMS,

Leamingtone

bei

velionės sūnui JONUI ANDRIULAIČIUI Niujorke, NY.
v-.

G. A. Povilaičiai ir sūnus Kristupas,
Ž. V. Paleikiai ir šeima,
I. Delkuvienė ir vaikai Paulius, Kristina, Loreta

AfA
MEČIUI ANDRIUŠKEVIČIUI

We have 7 weekly flights to Lithuania.

iškeliavus amžinybėn,
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rei agent
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Lufth

žmoną KLARĄ, dukteris - ELENĄ ir ELIZABETĄ,
jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime J

S. J. Andruliai

A. P. Augaičiai
A. Aušrotaitė-Šimonėlienė

I. V. Pečiuliai

S. V. Aušrotai
O. Ažubalienė

K. J. Rugiai

A. Gaidelienė

V. G. Tumošai

T. V. Spuduliai
V. V. Valiuliai

LH SS-023

O. V. Narušiai
Č. V. Pažerūnai

mingos. To susitikimo J. Chira
cas sąmoningai vengė.

Gėlių vainiką prie nežinomo
sovietų kario kapo Kanados
vardu Raudonojoje aikštėje
padėjo ten viešėjęs mūsų mi
nisteris pirm. J. Chretienas.
Vakariečių sąjungininkų va
dų II D. karo užbaigos penkias
dešimtmečio proga ten labai
laukė Rusijos prez. B. Jelci
nas. Jų betgi neviliojo Rusi
jos karas Čečėnijos autonomi
nėje respublikoje. Teko imtis
diplomatinio sprendimo - va
kariečiai vadai stebėjo tik bu
vusios Sovietų Sąjungos meda
Kanados ministeris pirm. lius vos panešančių karo vete
J. Chretienas didžiausios prob ranų paradą. Tarp tų stebėtojų
lemos kelionės metu susilau buvo ir JAV prez. B. Klinto
kė Paryžiuje. Mat ten kaip tik nas. Apie 50 vakariečių vadų
viešnagės metu Prancūzijos įsijungė ir į II D. karo muzie
prezidento rinkimus merdin jaus atidarymą.
čiam F. Mitterrandui pakeisti
Šie žymieji svečiai vengė
netikėtai laimėjo gaullistų
vėliau įvykusio karinio pa
grupės Paryžiaus burmistras rado, į kurį buvo įjungta apie
Jacques Chirac. Rinkiminia 10.000 dabartinės Rusijos ka
me prezidento vajuje jis buvo rių, 250 tankų, kitų modernių
pažadėjęs separatistinės Kve
ginklų ir praskridusių karo
beko partijos premjerui J. Palėktuvų. Paradas buvo mažes
rizeau tuoj pat pripažinti Kve
nis kaip sovietiniais laikais.
beko nepriklausomybę, jei se
Vakariečiai žurnalistai betgi
paratistai susilauktų pergalės
spėja, kad jame turbūt buvo ir
Kvebeko referendume.
kovose su čečėnais dalyva
Ministeris pirm. J. Chretie vusių karių, jų panaudotų tan
nas, būdamas Kanadoje, reaga kų bei kitų ginklų. Prez. B. Jel
vo politikui neatsargiu pasi cinui buvo daromas diploma
šaipymu, kad Kvebeko prem tinis spaudimas užbaigti karą
jeras J. Parizeau niekada ne Čečėnijoje. V.Kst.
laimės nepriklausomybės re
ferendumo ir kad Prancūzijos
prezidentu nebus išrinktas
tokį pažadą pažėręs Paryžiaus
burmistras J. Chiracas. Kana
dos ministerio pirm. J. Chretieno pastangos susitikti su
busimuoju Prancūzijos prezi
mirė 1995 m. kovo 26 d. St.
dentu J. Chiracu buvo nesėkMary’s ligoninėje, Londone,
Ontario, sulaukęs 96 m.
amžiaus. Jo žmona, a.a.
Brenšteinai ir kiti. Tai buvo
(Lena Schmidt) Bruvelaine tik Punsko žydai. Dalis jų
tienė, mirė 1981 m.
buvo iš Suvalkų, kiti atvykę
iš Varšuvos bei kitų Lenkijos
Mielo tėvelio
neteko
vietovių.
Viktoras su žmona Marica
Įžangoje minėtas vokietis
(Fort Erie), Milton (Londo
Šindleris gelbėdavo žydus, nes
ne), Sigmundas su žmona
taip jam kažkodėl patiko, to
Pat (Woodstock), Al su
kia buvo jo nuostata, kurios
žmona Dianna (Chatham)
motyvų niekas iki šiol dar ne
ir Rūta su vyru Alfredu
suprato. Punsko lietuviškieji
Lustins. Liko 8 vaikaičiai.
Šindleriai gelbėjo žydus nuo
Velionis buvo pašarvotas
pražūties, nes taip doriems
Needham laidotuvių na
žmonėms priderėjo, taip da
muose, 520 Dundas St., kur
ryti buvo krikščioniška, taip
koplyčioje trečiadienį, kovo
reikėjo pasielgti su bendra
piliečiais. Rizika jų atveju
29, 1.30 v.p.p. apeigas atli
buvo nepalyginamai didesnė
ko “Redeemer Lutheran
negu nacio Šindlerio atveju.
Church"
kun.
Stephen
Niekas filmų apie juos nesu
Gross. Velionis palaidotas
kūrė; mat jie savo žygiais gir
Woodland kapinėse.
tis nepratę.
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AfA
EMILIJA RASTENIENĖ
GERMANAVIČIŪTĖ
Grasildos ir Jono Germanavičių dukra velionė Emilija
gimė Vaškuose. 1941 m. ištekėjo už Vinco Rastenio, 1944 m.
rusams artėjant prie Lietuvos, pasitraukė (Prancūziją, o 1948
m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstybes. Kiek pagyvenę
Klivlando mieste, 1952 m. abu naujakuriai įsikūrė Niujorke.
Vincas ten mirė 1982 m., o Emilija išgyveno iki dabar. Lietu
voje jos gedi vieno mirusio brolio sūnus Eidigintas Germana
vičius su žmona Janina ir šeima, ir kito mirusio brolio dukra
Janina Armanavičiūtė. JAV liko vyro brolis Jonas Rastenis.

Apimti liūdesio, velionės pagerbti, prisiminti jos darbų
ir su ja atsisveikinti iš Niujorko ir apylinkių rinkosi Emilijos
draugai ir draugės, šeimos artimieji, globėjai ir kaimynai.
Atsilankė artima draugė Amelija Morkevičienė (o kita draugė,
Jadvyga Kregždienė, jau nebepajėgė). Marija ir Vitalis Žu
kauskai tarė atsisveikinimo žodžius. Valda Gaubienė savo
ir savo vyro Raimondo, Lonedos ir Artūro Jautakų ir Valdo
nės bei Ramūno Gaubų vardu - taigi lyg ir naujosios ateivijos
vardu - prisiminė Emilijos svetingą prieglobstį. Poetas kun.
Leonardas Andriekus, OFM, pasidalino pluoštu atsiminimų,
o šventovėje pamokslą pasakė kun. Vytautas Palubinskas.
Velionė palaidota šalia savo vyro Cypress Hills kapinėse.
Laidotuvių dalyviams dėkoja šeimos artimieji Leonas Sabaliūnas ir Onutė Sabaliūnienė,
Ann Arbor, Michigan
Danutė Statkutė-Rosales ir Jūratė Statkutė-Rosales,
Caracas, Venezuela

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė,
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos,
reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.

t

Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę.
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei
Kanadoje šiuo adresu:
TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road,
Etobicoke, Ontario M9B 2L8
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Vilniui vaduoti sąjungą prisimenant
Septyniasdešimt metų nuo jos įsteigimo
be jokio skirtumo įvairių poli
tinių pažiūrų asmenys. Taip
Kai 1920 m. Lietuvos kariuo pat ir tautybė nedarė skirtumo.
menė klasta bei ginklo jėgos Visus jungė bendras tikslas persvara buvo išstumta iš sos Vilniaus atgavimo idėja. 1937
tinės Vilniaus ir tos srities m. Lietuvoje jau buvo 612 sky
žemių, Lietuvos žmonės ryžosi rių, paskirstytų į 20 apygardų
organizuotis ir kultūringu bū su daugiau kaip 30,000 narių.
du pasipriešinti šiai neteisy
Įsteigus Geležinį Vilniaus
bei. Kilo mintis steigti sąjun fondą su Vilniaus pasu ir jame
gą, kuri vienytų Lietuvos gy lipinamais ženkleliais, VVS
ventojus,
užsienyje
gyve turėjo apie 600,000 šios idėjos
nančius lietuvius, jų pastan rėmėjų. Be to, JAV buvo apie
gas ir išteklius šiai šventai 60 skyrių; skyriai įsisteigė Pie
kovai. Organizacinį darbą pa tų Amerikos valstybėse, Kana
skubino nežmoniškas okupan doje,
Anglijoje,
Škotijoje,
tų elgesys, naikinant Vilnijo Prancūzijoje, net Mandžūje visa, kas lietuviška. Paga rijoje.
liau prasidėjo ir trėmimai ne
pageidaujamų asmenų į nepri
Iš tikrųjų šios idėjos sieki
klausomą Lietuvą.
mui pritarė visa tauta. VVS pa
1925 m. balandžio 26 d. Lietu sirinko spalio 9-tąją protesto
vos universitete Kaune įvyko ir gedulo diena, nes tą dieną
steigiamasis Vilniui vaduoti lenkai, suvaidinę Želigovskio
sąjungos susirinkimas, kuriam sukilimą, pagrobė Vilnių ir
pirmininkavo universiteto rek stengėsi vis giliau veržtis į
torius kun. prof. Pr. Būčys, Lietuvos teritoriją. Tą dieną
sekretoriavo doc. Pr. Augustai- visoje Lietuvoje vienai minu
tis. Tuo reikalu kalbėjos St. Ši tei buvo sustabdomas eismas.
lingas ir M. Biržiška. Visiems Laiką pranešdavo fabrikų si
pritarus, buvo išrinktas 9 as renos.
menų vykdomasis komitetas,
VVS leido žurnalą “Mūsų
pasiskirstęs pareigomis: pirm, Vilnius”, turėjusį 12,000 tira
prof. M. Biržiška, jo pavaduo žą. Redaktorium daugelį metų
tojas kun. prof. F. Kemėšis, buvo Vincas Uždavinys, tik
sekretorius Andrius Roda- paskutiniuoju metu (nuo 1936
manskis, ižd. prof. Z. Žemai m. iki 1938) - Petras Babickas.
tis, nariai - Šiaulių sąjungos
Geležinis Vilniaus fondas
vadas V. Putvinskis, kun. prof. buvo VVS padalinys, veikęs
M. Reinys, dailininkas Ant. autonomiškai, turėjęs atski
Žmuidzinavičius, stud. J. Čibi rą centro komitetą, kuriam
ras ir stud. M. Kubiliūtė.
pirmininkavo kan. prof. F. Ke
Vilniui vaduoti s-ga Lietu mėšis, GVF buvo įsivedęs
voje greit augo ir tapo viena “Aukso knygą”, kurią meniškai
didžiausių narių skaičiumi or buvo apipavidalinęs dailinin
ganizacijų, į kurią stojo visi kas Vaclovas Kosciuška. Kny
ga buvo padalinta į skyrius.
Vilniaus rinktinio vardas bu
vo suteikiamas aukojusiems
ne mažiau 250 litų, aušrinin
ko vardas - 150 lt., vėliavinin
ko - 75 lt. ir vartininko - 35 lt.
Prisimenu Geležinio Vilniaus
fondo “Aukso knygoje” buvo
įrašyti visi to meto mūsų vys
kupai ir kiti aukšto rango as
menys. GVF per savo veiklos
(1932-38 m.) laikotarpį yra su
rinkęs apie 565,000 litų.
1938 m., po Lenkijos ultima
tumo, VVS ir GVF veikla buvo
sustabdyta. 1932 m. būdamas
studentu, kan. prof. F. Kemė
šio dėka, gavau tarnybėlę tvar
kyti GVF reikalus. Man kaip
studentui tai sudarė pagrindi
nį pragyvenimo šaltinį. Ve
džiau visą susirašinėjimą ir
atskaitomybę. Kasdien reikė
davo eiti į centrinį paštą at
siimti siunčiamus pinigus už
Vilniaus pasus ir ženklelius,
kuriuos įnešdavau į Žemės
banko Fondo sąskaitą. Kar
tais tekdavo nešti pinigus Mar
celei Kubiliūtei, kuri dirbo
užsienio reikalų ministerijo
je, ir jai žinomais keliais pi
nigai pasiekdavo Vilniaus
krašto lietuvius, kovojančius
dėl savo teisių su okupantais
lenkais.
Man buvo pavesta užrašyti ir
komiteto posėdžių nutarimus.
Be to, aš ruošiau spaudai GVF
darbų biuletenius, kartą į mė
nesį vedžiau radijo valandėlę.
Pagaliau, centro komitetui pa
vedus, parašiau apie GVF kny
gelę, už kurią man buvo sumo
kėta 100 lt. honoraro.
Centro komiteto nariai, žino
dami, kad aš moku ne tik rašyti,
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
bet ir viešai kalbėti, ėmė mane
paminklas Rokiškyje
siuntinėti
su prakalbomis, jei
Nuotr. H. Paulausko
kurie VVS skyriai ar apygardos
kreipdavosi. Esu aplankęs ne
•SAMOGIBA’
tik A. Panemunę, Vilijampolę,
Knygų rišykla
Karmėlavą, Babtus, Jonavą,
“SAMOGITIA”
bet ir tolimesnes vietoves:
meniškai įriša
Balbieriškį, Žaslius, Biržus,
Tauragę ir kitas vietoves. Ra
knygas bei žurnalus.
šydavau straipsnius ir “Mūsų
Vilnius” žurnalui, kartais po
3333 Grassfire Cres., Mississauga,
lemizuodavau su Vilniuje lei
Ont. L4Y 3J8. Tel.(905) 625-2412
džiamais lenkų laikraščiais.

IGNAS MEDŽIUKAS

Gimtasis kaimas - gražiausias pasaulyje
Gyvenimas Vilnijos kaime prieškario metais. Jame atsispindėjo visos lietuvių tautos kasdienybė su
visais savo džiaugsmais, rūpesčiais ir kančiomis
PRANĖ VILEITAITĖ, Adutiškis

Nė viename pasaulio krašte
negalėjo būti gražesnio ir mielesnio kaimo, kaip manasis.
Tai buvo tikras stebuklų kam
pelis, kurio niekada neužmir
šiu.
Prie mėlynos Kamajos vin
gių, kur pakrantes supo žalių
krūmų vainikai, puikavosi il
gas 73 namų kaimas — Linkonys. Tą jo grožį, ypač vasaro
mis, pradėjau atminti turėda
ma ketverius metus. Man jis
buvo rojus! Nebuvo namų be
rūtų darželio, margažiedžio
jurgino, kvapios mėtos ir oran
žinių lelijų. Mūsų darželyje
augo rausvoji parija, mėlynas
čebatėlio krūmas ir daug rū
tų. O koks storas, šakomis
dengiantis namo stogą, stovė
jo šermukšnis! Tikras milži
nas! Kiekvieną rudenį jo ša
kos net linko nuo raudonų uo
gų, o gegužės mėnesį jame
snaudė rudieji karkvabaliai.
Vaikai mėgo jais žaisti, bet
aš jų bijojau.
Namelis, kuriame gyvenau,
buvo iš lauko pusės tinkuo
tas ir baltai išdažytas, tik tuo
jis skyrėsi nuo kitų kaimo na
mų. Netoli, kitoje gatvės pu
sėje, žaliavo dideli violetinių
alyvų krūmai.
Kiekvieną vasaros rytą pa
busdavau iš miego nuo skar
daus trimito, kurį eidamas
išilgai kaimo pūtė kerdžius.
Atsisėdu lovoje ir žiūriu pro
langą kaip žygiuoja į ganyk
las daugybė karvių, avių, o
paskui bandą basomis kojo
mis piemenukai. Su jais — bo
tagą laikydamas kerdžius. Mė
gau žiūrėti ir į namus grįžtan
čius
gyvulius.
Stebėjausi,
kaip nė viena karvė nė avis
neužsukdavo į svetimą kaimą,
žinojo savus namus.
Prie pat kaimo pakrantės,
slėningoje vietoje, žaliavo
didelė pieva vad. Paukštė.
Kiekvieną pavasarį Kamaja
užliedavo visą Paukštės plo
tą iki mažojo Meškinių kaime
lio. Jų gyventojai, kol nu
sekdavo vanduo, atplaukdavo
valtele iki mūsų kaimo. O aš
tuo laikinuoju ežeru žavėjau
si kiekvieną rytą, nes patekė
jus ir atsimušus ežere saulei,
žėrėjo lyg deimantais Paukš
tė. Kartais plaukiodamos tuo
laiku išsiplėtusia Kamaja už
sukdavo ir į ežerą gražuolės
gulbės. Žiūrėdavau kaip kru
vina žara maudosi ežere ir ne
galėjau akių atitraukti. Gal
vojau, koks gražus Viešpaties
pasaulis!
Žavėjo gamta, kiekvienos
dienos žaidimai, bet dar la
biau tas kaimo žmonių pamal-

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvolles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954
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Nuotr. D. Meliūno

Ankstyvą rytmetį prie tvenkinio

durnas, toji lietuviška dvasia,
kuri buvo ryški ir maloni šir
džiai. Semėno Povilo name,
kuris stovėjo šalia mūsų na
mų, kas vakarą per visą gegu
žį susirinkdavo pusė kaimo
giedoti Marijos litanijos ir
giesmės. Altorėlis skendo žie
dų margume, prie Marijos sta
tulėlės degė žvakės. Jaunimo,
vaikų ir senimo būrys netilpo
kambary — kai kurie meldėsi
priemenėje. Tos gražiosios
pamaldos vyko sutemus, kai
žmonės baigia vakaro ruošą.
Visi kaimo žmonės šlovino
Švč. Dievo Motiną, nes jų sie
la gyveno giliu, nesugadintu
tikėjimu.
Turbūt nemokėsiu aprašyti,
kas
darėsi
šventvakariais
prieš mūsų namus gyvenan
čios Lapinių šeimos kieme.
Lapinienė Mikalina buvo
našlė su keturiais vaikais
ir seserimi Julija, kurios
balsas skambėjo lyg skaid
rus varpelis. Mikalinos keturi
vaikai — Leonas, Antanas, Va
lerija ir Birutė buvo suaugę,
todėl jų kieme buvo šokama
ir dainuojama. Susirinkdavo
pusšimtis jaunimo. Visų mer
ginų — baltos* bliuskelės, juo
di sijonai, jaunuolių — tam
sios spalvos kelnės, balti marš
kiniai. Muzika: armonika, cim
bolai, smuikas, klarnetas ir
būgnas. Pirmiausia dainos,
ratelis, šokis (daugiausia pol
ka) ir vėl ratelis.
Teka upytėlis dram tam tam,
Tyras vandenėlis dram tam
tam.
Ir moterų ateidavo pas mus
į kiemą pasiklausyti nuosta
baus dainavimo ir kartu pasi
matyti. Būdavo rymau atsida
rius langą ir girdžiu iš visų pu
sių dainas. Priešais jaunimas
dainuoja, o pakrančių krū
mokšniuose — lakštutės.
Būdavo ir tokių šventadie
nių, kad Lapinienės kiemas
likdavo tuščias. Visas jauni
mas nueidavo gudų linksmin
ti. Tą vakarą dainos netilo
Aradninkų kaime — gudai
prašė, kad ateitų pas juos pa
dainuoti ir ratelių eiti, ku
riuos jie vadino “karavodais”.
Dainavo ir laukuose užbai
gus darbus, dainavo talkose,
nes jaunimas balsus turėjo
labai gražius, o daina jiems
buvo širdies džiaugsmas. Ir
ne tik jiems, bet ir mums vi
siems, kurie klausėmės. Bū
davo tik laukiam su didžiau
siu troškuliu tų gražiųjų
dainų, ratelių ir muzikos.

Žiemą malonu prisiminti
Užgavėnes, kai sutemus pasi
girsdavo varpelių skambėji
mas ir dainos rogėse, važeliuo
se. Sugriuvę, suvirtę, kaip kam
papuolė, ir važiuoja dainuo
dami. O mes, vaikai, jei nepa
siseka prie kokio vežimo pri
kibti, mėtomės sniegu. Ir taip
iki vėlaus vakaro, iki nuvargimo, net klega sodžius nuo
triukšmo.
Tokiame stebuklų sodžiuje
bėgo metai. Turėjau tėvelius,
senelę ir du broliukus. Šešerių metų priėmiau Pirmąją
Komuniją. Daug melstis iš
mokė senelė ir jos dėka nema
žai žinojau apie gerąjį Dievu
lį, kuris, kaip senelė sakė, yra
šviesesnis net už saulę.
Mylėjau aš senelę, bet dar
labiau mamytę, o ji dėl darbų
neturėjo kada pasakų sakyti.
Vasarą ji per dienas buvo lau• Kai palikta šalis laisvės ne
tenka, tai kiekvienas svetur gyvenąs
tėvynainis savaime virsta tremti
niu.
A. MACEINA

plačios lygumos. Gaila buvo
Kamajos, bet tėvelis iškasė
tvenkinius ir šulinį visai ša
lia pirties. Tad ir naujoji vie
ta buvo graži, su jaukia aplin
ka. Sekėm betriūsiantį tėvu
ką, žiūrėjome, kaip senelė,
turėdama įvairių audimo brė
žinių, audė gražias lovatieses,
staltieses ir labai ploną dro
belę. Jos audimo brėžinius
skolinosi ir kitos moterys.
Turėjau įprotį vakare po
dienos darbų kartu su tėve
liais pasėdėti ant suoliuko
prie maloniai kvepiančių ra
zetų. Sakydavo tėvukas:
— Kaipgi eit miegoti, kai
gamta panaši į rojų!
Mes ilgai sėdėdavome klau
sydami vasaros garsų, kol net
rausva žara paskęsdavo nak
ties šešėliuose. Danguje su
švitus žvaigždutė meiliai žiū
rėjo į žemę. Negalėjome atsi
džiaugti gyvenimu.
Žiemos ilgaisiais vakarais
visa šeima sulindę ant pečiaus
skaitėm labai gražias knygas,
atsineštas iš Lapinio: “Dėdės
Tomo trobelė”, “Didžioji nu
sidėjėlė”, “Šventas Petras Ry
me”, “Trys muškietininkai” ir
kitokias. Skaitėm laikraščius
— “Vilniaus rytojus”, “Jauni
mo draugas”, “Aušrelė”. Skai
tyti teko man, visi tik klau
sėsi. Jaunimo sumažėjo, dau
gelis susituokė, kai kurie iš
važiavo į Ameriką. Ir mano tė
velio brolis Alfonsas, ir sesuo
Marijona išvyko į laimės šalį.
Keletas mūsų kaimo jaunuo
lių vedė gudės, bet jos ir jie
kalbėjo lietuviškai, taip pat
ir jų vaikai pasiliko lietuviais.
Neprisimenu, kad bent vienas
būtų sugudėjęs.
Kartą, kai jau baigėm vežti į
daržinę šieną, pietų pusėje
aptemo dangus. Debesis da
rėsi vis tamsesnis, juodesnis
ir lėtai artėjo.
— Viešpatie! Artėja baisi
audra! — išsigandusi šaukė
mama. Senelė susirado verbą
ir vienos šakelę uždegė. Kam
barys pakvipo dūmais.
— Senele, kai tu taip darai,
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neateis pas mus audra? — pa
klausiau ją.
— Kad ir ateis, bet nieko blo
go nepadarys. Tik reikia mels
tis visiems. Ir mes suklaupėm
kalbėti “Tavo apgynimo šau
kiamės” .. . Senelė dar pasta
tė ant stalo uždegtą žvakę ir
kryželį. Debesis priartėjo.
Kambary buvo tamsu, lauke
ūžė labai didelis vėjas. Pa
mačiau, kad kambary nėra ma
mytės. Pažvelgusi į brolio vei
dą, paklausiau, kur dingo ma
ma? Atsakė, kad iš baimės pa
simetusi ji nusileido laiptais
į rūsį, kad ne taip girdėtųsi
vėjo ūžimas.
Audra siautėjo, net stogas
braškėjo. Nuėjusi į virtuvę,
pažvelgiau pro langą ir pama
čiau, kad žaibiškai įvirto į
kluoną nepažįstamas žmogus.
Žaibavo, griaudė, šaudė per
kūnas ir pylė kaip iš kibiro
lietus. Be paliovos meldėmės
klūpodami. Pastebėjau, kad
senelė dar buvo įnešusi dide
lę, sudžiūvusiais lapais ber
žinę šaką ir ją padėjo ant pa
langės į debesies pusę. Ma
niau, kad toji šaka nuo Sek
minių, su kuria buvo iškaišy
tos lubos, bet pasirodė, kad
ne. Toji šaka buvo senelės at
sinešta iš šventovės — ji buvo
šventinta tą dieną, kai buvo
laiminami vaikai.
Po ilgo siautėjimo gamta
nurimo, nušvito saulė ir visur
žibėjo balos. Pasidairę po kai
mynų sodybas pamatėm, kad
Semėnų nėra tvarto stogo, ku
ris buvo užgriuvęs karvę. Daug
sulaužyta medžių, visokie bai
sumai girdėjosi, o mūsų sody
ba lyg niekur nieko stovėjo
rami. Džiaugėmės, kad Dievas
išklausė maldų.
Lankiau mokyklą Adutišky
je, kur buvo mokoma lenkiš
kai. Iki 1939 m. baigiau pen
kias klases. Šeštąją tik pra
dėjus lankyti prasidėjo karas,
kuris atnešė daugybę nelai
mių. Lenkams valdant, lietu
viams buvo duotas mokytojas
iš Daugėliškio krašto. Jis mo-

kuose, žiemą verpė linus ir
taip ištisus metus. Nepabai
giama grandinė darbų ją ly
dėjo.
Vieną vasarą privažiavo
pilnas kaimas lenkų kariuo
menės manevruoti mūsų lan
kose. Klausėm, kai jie rytą va
karą išsirikiavę, nusiėmę ke
pures, giedojo šventas gies
mes. Jie žavėjosi lietuviško
mis dainomis ir muzika. Ėjo
šokti, o lietuviškai kalbėti
nemokėjo; šoko tylėdami, nes
lietuviai nemokėjo lenkiškai.
1931 m. gyvenimas pasikei
tė: buvo išdalintos žemės ir
išsikraustėme į vienkiemį.
Tik keli ūkininkai pasiliko
vietoje.
Mikalina Lapinienė su sa
vo šeima netoli apsigyveno
— kaimo gale. Pasistatė didelį
namą, kuriame įsteigė didelį
knygyną. Vadinosi Šv. Kazi
miero draugija. Jos pirminin
ku buvo Mikalinos sūnus Leo
nas. Neretai jų namuose bū
davo vaidinimai. Prisimenu,
kai vieną Didįjį penktadienį
vaidino Jėzaus kančią, nes
su mamyte žiūrėjome ir mes.
Ir mūsų tėvelis pastatė di
delį namą, daug darbų atliko
vienas, nes buvo neblogas
meistras.
Vienkiemyje nebuvo me
džių, bet už tai matėsi daug
mėlyno dangaus ir auksinių
saulės spindulių. Kur mesi
akį, matysi sodybas, naujus
namus. Šiaurės pusėje juoda
vo ilga Didžiagirio juosta,
pietuose matėsi Adutiškis.
Ant kalvos puikavosi raudo
nų plytų šventovė, o jos skar
diniam stoge atsimušė kaitri
vasaros saulė.
Kadangi mūsų namai stovė
jo ant kalniuko, gerai matėsi Naujieji dabartinės Lietuvos pašto ženklai
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Nuotr. M. Pranevičiaus

Siekas jūsų

TAIP GERAI
NEPARSKRAIDINS
NAMO Į LIETUVĄ!
PATOGIAUSIAS BŪDAS SKRISTI PER
HELSINKI,!,LIETUVA,TREČIADIENIAIS ARBA
PENKTADIENIAIS TARP GEGUŽĖS 24 D. IR
RUGSĖJO 8 D. GALI KAINUOTI TIK

$1050

Galite grieti į Torontą pro "Helsinkio vartus", o gal pasinaudokite
proga pamatyti Helsinki.! Yra daug maloniu? galimybių; viešbučiai
prieinama kaina su puikiu patarnavimu, prabangios kelionės laivu,
istorinės vietovės. "Helsinki Plus"planas jums leidžia pajusti
Skandinavijos pulsą!

Qjr.
NUOSTABI KELIONĖ
V 11US PER SKANDINAVIJA
Lengvai praturtinsite savo kelione."Helsinki Plus" išvykoje,
kuri atskleis jums Skandinavijos grožybes. Už ta?kainą puiki kelionė laivu iš Helsinkio L Stokholmą arba iš
Stokholmo i? Helsinki.su pietumis ir pusryčiais; dvi
nakvynės pirmos klasės viešbutyje su pusryčiais viename
iš šią miestą grįsimas arba nuvykimas “Finnair" lėktuvu.

"ap

"HELSINKI PLUS"
i
IŠVYKA TARP HELSINKIO (
IR STOKHOLMO GALI
KAINUOTI TIK
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•* Kaina nakvojant dviese. Atskira kaina

NEDELSKITE! PASKAMBINKITE SAVO KELIONIU AGENTUI
arba pasiteiraukite skambinant (416)222-0740 arba 1-800-461-8651

FINNCHARTER LTD

B*U<?lVin<lS
Tours

HelsinkiPLUS!

* Yra apribojančių sąlygų. Pasitarkite su savo kelionių agentu Neįskaitomi išvykimo mokesčiai. Verslo klasėje $600 priemoka.

4 psi. • Tėviškės žiburiai
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Wasaga Beach, Ont.
MOTINOS DIENOS minėjime
gegužės 7 d. čia kalbėjo KKM drau
gijos centro valdybos pirm. A.
Sungailienė.
Žodis Motina tuoj pat siejasi su
žodžiais: meilė, užuojauta, pasiau
kojimas, tėvynė. Todėl viešnia
pasirinko temą, susijusią su to
mis sąvokomis ir kalbėjo apie var
gus Lietuvoje ir apie būtinybę
šelpti našlaičius ir tremtinius.
Kai girdim tiek daug pesimiz
mo ir net suabejojam, ar mūsų au
kos pasiekia kokį tikslą, A. Sungailienės žodžiai mus įtikino,
kad Lietuvoje yra žmonių, kurie
nepasiduoda nei materialinėms,
nei abejingumo pagundoms ir pa
sišventusiai dirba labdaros dar
bą. Tai paskatina ir mus neuž
miršti šios svarbiausios krikščio
niškos prievolės - pagelbėti ar
timui.
Wasagos moterų būrelis dėkoja
svečiams A. Sungailienei ir dr.
J. Sungailai už atsilankymą, bū
relio pirmininkei A. Vitkienei,
kuri kasmet gražiu poezijos žo
džiu praturtina mūsų programas,
E. Krikščiūnienei už viešnios
pristatymą, P. Norušienei už ei
lėraščius ir visoms ponioms už
suneštines vaišes B.

© LAISVOJE TEVYNEJE
SAVANORIŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos kariuomenės kūrė
jų savanorių sąjungos (LKKSS),
atgaivintos 1993 m. sausio mė
nesį, III-sis suvažiavimas įvy
ko Vilniuje š. m. kovo 18 d. “Lie
tuvos ryto” skaitytojus apie kū
rėjų savanorių suvažiavimą in
formavo Violeta Gaižauskaitė,
“Lietuvos aido” — Gintaras Mikšiūnas. Iš jų pranešimų sužino
me, kad LKKSS suvažiaviman
buvo išrinkti 295 atstovai, o ja
me dalyvavo vos 223. Sąjungos
įstatus Lietuvos teisingumo mi
nisterija užregistravo tik po
dvejų metų nuo atsikūrimo. Ta
čiau jiems padaryta pakeitimų
ir šiame suvažiavime. Esą
LKKSS centro valdybon nebus
leidžiama rinkti buvusių ir esa
mų kompartijos narių. Pakeiti
mų, atrodo, reikės ir daugiau.
Lengvai yra suprantamas sąjun
gos nario teisių suteikimas 1941
m. birželio sukilimo dalyviams,
Lietuvos laisvės armijos kovo
tojams, gen. P. Plechavičiaus
vietinės rinktinės nariams, po
kario partizanams, ginkluoto
pogrindžio dalyviams. Trūksta
ryškesnio kūrėjų savanorių tei
sių apibūdinimo darbartiniams
kariams. Pirmieji LKKSS nario
liudijimai ir ženkliukai buvo
įteikti mons. A. Svarinskui,
prof. V. Landsbergiui, Lietu
vos partizanams J. A. Petraškai,
L. Simučiui, A. Petruševičiui,
A. Kentrai, J. Protusevičiui, S.
Kajokui, buvusiam politiniam
kaliniui mjr. V. Šeštauskui. Pir
masis liudijimas, pavadintas
nario bilietu, buvo skirtas vi
siems už Lietuvos laisvę žuvu
sioms kovotojams. Jis bus sau
gomas LKKSS būstinėje.
BLOGAS STINTŲ NERŠTAS
Kuršių mariose prie Juod
krantės ir Drevenos baigėsi iš
nerštaviečių grįžtančių stintų
šiemet menka pavasarinė žvejy
ba. Pusšimčiui stintų žūklės
įmonių ten buvo leista sugauti
500 tonų šios žuvies. Tačiau nu
statytos ribos tebuvo išnaudo
tas tik vienas penktadalis dėl
šalto oro bei jo nepalankios kai
tos stintų migracijai. Į narštavietes stintos atplaukdavo re
čiau ir mažesniais būriais. Tad
gerokai mažiau jų buvo ištrau
kiama ir valkšnomis po neršto.
Kuršių mariose bei jų intakuo
se stintų užuot 500 tonų buvo
sugauta tik 905,57 centnerio.
Už žvejybos leidimus gamtosau
gos fondui surinkta apie 50.000
litų.
BIRUTIEČIŲ SUKAKTIS
Kaune kovo 18 d. buvo pami
nėtas Lietuvos didžiosios kuni
gaikštienės Birutės karininkų
šeimų moterų sąjungos įsteigi
mo septyniasdešimtmetis. Ši or
ganizacija išaugo iš 1922 m. Kau
no įgulos karo gydytojų žmonų
sudaryto komiteto šelpti ir glo
boti kariams invalidams. Kari
ninkų ramovės pirmininko gen.
V. Nagevičiaus iniciatyva tas
komitetas 1925 m. kovo 1 d. tapo
Lietuvos karininkų šeimų mote
rų sąjunga. Praėjus pirmajam
dešimtmečiui, sąjungos pavadiniman buvo įjungta Lietuvos di
džioji kunigaikštienė Birutė.
Septyniasdešimtmečio minėji
mą birutietės pradėjo pamal
domis Šv. Mykolo Arkangelo
(Įgulos) šventovėje, padėjusios
gėlių prie nežinomo kario ka

po ir Laisvės paminklo. Oficialiojon minėjimo dalin Karinin
kų ramovėje susirinko tarpuka
rio ir dabartinės Lietuvos ka
rininkai su šeimomis bei kitų
organizacijų atstovai. Veiklos
pranešimą padarė Kauno birutiečių pirm. E. Adomavičienė.
Tarpukaryje Lietuvos didžio
sios kunigaikštienės Birutės
karininkų šeimų moterų sąjun
ga turėjo vienuolika skyrių.
Pirmąja centro valdybos pir
mininke buvo išrinkta krašotyrininkė ir poetė A. Stepo
naitienė, ilgamete garbės pir
mininke — prez. Antano Smeto
nos žmona Sofija. Valdybai
taipgi vadovavo ir gen. Stasio
Raštikio žmona Elena. Birutie
tės rūpinosi lietuviškosiomis
šeimos tradicijomis, vaikų auk
lėjimu, jų darželiais, bibliote
komis ir kursais. Sąjungą 1940
m. uždarė okupacinė sovietų
valdžia, konfiskavusi ir 11.000
rastų litų, surinktų Birutės pa
minklui pastatyti Palangoje. Birutiečių sąjunga išeivijoje bu
vo atkurta Čikagoje 1951 m., o
prieš penkerius metus — ir ne
priklausomybę
paskelbusioje
Lietuvoje. Birutietės dabar turi
beveik šimtą narių. Septynias
dešimtmečio sukakties proga
jas sveikino Lietuvos kariuo
menės vadas gen. J. Andriške
vičius bei kiti karininkai, or
ganizacijų atstovai.
VELNIAI KRYŽIŲ KALNE?
“Lietuvos aido” koresponden
tas Ovidijus Lukošius šio dien
raščio balandžio 22 ir 25 d.d.
laidose paskelbė du praneši
mus — “Vandalų aukomis vis
dažniau tampa šventi pamink
lai ir bažnyčios”, “Gediminaičių lyderis kaltina satanistus Trijų kryžių paminklo nio
kojimu”. Didžiuoju gediminaičių kunigaikščiu Vilgaudu ti
tuluojasi Stasys Urniežius, to
kios išvados autorius. Iš O. Lu
košiaus pranešimo neatrodo,
kad tai būtų tik šėtono garbin
tojų darbas. Mat piktiems įra
šams daugiausia vartojama ru
sų kalba. Pvz. balandžio 18 d.
ant Vilniaus Trijų kryžių kal
no paminklo dažais rusiškai bu
vo nutepliotas linkėjimas Lietu
vai: “Litva, bud prokliata strana ubijc” (“Lietuva, būk pra
keikta žmogžudžių šalie”). Tai
gi esama ir ryškaus politinio
vandalizmo atvejų. Dažais ir
kreida nutepliotų užrašų neiš
vengia net ir galinė Vilniaus
arkikatedros bazilikos siena,
valoma pačių tikinčiųjų. Kle
bonas mons. K. Vasiliauskas nu
siskundė, kad jau kelintą kar
tą buvo pavogti arkikatedros
variniai lietaus vamzdžiai, va
rinės žaibolaidžio vielos. Va
gys padarė apie 3.000 litų nuo
stolį, kurį tenka padengti pa
rapijiečių aukomis. Pasak žur
nalisto O. Lukošiaus, Vilniaus
senamiesčio pastatų sienos taip
pat mirga įvairių muzikinių gru
pių pavadinimais, šūkiais ir
keiksmažodžiais. Jau du kartus
šiemet buvo įsilaužta atnaujinamon Šv. Kotrynos šventovėn,
kuri yra centrinėje Vilniaus
gatvėje. Įsilaužėliai nepaiso
net ir jos remonto. Daužoma
viskas, kas papuola po ranka.
Padaryti nuostoliai siekia pusmilijonį litų. Policija teisina
si, kad bylai pradėti ji neturi
pakankamų įkalčių.
y. Kst.

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais
9 v.r.— 6 V.V.
šeštadieniais
9 V.r.— 4 v.p.p.
Garantuojame greitą, pigų ir patikimų
SIUNTINIŲ, AUTOMOUILIŲ ir US DOLERIŲ
U

įvairios žinios

Trijų kryžių kalno Vilniuje paminklas, išniekintas rusų kalba dažais
nutepliotu skaudžiu vandalų įrašu: “Lietuva, būk prakeikta žmogžudžių
šalie”. Nuotrauka Vlados Inčiūtės iš “Lietuvos aido”

Hamilton, Ontario
“GYVATARAS”, viena pirmųjų
tautinių šokių grupių Kanadoje,
gegužės 13 d. iškilmingai pami
nėjo savo 45-rių veiklos metų su
kaktį Jaunimo centre. Koncerti
nėje dalyje šoko vaikai, studen
tai ir veteranai, dainavo solistai
Pakalniškytė-Puodžiūnienė ir J.
Vaškevičius, akompanavo muz. J.
Govėdas. Vakarui vadovavo R. Kamaitytė. “Gyvatarą” žodžiu sveiki
no Lietuvos gen. konsulas Kana
dai H. Lapas, KLB krašto valdybos
pirm. A. Vaičiūnas, Hamiltono
apylinkės valdybos vardu M. Gudinskas, Toronto “Gintaro” vardu
R. Karasiejienė, Toronto “Atža
lyno” - D. Simonaitytė-Sysak, Ha
miltono lietuvių kredito koope
ratyvo “Talka” vardu G. Skaistys.
Lietuvių ir anglų kalbomis “Gyvataro” nueitą kelią apžvelgė K.
Deksnys. Jautrios gėlių bei do
vanų įteikimo akimirkos buvo pa
lydėtos nuoširdžiais gausių sve
čių plojimais, ypač pagarba ir
padėka pareikšta “Gyvataro” stei
gėjai, ilgametei vadovei ir moky
tojai Genovaitei Dumčiūtei-Breichmanienei.
Prieš vakarienę invokaciją su
kalbėjo Aušros Vartų parapijos
klebonas kun. J. Liauba, OFM.
Visi vaišinosi šiltais skaniais
valgiais, vynu, kava bei kitais gė
rimais, dalinosi įspūdžiais. Iš Či
kagos atvykęs orkestras “Žaibas”
grojo šokiams. Sukakties proga iš
leistas 24 psl. iliustruotas leidi
nys, kurį redagavo K. Deksnys.
Nuo 1990 m. “Gyvatarui” vado
vauja E. Rukšėnaitė-Tarvydienė ir
K. Deksnys. Dl.
A.a. Mykolo Repečkos pirmųjų
mirties metinių atminimui žmona
Ieva Repečkienė Kanados lietu
vių fondui aukojo $200. Fondas
dėkoja už auką.
A.a. EDITH HYDER-JESTER,
Hamiltono lietuviams gerai ži
noma ir praeityje daug kartų gir
dėta, mirė balandžio 29 d. Thunder
Bay, Ont.
Anais laikais, nuo 1955 iki 1970
metų, kai mes labai stengėmės iš
garsinti savo tautos tragediją,
Edith Hyder-Jester stipriu ir aiš
kiu nusistatymu prieš komunizmą
mums, lietuviams, buvo didelė pa
rama ir pagalba.
Prisimenu jos kalbas ir sveiki
nimus per Vasario 16-tosios minė
jimus. Tasyklingai ištardavo Vy-

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
(Esu “Union Gas”
atstovas)

persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

MUSŲ KAINOS TORONTE:

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda
arba

$6,95 plius $10 pristatymas

1 kg

$1.15 plius $10 pristatymas

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg

$3.49 plius $10 pristatymas

Pervedimas JAV Dol.:
_______________________ 4% plius $14 pristatymas_______
Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir juos pristato
adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje.
Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai
apdraudžiamas $ 60.00 sumai.
Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.
Siuntinių svorio neribojame.
Kelių siuntinių iki 50kg bendru svoriu
pristatymas tuo pačiu adresu - S 10.

Dosnusis vyras

— Aš nutariau, brangioji,
kad tu neisi į koncertą su tuo
senu paltu.
— O, žinoma, ne. Labai ma
lonu, mielasis, kad tu apie tai
pagalvojai.
— Nesirūpink: aš paėmiau
tik vieną bilietą.

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

tauto, Gedimino vardus ir griež
tai pasisakydavo prieš rusų okupa
ciją. Kai baigdama kalbą pasaky
davo lietuviškai “tegyvuoja lais
va Lietuva”, visa salė sukeldavo
triukšmingas ovacijas.
Edith Hyder-Jester gimė JAVbėse. Jos vyras F. Hyder, buvo
Westinghouse bendrovės vicepre
zidentas. Jis mirė 1948 m. 1964 m.
F. Hyder ištekėjo už Perry N. Jes
ter, buvusio JAV generalinio kon
sulo Hamiltone. Po antrojo vyro
mirties 1982 m. Edith Hyder-Jester apsigyveno Thunder Bay, Ont.
arčiau savo sūnaus Frederick W.
Hyder. E. Jester, radijo komen
tatorė, buvo plačiai žinoma Hamil
tone ir Kanadoje, daugiau kaip 25
metus dirbusi CHML Hamiltono
radijo stotyje.

Pašarvota J.B. Marlatt laido
tuvių koplyčioje. Karstas buvo
uždengtas Kanados vėliava. Atsi
sveikinimui susirinko saujelė
žmonių. Palaidota gegužės 3 d.
Woodland kapinėse.
Aldona Gailienė

Lietuvoje dienos šviesą išvydo
Rimvydo Butauto knyga “Mūsų
šaknys”. Tai 160 šeimų, kilusių
iš Suvalkijos žmonių buitis, gy
venimai, likimai. Tai net 300
pavardžių žmonių genealogija
iš Marijampolės, Vilkaviškio,
Šakių, Prienų ir Kauno rajonų.
Genealoginiai, biografiniai duo
menys siekia net 200 metų. Tai
ir kraštotyrinė, istorinė Suval
kijos praeitis. Knygoje — 14 ge
nealoginių lentelių, 100 nuo
traukų, kurių didžioji dalis
spausdinama pirmą kartą. Pasa
kojama apie didelio būrio knyg
nešių, dvasininkų, tremtinių ir
kalinių kovą už Lietuvos laisvę
bei ateitį. Štai tik nedidelė da
lis šeimų pavardžių, kurių visų
palikuonys gyvena ir Kanadoje:
Akelaičiai, Andziuliai, Bra
zauskai, Brundzos, Dargiai, Giriūnai, Katiliai, Kaukai, Klei
vos, Kiškiai, Kudirkos, Lozorai
čiai, Matulaičiai, Nenortos, Ole
kos,
Prapuoleniai, Siručiai,
Staugaičiai, Šlekiai, Totorai
čiai, Varankos, Varkalai, Ži
linskai. Jų šaknys Suvalkijoje.
Šis leidinys išleistas leidyk
los “Amžius” ir spaustuvės
“Aušra” kolektyvų pastangomis
bei autoriaus lėšomis 2000 egz.
tiražu. Autoriaus adresas: Rim
vydas Butautas, p/d 2819, 2000
Vilnius, Lithuania.

Sveikiname
Eleon orą Ciuprinskai tę-Kilien ę,
gavusią žymenį už gerą ir sąžiningą darbą medicinos darbuotojų
profesijoje. Eleonora gimė 1949 m. Kanadoje, Windsoro mieste.
Vidurinį mokslą baigė Švč. Marijos akademijoje, laisvalaikiu lan
kė baleto pamokas, pasireiškė operetėse solo šokėjos vaidme
nyse. Baigusi minėtą gimnaziją, įstojo į Windsoro medicinos se
serų mokyklą. Ją baigus, vienerius metus lankė prekybos institutą.
Susituokė su Vaclovu Kilikevičium-Kiliu ir apsigyveno Klivlande,
kur dirbo gydytojo kabinete medicinos seserimi.
Vėliau ji gilino medicinos studijas universitete, medicinos
fakultete ir gavo medicinos etikos bakalauro laipsnį ir registruotos
medicinos slaugės teises.
Ilgas ir sunkus buvo 25 metų kelias iki minėto žymens. Per tą
laikotarpį užaugino ir išmokslino sūnų ir dukrą, kurie taip pat turi
savo srities magistro laipsnius.
Visų šeimos narių pasiekimais džiaugiasi Tillsonburge gyve
nantys seneliai Adelė ir Vytautas Čiuprinskai, atšventę savo
60 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. M.P.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose ^rp A y
JL
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LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro,
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.75%
santaupas......................... 3.50%
kasd. pąl. taupymo sąsk.
............. ’.............................. 3.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 13.00%
nekiln. turto 1 m............. 8.40%

Nemokami čekių ir sąskaitų
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 6.25%
apmokėjimai. Nemokama
180 dienų indėlius......... 6.25%
narių gyvybės drauda
1 m. term.indėlius ........... 6.75%
pagal
santaupų dydį
2 m. term.indėlius ........... 6.75%
3 m. term.indėlius ........... 6.75%
iki $2.000 ir asmeninių
4 m. term.indėlius ........... 6.75%
paskolų drauda iki
5 m. term.indėlius ......... 6.90%
$25.000. Be to, narių
RRSP ir RRIF
santaupos apdraustos
(Variable) .......................... 3.50%
TALKOS atsargos kapitalu
1 m.ind.............................. 6.75%
2 m.ind.............................. 6.75%
per 2 mil. dol. ir Kanados
3 m.ind.............................. 6.75%
valdžios iki $60,000
4 m.ind................................ 6.75%
sumos
draudimu.
5 m.ind.............................. 6.90%
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

■■ ■■

LIETUVIAI PASAULYJE

JA Valstybės
Plm. Jurgio Matulaičio lietu
vių katalikų misijai Lemonte
prie Čikagos vadovauja kape
lionas kun. A. Paliokas, SJ.
Misijai priklauso 320 šeimų.
Narių susirinkime kovo 5 d. pa
aiškėjo dalis veiklos planų.
Jiems priklauso jau pradėtas
būtiniausias koplyčios remon
tas, misijos statuto paruoši
mas, išleidimas knygos Lietu
vos tikintiesiems. Maironio li
tuanistinėje mokykloje religi
ją dėsto kun. A. Paliokas, SJ.
Organizuojamam vaikų chorui
sutiko vadovauti muz. Darius
Polikaitis. Misijos valdybon
buvo išrinkti ir ją sudarė pirm.
Vladas Stropus, vicepirm. Al
girdas Stepaitis, sekr. Regina
Patlabienė ir narys Danielius
Liutikas.
Amerikos lietuvių spaudos
ir radijo draugija “Viltis” 1994
m. rugsėjo 4 d. Mičigano Southfielde įvykusiame suvažiavime
išsirinko naują valdybą. Ją, rug
sėjo 22 d. Klivlande pasiskirs
čiusią pareigomis, sudarė: pirm.
Algirdas Matulionis, vicepirm.
dr. Viktoras Stankus, sekr. Jo
nas Citulis, ūkio reikalų vado
vas Vladas Blinstrubas, atstovė
Čikagos miestui ir apylinkėms
Matilda Marcinkienė. Kontrolės
komisijon buvo išrinkti Mečys
Aukštuolis, Jadvyga Budrienė
ir Vincas Apanius.

Britanija
DBLS metinis atstovų suva
žiavimas balandžio 22-23 d.d.
įvyko Lietuvių namuose Lon
done, o pagalbinei daliai bu
vo pasinaudota ir Lietuvių so
dyba. Vilniuje leidžiamam “Eu
ropos lietuvy” paskelbtas su
važiavimo aprašymas jau sun
kiai besuprantamas išeivijos
lietuviams ir jų spaudos atsto
vams. Ilgus metus mūsų organi
zacijoms vadovavo ir net mili
joninius fondus lietuvybei rem
ti bei Lietuvai laisvinti suda
rė demokratiškai išrenkamos
valdybos. Britanijoje gyvenan
tys mūsų tautiečiai taip pat tu
rėjo visiems lengvai supranta
mus DBL sąjungos skyrius su jų
valdybomis ir centro valdyba
Londone. Lietuvių namų bend
rovę taipgi tvarkė išrenkama
valdyba. “Europos lietuvis” ap
rašytame suvažiavime skaityto
jus supažindina jau su direk
torių valdybos rinkimais. Di
rektorių priedas prie valdybos
yra Lietuvos įtaka. Suvažiavi
mo dalyvius Lietuvos prez. Al
girdo Brazausko vardu pasvei
kino Lietuvos ambasadorius
Londone Raimondas Rajeckas,
primindamas, kad Vilniuje jau
yra sudaryta speciali komisi
ja pilietybių reikalams su jon
įjungtais ir užsienio lietuvių
bendruomenės atstovais.

Ambasadoriui R. Rajeckui,
atrodo, rūpestį kelia dabartinė
netvarka Lietuvių namuose
Londone. “Europos lietuvis”
mini ir Daivos Česnulevičiūtės
apie jo kalbą padarytą prane
šimą “Laisvosios Europos” ra
dijo laidoje. “EL” informaci-

joje rašoma: “Pasak jos, amba
sadorius R. Rajeckas pareiškė,
kad iš Lietuvos į Londoną atvy
kę žmonės, kurie apsigyveno
Lietuvių namuose ir prašo po
litinio prieglobsčio, kompro
mituoja Lietuvą. Ambasadorius
teigė, kad nemaža dalis šio kon
tingento apsistoja Lietuvių na
muose, ir jis nesupranta, kodėl
šie žmonės randa ten vietą. Am
basadoriaus nuomone, būtų
daug geriau Lietuvių namus
pertvarkyti ir juose galėtų
trumpam laikui apsigyventi tar
nybos tikslais atvykstantys Lie
tuvos pareigūnai ar biznio žmo
nės. R. Rajecko žodžiai buvo
palydėti pritarimo šūksniais.
Didžiosios Britanijos lietuviai
jau seniai svarsto, ką daryti su
į visokias bėdas patenkančiais
tautiečiais iš Lietuvos. Jeigu
prieš trejetą metų Londono
tvarkos saugotojų aps'ilankymas Lietuvių namuose buvo me
tų įvykis, tai šiandien jų apsi
lankymas čia jau nieko neste
bina. Antai D. Česnulevičiūtė
pranešė, kad policininkas pa
sirodė Lietuvių namuose ir su
važiavimo dieną, uždedamas
antrankius ir išsivesdamas po
kalbiui vieną iš Lietuvių namų
gyventojų. Pastebėjęs, kad Lie
tuvių namai verkia darbo, am
basadorius R. Rajeckas para
gino bendruomenę imtis ryžtin
gesnių sprendimų Lietuvių na
mų atžvilgiu”.
Londono ir apylinkių lietuviai
dar nėra užmiršę Vasario šešioliktajai skirto koncerto. Jį
vasario 18 d. Bishopsgate fondo
salėje surengė DBLS centro val
dyba su koncertui vadovavusia
Vida Gasperiene. Programą at
liko Londone studijuojanti pia
nistė Eglė Janulevičiūtė, Lon
dono simfoniniame orkestre
grojanti smuikininkė Rusnė
Mataitytė, iš Lietuvos atvykę
saksofonistas Petras Vyšniaus
kas ir liaudies dainų sol. Vero
nika Povilionienė. Lietuvos
prez. Algirdo Brazausko ir sa
vo vardu koncertan susirinku
sius lietuvius bei jų svečius
pasveikino Lietuvos ambasado
rius Londone Raimondas Ra
jeckas.

Latvija
Jau ketvirtus metus Rygos lie
tuviai turi lietuviškas klases
vienoje vidurinėje latvių mo
kykloje. Lietuviškomis klasėmis
rūpinasi Latvijos lietuvė A. Tre
ja. Dabar Rygos lietuvių kultū
ros ir švietimo centro pirm. R.
Rožukas su lietuviškųjų klasių
vedėja A. Treja praneša, kad tos
klasės šį rudenį jau taps sava
rankiška Rygos lietuvių mokyk
la. Mat Rygos švietimo skyrius
nori sugrąžinti Latvijoje tarpu
karyje turėtas lietuviškų mo
kyklų teises. Savarankiška Ry
gos lietuvių mokykla vadovau
sis Latvijos švietimo ministe
rijos patvirtinta programa.

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 Collmgwoodo apylinkėse kreipkitės l _
.

Angelę
Šalvaitytę, B.A.^
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. (705) 429-2121 ar
(705) 445-5640
namų tel. (705) 429-6428

“Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tę, kurį
Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited
šeima ir tarnautojai
“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury

Ontario
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Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje

KAIRYS BALTIC EXPEDITING,

inc.

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

* Siuntiniai apdrausti $100.00.
* Skambinkite dėl mūsų
kubinių dėžių

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Galime siuntinius paimti iš
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 .................................
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai..................
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai..........
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai ....................
Fort Erie Danguolė ir Don French........................................

514-366-8259
905-632-4558
905-822-1827
519-773-8007
905-871-1799

GENĖ ir VYTAS KAIRIAI,
517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ontario L8E 5A6
Tel. 905-643-3334
FAX 905-643-8980
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Rūpestingai sutelkta dokumentinė medžiaga apie šios
srities tautiečių gyvenimą bei veiklą

KUN. K. J. AMBRASAS

kės žiburių” spaudos vakare didžiojoje Anapilio salėje 1995 m. balandžio 22 d.

Nuotr. Vyt. Tamulaičio

Kad žiburiai neužgestų —
Sukaktuvinis “Tėviškės žiburių” 45 metų spaudos vakaras, kurio meninę programą atliko
Klivlando Dievo Motinos parapijos choras, vadovaujamas Ritos Čyvaitės-Kliorienės
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Kaip ir kiekvienasis metais,
po ilgo Gavėnios laikotarpio,
bene pirmasis lietuviškos vi
suomenės renginys Toronte
buvo savaitraščio “Tėviškės
žiburiai” metinis spaudos va
karas. Šį kartą mūsų lietuviš
ko žodžio ir rašto versmė išei
vijoje šventė savo 45-metį. At
švęsti gražios ir garbingos su
kakties kartu su “Tėviškės ži
burių” darbuotojais susirinko
gausus būrys Toronto ir aplin
kinių lietuviškų bendruome
nių skaitytojų bei rėmėjų.
Tiksliai skelbime nurodytu
laiku prasidėjo planuota va
karo programa. Ją pradėjo
KLK kultūros draugijos “Žibu
riai” pirmininkė R. SakalaitėJonaitienė, pasveikindama ir
pasidžiaugdama gausiai susi
rinkusiais svečiais, prisimin
dama staigią ir skaudžią spaus
tuvės vedėjo ir techninio re
daktoriaus a.a. Vytauto Bal
čiūno netektį. Išvardijusi iš
kiliuosius vakaro svečius bei
viešnias R. Jonaitienė į sceną
pakvietė iš Klivlando atvyku
sį - Klivlando Dievo Motinos
parapijos chorą ir jo vadovę
Ritą Čyvaitę-Kliorienę.
Gausiomis ovacijomis vaka
ro dalyviai sveikino išsirikia
vusius ir į sceną einančius
choristus bei jų vadovę. Atli
kėjams užpildžius sceną nega
lėjom nepastebėti puikios cho
ristų aprangos. Vėliau paaiš
kėjo, kad naujoji jų apranga
buvo pirmą kartą vilkėta šio
spaudos vakaro šventės proga.
Ne tik gražiai pasipuošę atvy
ko Klivlando choristai, bet ir
pačia pirmąja savo daina “Mes
sveikinam” (R. Kliorienės
muz.) pasveikino “Tėviškės ži
burių” redakciją, administra
ciją, spaustuvę ir visus skai
tytojus 45-mečio proga, linkė
dami, kad “žiburėliai šviestų
dar ilgus metus...”
Pakilia nuotaika ir temai
pritaikyta daina pradėtas kon
certas žadėjo puikios chorinės
muzikos vakarą. Dirigentė, ne
laukdama, kol atvės iš susijau
dinimo įkaitę choristų žandai,
kol jie pripras prie aštrių sce
nos šviesų, pradėjo antrąją
dainą “Aviža prašė” (harm. A.
Mikulskio), kurios atlikimas
reikalavo greitos tarsenos, be
sikeičiančios dinamikos, grei
to tempo, pasitaikančių diso
nansinių intervalų. Choristai
šį kūrinį atliko be priekaištų,
puikiausiai išlaikydami tona
ciją, aiškiausiai ištardami
smulkiausių gaidų skiemenis,
neatsilikdami nuo energingos
vadovės nelėto tempo.
Vyrų atliekama daina “Daunoj lilio čiūto” (pritaikyta J.
Tallat-Kelpšos) paliko pasigė
rėtiną įspūdį. Gražus balsų
tembras, dinaminiai niuansai,
išlaikytas dainavimo ansamb
liškumas.
Koncertą tęsė choro daina
“Linai” (harm. J. Juozapaičio,
akom. R. Kliorienės), niekad

Muzikė RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, Klivlando Dievo Motinos
parapijos choro dirigentė, sukak
tuviniame “Tėviškės žiburių” spau
dos vakare
Ntr. Vyt. Tamulaičio

nenusibostanti,
paliekanti
smagią šokio nuotaiką. Šis kū
rinys daugumai klausytojų tur
būt buvo žinomas, nes jis skam
bėjo septintosios JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventės
metu.
Programos eigą įvairino so
listės Virginijos BruožytėsMuliolienės solo - kompoz. K.
Kavecko daina “Na tai kas?”
Gražu, kad visą choro koncerto
laiką Virginija dainavo kartu
su choru, nei apranga, nei bal
su neišsiskirdama. Toks solis
tės kuklumas ir gražus spalvin
gas dainavimas, susilaukė gau
sių klausytojų katučių.
J. Tamulionis yra naujosios
kartos Lietuvos kompozito
rius, kuriantis įdomią chori
nę muziką. Jo kūriniai daž
niausiai labai įdomūs neįpras
ta harmonija, dinaminiais ir
ritminiais deriniais, dažnai
panaudotos išplėtotos liaudies
dainų temos. Klivlando Dievo
Motinos parapijos choras at
liko dvi šio kompozitoriaus
dainas: “Aik, aželi, undenia”
ir “Buvo dūda Vilniuj”. Ar tas
užsispyręs “aželis” ėjo gert
“undenia”, ar ne, taip ir nesu
pratau, bet kad visos Vilniaus
dūdos, viena už kitą garsiau
ir įmantriau visokiais balsais
dūdavo savo melodijas Anapi
lio sodybos scenoje, tai taip
tikrai BUVO!
Sukeltą įtampą toliau tęsė
choras ir solistė Virginija B.
Muliolienė, atlikdami kūrinį
“Vilija” iš operetės “Linksmo
ji našlė”. Salėje skambėjo aud
ringi plojimai ir ovacijos, o
dirigentė, iš anksto nujautu
si tokį klausytojų reagavimą,
sekančia daina parinko Dž.
Geršvino kūrinį “Kaip čia nu
sėdėti?”. Dž. Geršvinas yra
vienas populiariausių džiazo

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.

muzikos kompozitorių. Jo mu
zika nėra lengva atlikti, o ypač
lietuvių chorams, nes mūsų
tautinė, originali chorinė mu
zika yra priešingybė džiazo
praktikai. Bet Klivlando lie
tuvių choras be priekaištų su
sidorojo ir su šiuo kūriniu,
o mums po sinkopuotų, džiazo
stiliumi atliktų akordų nusė
dėti pasidarė visai nebeįma
noma - norėjosi eiti ir pradėt
šokti. Jeigu mes, klausytojai,
susilaikėme, tai V. Muliolienės solo atliekama originalia
kalba ispanų liaudies daina
“EI Vito”, choristų šokio ju
desiai ir akomponimentinė pa
lyda P. Amerikos ritminiais
instrumentais, sugebėjo su
kurti muzikinio kabareto šo
kių nuotaiką.
“Ko mes turim nesilinksminti?” (muz. B. Smetonos, iš
operos “Parduotoji nuotaka”),
paskutinis koncerto progra
mos kūrinys, kurį ne kartą te
ko girdėti konservatorijos di
rigentų valstybinių egzaminų
repertuare, religinę muziką
atliekančiam chorui, many
čiau, buvo didelis užmojis.
Tačiau, kaip jau spėjau įsiti
kinti, nei pati vadovė, nei cho
ras nesibijo sunkių, naujų ir
kuo įvairesnių chorinių kūri
nių, kurie teikia pasitenkini
mą patiems atlikėjams, o klau
sytojams palieka humoristinio
teksto ir žaismingos muzikos
prisiminimą.
Žiūrovai sutoję plojo ir skan
davo “pakartoti, pakartoti...”
Dirigentė ir choro vadovė Rita
Kliorienė padėkojo už tokį šil
tą priėmimą ir priminė, kad
paskutinį kartą koncertavo
“Tėviškės žiburių” parengime
prieš 15 metų, todėl dabar taip
greit nuo scenos nelips, o vi
są koncertą kartos iš pradžių.
Pasigirdo pirmosios sveikini
mo dainos “Mes sveikinam,
mes sveikinam Tėviškės žibu
rius...” motyvas, po kurio se
kė koncerto metu girdėtų dai
nų frazės, kurias į kulminaci
nį visos programos apvainika
vimą įkomponavo R. Kliorienė.
Ši kūrybinė mozaika parodė
kompozicinį dirigentės meist
riškumo lygį.
Visas koncertas buvo puikiai
paruoštas. Tikrai geras chorinis-meninis atlikimas, tobu
la sceninė laikysena dainininkų
ir vadovės atmintinai išmoktas
repertuaras paliko tvarkingo
ir dar daug žadančio vieneto
įspūdį. Šis jų koncerto rezulta
tų įvertinimas remiasi tuo, kad
tai vis dėlto yra parapijos cho
ras, kurio nariai yra saviveikli
ninkai ( ne profesionalai) ir di
džiąją choro repertuaro dalį
sudaro religinė muzika.
Koncertas truko 45 minutes.
Man buvo labai trumpas, bet
atrodo kad rengėjai prašė
programos tik 30-45 min., todėl
iš atlikėjų pusės labai pagirti
nas dalykas, kad punktualiai
išlaikė nustatytas normas, įver
tindami organizatorių supla
nuotą tolesnę vakaro programą.
Daugumą choristų mačiau
Lietuvos kankinių parapijos
šventovėje sekančios dienossekmadienio Mišiose. Būtų bu
vusi didelė dovana visiems pa
rapijiečiams, o ypač tiems, ku
rie negalėjo dalyvauti vakaro
koncerte, išgirsti juos giedant
mūsų šventovėje, juo labiau,
kad tai buvo Atvelykio sek
madienis.
Tikiuosi, kad sekantį kartą at
važiuojančių svečių iš Klivlan
do nereikės laukti 15 metų.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

• Namai be lietuviškos spaudos
— tai namai be tautinės šviesos

Taip pavadintas 1991 m. Vinipege išleistas 283 puslapių
įvairių dokumentų, laikraščių
straipsnių, protokolų, skelbi
mų, informacijų, kvietimų,
nuotraukų, eilėraščių rinki
nys, parengtas Evaristo Fedaro su lietuvių, anglų ir pran
cūzų k. įžangomis. Jame mini
ma, jog medžiaga daugiausia
buvo surinkta prel. Justino
Bertašiaus, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebono. Tai tikrai
įdomi ir plačiai Manitobos
provincijos lietuvių gyveni
mą atspindinti dokumentinė,
gan tiksliomis metrikomis pa
remta rankraštinio pobūdžio
knyga. Ji bus reikšminga
tiems, kurie rašys Kanados
lietuvių istoriją.
Šiame archyviniame nedi
delės lietuvių bendruomenės
sumaniai ir gan rūpestingai
labai nedideliu tiražu išleis
tame darbe pirmajame skyre
lyje rašoma, jog pirmosios ži
nios apie lietuvius, atsiradu
sius Kanadoje, rastos anglų
karo ministerijos archyvuose.
Mikrofilmus iš jų padarė isto
rikas dr. Konstantinas Jurgėla, kurio straipsnis apie lie
tuvius išeivius pasirodė 1964
m. išleistame Lietuvių katali
kų mokslų akademijos tome.
Tenai lietuvis mokslininkas
mini, jog 1813 m. į anglų ka
riuomenę buvo paimti apie
pusantro šimto lietuvių ka
rių, kurie dalyvavo anuomet
vykusiuose mūšiuose Kanado
je, o paskui įsikūrė šiame
krašte (“Lithuanians in Ca
nada”, P. Gaida, Toronto,
1967).
Kitoje vietoje rašoma, jog
esama nuomonės, kad pirmie
ji lietuviai Manitoboje buvo
lietuvių kareiviai, dalyvavę
Napoleono kariuomenėje ir
patekę į anglų nelaisvę. Tarp
vokiečių, lenkų ir kitų tauty
bių esantiems lietuviams karo
belaisviams anglų karo vado
vybė pasiūlė septynerius me
tus atlikti karo tarnybą ang
lų kolonijose. Nenorėję varg
ti belaisvių stovyklose, dau
gelis vyrų priėmė tokį pasiū
lymą. Dalinį, kuriam vadovavo
šveicarų pulkininkas de Wat
teville, kariuomenės vadovy
bė pasiuntė Šiaurės Ameri
kon, kur kovėsi anglai su ame-

rikiečiais. Kaip rašoma doku
mentuose (žr. “They Stooped
at a Good Place, 1981), 1817
m. nemažai šių kareivių, tarp
jų ir lietuviai, buvo pasiųsti
į Lower Fort Garry, pastatytą
Raudonosios upės (Red River)
pakrantėje. Kareiviai čia bu
vo atsiųsti malšinti prasidė
jusios nesantaikos tarp Šiau
rės Vakarų kailių bendrovės
(North West Fur Co.) ir grafo
Selkirk’o ateivių kolonistų.
Vienas pirmųjų į rašytus
šaltinius pakliuvusių lietu
vių Manitoboje bene bus Kau
ne 1860 m. gimęs Juozas Groinus (galbūt tikroji jo pavar
dė buvusi Girnius ar Gri
nius?), kuris su savo žmona
Elzbieta patyrė čia daug var
go: žiemą daug sniego, vasarą
neretai viską sunaikindavo
prerijų gaisrai, derlingiau
sią dirvožemį nupustydavo
stiprūs vėjai ir apsčiai žalos
padarydavo skėriai.
Kaip liudija iš spausdintų
šaltinių išrinkta ir prel. Jus
tino Bertašiaus sudaryta sta
tistika, prie Raudonosios upės
Gario tvirtovėj anuomet tar
navę 97 lietuviai iš daugelio
Lietuvos vietovių: Alytaus 5,
Šiaulių 5, Telšių 2, Ukmergės
5, Kauno 3, Tauragės 3, Vilka
viškio 4, Šakių 5, Marijampo
lės 14 ir t.t. Maga dirstelėti:
kaip šiandien atrodo toji tvir
tovė, tasai paupys, kur prieš
bemaž 180 m. guldė galvas lie
tuviai berneliai.
Tvirtovė, apjuosta tvirto mū
ro siena, atrodo, kad dabar po
remonto gyvena antrąją savo
jaunystę. Kadaise čia pokšėjo
šūviai, šūkavo puolančių ir
besiginančių balsai, ne vienas
šios tvirtovės akmuo buvo ap
laistytas lietuvišku krauju.
Dabar čionai tylu. Negirdėti
komandų, nematyti nei anglų,
nei prancūzų, nei indėnų, ku
rie štai tenai, apačioje, kur
po storu ledu nematomi teka
drumzlini vandenys Raudono
sios upės (kaip ją vadindavo
dėl raudono dirvožemio rus
vai nusidažiusio vandens in
dėnai), kasmet šia vaga gaben
davo iš Šiaurės Kanados miš
kų prigaudę brangiakailių
gyvulių.
Jei ir vėlei būtų surinkti ka
reivių būriai į šį ilgą ir iš pa
žiūros niūrų, gūdoką pastatą,
iš visų pusių apsuptą tos sto

Monsinjoras JUSTINAS BERTAŠIUS, Vinipego lietuvių parapijos klebonas
savo darbo kambaryje
Nuotr. K. J. Ambraso

rulės akmenų tvoros, jau ne
bebūtų čia girdėti lietuviškos
kalbos ir dainos, kaip tada,
XIX š. antrajame dešimtmety
je ...

Kaip ne kartą Šv. Kazimiero
parapijos klebonas prel. J.
Bertašius pastebėjo, kad ke
li iš į lietuvių parapiją atėju
sių filipiniečių (jų šiam kraš
te ir mieste kaskart vis dau
gėja), buvo mėlynakiai ir su
lietuviška pavarde — Salys.
Kai šie katekizuojami vaikai
buvo paklausti, kur jie gyve
nę, iš kur kilę, atsakė, jog jų
seneliai ar proseneliai buvę
ispanų kariai. Mat po pralai-

SKAITYTOJAI pasisako
RYŠIAI SU LIETUVIAIS
Kur tik žiūrime, visur mirtis
renka savo aukas .. . Bet keliame
akis aukštyn: iš dangaus mums
šviečia begalinė šviesa — prisi
kėlė Jėzus! Tariu nuoširdų “ačiū”
už “Tėviškės žiburius”! Gaunu,
kad ir truputį vėliau (dėl pašto
lėtumo ...), bet labai reguliariai
šį — mano nuomone — geriausią
laikraštį lietuvių kalba! Iš jo se
miu daug!
O man tos žinios gerokai reika
lingos. Nenoriu, kad senieji ryšiai
su Lietuva atsipalaiduotų. Aišku,
yra ir dar kitokių. Juk jau ilgokai
esu Lietuvos rašytojų sąjungos
narys; skrendu kasmet į Vilnių
ir dalyvauju kiekviename “Poe
zijos pavasary”, keliaudamas su
kolegomis per kraštą. Tuo būdu
dabar jau beveik visą Lietuvą
apkeliavau, galėjau susipažinti.
Ypač svarbu ir įdomu išgirsti vi
sokias tarmes (juk pats lietuvių

Seselė GENOVAITĖ DAUKAITĖ, tikybos mokytoja vidurinėje Kupiškio mokykloje su savo mokiniais

Naujausia ir greičiausia kelionė
"1995 metais į VILNIŲ nuo

$699
PASIRINKIMAS nr. 1:

-Į- mokesčiai.

Išskrenda iš Toronto gegužės 26 d. ir grįžta birželio 3 d.

arba

_

$ 699
$799
$ 899

....................

išskrenda is Toronto birželio 2 d. ir grįžta birželio 10 d.
PASIRINKIMAS nr. 2: Išskrenda iš Toronto gegužės 26 d. ar birželio 2 d.
ir grįžta liepos 15 d. ar rugsėjo 16 d.
PASIRINKIMAS nr. 3: Išskrenda iš Toronto birželio 9 d. ir grįžta
birželio 24 d., liepos 8, 15 d.d. ar rugsėjo 16 d.

* Visi skrydžiai per Kopenhagą * * Yra apribojančių sąlygų * * Mokesčiai neįskaityti *
* Tik naujiems užsakymams (rezervacijoms) *

Skrydžius organizuoja

^Iedersen

mėto sukilimo nemažas lietu
vių būrys pasiekė Ispaniją,
kur karalienė Elzbieta, apvil
kus! juos karinėmis unifor
momis, išsiuntė į Ispanijos
valdomas kolonijas. Galbūt
šitie vyrai, nenorėję kovoti
su panašiais į savo likimą bro
liais, kurie nenorėjo paklusti
atėjūnams,
užvaldžiusiems
gimtąją žemę, pasitraukė iš
kariuomenės ir, sukūrę šei
mas, įsiliejo į Ramiojo van
denyno salų gyventojų gretas.
Nežinomi Viešpaties keliai,
kuriuos vargu kada nors pa
jėgs net įžvalgūs istorikai
ir kitų sričių mokslininkai
išpainioti.

world tours

Dėl informacijos ir bilietų užsakymų skambinkite
tel. 416 538-6570 ar 905 882-5475, 1-800-718-6489

UNITY TRAVEL

kalbos pradėjau mokytis Kaune,
o atostogas praleisdavau Virba
lyje, t.y. Suvalkijoje), megzti pa
žintis su dabartiniais Lietuvos
poetais. Dar šįmet išeis nauja ma
no vertimų knygelė “Justinas Mar
cinkevičius”, su kuriuo net susibičiuliavom.
Pats vis dar rašau abiem kal
bom savo eiles: vokiškai (gimtąja)
ir lietuviškai. Išgulėjau šiais me
tais visą mėnesį ligoninėje. Dar
ne visai po gan sunkios operaci
jos pasveikęs .. . Nenusiminęs
esu: juk viskas, ir mano sveikata
ir gyvybė, gerojo Dievo rankose.
JIS ves tuo keliu, kuris man bus
geriausias!
Linkiu Jums viso labo, ypač
Dievo palaimos!
Alfred Franzkeit, P.i.R.,
Vokietija

TIKYBA MOKYKLOJE
Sovietmečiu Lietuvoje daugelis
mokytojų auklėjo bei mokė vaikus
bedievybės. Dabar kai kurie jų
pradėjo mokyti tikybos. Taip ne
turėtų būti, nes jų pastangomis
buvo išrautas mokinių tikėjimas.
Dabar regim jų mokymo vaisius.
Kuo pavirto jauni žmonės Lietu
voje? Vagia, plėšia, žudo.
Kupiškėnai atsimena: kai mirė
Skapiškio mokytojos St. Mažeiky
tės motina, kuri buvo palaidota
su religinėm apeigom, tai dukrą
mokytoją persekiojo vietinė val
džia, mokytojų kolektyvas! Neat
vyko juk iš Maskvos - tai darė sa
vi žmonės.
Dabar yra jau ir vilties spindu
lių - atsirado gerų tikybos moky
tojų. Vienas tokių pavyzdžių - vie
nuolė Genutė Daukaitė. Tik tokių
mokytojų dėka priaugs daugiau
tikinčio jaunimo ir visa tauta
atsigaus.
Br. Ruginienė,
Kupiškis, Lietuva

APIE ARKIV. MATULIONĮ
Viename susirinkime, kuris
įvyko mūsų Akademijoje 1995 m.
kovo 31 — balandžio 2 dienomis
ir kuriam aš vadovavau, buvo gvil
denami klausimai apie Lietuvą.
Ten susipažinau su kunigu Kons
tantinu Gulbinu. Jis įteikė man
knygą apie arkivyskupą Teofilių
Matulionį. Nuoširdžiai dėkoju
už tą knygą. Perskaitęs ją per
duosiu mūsų bibliotekai.
Hans-Ulrich Schilf, docentas
Red. pastaba. Čia minima knyga
yra santraukinė vokiškoji laida
leidinio “Nemarus mirtingasis”,
išleista Romoje 1986 m. Vokiškai
pavadinta “Erzbishof Teofilius
Matulionis”; išversta į vokiečių
kalbą bei spaudai paruošta kun.
dr. K. Gulbino, kapucino.
“KRONIKA”
Neseniai spaudoje pasklido ži
nia, kad “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronika”, slaptai leista,
siūloma Nobelio premijai. Lietu
voje iš bibliotekų paskolintos
“Kronikos” grąžinamos su išplėš
tais lapais. Pasirodė, sovie
tinės valdžios agentai, kurie šiuo
metu laisvai gyvena, nenori, kad
jų darbai ir pavardės būtų atpa
žįstamos. Bibliotekos knygų nebeskolina ir leidžia tik vietoj skai
tyti. “Kronika” laisvajame pasau
lyje išgarsino Lietuvos kunigų ir
tikinčiųjų persekiojimus ir šiuo
metu jos aktualumas atgyja.
St. Dargis,
Toronto, Ont.

6 psi. • Tėviškės žiburiai

•
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Svetimi kareiviai Merkio slėnyje
Sudrumstas nuostabiai ramus gamtos kampelis šiandien puošiasi
kryžiais, statomais Lietuvos gynėjams. Dviejų brolių tragedija
liudija atkaklų ryžtą nepasiduoti okupantui
VIKTORAS BAKANAUSKAS,
Merkinė
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Trėmimas
Greitai kaimyno languose
pasirodė šviesa, išgirdom kal
bas, šūkčiojimus, durų tranky
mą. Supratom - vyksta trėmi
mas. Išsigandęs pasileidau pas
kaimyną, bet prie pirkios su
laikė sargyba: “Negalima!
Grįžk atgal!”, - šaukė kareiviai.
Po valandėlės iš sodybos iš
važiavo rogės, pilnos žmonių.
Kiti ėjo pėsti. Labai sunku bu
vo ką nors įžiūrėti ar išgirsti
toje baisioje stichijos maišatyje.
Kiek prašvitus, pasigirdo
kaimyno gyvulių bliovimas,
riksmai, šauksmai. Žviegė kiau
lės, supoškėjo keli šūviai. Svir
ne sėmė grūdus, krovė į roges.
Pūga po truputį ėmė rimti.
Po pietų keletas rogių su pri
rištais galvijais, pakrautos
maišais ir įvairiausia manta
išvažiavo iš kiemo. Kartu iš
vyko ir baudėjai. Namuose li
ko šeimininkauti vieni karei
viai. Jie jau turėjo nušovę di
delį bekoną. Dabar apsvilino,
išlupo vidurius ir pametė pus
nyje po langais, gal tokiu bū
du skerdiena buvo apsaugota
nuo šunų ir kačių. Kasdien
pjaustė didelius gabalus, virė
ir valgė apsilaižydami.
Bandymas pagelbėti
Sekančią dieną mus aplankė
kaimyno duktė, kuri gyveno
netoli kaime. Tada sužinojom,
kad sodybos bunkery yra pasi
likę abu jos broliai. Dukra
prašė tėtį kaip nors pranešti
besislapstantiems, apie susi
dariusią baisią padėtį. Kadan
gi tėveliui ir man kareiviai
nedraudė lankytis sodyboje,
todėl sugalvojom tokį planą.
Abu nuėjom prie kaimyno tvar
to lyg šiaudų pasiimti. Tėve
lis užlipo pastogėn, o aš likau
prie malkų krūvos, kur buvo
slėptuvės anga. Už keliolikos
žingsnių vaikštinėjo sargybi
nis. Privalgęs kiaulienos, jis
niūniavo linksmą melodiją,
nekreipdamas dėmesio į mus.
Tėtis numetė žemyn du suriš
tus pėdus šiaudų ir ėmė gar
siai šnekėti, kas darosi čia so
dyboje. Mes žinojom, kad ka
reiviai nesupranta lietuviškai
nė žodžio. Aš stovėjau prie
pačios užmaskuotos angos,
apimtas baimės ir didžiausios
širdgėlos, kad niekuo negaliu
padėti kaimynams. Čia savam
kieme, žemėje, prišvinkusiame
bunkeryje, išbadėję, ištroškę
slepiasi šių namų šeimininkai
ir laukia baisios lemties. O jų
namuose šeimininkauja iš ka
žin kur atsibastę svetimo kraš
to kareiviai.
— Vyrai, mes niekaip nega
lim padėti! Naktį atsargiai išlįskit ir bėkit! Kareiviai čia
bus ilgai - iki pavasario! - gar
siai kartojau tėtės žodžius.
Mūsų kalbą jie turėjo girdėti.

Kratos
Nuo to laiko vis klausėmės
ir stebėjom kaimyno sodybą,
laukdami kokio nors bruzde
sio ar šaudymo. Tai turėjo bū
ti pabėgimo ženklas. Žinoma,
bunkerį jie galėjo palikti ir
nepastebėti. Bet dienos ir nak
tys slinko ramiai. Oras staiga
atšilo. Kareiviai ėmė landžio
ti po visus pastatus, ieškodami
paslėptų daiktų. Klojimo sto
ge rado pistoletą ir žiūronus.
Su tuo radiniu atbėgo pas mus
rėkaudami, kad ten tikrai gy
veno banditų šeima. Mes raminom juos aiškindami, jog tie
daiktai tikriausiai rasti prėjus frontui. Prie klojimo pa
šiūrėje kareiviai rado žemėje
užkastas dėžes su lėkštėmis ir
kitokiais daiktais. Po tokio
laimikio dar labiau ėmėsi vi
sur griozti. Pasidarę metali
nius strypus, badė visus paša
lius. Mes su baime ir nerimu
sekėm jų veiksmus laukdami
baisiausio.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7
(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
(contact lenses).

Galingas sprogimas
Šeštadienio popietę, bai
giantis antrai savaitei po trė
mimo, pamatėm kareivius, ba
dančius žemę prie pačių rąstų,
kur buvo slėptuvė. Išsigandę
stebėjom juos pro langus ramindamiesi, kad bunkeris jau
tuščias. Staiga kareiviai, lyg
susitarę, metė įrankius ir nu
bėgo pirkion. Su trenksmu atsi
vėrė langas. Jo angoje pasiro
dė lengvasis kulkosvaidis. Ka
reiviai su paruoštais automa
tais sukrito sniegan ir ėmė
šliaužti rąstų link. Abstulbę
žiūrėjom į prisiplojusius prie
žemės kareivius ir negalėjom
suprasti, kas atsitiko. “Gal pa
bėgo vyrai” - klausėm vieni
kitus. Bet kodėl nešaudė? Bu
vo aišku, kad jie kažką pamatė
ar išgirdo. Labai lėtai jie šliau
žė priekin. Pagaliau vienas jų
truputį kilstelėjo ir kažką nu
sviedė rąstų link. Į viršų pa
kilo debesys šiukšlių, pagalių
ir nuaidėjo galingas sprogi
mas. Kiek palaukę, kareiviai
vėl pašliaužė. Ten po sprogimo
buvo atsivėrusi nedidelė sky
lė. Į ją įmetė paruoštą užtai
są. Vėl pamatėm stulpą skied
rų ir dūmų. Žemę supurtė dus
lus sprogimas. Kareiviai ilgai
gulėjo nejudėdami. Kai viskas
nurimo, išsisklaidė dūmai, ka
reiviai vis dar atsargiai pri
šliaužė prie atsivėrusios pla
čios angos. Paskui atsistojo
ir ilgai žiūrėjo vidun. Nubėgę
atsinešė kopėčias, virves ir
ėmė kažką traukti viršun. Iš
traukė du kūnus. Dviese atlė
kė pas mus ir visus nusivarė
prie bunkerio. “Kodėl nepasa
kėt, kad čia slepiasi banditai!”
- siuto kareiviai. “O iš kur mes
galėjom žinoti? Tokių dalykų
niekas nepasakoja!” - aiški
nomės.

Broliai nepasidavė
Pamačiau du visiškai išse
kusius, pusnuogius kūnus. Jie
buvo tvirtai aplipę plunksno
mis baisiausiai sužaloti. Ap
link raudonavo kruvinas snie
gas, draikėsi smegenys, dra
bužių skiautės. Man svaigo gal
va, darėsi silpna.

— Kas jie? Ar pažįstat? - šau
kė ir šaukė kareiviai. Patys
matote, kad neįmanoma atpa-,
žinti”, - aiškinosi tėvai. Bet
iš kai kurių ženklų supratom,
kad tai kaimyno sūnūs. Pava
kary atvažiavo stribai ir išsi
vežė lavonus ir tėvelį. Kitą
dieną jis sugrįžo namo.

Vėliau kareiviai pasakė, kad
badydami žemę jie išgirdo po
žemyje šūvio garsą. Po kelių
sekundžių antrą. Spėjama, kad
broliai nusišovė.
Dvi paras lavonai išgulėjo
Merkinės miestelio centre.
Tokia buvo bolševikinė “tradi
cija”. Po to juos užkasė prie
miesčio šiukšlyne. Dabar ten Merkinės kryžių kalnelis. Ja
me ilsisi apie šeši šimtai Dzū
kijos partizanų bei jų rėmėjų.
Aprašytoji tragedija įvyko
1946 m. kovo 31 d.
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Toronto tautinių šokių grupės “Atžalynas” vadovai po metinio koncerto Lietuvių namuose 1995.IV.30 su svečiais
iš Lietuvos. Iš kairės: kpt. K. KURSELIS, V. VITKŪNAITĖ, MACIJAUSKAITĖ, T. HURST, D. PARGAUSKAITĖ,
A. ZILIZNIAK, vyr. Įeit. V. KRASAVINAS
Nuotr. B. Tarvydo

Lietuvos kultūros paveldo klystkeliai
MARTYNAS PURVINAS,
MARIJA PURVINIENĖ, Kaunas
Neseniai dabartinė Lietuvos
valdžia pertvarkė praeities
vertybių apsaugą: panaikino
Kultūros paveldo inspekciją
(kaip savarankišką ir dides
nius įgaliojimus turėjusią ži
nybą), atleido jos direktorių
Naglį Puteikį. Iš toliau žiūrint,
gal tie pakeitimai menkais
atrodo, palyginus su Lietuvos
valstybę užgulusiais rūpes
čiais ir šiandienine ūkio kri
ze. Tačiau valdžios sprendi
mai lietė ne vien kultūros, bet
ir reikšmingus ekonomikos bei
politikos dalykus.
Lietuvos kultūros paveldas tai ne vien senolių rankdar
biai, tautosaka ir kitokios dva
sinės vertybės. Tai ir labai ap
čiuopiami medžiaginiai daly
kai - senamiesčiai, senoviniai
namai bei rūmai, dvarų sody
bos ir kitkas. Netgi nepaisant
jų kultūrinės reikšmės, lieka
didžiulė jų ekonominė vertė.
Akivaizdu, kad labai vertingi
yra sklypai senamiesčiuose patogiuose miestų centruose,
savo išvaizdumu priviliojančiuose minias lankytojų. Kaip
antikvarinės vertybės yra bran
gūs senieji pastatai, leidžian
tys ir pasireklamuoti jų valdy
tojams savosiomis retenybėmis.
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, užsimojus pakeisti
nevykusią sovietinio ūkio sant
varką, norėta privatizuoti tai,
ką beveik prieš pusamžį buvo
nacionalizavęs okupacinis re
žimas. Per gana trumpą laiką
turėjo būti išdalintas didžiu
lis (mūsų krašto mastais) tur
tas, jį pradedant naudoti jau
kitaip - kaip pavienių žmonių
ar bendrovių nuosavybę. Aki
vaizdu, kad tose dalybose ga
lėjo gerai pasipelnyti ne tik
tie, kam atiteko turtas, bet ir
visokiausių žinybų valdinin
kai, prižiūrėję turtą.
Pirmaisiais atkurtos nepri
klausomybės metais Lietuvos
kultūros paveldą buvo paves
ta tvarkyti Paminklotvarkos
departamentui, kuris buvo pa
valdus vyriausybei. Greta jo lyg kokia priežiūros policija veikė Kultūros paveldo inspek
cija, atsakinga tik pačiam par
lamentui - Aukščiausiajai ta
rybai, o vėliau seimui.

Dar Atgimimo laikais daug
buvo kalbėta ir rašyta apie
sovietmečiu naikintą Lietu
vos kultūrą ir jos paminklus,
barti anuometiniai veikėjai,
nepakankamai gynę krašto
vertybes. Nemaža tų kritikų,
dažniau jaunesnių žmonių,
užsimojusių pakeisti nevyku
sią sovietinę pamiklosaugą,
susibūrė į Kultūros paveldo
inspekciją. Paminklotvarkos
departamente daugiau būrėsi
prie senosios tvarkos pripra
tę žmonės. Taip mezgėsi pa
saulėjautą konfliktas - vieni
norėjo greičiau atsikratyti
sovietmečio tvaiko, kiti jau
tė nuoskaudą, kad jaunikliai
suniekino jų ilgos tarnystės
dešimtmečius.
Be abejonės, kultūros pavel
do inspekcijoje pakako viso
kių žmonių - ir savojo darbo
neišmanančių, ir nesąžiningų
pasipelnytojų. Tačiau bent da
lis jų siekė beveik donkicho
tiškų tikslų - rimčiau prižiū
rėti Lietuvos kultūros verty
bes, visus verčiant laikytis
įstatymų. Tad netrukus atsira
do devynios galybės nuskriaus
tų ir nepatenkintų. Daugybė
žmonių negalėjo suprasti, kam
tie įstatymai reikalingi - juk
sovietmečiu buvo įprasta be
jų apsieiti. Tiesa, ir tada po
pieriuose būdavo visko prira
šyta gražiais žodžiais. Tačiau
tų įstatymų nereikėjo laikytis
privilegijuotiems režimo vei
kėjams. Ir tada panašias privi
legijas galėjo nusipirkti anuo
metiniai turtuoliai. O eili
niams žmogeliams tie sovieti
niai įstatymai aplamai nerū
pėjo - pakako kasdienių rū
pesčių.

(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 •

(Nukelta į 7-tą psl.)

Už pietinės Ontario
provincijos ribų
Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
brangiu U.P.S. (United Parcel Service)
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į
mūsų sandėlius.
Telefono
Skambinkite
apylinkių numeriai:
U.P.S.
416,519, 705
1 -800-668-7100
613,514
1-800-465-2876
403,604
1-800-665-2781

Kainos
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų).
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg
$4.75 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: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario
(9 vai. ryto iki 6 vai. vak. nuo pirmadienio iki penktadienio).

DABAR

jimų šiaurinėje Graikijoje ir
Makedonijoje.
Amanda Ragauskaitė paskam
bino kanklėmis. Dr. Živilė Gimbutaitė parodė skaidres iš Pro
fesorės gyvenimo, pradedant 3
metų amžiumi, iki paskutiniųjų
jos gyvenimo dienų, kai ji tapo
mokslininke ir atliko kasinėji
mus bei įvairius tyrinėjimus.
Rašytojo ir žurnalisto Br. Rai
los apybraižą, žvelgiant į Ma
rijos Gimbutienės darbus asmeniškiau, autoriui dėl sveikatos
negalint dalyvauti šiame paminėjime, perskaitė Gediminas
Leškys. Br. Raila prisiminė,
kad per savo žmoną su Alseiko
mis turėjęs giminystės ryšius;
prisiminęs ją kaip gimnazistukę, kuri mokėsi ir muzikos. Su
minėjo tolimesnę pažintį, lydė
jusią iki Kalifornijos, nuosta
biu sutapimu čia apsigyvenus.
Muzikas Rudolfas Budginas
atliko kai kuriuos M. K. Čiurlio
nio kūrinius pianinu.
Rašytoja Alė Rūta paskaitė
savo kūrybos “Tokią aš Tave ma
tau”, duodama tikrą mokslinin
kės vaizdą, likusį jos atmintyje.
“Spindulio” šokėjos atliko liau
dies šokį “Blezdingėlė”. Užda
rymo žodį tarė Gediminas Leš
kys.
Po programos apatinėje salė
je buvo vaišės, suruoštos kuni
gaikštienės Gražinos skaučių
būrelio ir Los Angeles Akade
minio skautų sąjūdžio skyriaus.

Ignas Medžiukas

Gimtasis kaimas — gražiausias
(Atkelta iš 3-čio psl.)

kė mus lietuvių kalbos. Kartu
išmokė dainelių, ratelių ir
kartais vaikiškų vaidinimų.

Man gera prisiminti, kad
Vasario šešioliktąją virš mū
sų namų plasdendavo gražioji
trispalvė. Tai buvo vienkie
myje, kur lietuvišką, gražiau
sią pasaulyje vėliavą, iškel
davo brolis Balys. Nebijoda
mas lenkų policijos, jis kas
met atmindavo ir pagerbdavo
tą brangią Lietuvos šventę.
Visa mūsų šeima mylėjo Lie
tuvą ir jos vėliavą.
Bolševizmo metais mūsų
kaimo žmonės labai nuken
tėjo.
Politinių kalinių buvo dvy
lika: Vaitekėnas Petras ir jo
brolis Edmundas, Semėnas
Antanas ir jo sūnus Alfonsas,
Lapinis Leonas, Meldžiukas
Norbertas, Vaitekėnas Kostas
ir jo brolis Povilas, Subačius
Vaclovas, Meldžiukas Juozas
ir sūnus Zenonas, šio straips-

O štai atkurtosios nepriklau
somybės metais daugybė pilie
čių, puolusių užsiimti priva
čia veikla, staiga aptiko, kad
kažkokia Kultūros paveldo in
spekcija reikalauja laikytis
kažkokių taisyklių, kažką drau
džia, kažką suvaržo. Tą nepa
sitenkinimą garsiausiai pa
reiškė dabartinis Lietuvos
prezidentas, kai toji inspek
cija pasipriešino jo norui sta
tytis vasaros rezidenciją Nido
je, saugomame plote, visokius
reikalavimus pažeidžiant. Tai
irgi buvo negirdėtas dalykas sovietmečiu juk buvo įprasta, Torontiškio “Atžalyno” merginos atlieka meninę programą metinėje grupės
kad bent kiek svarbesniam vei- popietėje Toronto Lietuvių namuose 1995.IV.30
Nuotr. B. Tarvydo

NORDLAND EXPRESS
Nemokamas siuntinių
paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus
tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną
pirmadienį susitarus
tel. 1-800-561-3113

kėjui viskas turi būti leidžia
ma. Taip Kultūros paveldo in
spekcija ir susilaukė dabarti
nės valdžios ir jos rėmėjų rūs
tybės. Būdingai nuskambėjo
kaltinimai jos vadovui - esą
jis nežinomas tarp žymesnių
veikėjų, nemoka su jais gra
žiuoju susitarti. Tai vis soviet
mečio palikti įpročiai - gra
žiai susitarti savųjų tarpe,
nekeliant į viešumą galingie
siems nepageidautinų dalykų.
Daug ką reiškė medžiaginiai
interesai. Priekabi Kultūros
paveldo inspekcija galėjo pa
gadinti pelningus sandėrius,
aptikti slaptas machinacijas,
kurių nestigo audringaisiais
privatizacijos metais.
Tų ekonominių bei panašių
interesų galybę rodo ir vadi
namųjų Lietuvos respublikos
paminklotvarkos žinovų is
torija.
Dar Atgimimo metais su
manyta atrinkti geriausius
Lietuvos specialistus ir jiems
pavesti tvarkyti kultūros pa
veldą, spręsti senų pastatų
bei sklypų likimą ir t.t. Tačiau
kol didžiausieji kovotojai prieš
sovietmečio negeroves mitin
gavo, gudresnieji ir prityrę
tų laikų veikėjai sudarė kva
lifikacinę komisiją tiems žino
vams atrinkti. Į ją tam tikru
būdu kaip architektūros žino
vai (apie kitų sričių - meno
tyros, archeologijos ir pan.
atstovus nesiimame spręsti)
pateko vien tie patys soviet
mečio veikėjai, ir anuomet vis
kam vadovavę, daug žalos Lie
tuvai pridarę. Taip gan paty-

1995 m. balandžio 2 d. Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėje įvyko prof. Marijos
Gimbutienės metinės mirties
sukakties paminėjimas. Pra
dėta susikaupimo mintimis,
kurias išreiškė JAV LB Vaka
rų apygardos pirm. Violeta
Gedgaudienė,
suminėdama,
kad vienoje iš pirmųjų JAV
LB tarybos narių buvo prof.
M. Gimbutienė.
Atidarymo žodį tarė poetas ir
žurnalistas Pranas Visvydas.
Toliau kalbėjo prof. Algirdas.
Avižienis, profesoriaująs UC
LA, buvęs velionės kolega.
Trumpai paminėjo jos biografi
nius bruožus, atliktus darbus
dėstant universitete ir pasieki
mus archeologijos srityje. Jos
pastangomis buvo įvestas lietu
vių kalbos dėstymas šiame uni
versitete. Dėstytoju buvo pa
kviestas Tomas Venclova. Prof.
A. Avižienis prisiminė, kai VD
universitete buvo svarstomas
garbės doktorato pripažinimas
Marijai Gimbutienei, rasta, kad
ji yra iškiliausia moteris, žino
ma kaip mokslininkė visame pa
saulyje. Į tai atsižvelgiant, uni
versitetui būtų garbė jai suteik
ti doktoratą. 1993 m. M. Gimbu
tienė, jau sirgdama atvykusi į
Kauną, dalyvavo garbės dokto
rato įteikimo iškilmėje.
Prof. M. Gimbutienė nebuvo
vien teoretikė dėtstytoja, ji su
organizavo ir vadovavo keletui
svarbių archeologinių kasinė

nio autorė Pranė Vileitaitė.
Partizanai: Tuminas Juozas,
Kazimieras Vileita ir jo tėvas
Jurgis, Norbertas Meldžiukas,
Impolitas Meldžiukas, Zeno
nas Puzonas, Balys Dzešukas,
Vaclovas Vaitekėnas.
Ištremtųjų šeimos: Leono
Lapinio buvo ištremta du kar
tus, Leono Steponėno, Juozo
Tumino, Jurgio Vileitos, Jono
Meldžiuko, Impolito Meldžiuko, Vaclovo Vaitekėno; Pranė
Bučelienė buvo ištremta be
šeimos.
Nors Linkonių kaimas yra
prie pat Gudijos, bet pilnas
Lietuvos mylėtojų ir kankinių.
Vaikystėje ir dąbar jis man
brangus dėl to, kad jame tebeplazda gyva, mylinti Tėvynę,
dvasia. Kaime gyventojų da
bar tik keletas namų, visi kiti
— miestuose, kai kas Adutiš
kyje, bet iš mano vaizduotės
nenyksta tas kaimas, kuris
garsėjo dainomis ir lietuvy
be.
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Lietuvos kultūros paveldo klystkeliai
(Atkelta iš 6-to psl.)

lomis buvo sudaryta beveik
“vienpartinė”
architektūros
žinovų vertinimo komisija. Be
abejonės, ji atitinkamai ir dar
bavosi, atmesdama jiems ne
tinkamų pažiūrų žmones, tuos,
kurie galėjo sutrukdyti pelnin
gas mechinacijas kultūros pa
veldo dalybų laikotarpiu. Už
tat tie vertintojai svarbų Lie
tuvos respublikos paminklo
tvarkos žinovo vardą visai ne
sivaržydami teikė savo pato
giems pavaldiniams ar šiaip
naudingiems žmonėms, kad ir
nedaug ką tenuveikusiems, bet
“saviems”, užtikrinsiantiems
kai kam reikalingų žygių sėk
mę. Visai įdomiai tas svarbus
vardas ir atitinkamos teisės
buvo suteikinėjamos Pamink
lotvarkos departamento val
dininkams - gal kaip savotiš
kas kyšis, užtikrinant jų pa
lankumą.

grobstomi Lietuvos senamies
čiai ir senieji rūmai. Kol kas
tuo domėtis nepatariama - ir
pats smalsuolis nukentės, ir
“nepriklausoma” spauda nie
ko nepaskelbs.

Grįždami prie Lietuvos res
publikos paminklotvarkos ži
novų skyrimo, dar paminėsime
būdingą akibrokštą aname dar
be. Antai, rūpintis senaisiais
miestų pastatais buvo paskirta
dešimtys žinovų. Užtat liau
dies architektūros vieninteliu
ir nepamainomu žinovu buvo
paskirtas tik vienas (ir tas pats
kvalifikacinės komisijos na
rys), jau sovietmečiu savaip
tvarkęs tos srities reikalus,
o dabar jau į devintą dešimtį
įžengęs.

Sparčiai nyksta neištirti se
nieji kaimų trobesiai, išbarsty
ti po visą Lietuvą, reiktų per
žiūrėti sovietinę politiką ta
Taip susiklostė labai įdomi, me bare (puolant tyrinėti, kol
civilizuotuose kraštuose gal dar visai nesugriuvo, anuomet
mažiau žinoma padėtis. Antai, paniekintas “buožių” ir kito
koks nors veikėjas galėjo pa kias sodybas), reiktų prisimin
reikšti savo nuomonę dėl kokio ti ir Mažąją Lietuvą. Tegu sau
seno pastato ar sklypo sena lieka kaip buvę - juk dabarti
miestyje likimo kaip žinovas, nė valdžia irgi aiškina, kad
po to tą nuomonę oficialiai pats pokariu pasiekti didžiausi lai
patvirtinti jau kaip valdinin mėjimai, kad tada buvęs veik
kas. Taip paminklotvarkos vei “aukso amžius” Lietuvos kul
kėjai patys save ir tikrino, pa tūrai...
tys sau nurodymus rašė. Apie
1994 m. apie tas negeroves
taip atsivėrusias galimybes
kalbėjome
tarptautiniame
dar galės rašyti ateities isto UNESCO simpoziume. Kitų po
rikai, nagrinėdami kaip buvo komunistinių šalių specialis

ALFRED FRANZKEIT

Nepasiduok
Iš akmenukų reikėdavo ugnį išskelti,
Iš suakmenėjusios širdies ar sužibs viltys?

O mano kelias vargais nuklotas
Ir debesimis. Ir skausmu mano protas.
Svajonės užplukdė mane kaip vanduo,
Neduoda ugnies mano sielos akmuo,
Nedega niekur, nėra ugnies.
Nėra kur šildytis, nėra vilties.

O vis tiek iš to akmens reikėtų ugnelę išskelti.
Iš suakmenėjusios sielos težybčioja viltys!
(Wehrbleck, 1992.III.22)

Iš šaltinių
Iš šaltinių,
netikėtai užtiktų,
sėmiau šviesą.
Sėmiau saulės žiežirbas,
pumpurėliais degančias,
iš šaltinių —
anksti rytą tekančių.

Iš šaltinių,
netikėtai užtiktų, sėmiau meilę.
Sėmiau meilę.
Sėmiau meilės spindulius,
sielą atgaivinančius,
Iš šaltinių —
anksti rytą tekančių.

(Kaunas, 1993.VI.6-7)

Senstu
Gyvenimo audros jau nebesiaučia
pašėlę, ištvirkę ir be nustojimo.
Jos, rodos, tų metų matą ir jaučia,
nes nėra jėgų kaip anuomet jaunimo...
O leidžiasi saulė man vakaruos —
kas bus? kas miego man duos?
Tyla manęs ieško, berods jau suranda,
žegnoja, ramina švelniai man širdelę.
O nuodėmes gyvo kūno neb’kanda.
Atrodo, lyg eičiau jau lygiu keleliu . . .
Smagu man ir šilta, ir kažkaip saugu —
žinau, kad namolio einu . . .
(Wehrbleck, 1995.III.31)

• Nepriklausomybė gali būti pra
rasta ... ir vėl atstatyta, bet miru
sios tautos jau niekas nebepažadins.
DR. J. GIRNIUS

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės komedija “Pinigėliai” Šiaulių miesto scenoje 1992 metais. Iš kairės hamiltoniškio
“Aukuro” aktorė MARIJA KALVAITIENĖ, “Aukuro” režisierė ir aktorė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ,
šiauliečiai aktoriai - JUOZAS BINDOKAS ir SAULIUS PAULIUKONIS
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C1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

tai skundėsi, kad ir pas juos
panašūs dalykai vyksta. Tik
Lietuvoje apie tai nedrįsta
ma viešai kalbėti. Mūsų mažes
niame krašte nedaug tebuvo ir
kultūros paveldo srities rim
tų darbuotojų. Tad keliems so
vietmečio veikėjams paran
kiau čia toliau viską savaip
tvarkyti, remiantis savais pa
sekėjais ir dabartine valdžia.
Atrodo, kad paminklosaugos
blogybės taps patogiu argu
mentu prieš dabartinius vei
kėjus būsimuose seimo rinki
muose. Jų laukia ir ne vienas
šių barų darbuotojas - gal bū
sima valdžia padarys čia tvar
ką. Tik negerai, kad per šimt
mečius išlikusių Lietuvos ver
tybių likimas turi priklausyti
nuo politikos vingių.

Ta “užburto rato” tvarka, kur
teisybės nesurasi, vis pas tą
patį veikėją sugrąžinamas, iš
maningai taikyta paminklo
tvarkos srityje. Antai, vienam
bankui sugalvojus įterpti į
Šilutės senamiestį nevyku
siai suprojektuotą pastatą,
tai leido nuo sovietmečio už
silikęs vienintelis senamies
čių prižiūrėtojas. Vietos gyven
tojams pasipriešinus tokiam
akibrokštui, buvo iš Vilniaus
atsiųstas kaip teisėjas to rei
kalo spręsti vis tas pats veikė
jas - ir Lietuvos respublikos
žinovas, ir kvalifikacinės ko
misijos narys, ir senamiesčių
prižiūrėtojas. Taip ir kitur
darbuotasi, dėl skaičiaus dar
pasitelkiant savuosius paval
dinius, svarbiam veikėjui ne
prieštaraujančius žmones.
O gal geresnių specialistų nė
nebūta sovietmečio nusteken
toje Lietuvoje? Bet pažiūrėki
me, kam minėtoji “vienpartinė”
kvalifikacinė komisija nesu
teikė žinovo-eksperto vardo.
Tai “Lietuvos architektūros
istorijos” I tomo mokslinis
redaktorius, daugelio knygų
apie Lietuvos architektūrą
autorius, docentas dr. Jonas
Minkevičius, uoliausias dvarų
tyrinėtojas Ričardas Stulpi
nas, Lietuvos senamiesčius
moderniu būdu nagrinėjęs
Vytautas Petrušonis, dešimt
mečiais Lietuvos architektū
ros istoriją tyrinėjusi Mari
ja Rupeikienė ir kiti.
Atstumtiesiems neprikiši nei
sovietmečiu padarytos žalos jie kaip tik priešinosi anuome
tiniams veikėjams, tuometinėms
blogybėms. Tad susiklostė la
bai būdinga padėtis - jau ne
priklausomoje Lietuvoje so
vietmečio veikėjai (vėl užėmę
įtakingus postus), baudžia
tuos, kurie priešinosi okupaci
niam režimui ir tuometiniams
vadams.
Tie sovietmečio veikėjai,
jausdami metų naštą ir palaips
niui besivaduojančios tautos
bruzdesį, skuba pasirūpinti
platesne parama. Taip skam
būs vardai vis tų pačių veikė
jų teikiami savo pasekėjams,
kad ir nelabai rimtus darbus
nuveikusiems, bet reikiamu
momentu savo vadovus vis pare
miančius bei apginančius. Taip
dar daugeliui dešimtmečių už
tikrinamas sovietinių papro
čių gyvavimas - vis naujos pa
našių veikėjų kartos valdys
Lietuvos reikalus, saviems mo
kytojams neprieštaraudamos.
►-«■»<>«■»• •

•

Satyrikės Vytautės Žilinskai
tės sudarytą lietuvių satyros ir
humoro antologiją “įdomiausioji
kaukė” išleido “Vaga” Vilniuje.
Jon ji įjungė ne tik satyrikų kū
rinius, bet ir pas kitus rašytojus
užtiktas humoro prošvaistes. V.
Žilinskaitė neužmiršo ir išeivijos
lietuvių rašytojų, antologijon
įtraukusi Pulgį Andriušį (19071970), Juozą Tininį (1911-1971),
Kazimierą Barėną (1907), Balį
Gražulį (1914-1994) ir Julių Kau
pą (1920-1964).

“Vidurnakčio atminimai”

Dail. Danguolė Šeputaitė-Jurgutienė

Sukrečianti praeitis romane “Situacija”
Jauna rašytoja Jonė Balčiūnaitė išdrįso paliesti dumbliną praeitį,
kurios vengia kiti rašytojai

Stumras suima būrelį Pavilkės inteligentų, kartu ir ku
Rankose — naujai išleista nigą Gaidamauską. Suimtieji
Lietuvoje knyga. Romanas. priversti patys išsikasa sau
Nesimato Lietuvos spaudoje duobes. Stumras ir enkave
nė vienos recenzijos, bet pa distai, bijodami artėjančių
sirodė trumpa žinelė, kad ši vokiečių, aukas skubiai su
knyga, kaip ir visos antibol- šaudo ir palieka neužkastus
ševikinės ir Sibiro atsimini duobėje. Iš po lavonų krūvos
mų knygos, jau apdulkėjusios išsikapsto gyvas eigulis Jur
knygų lentynose. Dabartinė gaitis. Krutėjo truputį per
knygų paklausa — Gavelio ar šautas ir kunigas GaidamausIvanauskaitės erotinės arba kas. Jurgaitis padėjo jam iš
naujosios rusų pornografinės lįsti, bet pakelėje kunigas nu
mirė. Vokiečiams atėjus, į tas
knygos.
Skaitydavau naujųjų Lie pačias Giriakalnio duobes su
tuvos rašytojų romanus ar no verčiama Chaimo Kaco palik
veles ir stebėdavausi temų ta žmona Miriama ir trys jo
nuobodumu. Kartais turėda maži sūnūs.
Gerardą Stumraitė tampa
vau prisiversti ir paskaityti
iki galo. Dauguma rašytojų, NKVD sekretore, vėliau mo
matyt, rašė dar prieš laisvės kosi NKVD mokykloje. Grįžu
atėjimą. Norėdami išvengti si išteka už rajono stribų
raudonosios cenzūros, iš laiko viršininko Rybakovo. Tuo tar
dulkių ištraukė mažai girdėtų pu, neva “banditai”, nušau
Lietuvos didikų gyvenimus. na Gerardos tėvą Pavilkės ko
Taigi tokie rašytojai — bėg munistą Alfonsą Stumrą. Kaip
paaiškėja iš “situacijų”, jos
liai nuo tikrovės.
To negalima pasakyti apie tėvą nužudė stribai, įsakyti
Jonę Balčiūnaitę. Be baimės Chaimo Kaco, kuris visą lai
ji pasineria į baisų mūsų tau ką dėjosi dideliu Gerardos
tos likimo dumblą ir, tik tru globėju.
putį galvą iškišusi šaukia apie
Gyvenimas Lietuvoje buvo
įvykius Lietuvoje prieš pus ugnis ir žaibai. Kankinami
šimtį metų.
jauni vyrai, įtarti partiza
Jos knygos veikėjai — ilga nais, seniai, net ir vaikai. Ra
galerija tautos išdavikų, suk jono NKVD galva Kacas, Ry
čių , melagių, vagių, žudikų bakovas, Gerardą Stumraitėir inkvizitorių.
Rybakova yra pagrindiniai
Pagrindinė veikėja gyvena kankintojai.
vietovėje Pavilkėje. Pirkelė
Kaip kai kurie gamtos gyvū
— šiaudiniu apipešiotu stogu. nai, bolševikai ne tik naikino
Audrotais žiemos ir rudens ideologinius savo priešus, bet
vakarais drėgna ir šalta. Pra ir rijo vienas kitą. Kaco įskųs
ūžiančios vėtros tyčiojasi iš tas dingsta Rybakovas. NKVD
pirkios gyventojų.
išsiunčia Gerardą Sibiran
Gerardos Stumraitės tėvas cenzūruoti lietuvių tremtinių
— senas isteriškas žmogus, laiškų. Rybakovui pasiseka iš
nepripažįstąs jokio gailesčio, vyti Chaimą Kacą iš Lietuvos.
jokios artimo meilės. Gerar
Aprašoma scena Sibire, kur
dos motiną jis laikė darbi
Gerardos
NKVD viršininkė ir
niu gyvulėliu. Tai Alfonsas
Gerardą
buvo
įsakytos nusi
Stumras. Pavasarį jis nesodi
kratyti
gulagų
merginų
pagim
no bulvių nei sėjo sėklų. Per
naktis vogė mišką iš valdinių dytais kūdikiais. Beskaitant
girių ir prekiavo su žydais. atrodo, kad ir Dantės praga
Didesnę laiko dalį praleisda ras neatrodo toks baisus. “Kė
vo Chaimo Kaco užkandinėje. bule įsivyravo keista tyla. Kū
Tai busimasis komunistų vei dikius puolė uodų spiečiai,
jie vis kartkartėmis knerkčiokėjas.
ja.
Gerardą įsitaisiusi savo
Tokių Stumrų buvo kiekvie
senoje
vietoje, kojomis už
name Lietuvos valsčiuje. Po
čiuopė
pasimirusio
vaiko mir
bolševikų
tankų
atvykimo
ties
ledą
”
.
jiems atsidarė nauji keliai,
Romano veikėjai juda ne
nauji lobiai. Chaimas Kacas
paprastu
greičiu. Tai pirmas
staiga pasirodė su naujutėle
toks
dinamiškas
moters kūri
saugumiečio uniforma.
nys Lietuvoje. Su nepaprasta
Birželio vidury keliai buvo intriga. Kas paims šią knygą
pilni sunkvežimių. Vienas pri į rankas, nepadės jos nepabai
važiuoja prie mokyklos. Al gęs. Autorė palietė mūsų tau
fonsas Stumras, lydimas en tos žiaurią dumbliną praeitį,
kavedistų, įsiveržia su triukš kai tauta vaitojo savo sūnų iš
mu į mokytojų Bilių kamba davikų
kankinama.
Vieno
rius, griebia seną mokytoją poeto žodžiais: “Net ir ak
už atlapų. Dejuodamas moky menys verkė pakelėse”.
tojas vadavosi iš savo buvu
Knygos pabaiga? Jos nėra.
sio mokinio rankų. “O tu, Al Gerardos
Stumraitės-Rybafonsai, esi Judas, už tavo bai kovos, Rybakovai, Kacai kas
sius darbus prakeikimas kris mėnesį kišenėn kemša riebias
ant tavo vaikų galvos”. Duk pensijas. Jie visi tebevaikš
tė Gerardą padėjo tėvui ir čioja Lietuvos gatvėmis.
NKVD kareiviams kraustyti
Jonė Balčiūnaitė — talen
mokytojų turtą. Apgriuvusi tinga jauna Lietuvos rašyto
Stumrų klėtis pilna pribyrė ja. Kol kas šios temos vengia
jusių daiktų ir drabužių. Ir beveik visi Lietuvos rašyto
niekam dėkui nereikėjo sa jai.
kyti.
Jonė Balčiūnaitė, SITUACI
JA. Romanas. Leidykla “Va
Prasidėjus
vokiečių-rusų
ga”. Vilnius, 1993.
karui, Chaimo Kaco įsakymu
HENRIKAS KUDREIKIS

Keramikė Jolanta ir tapyto
jas Jurgis Janavičiai, Austra
lijos lietuviai, gyvenantys Sidnio
North Manly priemiesty, tradici
nę metinę parodą 1994 m. pabai
goje surengė dviejuose savo na
mo kambariuose. Juose jie buvo
sutelkę apie 300 lankytojams par
duodamų keramikos ir tapybos
darbų. Jolantos ąsočiai, vazos,
lėkštės ir puodukai šįkart buvo
papuošti ramunėmis bei liaudies
raštų motyvais. Jurgio tapybos
darbuose vyravo “Piliakalnių”
serijai skirti kūriniai. Mat 1994
m. vasarą jiedu viešėjo Lietuvo
je. Šiais metais Jolanta ir Jur
gis Janavičiai savo kūrinių paro
das planuoja surengti Kaune ir
Vilniuje.
Baltimorės lietuvių pensinin
kų klubas š. m. kovo 19, sekma
dienį, surengė kultūrinę popietę
Lietuvių namų svetainėje. Joje
savo eilėraščius skaitė Lietuvo
je ilgai viešėjęs Kazys Bradūnas,
šiemet naują eilėraščių knygą
“Ruduo mėnulyje” išleidęs Alek
sandras Radžius ir Stasė ŠakytėSurdokienė. Popietėn savosios
beletristikos kūriniais įsijungė
ir rašytojas Jurgis Jankus, Kazio
Bradūno, Alfonso Nykos-Niliū
no, Balio Sruogos poezijos ištrau
komis — aktorius Juozas Palu
binskas, tą dieną šventęs am
žiaus aštuoniasdešimtpenkmetį.
Sukaktuvininkas yra baigęs rež.
Andriaus Olekos-Žilinsko vado
vautą dramos studiją 1933 m.,
dirbęs Kauno, Klaipėdos ir Vil
niaus dramos teatruose.
Dailės entuziastas Juozas Mačėnas, gyvenantis Lemonte prie
Čikagos, amžiaus aštuoniasde
šimtmetį paminėjo Pasaulio lie
tuvių centro galerijoje sureng
ta apie 60 aliejiniais ir akrili
niais dažais mėgėjiškai atliktų
tapybos darbų paroda. Joje
vyravo peizažai, natiurmortai ir
portretai. Dailę jis privačiai
studijavo pas tris mokytojus.
Tarp jų buvo ir žymusis dail.
Adomas Varnas, Čikagoje sulau
kęs šimto metų amžiaus.
Kauniečių dainų ir šokių an
samblis “Žilvitis”, pernai pa
kviestas koncertams Floridos Or
lando mieste, dėl vizų ir kitų pro
blemų atvyko dviem savaitėm tik
š. m. vasario pabaigoje. Pirmoji
savaitė buvo skirta “Žilvičio” kon
certams Orlande ir vienam kon
certui Disney World pramogų
miestelyje. Antrąją savaitę žilvitiečiai surengė koncertus Flo
ridos lietuviams Daytonos Beach
ir St. Petersburgo klubuose. Ten
juos, skubančius grįžti Kaunan,
globojo vietiniai lietuviai. 1957
m. įsteigto “Žilvičio” ansamblio
vadovė ir choreografė nuo 1979
m. yra Danutė Petrauskaitė. “Žil
vičio” orkestrėliui dabar vado
vauja Romanas Urniežius, kank
lininkėms — Irena Mintauskienė,
vokalinei grupei — Roma Paulavičienė. Ansambliui priklauso
apie 60 kauniečių moksleivių,
bet koncertinėje išvykoje Floridon dalyvavo tik pora trečdalių.
Mat jiems patiems teko padengti
kelionės išlaidas.
Stasiui Lozoraičiui, diploma
tui, atgimusios dabartinės Lie
tuvos ambasadoriui, mirusiam
Vašingtone 1994 m. birželio 13 d.,
paminklas bus pastatytas Kaune.
Šio miesto savivaldybė pamink
lui jau paskyrė 150 kvadratinių
metrų sklypą K. Donelaičio gat
vėje prie buvusio Lietuvos ministerių kabineto pastato, kurio II
aukšte 1935-39 m. gyveno Lozo
raičių šeima. Netoliese yra ir
Vytauto Didžiojo universiteto
rūmai, kuriuose S. Lozoraičiui
buvo suteiktas šio universiteto
garbės daktaro laipsnis. Velionies atminimo įamžinimu rūpina
si specialus komitetas, kuriam
priklauso Lietuvos seimo narys
Kazimieras Kuzminskas, Kauno
pensininkų sąjungos vicepirm.
Marija Garšvienė, Šv. Kryžiaus
(Karmelitų) šventovės klebonas
kun. Algimantas Keina, velionies
giminės ir Kauno miesto archi
tektai. 1994 m. rugsėjo 22 d. šio
miesto taryba JAV palaidotą S.
Lozoraitį paskelbė Kauno garbės
piliečiu.

Ievos Simonaitytės (1897-1978),
Klaipėdos krašto rašytojos, tra
dicinė literatūrinė 1994 m. pre
mija buvo paskirta jūrininkui Vy
tautui Brenciui už eilėraščių kny
gą jūros ir pajūrio temomis “Po
klajonių ženklu”. Premijos mece
natas — kelių grupių sudaryta
bendrovė “Klaipėdos termina
las”.
Kalbininkas prof. dr. Alek
sandras Vanagas, gimęs 1934 m.
rugpjūčio 12 d. Buivėnų kaime,
dabartiniame Kupiškio rajone,
mirė balandžio 13 d. Vilniuje,
pakirstas sunkios ligos. Balan
džio 15 d. velionis iš Lietuvių
literatūros ir tautosakos institu
to salės palaidotas Vilniaus An
takalnio kapinėse. Baigęs viduri
nę Subačiaus mokyklą, jis 1954-59
m. studijavo lietuvių kalbą ir lite
ratūrą Vilniaus universitete. Bai
gęs studijas, dirbo lietuvių kal
bos ir literatūros institute: nuo
1959 m. — toponimikos grupės,
1977-87 m. — dabartinės lietuvių
literatūrinės kalbos skyriaus, nuo
1987 m. — žodynų skyriaus vado
vu, nuo 1984 m. — ir instituto di
rektoriaus pavaduotoju. Velio
nies kalbinį palikimą sudaro: mo
nografija apie Lietuvos hidroni
mų darybą (1970), “Lietuvių hid
ronimų etimologinis žodynas”
(1981), “Lietuvių hidronimų se
mantika” (1981), “Mūsų vardai ir
pavardės” (1982). Velionis nuo
1990 m. vadovavo atkurtam Lie
tuvių kalbos institutui. Jis buvo
didelis Lietuvos vandenvardžių
tyrinėtojas ir jų specialistas,
Lietuvos mokslų akademijos na
rys korespondentas. Už nuopel
nus lietuvių kalbotyrai jam šie
met buvo paskirtas Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Gedimino
III laipsnio ordinas.
Baletmeisteris Bronius Kelbauskas, žymusis baleto šokėjas,
gimė 1904 m. gruodžio 25 d. Lie
pojoje, mirė Vilniuje 1975 m. bir
želio 9 d. Šokti mokėsi Kaune Olgos Dubeneckienės, Nikolajaus
Legato, Pavelo Petrovo, Geor
gijaus Kiakšto baleto studijose,
tobulinosi Londone ir Paryžiu
je. Lietuvos operos teatro pasta
tymuose Kaune pradėjo šokti
1922 m. Lietuvos baleto teatre
šoko 1925-44 m., įsijungęs ir į
pedagoginį bei baletmeisterio
darbą. Po II D. karo į Vakarus
pasitraukusius baleto solistus
jis pakeitė ne atsivežtais iš Mask
vos, bet Kaune turėtais savo mo
kiniais. Iš jų išaugo talentingi
šokėjai Tamara Sventickaitė,
Aliodija Ruzgaitė, Henrikas Kunavičius, Česlovas Žebrauskas,
Vytautas Grivickas. Baletmeis
terio B. Kelbausko devyniasde
šimtosioms gimimo metinėms bu
vo skirtas premjerinis L. Minkaus
baleto “Don Kichotas” spektak
lis.
Aktoriaus ir rež. Juozo Milti
nio, Panevėžio dramos teatro
įsteigėjo bei jo ilgamečio vadovo,
vardu kovo 28 d. buvo pavadinta
VII-ji vidurinė šio miesto mokyk
la. Tos 1967 m. pastatytos mokyk
los direktore yra buvusi lituanis
tė I. Kačinskaitė, su kitais moky
tojais puoselėjusi mintį apie jos
humanitarinį profilį. Tą mintį da
bar įgyvendino jos direktorius
Vytautas Raišys, pagrindinį dė
mesį paskyręs teatro menui. Juo
zo Miltinio mokykloje jau yra
penkios teatro klasės, vadovau
jamos mokytojų Algio Želvio,
Dalios Vaškienės, Romos Matu
sevičiūtės ir talkininku dirban
čio dramos teatro aktoriaus Vid
manto Fijalkevičiaus. Be teatro
istorijos, jo teorijos, prakti
nių užsiėmimų vyresnėse klasėse,
J. Miltinio mokykloje dėstomos
užsienio kalbos, sustiprinta gim
toji kalba, istorija, geografija
ir biologija, daugiausia orientuo
jantis antropologijon. Aktoriai
J. Miltinio mokykloje nebus ruo
šiami. Pasak direktoriaus V. Rai
šio, ši mokykla tik stengsis išug
dyti estetus, sugebančius mąsty
ti ir mokančius suprasti. J. Mil
tinio vardo suteikimas šiai mo
kyklai kovo 28 d. buvo pradėtas
jam skirtomis Mišiomis Kristaus
Karaliaus katedroje, mokyklos
vėliavos pašventinimu. Pamoko
se buvo prisiminti J. Miltinio
žodžiai: “Žmogus pats sau — pati
didžiausia paslaptis”. Prie mo
kyklos buvo atidengta skulpto
riaus Alfredo Pajuodžio sukur
ta lenta. Iškilmės baigtos teat
ralizuotu koncertu. Moksleiviai
inscenizavo ir suvaidino Bro
niaus Radzevičiaus novelę “Žmo
gus sniege”. Prisiminimais da
lijosi dramos teatro atstovai V.
Blėdis, S. Varnas, E. Šulgaitė.
J. Miltinio mokykla ir teatras
pasirašė bendradarbiavimo su
tartį.
V. Kst.

8 psi. • Tėviškės žiburiai
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^Parapijos kredito kooperatyvas
------r----- 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8
yV/V Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

7-t-a

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

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

Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.......... 6.50%
180-364 d. term, ind.......... 6.75%
1 metų term. Indėlius...... 6.75%
2 metų term. Indėlius...... 6.75%
3 metų term. Indėlius...... 6.75%
4 metų term, indėlius...... 7.00%
5 metų term. Indėlius...... 7.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 7.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.25%
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25%
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25%
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 7.25%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.50%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.75%
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk..................4.00%

Asmenines paskolas
nuo ..................... 8.50%

Sutarties paskolas
nuo .....................

8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9.00%
2 metų ................ 9.25%
3 metų ............... 9.50%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 Ir 3 metų .... 7.75%

“Aušros” C kl. berniukų komanda, laimėjusi ŠALFASS-gos pirmenybėse
Hamiltone 1995 m. balandžio 29-30 d.d. I vietą. Klūpo iš kairės: A. Jonušonis,
J. Hurst, V. Ruslys, R. Rupf. Stovi iš kairės: L. Hurst (treneris), C. Dyer, J. Wil
kinson, T. Pranaitis, B. Kazregis, S. Ignatavičius (treneris)
Nuotr. Sig. Krašausko

Ateitininkų žinios

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius Iki 75%
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.
AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/|
ELECTRICAL
DvL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
• ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS w ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS refrigeration
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas. Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
• Indą plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
viryklas
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

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

Ali THE

WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
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
Tel.

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Countrywide

29-30 d.d. Toronto “Vyčio” mergaičių C klasės komanda, laimėjusi I vietą. Klūpo
iš kairės: Bernardeta Ramanauskaitė, Aleksa Pacevičiūtė, Audra Pacevičifltė,
Kristina Duliūnaitė. Antroje eilėje iš kairės: Renata Ramanauskaitė, Adelė
Radžiūnaitė, Venesa Juzėnaitė, Alana Juzėnaitė, Aleksandra Valadkaitė,
Jesica Kaknevičiūtė. Treneriai: Rymanta Kaknevičienė ir Arūnas Duliūnas
Nuotr. Sig. Krašausko

Jaunučių krepšinis
Hamiltone, Ont. 1995 m. balan
džio 29-30 d.d. įvyko ŠALFASS-gos
jauniausiųjų klasių krepšinio me
tinės pirmenybės. Jose dalyvavo
33 komandos: Detroito “Kovo” — 3,
Filadelfijos “Aro” — 1, Čikagos ASK
“Lituanicos” — 3, Klivlando “Žai
bo” — 4, Londono, Ont., “Kovo” — 2,
Toronto “Aušros” — 7, Toronto “Vy
čio” — 6 ir Hamiltono “Kovo” — 6.
Iš viso 339 žaidėjai, 32 treneriai
ir penkių klubų pirmininkai.
Šeštadienį varžybos vyko dvie
jų mokyklų šešiose salėse, o vakare
sportininkų priėmimo vakaras (Piz
za Party). Vyresniems — zuikių po
būvis, kurį surengė Giedraičio žūklautojų-medžiotojų klubas.

Sekmadienio rytą — sportinin
kams pamaldos “Aušros Vartų”
šventovėje. Po jų vyko visų klasių
baigminės rungtynės, kurių metu
buvo įterpta oficialioji pirmeny
bių atidarymo dalis. Jai vadovavo
organizacinio komiteto pirm. M.
Gudinskas. Sportininkus sveikino
K. Deksnys, KLB Hamiltono apy
linkės valdybos pirmininkas ir
ŠALFASS-gos pirm. A. Šileika. Kun.
J. Liauba, OFM, pakviestas ištrau
kė pirmuosius loterijos bilietus.
Hamiltono LSK “Kovo” darbuotojų
dėka pirmenybės buvo labai gerai
suorganizuotos. Paminėtinas pui
kiai paruoštas leidinys su išsamia
informacija, varžybų lentelėmis
ir skoninga išvaizda.

Pirmenybių laimėtojai: Jaunių B
klasėje (7 komandos) — baigmėje
Klivlando “Žaibas”, nugalėjęs Ha
miltono “Kovą” tapo ŠALFASSgos meisteriu. Čikagos “Lituanica”, laimėjusi prieš.Toronto “Auš
rą”, užėmė trečią vietą.
Jaunių C kl. (8 komandos) — baig
mėje Toronto “Aušra”, laimėjusi
prieš Hamiltono “Kovą” (74:58),
tapo meisteriu. Trečią vietą laimėjo
Klivlando “Žaibas”, nugalėjęs Lon
dono “Kovą” (81:24).
Jaunučių D kl. (8 kom.) — Toron
to “Vytis”, laimėjusi prieš “Aušros”
bendraamžius (47:19), tapo meiste
riais, o trečioje vietoje liko Kliv
lando “Žaibas” po pergalės prieš
Hamiltono “Kovą” (28:21).
Jaunučių E kl. (4 kom.) — Hamil
tono “Kovas” iškovojo meisterystę, nugalėdamas Klivlando “Žai
bą" (26:22). Trečioje vietoje liko
Toronto “Vytis”, nugalėjusi Det
roito “Kovą” (39:13).

“Molekulių” (6-8 m. amžius, 3 ko
mandos) — meisteriu tapo Hamil
tono “Kovo” mažieji, nugalėję To
ronto “Vytį” (25:16) ir Detroito “Ko
vą” (43:17). Hamiltono “Kovo” ko
mandoje žaidė net 23 krepšininkai,
kuriems vadovavo treneriai R. An
tanaitis ir J. Orvidas. “Vyčio” ko
mandoje — 12 žaidėjų, jiems vado
vavo treneriai V. Radžiūnas ir E.
Stravinskas. Detroito “Kovas” - 7
žaidėjai, treneris Ek. Kasputis.
Mergaičių C klasėje varžėsi trys
komandos. Toronto “Vyčio” mergai
tės baigmėje, laimėjusios (34:30)
prieš Hamiltono “Kovą”, tapo meisterėmis, “Aušrai” teko tenkintis
trečiąja vieta. Sig. K.

WESTSIDE REALTY INC.
Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,

šome kreiptis šiais telefonais: darbo - 905
896-3333 (24 vai ); ML

prašau man paskambinti.

FAX 905-848-5327. H

4

Tarpininkavimo
mokestis (komisas)

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

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 8.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų .......... ...... 8.25%
2 metų .......... ..... 8.25%
3 metų .......... ..... 8.50%
4 metų ................ 8.75%
5 metų ........... ..... 8.75%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.50%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per

00 milijonų dolerių

Nemokama narių gyvybės drabda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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

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

Telefonas 416 532-1149

IžaBALTIC

construction

Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų,
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas ^dažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas astogai • įvairūs cemento darbai • kiemų
sutvarkymas • prieplaukos (garažai • tvoros • židiniai • virtuvės,
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas • šildymo ir vėsinimo
sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. • 18 metų
patirtis • Nemokamas įkainavimas • Speciali kaina rudens ir žiemos
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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

PAŽADU JUMS
24 valandų
tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
ANTANAS
pirkimo ar pardavimo klausimais
GENYS
sutton group - assurance realty inc. realtor

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1 -905-436-9903
FAX 1 -905-728-5745

ALGIS ar STEFA MEDELIAI
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos. Kreipkitės
visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. Reikalui esant atva
žiuojame į namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

KELIONĖS l LIETUVĄ
Parduodant ar perkant nekilnojamo turto

nuosavybę,

JUOZUI EIMIUI RAMUI

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1

nuo 4.5%

Fax 416 620-8015

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.

darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio)
pagal užsakovo pageidavimus.

Toronto, Ontario M9C 5L.2

Tel. 416 767-9000

MOKA:
6.50% už 90-179 dienų term, indėlius
6.75% už 180-364 dienų term, indėlius
6.75% už 1 m. term, indėlius
6.75% už 2 m. term, indėlius
6.75% už 3 m. term, indėlius
7.00% už 4 m. term, indėlius
7.25% už 5 m. term, indėlius
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.25% už RRSP ir RRIF ind.
(variable rate)
7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
7.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.
(gyvybės drauda)
4.50% kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
(US dol.Sav.Acc.).

Skautų veikla
• Visi Filisterių skautų sąjun
gos skyriai (pirmininkai, ryšinin
kai, atstovai ar pavieniai nariai)
prašomi iki šių metų gegužės 31 d.
atsiųsti naujai FSS centro valdy
bai aktyvių (ir neaktyvių) narių
sąrašus su pilnais adresais ir tele
fono numeriais. Sąrašus siųsti ne
seniai išrinktai FSS CV-bos pirmi
ninkei s. fil. Vilijai Kerelytei,
7271 S. Harlem, Bridgeview IL
60455, telefonas 708 594-0400. Inf.

Projektuoju ir gaminu paminklus,

Raimundas Pacevičius

290 North Queen Street, Suite 112

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS

• 'jg

Adresas: 1528 Dundas St. West,
Mississauga, Ontario L5C 1E4.

Lina Kuliavienė

Moksleivių ateitininkų “ratukų
išvyka” rengiama sekmadienį, ge
gužės 28 d. Visi moksleiviai
kviečiami atsivežti dviračius ar
ba “rollerblades” ar kitokius ratu
kus į 10.15 vai. Mišias Prisikėlimo
parapijoje. Po Mišių kun. Edis
Putrimas ir Rūta Rygelienė lydės
išvyką ant ratukų nuo parapijos
į Toronto salas. Atsivežti savo
maistą ir $5 keltui į salas ir gėri
mui. Kuopos valdybos pirmininkė
Lidija Pranaitytė. Vicepirminin
kas Stasys Kuliavas, nariai ren
giniams: Linas Ruslys ir Arūnas
Radtkė.
Moksleivių ateitininkų Toronto
Stasio Šalkauskio kuopos atsto
vės Lidija Puterytė ir Vilija Pet
rauskaitė gegužės 6-7 d.d. savait
galį dalyvavo Klivlando Ateitinin
kų šeimos šventėje: penktadienį
moksleivių susirinkime, o sekma
dienį su Toronto kuopos vėliava
Mišiose ir šventės akademijoje;
jos sveikino Toronto moksleivių
ateitininkų vardu.
Savaitgalis Wasagoje gimnazis
tams
organizuojamas Toronto
moksleivių ateitininkų birželio
17-18 d.d. “Kretingos” stovykla
vietėje. Programą paruošė kun.
Edis Putrimas. Kviečiamas jauni
mas nuo 7-8 skyriaus iki gimnazi
jos 13 skyriaus ne tik iš Toronto,
bet ir iš kitų miestų. Pradžia šeš
tadienį, birželio 17 d., 10 v.r., pa
baiga sekmadienį, birželio 18 d.
tuojau po pietų. Kaina $20 asme
niui. Atsivežti savo patalynę, šil
tus drabužius bei sporto reikme
nis. Apie dalyvavimą pranešti
globėjams, kun. E. Putrimui 416
533-0621 arba Gabijai Petrauskie
nei 416 232-0930. G.P.

/■V&AA
-\_J J _
PARAMA

5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

namų 905-524-3899;

Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Dar apie Sabonį
Straipsnyje “Arvydas Sabonis
išvedė ‘Real’ į Europos čempionus"
Niujorko dienraštis “Novoje Ruskoje Slovo" 1995 m. balandžio 15 d.
laidoje rašo: “Europos krepšinio
klubų čempionas jau yra žinomas.
Aštuntą kartą juo tapo Madrido
‘Real’, kuris įtemptoje kovoje lai
mėjo prieš graikų ‘Olimpiakos’ 74:
61. Tuo būdu ir vėl ‘Real’ sėdo į Eu
ropos krepšino sostą.
‘Lietuvos princas padarė stebuk
lą’, ‘Sėkmingiausia naktis ‘Real’
istorijoje’ (...) Geriausiu žaidėju
buvo Arvydas Sabonis, kurį čia va
dina ‘Lietuvos princu’ (...) Visa
padarė šaltakraujiškas ir rezulta
tyvus Sabonio žaidimas, kaip pa
prastai, taip ir dabar jis pelnė
daugiausia taškų — šį kartą 23.”
Savo žaidimu išsiskyrė lietuvių
kilmės amerikietis Arlauckas, kuris
sėkmingai pakeisdavo Sabonį, kai
šis palikdavo aikštelę. Madrido
dienraštis “El Pais” balandžio 16
d. laidoje rašo, kad “Real” pirmi
ninkas Ramon Mendoza stengsis at
naujinti sutartį su Saboniu. Po Eu
ropos taurės laimėjimo 2000 žmo
nių Madrido stadione entuziastin
gai sveikino laimėtojus, o Atėnų
gatvėse dėl “Olimpiakos” pralai
mėjimo kilo riaušės.
Atrodo, kad Arvydas Sabonis pa
teks ne tik į Lietuvos, bet ir į Ispa
nijos krepšinio istoriją. J.B.

1678 Bloor Street West
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visais atvejais prašau kreiptis

RE/MAX

West Realty Inc.

Toronto. Ontario M6P 1A9

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231 -4937,

(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų) ne§joj te| 41 6 802-1 029, FAX 41 6 769-1 524.
QUEENSWAY-PARKLAWN. Skubiai parduodamas vieno miegamojo butas.
Prašo $49,900.
EGLINTON-CALEDONIA rajone parduodamas atskiras 3 vienetų-butų namas.
Idealus viengungiui išnuomojant 2 butus už $1500 mėnesiui. Prašo $229,900.
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS

VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą,
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną,
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų
gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS.
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS.
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 10 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

I

Žmogiškų jausmų peizažai
Dail. Danguolės ŠeputaitėsJurgutienės parodą rengia
Anapilio moterų būrelis gegu
žės 27-28 d.d. Jos kūriniai mišrios technikos popieriuje
ir drobėje, kartais su kolažo
elementais bei tapyba drobėje
su akriliniais dažais.
Savo paveikslus ji vadina
“suabstraktintais”. Jie parem
ti gamtos, žemės ir erdvių for
momis, fragmentais bei moty
vais. “Gamta vaizduojama kaip
ją mato atminties akys ir jaus
mai”, - sako dailininkė. “Mėgs
tu vaizduoti nakties mistiką,
skaidrios mėnesienos nuotai
ką, pilnaties mėnulio formą...
ne tik formaliai kaip apskri
timą, bet ir simboliškai kaip
vieną pagrindinių žmonijos
amžinybės simboliu.”
Dailininkė dirbo vaistinin-

Dr. Gina J, Ginčauskaitč
optometristė
1551 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A5
(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal
susitarimą

ke Detroito “Ford” ligoninėje,
vėliau studijavo meną Angli
jos Londone. D. Jurgutienė su
savo kūriniais yra dalyvavusi
ne tik lietuvškose parodose
Toronte, Čikagoje ir Detroite,
bet yra atkreipusi vertinimo
komisijų ir meno kritikų tei
giamą dėmesį viešose paro
dose Mičigane, Niujorke ir Či
kagoje. Jos kūriniai yra paskli
dę Kanadoje, Angllijoje, Japo
nijoje, JAV ir Lietuvoje bei
išspausdinti knygose “The Ar
tistic Touch: Ideas and Tech
niques” (Christine M. Urvin,
apžvelgianti 65 menininkus)
ir Algimanto Kezio “Lithua
nian Artists in North Ameri
ca” (1994).
Detroito Carey galerijoje
gruodžio mėnesį rodomus
“Odisėjos” ciklo paveikslus
Jurgis Jankus apibūdino kaip
neįprastos formos ir spalvų
derinius, persunktus žmogiško
jausmo. J. Udrienė rašė, jog
“šalia atgaivos ir estetinio
pasitenkinimo, jos kūriniai su
teikia įžvalgą į gamtos ir žmo
gaus sąveiką”.

Vilioja galimybė patiems pa
matyti jos “vidinius peizažus”...
Danguolės Jurgutienės paro
dos atidarymas įvyks šeštadie
nį, gegužės 27 d., 5 v.v. RSJ

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima pacientus
ir vakarais
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Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r. m.t.
20 High Park Blvd., Toronte.

Gydomasis masažas (‘‘Craniosacral Therapy”)
Priima pacientus pagal susitarimą

Telefonas 41 6 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą
padengia pilnai ar iš dalies,.

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (į pietus nuoQEW)

LYTĖ, ANGELINA BINGELIĖNĖ

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS Į LIETUVĄ $$$$
Greitai ir garantuotai pristatpme Amerikos ir Kanados dolerius
gavėjui į rankas, ir pasirašytą pakvitavimą jums atsiųsime. Per
siuntimas iki $2,000.00 4% plius pristatymas. Siunčiant daugiau
kaip $2,000.00 tik 3% plius pristatymas. Galime nuvežti (Lietuvą
palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.

Siunčiama suma .....................
Patarnavimas 4% arba 3%.......
Pristatymas į rankas..............
Iš viso:......................................
Siuntėjas:................................ ......

AMER. DOL.
$ ......

KAN. DOL.
$ .....................

................. 12.00
$ ................. 00

.....$15.00
$ .... ............. 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

Vienintelis Kanadoje
lietuviškas kelionių biuras
kviečia keliauti kartu!

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
Dail. DANGUOLĖS ŠEPUTAITĖS-JURGUTIENĖS kūrinių paroda įvyks Anapilyje, Mississauga, Ont., 1995 m.
gegužės 27-28 d.d. Nuotraukoje dailininkė prie savo kūrinių “Kelionė namolei” ir “Tolimi kraštai”

duo buvo lyg plekštelėjimas į
kaktą sakant: suprask, vaikine,
tavo
nerūpestingos dienos bai
Toronto tautinių šokių ansambliui “Gintaras” - 40 metų. Tie metai
giasi, artėji į suaugusių pasau
jo nepasendino. Buvusio gintariečio atsiminimai
lį; gal jis skamba gražiai, bet
ANTANAS ŠILEIKA
kai kur iš balkonų ir Venecijos bus ir daug karčių dienų.
Kam skubėti greičiau negu
Visi kiti sensta, o Toronto “Gin “gražuolės” stebi mus. Prie mū
reikia į suaugusių gretas? “Gin
sų
gondolos
prisiartina
kita
gin

taras” nesikeičia. Man irgi nese
taras” yra laikotarpis mūsų at
niai suėjo 40 metų. Kaulai lyg ir tariečio gondola:
siminimuose, kuris niekada ne
—
Paragauk,
Antanėli,
geriau

pradeda girgždėti, po pietų nori
pasens, kaip ir “Gintaro” šo
si truputį numigti ir nuo raudono sio vyno visoje Italijoje!
kėjų
grupė niekada nesensta.
—
Dėkui!
vyno galvą skauda. Tačiau, kai
Ak, tie gintariečiai, jie vienas
Mūsų dienos “Gintare” buvo
stebiu “Gintaro” šokantį jauni
mą, jie atrodo visiškai tokie pa kitam kaip broliai. Paragavau, universalios jaunystės metas,
tys, kaip ir mes buvome: jauni ir tai buvo kanalo vanduo. Kas per kai mes buvome pakankamai su
augę daryti maždaug ką norė
gražūs, tarp jų yra vienas kitas pokštas!
Bet
dabar,
žvelgdamas
į
šį
įvy

jom,
bet ir buvome dar užten
“senbernis”, sulaukęs beveik 24
metų amžiaus. Ar tik ne viena po kį po 20 metų, aš sau aiškinu, kamai jauni žvelgti į pasaulį
relė šypsojosi per meiliai viens kad tas paragautas bjaurus van- plačiomis, optimistinėmis akimis.
kitam?
Kad jaunimas yra visur ir visa
da panašus, tai ne stebuklas. Bet
kaip išsilaiko Rita ir Juzė KaraParama lietuviškai veiklai Maž. Lietuvos fondui ..................... 100
siejai? Jie irgi nesensta. Visiems
Suvalkų kr. išeivijos
Kanados lietuvių fondo pelno skirs
sambūriui ................................. 200
buvusiems “Gintaro” šokėjams
tymo komisija, susidedanti iš pirm. Toronto V. Pūtvio šaulių
jie lieka autoritetu visam gyve E.
Čuplinsko, narių J. Gustainio ir
kuopai....................................... 100
nimui, kaip lieka autoritetu ir J. Krištolaičio, dalyvaujant tarybos
mokyklų mokytojai. Sykį jų iš ir valdybos pirmininkams P. Kurui ir KLB Otavos apylinkei .................. 600
bartas, jau gyvenime nebenori, B. Sapliui, apsvarstė gautus prašymus Kanados liet, jaunimo
sąjungai ................................ 1,000
kad tai pasikartotų. Net ir da skirti paramas iš 1994 metų pelno. Toronto liet. jaun. ansambliui
bar, po 20 metų, per kokį nors Kaip reikalauja fondo statutas, komi
“Gintaras”............................. 1,000
pobūvį kai šoku su žmona, vis sija savo siūlymų pristatė tarybai Kanados lietuvių archyvuilaukiu pamokymo: “Šileika! Ko patvirtinti. Šios sumos buvo patvir
muziejui................................. 6,000
nesišypsai! Kelk kojas! Šoki tintos:
Vaikų šventės rengimo
Hamiltono dramos teatrui
komitetui ................................ 4,000
kaip lavonas!”

Kiekviena karta, perėjusi
“Gintaro” šokių laikotarpį turi
atsiminimų. Mūsų karta 1971 m.
keliavo su skautais į Europą. Iš
tos kelionės užsiliko daug links
mų atsiminimų. Atsimenu, kaip
vyresniems vyrams labai rūpėjo,
ar tikrai duoda valgyti skren
dant lėktuvu į Europą? Dėl visa
ko, vienas tautietis turėjo kiše
nėje sumuštinį, o tarp kelių maišelį vyšnių, kurių kaulelius
spjaudė į sėdynės kišenę skirtą
žurnalams...
Visi buvę “Gintaro” koncertai
susilieja į vieną panašiai išpin
tą juostą: vis reikdavo skubiai
persirengti, o kambarėlis ma
žas. Žiūrėk Paulius užmiršo
marškinius, Algis liemenę, o
kažkuris begėdis paslėpė mano
nagines.
Su “Gintaru” pradėjome ženg
ti ir į suaugusių gretas. Taip
romantiška buvo vaikščioti Pa
ryžiaus gatvėmis nakčia, va
žiuoti autobusu per Alpes pra
dedant aušti, plaukioti Vene
cijos kanalais gondola. Dar at
simenu, kaip išsinuomojom vi
są eilę šių Venecijos laivelių.
Slenkam paslaptingais kana
lais. Su mumis plaukiojo ir muzi
kantai, vis dainuodami iš operų
daineles. Taip svajinga, o dar

Naujas, patogus ir greitas skridimas į Vilnių per Paryžių arba Londoną
su AIR CANADA ir LAL arba CANADIAN ir LAL
kaina $950 (kan.) -p mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -+mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR,
LUFT HANSOS, KLM, ČEKOSLOVAKŲ, LOT bei kitų planinių
bendrovių lėktuvais
* Parduodame ir neplaninius (charterinius) skridimus, kaina į
Vilnių gegužės mėnesį pradedant nuo $699 (kan.)
* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones įšiltus kraštus ir laivais

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 41 6 533-6279

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: • sienų ■ vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti
Alvydui tel. 905-848-9628,
416-609-5108 (pager).

“Aukuras” ....jKLl................... $ 300
Toronto teatrui “Aitvaras” .......... 300
Toronto moksleiviams
ateitininkams................................200
Toronto ateitininkų tėvų
komitetui .......
200
Hamiltono A. Stulginskio
ateit, kuopai.................................. 200
Skautų tuntams “Geležinis
Vilkas” ir “Neringa” .................. 500
Toronto skautų tuntui
“Rambynas”................................. 500
Londono liet, chorui
“Pašvaistė” ....................................200
Toronto vyrų chorui
“Aras”........................................... 300
Torotno liet, chorui
“Volungė” .................................... 800
Londono liet, sporto kl.
“Tauras”....................................... 300
Toronto sporto kl.
“Vytis”.......................................... 300
“Tėviškės žiburiams“ .................. 4,000
“Nepriklausomai Lietuvai”...... 2,000
Radijo valandėlei “Tėvynės
prisiminimai” Toronte............. 150
Liet, radijo valandėlei
Montrealyje ................................. 150

Montrealio stovyklai
“Baltija”....................................... 250
Toronto filatelistų dr...................... 100

1678 Bloor St. West

Toronto, Ont. M6P 1A9

Iš viso paskirta ........................ $64,150
Tuo pačiu buvo patvirtinta parama
kultūriniams bei labdaros reika
lams Lietuvoje, prisilaikant Kana
dos valdžios reikalavimų. Nesilai
kant jų, galima prarasti teisę išduo
ti pakvitavimus pajamų mokesčiams.
Jau keleri metai, kai Lietuvai yra
skiriama 25% nuo gautų metinių pa
jamų už investuotą kapitalą. Šiais
metais tas sudaro $21,386.82. Iš šios
sumos dabar buvo paskirstyta $13,900,
likutis paliktas skirstymui š.m. lapk
ričio mėnesį.
Stipendijos bus patvirtintos bir
želio mėnesį. Jas gavusiems bus pra
nešta raštu. KLF

Ieško darbo

Vidas Valiūnas, Lietuvos uni
versiteto studentas, norėtų pa
dirbėti Kanados žemės ūkyje ar ki
tose srityse. Rašyti: Kuršių 16 - 13,
Kaunas 3040, Lietuva.
• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

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
763-5677

(Prie Jane St.)

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

2.7 John St., Second Floor
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

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

f

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

DRESHER

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

Juozas (Joseph)

FAX 41 6-233-0285

NORKUS

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.
#1 KANADOJE
Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti.
Mielai atsakysiu į. namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

Toronto lietuvių N. P. Marijos
seselių vienuolynui ............... 400
KLB krašto valdybai ................ 40,000

fe| _. 4 -| 6-530-1 070

(Priešais Lietuvių namus)

Šokių ansambliai nesensta

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL.
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame
naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

Tel.: (905) 271-7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7

Kanados lietuvių fondas

Anglų kalbos dėstymo baltiečiams metodikos žinovių pasitarimas įvyko
1995 m. balandžio 12 d. Kaune. Nuotraukoje šių metų programos vykdymo
koordinatorė torontietė VIDA JUOZAITYTĖ (sėdi dešinėje), EGLĖ KLIMIENĖ (sėdi kairėje); stovi iš kairės: ZITA BLEDIENĖ - koordinatorė Kaune,
AUDRONĖ VENSLOVIENĖ. AURELIJA MOTIEČIENĖ, AUDRONĖ MASIU

psl. 9

Skambinti bet kuriuo metu
įstaigos tel. 416 769-1616
namų 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*
‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D RA UI) A - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3

41 6 762-4232

FAX 41 6 762-5588 .

10 psi. * Tėviškės žiburiai •
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10 TO RO N T O
Anapilio žinios
-Sekmadienį, gegužės 14 d., buvo
paminėta Motinos diena ir ta
proga Pirmąją Komuniją priė
mė: Andrius Birgiolas, Laura
Pacevičiūtė, Rita Raginskaitė,
Elena Saplytė, Matas Tirilis, Gin
taras Valiulis, Vytautas Vilutis
ir Tomas Yčas. Vaikučius Pirma
jai Komunijai paruošė Vida Va
liulienė.
- Kun. Vytautas Kurtinaitis,
Siesikių ir Pagirią parapiją kle
bonas, ateinantį sekmadienį sakys
pamokslus Lietuvos kankintą ir
Gerojo Ganytojo šventovėse.
- Mūsą parapijos tarybos kul
tūrinė sekcija išsirinko savo pir
mininke Slavą Žiemelytę. Kiti
sekcijos nariai yra: Vytautas Auš
rotas, Juozas Bakis, Vytautas Pacevičius, Vida Paškuvienė ir Al
girdas Pūkas.

- Pavasarinė kapinią lankymo
diena bus gegužės 28, sekmadienį.
Pamaldos bus 3 v.p.p. Lietuvos
kankinią šventovėje, nes prie ka
pinią koplyčios yra naujai pasėta
ir dar nesudygusi žolė. Pamokslą
pamaldą metu pasakys diak. Li
nas Sasnauskas, OFM.
- Kapinią lankymo dieną mo
kyklos autobusas važiuos nuo Is
lington požeminią traukintą sto
ties 2.30 v.p.p., o atgal nuo Anapi
lio išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio
autobusėlis tą dieną maldininkus
veš įprasta sekmadienio tvarka.
- Kanados lietuvią muziejaus
Anapilyje patalpose vyksta įvai
rios prodos. Muziejaus vedėja dr. Rasa Mažeikaitė, tel. 905 5668755. Lankymo valandos: sekma
dieniais nuo 10.30 v.r. iki 8 v.v., o
pirmadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

- Mišios gegužės 21, sekmadienį,
9.30 v.r. už Paliūną mirusius, 11
v.r. už parapiją; Wasagoje 2 v.p.p.
už a.a. Emiliją Baltrušaitienę.

Keltuvo vajui aukojo: $100 M.A. Empakeriai (a.a. Micha
iluos Dausienės atminimui).

Prisikėlimo parapijos žinios

TT

Kviečiame visus į Toronto lietuviųjaunimo ansamblio “GINTARAS

40$ SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ
metų
“ŠOKS ŠEIMYNA ŠOKINĮ”

— Praėjusį sekmadienį, gegužės
14, dvidešimt penki jaunuoliai ir
jaunuolės priėmė Sutvirtinimo
sakramentą. 10.15 vai. iškilmin
1995 m. gegužės 27, šeštadienį, 6 vai. vak., Anapilio salėje.
gas Mišias kartu su parapijos ku
Programoje - visos “Gintaro” šokėjų grupės, dainininkės, kaimo kapela, loterija, šampanas,
nigais koncelebravo vysk. Paulius
Baltakis, OFM, kuris ir suteikė
kava ir pyragai. Po koncerto šokiai, grojant geram orkestrui; veiks bufetas su šiltu maistu. Bilietai
Sutvirtinimo sakramentą.
platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienętel. 416 233-8108. įėjimas $12, vaikams-$8.
— Praėjusį sekmadienį paminė
ta Motinos diena. Per Mišias sve
Visos Vietos numeruotos.
“Gintaro” tėvų komitetas
čias iš Lietuvos kun. Vytautas Kur
tinaitis pasakė tai progai pritai
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
kytą pamokslą. “Gintaro” ansamb
lio nariai visus pradžiugino rožė
mis, kurias gavo dovaną gerbia
mos mamos.
— Gegužės 3-4 d.d. vykęs vartotą
daiktą bei drabužią išpardavimas
davė per 4000 pelno. Parapijos
labdaros sekcija šias lėšas skirs
į Lietuvą grįžtantiems Sibiro trem
tiniams šelpti. Reiškiama padėka
visiems parapijiečiams, kurie pri
sidėjo prie šio kilnaus darbo.
— Trečiadienio vakarais toliau
tęsiamas krikščioniškojo atsinau
įvyks gegužės 27-28 dienomis, Anapilio parodų salėje
jinimo seminaras “Teateinie Tavo
Karalystė”. Praėjusiam susitiki
ATIDARYMAS - gegužės 27, šeštadieni, 4.30 valandą po pietų; gegužės 28,
mui vadovavo Vincas Kolyčius. Jis
sekmadienį, paroda bus atidaryta po 9.30 vai • Mišių.
pasidalijo mintimis apie Šv. Dva
sios dovaną įvairovę krikščionią
Maloniai kviečia visus atsilankyti - Anapilio moterų būrelis
bendruomenėje. Šį trečiadienį
seminaro dalyviai svarstys dva
sinės kovos temą. Kalbėtoju pa
kviestas kun. Edis Putrimas.
“Aukuras”, Hamiltono lietu
Tėviškės žiburių” adminis Dr. S. Ginaitė, York’o univer
— Pirmadienio vakarą įvyko vių teatras, su Šiaulių dramos
tracija kapų lankymo dieną siteto dėstytoja, paruošė ir
parapijos tarybos posėdis, kuria teatro aktoriais, gegužės 21 d.,
gegužės 28, sekmadienį, bus Vilniuje išleisdino knygelę
me senieji ir naujieji tarybos na sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikė
atidaryta po 9.30 v.r. Mišių “Žydų tautos tragedijos pra
riai pasiskirstė pareigomis.
limo parapijos salėje vaidins
džia”. 1941 m. sukilimo daly
iki 3 v.p.p.
— Gegužės 11 d. Šv. Jono lietu du spektakliu: J. Tumo-Vaiž
Kanados lietuvių muziejaus- vis Damijonas Riauka savait
vią kapinėse palaidotas a.a. Juo ganto “Pragiedrulius” ir J.
archyvo
valdyba dėkoja Kana raštyje “Dienovidis” 1995 m.
zas Petravičius, 86 metą amžiaus. Erlicko “Antrą atvykimą”. Ge
Kitos laidotuvės įvyko šį pirma
dos lietuvių fondui už $6,000 16 nr. rašo, kad “38-tame pus
lapyje autorė teigia: ‘... LAF
dienį: parapijiečiai atsisveikino gužės 26, penktadienį, 7 v.v.
auką.
(Lietuvos aktyvistų fronto,
su a.a. Antanu Dumčium (81 metą). tie patys aktoriai vaidins S.
Tautos fondo atstovybė Ka Red.) štabas apginklavo žyd
— Mišią tvarka sekmadienį, ge Čiurlionienės-Kymantaitės “Pi
nadoje, po galutinio VLIKO šaudžius, suteikė jiems taria
gužės 21: 8.30 v.r. už a.a. prel. Pra nigėlius”.
likvidavimo 1992 m., atsiskyrė mą teisę suimti, kankinti ir
ną Vaserį, 9.20 - už a.a. Antaniną Jonas Limontas, žinomas Lie
nuo Niujorke esančio TF cen žudyti žydus’(?!). Kokia nesą
Dromantienę, 10.15 - už gyvas ir tuvos buriuotojas, apiplaukęs
tro ir veikia nepriklausomai, monė slypi šiame teiginyje!
mirusias motinas (novena), už a.a.
praneša TF valdyba.
Anelę Žilienę ir Agotą Zalagėnie- pasaulį ir įveikęs Cape Horn
Autorė, matyt, visiškai neskai
nę, 11.30 - už parapiją ir visus audras, gegužės 23 d., 7 v.v.,
Kun. P. Ažubalio stipendijų tė kitos literatūros ...” Kito
Lietuvių namų seklyčioje ro fondas šiais metais paskyrė
parapijiečius.

ffl MONTREAL
Šiaulių dramos teatras ir Hamil
tono mėgėjų teatras “Aukuras”
gegužės 5 ir 6 d.d. Aušros Vartų
parapijos salėje atliko du spek
taklius. Pirmąją dieną Šiaulių
vaidintojai pasirodė su Juozo
Tumo-Vaižganto “Pragiedruliais ”
ir Juozo Erlicko komedijos “Pa
keleivingi”
motyvais.
Antrąją
dieną buvo Sofijos ČiurlionienėsKymantaitės “Pinigėliai”, kur vai
dino Šiaulių ir Hamiltono akto
riai drauge; Šiaulių teatro režisie
rė Regina Steponavičiūtė, Hamil
tono - Elena Kudabienė. Pasiseki
mas buvo puikiausias. Žiūrovų abi
dienas buvo gana daug. Gaila,
kad svečiai turėjo mažai laiko,

ir nebuvo progos jiems arčiau
pažinti Montrealį. Jie išvažiavo
tolimesnėm gastrolėm į JAV-bes.
Pirmąją Komuniją Aušros var
tų šventovėje gegužės 7 d. para
pijos klebonas kun. Juozas Aranauskas suteikė trims vaikučiams:
Kristinai Žiaugraitei, Erikui Moc
kui ir Mariui H. Nagiui. Vaiku
čiai buvo paruošti seselės Paulės.
Aušros Vartą parapijos choro koor
dinatorius Antanas Mickus, tal
kinant Kaziui ir Kęstučiui Sku
čams bei Mariui ir Gyčiui Nied
varams, gražiai aptvarkė ir apda
žė vargonų aplinką. Už tai padėką
reiškia klebonas ir parapijos ko
mitetas. B.S.

Dailininkės DANGUOLĖS JURGUTIENĖS

tapybos

dys iš savo kelionės vaizda
juostę ir papasakos apie patir
-Gegužės 21 d. pamaldą nebus.
Lietuvių namų žinios
tus nuotykius. Kviečia LN kul
- Parapijos bazaras - gegužės
— Sekmadienį, gegužės 14 d. po
27 d., 8 v.r. - 2 v.p.p. Daiktą priė tūrinė komisija. B.S.
pietėje dalyvavo 350 asmeną. Sve
Apie Lietuvos savivaldybių
mimas bazarui penktadienį, gegu
čią knygoje pasirašė F. Gedminie
rinkimus ir jų politinę reikš
žės 26 d., 6-8 val.v.
nė iš Kauno. Pranešimus padarė
- Pamaldas gegužės 28 d. laikys mę gegužės 28 d., sekmadienį,
ir motinas pasveikino LN visuo
teologijos studentė Hilda Lorenz.
11.30 vai. Prisikėlimo parapi
meninės veiklos komiteto pirm.
- Birželio 4 d. - pamaldos su šv. jos salėje kalbės Šiaulių mies
T. Stanulis. Stasys Jokūbaitis,
Vakariene. Laikys kun. A. Žilins to tarybos narė, Tėvynės są
visuomenininkas ir garbės šaulys,
kas. Tuoj po pamaldą - Moterą jungos (Lietuvos konservato
paskaitė eilėraštį, skirtą Moti
draugijos posėdis Lietuvią na rių) atstovė Olėta Dautartaitė,
nos dienai. Toronto dainos vie muose.
netas “Daina”, vad. muz. L. Turūžymi Šiaulių dramos teatro ak
- Motinos dienos proga altorią
taitės, atliko programą.
puošė gėlės, aukotos V. Stepo- torė, Sąjūdžio veikėja ir aktyvi
— LN valdybos posėdis - gegu nienės.
Tėvynės sąjungos darbuotoja.
žės 25 d., ketvirtadienį, 7.30 v.v.
Tuo pačiu metu vyks čika- Kun. Dariaus Petkūno iš Lie
— Lietuvią namą moterą būre
giečio architekto-dailininko
tuvos lankymosi proga suaukota
lio narią susirinkimas šaukiamas
Kretingos evangeliką šventovės
Leono Pabedinsko spalvotos
gegužės 30 d., antradienį, 6 v.v.
remontui $1,205. Specialia auka grafikos paroda. Dailininkas
posėdžią kambaryje.
prisidėjo E. Bumeister su $1,200.
yra studijavęs meną ir baigęs
— Gegužės 9 d. įvyko Tautos fon Moterą draugija dovanojo Kre
architektūros mokslus Pary
do Kanados atstovybės valdybos tingos parapijai šv. Vakarienės
žiuje. V.K.
posėdis, kuriame šalia kitą eina
Išganytojo parapijos žinios

indus ($1,000).
- Parapija ir moterą draugija
pašelpė 3 kunigus Lietuvoje, pa
skirdama kiekvienam po $200. Kun.
Darius Petkūnas pareiškė nuoširdą ačiū parapijai ir visiems
už asmenines pašalpas. Parapija
per kun. Darią Petkūną perdavė
$420, surinktus a.a. vyskupo J.
Kalvano atminimui, Klaipėdos
teologijos fakultetui. E.J.S.

mą reikalą buvo svarstytas pra
šymas paremti Vilniaus krašto
mokinią kraštotyros darbą kon
kursą tema “Rytą Lietuva - mūsą
valstybės centras”. $500 čekis
buvo įteiktas Vilniaus krašto lie
tuvią sąjungai.
— Birželio 10 d. įvyks LN rengia
mas vartotą drabužią ir daiktą
išpardavimas. Daiktai priimami
LN darbo valandomis nuo 9 v.r. iki
Šv. Jono lietuvių kapinėms
5 v.p.p., tel. 416 532-3311.
aukojo:
$75-E. Mardosienė
— Liepos 9 d. gegužinė Boyd
A.a. Juozo Petravičiaus atmi
Conservation parke. Rugpjūčio
5-12 d.d. poilsio stovykla Wasa nimui Juozas Staškevičius “Tė
goje. Rengia LN vyrą būrelis.
viškės žiburiams” aukojo $20.

Kanados lietuvių fondo me
tinis visuotinis narių susirin
kimas įvyko šeštadienį, gegu
žės 6 d. Toronto lietuvių na
muose. Veiklos pranešimus pa
darė KLF tarybos ir valdybos
pirmininkai, iždininkas, inves
ticijų komisijos pirmininkė ir
kiti pareigūnai. Dalyvavo 55
nariai. (Plačiau kt. nr.).
A.a. Juozui Petravičiui mi
rus, užjausdami žmoną Laimą
ir visus artimuosius, O. ir J.
Kirvaičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

A.a. Vytauto Balsio atminimui
pagerbti laidotuvių metu Trem
tinių grįžimo fondui aukojo: $100
G. Valiūnai; $50 V. S. Radzevičius;
$25 - dr. J. Yčas, K. D. Lazauskas,
B. Lukošius; $20-A. Valienė, V. G.
Meilai, S. D. Rukšai, dr. A. A. Valadkos, E. E. Kuchalskiai, L. O.
Rimkai, J. Bakis; $10 - T. Z. Zales
kis, E. Geidutis, I. Kairienė, B. Sapijonienė, A. Jankaitienė, S. G.
Krašauskai, L Stasiulis.
Aukas rinko I. Kairienė ir M. Povilaitenė. Velionies šeimai, rinkė
joms ir aukotojams nuoširdžiai
dėkoja šio fondo globėja KLK moterą draugijos
centro valdyba
A. a. Vlado Miceikos atminimui
pagerbti benamių vaikų kaimo
Vaiko tėviškės namai statybai
Lietuvoje aukojo: $250 (amer.) Fischer, Kendle & Wahlers; $50
(amer.) John ir Karen Wahlers;
$50 (amer.) Frank ir Cathy Gra
ves; $20 (amer.) George ir Gladys
ELAINE ZIEMBA, Ontario pilietybės ir kultūros ministerė, Kanados
lietuvią veiklos rėmėja, 1995 m. balandžio 9 d. jai surengtose pagerbtuvėse. Laster; $20 A. Dimitrijevas; $10 T.
P. Pargauskai, B. Dirsienė. Trem
Šalia jos Toronto lietuvaitės Aleksandra Valadkaitė (kairėje) ir Austė
tinių grįžimo fondui: $30 P. Z. AuVaičiūnaitė
gaičiai, $20 P. Pekarskienė.
Aukotojams nuoširdžiai dėkoja KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS
KLK moterą draugijos
centro valdyba
St. Petersburgo, Fl. apylinkės
Lietuvių bendruomenės valdyba
savo mirusio pirmininko a.a. Kle
mo Jurgėlos šviesą atminimą pa
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos,
gerbė $100 auka Sibiro Tremti
dezinfekcija ir “Stainguard”.
nių grįžimo fondui. Už tokį jaut
rų tremtinių parėmimą nuošir
SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE
džiai dėkoja šio fondo globėja KLK moterų draugijos
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976
centro valdyba

EURO CLEAN

tris stipendijas po $500: Aud
riui Gedriui, Aurelijai Karasiejūtei ir Audrai Paulionytei.
Fondas per savo 15 gyvavimo
metų jau yra jaunimo stipendi
joms išdalinęs virš $21,000.
Gauta žinia, kad 1995 m. ba
landžio 24 d. Vokietijos Bad
Woerishofene mirė a.a. pre
latas dr. Paulius Jatulis. Ten
ir palaidotas balandžio 27 d.,
dalyvaujant dviem vyskupam
ir 10 kunigų. Plačiau - kitame
“TŽ” nr.
Tarptautinis 1 Karavanas,
vyks Toronte birželio 16-24
d.d. Lietuvių paviljonas “Vil
nius” bus Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Paviljoną orga
nizuoja Suvalkų krašto lietu
vių išeivijos sambūrio sudary
tas komitetas, kuriam vado
vauja D. Didžbalienė.
Velionės
poetės
Marijos
Aukštaitės-Navikevičienės sū
nus J. A. Navikevičius, rūpin
damasis savo motinos kūrybi
niu palikimu, išleido jos bio
grafiją, leidinių sąrašą (26
knygos) ir pridėjo paaiškini
mą apie “Poetės Marijos
Aukštaitės
tyrimo
fondo”
tikslą. Metine fondo stipen
dija gali pasinaudoti tyri
nėtojai iš bet kurio krašto,
gerai mokantys lietuvių kalbą
ir turintys literatūrinį išsi
lavinimą. Minėtas leidinėlis
apima 9 puslapius. Jo dalis
parašyta pačios velionės au
torės.
Senosios kartos lietuvių poetėsMarijos Aukštaitės veikla
domisi tam reikalui įsteigtas
fondas (Poetės Marijos Aukš
taitės tyrimo fondas). Jo dėka
Toronto universitete įsteigta
metinė stipendija finansuoti
moksliniam darbui, tirian
čiam minėtos poetės kūrybą.
1995 m. stipendija paskirta
dr. Sarai Ginaitei, York’o un
to dėstytojai. Norintieji pa
sinaudoti šia stipendija 1996
m. tesikreipia'šuo adresu: Di
rector of the Centre for Rus
sian and East European Stu
dies, Marija Aukštaitė Bur
sary, 315 Bloor St. W., Toron
to, Ont., Canada, M5S 1A3.
Fondo rėmėjai prašomi siųsti
aukas bei testamentinius pa
likimus Toronto un-to sąskaiton (Expendable acct. No. 9401-019-5011,
Appropriation
No. 3-497-019-50) šiuo adresu:
University of Toronto, Marija
Aukštaitė Bursary, 315 Bloor
St. W., Toronto, Ont., Canada,
M5S 1A3. Inf.
Patikslinimas.
KLK
moterų
draugijos centro valdybos pateik
tame aukotojų a.a. Vlado Micei
kos atminimui sąraše, kuris buvo
išspausdintas “TŽ" nr. 19, yra ne
tikslumas. $100 "Tėviškės žibu
riams” aukojo ne I.V. Ignatavičiai, bet J.V. Ignaičiai ir šeima.

je vietoje D. Riauka rašo, kad
“34-tame puslapyje autorė tei
gia: '... visiškai abejinga toms
žudynėms buvo Bažnyčia ir
laikinoji Lietuvos vyriausy
bė bei vietinė lietuvių admi
nistracija (suprask, visos Lie
tuvos žmonės — D.R.)”. Iš šių
citatų mtyti, kad ir šis leidi
nėlis, kaip ir kitų žydų auto
rių rašiniai apie žydų tragedi
ją Lietuvoje, yra vienašališ
kas, nepasižymintis objekty
vumu.
Ontario darbo ministerijos
“Employment Standards” sky
rius persikėlė į kitas patalpas:
Suite 400, 123 Edward St. (prie
University ir Dundas gatvių).
Telefonas 416 326-7160.
Dr. Juozas ir dr. Marija Uleckai, dr. N. Bražėnaitė-Lukšienė
paskyrė 108 anglų kalba išleis
tas J. Lukšos-Daumanto kny
gas “Freedom Fighters” Lie
tuvos tremtinių muziejui Vil
niuje. Knygų persiuntimu pa
sirūpino Vyt. Kulnio vadovau
jama Toronto lietuvių namų
kultūrinė komisija, kviečian
ti tautiečius remti knygomis
Lietuvos bibliotekas bei kitas
institucijas. Apie šį knygų va
jų plačiau informuoja V. Kul
nys, tel. 416 769-1266, faksas
416 769-4191.
McLaren-Barnes
galerija
savo darbuotės penkmečio
proga rengia galerijos daili
ninkų parodą gegužės 28 - bir
želio 10 d.d. Atidarymas sek
madienį, geg. 28 d., 1 - 5 v.p.p.
Jo metu 2.30 v.p.p. burmistre
Ann Mulvale atidengs dail.
Uga Drava lauke stovinčią gra
nito skulptūrą. Sukakčiai pa
minėti išleistas šioje parodo
je dalyvaujančių dailininkų
spalvotų reprodukcijų kata
logas, trumpais apibūdini
mais pristatantis dailininkus,
kurių tarpe yra ir mūsų tau
tietė dail. Regina Žiūraitienė.
Galerijos adresas: McLa
ren-Barnes Gallery, 133 Rey
nolds St., Oakville, Ont. Tel.
905 849-7702. S.
PADĖKA
Norėčiau dar kartą išreikšti nuo
širdžią padėką visoms rengėjoms,
ypač Aldonai Siminkevičienei,
Janei Vingelienei, Danutei Ker
šienei, Silvijai Saplienei ir Valei
Siminkevičienei už man puikiai
suruoštą mergvakarį. Didelis ačiū
Vidai Senkuvienei už sveikinimus
skaučių vardu, krikšto motinai
bei pamergėms už gražius linkė
jimus, Dainai Kalendraitei už
puikų pravedimą ir visoms kitoms,
kurios prisidėjo prie mergvakario.
Alvydo ir savo vardu dėkoju ren
gėjoms bei viešnioms už atsilan
kymą ir vertingas, naudingas do
vanas. Labai ačiū - Rima Radžiūtė

VAŽIUOJU į Lietuvą birželio pra
džioje. Dėl paslaugą skambinti
tel. 905 643-3334 Genei Kairienei.

KLB Montrealio apylinkės valdyba. Pirmoj eilėj iš kairės: VITALIJA
KERŠULIENĖ, VILIJA VALINSKIENĖ ir DALIJA GABRĖNAITĖ.
Antroj eilėj: sekr. JUOZAS ŠIAUČIULIS, pirm. ARŪNAS STAŠKEVIČIUS,
DONALDAS GIEDRIKAS ir ižd. BRONIUS NIEDVARAS. Nuotraukoje
nėra Ingos Giedrikienės ir Antano Mickaus
Nuotr. B. Staškevičiaus

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. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS
TOKS PAT GERAS PATARNA VIMAS
Nuoširdžiausi linkėjimai mūsų klientams ir sėkmės 1995 metuose.
Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės patarna
vimus bendruomenei. Todėl prašome •naudotis mūsų bendrovės
paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš
jūsų namų. Pristatyti siuntinius galite trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Siuntiniai pristatomi tiesiog (namus.
Nėra maksimumo svorio.
Minimumas 2 kg, arba $10.00.
Nauja kaina: $5.10 už kg
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SKAMBINKITE INFORMACUOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA - 7 DIENAS
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savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių,

reguliari metinė prenumerata - $40.00,
rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00
(JAV-se amerikietiškais)

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

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

Siunčiu

prenumeratą.............. dol.,

auką............... dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga ,
Ontario, L5C 1T3, Canada

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

Paremkite “Tėviškės žiburius”
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi 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.

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.

IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir vir
tuvė. Skambinti tel. 416 233-8108.

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

BANGA RENOVATIONS, namą re
monto bei pataisymą bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sieną (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui,
tel. 416 760-7181.

