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Nepilnus šešerius metus Europą siaubusio Antrojo
pasaulinio karo pergalės triumfas susiliejo į vieną skar
dų disonansą. Vakariečiai džiūgavo, nes laisvė buvo at
gauta, rytiečiai liūdėjo užgriuvus naujai okupacijai.
AVASARIS prieš penkiasdešimt metų prasiveržė
taikos žiedais. Viskas staiga pasikeitė, išsilaisvi
no - dangus nuo bombonešių griausmo, žemė nuo
sprogmenų, gaisrų ir baimės. Prasidėjo naujas gyveni
mas, daugeliui netvirtas, neaiškus, kai reikėjo rankioti
kas neberandama, durstyti kas nebetinka. Rusenantys
miestų griuvėsiai, suvargusių belaisvių žygiuojančios
vilkstinės ir šmėkliškas duonos klausimas vaizdais ir
pergyvenimais pynė to naujojo gyvenimo pradžią. Visur
be išimties švaistėsi ginkluoti nugalėtojai, pilni neapy
kantos ir keršto. Užsimota nubausti tuos, kurie pralai
mėjo; o pralaimėjo, nes buvo kalti. Tokios logikos siau
tulyje nugalėtojai žmones trėmė, šaudė, korė, teisė, bau
dė. Tai buvo ryškiausias ir klaikiausias pergalės ženklas,
tam tikras atsiskaitymas, išsišakojęs pagal poreikius ir
nugalėtojų kultūrą, tolydžio įsiteisinęs, tik, deja, neiš
vengęs skaudaus šališkumo, nes nemaža vadinamųjų
karo nusikaltėlių dalis atsidūrė nugalėtojų pusėje, išli
ko saugūs net iki šių dienų. Tačiau pats niekingiausias
šio baisaus karo padarinys buvo Europos pasidalinimas.
Rytų Europos valstybių atidavimas sovietų imperijai
Karaliaučius. Namas, kuriame gyveno kurį laiką Vydūnas
Nuotr. H. Paulausko
padvelkė ne planuotos lygybės, bet nuolaidžiavimo dva
sia, kuri netrukus sukūrė daugiau kaip keturiasdešimt
metų trukusį šaltąjį karą, savo atšvaitais dar ir šiandien
tarpais iškylantį, pareikalavusį milžiniškų aukų nekaltų
žmonių gyvybėmis, jų sąžinės slopinimais, moralės iš
Kaip elgtis su Rusija? “The Economist” vedamasis 1995 m. gegužės mėnesio pradžioje teigia,
kraipymais, visais kitais dvasiniais prievartavimais. Vi
kad
Vokietijos pamoka po 1945 metų liudija, jog apsimoka priešus priimti sąjungininkais
sa tai turi pakelti šiuolaikinis rytietis, nors jau laisvas
ir kitokią ateitį bandantis kurti.
Trise besifotografavę prie
Rusijoje Vakarai negali da plėtros bankas) arba per silp
Livadijos
rūmų
Jaltoje
1945
m.
ryti, ką nori. Rusai tiek įtari nos (kaip OSCE - Europos sau
UGRIAUTI miestai jau seniai atstatyti, daiktinės
vasario mėnesį beveik laimė nėja Vakarus, kad net geriems gumo ir bendradarbiavimo or
karo žymės surikiuotos muziejuose. Tik sužalotas
jusieji karą sąjungininkai ne patarimams veikiau prieši ganizacija). Pagrindinis Va
žmogus, dažnas dar užrištom akim, ieško naujo ke
lio. Arba rezignavęs nebeieško nieko. Mūsų tauta poka būtų galėję atspėti, kad jų po nasi negu paklūsta. Rusijai karų ketinimas yra plėsti į ry
kario sutarties didžiausias vadovauja pusiau reformuoti tus dvi egzistuojančias insti
rio sūkuriuose išsisklaidė visokeriopai nelygiomis dali
laimėjimas
bus tas kraštas,
sovietinio auklėjimo žmonės, tucijas, būtent Europos sąjun
mis. Tautos istorijoje toks masinis pasitraukimas iš tė
kurio kapituliavimo penkias besistengiantys įvesti demo gą ir ŠAS (NATO), bet neįsi
vynės į benamio žmogaus nežinią buvo pirmas ir sukūrė
dešimtmetį šventėme šį mė kratinę santvarką ir rinkos leisti Rusijos.
naują tautos dalį - išeiviją, gyvą ir organizuotą iki šių die
nesį. Vokietijai suklupus, JAV ekonomiką- jnįt neišnaikintų
nų. Jau pirmaisiais to egzodo metais okupantas siuntė
Tai aštriausias nesutarimo
ir Vakarų Europa reagavo dos komunistinių likučių. Dėl to
būrius savo agentų kalbinti grįžti namo, griauti išeiviją,
punktas
tarp Rusijos ir Va
niai - pagalbos teikimu per Rusija yra ypatingai nepati
kompromituoti jos veikėjus, verbuoti šnipus. Mažai lai
karų. Rusija bijo, kad išplės
Marshall’o planą, demokrati kima. Ar po metų Borisas Jel
mėta. Kita už Lietuvos ribų tautos dalis - Sibiro tremti
ta ŠAS atsisuks prieš ją ir pa
jos įvedimu Vakarų Vokietijo cinas dar bus prezidentas?
niai bei politiniai kaliniai, persekioti, bausti, kankinti
kenks jos interesams Rytų
je bei naujų institucijų, ypač Kokia bus Rusija po dešimt
už tai, kad nenorėjo nusilenkti atėjūnams, neišdavė savo
Europoje.
Šiaurės Atlanto Sąjungos ir metų? Pažymėtina tik, kad Ru
įsitikinimų, arba nukentėjo tik dėl to, kad tvarkingiau
būsimos Europos sąjungos, sija nori, jog su ja būtų elgia
Kai kas įmanoma
ir geriau gyveno. Trečioji grupė - miško broliai partiza
steigimu.
masi
kaip
su
didžia
pasauline
Autoriaus manymu, Rusija
nai, kovoję už tėvynės laisvę, tikėdami sulaukti greites
jėga. Po 1945-ųjų Vokietija per šią “paranoja” pamiršta,
nių permainų, visai nežinoję, kad pasaulio didžiūnai jų
Vokietijos atvejis
to nesitikėjo.
jog Rytų Europai reikalinga
tėvynę jau buvo pardavę. Nedaug tų laisvės kovotojų iš
Tai buvo toli pramatančios
Antra vertus, gal tektų to pastovi ir draugiška kaimynė.
liko gyvų, bet tas ginkluoto pasipriešinimo laikotarpis
politikos veiksmai, rašo veda
liau pažvelgti. Vakarams pa Rusijai irgi naudingiausi bū
tautos istorijoje užims vieną pačių garbingiausių vietų.
mojo autorius. Pirmą sykį lai sisekė atstatyti Vakarų Vokie tų pastovūs kaimynai, o nuo
Didžioji tautos dalis, vadinamas kamienas, laikėsi savo
mėtojai kilniai pasielgė su
tiją taip, kad neįmanoma to saikiai išplėsta ŠAS padėtų
žemėje, bet okupanto buvo maišoma ir spaudžiama įvainugalėtaisiais. Savo ruožtu
pakartoti Rusijoje. Bet tai ne pasiekti tokį pastovumą.
riausomis priemonėmis. Tikslas senas ir tas pats - išnai
Vakarų Vokietija atsidėkojo
reiškia, kad platesne prasme
kinti tautą. Priešintis nebuvo lengva. Teko panaudoti ir
Vis dėlto ne visos Rusijos
besąlygiškai
prisišliedama
negalima rasti gairių nugalėto abejonės yra atmestinos. Ga
nemažai lankstumo, kuris šiandien nevienodai aiškina
prie Vakarų sąjungos. O Eu jų ir nugalėtųjų bendravimui.
mas. Kaip ten bebūtų, tenka tik džiaugtis, kad tauta ne
lima Rusijai neduoti balso
ropai atpildas buvo stiprios,
Po 1945-ųjų įsisteigė daugy tiesioginiuose ŠAS reikaluo
palūžo ir išėjo į laisvę. Č.S.
turtingos demokratijos išau
bė institucijų: ekonominių - se, tačiau sprendžiant plates
gimas pačiame jos centre.
kaip Tarptautinis valiutos fon nius Europos saugumo klau
Atšventę kapituliacijos pen
das ir Pasaulio bankas, Ben
KANADOS ĮVYKIAI
kiasdešimtmetį, Roosevelt’o, dra tarifų ir prekybos sutar simus svarbu ją įjungti, nes
Churchill’io ir Stalino įpėdi tis; užsienio reikalų srityje - jai besipriešinant kone visos
Europos arba tarptautinio
niai susitiko Maskvoje tartis
ŠAS (NATO), Jungtinės Tautos saugumo problemos darosi
apie kitą sugriuvusią valsty ir pirmieji žingsniai Europos
keblesnės. O bendradarbiau
Kanados parlamento rinki vadu dabar patvirtintas J. Chabę, kuri taipgi užgrobė, valdė sąjungos linkme.
jant
beveik visos problemos
mus progresyviųjų konserva restas.
ir prarado Rytų Europą. Ji irgi
Peržvelgdamas jau pusant kentėjo nuo valdžios, neper
(Nukelta į 2-rą psl.)
torių partija ir jos naujoji va
Nieko panašaus neįvyko po
dovė bei laikinoji ministerė rų metų trukusį liberalų val maldaujamai
nusistačiusios 1990-ųjų. Atsirado keletas
pirm. Kim Campbell libera dymo laikotarpį, jis pabrėžė,
prieš liberalią demokratiją. naujų organizacijų Europo
lams ir jų vadui J. Chretienui kad ministeris pirm. J. Chre- Ji taip pat nugalėta, nors tik je, tačiau jos yra siauro mas
pralaimėjo 1993 m. spalio 25 d. tienas dabar žengia Briano
ideologine prasme pasaulinio to (kaip Europos atstatymo ir
Istoriniu požiūriu tai buvo Mulronio pramintais takais.
masto konflikte. Ją irgi valdo
tikrai retas toks didelis pra Būdamas opozicijos vadu Ka sauja žmonių, kovojančių prieš
laimėjimas. Mat parlamente li nados parlamente, J. Chretie- demoralizuotų gyventojų ne
ko tik du į jį išrinkti Kanados nas žiauriai puolė anuometi apykantą už liberalesnę, de
konservatorių atstovai - kvebe- nio ministerio pirm. B. Mulro mokratiškesnę santvarką ir
kietis Jean Charest ir buvusi nio pasirašytą Kanados laisvos
rinkos ekonomiką. Ta valsty
N. Brunswicko sostinės Saint prekybos sutartį su JAV, vė bė yra Rusija.
John burmistre Elsie Wayne. liau išaugusią į NAFTA inicia
Praėjus penkeriems metams
Anksčiau du kartus iš eilės lus turintį Š. Amerikos laisvos
nuo 1945-ųjų, Vakarų Vokie
šiuos rinkimus su atstovų dau prekybos susitarimą, apiman tija ir Vakarų sąjungininkai
guma buvo laimėjęs Kanados tį Kanadą, Meksiką ir JAV. Pa gana sparčiai žengė istorinio
konservatorių ministeris pirm. sak J. Charesto, opozicijos va susitaikymo keliu. Tuo tarpu
das J. Chretienas dangų su že 1990 m. įvykių penkmetyje Ru
Brian Mulroney.
Su dviem atstovais Kanados me maišė ir dėl ministerio
sijos ir Vakarų euforinės vil
parlamente
konservatoriai pirm. B. Mulronio konservato tys spėjo subyrėti ir liko tik
netgi prarado ir ilgus dešimt rių vyriausybės kanadiečiams
nusivylimas ir abipusiai kal
mečius turėtas partijos teises. įvesto 7% prekių ir paslaugų
tinimai. Tad savo susitikime
Jiems dabar visą politinę veik GST mokesčio (Goods and Ser šių valstybių vadovai turėjo
lą teks pradėti iš naujo. Pir vice Tax).
apsvarstyti klausimą: ar gali
mieji žingsniai šia kryptimi
Tačiau ir šis liberalų ilgai
ma - ir ką galima - išmokti iš
buvo žengti tik po pusantrų kritikuotas federacinis mokes elgesio su pokario Vakarų Vo
metų nuo pralaimėjimo š.m. tis tebėra neatšauktas ir net kietija ir ką galima pritaiky
balandžio 29-30 d.d. savaitga nepakeistas. Ministerio pirm.
ti dabar “šaltąjį” karą išgyve
lį įvykusiame 1.600 atstovų J. Chretieno finansų ministe nusiai Rusijai?
susitikime Hull miesto suva ris Paul Martin prisipažino,
Ar tai įmanoma?
žiavimų centre prie Otavos. kad jam su finansiniais pata
Jų pirmutinis atsakymas gal
Kanados konservatorių susiti rėjais nepavyko surasti geres
būtų, kad tų dviejų valstybių
kime dalyvavo ir ligšioliniai nės GST mokesčio pakaitos,
skirtumai tokie dideli, jog ne
jų vadai - Robertas Stanfiel- kuri būtų patogesnė Kanados
įmanoma lyginti. Vokietija
das, Joe Clarkas ir rinkimus vyriausybei ir kanadiečiams.
buvo politiškai ir ekonomiš
pralaimėjusi Kim Campbell.
Atgimimo siekiančių konser kai sunaikinta, sąjungininkai
Neatvyko tik didžiausios ka
nadiečių kritikos susilaukęs vatorių posėdžiuose buvo pa galėjo savaip tvarkytis, nes ji
B. Mulroney. Jį betgi labiau daryta išvada, kad šios parti buvo bejėgė, bet patikima. Jos
vadovai buvo klusnūs ir opo
siai gynė nuolatiniu Kanados jos reikia parlamentui. Esą
(Nukelta į 9-tą psl.)
zicija lengvai sutriuškinama. Sugriauta ir paniekinta Karaliaučiaus miesto katedra Nuotr. H. Paulausko
progresyviųjų konservatorių
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Posėdžiavo Europos taryba
Lietuvos užsienio reikalų
ministeris Povilas Gylys daly
vavo Strasburge gegužės 11 d.
prasidėjusiame Europos tary
bos (ET) ministerių komiteto
posėdyje, skelbia BNS. Jame
svarstyta: ET politinis vaid
muo Europos reikaluose ir jo
išplėtimas, papildomo Euro
pos žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos sutar
ties protokolo, garantuojančio
mažumų kultūrines teises, pa
rengimas bei valstybinių na
rių įspareigojimų priežiūros
vykdymo priemonių priėmi
mas. Delegacijos parėmė to
liausiai pažengusių demokra
tinių reformų keliu valstybių Ukrainos, Moldovos ir Albani
jos - priėmimą į ET. Rusijos
prašymas sausio mėn. buvo lai
kinai atidėtas dėl karo Čečė
nijoje, tačiau šioje sesijoje
buvo pabrėžta būtinybė plėsti
bendradarbiavimą su Rusija
bei kitomis valstybėmis kan
didatėmis, siekiant priartinti
jas prie ET lygmens žmogaus
teisių, įstatymų pirmenybės
ir demokratijos srityse.

P. Gylys sesijoje pareiškė
nuomonę, kad būtina pasida
linti veikla tarp organiza
cijų. Tokiu būdu ET galėtų
“efektyviai įgyvendinti poli
tinį vaidmenį demokratiškai
užtikrinant saugumą”.
Krašto apsaugos ministeris
Lenkijoje
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisteris Linas Linkevičius nu
vyko į Varšuvą gegužės 11 d.
pasitarimams su Lenkijos gy
nybos ministerių Zbignievu
Okonskiu. Buvo pasirašytas
protokolas dėl karinio bend
radarbiavimo pagal ŠAS (NA
TO) “Bendradarbiavimo taikos
labui” programą. Kaip prane
ša OMRI, šiame dokumente
numatytas informacijos pa
sidalinimas dėl JT taikdarių
parengimo ir steigimas paren
gimo centro Ruklos miestely
je Lietuvoje. Pasirašydami
antrą protokolą ministerial
sutiko vykdyti pasitarimus
dėl oro erdvės kontrolės siste
mų steigimo ir tobulinimo
bei informacijos keitimosi apie
skrydžius abiejų valstybių pa
sienio oro erdvėse.

Naujas energetikos ministeris
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius
priėmė energetikos ministerio
Algimanto Stasiukyno atsista
tydinimą, praneša ELTA ge
gužės 11 d. Energetikos minis
terijos sekretoriaus pareigų
taipgi atsisakė buvęs “Naftos”
(Mažeikių perdirbimo įmonės)
generalinis direktorius Bro
nislovas Vainora. OMRI rašo,
kad A. Stasiukynas pasitraukė
dėl seimo priešinimosi numa
tytam elektros kainų pakėli
mui ( nuo 0.16 iki 0.2 lito už
vieną kilovatval.). A. Šleževi

čius pavadino dviejų vadovų
atsistatydinimą sutapimu, teig
damas, jog tai neturėtų reikš
ti, kad Lietuvos energetikoje
esanti krizė. Jis taipgi prane
šė, kad karšto vandens ir šil
dymo tarifai pakils dvigubai
nuo birželio 1 d. Bet už karš
tą vandenį nereikėtų mokėti
daugiau kaip 5% šeimos biud
žeto, o rudenį kaina už abu
neturėtų viršyti 20% šeimos
biudžeto. Papildomos sumos
bus kompensuojamos, pasak
ministerio pirmininko.
ELTA taipgi skelbia, jog ge
gužės 16 d. naujo energetikos
ministerio priesaiką davė inž.
Arvydas Leščinskas, AT narys
nuo 1990 iki 1992 metų ir su
sisiekimo ministerio sekreto
rius nuo 1993 iki 1995 m.

Mirties bausmės neatšaukė
OMRI ir ELTOS žiniomis, ge
gužės 11 d. Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas pa
tvirtino Malonės komisijos
dekretus, kuriais atmestas
malonės prašymas Boriso De
kanidzės, Vilniaus brigados
vado, nuteisto mirties bausme
už “Respublikos” laikraščio
redaktoriaus Vito Lingio nu
žudymą 1993 m. spalio 12 d.
Taip pat buvo atmestas Alek
sandro
Gudkovo
malonės
prašymas.
Vyriausybės sprendimai
Gegužės 3 d. Lietuvos vyriau
sybė patvirtino valstybinių
lėktuvų registravimo ir ženk
linimo nuostatus, kuriuose
draudžiama valstybinei avia
cijai skraidyti be atpažinimo
ženklų arba su ženklais, nenu
matytais nuostatuose. Pagrin
dinis Lietuvos valstybinių lėk
tuvų atpažinimo ženklas yra
baltos spalvos Vyčio kryžius,
apvestas juoda juosta. Tame
pačiame posėdyje nutarta pa
skirti 1.6 milijonus litų iš vy
riausybės atsargos fondo pa
sienio policijos departamen
tui valstybės sienos žymėjimo
darbams. Apskaičiavimai ro
do, kad iš viso Lietuvos sienai
su kitomis valstybėmis pažy
mėti reikia 9.7 milijono litų,
daugumą (7 milijonus litų) sie
nai su Gudija, rašo “Lietuvos
rytas”.
Kitas vyriausybės nuosprendis
buvo sudaryti sąrašą asmenų,
persekiotų už pasipriešinimą
okupaciniams režimams, ir
įamžinti jų atminimą išlei
džiant enciklopedinius lei
dinius apie buvusius politi
nius kalinius ir tremtinius,
nužudytus rezistentus, parti
zanų kovos už nepriklausomy
bę ir neginkluoto pasiprieši
nimo dalyvius bei apie perse
kiojimų organizatorius ir vyk
dytojus. Numatyta išleisti pir
mą tomą kitais metais ir ateity
je po vieną tomą kasmet. Dar
bus koordinuos Lietuvos gy
ventojų tautžudystės ir rezis
tencijos tyrimo centras.
(Nukelta į 2-rą psl.)
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Rabino smūgis kardinolui
Žydų kilmės Paryžiaus arkivyskupas kardinolas Aaronas Lustiger’is, pakviestas Tel Aviv’o
universiteto, dalyvavo akademinėse svarstybose. Izraelio rabinas jį pavadino išdaviku. Prancūzijos
spauda apie tai daug rašė, skelbdama ir kitų žydų nuomones. Komentavo ir Vatikano radijas
Paryžiaus arkivyskupas kar
dinolas Jean Marie Lustiger
1995 m. balandžio pabaigoje
lankėsi Izraelyje ir dalyvavo
holokausto 50-mečio minėjime
Tel Aviv’o universiteto kvie
timu ir tarpreliginėje diskusi
joje “Holokaustas ir Dievo ty
lėjimas”. Į šią diskusiją buvo
pakviesti žydai ir krikščionys,
tikintys ir netikintys mąsty
tojai.

Plataus atgarsio susilaukė
aštrus Izraelio rabino Meir Lau
išpuolis prieš kardinolą Lustiger’į. Primindamas, jog kar
dinolas Lustiger’is yra pasi
krikštijęs žydas, rabinas Lau
pavadino jį išdaviku ir pasakė,
jog Lustiger pasielgė blogiau
negu Hitleris. Jeigu visi bū
tų pasekę jo pavyzdžiu, esą ne
Holyvudas tęsia seniai pradėtą kovą su Katalikų Bendrija
bebūtų kam apverkti holokaus
HENRIKAS KUDREIKIS
Pasak “Creator” spaudos sin to aukų. Rabino poziciją pa
dikato laikraščių žurnalisto rėmė grupė radikaliai nusitei
Filmas “Priest”, kurį specia Don Feder, filmo rašytojas kusių žydų.
liai turėjo pradėti rodyti 1995 Jimmy McGovern pareiškė
Aaronas Lustiger’is gimė ir
m. Didįjį penktadienį Niujorke
apie savo vaikystės laikų kuni
augo netikinčių žydų šeimoje
ir Los Angeles kino teatrai,
gus: “Jie buvo reakcionieriški
Lenkijoje. 1940 m. motina, no
yra dalis pragariškos kovos,
pavainikiai (bastards)”.
rėdama išgelbėti sūnų nuo na
kurią Holyvudo filmų statyto
Be jau minėtų penkių kuni
cių, atidavė jį į vienuolyną. Pa
jai tęsia prieš tradicinę, ypač
gų, scenon įvedama 14-kos me
katalikų religiją.
tų mergaitė, per išpažintį pa ti ji ir vyresnysis kardinolo
Filme vaizduojami penki Li reiškusi, kad jos tėvas turįs brolis žuvo Auschwitz’o kon
verpulio kunigai, smarkiai pa su ja lytinius santykius. Tai centracijos stovykloje. Po karo
šliję morališkai. Centrinis vei esanti kunigo agonija, nes jis Lustiger’is nusprendė apsi
krikštyti ir pasirinko Jean
kėjas yra senoviško teologinio
susidūręs su kita atgyvenusia
galvojimo kunigas, kuris vyres doktrina - išpažinties paslap Marie vardą. Save jis ir toliau
laiko žydu.
niajam parapijos kunigui pa ties šventumu.
taria mesti savo sugyventinę.
Izraelio civilinės valdžios
Žymus Holyvudo filmų kriti
Jis pats dingsta homoseksua kas Michael Medvedev šei atstovai pabrėžė, jog rabinas
lų baruose.
moms skirtoje vaizdajuostėje Lau pasielgė netinkamai. Pats
Ten pat sukinėjasi kunigas
pareiškė: “Katalikų Bendrija kardinolas Lustiger’is į jam
alkoholikas, taip pat - piktas, yra pasaulyje labiausiai Ho mestus kaltinimus reagavo
nusivylęs kunigas ir pinigų
lyvudo nekenčiama religinė diplomatiškai, bet pastebėjo,
grobėjas bedvasis vyskupas.
bendruomenė ir dažniausiai jog pirmą kartą savo gyvenime
Filme bandoma vaizduoti,
parenkama šmeižimo taikiniu”. išgirdęs krikšto palyginimą
kad visos problemos kyla iš
Katalikų Bendrija stoja už su Hitlerio veiksmais. “Jei
katalikiškos doktrinos, kurio dorą, katalikai pasirodo de holokausto minėjimo dieną
je draudžiamos kunigų vedy monstracijose prie abortų kli būčiau buvęs Paryžiuje, bū
bos, pasisakoma prieš homo nikų. Daug vyskupų viešai pa čiau sėdėjęs pirmose sinago
seksualizmą.
sisakė prieš homoseksualų ve gos eilėse, nes holokaustas yra
Holyvudo antikatalikiškumas dybas ir leidimą įsūnyti vai ir mano istorija”, - pasakė jis.
jau tęsiasi ilgą laiką. “Mon kus. Todėl Holyvudas rodo juos
Šis įvykis sukėlė spaudos su
signor” (1982) kunigas Chris- kaip veidmainius, pinigų gro
sidomėjimą,
nes paliestas
topfer Reeve - mafijos narys, bėjus ir politikos fanatikus.
klausimas
iš
tiesų
verčia kal
vienuolės mylimasis; “God
“Universal Press” sindikato
father Part III” (1990) vaizduo laikraščiuose katalikų žurna bėti apie žydų ir krikščionių
ja Vatikano-Sicilijos mafijos listas Joseph Sobran rašo: santykius bei jų požiūrį vie
draugystę; “Houshold Saints” “Kristus skiriasi nuo kitų. Jis nas į kitę. Ar pasikrikštijęs
(1993) rodo šlykščias scenas, niekad nesilaikė laiko papro žydas nustoja būti žydu, t.y.
įžeidžiančias vienuoles. “Ag čių. Jį kartu mylėjo ir neken ar pripažinęs Kristuje Dievo
nes of God” pralenkia visas: tė to laiko žmonės. Dauguma sūnų žydas praranda ryšį su
vienuolė pagimdo ir nužudo atsisakė jo mokslo, nes jo moks Izraelio tauta, išduoda jos pa
kūdikį vienuolyne. Ateistę las jiems buvo per sunkus. šaukimą? Nemaža tikinčių žy
psichiatrę vaidinanti Jane Štai priežastis, kodėl jį nukry dų mano-taip.
Fonda (pati žinoma kovotoja žiavo. Šiandien kiekvienas, tę
Panašiai manė ir krikščio
su Vatikanu) veda filme kovą siąs jo mokymą, savaime bus nys, kurie ilgą laiką laikė žy
su vienuolyno viršininke. Čia puolamas. Šiandien per anksti dus dievažudžiais ir teigė, jog
psichiatrė vaiko žudikei vie pradėti giedoti Jėzui laidotu atmesdama Jėzų Kristų Izra
nuolei taria: “Viskas tvarkoje, vių giesmes. Atsimintini jo žo elio tauta išsižadėjo savojo
jei nekenti Dievo”.
džiai: “Dangus ir žemė praeis, pašaukimo ir kad atsiradus
“Priest” filme antireliginė bet mano žodžiai nepraeis. Jie krikščionybei judaizmas nete
tema gerokai panaši į anksty ir nepraėjo”.
ko prasmės. Nedaug kas prisi
vesnių antireliginių filmų tu
Joseph Sobran, katalikų kon mindavo, jog šventasis Pau
rinį. Filmo direktorė Antonia vertitas, didžiuojasi esąs ka lius, Kristų pažinęs žydas, bu
Fird “Los Angeles Times” talikas, nes K. Bendrija nie vo kitokios nuomonės.
dienrašty pareiškė esanti įsiu kad nesekė laiko madų. Kas
Dabar, kai krikščionys vis
tusi dėl to, kad katalikų hie šiandien madinga, ryt grei rimčiau gilinasi į savąjį-Nau
rarchija pasisako prieš gimi čiausiai pradings. Kitos Bend jojo Izraelio - pašaukimą, pa
mų kontrolę. Pagrindinė šio rijos bandė bėgti paskui lai jėgia įžvelgti daug stipresnį
filmo tema esanti opozicija ką, sekė liberalizmą, bet atsi ir gilesnį savojo tikėjimo ry
prieš katalikų hierarchiją, dūrė mizerijoje, nes šiandien šį su judaizmu. Bet kaip žydai
besilaikančią atgyventų tai visur matomos seksualinės re žvelgia į krikščionis? Ar kardi
syklių, nekreipiančią dėmesio voliucijos pasekmės.
nolas Lustiger’is lieka žydu?
į tai, kad pasaulis pasikeitė.
“Priest” filmą išleido Disney Kodėl Izraelio žydų bendruo
padalinys “Miramax”. Kata menė reagavo į kardinolo vizi
likų ir protestantų žurnalistai tą ir asmenį visai kitaip negu
savo spaudoje pastebi, kad 59 Europos žydų bendruomenės?
milijonai JAV katalikų turė
Prancūzų katalikų dienraš
OPTIKAS R. SCHMID
tų boikotuoti Disney filmus,
tis
“La Croix” išspausdino po
išjungti Disney kanalą, neva
1586 Bloor Street West,
kalbį su žydu krikščionimi,
žiuoti
atostogų
į
“
Disney
World
”
,
Toronto, Ont. M6P 1A7
ir, svarbiausia, rašyti protes su rabinu ir su netikinčiu žy
(Prieš Lietuvių namus)
tus Disney prezidentui Eisner. du. Visi jie buvo paprašyti at
Tel. 416 535-6252
Nemanau, kad lietuviai kata sakyti į minėtus klausimus.
Rabinas Josy Eisenberg, pa
Greitas patarnavimas, neaukštos
likai turėtų atsilikti. Šis fil
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
mas galbūt jau rodomas ir Ka brėžęs negalįs sutikti su ra
(contact lenses).
nadoje. Daug kino teatrų atsi bino Lau pasisakymo stiliumi
bei forma, bandė paaiškinti
sakė jį rodyti.

Filmas - suvis katalikybei

Optical Studio

kai kurių Izraelio žydų reak
ciją.
“Izraelyje, skirtingai negu
Europos šalyse, nėra žydą krikščionių dialogo grupės.
Taip yra todėl, kad daugelis
žydų šioje šalyje yra atvykę
iš Rytų ir Vidurio Europos,
t.y. iš kraštų, kurie skaudžiau
siai pergyveno holokaustą. Be
to, Vatikanas nuo 1948 m. ne
buvo draugiškai nusiteikęs
Izraelio valstybės atžvilgiu
ir prireikė daug laiko, kad ta
laikysena pasikeistų. Iš esmės
ji keičiasi tik pastaraisiais
metais. Tad Izraelio žydai esą
daug kritiškesni krikščionių
atžvilgiu negu Europos šalyse
gyvenantys”, - kalbėjo rabinas
Eisenberg.

Šis rabinas taip pat pabrėžė,
jog visi tikintys žydai labai
jautriai reaguoja į savo tikė
jimo brolių perėjimą į krikš
čionybę. Taip esą todėl, kad
krikščionių teologija per 2000
metų mokiusi, kad visi žydai
taps krikščionimis. Tai labai
skaudus teologinis klausimas.
Didieji judaizmo autoritetai
niekada nesutiko su tais, ku
rie skelbia, kad tapdami krikš
čionimis jie atbaigia judaizmą.
“Toks teiginys kvestionuoja
žydų tapatybę, nes teigia, kad
jų tikėjimas yra nepilnas, kalbėjo rabinas. - Bet taip pat
negalima sakyti, jog tie žydai,
kurie priima krikščionybę, iš
duoda judaizmą. Tai būtų ne
pateisinamas perlenkimas. Tu
rime manyti, jog jie nuošir
džiai tiki jų išganymą esant
krikšči onybėje

Netikintis Prancūzijos žydas
Serge
Klarsfeld
pareiškė:
“Kardinolas Lustiger’is kalba
hebraiškai ir jidiš, kalba mel
džiasi kaip žydas. Aš viso to
nemoku. Tai kodėl jis yra ma
žiau žydas negu aš? Manęs nie
kas nevadina nežydu”.
Žydas domininkonas Nicolas
Jean Sedan, atsakydamas į šį
klausimą, pastebėjo: Talmu
das net netikinčius žydus lai
ko Izraelio sūnumis. Jo many
mu, tie, žydai, kurie tampa
krikščionimis, gyvena pereina
mojoje būsenoje, bet jie gyve
na viename ir tame pačiame
Dievo išganymo plane, kuris
apima žydų tautą, o per ją ir
visas kitas tautas. Ne krikš
čionybė atbaigia judaizmą, bet
Kristus atbaigė Įstatymą, pa
rodė jo neatšaukiamumą ir tuo
atvėrė naują kelią Dievo išga
nymo planui. Jėzus teigė atė
jęs į pasaulį ne panaikinti Iz
raeliui apreikšto Dievo įstaty
mo, kuris yra meilės įstatymas,
o jo įgyvendinti.
Prancūzijos žydų bendruo
menės atstovas Michel Kubler,
priminęs skaudžią krikščio
nių ir žydų santykių istoriją,
pareiškė: “Taip, žydų ir krikš
čionių tikėjime lieka didelis
ir iki šiolei neįveiktas skirtu
mas. Mes net nepradėjome to
skirtumo spręsti. Kardinolo
Lustiger’io patirtis Izraelyje Vilniaus katedros detalė: tvirtumas, grožis, pastovumas
Ntr. V. Maželio
tai labai akivaizdžiai parodė.
Bet būtų labai neteisinga ma
tyti šiame atvejyje žydų norą
AfA
nuvertinti krikščionybę. Tai
greičiau skausmo grimasa, liu
VYTAUTUI BALSIUI,
dijanti, jog reikalingas gydy
mas”. (VRLS)
buvusiam KLF valdybos ir tarybos pirmininkui bei

Rusijos ateitis - vakariečių...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

įmanomos spręsti - nuo bran
duolinių ginklų plitimo iki
Balkanų etninių grupių kovų.
Be abejonės, yra sunkiau įjung
ti Rusiją į Vakarų sprendimus,
kai ji yra nusistačiusi prieš
ŠAS plėtimą, tačiau tai nėra
ir neturėtų būtį neįmanoma.
Rusiją įjurigįf5 galima įvai
riais frontais. Europos sąjun
gai, pagrindinei institucijai
kalbančiai visos Europos var
du, itin svarbi Rusijos ateitis.
ES pastangos Rusijos atžvil
giu ligšiol buvo ypatingai silp
nos, nors Rusijos klausimas
turėtų pirmauti darbotvarkė
je. Taipgi OSCE organizacijo
je, vienintelėje Europos ins
titucijoje, kuriai Rusija pri
klauso, ji prarado pasitikėji
mą, nes atrodė, kad B. Jelci
nas ketino OSCE suteikti pir
menybę, o ne ŠAS. Taipgi Ru
sijos karas su Čečėnija sukė
lė abejones dėl jos įsiparei
gojimų šiai Europos saugumo
globėjai.
Autoriaus teigimu, vis dėl
to reikėtų nuraminti Rusiją,
pavyzdžiui su ŠAS pasirašant

nepuolimo sutartį arba įstei
giant specialią patariamąją
instanciją.
Rusijai negelbsti jos noras
prisijungti prie Vakarų tuo
momentu, kai Vakarai ima vis
labiau abejoti jos patikimumu
dėl jos veiksmų Čečėnijoje ir
kitur. Iš tikrųjų jos užsienio
interesai heleidžia jai pritap
ti prie Vakarų nustatytų gai
rių - jos teritorija siekia ne
tik Europą, bet ir Aziją. Ji turi
problemų dėl sienų su Kinija
bei su musulmonais. Kremlius
siunčia
besikryžiuojančius
signalus - kalba prieš ŠAS iš
plėtimą, bet kasmet išmon
tuoja tarp 2,000 ir 3,000 bran
duolinių ginklų.
Rusijos įjungimas nėra ne
įmanomas, nėra nenugalima
problema ŠAS, ES ar bet ku
riai kitai Vakarų jungtinei ins
titucijai. Visoms reikia nus
tatyti gaires Rusijos klausimu.
Vokietijos pamoka po 1945ųjų yra ta, kad priešus galima
įjungti į vaisingą sandraugą.
Rusijos įjungimas yra naudin
gas Vakarams, jeigu Rusija
turės drąsos ta linkme eiti. RSJ

AfA
ANTANUI DUMČIUI
mirus,
žmoną ONĄ, dukrą JULIJĄ su šeima Lietuvoje ir
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

MIRTIES SUKAKTIS
Sueina 5 metai, kai netekome mylimo
vyro, tėvo ir senelio

a.a. MIRO CHAINAUSKO
Mišios už jo vėlę bus laikomos 1995 m. birželio 3,
šeštadienį, 10 v.r. Šiluvos Marijos šventovėje, Londone.
Maloniai prašome gimines, draugus, pažįstamus daly
vauti Mišiose ir prisiminti velionį maldoje.
Liūdesy likę žmona Danutė, vaikai - Marijus ir Silvija,
marti Kristina, žentas John ir vaikaičiai

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

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

steigiamojo dokumento (čarterio) signatarui iškeliavus

amžinybėn, giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą

reiškia -

Kanados lietuvių fondas

PADĖKA
AfA
VYTAUTUI BALSIUI
mirus, dėkojame visiems jo draugams, pagerbusiems
velionį. Reiškiame nuoširdžią padėką jo artimiesiems,
užprašiusiems Mišias ir savo aukomis parėmusiems
labdarą1 Lietuvoje
ir Kanadoje.
. .
J
J
Ciim/noo

PADĖKA
Brangiam vyrui ir tėveliui

AfA
VLADUI MICEIKAI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Toronto
Prisikėlimo parapijos kunigams ir Delhi Šv. Kazimiero
parapijos klebonui kun. L. Kemešiui už maldas laidotuvių
namuose, koncelebracines Mišias bei palydėjimą į Šv.
Jono lietuvių kapines Anapilyje.
Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems, kars
to nešėjams, vargonininkei D. Radtke ir A. Ratavičienei
už pasakytus atsisveikinimo žodžius. Ačiū už gėles, už
prašytas Mišias, pareikštas užuojautas spaudoje ir asme
niškai. Ypatinga padėka taip gausiai velionies vardu auko
jusiems įvairioms labdaros organizacijoms Lietuvoje ir
“Tėviškės žiburiams”.
Dėkojame J. Gurklienei už puikiai paruoštus pietus ir
ponioms už skanius pyragus. Jūsų nuoširdumas palengvi
na mūsų skausmą ir liūdesį.

Žmona Marytė, dukra Daiva, sūnus Gintautas

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Išvalys Baltijos jūrą
Pasaulinis bankas gegužės
17 d. pranešė, kad prisidės prie
Europos investicijų banko ir
kitų finansinių institucijų, be
sirūpinančių Šiaurės Europos
gamtosauga, ir padės finansuo
ti septynis, $240 milijonų kai
nuojančius, projektus išvalyti
Baltijos jūrą, praneša OMRI.
Lietuva ir Latvija pasiims vyk
dyti po du projektus, Estija,
Rusija ir Lenkija po vieną. Tie
projektai yra dalis ilgalaikio
darbo, kuris gali pareikalauti
apie 1 bilioną dolerių.
Diplomuoti partiečiai
ELTos pranešimu (geg. 19 d.),
seimas panaikino Lietuvos
respublikos AT 1990 metų nu
tarimą “Dėl aukštųjų partinių
mokyklų diplomų nepripažini
mo”. Seimo priimtame nutari
me pareiškiama, kad AT nuta
rimas laikomas netekusiu ga
lios. Nutarimas priimtas LDDP

frakcijos balsų dauguma. Už
balsavo 47, prieš - 42.
Valstybės skolos
ELTA skelbia, kad Lietuvos
valstybė per 1991-1994 metus
yra sudariusi sutarčių užsie
nio paskoloms gauti už dau
giau kaip 960 milijonų JAV
dolerių. Iki š.m. sausio 1 d.
gauta beveik 520 milijonų, o
panaudota 502.8 milijono JAV
dolerių. Nustatyta, kad 39.5%
visų užsienio paskolų buvo
skirta kurui ir kitiems ener
getiniams ištekliams papil
dyti ir įsiskolinimui už dujas
apmokėti. Investicinių pro
jektų finansavimui panaudo
ta 26% lėšų. Kitos paskolos
buvo paskirtos valiutos stabi
lizavimui (20%), žemės ūkiui
(9%) ir smulkiam bei viduti
niam verslui (5%). Daugiau
sia paskolų Lietuvai skyrė
Tarptautinis valiutos fondas
(46.9% visų paskolų), o antro
ji pagal dydį buvo Europos
sąjungos paskola (14.8%). RSJ

Iškeliauja mokytojai, atlikę pareigą

Klivlando ateitininkijos metinėje šventėje prezidiumas gieda ateitininkų himnų. Iš karės kun. G. KIJAUSKAS,
SJ, R. MATIENĖ, N. BALČIŪNIENĖ, ARVYDAS ŽYGAS - svečias iš Čikagos, I. BILIŪNIENĖ, R. BRIDŽIUS
ir A. DEGESYTĖ
Nuotr. V. Bacevičiaus

Lietuva ir jos išeivija
Atsiliepiant į Rūtos Gajauskaitės straipsnį tuo klausimu
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Rūta Gajauskaitė savo straips
nyje “Lietuva ir jos išeivija”
(“TŽ”, 1995 m. balandžio 25 d.)
tiksliai aptarė Lietuvos ir už
sienio lietuvių santykius pen
kių dešimtmečių Lietuvos oku
pacijos ir “geležinės uždan
gos” laikotarpyje. Atkirsti nuo
tautos kamieno, užsienio lie
tuviai atkakliai laikėsi savo
tautinių ir religinių tradicijų,
išlaikė gryną kalbą, nepaisant
juos supančios, svetimos aplin
kos, lietuviškoje dvasioje iš
augino naujas kartas ir gyveno
troškimu matyti savo Tėvynę
laisvą bei nepriklausomą.
Pagaliau toji svajonė išsi
pildė, bet ją seka graudus nu
sivylimas: esame svetimi savo
tėvynėje, kurioje tebeviešpa
tauja “persikrikštiję” komu
nistai. Klausiame: kodėl?
Su dideliu susidomėjimu
stebėjome prezidentinius bei
seimo rinkimus ir negalėjome
suprasti Lietuvos piliečių apa
tijos demokratinių rinkimų
procesui, bet ypatingai nusi
vylėme, kad dauguma balsų
teko buvusiems komunistams,
į jų suterštas rankas buvo ati
duotas išlaisvintos respubli
kos vairas. Straipsnio autorė
pripažįsta, kad demokratinis
procesas yra puikus ginklas
kovoti prieš buvusius kagėbis
tus, bet taip pat prisipažįsta,
kad nemoka juo naudotis ir jo
gerai nesupranta. Todėl rei
kia rasti priemonių įtikinti
Lietuvos piliečius, kad būtina
išnaudoti balsavimo teisę ir
tuo būdu spręsti tolimesnį ir
savo, ir visos respublikos liki
mą, nes tokiu atveju jokių pi
lietinių teisių neturintys už
sienio lietuviai negali turėti
įtakos.
Suprantama, Lietuva tebe
gyvena didžiojo kaimyno Ru
sijos, baimėje, nes ne vien jau
populiarumą praradęs Rusi
jos “Hitleris” Vladimiras Žirinovskis grasino grąžinti caristinės Rusijos teritoriją, bet
ir dabartinis “demokratinės ”
Rusijos užsienių reikalų ministeris Andrei Kozyrev jau
kalba apie “galimybę ginklu
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ginti mūsų tautiečius artima
me užsienyje”. Gali būti su
planuotos provokacijos pa
našiai, kaip prieš penkis de
šimtmečius komunistų suor
ganizuotuose mitinguose Lie
tuva “prašėsi” priimama į So
vietų Sąjungą. Negalima pasi
tikėti vakarinių demokratijų
pagalba.
Graudu stebėti Lietuvos vy
riausybės nedovanotiną užsie
nyje gyvenančių tautiečių trak
tavimą. Kokiu teisiniu pagrin
du suteikta pilietybė buvusių
okupantų likučiams, bet ne
grąžinama Lietuvos pilietybė
jos neatsisakiusiems, su ja
gimusiems ir augusiems, už
jos laisvę kovojusiems? Kas
į tą klausimą atsakys? Nepai
sant visų tų neigiamybių, tėvy
nę mylinčių lietuvių prigimtis
neleidžia jiems atsižadėti ar
timo ir tėvynės meilės, todėl
ir labdaringasis BALFas, ir
patyrę pedagogai (APPLE), ir
pavieniai asmenys įvairiomis
priemonėmis talkina Lietu
vos ekonomikos ir švietimo
atstatymui. Kaip ir kovojus
už Lietuvos laisvę, taip ir ją
atgavus, įgimtas idealizmas
dar išlieka visose užsienio lie
tuvių kartose. Bet kaip ilgai?
Jei su džiaugsmo ašaromis
išgyvenome laisvės atgavimą
ir puolėme Lietuvai pagelbė
ti lėšomis, profesiniais pata
rimais, mokslo priemonėmis,
tai, pajutę Lietuvos šaltą abe
jingumą bei visišką paneigi
mą bet kokių teisių į neteisė
tai nusavintą nuosavybę ar
neprarastą pilietybę, jaučia
me, kad tas meilės ir džiaugs
mo ugniakuras pradeda blėsti.
Užsienio lietuvius dažnai
pasiekia pagalbos prašymai
su tragiškomis ligonių ir inva
lidų istorijomis, maldavimais
siųsti lėšas, vaistus, vitami
nus, drabužius, net muzikos
instrumentus... Pas vieną ma
no bičiulį viešėjo vieno Lie
tuvos ansamblio narys, kuris
su ašaromis pasakojo apie sa
vo tėvų skurdą, ligas ir vargą.
Susijaudinęs mano bičiulis
tuoj siuntė siuntinius ir, atvy
kęs į Vilnių, aplankė savo bu
vusį svečią, kuris gyveno gra
žiame bute ir atrodė visko per
tekęs. Kai mano bičiulis prašė
jį nugabenti pas jo vargstan
čius tėvus, svečias atsisaki
nėjo, bet su kitų talka jam pa
vyko nuvykti į tėvų gyvenvietę.
O ką jie ten rado? Dar labai
tvirti, sveiki ir guvūs tėvai gy
veno pasiturinčiai, kaip se
name dvare, vaišino svečią
konjaku ir kepsniais, o kieme
gulėjo krūvos spekuliantams
reikalingų automobilių ir sunk
vežimių padangų... Grįžęs į
Ameriką, mano bičiulis griež
tai atsisakė nuo Lietuvai skir
tos labdaros...
Kokiu keliu pasukti užsie
nio lietuviams? Mano supra

timu, visų pirma jie turi rūpin
tis lietuvybės išlaikymu savo
priaugančiose kartose, išlai
kyti laisvą savo spaudą, litua
nistinį švietimą, organizaci
jas, ir lietuviškas parapijas,
kurios visais laikais buvo ne
vien religinio, bet ir kultūri
nio gyvenimo židiniai. Yra vil
tis, kad ilgainiui ir Lietuva
atsigaus, atsistatys moraliai,
atgaus sovietinės filosofijos
sužalotą dvasią bei sąžinę, ku
rioje buvo iškreiptos gėrio ir
blogio sąvokos, įdiegtas Dievo
paneigimas. O be Dievo žmo
gus nejaučia aukštesnės galy
bės, pradeda siausti kaip lau
kinis žvėris. Tai puikiai paro
do NKVD ar KGB siautėjimo
istorija. Reikia turėti viltį,
kad į Lietuvą grįš ir moralės,
ir Dievo, ir tikros demokrati
jos sąvokos. Tad ji ir užsie
nio lietuviams taps namais.
O dabar turime rūpintis sa
vo išlikimu.

1994 m. rudenį gavau pasku
tinį a.a. Aldonos JokubaitytėsŠimulynienės laišką. Cituoju
ištraukas.
“Ruduo. Ugninėmis spalvomis
nusiplieskė Nemuno pakrančių
miškeliai. Pasaulis toks gražus.
Viskas iš naujo vis gema, bet ir
miršta. Rudeninis spalvų riks
mas primena artėjančią žiemą
ir baltąjį apmirimą. Dabar aš
Veliuonoje. Man sueis 80. Noriu
pabūti tuo metu čia, kur gimė
mano vaikai, numirė Justinas,
prabėgo kaip Nemuno vandenys
daugybė dienų su skaudžiais
visai Lietuvai įvykiais. Dabar
jau viskas susmulkėjo, tartum
susitraukė į vieną tašką-skaudulį, kuris svarbiau, rodos, už
viską pasaulyje. Dieną naktį
širdis atsidusdama dirba savo
atominėje, vis atžymėdama, kiek
dar liko kuro... Ačiū už laišką
ir dovanėlę Rusnytei (Perkūno
aukuro žarijėlei)...”

“Lietuvoje realybė liūdnoka.
Šiemet (1994) jau į amžinybę iš
keliavo 9000 pensininkų. Visi ir
sako - atsiduso valdžia ir arti
mieji šiapus ir anapus Atlanto”.

Aldona buvo pradžios mokyk
los mokytoja, literatūros mėgė
ja. Baigusi Klaipėdos pedagogi
nį institutą (1937), su vyru Jus
tinu išauginusi 4 sūnus. Buvo
jau našlė ir, po klubo kaulo ope
racijų, invalidė. Bet intelektu
aliai ir dvasiškai sveika, besi
rūpinanti šeima, laiškais ben
dravusi su savo laidos mokyto
jais. Tų mokytojų gretos jau išretėjusios - per Sibirą ir sun
kų mokyklose darbą okupaci
jose. Bet liko jų gerai išauklė
ti vaikai ir daugybė auklėtinių
klasėse...

Pernai mirė a.a. Juozas Mac-

Aldona
Jokubaitytė-Šimulynienė mirė 1995 m. kovo 9 d. (pra
nešė irgi mūsų laidos - Petrė
Žemaitienė, puiki pedagogė,
jau arti 90-ties, bet globojanti
dukters ir žento įsūnytus du ga
bius iš našlaityno vaikus). Teko
susitikti Aldonos sūnų, daili
ninką ir poetą Šarūną Šimulyną,
kurio dukrelė Rusnė ir yra pas
kutiniame laiške minėta jos jau
niausia anūkėlė.
Užuojauta Šarūnui Vilniuje,
motiną gražiai globojusiam ilgų
metų ligos patale, taip pat, Al
donos pusseserei Elenai Pažėrienei bei šeimai Los Angeles,
Kalifornijoje.

Vieni anksčiau, kiti kiek vė
liau pasitraukia į amžinybę
mūsų kartos buvę mokytojai ir
menininkai bei kiti geri žmo
nės, kurie jau išvargo savo gy
venimo kelionę. Bet jie darbais
ir dvasine kūryba paliko tęsinį,
tikėkime, Lietuvai padedantį
prisikelti iš ilgų nelaisvių.
Toks gamtos dėsnis: gimtimirti. O įžiebti viltį - pagal kiek
vieno dvasinį nusiteikimą ir
darbą-kūrybą. Amžiną atilsį
mirusiems. - Alė Rūta

jūsų pavardė turi būti įrašyta

NAUJAME RINKĖJŲ SĄRAŠE
BALSAVIMO PAŽYMĖJIME
Jeigu negavote ANKETOS NR. 301 iš sąrašų sudarytojų, jūsų pavardė nebus NAUJAME SĄRAŠE.
NEDELSKITE! SKAMBINKITE DABAR! Turite patys įsigyti BALSAVIMO PAŽYMĖJIMĄ iki BIRŽELIO 7 d.

pažymėjimą

Ar galite balsuoti birželio 8 d.?
Jūs turite teisę balsuoti, jeigu:
. rinkimų dieną būsite sulaukęs 18 m. amžiaus.
. esate Kanados pilietis-tė, ir
. gyvenate Ontario ištisus 6 mėnesius
prieš rinkimų dieną.

Jūsų pavardė turi būti NAUJAME RINKĖJŲ
SĄRAŠE arba BALSAVIMO PAŽYMĖJIME
tame rinkiminiame rajone, kuriame jūs
gyvenate.

“Directory Assistance” pagalba rasite
rinkiminių būstinių teletono numerius. Jeigu turite
klausimų apie savo rinkiminį rajoną, paprašykite
“Elections Ontario” ir duokite savo rinkiminio
rajono pavadinimą.

Jei gyvenate kaime, jūsų balsavimo teisę galima
patvirtinti ir gauti balsavimo pažymėjimą.
Skambinkite ir pasiteiraukite.
Jeigu turite draugų ar giminių, kuriems sunku skaityti,
praneškite jiems šią informaciją.
Išleido Vyriausioji Ontario rinkimų įstaiga, vadovaujama
Warren R. Bailie, VYR. RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO.

BENDRĄ INFORMACIJĄ APIE
RINKIMUS GALIMA GAUTI SKAMBINANT
TORONTE IR APYLINKĖSE TELEFONU
(416) 754-8683 UŽ TORONTO RIBŲ 1-800-668-2727

S Elections
Ęij] Ontario
Nešališka įstatymų leidėjų agentūra
JUS INFORMUOJA

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
$$$$ SIUNČIAME DOLERIUS t LIETUVĄ $$$$
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 į Lietuvą
palikimus ir Lietuvoje sutvarkyti pas notarą.
AMER. DOL.
$ ........................

KAN. DOL.
$ .....

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

.... $15.00
$ ..... ............. 00

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

Gavėjas:..............

Tel.

Tel

Parapiniai globos namai Vilniaus arkivyskupijos Naujajame Daugėliškyje,
kuriuose randa prieglaudą našlaičiai ir seneliai. Šiuos namus pastatydino bei
įsteigė klebonas kun. Kęstutis Ralys. Antroje nuotraukoje-dalis našlaičių

Parama Karaliaučiaus vaikams
Mažosios Lietuvos fondas 1994 m.
buvo paskelbęs vajų lietuviškoms
mokykloms Karaliaučiaus krašte
remti. Gavome gana teigiamų
atsiliepimų. Šiam tikslui skirtų
aukų iš viso sutelkta $1113.75. Š.m.
kovo mėnesio pradžioj persiuntėm $800 (amer.) Rūtai Mačiūnie
nei, lietuvininkų bendrijos “Ma
žoji Lietuva” iždininkei su pra
šymu tas lėšas, pasitarus su nau
jai įsteigtu valstybės regioninių
problemų ir tautinių mažumų de
partamentu Vilniuje, kuo tiksliau
siai paskirstyti.
Gavom smulkią ataskaitą iš R.
Mačiūnienės su pranešimu kam
panaudotos lėšos. Tautinių mažu
mų skyriaus darbuotoja p. Kuody
tė su dovanomis du kartus nuvyko
į Karaliaučių ir vieną kartą į Til
žę, Ragainę. Karaliaučiaus vaikų
darželio lietuviškai grupei (18
vaikų) nupirko ir įteikė televizo

rių “Šilelį” ir lietuvišką rašomą
mašinėlę, žaislų, vėliavėlių, sal
dainių. Karaliaučiaus 4-tai vidu
rinei mokyklai, kur dėstoma lietu
vių kalba, įteiktas video apara
tas su įrašų juostelėm bei didelė
lietuviška vėliava. Be to, nupirk
ta ir įteikta knygų (spalvinimui
ir rašymui) Įsručio ir Gastos mies
tų sekmadieninėms mokykloms.
Už likusius pinigus (79 litai ir
$22 amer.) R. Mačiūnienė žada
pirkti medžiagos, iš kurios Ra
gainės mokyklos mokytoja p. Matusevičienė pasius mergaitėms
tautinius drabužius.
Tikimės, kad mūsų aukotojai
įvertins R. Mačiūnienės pasišven
timą. Ji yra žinomos mažlietuvių
Zaunių giminės ainė, ir jos pro
senelių kraštas jai labai prie šir
dies. Iš gautos sumos tik 144 Lt
išleisti kelionėms ir 1.1.

I. Adomavičienė

Pavyzdiniai ūkiai Lietuvoje

arba

balsavimo

psl. 3

Irgi pernai staigiai užbaigė
dienas ir Vladas Stasiukynas,
su kuriuo teko man dirbti Vil
niaus pedagoginio instituto pa
vyzdinėje mokykloje. Pareigin
gas, draugiškas dzūkas. Jo sū
nus dabar - energetikos ministeris.

Ontario provincijos rinkimuose birželio 8 d.,

sužinoti kaip gauti

•

kevičius, Sibire už rėmimą par
tizanų praradęs sveikatą. Su
žmona Emilija, irgi mokytoja,
užauginę, išmokslinę 4 vaikus.
Juozas buvo labai draugiškas,
moralinis visų kenčiančių rė
mėjas, ryšininkas tarp kolegų...

Jei norite balsuoti

SKAMBINKITE DABAR
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Aloyzo Liaukaus pranešimu,
Lietuvos konservatorių kvies
tas, 1995 m. balandžio mėn.
Hamiltone, Ont., lankėsi Kana
dos žemės ūkio bendrovės “Ca
nadian Agra” pirmininkas Jack
Janzen. Sušauktame susirinki
me jis papasakojo apie bend
rovės veiklą ir jos tikslus.
Bendrovė, įsteigta 1981 m.,
veikia ne tik Kanadoje, bet ir
kituose
kraštuose
Meksi
koj, Kinijoj, Vengrijoj, Esti
joj, Latvijoj ir Lietuvoje. Bend
rovės dalininkai yra Kanados
ir užsienio akcininkai, kurie
steigia įmones ir augina rapsą,
liucerną, javus, cikoriją, vy
nuoges, daržoves bei kitą der
lių, kurį naujausiomis techno
logijos priemonėmis perdirba
į vertingus produktus, turin
čius pakankamą paklausą pa
saulinėje rinkoje.

Įdomiausia buvę išgirsti apie
Raseinių Agrą, įsteigtą 1992 m.
Bendrovė ten iš vietinių ūki
ninkų nuomoja daugiau kaip
3000 ha žemės. Į pastatus ir
inventorių yra investuota 6
milj. dolerių. Žemė dirbama
moderniais traktoriais ir kom
bainais. Ūkis turi du malūn
sparnius ir vieną lėktuvą trą
šų išbarstymui. Augina rapsą,
liucerną,
sėklinius
javus.
Derlius parduodamas Europo
je, Kanadoje ir Lietuvoje. Pla
nuojama statyti perdirbimo
įmones. Raseinių Agros dar
buotojai atvažiuoja į Kanadą
stažuotis du kartus per metus.
Dauguma jų yra baigę žemės

fa—...-....

ūkio mokslus ir Kanadoje mo
kosi vadovavimo, buhalterijos
ir mašinų taisymo.
Tiriamos galimybės Lietu
voje atidaryti dar vieną tokį
pavyzdinį ūkį Marijampolės ar
kituose rajonuose. Reiškiamas
pageidavimas, kad būtų gera
suburti
išeivijos
lietuvius,
neatsiėmusius savo žemių Lie
tuvoje ir investuoti jas sutar
tam laikui į naują pavyzdinį
Agros ūkį. Jei ką domintų ši
mintis, yra prašoma susisiek
ti su A. Liaukumi, 125 Limeridge Rd. W., nr. 3, Hamilton, Ont.
L9C 2V3, Canada. Tel. 905 3850387. Inf.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954

.... .

[REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per i, 100,000 dolerių lietuviškai
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapii talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai
į ■ 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.,
I
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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
TRAKAI naujame gyvenamųjų namų rajone

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

I

4 psi. • Tėviškės žiburiai

nymui. Leidinio projektą sutiko
paruošti istorikė dr. Rasa Mažei
kaitė, KL muziejaus archyvo ve
dėja. Prieš trisdešimt metų buvo
išleista knyga “Lithuanians in
Canada”, anglų kalba. Naujasis
leidinys bus panašaus žanro. Nu
matyta spausdinti veiklos aprašy
mus lietuvių ir anglų kalbomis
su daugeliu nuotraukų.
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® LAISVOJE TEVfflEJE
SPAUDA LIETUVIAM RYTUOSE

Jono Rumšos pranešimu “Lie
tuvos aido” skaitytojams, vy
riausybė stengiasi parūpinti
spaudos užsienyje gyvenan
čioms Rytų šalių lietuvių bend
ruomenėms. Regioninių pro
blemų ir tautinių mažumų de
partamentas 1995 m. užsienio
lietuviams užsakė laikraščių
ir žurnalų už 30.000 litų. Lie
tuvių bendruomenės “Lietuvos
aidų”, “Lietuvos rytą”, “Gimtą
jį kraštą”, “Katalikų pasaulį”,
“Genį” gaus ne tik Latvijoje bei
Estijoje, bet ir Gudijoje, Len
kijoje, Ukrainoje, Vengrijoje,
Moldovoje, Uzbekistane, dauge
lyje Rusijos miestų. Didžiau
sią problemą sudaro ne spaudos
prenumerata, o jos pasiuntimas
skaitytojams paštu. Jo paslau
gos yra dešimteriopai branges
nės už laikraščių kainas.
DEGĖ MIŠKAS SMILTYNĖJE

Kuršių nerijoje prie Nerin
gos balandžio 23 d. buvo kilęs
gaisras Smiltynės miške. Ji ge
sino iš Klaipėdos, Telšių, Šila
lės, Tauragės, Šilutės, Skuodo,
Kretingos, Plungės rajonų, Ni
dos ir Palangos atskubėję gais
rininkai, karinės mokomosios
kuopos jūrininkai, “Geležinio
vilko” kariai, SKAT savanoriai,
Neringos miško parko urėdijos
darbuotojai ir net policijos pa
reigūnai. Vėliau buvo pranešta,
kad vis dėlto išdegė apie 60 ha
Smiltynės miško. Kuršių nerijai
ir Neringos miestui tai yra di
delis nuostolis. Gaisro priežastis
tebėra nenustatyta.
LITAI ZARASŲ EKOLOGIJAI

Kauno ir Latvijos Daugpilio
plento pasienio punktas Lie
tuvoje tebėra Smėlynėje, Zara
sų rajone. Vlado Šerėno prane
šimu “Lietuvos ryte”, pravažiuo
jančiuosius ten pasitinka ne tik
pasienio pareigūnai, muitinin
kai, bet ir Zarasų rajono eko
loginio mokesčio rinkėjai. Iš
lengvojo automobilio vairuoto
jo reikalaujama 8 litų, iš sunk
vežimių bei autobusų vairuoto
jų — 10 litų, iš keleivių — po du
litus. Zarasų rajono ekologinė
tarnyba mokesčio pinigais tvar
ko pasienio teritoriją. Sukau
pus daugiau litų, bus įrengtos
aikštelės automobiliams, prau
syklos keleiviams ir galbūt aplinkelis pravažiuoti pro Zara
sus.
ŽUVO LIETUVOS DIPLOMATAS

Pirmąja nepriklausomybę at
gavusios Lietuvos diplomatijos
auka tapo Tbilisyje balandžio
29 d. eismo nelaimėje žuvęs An
tanas Nesavas. Nakties metu jis
ten automobiliu atsidaužė į be
šviesų paliktą tanką. Velionis,
gimęs 1948 m. balandžio 5 d. Vei
veriuose, Prienų rajone, studi
javo istoriją Vilniaus universi
tete. Apgynęs filosofijos mokslų
kandidato disertaciją, A. Nesa
vas dirbo dėstytoju Vilniaus
universiteto filosofijos istori
jos katedroje ir Lietuvos mokslų
akademijos filosofijos kated
roje.
Tobulinosi
Vokietijos
Konstancos universiteto socia
linių mokslų fakultete ir žymio
sios Londono ekonomikos mo
kyklos sociologijos skyriuje.
1991 m. rudenį velionis pradė
jo dirbti Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos V. Europos
valstybių skyriuje. Diplomati

nio darbo A. Nesavas ėmėsi
1992 m. balandžio 24 d. politi
niu patarėju Lietuvos ambasa
doje Londone, vėliau tapęs ir
laikinuoju Lietuvos reikalų pa
tikėtiniu Britanijoje. Grįžęs
Lietuvos užsienio reikalų ministerijon, gavo diplomatinį
patarėjo rangą ir buvo koman
diruotas Europos saugumo ir
bendradarbiavimo misijon Gu
dijoje. Velionies palaikai bu
vo pašarvoti Vilniuje, Šventų
Jonų šventovėje, palaidoti ge
gužės 5 d. Jonučių kapinėse Gar
liavoje, Kauno rajone.
ATKURTA SENOJI DRAUGIJA

Balandžio 22-24 d.d. Vilniuje
įvyko Vidurio Europos ir Rytų
kraštų lietuvių bendrijas jun
giančios “Sanryšos” seimas.
Daugelio lietuvių akis erzina
organizacijos
pavadiniman
įjungta ir be kabučių didžiąja
raide sakinio viduryje rašoma
sanryša. Tokio žodžio nėra net
didžiojo “Lietuvių kalbos žody
no” XII tome. Apie tai jau yra
rašęs dar 1994 m. vasario 11 d.
“Tiesos” laidoje kalbininkas
dr. Stasys Kleinys. Keistai at
rodo ir sanryšos “y” raidė, ku
rios nėra žodyje surišti. Tad lo
giškesnis būtų “Tėvynės sarge”
jau 1897 m. randamas sanryšis,
susietas su ryšiu. Apie tai turė
tų pagalvoti “Sanryšos” seimo
dalyviai, atkūrę tarpukario Lie
tuvoje veikusią Draugiją užsie
nio lietuviams remti. Pagal jos
įstatus žadama pertvarkyti ir kal
binių abejonių atnešusią “Sanryšą”. Pereinamajam laikotar
piui buvo išrinkta penkis atsto
vus turinti centro valdyba: Al
fonsas Augulis, Stasys Trepšys,
Gintautas Bukauskas (Lietuvos
jaunimo bendrija “Lituanica”),
Algirdas Marcinkevičius (Poli
tinių kalinių ir tremtinių są
junga),
Klemensas
Jorudas
(Maskvos lietuvių draugija).
KETURIOS PIRTYS KAUNE

Knyga turėtų išeiti 1997 m. ru
denį, kai sueis 50 metų nuo pirmų
jų pokario lietuvių, politinių pa
bėgėlių atvykimo į Kanadą. Dr. Ma
žeikaitė pristatys leidinio projek
tą KLB valdybai, kuri jį pateiks
KLB tarybos suvažiavimui. J.K.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę ky
la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp
įvairių fondų, lietuviškų institu' cijų bei organizacijų yra jau 45
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai”
- plačios apimties savaitraštis.
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
Hamiltono ateitininkai. Sėdi DOMAS GUDINSKAS; stovi iš kairės LUKAS
GUDINSKAS, p. JANUŠKEVIČIUS, AUSTĖ VAIČIŪNAITĖ ir VANESA
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui,
TRUMPICKAITĖ. Jie ir dar didelis būrys kitų jaunuolių gegužės 7 d. Mišiomis
jie reikalingi vis didesnės para
Aušros Vartų šventovėje baigė žiemos veiklos sezonų. Visi-sos dėkoja V. ir J.
mos, ypač nuolat kylant paruoši
Enskaitytėm, p. Januškevičiui už mokymų ir globų; kredito kooperatyvui “Talka”
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
už $750 aukų, Kanados lietuvių fondui už $200. Ačiū tėveliams, kurie stengėsi,
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
kad jų vaikai pavyzdingai dalyvautų ateitininkų veikloje
buriams” bus prasminga parama
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185
Delhi-Tillsonburg, Ont.
Stavebank Rd., Mississauga, Ont.
KORESPONDENCIJOJE iš šios
Kanados lietuvio ženkliukai, tin L5C 1T3, Canada.
apylinkės, išspausdintoje “TŽ”
LEIDĖJAI
1995 m. 17 nr., nepaminėtas JO kami prisegimui prie krūtinės,
NAS LUKŠYS, kuris toje daugia- platinami KLB raštinėje ir bus
kultūrėje organizacijoje atsto išsiuntinėti apylinkių valdyboms.
• Maža garbė svetimom kalbom
vauja lietuvams jau 16 metų, ei Kiekvienas Kanados lietuvis turė
kalbėti, didelė gėda savosios gerai
tų
ženkliuką
įsigyti:
žaliame
fo

damas įvairias vadovybės parei
ne vaizduojamas auksinis Vytis - nemokėti
gas ir aktyviai dalyvaudamas jos
simbolis
lietuvių tautos, o rau
veikloje. Šiame minėjime Jonas Luk
donas klevo lapas - simbolis Ka
Įvedu šildymo ir vėsinimo
šys buvo tautybių vėliavų parado
nados valstybės, mūsų dabartinių
koordinatorius ir su mikrofonu
sistemą, atlieku visus
rankose savo pareigas puikiai at namų. Lietuvis visada atpažins
taisymo ir skardos
Vytį, o Kanados klevo lapas pa
liko.
darbus
saulyje
gerbiamas,
plačiai
išgar

Pagal vietinės spaudos “Delhi
(Esu “Union Gas”
sėjęs. Įsigydami KLB ženklelį,
News-Record” 1995 m. kovo 29 d.
duomenis, dalyvavo 31 tautybė - paremsite KLB valdybos darbus.
atstovas)
apie 4.000 žmonių. Prieš tai tame
KLB valdyba nutarė ištirti ga
Jurgis Jurgutis
pačiame laikraštyje kovo 22 d.,
limybes ir reikalingumą išleisti
pirmame puslapyje buvo įdėta di leidinį apie Kanados lietuvių
Tel. 905 383-9026
delė spalvota nuotrauka su pen bendruomenės veiklą. Pasitari
154 Darlington Dr.
kių tautybių atstovais, kur lie mui sukviesti buvę KLB pirminin
Hamilton, Ontario L9C 2M3
tuviams atstovavo J. Lukšio duktė, kai pritarė šiam valdybos suma
pasipuošusi tautiniais drabužiais.
Tas gražus tautos atstovavimas iš
dalies irgi buvo J. Lukšio nuopel
nas. Panašūs aprašymai buvo iš
spausdinti Simcoe bei Tillsonburg
laikraščiuose. Tokių dalykų netu
rėtų praleisti ir mūsų korespon
rp A y jr a į) LIETUVIŲ KREDITO
dentai lietuvių spaudoje.
JI /V LlV/V KOOPERATYVAS
A.A., minėjimo dalyvis

KLB žinios

Ramunė Lazauskaitė, “Lie
tuvos ryto” korespondentė Kau
ne, šiame dienraštyje balandžio
24 d. paskelbė pranešimą “Kau
nas: kaip varguoliams išvengti
utėlių?” Jame ji rašo: “Kauno
regioninis higienos centras vis
dažniau imasi jam ne visai bū
dingo darbo — maudo bena
mius, valkatas, internatų vai Aukojo “T. žiburiams”
kus, dezinfekuoja jų drabužius, $4,000 - Kanados lietuvių fondas;
duoda antipedikuliozinių vais $50 - L. Mockus, A. V. Čiuprinstų. Ypač daug norinčiųjų išsi kas; $45 - V. Kardelis; $35 - prel.
maudyti Higienos centre buvo J. Bertašius; $25 - J. Ignatavičie
prieš Velykas. Pedikulioze hi
nė; $20 - D. Giedriūnas, P. Povilai
gienistai vadina utėlėtumą. Šis tis; $12-J. Pažemėnas; $10-S. Kas
reiškinys labai išsiplėtė, tapo ias, G. Arkštuolienė, Z. Romeika,
savotiška liga. Vien šį ketvirtį A. Astrauskienė; $7 - A. Prunskus.
į Kauno higienos centrą buvo
Garbės prenumeratą atsiuntė:
atsiųsti 153 utėlėmis apsikrė- $60 - W. I. Dauginiai, J. Šileikis,
tę žmonės..Žurnalistė R. S. Marijošienė.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
Lazauskaitė cituoja Higienos
centro dezinfektologo Jono Mi $57 - B. Simonaitienė; $55 - E. Rep
liūno pateikiamas priežastis: šys, V. Kuzma, R. Paškauskas; $52“Svarbiausia pedikuliozės pli Z. Vainauskas; $50 - A. Karosaitimo priežastis — švaros stoka. tė, V. Puodžiūnas, J. Pusvaškis, V.
Visame mieste šiuo metu teliko Simanas, B. Sadauskas, G. Sirutis,
R. Tirilis, A. Usvaltas, P. Žemai
keturios pirtys, kuriose už vie tis, A. Kazlas, J. Kuncaitis, B. Berną apsilankymą reikia mokėti natt, A. J. Bersėnas, A. Nugent, S.
po 6 litus. Kaina daugeliui ne Matulevičius, V. Pečiulis, Z. V.
prieinama, taip pat kaip ir anti- Gvalda, P. Putrius, I. Maziliauskas,
pedikulioziniai vaistai — jų A. Artičkonis, B. Genčius. Už dve
vaistinėse pilna, bet jie ne varg jus metus rėmėjo prenumeratą at
šo kišenei...” Pasak dezinfek siuntė: A. Tamošiūnas.
tologo J. Miliūno, Kaunui jau
Nuoširdus ačiū už paramą lie
reikia dar vienos izoliuotos pir tuviškai spaudai. Dėkojame gar
ties, kurią nuolat reikės dezin bės bei rėmėjo prenumeratoriams
fekuoti, turinčios ir dezinfek ir visiems, kurie, siųsdami regu
cijos kamerą drabužiams. V. Kst. liarią prenumeratą, prideda ir
auką.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

830 Main Sfrėet 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. pal. taupymo sąsk.
............................................ 3.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 6.25%
180 dienų indėlius......... 6.25%
1 m. term.indėlius ........... 6.75%
2 m. term.indėlius ......... 6.75%
3 m. term.indėlius ........... 6.75%
4 m. term.indėlius ........... 6.75%
5 m. term.indėlius ........... 6.90%

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

Nemokami čekių ir sąskaitų

apmokėjimai. Nemokama
narių gyvybės drauda
pagal santaupų dydį
iki $2.000 ir asmeninių

paskolų drauda iki
$25.000. Be to, narių

RRSP irRRIF
santaupos apdraustos
(Variable) .......... J............. 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
A. a. Emilija Pūtvytė, Lietu
vos šaulių sąjungos įsteigėjo
Vlado Pūtvio (1873-1929) dukra,
gimusi 1910 m. balandžio 5 d.
tėvui priklausiusiame Šilo Pavėžupio dvare, dabartiniame
Kelmės rajone, mirė š. m. kovo
22 d. Nekaltai Pr. Marijos sese
lių vienuolynui priklausančiuo
se Plm. Jurgio Matulaičio slau
gos namuose. Palaidota dan
gaus vartų kapinėse Putname.
Velionė buvo mokytoja, dėsčiu
si viduramžių istoriją Fall Ri
ver kolidže MA. Atvykusi į JAV
ir įsikūrusi Niujorke, velionė
priklausė lietuviams skautams
ir buvo jų tuntininkė. Pensi
ninkės amžių praleido Florido
je, įsigijusi namus Sunny Hills
vietovėje ir persikėlusi Putnaman į Plm. J. Matulaičio slau
gos namus.
Religinės šalpos pusmetinis
vadovų posėdis Niujorko Bruklyne kovo 4 d. buvo pradėtas Mi
šiomis Tėvų pranciškonų koply
čioje. Šalpos vadovų ir veikėjų
posėdyje dalyvavo: šios organi
zacijos pirmininkas vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, pranciško
nų provincijolas kun. Placidas
Barius, OFM, vienuolyno virši
ninkas Bruklyne kun. Pranas
Giedgaudas, OFM, Putnamo Ne
kaltai Pr. Marijos seselių pro
vincijole Igne Marijošiūtė, dr.
Nijolė Bražėnaitė, Gintė Damušytė, dr. Rožė Šomkaitė, Loreta
Stukienė, Vida Jankauskienė,
Josefina Senken ir finansinis
patarėjas Gintaras Žemaitaitis.
Vysk. P. Baltakis, OFM, pranešė,
kad Religinės šalpos pagalbą
Lietuvoje gauna tik instituci
jos, susietos su jaunimo auklė
jimu. Šie principai labiausiai
liečia finansinę paramą. Laiš
kais gaunamus prašymus mėne
siniuose posėdžiuose peržiūri
ir sprendimą pagal turimas lė
šas padaro RŠ vykdomasis komi
tetas. Reikalų vedėja V. Jan
kauskienė painformavo, kad RŠ
įstaigoje įvedama kompiuterinė
atsiskaitymo sistema, leisian
ti patiems tarnautojams atlikti
didelę dalį knygvedybos. Tai
sumažins administracines iš
laidas. Su RŠ 1996 m. biudžetu
posėdžio dalyvius supažindino
iždininko pareigas einantis kun.
P. Giedgaudas, OFM.

Australija
Sidnio ramovėnų skyriaus in
formaciniame narių susirinki
me balandžio 9 d. Lietuvių na
muose dalyvavo tik šešiolika
narių, nors sąrašuose jų dar
yra 45. Skyriaus valdybos pirm.
A. Vinevičius, vadovavęs susi
rinkimui, paprašė susikaupimo
minute pagerbti mirusius sky
riaus ramovėnus: kapelioną
prel. Petrą Butkų, mjr. Antaną
Kutką, vyr. psk. Julių Jasaitį
ir jn. psk. Albiną Kutką. Buvo
perskaitytas iš JAV gautas LKV
“Ramovės” centro valdybos kvie
timas dalyvauti gegužės 13-14
d.d. Čikagoje įvyksiančiame ra
movėnų suvažiavime. Diskusijo
se buvo svarstomas Sidnio ra
movėnų skyriaus narių veiklos

sumenkėjimas. Jų yra sąrašuo
se, bet dėl ligos bei kitų prie
žasčių daugelis niekur nepasi
rodo. Susirinkimo dalyviai nu
tarė tuos, kurie daugiau kaip
dvejus metus nėra sumokėję na
rio mokesčio, išbraukti iš są
rašų. Tiems neveikliems na
riams bus pasiųsta anketa šiuo
klausimu. Susirinkimo dalyviai
pasveikino amžiaus aštuonias
dešimtmetį sulaukusį Viktorą
Žeimį ir įsipareigojo aplanky
ti po insulto ligoninėje gulin
tį skyriaus valdybos vicepirm.
V. Kondracką. Veiklą nutarta
sustiprinti artimesniu ramo
vėnų ir šaulių bendradarbia
vimu.

Gudija
Lietuviška mokykla veikia Rimdžiūnuose Alytaus tipo namely
je, netoli nuo statomo Švietimo
ir kultūros centro. Ją lanko še
šiolika vaikų, kurių tik keturi
yra iš lietuviškų šeimų. Vaikai
rytą atvežami į pamokas, o pas
kui parsivežami namo. Kartais
jiems pėsčiomis tenka eiti kelis
kilometrus į Gervėčius, Milciejus, Girias, Zavelcus, Gėliūnus,
Gudinykus ir Zavečius. Jie ne
siskundžia, nes nori lietuviš
kai mokytis ne tik lietuvių kal
bos, bet ir kitų dėstomų dalykų.
Mokyklos vedėja yra kaunietė
Renata Greimaitė, ilgesnį lai
ką dėsčiusi lietuvių kalbą ne
pilnoje vidurinėje Girių mokyk
loje. Mokytojomis dirba patir
ties stokojančios mokytojos Liu
da Dymčenko, Angelė Vaičiulie
nė, Elena Karmaza.

Ukraina
Lvovo lietuvius Ukrainoje jun
gia 1994 m. Danutės NoreikaitėsČiornyj įsteigta “Medeinos”
draugija, turinti jau 36 narius.
D. Noreikaitė, Vilniaus univer
sitete įsigijusi ekonominės ki
bernetikos specialybę, susipaži
no su ukrainiečiu ir už jo ište
kėjo. Kartą iš Vilniaus važiuo
dama į Lvovą, ji sutiko Beatričę,
kurios vyras taip pat yra Lvovo
ukrainietis, jau pramokęs kalbė
ti lietuviškai. Tos dvi poros ir
davė pradžią “Medeinos” drau
gijai. Narių skaičiui didėjant,
buvo nutarta įsteigti sekmadie
ninę lietuvių mokyklą. Pastogę
parūpino vienos vidurinės mo
kyklos su dėstomąja rusų kalba
direktorė Stefanija Stepanenko.
Iš jos buvo gautos dvi klasės:
viena vyresniųjų grupei, kita darželio amžiaus vaikams. Šias
grupes sekmadieniais lietuvių
kalbos, lietuviškų dainų moko,
o vyresniuosius ir su Lietuvos
istorija supažindina trys buvu
sios vilnietės - Danutė, Beatri
čė ir Marina. Ukrainoje įsteigtą
“Medeinos” grupę aplankė iš
Vilniaus atvykęs Alfonsas Kai
rys, Lietuvos regioninių prob
lemų ir tautinių mažumų depar
tamento atstovas.

OFFORD
REALTY LTD.
Member Broker, 38 HurontarioSt.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar
tik dėl informacijos apie
namus, vasarnamius,
ukius. žemes Wasagos.
Stayneno ir Collingwoodo apylinkėse kreipki
tės (

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

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais
šeštadieniais

Garantuojame greitų, pigų ir patikimų
SIUNTINIŲ, A UTOMORILIŲ ir US DOLERIŲ
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje

9 V.r.— 6 V.V.
9 v.r.— 4 v.p.p.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

-iiV
U

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

MUSŲ KAINOS TORONTE:
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda
arba

$6,95 plius $10 pristatymas

1 kg

$1.15 plius $ 10 pristatymas

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

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

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg

$3.49 plius $10 pristatymas

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:

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 - $ 10.

* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Galime siuntinius paimti iš
jūsų namų

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

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

Laidotuvių namai
ir koplyčia

Montrealyje Leonas ir Genė Balaišiai .................................
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai..................
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Šokantis jaunimas prie savo auksinės sukakties slenksčio

Č. SENKEVIČIUS

Dalis “Dainavos” ansamblio dainuoja “Dzieduką” savo sukaktuviniame koncerte Čikagoje 1995 m. balandžio 23 d.
Nuotr. J. S. Tamulaičio

“Kur giria žaliuoja
Daina jungė žmones, minėjo tėviškę ir Nemunėlį
nas palydėjusio Rimo Biliūno
(akordeonas), Sauliaus Gylio
Šiemet tautinio meno an (gitara ir mandolina), Vido Nesamblis “Dainava” švenčia verausko (gitara, akordeonas),
auksinę sukaktį. Minėjimo ko Herkulio Strolios (smuikas), Ri
mitetas, vadovaujamas Irenos tos Kazlauskaitės (smuikas),
Kriaučeliūnienės,
stropiai Rimos Polikaitytės (lumzdelis,
ruošė šią šventę, kuri įvyko kanklės), Tomo Strolios (smui1995 m. balandžio 23 d., 2 v.p.p. kas-bosas) ir Ričardo Šoko
Maria aukšt. m-los auditori (fortepijonas).
joje. 1200 vietą salė buvo už
Didžiausia pagarba tenka
pildyta iki paskutinės kėdės. “Dainavos” dainininkams ir jų
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

nušas, o taut, šokių grupei Liu
da Valiukaitė, vėliau Juozas
Žygas. 1946 m. birželio 9 d. įvy
ko ansamblio krikštynos ir
buvo pasirinktas “Dainavos”
vardas bei šūkis “Su daina į
laisvę! “Dainava” koncertavo
Vokietijoje per 250 kartų
(L.E,IV) lietuviams ir ameri
kiečiams. Buvo įdainuotos
plokštelės Frankfurto ir Briu
selio radiofonams. 1949 m. an
samblis persiorganizavo ir
persikėlė į Kempteną, vyr. va
dovu tapo Steponas Sodeika,
o režisieriumi G. Velička.
Prof. A. Gylio ir A. Dzirvono
pastangomis didžioji ansamb
lio narių dalis atvyko į Čika
gą. 1950 m. rugpjūčio mėn. čia
atvyko ir dirigentas Step. So
deika. Ansamblis vėl pradėjo
savo darbą ir 1950 m. spalio 8 d.
davė puikiai pavykusį religinį
koncertą Šv. Kryžiaus švento
vėje, o 1951 m. sausio 17 d. su
rengė pirmą didelį koncertą
Čikagoje. Nuo tada ansamblis
įsijungė į liet, kultūrinę veik
lą, duodamas daugybę koncer
tų, pastatydamas eilę muziki
nių veikalų ir dalyvaudamas
lietuvių rengiamų švenčių
programose. 1964 m. mirus Ste
pui Sodeikai, vėliau vadovavo
muz. Algirdas Šimkus, muz.
Petras Armonas, muz. Audro
nė Simonaitytė, muz. Aloyzas
Jurgutis.

Kas dalyvavo Hamiltono lie
tuvių tautinių šokių grupės
“Gyvataras” 45 metų sukakties
šventėje - koncerte gegužės
13 d. Hamiltono Jaunimo cent
re, tas tikrai patvirtins, kad
tai reikšmingai sukakčiai buvo
kruopščiai ir visapusiškai pa
siruošta. Tikriausiai niekas
nė nežino, kiek valandų repeta
vo tos atskiros “Gyvataro” gru
pelės - vaikai, jauniai, studen
tai ir net dviejų padalinių ve
teranai. Ir apsimokėjo, nes visi
pasirodė būdingai. Vaikai įdomiausi. Tarpais jų užmarš
tį ar išsiblaškymą gelbėjo nuo
širdžios pastangos ir veide
liuose išskaitomas rūpestis,
kad tik viskas gerai išeitų...
ir greičiau pasibaigtų. Jauniai,
kaip jiems ir tinka, jau su pre
tenzijomis - jei gausūs žiūro
vai ploja, reiškia patiko. Na,
o studentai (kaip gi be jų?)
šmaikštūs, susišokę, pasitikin
tis - duok jiems kokį tik nori
šokį, vieni juokai atlikti, nors
tas vyrų “Juodbėrėlis”, tiesa,
dundėjo pakankamai, bet pa
mėgdžioti eiklųjį žirgelį tik
rai nelengva. Veteranai - ir
vieni, ir kiti - aiškiai įrodė,
kad šokti dar gali, o asmeninė
improvizacija ir laisva išraiš
ka lenkė visus kitus. Gal kai
kurie per anksti tapo vetera
nais, nes lengvai atlaikė ir fi
ziškai sunkesnius greitos spar
tos šokius.
Šią gražią gyvatariečių šim
tinę sukaktuviniam koncertui
paruošė ir toliau moko entu
ziazmo pilni grupės mokytojai
bei jų padėjėjai: vaikus A. Lukavičius ir V. Enskaitytė, jau
nius K. Deksnys ir J. Enskaity
tė, studentus E. Tarvydienė, R.
Kamaitytė ir M. Tarvydas, vete
ranus R. Kamaitytė ir I. Jokubynienė.
Šokis, žodis ir daina
Koncerto šokių eilė turėjo,
sakykim, smagračio pavidalą pradėta lėtesniais, subtiliais
(Kepurinė, Aušrelė), kai žiūro
vui buvo galima atidžiau įsi
žiūrėti į drabužius ir veidų
išraiškomis išduodamus šokė
jų pergyvenimus ir baigta .pa
čiais smarkiaisiais (Aštuonny
tis, Landytinis, Juodasis Jon
kelis, Suktinis), kai atrodė,
kad jau ir pati salė sukasi žiū
rovams plojant taktą, įsijun
giant į K. Deksnio trankią ka
pelą. Tačiau šokiai persipynė
ir aprimusiomis atodūsių aki
mirkomis, kai vakaro vadovė
Rūta Kamaitytė lietuvių ir ang
lų kalbomis keliais atsistoji

dirigentui D. Polikaičiui. Jie
Naujovė
Visi laukė gražaus koncerto, ilgai ir rūpestingai ruošėsi
bet buvo maloniai nustebinti šiam koncertui. Išskirtinai
pažymėtina Polikaičių šeima,
visai nauju spektakliu.
Štai diriguoti pasirengęs sto kurios net 8 asmenys dalyvau
vi Darius Polikaitis, o per sa ja “Dainavos” ansamblyje.
lę ateina moterėlė su lagami
"Dainavoje” dainuoja daug
nais ir skundžiasi karštu Flo jaunų dainininkų, kuriuos pri
ridos oru, džiaugiasi sugrįžus traukė jaunas, gabus ir pasi
į Čikagą. Paskui ji kalba apie šventęs dirigentas Darius Poli
keliones Lietuvoje, kai ark kaitis. Bet yra dainininkų ir iš
liais važiuodavo ir apie dabar senesnių laikų, pvz., Aleksas
tį, viską pateikdama su lengvu Smilga, išdainavęs 50 metų
humoru. Taip jai bekalbant (nuo pat ansamblio pradžios).
apie pavasarį Lietuvoje, pa O daugiau kaip 10 m. (nuo 13 m.
mažu atsiskleidžia uždanga ir iki 38 m.) yra išdainavę dvy
prasideda pasirodymas - dai lika dainaviečių.
nuoja choristai ir vaidina, įsi
Nueitas kelias
terpia solo Aldona Underienė.
“Dainavos” gimimo vieta
Dainos ir vaidyba
yra Hanau lietuvių stovykla
O ta moterėlė (pasakotoja, Vokietijoje, kur pirmą kartą
aktorė Audrė Budrytė) savo kukliai pasirodė taut, šokių
prisiminimuose piešia mielus
1988m. vadovauti pradėjo
grupė per 1945 m. Jonines, va
praeities vaizdus apie kaimo dovaujant Ringailei Gustaitie- muz. Darius Polikaitis, atnaudarbus, pasilinksminimus. Pa nei - Jonynaitei. Pradžioje Jinęą/'Dąinavą”, tęsdamas.ąnsakojimai gabiai ir sklandžiai buvo tik atskiri dainos ir taut, samblio tradicijas, rengdamas
jos pačios, Vyto Čuplinsko, Gy šokių vienetai, kuriems vado naujus koncertus ir muzikinių
čio Liulevičiaus ir Hario Suba vavo Vladas Adomavičius, veikalų spektaklius.
čiaus parašyti. Visos dainos Stefa Radzevičiūtė ir Juozas
50 metų sukakties proga buvo
lydimos pritaikytų judesių, Žemaitis. Vėliau, Eduardo F. išleistas ir specialus leidinys,
“akys ganosi” gražiuose, gy Daniliūno, Albino Dzirvono ir kurį redagavo žurn. Juozas Žy
vuose vaizduose.
Jono
Juodzevičiaus-Juodžio gas. Šventė užbaigta iškilmin
Labai pagyvino dainų perda pastangomis, 1946 m. vasario gu pokyliu Condessa del Mar
vimą ir bernužėlis (Haris Su mėn. buvo sudarytas 100 cho salėje, kur dalyvavo per 500
bačius) bei mergužėlė (Jūratė ristų ir šokėjų ansamblis. Cho žmonių ir kur pareikšta daug
Jankauskaitė), kurie įtikinan rui tada vadovavo Bronius Jo gražių linkėjimų “Dainavai”.
čiai, jaunatviškai vaidino kai
kurių dainų turinį.
Žiūrovai, nustebinti, pra
džiuginti, sužavėti, dainaviečius palydėjo ilgais gausiais
plojimais ir “valio” šaukimais.
Antroji dalis buvo koncertinė,
bet vistiek pagyvinta atitin
kamais judesiais.
Padėka, gėlės, veteranai
Po koncerto į sceną buvo iš
kviestas dirigentas Darius Po
likaitis, kiti salėje buvę “Dai
navos” dirigentai, sol. D. Stankaitytė, A. Budrytė, antrajai
koncerto daliai akompanavęs
R. Šokas ir kiti asmenys, prisi
Ntr. VI. Bacevičiaus
dėję prie šio nuostabaus kon- Linksmi Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataras” šokėjai po gerai pasisekusio koncerto
certo atlikimo. Visi ir visos pa
puošti gėlėmis. Taipgi Dan
guolė Ilginytė, ansamblio pir
mininkė, pakvietė į sceną vi
sus salėje esančius buvusius
dainaviečius dar kartą sudai
Nemokamas siuntinių
Už pietinės Ontario
nuoti tradicinę “Kur giria ža
paėmimas
provincijos ribų
liuoja”.
Toronte ir apylinkėse susitarus
Mes jums siūlome naudotis greitu ir ne
Įspūdį paliko puikiai sureži
tel. 535-5000
suotas ir gyvas dainų pertei
brangiu U.P.S. (United Parcel Service)
kimas, geras scenos apšvieti
patarnavimu siunčiant savo siuntinius į
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną
mas, dainų paįvairinimas Lie
mūsų
sandėlius.
pirmadienį susitarus
tuvos vaizdų skaidrėmis. Tai
Telefono
Skambinkite
tel. 1-800-561-3113
nuopelnas režisieriaus ir sce
apylinkių numeriai:
U.P.S.
nos menininko Vyto Čuplinsko,
(Tuščias dėžes galite nusipirkti “Talka”
416,
519,
705
1
-800-668-7100
“Dainavos”
chormeisterio
kredito kooperatyve, 830 Main St. East)
613,514
1-800-465-2876
Audriaus Polikaičio, akompa
Wasagoje, Collingwoode, Barrie
403,604
1-800-665-2781
niatoriaus Ričardo Šoko, dai-

NORDLAND EXPRESS

Jei norite pirkti ar
parduoti namą pra
šome kreiptis šiais te
lefonais: darbo - 905
896-3333 (24 vai.);
namų 905-524-3899;
FAX 905-848-5327.

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

Raimundas Pacevičius

Tarpininkavimo
mokestis (komisas)
nuo 4.5%

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

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.

mais prie mikrofono perbėgo
“Gyvataro” nueitą kelią, įdo
mų ir daug atsiminimų paliku
sį, plačiau aprašytą sukaktu
viniame leidinyje - lietuviš
kai G. Breichmanienės, ang
liškai K. Deksnio.
Tautinių šokių programą
dviem išėjimais gražiai pa
pildė sol. Anita PakalniškytėPuodžiūnienė ir sol. Jonas
Vaškevičius, atskirai ir due
tais padainuodami lietuvių
kompozitorių sukurtų dainų
bei kitų kompozitorių - ari
jų iš operų, akompanuojant
muz. Jonui Govėdui.
Koncerto užsklanda - sveiki
nimai, gėlės ir dovanos. Šio
je dalyje didžiausio dėmesio
ir nuoširdžiausio įvertinimo
susilaukė “Gyvataro” steigėja,
vadovė ir ilgametė mokytoja,
K. Deksnio žodžiais tariant,
grupės siela - Genovaitė Dumčiūtė Breichmanienė, savo
trumpame jautriame žodelyje
pasidžiaugusi, kad “Gyvataras”
dar gyvas ir pasiruošęs sulauk
ti auksinės sukakties. Tuo tik
rai tiki gausūs sukakties sve
čiai, dalinęsi įspūdžiais va
karienės metu, ir visa kita Ka
nados lietuviškoji visuomenė,
stebėjusi “Gyvataro” veiklą.
Aukso medalis
Pastaroji kukliai prasidėjo
šešiomis šokėjų poromis 1950
m. Hamiltono Aušros Vartų
parapijos saliukėje. Viskas
keitėsi, augo, stiprėjo, nes
entuziazmo ir meilės lietuviš
kam darbui netrūko. Dešimt
mečio koncerte šoko jau 60
šokėjų, pasidalinę pagal am
žių trimis grupėmis. Tada pri
siimtas ir “Gyvataro” vardas.
Augantis vienetas buvo kvie
čiamas dalyvauti įvairiuose
tarptautiniuose
festivaliuo
se. Viename iš jų už puikiai
atliktą “Malūną” laimėjo auk
so medalį. Festivalių rengė
jas Leonas Kossar lietuvių šo
kius pavadino elegantiškais.
“Gyvataras” tapo viena iški
liausių tautinių šokių grupių
Šiaurės Amerikoje. Koncertai,
išvykos į kitus kraštus (Kolum
bija, Prancūzija, Australija),
tautinių šokių šventės, nuola
tinės repeticijos per daugelį
metų jungė nebesuskaičiuojamus būrius išeivijos jaunimo
ir tuo tyliai atliko lietuvybės
išlaikymo uždavinius
Ilgametė vadovė G. Breich
manienė 1990 m. grupę perda
vė buvusiems savo mokiniams
Elytei Rukšėnaitei-Tarvydienei ir Kazimierui Deksniui.
Jie jau penkeri metai vado
vauja “Gyvatarui”, talkinami
kitų jaunesnių vadovų-vių. Tu
rėjo išvykas į Čikagą, Bostoną,
Baltimorę, Los Angeles, Klivlandą.
Sukakties proga išleista sko
ningas 24 psl. leidinys, nuot
raukomis ir aprašymais at
skleidžiantis judrų gyvatarie
čių gyvavimą, supažindinantis
su dabartiniais šokėjais bei
jų vadovais-vėmis. Leidinį re
dagavo komisija: K. Deksnys,
G. Breichmanienė ir E. Tarvy
dienė. Su šventės rengimo ko
mitetu supažindina tautinėmis
juostomis išpuošta koncerto
programa. Komitetą sudarė:
Vida Beniušienė, Genovaitė
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Naujieji dabartinės Lietuvos pašto ženklai

Žengiame į sukakčių laikotarpį
Toronto lietuvių filatelistų ir numizmatikų veikla, garsinusi Lietuvą per 30 metų
Toronto šauliai 1994 m. atšven
tė 40 m. savo veiklos sukaktį, šie
met Prisikėlimo parapijos sporto
klubas “Aušra” irgi mini 40 m. su
kaktį. 1998 m. sporto klubas “Vy
tis” švęs 50 m. darbuotę, o kur dar
kitos organizacijos, chorai ir kiti
vienetai?
Nuo visų minėtų vienetų neatsi
lieka ir Toronto lietuvių filate
listų bei numizmatikų draugija,
turinti 30 metų brandžios veiklos.
O prasidėjo labai paprastai: J.
Jagėla surengė 1962 m. sausio
16 d. Prisikėlimo parapijos salė
je pašto ženklų parodą. Lanky
tojų susidomėjimas buvo labai
didelis ir tai paskatino steigti
filatelistų klubą. Steigėjais rei
kia laikyti: A. Dilkų, J. Jagėlą,
P. Morkūną, J. Žadavičių, K. Ka
minską ir P. Januševičių, kurie
1964 m. kovo 1 d. susirinkę pas
Dilkų ir nusprendė tai daryti. Stei
giamajame susirinkime dalyvavo
15 asmenų. Išrinkta pirmoji klu
bo valdyba: A. Dilkus, pirm., kun.
B. Jurkšas, vicepirm., ir P. Mor
kūnas, sekr. - iždininkas. Klubo
tikslas buvo: skatinti jaunimą
domėtis Lietuvos pašto ženklais,
rengti parodas ir tuo būdu skelb
ti Sov. Sąjungos neteisėtą Lietu
vos okupaciją. 1970 m. visuotinis
narių susirinkimas klubo vardą
pakeitė į draugiją.
Parodoms rengti reikėjo pinigų,
o jų nebuvo. Tarėsi su kaimynais
latviais ir estais, norėdami išlai
das sutaupyti. 1962 m. balandžio
4 d. buvo surengta pirmoji trijų
tautų paroda “Baltex”, turėjusi
didelį pasisekimą. Sekančioji
“Baltex” paroda įvyko 1966 m.
spalio 22-23 d.d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. 1968 m. baltiečiai minėjo 50 metų nepriklauso
mybės paskelbimo šventę. Ta pro
ga vėl surengta trečioji “Baltex”
paroda. Tai nepriklausomybės su
kakčiai priminti draugija nukaldi
no medalius: 5-kis auksinius 24
karatų, 200 sidabrinių ir 300 bron
zinių. Pirmoje medalio pusėje
dail. Zikaro Laisvės statula su
įrašu “T.L.F.N. Society”. Kanados
paštas padarė specialų antspaudą
“Baltic States 1918-1968-Baltex III2-3 nov”.
Per 30 metų turėta 10 “Baltex”
parodų. Būdavo išleidžiami suve
nyriniai vokai ir gaunamas specia
lus Kanados pašto antspaudas. Tai
rodė Kanados pašto palankumą
baltiečiams.
Pirmoji Toronto filatelistų ir
numizmatikų paroda buvo sureng
ta 1970 m. balandžio 12 d. Prisi-

kėlimo parapijoje paminėti stei
giamojo Lietuvos seimo 50 m. su
kakčiai. Išleistas suvenyrinis vo
kas. Per minėtą veiklos laikotar
pį išleista 18 vokų. Tuo būdu pa
minėti Lietuvai nusipelnę veikė
jai, o taip pat svarbesnės Lietu
vos istorijos datos. Parodoms ati
daryti kviesdavome Ontario pro
vincijos vieną ar kitą premjerą,
burmistrus, miesto atstovus ar
kitus viešojo gyvenimo asmenis,
kurių atsilankymas patraukdavo
televizijos, radijo ir spaudos
dėmesį.
Filatelijos parodose kitatau
čiai matydavo ne tik pašto ženk
lus, Lietuvos pinigus, bet ir lie
tuvišką meną, Lietuvos istoriją
ir lietuvišką kultūrą. “Lithpex”
parodose dažnai dalyvaudavo ir
Amerikos lietuviai filatelistai
bei numizmatikai: V. Lukoševi
čius, E. Nortonas, K. Matuzas, A.
Ruzgas ir kiti su vertingais rodiniais. Torontiškiai filatelistainumizmatikai tuo pačiu atsily
gindavo ir amerikiečiams kaimy
nams (Morkūnas su Lietuvos pini
gų rinkiniu, Barbatavičius su
brangia Lietuvos filatelija).
1979 m. Niujorko lietuviai fila
telistai išleido pašto ženklų al
bumą “Postage Stamps of Lithua
nia”. Torontas parėmė leidinį
$650.00 auka. Torontiškių kun.
Br. Jurkšo ir P. Barbatavičiaus
rinkiniai puošdavo tarptautines
filatelijos parodas. Vitalius Ma
tulaitis nuvežė pašto ženklų paro
dą į Kanados federacinio parla
mento bibliotekos salę. 1968 m.
kun. Jurkšas pradėjo leisti biule
tenį - suredagavo 30 numerių. Šiuo
metu “Filatelijos žinias” reda
guoja V. Matulaitis su P. Barba
tavičiaus talka. Išeina tris kartus
per metus.
Prieš keliolika metų draugija
turėjo 53 narius, šiuo metu - 15.
Draugija K. Kaminsko dėka turi
surinkusi Lietuvos pašto ženklų
rinkinį, vertą $3,000.00 ir greičiau
siai padovanos Archyvui-muziejui
Anapilyje. Tai vertinga dovana.
A. Dilkus savo laiku padarė rė
mus parodoms rengti, nieko neim
damas nei už medžiagą, nei už
darbą. Šiandien rėmai kainuoja
$4,000.00. Draugiją remia lietu
vių bankai ir kitos lietuviškos
institucijos.
(Nukelta į 9-tą psl.)

Dr. Gina J. Ginčauskaitč
optometristė
1551 Bloor Street West,

Breichmanienė,
Kazimieras
Deksnys, Rūta Kamaitytė, An
tanas Kybartas, Almis Lukavičius, Anelė Murauskaitė, Bi
rutė Pittman, Geoff Pittman,
Elytė Tarvydienė, Martynas
Tarvydas ir Tomas Žukauskas.

Toronto, Ont. M6P 1A5
(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal
susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima pacientus
ir vakarais

perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą
čekiu ar pinigine perlaida

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

Perkėlimo suma

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

Perkėlimo mokestis - 4%

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

Pristatymas

....12.00.
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Siuntėjas:

Gavėjas ; ............................
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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).

Nuotr. M. Pranevičiaus

Tel:

Tel:
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.

Istoriniai dviejų prelatų rinkiniai
Prelato Vincento Mincevičiaus Romoje ir prelato Justino Bertašiaus
sukaupta istorinė medžiaga Vinipege yra reikšminga ne tik išeivijai,
bet ir Lietuvai. Reikėtų pasirūpinti jos apsauga

Dail, VYTAUTAS KASIULIS 1970 m. vasarą Paryžiuje netoli Triumfo
arkos
Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvis dailininkas “užkariavęs” Paryžių
Su dailininku Vytautu Kasiuliu atsisveikinant
EDVARDAS ŠULAITIS

Kas yra dail. V. Kasiulis, lie
tuviams aiškinti nereikia. Kai
kam nors apie jį užsiminda
vau, tautiečiai atsakydavo:
“Žinom apie jį, nes tai vienin
telis lietuvis, kuris Paryžių
“užkariavo”.
Žinoma, čia gal kiek humoro
pridėta, tačiau faktas lieka
faktu, kad dail. Kasiulis Pa
ryžiuje gyveno turbūt ilgiau
negu bet kuris kitas lietuvis
dailininkas. Ir ne vien tik gy
veno, bet ir kūrė, net savo me
no galeriją turėjo.
Neseniai atėjo liūdna žinia,
kad 1995 m. kovo 12 d. jis Pa
ryžiuje atsisveikino su šiuo
pasauliu, sulaukęs 77 metų am
žiaus. Velionis buvo gimęs
1918 m. balandžio 23 d. Sim
ne. Nuo 1937 m. mokėsi Kauno
meno mokykloje, o nuo 1941 Kauno taikomosios dekoraty
vinės dailės institute. Baigęs
studijas 1944 m., liko šiame
institute dėstyti. Pirmą didžiu
lę savo kūrybos parodą (su 104
darbais) jis surengė 1943 m.
M. K. Čiurlionio galerijoje.
Kai Raudonoji armija okupa
vo Lietuvą, V. Kasiulis pasi
traukė į Vokietiją. Čia jis bu
vo aktyvus dailės pasaulio at
stovas - ne vien tik piešė, bet
ir mokytojavo dail. V. K. Jony
no vadovaujamoje dailės mo
kykloje (1946-1948 m.) Freiburge. Tame laikotarpyje jis su
rengė savo parodas įvairiuo
se Vokietijos miestuose.
1948 m. išvyko į Paryžių, kur
nutarė apsigyventi ir jau po
metų čia surengė savo kūrinių
parodą. Greitai pradėjo garsė
ti, ir jo kūriniai plačiai papli
to po visą pasaulį.
Paryžiuje išgyvenęs apie 10
metų, JAV besidarbavusio
verslininko J. Kazicko lėšo
mis jis įsigijo meno galeriją,
kuri pardavinėjo ne tik jo pa
ties, bet ir kitų dailininkų
darbus.
Asmeninės pažinties momentai
Su dail. V. Kasiuliu šių ei
lučių autoriui ne kartą teko
bendrauti, nors gyvenome skir
tinguose žemynuose. Pirmą
kartą jį teko aplankyti Pary
žiuje 1970 m. vasarą jo “Galerie Royale”, kuri buvo įsikūru
si 11, rue Royale gatvėje, vi
sai netoli JAV ambasados. Ši
galerija buvo labai populiari,
ir jos skelbimai buvo dedami
anglų kalba leidžiamame in
formaciniame
savaitiniame
laikraštyje. Galerija užėmė
gana didokas patalpas, kur su
tikau dail. Kasiulio talkinin
kę - jo žmoną. Jo paveikslai
buvo perkami privačių asme
nų ir muziejų. Jau tada jis gau
davęs nemažai užsakymų ir iš
Š. Amerikose gyvenančių lie
tuvių. Tuo metu vieno paveiks
lo kaina sukosi apie 300 dol.
Tada jis sakė, kad iš meno ga
li pragyventi.
Teko lankytis ir jo bute, kuj SOLD Į
1 GOLDUI e u.
I ŪANKeRU
MStOOfTlAL MAI UWI

Dail. V. KASIULIS kalba savo meno
parodos atidaryme Čikagos Čiurlio
nio galerijoje. Šalia jo - 1994 m.
Lietuvoje miręs ilgametis čikagietis
dail. A. Valeška
Ntr. Ed. Šulaičio

ris irgi priminė galeriją, nes
ten buvo daug paveikslų. Tuo
metu jau iš Lietuvos lankyda
vosi tautiečių, jų tarpe ir ko
legų dailininkų, kurie kvies
davę atvykti su paroda Lietu
von. Tačiau jis man atvirai pri
sipažino, kad ten nuvykęs ga
li patekti į išeivijoje gyvenan
čių piktesnių ir rėksmingų
tautiečių nemalonę, bet ne
atmetė minties tėvynėje su sa
vo darbais apsilankyti. Nete
ko girdėti, kad ten būtų pasi
rodęs.
Su dail. V. Kasiuliu teko pra
leisti visą dieną, lankant gar
sųjį Luvro muziejų bei kai ku
rias įžymesnes Paryžiaus vie
tas. Prie mudviejų netikėtai
prisijungė ir tuo metu Pary
žiuje viešėjusi pianistė Aldo
na Dvarionaitė, čia atvykusi
po Salzburgo muzikos festiva
lio ir po Vokietijos lietuvių
studijų savaitės Štutgarte.
Tai buvo geras vadovas mano
kelionėje ne tik po Luvrą, bet
ir patį miestą, kuriame tada
dar tik pirmą kartą lankiausi.
Dail. V. Kasiulis Čikagoje
Su dail. V. Kasiuliu trumpai
teko bendrauti, kai jis 1971 m.
buvo atvykęs Čikagon (taip pat
viešėjo Toronte bei kitur). Jo
paroda Čikagos Čiurlionio ga
lerijoje lapkričio 13-21 d.d.
sulaukė išskirtino susidomėji
mo. Į šios parodos atidarymą
atvyko apie 500 asmenų ir ne
visi galėjo patekti į salę - kai
kuriems teko laukti lauke, no
rint čia pakliūti. Tai turbūt
buvo vienintelis toks atvejis
šios galerijos istorijoje. Čia
dail. Kasiulis buvo atvežęs 43
kūrinius. Įdomu, kad į šios pa
rodos atidarymą atėjo tuo me
tu Čikagoje pas savo sūnų vie
šėjusi Kauno Čiurlionio gale
rijos direktorė V. ČiurlionytėKaružienė, kuri gražiai pasvei
kino V. Kasiulį ir draugiškai
apkabinusi jį pabučiavo (šį
momentą turiu įamžinęs nuo
traukoje).
Šioje parodoje lankytojai
galėjo žavėtis neįprasta V. Ka
siulio technika. Apie ją tuo metu V. Kasiulis taip aiškino:

Kun. K. J. AMBRASAS
Romoje “Villa Lituania” pas
kutinio aukšto terasoje vėjas
sklaidė puošnius, raudoname
fone naujutėlius Lietuvos Vy
čio lakštus. Tų lakštų - ne vie
nas. Tenai gyvenęs ir miręs
mons. Vincentas Mincevičius
žinojo šių brangių kiekvieno
lietuvio širdžiai tautos her
bo lakštų vertę. Todėl rūpes
tingai saugojo savo ankštame
bute ne tik šias tautines relik
vijas, bet ir stropiai rinko kiek
vieną laikraštį, žurnalą ar že
mėlapį su Lietuvos vardu, lie
tuviška pavarde, žinia ar faktu
apie Nemuno ir Baltijos krašto
žmones, jų kultūrą, papročius,
yrač apie jų istoriją.
Pats ne vieną italų kalbon
išvertęs lietuvišką knygą, pats
leidęs ELTOs biuletenį ir daug
kur skelbęs ir kovojęs dėl Lie
tuvos laisvės atgavimo, plati
nęs lietuvišką žodį ir lietuviš
ką mintį, šis taurus Lietuvos
sūnus, darbštus ir vaisingas
žurnalistas, nepakeičiamas is
torikas gerai suprato, ko ver
tas kiekvienas bibliografinis
vienetas apie Lietuvą, jos de
jones ir vargus sovietmečio
laikais.
Kur dabar tie maišai su ne
įkainojama istorine ir ikono
grafine medžiaga, kurią mon
sinjoras vis galvojo pats per
duoti Lietuvai, ypač tokius re
tus, nepaprastai vertingus isto
rinius žemėlapius, kuriuos ita
lai norėjo pasilaikyti sau, iš
dėlioti vienoje tuščioje pily
je, kurios patalpas siūlė dar
gyvam monsinjorui Mincevi
čiui. Kai vieną kartą “Villa
Lituania” prižiūrinčios ir vo
kiškai kalbančios vienuolės iš
pjovė vieną žemėlapį ir įsidė
jo kažkokį savo paveikslą,
mons. V. Mincevičius negalė
jo šios skriaudos Lietuvos
mokslui ir istorijai užmiršti.
O ką dabar jis galėtų pasaky
ti, kai atgulė Romoje, Campo
Verano kaninėse?
Vienąsyk Maskvos radijas
paskelbė, kad Šiaurės Italijo
je rusai įsigijo labai brangų
žemėlapį, bet pardavėjas lie
pęs neskelbti savo pavardės.

Ar tik tie brangūs mons. V.
Mincevičiaus žemėlapiai, taip
ilgai jo rinkti, puoselėti ir skir
ti Lietuvai, nepradėjo sprūsti
neleistinai į svetimas rankas?
Ar kas nors šio neįkainojamo
mons. V. Mincevičiaus paliki
mo pėdsakus atseks ir juos grą
žins ten, kur jie ir didžiulis
kitas iškarpų, knygų, paveiks
lų palikimas priklauso, būtent
Lietuvai?
Romoje ilgokai gyvenusi dai
nininkė Dervinytė (o gal ir šiuo
metu dar Italijoje begyvenanti)
buvo susidomėjusi šio mons.
Mincevičiaus istorinio brangaus turto likimu, bet nežinia,
ar jai kas pasisekė padaryti,
kad brangus žemėlapių rinki
nys būtų surastas ir atiduotas
Lietuvai!
Žiūriu ir galvoju apie kita
me žemyne sutelktą turtingą
Kanados lietuvių gyvenimo
pradžios, įsikūrimo ir veik
los rinkinį. Čia - keliolika al
bumų, laikraščių ir žurnalų
rinkiniai, knygos rankraštinė
medžiaga, sukrauta ne tik prel.
Justino Bertašiaus klebonijos
spintose, bet ir iškaišiota ki
tose vietose (jau dalis išsiun
tinėta į Lietuvą). Kažin, ar
įsivaizduoja Telšių vyskupi
ja, kokį turtą apie Kanados
lietuvių religinį, tautinį ir kul
tūrinį gyvenimą ji paveldėtų,
jei jau dabar imtų dalykiškai
ir konkrečiai rūpintis šiuo rū
pestingai kauptu ir ligi šios
dienos papildomu šio prelato
ir darbštaus lietuvio sukaup
tu etnografiniu, istoriniu ir
kultūriniu palikimu!
Šis baltaplaukis prelatas tik
rai paliko Vinipego mieste to
kius pėdsakus, kurie ne kartą
įvairiomis progomis ir įvai
riais būdais buvo įvertinti ne
tik K. Bendrijos, bet ir šio
krašto vyriausybės.
Ar nevertėtų tiek religi
nėms, tiek ir pasaulietinėms
organizacijoms
pasirūpinti,
kad nebūtų išvaistyti užsienio
lietuvių kruvinu prakaitu,
daugybės metų rūpestingu
triūsu sukaupti ir Lietuvai
skirti dvasiniai ir kitokie
turtai.

įvairios žinios
Lietuvos laisvės kovotojai,
prieš 50 metų nacių nužudyti
Stutthofo (dabartinė Lenkija)
koncentracijos stovykloje, ge
gužės 9 d. ten prisiminti ir pa
gerbti specialia iškilme, ku
rioje dalyvavo Lietuvos amba
sadorius Lenkijai Ant. Valio
nis, gen. konsulas Š. Adomavi
čius, čikagietis rezistentas P.
Narutis ir apie 50 buvusių kali
nių, jų bei žuvusių artimųjų,
Lietuvos televizijos ir spaudos
atstovų. Religinei minėjimo da
liai vadovavo Dancigo arkivys
kupas T. Gotzlowsky, Elbingo
vysk. A. Szlivinski, provoslavų
ir liuteronų dvasiškiai ir žydų
“Aš, kaip tapytojas, pasirin
kau tokią techniką, kuria, ma
no manymu, geriausiai ir lais
viausiai galiu išreikšti spal
vų ir formų kompoziciją. Atvi
rai kalbant, tą techniką aš ir
jūs visi turėjome dar mokyklos
suole sėdėdami. Kiekvienas
mūsų yra bandęs kita puse
pieštuko atspausti litą ar cen
tą, pakištą po popierium. Vy
tis išeidavo juodas, o tarpai spalvoti. Visą laiką Lietuvoje
būdamas galvojau: kai patek
siu į Paryžių, tai iš to padary
siu savo stilių...”
Apie dail. V. Kasiulį ir jo
kūrybą reikėtų ilgai kalbėti.
Tačiau tai, reikia manyti, pa
darys dailės šakos specialis
tai, o šis tegul būna tik mano
kuklus žurnalistinis atsilie
pimas.

rabinas iš Kauno Ch. Žakas. At
liktos religinės apeigos, padė
ta gėlių, pasakuos atitinka
mos kalbos. Inf.
Popiežiaus Leono XIII-tojo
literatūrinis fondas išsiuntinė
jo to fondo tarybos pirmininko
dr. Č. Masaičio ir iždo sekreto
riaus dr. P. I. Jakubkos pasira
šytą kreipimąsi į lietuvius, ku
riame nurodoma, kad šalia kitų
jau veikiančių naudingų fondų
ir projektų yra kreiptinas dides
nis dėmesys į Popiežiaus Leono
XIII-tojo fondą, įregistruotą
JAV-bių valdžioje, kurio svar
bią veiklą būtina dabar plėsti.
Visi kviečiami skirti aukas
tam fondui, organizuoti fondo
židinius gyvenamose vietovė
se, neužmiršti fondo savo testa
mentuose. Gautos lėšos bus pa
naudojamos Lietuvoje leisti kny
gas krikščioniškosios demokra
tijos klausimais, skleisti krikš
čioniškas idėjas kitomis prie
monėmis, steigti centrus susi
rinkimams ir diskusijoms, skir
ti stipendijas studentams, norin
tiems giliau susipažinti su krikš
čioniškos demokratijos princi
pais. Skiriant auką galima nuro
dyti, kokiam konkrečiam tiks
lui pinigai nukreipiami.
Tikima, kad krikščioniškais
principais paremtoje visuome
nės santvarkoje Lietuva gali
atsistoti ant tvirtų kojų ir sukur
ti geresnę ateitį. Aukas prašoma
siųsti “Pope Leo XIII Fund” var
du šiuo adresu: Pope Leo XIII
Literary Fund, Inc., 4050 Troy
Ave., Evergreen Park, II. 60642,
USA. Tel. 708 636-9562. Aukos

DAIVA
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FAX 416 233-2713
Amerikos didžiausia namų
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.

Studentiški nuotykiai sovietmečiu

Vietoj egzaminų - į Saugumo nasrus
VIKTORAS BAKANAUSKAS

Mūsų bendrabutis - dviejų
aukštų raudonų plytų, senas
aptrupėjęs pastatas Vilniuje.
Jis stovėjo netoli Aušros Var
tų prie vadinamo Halės tur
gaus. Iki mokyklos buvo apie
trejetas kilometrų: pro A. Var
tus praėję visą Didžiąją, pasukdavom į Bokšto gatvę. Per
Vilnelės tiltą Užupio gatve
pasikeldavom aukštyn ir pada
rę trejetą ilgų posūkių, išeidavom į Olandų gatvę. Ten ant
kalvos stovėjo dideli, gražūs
keturių aukštų lenkų pastaty
ti rūmai. Su gatve juos jungė
du ilgi stačių laiptų takai su
terasomis. Šiuos laiptus aukš
tyn mes įveikdavom dviem
įkvėpimais.
Studentiškas pokštas
Nors širdis liūdėjo ir buvo
nerami dėl žiaurių visoje Lie
tuvoje vykdomų represijų, bet
vis tiek sugalvodavom kokį
pokštą. Kartą vėlų rudens va
karą šovė mintis pasišaipyti
iš kurso ir kambario draugo doro žemaičio. Jis buvo įpra
tęs vos parėjęs iš paskaitų
griūti lovon ir valandėlę nu
snausti.
Vieną vakarą, kaip papras
tai, Boleslovas sugrįžęs pri
gulė ir kietai įmigo. “Vyrai, sakau, - suvaidinkim, kad jau
rytas ir ruošiamės mokyklon.
Išbėgsim pirmieji, pasislėpsim kieme, palauksim, kol Bo
lius nulapsės ir sugrįšim at
gal. Tokiam vyrui šeši kilomet
rai prieš miegą bus į sveikatą.
Iš kur jam žinoti rytas ar va
karas dabar?”.
Triukšmingai ėmėm rengtis.
Prižadinom Boleslovą, šauk
dami, kad skubėtų ir išlėkėm.
Bolius pašokęs, greitai pasišlakstė vandeniu, apsirengė
ir išbėgo paskui. Mes, kiek pakiurksoję “slėptuvėse” vėl su
grįžom kambarin. Plyšdami
juokais sugulėm ir laukėm
draugo. Ilgai laukėm. Po ge
ros valandos, trankydamas du
rimis kambarin įžengė mūsų
mielas bėgikas.

— Tai miegat? Aš žinau, kad
nemiegat! Durniai jūs! Jūs to
kie ir šiokie! Nepagailėjo ir
įprastų rusiškų išsireiškimų
argumentų sustiprinimui.
Mes neištvėrėm ir ėmėm kva
toti visais balsais. Kai drau
gui piktumas praėjo, papa
sakojo.
— Lekiu Didžiąja gatve. Žiū
riu, gatvės laikrodis rodo be
dvidešimt dvyliktą. Koks čia
velnias, galvoju? Gal laikrodis
sugedęs? Bet gatvės tuščios.
Žiūriu, žiūriu - lyg stryktelėjo
minutinė rodyklė. O gal man
tik taip pasirodė, manau sau,
ir puoliau pirmyn, kad nepavė
luočiau. Bet kodėl visos gatvės
tuščios? - dar vis nesuprantu
ir spaudžiu, spaudžiu. Įbėgu
technikuman - visur tuščia.
Koridoriaus laikrodis ėmė
mušti dvyliktą. Tuomet susi
griebiau, kad esu apmulkin
tas. (Tais laikais nešioja
masis laikrodėlis buvo dar
reta prabanga).
Trečiame kurse mokslas da
rėsi vis įdomesnis. Liko ma
tematikos
integralinis-dife-

Prezidentė, turinti 16 metų
patyrimą, jums sąžiningai
patarnaus.

Nemokamas namo įvertinimas.
2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

Dusios ežeras - vienas iš trijų šalia vienas kito nusidriekusių ežerų Metelio draustinyje Lazdijų rajone. Tai trečias
pagal dydį Lietuvos ežeras
Nuotr. D. Meliūno

Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” studentų grupė 1980 m. vasarą dalyvavo Tarptautiniame festi
valyje Prancūzijoje, kur iš daugelio grupių laimėjo II-ją vietą

• Turinčios spaudos laisvę tau
tos nėra tikros ar eina tiesos bei
taikos link, bet jos neturinčios ta
linkme visai neina
(A. Camus)

rencialinis skaičiavimas ir
projekcinės geometrijos už
baigimas. Taip pat pramoninės-civilinės statybos pag
rindinės šakos. Baigta buvo ir
geodezija, kuri man labai pa
tiko. Po žiemos egzaminų sesi
jos pavasarį mūsų laukė įdomi
gamybinė praktika.
Draugo pasiūlymas
Kartu kambaryje gyveno kur
so draugas V. Brastavičius.
Mes įtarėm jį palaikant ryšius
su saugumu. Kartą naktį atsi
budęs netikėtai pamačiau,
kaip jis naršė po mūsų apsiaus
tų kišenes, kurie kabojo čia,
kambaryje, ant bendros ka
byklos.
Gruodžio pradžioje šis drau
gas pasiūlė man rytinį darbą
knygų rūmuose. Iki tol jis pats
ten dirbo ir dabar kažkodėl
užleido savo vietą man. Nors
mano santykiai su juo buvo
šaltesni, atsargesni, bet pa
siūlymą mielai priėmiau. Taip
gruodžio mėnesio pradžioje ta
pau Knygų rūmų bibliografinio
skyriaus darbuotoju su pusės
etato atlyginimu.
Knygų rūmus sovietiniai
okupantai įsteigė buvusiame
vienuolyne, netoli Gedimino
prospekto Rašytojų gatvėje.
Pirmą kartą į šiuos rūmus įžen
giau kaip į šventovę. Ilgi, prieb
landoje skęstantys koridoriai,
skliautuotos arkinės lubos su
žemomis išgaubtomis durų
angų pertvaromis ir kitos se
nesnės architektūros detalės
teikė širdžiai kažkokį neįpras
tą džiaugsmą bei ramybę. Ša
lia rūmų kieme stovėjo nedi
delė, daili šventovė. Dar taip
neseniai šiuose rūmuose gyve
no Viešpačiui Dievui pašven
tę savo gyvenimą žmonės - vie
nuoliai. Jie vaikščiojo šiais
ramybe ir susikaupimu dvel
kiančiais koridoriais, gyveno
vienutėse, sutelkę savo min
tis maldose. Aš tiesiog visur
jutau žodžiais nenusakomą
aukštesnės būties dvelkimą.
Laimė, kad čia buvo Knygų
rūmai, o ne koks nors sandėlys ar dar bjauresnis dalykas.
Kalnai knygų
Vienuolyno šventovės vidus
nuo grindų iki viršaus buvo
užverstas įvairių metų visokių
kalbų knygomis. Tarp jų mėtė
si įvairių valstybių popieri
niai pinigai, vertybinių popie
rių blankai. Tarp jų buvo Ne
priklausomos Lietuvos ir vo
kiečių okupacijos metų spau
diniai. Kasdien šventovėje
sandėlyje tuos knygų kalnus
tvarkė du-trys darbuotojai
pagal sudarytą tvarkaraštį.
Teko ir man keletą kartų pa
dirbėti ten.
Besiknaisiodamas spaudinių
krūvose, radau visą pluoštą
gero popieriaus laiškams. Vie
nas tų lapelių kraštas buvo
papuoštas ryškių spalvų lie
tuviška trispalve su stilizuo
tu Vyčiu. Keliolika popieriaus
lapų, ateitininkų įstatų kny
gutę ir dar šio to įdomesnio
radęs parsinešiau bendrabutin ir pakišau po čiužiniu.

Pats darbas ir visa šios įstai
gos atmosfera man labai pati
ko. Negaliu tiksliau pasakyti,
bet man atrodė, kad čia dar
bavosi netoli šimto žmonių vyrų ir moterų. Daugiausia
jų buvo Nepriklausomos Lie
tuvos buvę darbuotojai. Šie
žmonės visada rodė savo išpru
simą ir aukštą kultūrą. Kaip
malonu buvo su jais bendrau

ti. Aš ir pats tiesiog atsigavau
semdamasis iš jų tolerancijos,
paslaugumo ir dvasinės kul
tūros.

Šių rūmų direktorium dirbo
žymus filologas Ulpis. Jis pa
stoviai sėdėdavo savo mažyčia
me kabinete, apsikrovęs kny
gomis. Tik pusė galvos kyšo
davo virš jų. Tai buvo smul
kaus sudėjimo pusamžis vyras
su storų stiklų akiniais. Visi
šnibždėjo, kad direktoriaus
“hobi” - hebrajų knygos.
Malonus darbas
Darbas Knygų rūmuose buvo
gana paprastas aiškus: komp
lektuoti visus Lietuvoje lei
džiamus laikraščius, žurnalus
bei kitus spaudinius ir net
įvairių pakvietimų blankutes.
Spaudinius reikėjo dėlioti į
paruoštus stalčius alfabeto
tvarka. Todėl reikėjo gerai
žinoti iš eilės visas alfabeto
raides. Tą “meną” greitai per
pratau, ir viskas ėjo kaip iš
pypkės. Spaudinius į Knygų
rūmus atgabendavo apie 6 v.
ryto. Kartais pakliūdavo ir
rytdieniai laikraščiai.
Darbas patiko, ir aš kaip vo
verė sukdamasis rate nuo šeš
tos iki dešimtos valandos vis
ką sutvarkydavau. Džiaugiausi
tokiu tiesiog pramoginiu dar
bu ir puoselėjau šviesesnes
ateities viltis. Mat namuose
tėveliams auginti šešis tikrai
buvo sunku. Tik gaila, kad ta
netikėta laimė po trumpo lai
ko taip netikėtai pražuvo...
Taip besidarbuojant prabėgo
N. Metai ir prasidėjo žiemos
egzaminų sesija. Egzaminai se
kėsi gerai. Beliko tik dvi spe
cialybės - statybinė statistika
ir architektūra. Deja, jas teko
laikyti net po penkerių metų
jau Kauno politechnikume.
(Bus daugiau)

Paminklinis kryžius žuvusiems par
tizanams
Nuotr. Vyt. Gutausko
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Knygų rišykla
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“SAMOGITIA"
meniškai įriša
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga,
Ont. L4Y3J8.
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Taip sklido knyga laisvės metais

“Dirvos” bendrovės knygoms
leisti istorija prasidėjo, kai
svarbiausias jos pradininkas
Adomas Dundzila, Prančiskavos dvaro ūkvedžio sūnus, 26
metų jaunuolis, apsigyveno
Marijampolėje ir stojo dirb
ti “Žagrės” draugijos krautu
vėje neapmokamu praktikantu. Iš ten jis perėjo dirbti į Penčylos knygyną. Įgijęs preky
binės patirties, persikėlė į
Vilkaviškį, kur atidarė knygų
prekybą. Čia jis susipažino su
Bronium Siručiu, savo kraštie
čiu, kilusiu iš Liudvinavo apy
linkės, kuris tada mokytojavo
Lankeliškių
bažnytkaimyje.
Užsimezgę ryšiai vėliau atve
dė juos į “Dirvos” bendrovę.
Kilus I D. karui ir karo veiks
mams artėjant prie Vilkaviš
kio, A. Dundzila su šeima iš
keliavo į Vilnių, o iš ten į Pet
rapilį.
1918 m. A.D. su šeima grįžo į
Lietuvą ir apsistojo Vilniuje.
Netrukus iš Rusijos grįžo ir
Bronius Sirutis, kuris, karui
prasidėjus, buvo mobilizuotas.
Jis su šeima laikinai prisiglau
dė Dundzilų bute. Čia jie susi
tarė steigti knygyną Marijam
polėje. Po metų, šalia knygyno,
jie atidarė ir spaustuvę, o 1921
m. - Kaune knygyną ir leidyk
lą. Kaune apsigyveno Adomas
Dundzila. “Dirvos” spaustuvė
Marijampolėje pradėjo darbą
su viena žmogaus jėga sukamu
presu, o vėliau buvo viena iš
didžiausių
Marijampolėje
spaustuvių, nes turėjo net pen
kis motorinius presus.
A. Dunzila buvo didelės ini
ciatyvos žmogus. Jis buvo vie
nas iš iniciatorių kuriant Lie
tuvos verslininkų sąjungą ir
kurį laiką buvo jos valdybos
pirmininku. Ši sąjunga leido
laikraštį “Verslas”, kurio re
daktorium irgi buvo A. Dundzi
la ir jame paskelbė verslo
klausimais nemažai straips
nių. A. Dundzila atšventęs 55
metų sukaktį, buvo išrinktas
Lietuvių verslininkų sąjungos
garbės nariu. Už nuopelnus
knygų leidyboje A.D. Buvo ap
dovanotas DLK Gedimino III
laipsnio ordinu.
Žmonai mirus, A.D. vedė sa
vo dalininko B. Siručio seserį
Petronėlę. (Iš šių vedybų gimė
sūnus Antanas, žymus moksli
ninkas, rašytojas, žurnalistas).
Tokiu būdu prekybinė bend
rystė buvo sustiprinta gimi
nystės ryšiais.
“Dirvos” bendrovė spausdi-

Atsiųsta paminėti
Jonas Minelga, PABŪK, VAR
NĖNE, SVEČIUOSE. Eilėraščiai
vaikams. Dailininkas - Vilius Jur
kūnas. Leidėjai - “Džiugas” (Ar
chitektų 176-94, 2049 Vilnius).
Vilnius, 1995 m., 64 psl.

Pranas Zunde, KAZYS BIZAUS
KAS 1893-1941. Antroji knyga.
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas. Čikaga, 1994 m., 438 psl. Kai
na - 12 JAV dol., pasiuntimas - 2
JAV dol. Leidinys gaunamas “Drau
ge” (4545 W. 63 rd. St., Chicago,
IL 60629, USA) ir pas platintojus.

no įvairias knygas, mokykloms
vadovėlius, vaikams ir paaug
liams knygas. Ypač daug išlei
do Prano Mašioto originaliai
parašytų knygelių ir išverstų
iš kitų kalbų. Išleido apie 140
grožinės literatūros veikalų,
keletą lietuvių rašytojų anto
logijų, apie 70 pasaulinės li
teratūros vertimų, literatūros
mokslo vadovėlių universiteti
nėms studijoms, netgi muzikos
kūrinių, kuriuos spausdino
Leipcige.
“Dirvos” spaustuvė Marijam
polėje spausdino mokinių die
nynus, baigimo pažymėjimus,
sąsiuvinius, buhalterijos, raš
tinių knygas. Be to, bendrovė
pardavinėjo
kanceliarines
prekes, portfelius, radijo apa
ratus, rašomąsias mašinėles,
muzikos instrumentus.
1939 m. atgavus Vilnių, ten
buvo įsteigtas reprezentacinis
“Dirvos” bendrovės knygynas,
kuris pardavinėjo švietimo
ministerijos patvirtintus va
dovėlius.
1940 m. birželio 15 d. Lietu
va buvo okupuota Sovietų Są
jungos ir vėliau įjungta į ją.
Marijampolės skyriaus vedėjas
B. Sirutis buvo suimtas ir lai
komas kalėjime iki 1941 m. bir
želio 22 d., kai kilus karui, iš
silaisvino iš kalėjimo. Knygy
nai buvo nusavinti sovietinės
valdžios.
Vokiečiams okupavus Lietu
vą, vėl buvo leista atidaryti
knygyną Kaune. Antrai sovie
tų okupacijai artėjant, B. Si
rutis su dukterimi Birute ir
sūnaus Vytauto šeima pasi
traukė į Vokietiją, kur 1945 m.
gegyžės 31 d. mirė Tuebingene. Jo žmona su sūnum Bro
nium (14 m.) ir dukrele Mari
ja (13 m.) 1941 m. birželio mėn.
buvo išvežta į Sibirą. Į Lietu
vą grįžo tik 1958 m.
1944 m. vasarą Adomas Dun
dzila su žmona, dukra Aldona,
sūnum Antanu, dukters Mari
jos Abromaitienės šeima irgi
pasitraukė į Vokietiją, iš kur
1949 m. persikėlė į Ameriką.
Mirė 1951 m. gruodžio 20 d. Či
kagoje. Palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse.
Knygoje daug nuotraukų iš
“Dirvos” veiklos (113-142 psl.),
daug įvairių dokumentų, lie
čiančių “Dirvos” veiklos apim
tį (143-161 psl.). Gale nurody
ta panaudota literatūra (162167 psl.) ir pagaliau asmenvar
džių rodyklė (168-175 psl.).
Knygos pradžioje - turinys ir
įvadas. Sudaromas tikslus vaiz
das, kaip sklido lietuviška kny
ga iki 1940 m. Lietuvos okupa
cijos ir kokį smūgį jai sudavė
sovietinis okupantas.
Vladas Žukas, “DIRVOS” BEND
ROVĖ KNYGOMS LEISTI 19181940. Vilnius, 1994 m., 176 psl. Re
daktorė - Toleina Daržinskaitė.
Dailininkas - Eugenijus Karpavi
čius. Tiražas - 1000 egz. Leidyk
la - “Baltos lankos”. Spausdino
“Spindulio” spaustuvė. Išleido
“Dirvos” bendrovės steigėjų pa
likuonys:
Marija DundzilaitėAbromaitienė, Antanas Dundzila,
Birutė Sirutytė-Drungienė, Mari
ja Sirutytė-Kuprienė.
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□ KJLTIMEJE VEIKLOJE

“Dirvos” bendrovės veikla ir jos steigėjai Lietuvoje. Apie ją rašo
Vladas Žukas Vilniuje išleistame veikale
IGNAS MEDŽIUKAS

•

Dvidešimt devintasis ^Sžarpas”
ALFONSAS NAKAS
Varpininkų filisterių drau
gijos leidžiamas “Varpas”, nuo
“neatmenamų laikų” redaguo
jamas teisininko Antano Kučio, prieš kurį laiką suretėjęs iki metraščio, vejasi pra
rastą laiką. Kai 1993-jų data
pažymėtas nr. 28 skaitytoją
pasiekė 1994-jų beveik vidury,
čia apžvelgsimas nr. 29, datuo
tas 1994-siais, atkeliavo 1995
vasaryje. Tikėkimės, kad šių
metų
numeris
pasirodys
prieš šių metų galą.
Redaktoriaus
pasirašytas
vedamasis (“Siekiant gerovės
Lietuvai”) primena: nors išsi
laisvinusioje tėvynėje yra ir
teigiamybių, jo vadinamų “ge
rosiomis pusėmis”, neigiamy
bės ima viršų. Tai į valdžią
grįžusių
nomenklatūrininkų
įveistas baisus skurdas iš vie
nos pusės, nesveikas išlaidu
mas, nereikalingos kelionės
valdžios lėšomis bei dar kitos
blogybės, iš kitos. “Laisvė ir
nepriklausomybė yra verty
bės, kurios neturi būti nuver
tintos blogu valstybės vairavi
mu”, baigia A. Kučys.
Tarp vienos rankos pirštais
suskaitomų “V” bendradarbių
— išeivių produktingiausias ir
kokybiškiausias yra dr. Kazys
Karvelis. Ir šiame numery yra
du brandūs jo straipsniai —
studijos.
Pirmoji yra Švietimas atkur
toje Lietuvoje. Su keturiomis
schemomis, su 26 šaltinių nuo
rodomis. Nagrinėjamas laiko
tarpis — maždaug treji metai,
nuo 1991 iki 1994 vidurio. Mini
mi išleisti švietimo įstatymai
ir atskleidžiama kaip jie vyk
domi. Poskyris, pavadintas
“Švietimo depresija” atiden
gia kažką panašaus į kultūri
nį genocidą: mokslas sąmo
ningai dusinamas nedavimu
lėšų. Lėšų mokytojų algoms,
vadovėliams, mokyklų remon
tams, priežiūrai. Užtat moky
tojų masinis bėgimas įsidar
binti kitur, mokinių traukimasis iš nebaigtų mokslų val
katauti, spekuliuoti. Kruopš
čiai nagrinėjamos švietimo
reformos bei jų tobulinimas,
brandos egzaminų klausimai,
švietimo naujovės, pedagogų
pasisakymai apie naujoves,
atestavimą, dar kitas proble
mas. Pagyręs švietėjus-idealistus, autorius viliasi, kad
bus išeita iš akligatvio ir ra
gina visus jiems padėti.
Antroji dr. K. Karvelio stu
dija Spauda — Lietuvos parti
zanų ginklas, yra tik 10-ties
puslapių, bet ir joje sukaupta
apsčiai įdomių faktų. Trumpai
tesustojęs prie pogrindinės
spaudos 1940-41 m. sovietmety
ir 1941-44 nacimety, rašinio
liūto dalį skiria 1944-56 m. ly
giagrečiai su ginklu ir spauda
vestai kovai prieš sovietinius
okupantus. Nurodo apie tuzi
ną pogrindžio leidinių pava
dinimų, įskaitant ir leisto
jo rusų kalba, skirto miestų
bei miestelių okupantams
šviesti. Įvardyti du MGB lei
diniai partizanams klaidinti.
Nepaprastai įdomus ir vi
siems rašantiesiems Tėvynėje
bei išeivijoje naudingas habil. dr. prof. Alberto Rosino
referatas Kalbos ugdymas Lie
tuvoje. Po antraštės redakto
rius pastebi, jog čia rašo Vil
niaus un-to Baltų filologijos
katedros vedėjas ir Valstybi
nės lietuvių kalbos komisijos
prie Lietuvos respublikos sei

Prof. dr. Albertas Zalatorius,
Vilniaus pedagoginio universi
teto lietuvių literatūros katedros
vedėjas, remdamasis Fulbrighto
stipendija, skaito paskaitas Ili
nojaus universiteto Čikagoje li
tuanistikos katedroje.
Mažeikių centrinė biblioteka
prisiminė gen. Itn. Povilą Plecha
vičių, gimusį 1890 m. vasario 1 d.
Bukončiuose, dabartiniame Ma
žeikių rajone, mirusį Čikagoje
1973 m. gruodžio 19 d. Bibliote
ka jo šimtas penktosioms gimi
mo metinėms surengė krašto
tyros fondo medžiagos parodą,
kurios nemaža dalis buvo gauta
iš JAV lietuvių. Paroda apėmė
tris pagrindinius gen. Itn. P. Ple
chavičiaus gyvenimo bei veiklos
laikotarpius:
nepriklausomybės
kovų ir nepriklausomos tarpuka
rio Lietuvos, II D. karo vokie
čių okupacijos, mirtimi pasibai
gusios pokarinės imigracijos Či
kagoje.
Gavėnios rekolekcijų proga kai
kurias JAV lietuvių kolonijas ap
lankė dar kartą populiariausiu
kauniečiu išrinktas kun. Ričardas
Mikutavičius,
pamokslininkas,
metafizikas poetas, dailės kūri
nių ir pašto ženklų rinkėjas. Jis
Kauno tikinčiuosius atgaivino
savo pamokslais, paskirtas nedi
delės Vytauto šventovės rekto
riumi Kauno senamiestyje. Joje
vėl buvo pradėję telktis Kauno
inteligentai kaip ir senaisiais mū
sų literatūros klasiko kan. Juozo
Tumo-Vaižganto laikais. Šį reli
ginį ir tautinį darbą kun. R. Miku
tavičius, šiemet minintis amžiaus
šešiasdešimtmetį, dabar tęsia ti
kintiesiems kauniečiams sugrą
žintoje Šv. Arkangelo Mykolo
(įgulos) šventovėje. Šešiasdešim
tajam gimtadieniui skirtą kun. R.
Mikutavičiaus poezijos vakarą
Kauno menininkų namuose su
rengė Lietuvos rašytojų sąjungos
šio miesto skyrius. Savo eilėraš
čius skaitė pats autorius. Koncer
tinės vakaro dalies programą at
liko sol. R. Preikšaitė ir pianistė
V. Dydaitė.

apie prez. Kazio Griniaus pa
laikų (pelenų) iš Čikagos Tau
tinių kapinių perlaidojimą
Lietuvoje (Mondžgiryje) nėra
naujiena, nes, rodos, visur
apie tai buvo rašyta. Tik verta
dėmesio dr. Kazio Bobelio kal
ba, pasakyta Lietuvos seime,
prie pelenų urnos. Ten Lietu
vos seimo narys net du kartu
ištaria, kad prez. Grinius iš
Lietuvos PABĖGO. Taigi, tai
gi! Ar gali įsivaizduoti dides
nį netikslumą! Niekas kitas
žodžio PABĖGO neištarė ...
Kiti šio “Varpo” išeivijos
bendradarbiai yra Jonas Dau
gėla ir Bronys Raila. Pirmasis
pirmu rašiniu kalba apie iš
vyką (sic!, žiūr. DŽ, ką tai reiš
kia) iš tėvynės prieš 50-metį;
antruoju — politinius išeivi
jos likučius skatina padėti
Lietuvos politikams; trečiuo
ju prisimena prieš penkmetį
mirusį teisininką ir visuome
nininką Liudviką Šmulkštį.
Antrasis (B. Raila) gražiais
Kun. Ričardas Mikutavičius
žodžiais pakalbina prieš 90
metų gimusį, prieš 30 metų mi pas JAV lietuvius viešėjo ir jų ko
rusį visų valdžių kalintą ir vi lonijas su rekolekcijomis lankė
kovo 1 - balandžio 11 d.d. Tad
saip skriaustą rašytoją Kazį
buvo pakankamai laiko susipa
Borutą (1905-1965).
žinti su jo pamokslais, o mažes
Yra dar pora nekrologų, niu mastu - ir su jo poezija. Tada
red. A. Kučio rašytų. Pora ra jis turėjo išleidęs tris rinkinius
šinių Aleksandro Šidlausko
- “Kad Lietuva neišsivaikščiotų”,
(vienas — persaldytas 1994 m. “Šviesos spalvos” ir “Poteriųupė”.
Dainų šventės Vilniuje ir Kau Dabar jau turi ir šiemet “Vagos”
ne reportažas; kitas, bent man išleistą “Žaizdos metafiziką”.
daug įdomesnis, knygos “Ne
Pasak Janinos Riškutės recenzi
nugalėtoji Lietuva” aptarimas
jos “Dienoje” balandžio 12 d.,
bei išaukštinimas).
“Žaizdos metafizikoje” kun. R.
A. Kučys reikliai recenzuo Mikutavičius mažiau nei ankstesja Alfonso Eidinto knygą “Ka niuosiuose rinkiniuose pasitiki
zys Grinius” ir pažeria keletą emocija ir nuotaika, daugiau at
vertingų patikslinimų. Anato sidėdamas egzistencinių motyvų
lijaus Kairio romanas “Pus apmąstymui bei jų išgyvenimui.
broliai” to paties recenzen J. Riškutė taipgi jaučia ir kun. R.
to įvertinamas labai teigiamai. Mikutavičiaus “Žaizdos metafi
Gerai įvertinama ir Egidijos zikos” suartėjimą su A. Jasmanto
Laumenskaitės parašyta prof, (filosofo Antano Maceinos) po
dr. Vlado Jurgučio monogra ezija. Esą abu poetus sieja ieškan
fija.
čios dvasios tema, abejojančios
Atvangai, tarp sunkiau skai sielos dialogas su Dievu.
tomų straipsnių, pridėliota
Poeto Prano Lemberto (1897keletas žinomų poetų eilėraš 1967) vardo metinę 500 dolerių
čių. Vietą taupydamas, nebe premiją studentams literatams
miniu kai kurių smulkesnių yra įsteigusi Kalifornijoje gyve
užuominų apie literatūros kū nanti velionies našlė Monika Lemrinius ir pokalbio apie Lietu bertienė su sūnumi Vitalių Lemvoje veikiančius kudirkiečių bertu ir šeima. Premijas tvarko
būrelius, minėtus ankstesnio ir jas paskiria Vytauto D. univer
“Varpo” apžvalgoje.
sitetas Kaune. Anksčiau premi
jas konkurso būdu ir galėdavo
gauti tik poeziją rašantys šio uni
versiteto
studentai.
Trečiąjį
Neužgesk, saulele
1995 m. konkursą jau pakeisto
mis taisyklėmis paskelbė Vytau
to
D. universiteto lietuvių litera
Neužgesk, saulele, neužgesk,
tūros katedra su premijų paskyri
Per amželį Svietus ir lydėjus,
mo komitetui vadovaujančiu prof,
Kas priglaus, mylės kas be tavęs?
dr. Vytautu Kubiliumi. KonkurKas užstos mums negandas ir vėjus?
san buvo leista įsijungti visų Lie
tuvos aukštųjų mokyklų studen
Neišeik, saulele, mes tokie menki —
tams ne tik poezijos, bet ir pro
Dievo lemtyje palaima žydi,
zos kūriniais. Šiuo kvietimu pasi
Ką skausme apraudi, sieloj atrandi —
naudojo 70 jaunųjų kūrėjų. Ne
Kokie trapūs mes, išeinantys, mažyčiai . . .
didele 500 dolerių premija, su
Neužmerk akelių, neužmerk, —
skaldyta į kelias dalis, buvo galima
Dar nors vieną šypsnį, vieną žodį . . .
įvertinti tik pačius geriausiuosius.
Nykiai tuščia . . . skauda . . . nebegalim verkt,
Pirmoji premija buvo paskirta
O vaiskumas sieloj amžinybės sodų!
poetui A. Valioniui, Vilniaus uni
versiteto filosofijos fakulteto ketNeužgesk, saulele, nesileisk,
virtakursiui. Antrąja premija pa
Nors žemelė kloja patalėlį, —
sidalijo Vilniaus universiteto bu
Grįžta saulė, žmonės tais pačiais keliais —
simasis filologas M. Ivaškevičius
Dangaus amžinybei, Žemės minutėlei . . .
ir poetė L. Dovidaitytė, Vytauto
D. universiteto meno fakulteto
Kiekvienam nusileis vakarinė vėsa
antrakursė.
Trečiosios premijos
Ir išeisim, pavargę, po vieną,
teko Vytauto D. universiteto at
Nešim savo širdy, mintyse, akyse
stovams E. Kliviui, D. Zabitytei
Dievo valios negęstančią dieną . . .
ir Vilniaus pedagoginio universi
(Iš ciklo “Dievo valios valanda”)
teto studentui M. Valiukui. Pre
mijos buvo paskelbtos ir įteiktos
balandžio 8 d. Laimėtojus pasvei
Valerija Vilčinskienė,
kino Vytauto D. universiteto rek
Mokyklos 4-4, Gelgaudiškis 4461,
Šakių rajonas, Lietuva
torius prof. dr. Bronius Vaškelis.
Iškilmė baigta diskusijomis, premi
jomis įvertintų kūrinių skaitymu.

mo pirmininkas. Taigi — auto
ritetas. Pacitavęs keletą sa
kinių iš M. Daukšos postilės
prakalbos, jis visu griežtumu
puola lietuvių kalbos darky
tojus. Jų esama dvejopų: no
menklatūrininkai
tebekalba
ir teberašo rusiškai sovieti
niu žargonu, o daugiausia jau
nimas, su nepriklausomybe
susižavėjęs Vakarais, anglicizmų mišraine. Duoda po ke
liolika sovietizmų ir anglicizmų pavyzdžių. Siūlo, kad lietu
vių kalba, jos grynumas, turi
būti saugoma įstatymų, kad ža
lotojams būtų skiriamos baus
mės. Pasakoja, ką lituanistai
jau daro ir ką žada daryti at
eity (rašiniai kalbos temomis,
vadovėliai, žodynai...). Įspė
ja nesišalinti nuo tarptauti
nių žodžių, bet juos vartoti su
saiku. Įdomu, kad visokių žar
gonų prikimštą kalbą profeso
rius vadina puskalbe (aš sa
vo apžvalgėlėse esu vadinęs
naujakalbe').
Labai
gražiai
parašytas
(1988 m., “Atgimimo aušroje”)
literatūros kritiko Alberto
Zalatoriaus s t r? Mes ir Kudir
ka. Jis atskleidžia, kaip bol
ševikai saugojo, kad nebūtų iš
leista Kudirkos raštų rinktinė
ir kodėl. Čia pat Kudirką labai
aukštai įvertina ir siūlo juo
itin susidomėti bei sudominti
jaunąją kartą.
Viktorija Daujotytė nupučia
dulkes nuo primirštos Bro
niaus Radzevičiaus kūrybos,
ypač daug gerų žodžių nepa
gailėdama jo nuostabiam ro
manui “Priešaušrio vieške
liai”. Primena ir tai, kad 1980
m. jis savo noru pasitraukė iš
gyvenimo, nes jam viskas pasi
darė pilka. Daujotytė, litera
tūros profesorė, spėja, kad Br.
Radzevičiaus literatūrinis pa
likimas ne kartą sugrįš ir taps
diskusijų centru, ypač kai pa
sirodys jo neskelbti dienoraš
čiai, laiškai. Čia rašantis tu
rėjau laimės “Priešaušrio
vieškelius” perskaityti ir dar
“TŽ” keletą savo pastabų pa
skelbti. Šis romanas, kai ku
rios jo detalės, visu ryškumu
tebetvyro pasąmonėje ...
Inicialais pasirašiusiojo A.
K. (red. A. Kučio?) reportažas

“Laiptų” galerija Šiauliuose
surengė pirmąją buvusios šiau
lietės Rolanos Cečkauskaitės dar
bų parodą. Ji yra Vilniaus dailės
akademijos penktakursė, nutapiu
si beveik 40 žmogaus gyvenimo
akimirkų nedidelio formato dar
buose.
Albertas Krąjinskas ir Jūratė
Bučmytė, vilniečiai komercinių
gaminių apipavidalinimo daili
ninkai, klaipėdiečiams Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje su
rengė senųjų kurėnų, vėtrungių ir
žaislų modelių parodą “Pamirš
tos Kuršių marios”. Jiedu, rem
damiesi istoriniais šaltiniais ir
žmonių pasakojimais, yra atkūrę
daug Klaipėdos krašto buities de
talių, parodoje apsuptų Kuršma
rių gamtovaizdį atspindinčiais
piešiniais ir akvarelėmis. “Pa
mirštų Kuršių marių” parodas jie
yra surengę ir Vilniuje. Paroda
Klaipėdoje labiau pabrėžia Ma
žajai Lietuvai ir šiaurinei Ryt
prūsių daliai būdingų apyvokos
daiktų formas, ornamentiką, lai
vų konstrukcijas.
Vilniuje steigiama pelno ne
siekianti Tarptautinio M. K.
Čiurlionio pianistų ir vargoninin
kų konkurso organizacija. Pianis
tų konkursai Lietuvoje kas ketveri
metai buvo rengiami nuo 1967 m.
Tarptautiniu M. K. Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų konkur
su šis renginys tapo 1991 m., kai
į jį šalia lietuvių įsijungė varžo
vų iš JAV, Izraelio bei kitų šalių.
Pasaulio tarptautinių muzikos
konkursų federacija 1994 m. ba
landžio 30 d. šį tarptautinį M. K.
Čiurlionio vardo renginį pripa
žino devyniasdešimt ketvirtuoju
savo nariu. Dabar belieka sutvar
kyti teisinius Tarptautinio M. K.
Čiurlionio pianistų ir vargoninin
kų konkurso reikalus, jį paskelbus
pelno nesiekiančia organizacija.
XIII-sis tarptautinis religi
nės muzikos festivalis Šiauliuose,
Šv. Petro ir Povilo šventovėje,
buvo pradėtas antrąją Velykų
dieną ir truko visą savaitę. Ką tik
pašventintais naujais vargonais
pirmąją festivalio dieną grojo var
gonininkas Bernardas Vasiliaus
kas, giedojo šio festivalio orga
nizatorių Sigito ir Danutės Vaičiulionių vadovaujamas Šiaulių
kamerinis choras “Polifonija”,
švedų kamerinis choras “Camerta vocale”. Tos dienos programą
užbaigė Ukrainos M. Lysenkos
tarptautinio fondo kamerinis or
kestras ir jo kamerinis choras,
įspūdingas buvo balandžio 19 d.
koncertas. Mat jame J. Haydno oratoriją “Metų laikai” atli
ko vokiečio Ernsto Reihlo diri
guojamas jungtinis simfoninis
orkestras, sudarytas iš Švedijos,
Gudijos, Ukrainos, Klaipėdos
ir Šiaulių kamerinių orkestrų. į
jungtinį chorą įsijungė šeši kame
riniai chorai - “Polifonija”, “Vil
nius”, “Varpelis”, “Studium”,
“Littera”, “Cantus”, o su jais ir
trys operos solistai - sopranas A.
Krikščiūnaitė, baritonas I. Mi
siūra, tenoras A. Janutas. Tarp
tautinis religinės muzikos festi
valis baigtas Mišiomis jaunimui
ir paskutiniu koncertu. Jame pro
gramą atliko Šiaulių ir Klaipėdos
kameriniai chorai, vargonininkas
Balys Vaitkus, jungtinis simfo
ninis orkestras, “Polifonijos” ir
“Vilniaus” chorai, kamerinis cho
ras “Ave vita” ir solistai.
Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejus balandžio 20 d.
Lietuvos menininkų rūmuose su
rengė vilniečiams skirtą antrąjį
vakarą “Užmirštos gaidos, užmirš
ti žodžiai”. Daivos Šabasevičienės pranešimu “Lietuvos aide”,
muziejus, laukdamas nesibaigian
čio savo naujųjų patalpų atnau
jinimo, dabar turi daugiau laiko
peržiūrėti seniesiems fondams.
Rasta įdomesnė medžiaga ir pa
naudojama “Užmirštų gaidų, už
mirštų žodžių” vakarams. Antra
jame vakare buvo parodyti dail.
M. Dobužinskio scenovaizdžių
eskizai, sukurti 1937 m. statytai
J. Karnavičiaus operai “Radvila
Perkūnas”. Senąjį Vydūno “Pa
saulio gaisro” variantą vakaro
dalyviams atliko Lietuvos muzi
kos akademijos teatrinio fakulte
to IV kurso studentai. Muziejaus
rankraščių fonduose rasta ir kai
kurių kompozitorių užmirštų kū
rinių. Vakaro programą Lietuvos
muzikos akademijos choras, va
dovaujamas Povilo Gylio, papil
dė dalimi tokių kūrinių. Vėl skam
bėjo Juozo Gaubo giesmė “Exaltabo Te, Domine”, Aleksan
dro Kačanausko - “Christus factus ėst”, Juozo Bendoriaus mote
tas “Aš dėkoju Viešpačiui iš vi
sos širdies”, Jeronimo Kačinsko
“Marija”, Antano Vanagaičio
daina “Ulonai”.
V. Kst.

8 psi. • Tėviškės žiburiai
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LIETUVIŲ
' T J ' _ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

Darapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

MOKA:

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
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:
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%

IMA UŽ:

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortglčlus Iki 75%
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.
AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i
ID V L

ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « 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 REI KIGEHA TION
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas. Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers)
. indy plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus
viryklas
Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

Skambinti R. Jareckui
tel. 416-370-3539Toronte

ŠALFASS krepšininkų-jaunučių pirmenybiy atidarymas 1995 m. balandžio 30 d. Hamiltono, Ont. Jaunimo centre.
Pirmąjį loterijos bilietą traukia šeimininkas Aušros Varty parapijos klebonas kun. J. LIAUBA, OFM; šalia jo kairėje
žaidyniy organizacinio k-to pirm. MARIUS GUDINSKAS
Nuotr. Sig. Krašausko

SPORTAS
Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,

32 Pasadena Gdns., Toronto, Ont. M6S 4R5; tel. 416 766-5367

Lietuva - Italija 0:1
Europos futbolo pirmenybiy at
rankinėse rungtynėse Vilniuje Lie
tuvos rinktinė prie 15 tūkst. žiūro
vų (visi bilietai išparduoti) pralai
mėjo pasaulio vicemeisteriui Itali
jai pasekme 0:1. Įvartis į lietuvių
vartus krito 11 žaidimo minutėje.
Po šių rungtynių pirmenybių len
telė ketvirtoje grupėje atrodo taip:
1) Kroatija 16 tšk., 2) Italija 13 tšk.,
3) Lietuva 7 tšk. 4) Ukraina 7 tšk.,
5) Slovėnija 5 tšk. ir 6) Estija 0 tšk.
Pirmenybėse laimėjimas vertina
mas 3 tšk., lygiosios 1 tšk. Be to, Lie
tuva yra sužaidusi vienom rungty
nėm mažiau už Italiją, ir jos dar
laukia susitikimai su silpnom Slo
vėnijos ir Estijos vienuolikėm.
Valdas kerta įvarčius
Hamburgo SV klube žaidžia Lie
tuvos rinktinės futbolininkas Val
das Ivanauskas, tačiau nuo praei
tų metų nejkirtęs nė vieno įvarčio.
Hamburgas galvojo lietuvį perleisti
kitam klubui, tačiau “Litauer” žiū
rovų yra labai mėgstamas. Klubo
valdyba nusprendė sudaryti nau
ją sutartį iki 1996 m. birželio mėn.
30 d., tačiau mažesniu atlyginimu.
Už šiurkštų žaidimą Valdas buvo
diskvalifikuotas net penkioms rung
tynėms, tad jo pirmo pasirodymo
balandžio 28 d. laukta su dideliu
įtempimu. Mūsiškis neapvylė žiū
rovų, įkirsdamas į Duisburgo var
tus net du įvarčius. Spauda rašė,
kad lietuvyje nesimatė jokio po Ita
lijos rungtynių nuovargio. Žiūro
vai 30 min. laukė jo, išeinančio iš
klubo patalpų, dar kartą skanduo
dami “Danke Ivan-ačiū Ivanai”. Ste
bėjau televizijoje šių rungtynių iš
traukas, rodžiusias ne tik Valdo įvar
čius, bet taip pat žiūrovų tarpe aukš
tai iškeltas Lietuvos vėliavas. Be
abejonės, ne tik vokiečiai remia lie
tuvį, bet ir Hamburgo tautiečiai. K.B.

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

“ALI THE
CHOICE
IN 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.

Atitaisymas. “TŽ” 20 nr. Sporto
skyriuje sukeisti parašai po nuot
raukomis: apatinis parašas, turi
būti prie viršutinės nuotraukos;
viršutinis - apačioj. Už klaidą at
siprašome.

Ateitininkų žinios
Užsienio ateitininkų federacijos
tarybos rinkiminės komisijos (B.
Kasperavičienė, P. Razgaitis ir
Ž. Vaitkienė) pranešimu, į nau
jąją tarybą išrinkti ir balsų gavo:
Audrius Polikaitis - 430, Vytau
tas Vygantas - 421, Kęstutis Gir
nius - 363, Vėjas Liulevičius 348, dr. P. Kisielius - 343, Nijolė
Balčiūnienė - 329, Almis Kuolas ■320. Kandidatais liko: B. Bublie
nė, G. Petrauskienė, J. Pabedins
kas, K. Vygantaitė, P. Kaufmanas,
K. Keblys, V. Šoliūnas, L. Ehlers.
Turinčių teisę balsuoti balsavo:
55% sendraugių, 47% studentų ir
40% moksleivių. Inf.

Skautų veikla
• “Rambyno” tunto sk.-vyčių
Romo Kalantos būrelio kandidatai
L. Narušis, S. Valadka, L. Underys
ir A. Batūra gegužės 12 d. Hamil
tono Giedraičio klubo stovykla-.
vietėje atlikę budėjimą davė skauto-vyčio įžodį. Violetinius kak
laraiščius užrišo ir pasveikino
tunt. s. M. Rusinas. Apeigos baig
tos vyčių tradicine ir Tautos him
nu. Po to skambėjo dainos. Laužui
blėstant visi perėjo į klubo salę
vaišėms. Be torontiečių dalyvavo
Hamiltono, Ročesterio ir Detroi
to sk. vyčiai. Romo Kalantos bū
reliui vadovauja sk.v.v.sl. G. Karasiejus, pav. sk.v.v.sl. D. Viskontas.
• Gegužės 2 d. su “Šatrijos”
tunto vadovėmis atsisveikino bu
vusi tuntininkė s. V. Senkuvienė.
Su sūnumi Aidu ji išvyko į Lietu
vą. Kaune jų laukė vyras ir tėvas,
ten gyvenantis ir dirbantis jau nuo
sausio mėn. M.

visais atvejais prašau kreiptis

TEODORAS STANULIS

RE/MAX

West Realty Inc.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

Stitten
■GROUP!

Je

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

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų) negjoj. įel. 416 802-1 029, FAX 416 769-1 524.
QUEENSWAY-PARKLAWN. Skubiai parduodamas vieno miegamojo butas.

Prašo $49,900.

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS

VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

MEDELIS CONSULTING \

Naujausios, greičiausios ir pigiausios kelionės

1995 metais į VILNIŲ

Lina Kuliavienė

$699

290 North Queen Street, Suite 112,
Toronto, Ontario M9C 5L2

PASIRINKIMAS nr. 1:

nuo

liepos 22 d. ar bet kurį rugsėjo mėnesio šeštadienį

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733
FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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 Į LIETUVĄ

Išskrenda iš Toronto birželio 2 d. ir grįžta birželio 10 d.

Fax 416 620-8015

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

1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1 -905-436-9903
FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

-f- mokesčiai.

PASIRINKIMAS nr. 2: Išskrenda iš Toronto birželio 2 ar 9 d.d. ir grįžta

namų 766-5857

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.

• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas .dažymas
• elektros įvedimai • vandentiekio sistemos įve
dimas estogai • 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.

Toronto. Ontario M6P 1A9

8L00R-D0RVAL-INDIAN RD. rajone parduodamas atskiras 6 kambarių namas. Visai

Tel. 416 767-9000

Nemokama narių gyvybės drauda (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.

Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų,
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių

prie požeminio traukinio stoties, krautuvių. Prašo $219,000.

Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

BALTIC CONSTRUCTION

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

1678 Bloor Street West

WESTSIDE REALTY INC.

įvairios žinios
Hamiltono dienraščio “Spectator”
korespondentas Alon Marcovici,
1995 m., gegužės 2 laidoje gražiai
aprašo ŠALFASS-gos jaunučių krep
šinio pirmenybes, vykusias bal.
29-30 d.d. Hamiltone, Ont., kurias
labai gerai buvo suorganizavę Ha
miltono “Kovo” darbuotojai.
Pokalbyje su pirmenybių organi
zacinio komiteto pirmininku Ma
riumi Gudinsku autorius iškelia
garsiuosius lietuvius krepšinin
kus: Leoną Rautinš, buvusį Kana
dos olimpietį, Šarūną Marčiulionį NBA atstovą, Arvydą Sabonį Euro
pos aukštosios lygos geriausią vi
durio puolėją ir kitus. Autorius ste
bisi jaunučių krepšinio pirmenybių

Vilniuje pasibaigusiose Lietuvos
stalo teniso pirmenybėse absoliu
čios nugalėtojos titulą pelnė Lie
tuvos olimpinės rinktinės “Atlan
ta 96” kandidatė kaunietė Rūta Garkauskaitė; vyrų geriausio tenisi
ninko vardą užsitarnavo vilnietis
Artūras Orlovas, sig. K.

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto

nuosavybę,

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Countrywide

Bėgimas aplink Lietuvą
Iš Lietuvos gautas laiškas, kuriame
rašoma apie III-jo istorinio bėgimo
aplink Lietuvą tikslus, nuostatus
ir nurodomas būsimas kelias. Orga
nizatoriai mano, kad Kanadoje gy
vena daug lietuvių sporto entuzias
tų, gal ir ilgų nuotolių bėgimo mė
gėjų, kurie norėtų išbandyti Lietu
vą savomis kojomis.
III-sis bėgimas aplink Lietuvą V-jų PLS žaidynių įvadas. Žaidy
nių deglas apkeliaus visą Lietuvą
ir įžiebs žaidynių ugnį. Pirmą kar
tą bėgimą aplink Lietuvą įgyvendi
no Jonas Ramanauskas ir Danielius
Varnas 1933 m. Jis buvo pakarto
tas 1989 m. dalyvaujant didesniam
bėgikų skaičiui.
III-jo bėgimo aplink Lietuvą prad
inė numatyta 1995 m. liepos mėn.
12 d., 7 vai. Vilniuje, Katedros aikš
tėje. Bėgimas vyks 21 Lietuvos pasie
nio rajonų keliais. Jo nuotolis 1098
km., suskirstytas į 17 tarpsnių. Bė
gimas bus baigtas Vilniuje liepos
30 d. vakare, V-jų PLS žaidynių ati
darymo iškilmėse.
Bėgimo dalyviai nė jaunesni 18 ir
ne vyresni 60 metų amžiaus. Prad
inės mokestis 500 litų. Užsiregist
ravę ir sumokėję pradmės (starto)
mokestį, bėgimo dalyviai nuo lie
pos 12 d. iki liepos 30 d. imtinai bus
aprūpinti maistu, nakvyne ir tran
sportu. Suinteresuotieji dėl smul
kesnės informacijos gali kreiptis
į organizatorius: R. Ambroževičių
arba K. Kviecinską -i Vaižganto 5a,
4580, Alytus. Tel. (235) 53156, 52562.
Faksas 53259. Sig.K. /•

pasisekimu Hamiltone, į kurias iš
JAV-bių ir Kanados susirinko net
33 komandos. Tai buvo šeimų, gimi
nių bei draugų bendravimo šventė.
***

IMA:

6.50% už 90-179 dienų term, indėlius
už asmenines
6.75% už 180-364 dienų term, indėlius
paskolas
nuo........... 8.50%
6.75% už 1 m. term, indėlius
už nekilnojamo turto
6.75% už 2 m. term, indėlius
6.75% už 3 m. term. Indėlius
paskolas (mortgages):
7.00% už 4 m. term, indėlius
su nekeičiamu
7.25% už 5 m. term, indėlius
nuošimčiu
7.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1 metų .......
8.25%
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
2 metų .......
8.25%
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
3 metų .......
8.50%
7.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
4 metų .......
7.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
8.75%
7.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
5 metų .......
8.75%
4.25% už RRSP ir RRIF ind.
(fixed rate)
(variable rate)
7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
su keičiamu nuošimčiu
7.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
1, 2 ar 3 metų .... 7.50%
7.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
(variable rate)
7.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
Asmenines paskolas
3.75% už taupymo sąsk.
duodame iki $65,000 ir
(gyvybės drauda)
4.50% kasd. pal čekių
mortgičius iki 75% įkainoto
sąsk. virš 10.000
turto. Kitos paskolos: (Line
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC
of Credit) ir antrieji
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.
mortgičiai.
(US dol.Sav.Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

$899

Visi skrydžiai per Kopenhagą * * Yra apribojančių sąlygų * * Mokesčiai neįskaityti *
* Galioja tik naujai užsisakantiems *

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

UNITY TRAVEL

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
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principų.
Kai pasaulis pagaliau pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę, visi
darbą apie K. Borutos, “Baltara- džiaugėmės, bet tada palaipsniui
Registruota masažo terapeute
DĖKINGI SENELIAI
gio malūną”, tačiau ypatingą dė atsitiko kažkas baisaus. Kai ku
Nuoširdžiai dėkojame prof. mesį skiriu ispanų kalbai, kurią rie išeiviai savo veiksmuose pa
b.sc., r.m.t
Philippe Markon ir jo žmonai už jau treti metai studijuoju Vytau rodė, kad jie pamažu už miršta
20 High Park Blvd., Toronte.
atsilankymą Kauno Maltos ordino to Didžiojo universitete ir, jei pa praeities kančias ir kad pasau
senelių namuose. Jie rado laiko siseks, savo būsimas doktoran lyje dar yra komunizmo pavergtų
Gydomasis masažas (“Craniosacral' Therapy”)
pamokyti senelius, kokius reikia tūros studijas manau paskirti is kraštų.
atlikti mankštos pratimus senyvo panų ir lietuvių literatūros lygi
Priima pacientus pagal susitarimą
Kaip galime pamiršti tebeken
amžiaus žmonėms. Išvykę atgal į nimui. Deja, Lietuvoje ispanų kal čiančius žmones bet kurios tauty
Telefonas
41 6 536-5437
Kanadą, nepamiršo mūsų ir 1995 ba nėra labai domimasi, jokia lei bės komunizmo pavergtose šalyse?
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos
m. vasario mėnesį atsiuntė garsa- dykla iki šiol nėra išleidusi gero Ar galime kompromituoti mūsų
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą
juostę ir mankštos pratimų vyk ispanų-lietuvių,
lietuvių-ispanų pačių svarbiausius principus da
padengia pilnai ar iš dalies.
dymo metodiką.
bar,
kai
mūsų
Tėvynė
yra
nepri

kalbų žodyno, todėl jo tenka ieš
Aldona Krinickienė, Kaunas, kotis antikvariatuose ar gatvėse klausoma? Atsakymas aiškus - ne!
85 senelių vardu direktorė pas knygų perpardavinėtojus, ku Todėl aš, būdamas lietuvis, nie
rių kainos yra neįtikėtinai dide kaip negaliu priimti tautinių šo
NEVARTOTINI PAVADINIMAI
lės (vien rusų-ispanų k. žodynas kių grupės “Atžalyno” sprendimo
Ar ir toliau bus teršiama mūsų kainuoja 50 amer. dol.). Ypatin vykti į stalinisto Fidel Castro pa
kalba ir religija okupantų per gai sunku gauti grožinės litera vergtą ir tebekenčiančią Kubą.
p. p.s.
40 metų įkaltais į mūsų galvas tūros.
Nesvarbu, ar visos kitos tautos
STOGASTULPIAIS ir koplytėlių
Jūsų ženkli parama padės man siųs atstovus į tą festivalį. Lie
1553 Hurontario Street, (į pietus nuo qew)
STULPAIS, vis vadinant mūsų įsigyti būtinos studijoms litera tuviams toksai dalyvavimas yra
koplytėles STULPAIS? Pavadini tūros, didesnę dalį savo laiko ga nusižengimas prieš savo principus.
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171
mas “koplytstulpis” reiškia kop lėsiu skirti mokslo, o ne buities
Andrius Gedris, Hamilton, Ont.
Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
lytėlės stulpą. Todėl kas šitą žo problemoms.
Eglė Venslovaitė,
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
dį vartoja, tegul pasiskaito dr.
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
Kaunas
Siunčiau į Lietuvą siuntinius
Jono Griniaus knygą “Lietuvos
(Priešais Lietuvių namus)
Tel.: 416-530-1070
net
pasiskolinusi,
kol
iš
gaunamų
kryžiai ir koplytėlės” (ž. Lietu
KELIONĖ KUBON
laiškų supratau, kad ne viską gau
vių mokslo akademijos 1970 m.
Dar prieš Lietuvos Atgimimą lie na ką įdedu-svarbiausia negauna
Metraštyje nr.5). Jis niekur ne
tuviai visur meldėsi už Lietuvos knygų ir mano rankraščių. Ta min
vartoja žodžio STULPAS koplytė
lėms, nepaisant ar jos žemos, ar laisvę, nepriklausomybės atstaty tis man atėjo nenoromis, kai 1995
stovi paaukštintos - ant stulpo. mą ir nuo komunistų išvadavimą. m. sausio mėnesio viduryje iš
Prieš visas okupacijas Lietuvos Išeivijoje, nors mes nebuvome siunčiau 4 siuntinius. Į visus įdė
žmonės kryžius ir paaukštintas tiesiogiai komunistų terorizuo jau knygų ir nurašiusi 33 pusla
d.d.s.
koplytėles (stulpines koplytėles) jami, patyrėme didelę kančią sa pius bei padariusi kopijas iš An
vo širdyse, prisimindami mūsų tau tano Maceinos knygos “Krikščio
vadino vienu vardu - KRYŽIAI.
Pranas Gasparonis, tiečius, kurie Lietuvoje ir Sibi nis pasaulyje”. Siuntiniai, išsiųs
d.d.s.
Los Angeles, California re kasdien baimėje vargingai gy ti oro paštu, ėjo nepaprastai il
veno tose komunizmo pavergtose gai, pasiekė tik kovo 5 dieną. Man
PADĖKIME LIGONIAMS
šalyse. Kartu su kitais komunizmo parašė, kad buvo tik keli lapai
D.D.S. M.S. Dip. Orth.
Gavome daug padėkos laiškų pavergtų kraštų išeiviais rasda- apie gimtųjų laukų ilgesį. Taip
nuo vėžiu sergančių asmenų arba vom gražų solidarumą mūsų bend pat ne visi mano laiškai pasiekia
(Orthodontist)
jų šeimos narių. Šie ligoniai yra rame siekyje-išlaisvinti mūsų Lietuvą arba susirašinėjimas nu
2373 Bloor Street West
Telefonas
buvę partizanai ir politiniai ka tėvynes nuo komunistinio impe trūksta.
Elena Narbutytė,
liniai. Jiems pagalba buvo per rializmo Niekuomet tada net neMontreal, Que.
(Prie Jane St.)
763-5677
duota per neseniai viešėjusius
“Šilo” narius, kurie koncertavo
Toronte.
Kai skaitai tuos laiškus, norisi
Šeimos gydytojas,
(Atkelta iš6-to psl.)
verkti. Tie visi ligoniai yra tiek
gus teisėtais pavadinimais. 1952
daug iškentėję kalėjimuose ir Si
V. Landsbergis, Tėvynės s-gos
m. Vilniaus universitete įsistei
biro taigose. Dabar jie turėtų ra (Lietuvos konservatorių) pir
gė “Universiteto turistų sekci
miai gyventi viskuo aprūpinti, bet mininkas, 1995 m. gegužės 15 d.
ja”, kurios nerašyti nuostatai iš
negauna net vaistų nuo skausmo.
išleido pareiškimą, kuriame nu
kartos į kartą persiduodavo ati
šiuo metu priima naujus pacientus.
Kanados lietuviai remia mūsų rodoma, kad blogiau negu nuo
tinkamais
pavyzdžiais
pažinti
pastangas ir gausiai aukoja ko laidžiavimas Rusijai yra patai
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
Lietuvą, domėtis jos kultūra,
vai su vėžiu Lietuvoje draugijai.
(prie Victoria Park Avenue)
kavimas
blogiui.
Esą
nė
viena
tyrinėti papročius ir tradici
Negalėdamos visų rėmėjų suminė
Vakarų šalis neleistų per savo
jas,
nepasiduoti
nutautinimui
Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6
ti, dėkojame ir prašome toliau
ir sovietinimui, vaikus auklėti
remti, kad mes galėtume padėti teritoriją gebenti rusų karei
tautine dvasia, ruoštis fiziškai
Tel. 416 751-0082
tiems, kuriems labiausiai pagalba vių ir bombų į Čečėniją. Rusi
ir dvasiškai kovoti už Lietuvos
reikalinga. Taip pat dėkojame jos taktika — pirmiau primesti
laisvę ir nepriklausomybę.
tiems, kurie paaukojo didesnes tikrovę, o po to pasirašyti su
sumas: A. Bumbuliui ir dukroms, tartis, įtvirtinančias esamą tik
A. Antanaitis, Lietuvos re
J. Bakiui, E. Šileikienei, A. Luko rovę. Lietuvos vyriausybė turė
gioninių problemų ir tautinių
tų
nutraukti
šią
gėdingą
ir
pa

šienei, V. Lapaitienei, VI. Šaltmažumų departamento ryšių su
mirui, E. H. Stepaičiams, A. Klem- vojingą slinktį, kompromituo
užsienio
lietuviais
skyriaus
kienei, Anapilio lietuvių moterų jančią Lietuvą. Nuomonė, kad
viršininkas, 1995 m. gegužės 9 d.
būreliui, Wasagos lietuvių mote Rusijai viskas galima, būtų pra
raštu praneša, kad septintoji
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.
rų būreliui.
žūtinga kraštui’, nes tai paleng
“Atgajos” stovykla įvyks lieposTaip pat buvo surinkta aukų per vintų Maskvos planams įtraukti
rugpjūčio mėn. Palangoje. Visos
a.a. St. Starkučio ir a.a. VI. Micei- Lietuvą į Rusijos ir Gudijos ka
27 John St., Second Floor
Tel. 416 240-0594
kitos ir kitur tuo pačiu vardu
kos laidotuves mirusiųjų atmini rinę bendrystę. Inf.
(24 valandas)
rengiamos stovyklos nemaišytimui pagerbti. Visiems aukoju
Weston, Ontario M9N 1J4
Išeiviją
pasiekė
Lietuvos
siems dėkojame.
nos su septintąja. Spaudoje pa
(arti Lawrence ir Weston Rd.)
FAX 416 248-5922
Kovos su vėžiu Lietuvoje dr-jos žygeivių sąjungos informacinis
sirodžiusi žinia apie “Atgajos”
stovyklą Zarasų krašte, jei ji
varduMonika Povilaitienė leidinys “Atbalsis”. Tai nema
žo formato 6 psl. laikraštis,
įvyks, esanti tik privačios ini
PARAMA IŠ KANADOS
leidžiamas leidyklos “Žygeivis”,
ciatyvos padarinys, kuris netu
rėtų klaidinti išeivijoj gyve
Rašau, norėdama kuo nuošir redaguoja D. Balčiūnas, spaus
nančių tautiečių. Tuo reikalu
džiausiai padėkoti už Kanados dinamas Panevėžyje 1000 egz. ti
lietuvių fondo vienkartinę 400 ražu. 1995 m. balandžio mėn. nr.
“TŽ” gautas pranešimas iš JAV
paaiškinama apie žygeivius. Jų
kan. dol. stipendiją.
LB švietimo tarybos pirminin
b.Sc.,ll.b.
Esu II kurso lietuvių literatū ištakos — okupaciniai laikai,
kės R. Kučienės, 13648 Kickaros magistrante. Nors dabarti kai kovą už tautos laisvę ir ge
poo Trail, Lockport, IL 60441,
niu metu rašau magistratūros rovę teko organizuoti prisidenUSA, tel. 708 301-6410.

lb SKAITYTOJAI PASISAKO

Ramona Girdauskaitė,

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, p.s.,

MARIJA KARASIEJIENĖ, gyvenanti Mississaugoje, Ont., atšventė
savo devyniasdešimtąją gyvenimo sukaktį 1995 m. gegužės 13 d.
Mišios buvo atnašaujamos Anapilio šventovėje, po to sekė vaišės,
dalyvaujant giminėms ir šeimos artimiesiems. Iš kairės: RAMUNĖ
GAIŽUTYTĖ, RIMA ZAVYTĖ, GINTARAS KARASIEJUS, AURE
LIJA KARASIEJŪTĖ, JŪRATĖ GAIŽUTYTĖ

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)
dabar jis yra likęs be tvirtos
opozicijos, kurią suskaldė be
veik vienodas balsų pasidali
jimas tarp L. Bouchardo sepa
ratistinio Kvebeko bloko ir P.
Manningo naujosios Reformų
partijos atstovų. L. Bouchar
do separatistams, išrinktiems
Kvebeko provincijoje, rūpi tik
jos nepriklausomybės reikalai,
didesnis ar mažesnis bendra
darbiavimas su premjeroj. Parizeau Kvebeko partijos sepa
ratistais. Reformų partija su
vadu P. Manningu savo atsto
vus turi tik Vakarų Kanados
provincijose: Britų Kolumbi
joje - 24, Albertoje - 22, Saskačevane -4, Manitoboje ir On
tario provincijoje - po vieną.
Negeresni reikalai ir su 9 at
stovus turinčiais Kanados NDP
socialistais.
Tad Kanados konservatoriai
ryžosi persitvarkyti ir tapti
kanadiečių daugumai priimti
na partija, kai ateis laikas pa
keisti liberalus. Pasak jos nau
jojo vado J. Charesto konser
vatoriai visada būdavo politi
nio centro dešiniajame sparne.
Panašios nuomonės buvo ir
veteranas strateginės politi
nės linijos planuotojas Dalton
Camp. Suvažiavime taipgi pa
aiškėjo, kad yra ir reformų
siekianti jaunųjų konservato
rių grupė bei jos nuomonėm
spaudoje atstovaujantis žur
nalistas David Frum.

Jaunieji konservatoriai suva
žiavime įvykusiose diskusijose
pasisakė už didesnį partijos
posūkį į dešinę. Pasak D. Frumo, Kanados konservatoriai
dabar yra per arti politinio
• Pasirūpinkite antrine tarnyba nematoma, kur galima slapta! At
merkite akis ir apsidairykite, ar
kur nors žmogus nėra reikalingas
truputį laiko, truputį dalyvavimo,
truputį draugystės, truputį globos.
Galbūt jis yra vienišas, nusiminęs,
ligonis, nelaimingas, kuriam tu
gali padėti. Galbūt senelis, o gal
vaikas. Nenusigąski, jei reikės
laukti ar bandyti. Būki pasiruošęs
ir nesėkmei (Albert Schweitzer).

centro, kur jiems gresia pra
žūtis ar ilgai trunkantis mer
dėjimas keliuose Kanados par
lamento rinkimuose. Atrodo,
tuo buvo norima pabrėžti, kad
dabar šioje pozicijoje jau įsi
tvirtina liberalai, perimantys
Briano Mulronio paliktus pla
nus. Konservatoriams reikia
didesnio posūkio į dešinę, nes
priešingu atveju galėtų prasi
dėti žalingas balsų dalijima
sis su liberalais.
J. Charestas diskusijose taip
gi pabrėžė, kad Kanados kon
servatoriams reikia didesnio
dėmesio Kanados užsienio po
litikai, nes vidaus politika
visada labiausiai rūpindavosi
liberalai. Esą reikėtų labiau
suvienodinti ir pajamų mokes
tį. Vienybę galėtų sustiprinti
didesnė valdymosi laisvė pro
vincijoms. Tai tik dalis planų,
kuriuos dabar svarstys politi
nio atgimimo siekianti Kana
dos progresyviųjų konserva
torių partija, pradedanti po
litinio persitvarkymo žings
nius. V.Kst.

Žengiame į sukakčių...
(Atkelta iš 5-to psl.)
1995 m. balandžio 8-9 d.d. Pri
sikėlimo parodų salėje buvo su
rengta filatelistų ir numizmatikų
paroda. Dalyvavo: P. Barbatavičius su Lietuvos ir Klaipėdos mies
to istoriniais ženklais, Lietuvos
monetomis bei banknotais; Sam
sonas - su 1990 m. ir vėlesniais
nepriklausomos Lietuvos ženk
lais; Baumgartner (paauksuotas
medalis) iš Čikagos (amerikietis,
mėgstąs lietuvius) - su 1918-90 m.
Lietuvos ženklais; Vaivada (lai
mėjęs I-mą vietą) - su Klaipėdos
krašto ženklais; Ruzgas - su dipu
kų laikų pašto ženklais (bronzos
medalis); Macijauskas - su Gurnsey salos ženklais (sidabro meda
lis), Supronas - su bendrais skir
tingų kraštų ir olimpiniais ženk
lais (bronzos medalis); Stabas su Vatikano ženklais; Žadeikis su Amerikos laukinių gėlių ženk
lais; Samsonas gavo sidabro me
dalį. Paroda susilaukė daug lan
kytojų ir dėmesio. Draugijai va
dovauja ir parodą surengė Ant.
Laurinaitis. St.D., R.Idz.

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS,
Dr. S. DUBICKAS,
Dr. R. KARKA,

Įvairios žinios

dr. Aleksandras Spudas

Advokatas

VIKTORAS E. RUDINSKAS,

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS,

2 Jane St., Suite 500

(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

lietuviškas kelionių biuras
kviečia keliauti kartu!

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

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL.
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame
naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!
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.) Hmokesčiai. 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 416 533-6279
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

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

yDRESHER

Vienintelis Kanadoje

***************

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78

Klivlando skautai šv. Jurgio šventės sueigoje. Raportuoja tunto adj. sk. vytis A. DUNDERAS. Raportą priima “Pilė
nų” tunto tuntininkas v.s. R. BELZINSKAS
Nuotr. V. Bacevičiaus

Juozas(Joseph)
NORKUS
Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.
#1 KANADOJE
Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.
Skambinti bet kuriuo metu
West Realty Inc.
įstaigos tel. 416 769-1616
1678 Bloor St. West
namų 416 532-5893
Toronto, Ont. M6P 1A9
Nemokamas namų įvertinimas

Nekilnojamas
turtas
Patarnavimai
visose pirkimo ir
pardavimo srityse

Kreiptis į Valterį
ar Riek Drešerius

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

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

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

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

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3

41 6 762-4232

FAX 41 6 762-5588

10 psi. • Tėviškės žiburiai •
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Ifi TO RO N T O
Prisikėlimo parapijos žinios

Anapilio žinios

— Gegužės 15 d. naujai išrinkta
parapijos taryba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. B. Čepaitienė,
vicepirm. — G. Petrauskienė,
sekr. — L Poškutė; aštuonių sek
cijų vadovai: religinės — R. Ra
džiūnaitė, labdaros — dr. J. Čuplinskienė, visuomeninės — V. Taseckas, jaunimo — L Sungailienė,
jaunų šeimų — L Barkauskienė,
ekonominės — V. Tamulaitis, sto
vyklavietės priežiūros — J. Nešukaitis, rinkliavų—J. Poškus.
— Kanadoje viešintys Šiaulių
dramos aktoriai praėjusį sekma
dienį parapijos salėje parodė du
spektaklius: J. Tumo-Vaižganto Toronto pensininkų klubo vienetas “Daina” atlieka programą 1995 m. balandžio 23 d. Lietuvių namuose LN mote
“Pragiedrulius” ir J. Erlicko ko rų būrelio suruoštuose velykiniuose pietuose. Iš kairės: O. Juodišienė, S. Dilkienė, E. Puodžiūnienė, S. Milkevi
Nuotr. T. Stanulio
mediją “Pakeleivingi”. Spektak čienė, Z. Klibingaitienė, D. Petraitienė, O. Krasauskienė, T. Kobelskienė, O. Juodviršienė
lių režisierė — Regina Stepona
vičiūtė. Negausūs žiūrovai nuo
Toronto lietuvių jaunimo an
Tarptautinis Karavanas vyks
Susitikimas su “Canadian
širdžiai sutiko Lietuvos meni samblio “Gintaras” iškilusis 40- Toronte birželio 16-24 d.d. Lie AGRA” bendrovės pirminin
ninkų vaidybą. Šį penktadienį,
ties metų sukaktuvinis koncer tuvių paviljonas “Vilnius” įsi ku Rytų Europai J. Janzen’u,
gegužės 26, 7 v.v. parapijos sce tas “Šoks šeimyna šokinį” įvyks kurs Prisikėlimo parapijos sa
įvyks birželio 4, 2.30 v.p.p.
noje šiauliečiai drauge su Ha
1995
m.
gegužės
27,
šeštadienį,
lėse.
Organizuoja
Suvalkų
Toronto
Lietuvių namų Vytau
miltono “Aukuro” teatro akto
riais vaidins S. Kymantaitės- didžiojoje Anapilio salėje. krašto lietuvių išeivijos sam to Didžiojo menėje. Svečias
Programa prasidės punktua būrio sudarytas komitetas, va padarys pranešimą apie bend
Čiurlionienės “Pinigėlius”.
— Krikščioniškojo atsinaujini liai 6 v.v. Prašome nevėluoti. dovaujamas D. Didžbalienės. rovės žemės ūkio veiklą Kana
mo seminaras “Teateinie Tavo Po koncerto šokiai, grojant ge Pasai platinami Toronto lietu doje ir Lietuvoje, rodys skaid
Karalystė” vyksta trečiadieniais, ram orkestrui. Bus šampanas, vių kredito kooperatyvuose. res. Visi kviečiami. A.L.
7 v.v.
pyragai, kava, loterija. Veiks Kaina iki birželio 10 d. $12,
— Sekmadienį, gegužės 14, pa bufetas su šiltu maistu.
Rinkėjai, negalintys asme
vėliau - $14. Inf.
krikštytas Rūtos Juzukonytės ir
“Gintaro” ansamblį parėmė
Toronto Maironio mokyklos niškai balsuoti Ontario rinki
Michael Jaglowitz sūnus Matas
aukomis: “Parama” lietuvių ir Aukštesniųjų lituanistinių muose birželio 8 d. dėl fizinių
Edvardas.
kursų iškilmingas mokslo me negalių, mokslo arba tarnybos
— Santuokos sakramentui para kredito kooperatyvas - $2000;
Prisikėlimo
parapijos
kredito
tų užbaigimas įvyko gegužės įsipareigojimų, gali duoti įga
pijoje rengiasi Silvija August
kooperatyvas
$1000;
Kanados
19 d. Prisikėlimo parapijos sa liojimą kitam teisėtam balsuo
ir Michael De Silva bei Dana Parlietuvių fondas - $1000. Nuo lėje. Salėn įžygiavo 22 aštunto tojui. Anketas galima įsigyti
gauskaitė ir Romas Biskys.
— Sekmadienį po Mišių ar pa širdžiai dėkojame už aukas. K.
skyriaus ir 13 aukštesniųjų li vietinėje rinkimų būstinėje ir
skambinus V. Taseckui (tel. 905
tuanistinių kursų abiturientai. atiduoti patvirtinimui iki bir
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ad Jiems sulipus scenon, iškilmės želio 7 d., 8 v.v.
824-4461) dar galima įsigyti pakvietimų-bilietų į diak. Juliaus ministracija kapų lankymo
buvo pradėtos Lietuvos himnu.
Žygintas Pečiulis, žurnalis
Sasnausko kunigystės šventimų dieną gegužės 28, sekmadienį,
Garbės svečių tarpe buvo kon tas ir Vilniaus universiteto
vakarienę, kuri įvyks birželio bus atidaryta po 9.30 v.r. Mi sulas Haris Lapas ir ponia,
žurnalistikos fakulteto dės
4 d. po 4 v.p.p. pamaldų. Birže šių iki 3 v.p.p.
Algirdas Vaičiūnas, Ramūnė tytojas bei “Kalba Vilnius” re
lio 11 d., 10.15 v.r., naujasis ku
kleb. daktorius, lydimas V. Kulnio,
Toronto Maironio mokykloje Sakalaitė-Jonaitienė,
nigas laikys iškilmingas pirmą
artėja mokslo metų pabaiga. Ge kun. Augustinas Simanavičius, gegužės 18 d. lankėsi “Tėviš
sias
Mišias
ir
suteiks
specialų
Lietuvių namų žinios
primicijų palaiminimą. Pamokslą gužės 20 d. nebuvo pamokų dėl OFM, kleb. kun. Jonas Staš- kės žiburiuose”, domėjosi mū
— Sekmadienio, gegužės 21, po ta proga pasakys kun. Leonardas ilgo savaitgalio. Paskutinės kus, kun. E. Putrimas, kun. V.
sų spauda ir pasidalino įspū
pietėje dalyvavo 150 asmenų. Sve Andriekus, OFM.
pamokos įvyks gegužės 27 d., Volertas ir kiti. Salė buvo pil džiais apie viešnagę Kana
čių knygoj pasirašė inž. Mindau
— Praėjusį šeštadienį, gegužės baigsis 11 v.r. Prašome tėve nutėlė abiturientų giminių ir doje.
gas Bakanauskas iš Druskininkų. 20, Šv. Jono lietuvių kapinėse
svečių. Po diplomų ir premijų
PADĖKA
Pranešimus padarė ir su svečiais palaidota a.a. Marija Žemaitienė, lius tada atsiimti pažymėji
mus ir užregistruoti vaikus įteikimo sekė skani vakarienė,
supažindino LN valdybos narė Al sulaukusi 98 metų amžiaus.
Ačiū visoms rengėjoms, vieš
į Vaikų šventę (spalio 14-15 paruošta J. Gurklienės. Dl.
dona Biškevičienė.
nioms ir draugėms už nepamirš
— Mišios sekmadienį, gegužės
— LN valdybos posėdis — gegu 28: 8.30 v.r. — už a.a. Alfonsą Lu d.d.). Taip pat KLB išleistas
tamą mergvakarį. Buvo labai įdo
Tautos fondas Kanadoje su mu ateiti į salę ir matyti tiek daug
žės 25, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
košių; 9.20 v.r. — už a.a. Čajaus- mokyklų metraštis bus išda
tiko būti mecenatu mokinių mielų žmonių, susirinkusių paly
— LN moterų būrelio narių su kų šeimos mirusius; 10.15 v.r. — lintas kiekvienai šeimai. Dė
kraštotyros darbų konkurso dėti mane ir Romą į vedybinį gy
sirinkimas šaukiamas gegužės 30, už gyvas ir mirusias motinas (no kojame visiems už nuolatinę
“Rytų Lietuva — mūsų valsty venimą su sveikinimais ir dova
antradienį, 6 v.p.p.
posėdžių vena), a.a. Antaną Štuikį, a.a. paramą bei ryžtą remti mūsų
kambary.
bės centras”. Tam skyrė 500 nomis.
Ameliją ir Antaną Banėnus; 11.30 liet, švietimą per šiuos moks
— Gegužės 26, penktadienį, 9.30 v.r. — už parapiją ir visus para lo metus.
dol. Konkursą organizuoja ir
Ypatingas ačiū vyriausiai ren
v.v. “Lokyje” bus muzikinė vaka pijiečius.
premijas teikia Rytų Lietu gėjai J. Gurklienei, kuri surengė
Giedra
Paulionienė,
ronė. Programą atliks Vaclovas
vos rajonuose jau treti me šią popietę. Kartu norėčiau iš
Maironio mokyklos vedėja
ir Valdas. Kviečiame visus daly
Stasė Bušinskienė gimta
tai Vilnijos draugija. Pra reikšti padėką p. Bubulienei, kuri
vauti.
dienio proga paskyrė auką
A. a. Anelės Gelažienės at
eitų metų konkurso mecentu kartu su vyresnių rengėjų pagalba
— LN valdybos statybos ir re sergantiems vėžio liga Lietu minimui Jonas Bedarfas “Tė
buvo Kanados lietuvių žurna dirbo nuo pat ryto ruošdama mais
monto komitetą sudaro: pirm. R.
tą ir salę - ačiū Jums visoms!
voje.
viškės žiburiams” aukojo $25.
listų sąjunga. 1
J. Juodis, nariai — K. Petryla, E.
Romas ir aš labai laukiam tos
Kanados lietuvių muziejausPamataitis, R. Paškauskas ir V.
A. a. Vytauto Balsio atmini
Tautos fondui Kanadoje dė dienos, kai pradėsime naują gy
archyvo
valdyba
dėkoja
Ha

Stanaitis (ne T. Stanulis, kaip
venimą kartu. Jūsų dalyvavimas ir
mui K. D. Lazauskai, B. Luko
miltono mergaičių chorui už šius “Tėviškės žiburiams” au koja Vilniaus krašto lietuvių prisidėjimas prie mergvakario su
buvo klaidingai paskelbta “TŽ”
sąjunga.
$524.36 auką.
19 nr.).
meile ir linkėjimais labai sužavė
kojo po $25.
— Stasys Jokūbaitis, visuomeni
jo
mus. Pamatėm dar kartą, kiek
Festivalis
“
Pirmenybė
kai

A. a. Juozui Rastapkevičiui
A. a. Juozui Rastapkevičiui
ninkas ir garbės šaulys, skaitė
gerų pažįstamų ir draugų mes
mynystėms
”
,
organizuojamas
mirus,
nuoširdžiai
užjausda

mirus, nuoširdžiai užjausda
savo kūrybos rašinį, skirtą Moti
Toronto miesto savivaldybės turime.
nos dienai (ne eilėraštį kaip bu mi žmoną Teresėlę, dukrą Zi mi žmoną Teresę, sūnus Algį
Nuoširdus ačiū tą, sūnus Algį ir Leoną su šei ir Leoną, dukrą Sigą su šeimo bei kitų pagalbinių instituci
vo skelbta “TŽ” 20 nr.).
Dana Pargauskaitė
— Birželio 10 d. įvyks LN ren momis bei artimuosius Irena, mis, “Tėviškės žiburiams” au jų, įvyks Toronto rotušės aikš
tėje gegužės 31, trečiadienį,
giamas vartotų drabužių ir daik momis bei artimuosius, Irena, kojo $50 M. Miceikienė, $25
12-2 v.p.p. Bus įdomi muzikinė
tų išpardavimas. Daiktai priima žiną, Aldona ir Linas Čepai — D. Miceikaitė-Vorps.
programa, veiks maisto, dova
mi LN darbo valandomis nuo 9 v.r.
“Tėviškės žiburiams” auko
iki 5 v.p.p. Tel. 416 532-3311.
jo $60.
A. a. Antano Dumčiaus at nėlių bei informacijos kioskai.

— Praėjusį sekmadienį pamoks
lus sakė svečias iš Lietuvos kun.
Vytautas Kurtinaitis, Siesikių
ir Pagirių parapijų klebonas.
— Pradedant gegužės 28 d. Wasagos Gerojo Ganytojo šventovė
je sekmadieninės Mišios bus 11
v. r.
— Kapinių lankymo diena bus
gegužės 28, sekmadienį. Pamal
dos — 3 v.p.p. Lietuvos kankinių
šventovėje, nes prie kapinių ko
plyčios yra naujai pasėta ir dar
nesudygusi žolė. Pamokslą pa
maldų metu pasakys diak. Linas
Sasnauskas, OFM.
— Kapinių lankymo dieną mo
kyklos autobusas važiuos nuo Is
lington požeminių traukinių sto
ties 2.30 v.p.p., o atgal nuo Ana
pilio išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapi
lio autobusėlis tą dieną maldinin
kus veš įprasta sekmadienio
tvarka.
— Anapilio moterų būrelis ka
pinių lankymo dieną ruošia pa
rodą Anapilio muziejaus salėje.
Joje su savo tapyba dalyvauja
dailininkė Danguolė Jurgutienė. Ta pačia proga muziejuje
vyksta nauja dr. J. Zubio paro
da: Lietuvos vaizdų nuotraukos.
— KLKM d-jos šios parapijos
skyrius kapinių lankymo dieną
ruošia pietus visiems dienos da
lyviams Anapilio salėje prade
dant po 10.30 v.r. Mišių.
— Pirmasis naujos parapijos
tarybos susirinkimas bus gegu
žės 31, trečiadienį, 7.30 v.v. pa
rapijos salėje. Bus renkama tary
bos valdyba. Visi tarybos nariai
turi dalyvauti.
— Mišios gegužės 28, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Janiną Duliūnienę, 11 v.r. už parapiją; Wasagoje 11 v.r. už Gudų šeimos miru
sius.

Anapilio autoaikštės vajui
aukojo: $50 —J. Gelažius.
Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $100 — P. J. Maltai.

A. a. Juozui Petravičiui mi
rus, užjausdami jo žmoną Lai
mą, Č. A. Pažėrūnai “Tėviškės
žiburiams” aukojo $30.

A. a. E. Sabalienei mirus
Floridoje, užjausdama seserį
J. Rinkūnienę ir jos šeimą,
St. Matulevičienė A. Rinkūno švietimo fondui aukojo $50.
Taip pat fondui aukojo: $100
— E. G. Kuchalskiai, D. ir J.
Kaunaitės; $40 — A. Jurkšaitienė. Fondo valdyba už aukas
dėkoja.

Toronto pensininkų klubo “Vilniaus” rūmų salėje 1995 m. gegužės 13 d.
Motinos dienos minėjimo programą duetu papildė šalia “Dainos” vieneto
stovinčios O. Krasauskienė (kairėje) ir to vieneto vadovė muz. L. Turūtaitė
Nuotr. T. Stanulio

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
T

•

Greitas

patarnavimas,

prieinamos

kainos,

dezinfekcija ir “Stainguard”.
SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI TORONTE

TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

minimui pagerbti laidotuvių
metu aukojo kovai su vėžio li
ga Lietuvoje: $50 — R. I. Rep
šiai ir J. E. Dvilaičiai, A. S.
Kazlauskai; $30 — J. K. Dervaičiai; $25 — T. B. Stanuliai;
$20 — J. J. Valiuliai, G. Sprenaitienė, B. Jonynienė, A.
Bumbulis, B. Kazlauskaitė, M.
P. Besasparis, T. Aagaard, N.
Z. Dabrowski; $11 — J. Bace
vičius; $10 — T. J. Gustainiai, O. Juodišienė, Z. Žeb
rauskas, G. Venskaitis, E. A.
Žulpiai, V. V. Baliūnai, J. Janušas, K. Juknevičienė; $5 —
V. Lėverienė. Visiems dėkoja
Kovai su vėžio liga Lietuvoje
valdyba Kanadoje.

Artūras Poviliūnas,
Lie
tuvos tautinio olimpinio k-to
pirmininkas ir Algimantas Gu
diškis, Lietuvos valstybės pa
tarėjas kūno kultūros ir spor
to klausimams, lydimi torontiečių sporto veikėjų Rimo
Sondos ir Prano Bernecko,
gegužės 19 d. lankėsi “Tėviš
kės
žiburiuose”, domėjosi
spaudos darbais ir apžiūrė
jo Anapilio sodybą. Tą pačią
dieną svečiai išvyko į Kvebe
ko miestą (Quebec City), kur
vyko tarptautinis sporto dar
buotojų pasitarimas pasauli
nės olimpiados reikalais.
BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (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.

Daugiau žinių apie tai teikia
R. Frank, tel. 416 392-0468. Inf.
Olita-Veronika Dautartaitė,
Šiaulių dramos teatro akto
rė, Tėvynės s-gos veikėja, savi
valdybių rinkimuose išrinkta
į miesto tarybą, lydima V. Tasecko, gegužės 16 d. lankėsi 'fflMUSJŪS PARfiMSnE NAŠLUČIUS UEIWOJE. '
“Tėviškės žiburiuose”, papa MES SKIRIAME 15% NUO JŪSŲ UŽSAKYMU LIETUVOS
sakojo apie laimėjimus ir sun
NAŠJ1ČII] ŠALPOS FONDUI 'GLOBA'
kumus Lietuvoje, išreiškė vil
PENSININKAMS 10% NUOLAIDA
tį, kad balsuotojų galvosena
tolydžio keisis, nors nomen toronto (905)427-8239 etobicoke
klatūra ir toliau stengsis gin
Mississauga Š00
Hamilton
ti savo senąsias pozicijas.

1

617-4376

ŽIBURIAI

0 F

HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių,

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

Motinos gražiu kun. Kazimiero kyklos mokiniai, vedėja Joana
Ambraso pamokslu buvo prisimin Adamonytė aptarė praeitus moks
tos Aušros Vartų šventovėje per lo metus. Šiais metais abiturien
pamaldas. Po jų parapijos salėje tų nebuvo. Skyrių mokytojai savo
vyko Motinos Dienos minėjimas, mokiniams įteikė pažymėjimus.
kurį paruošė Montrealio litua Viskas buvo baigta vaišėmis.
nistinė mokykla ir bendruomenės
Juozas Piečaitis, laikinai parvy
apylinkės valdyba. Minėjimą ati
darė Dalija Gabrėnaitė, pakvies- kęs iš Lietuvos, gegužės 3 d. “Rū
dama susikaupimo minute pa tos” klube padarė pranešimą. Ten
gerbti mirusias motinas. Mokiniai praleidęs beveik metus, jis yra
eilėraščiais, dainomis bei pen gana gerai susipažinęs su Lietu
kių kanklininkų muzika nuošir vos gyvenimu. Pilna saliukė klau
džiai prisiminė savo motinas. sytojų su dideliu dėmesiu išklau
Vitalija Keršulienė išmąstytoje sė išsamaus pranešimo. Be to, jis
kalboje priminė Lietuvos moti parodė vaizdajuostę iš Kauno apy
nas, daug kentėjusias istorijos linkių ir Prisikėlimo pamaldas,
eigoje. Juozas Šiaučiulis paskai kurios buvo laikomos lauke, prie
tė du savo eilėraščius, skirtus Įgulos šventovės durų. Klausyto
motinai. Vilija Valinskienė pa jai liko Juozui labai dėkingi.
dėkos žodžiu užbaigė programą
Seselė Paulė dalyvavo Pagal
ir visus pakvietė prie kavos.
bos Lietuvai konferencijoje, kuri
Montrealio lituanistinės mokyk vyko gegužės 13-14 dienomis Či
los mokslo metų užbaigimas įvy kagoje.
ko gegužės 13 d. po atviru dangu
“Lito” metinis susirinkimas
mi, prie Seselių namų. Po trumpos
bus sekmadienį, gegužės 28 d., 4
meninės programos, kurią atliko v.p.p. Aušros Vartų parapijos sa
vaikų darželio auklėtiniai ir mo lėje. B.S.

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus valdyba prie Atvelykio stalo. Iš
dešinės: pirm. Genovaitė Kudžmienė, Julija Adamonienė, Janina Adomo
nienė, Elena Kerbelienė ir Danutė Staškevičienė

Dail. Alvyros Povilaitienės

paveikslų parodos atidarymas,
vernissage,

įvyks 1995 m. birželio 6, antradienį,
Kirkland miesto bibliotekos patalpose, 17100 Hymus Blvd.,

nuo 7 iki 9 valandos vakare.
Paroda tęsis iki ketvirtadienio, birželio 29 d.

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.
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EUROPARCEL
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Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės
patarnavimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bend
rovės paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių pa
ėmimo iš jūsų namų.
Naujos kainos nuo š.m. balandžio 15 d. - $5.10 už kg plius $10 pristatymas.

VASAROS LAIKOTARPIU MES PRIIMAME SIUNTINIUS TIK VIENĄ
TREČIADIENĮ PER MĖNESĮ.
Nuo š.m. gegužės 31 d. mes priimame siuntinius šiomis
dienomis: birželio 28, liepos 26, rugpjūčio 30
nuo 9 v.r. Iki 6 v.v.

Nuo rugsėjo 6 d. siuntiniai bus priimami
įprasta tvarka kas savaitę.

HMai LASALLESQUE. Į'
aąm AAAA
□ x/.UxUX
VVl vUvU
Vytas Gruodis Jr.

skambinkite inforMACUOS IR APTARNAVIMO REIKALAIS
BET KADA - 7 DIENAS

IEŠKAU namų šeimininkės, kuri
gyventų kartu. Skambinti tel. 905
886-6963.

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

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”

Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: • sienų • vanden
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
Vardas, pavardė............ ,......................................................................
CLEAN FOREVER. Valome kili žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
mus, minkštus baldus ir automo nias • pirtis • lauko verandas • įva
Adresas ....................................................................................................
bilių vidų nauju būdu - sausomis žiavimo keliukus (driveways) iš su
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 sikabinusių (interlocking) ply
valandas. Labai gera kokybė. Skam tų. Dengiame stogus. Skambinti
binti bet kuriuo laiku, tel. 503-1687.
Alvydui tel. 905-848-9628,
Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam

Siunčiu

prenumeratą................. dol.,

auką.................. dol.

Laikraščio adresas:

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

Netrintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai” siunčiami
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme

nų adresus.

ADMINISTRACIJA

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

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.

416-609-5108 (pager).

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

