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Supratimas ar nesupratimas?
Augant antrajai išeivijos kartai, maždaug prieš 30- 

40 metų tėvai, švietėjai, jaunimo organizacijų vadovai 
bei kiti lietuvybės rūpesčiais besisielojantys veiksniai 
gana daug kalbėjo ir rašė apie jaunimo supratimą ar jo 
nesupratimą. Diskusijose ieškota priežasčių, nevengta 
nė kaltinimų.

I
ŠVADAS padaryti būdavo nelengva. Vėliau betgi jas 
padarė gyvenimo raida grumtynėse tarp perduoda
mų tradicijų ir iš aplinkos besiveržiančių naujovių 
bei svetimybių. Vieni augintiniai, dažniausiai tėvų dėka, 

neatmetė lietuviško gyvenimo apraiškų, kiti pasidavė 
plačiosios aplinkos veikimui. Nemažai buvo ir tokių, 
kurie sugebėjo derinti tas dvi pagrindines įtakas. Pasi
davę vietinės kultūros bei papročių aplinkai greitai din
go iš lietuviško akiračio, įvairiais būdais susiliejo su ki
tataučiais, visai nesigilindami į savo kilmės bei tautybės 
klausimus. Dažnas labai greitai pamiršo tėvų namuose 
pramoktą lietuvių kalbą kaip nereikalingą apsunkinimą. 
Ir štai po daugelio metų, kai į nepriklausomą Lietuvą 
pradėjo važinėti išeivių vaikai, lietuvių kalbos nemokan
tieji, kaip vis pasigirsta, ėmė priekaištauti tėvams, kad 
šie jų neišmokė. Priekaištas skaudus ir neteisingas tiems, 
kurie stengėsi ir teisingas kaltinimas tiems, kurie nesis
tengė, aiškino apie mokyklinės kalbos tarties gadinimą 
arba iš karto dėjosi viską pramatantys, praktiško galvo
jimo naujakuriai: su lietuvių kalba čia duonos neuždirb
si. Visais atvejais padarinys liūdnas, nors skeliantis ir 
vilties kibirkštėlę - pamatę vaikai susiprato, o išmokti 
niekada nevėlu. Tų jau neberetų pavyzdžių akivaizdoje 
ir kyla klausimas: negi tai atsitiko dėl to, kad tėvai ir va
dovai bandė suprasti jaunuosius ir laisvai leido jiems 
pasirinkti net tokį dalyką kaip gimtoji kalba? Atsakymas 
nėra lengvas. Problemoje susipina supratimas, pataika
vimas, neatidumas, šalinimasis nuo painesnių šeiminių 
klausimų.

S
UPRATIMAS ar nesupratimas praktiškai glaudžiai 
rišosi su laisvumu ir varžymu. Suprasti augintinį 
reiškė duoti jam daugiau laisvės jo poreikiams bei 
įgeidžiams tenkinti, leisti jam pačiam patirti, pagal pasi

rinkimą bendrauti, draugauti ir vis dėlto tikėtis, kad su- 
brėndęs-usi atsistos ant gero kelio, o gal ir ant lietuviško? 
Varžymas reiškė nurodymus, patarimus, pagarbą,vyres
niesiems, pasitikėjimą ir tartum užtikrinimą, kad augin
tinis nueis geresniu keliu. Auklėtojams ir viena, ir kita 
niekada nebuvo lengva išlaikyti tinkamoje pusiausvy
roje. Dažnai, pasiryžus ko nors siekti, nukrypstama į kraš
tutinumus. Šiais laikais laisvumo ir pasirinkimo pasek
mės ima ardyti normalią tvarką, be kurios neįmanomas 
bendravimas, juo labiau auklėjimas. Mokytojai nebe juo
kais skundžiasi mokinių laikysena bei elgesiu klasėse, 
kuriose ima vadovauti negatyvios jėgos. Jei jau valdžiai 
tenka rūpintis, kaip padaryti, kad mokiniai į klases ne- 
sineštų ginklų, - ženklas, kad jau gana toli nueita neri
botų laisvių linkme. Tiesa, yra dar daug labai gerų ir pa
vyzdingų vaikų, bet toną duoda ir problemas kelia smar
kaujantys “išsilaisvintojai”. Tenka labai abejoti, kad to
kie kada nors savo patirtimi, įvairiais laisvo elgesio ban
dymais atsistos ant gero kelio. Kaip kas besistengtų būti 
“moderniu” ir aiškinti jaunimo supratimą, regimi ir plin
tantys pavyzdžiai kalba prieš juos. Tikras supratimas 
nėra atsiribojimas, bet dalyvavimas ir įtakojimas. Šito 
reikia ir tautinio auklėjimo srityje norint pratęsti kas
kart vis siaurėjantį lietuviško gyvenimo kelią.Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanadiečiai nenori ateivių
Viešosios numonės apklausos 

grupė “Forum Canada Re
search” ir jos vadovas Lorne 
Bozinoff bandė nustatyti, kiek 
kanadiečių pritaria dabarti
nei savo vyriausybės laisvos 
imigracijos politikai. Užsaky
mas šiai apklausai buvo gautas 
iš 1987 m. įsteigtos Kanados 
imigracijos draugijos pirmi
ninkės Kim Abbott. Apklausa 
buvo pravesta š.m. kovo mėne
sį visose Kanados provincijo
se, išskyrus prancūziškąjį Kve
beką. Septyni šimtai šešiasde
šimt apklausos dalyvių turėjo 
atsakyti į klausimą, ar jie pen- 
kerių metų laikotarpiui norė
tų visiškai sustabdyti imigra
ciją Kanadon, kol jos gyveni- 
man bus įjungti visi ligšioli
niai ateiviai? Sutaupyti dole
riai būtų panaudoti jau turi
mų ateivių įkurdinimui.

Dabartinėse apklausose toks 
klausimas nebuvo keliamas. 
Vyriausybė tik nežymiai su
mažindavo metines kvotas. Pvz. 
šiais metais buvo planuota 
priimti 230.000 imigrantų, o da
bar šis skaičius sumažintas iki 
215.000. Toks sumažinimas bet
gi neišspręs jau pačioje Kana
doje oficialaus pripažinimo 
laukiančių nelegalių ateivių 
problemų.

“Forum Canada Research” 
grupės apklausos duomenis 
gugužės 18 d. laidoje paskel
bė dienraščio “The Toronto 

Sun” korespondentė Otavoje 
Anne Dawson. Iš jų paaiškė
jo, kad net 58,9% apklaustų 
kanadiečių pilnai pritarė imig
racijos sustabdymui Kanadon 
penkeriems metams. Esą vy
riausybei reikia duoti penke
rius metus laiko susitvarkyti 
su politiniais atbėgėliais pa
siskelbusiais nelegaliais atei
viais. Juk dabartinis imigraci
jos ministeris Sergio Marchi 
nėra pasiruošęs normalizuo
tam imigrantų įsileidimui. Re
formų partijos parlamentaras 
Art Hanger pažėrė priekaištų 
imigracijos ministeriui S. Mat- 
chiui, kad jis, vengdamas imig
racijos reformų, nesupranta 
kanadiečių daugumos nuomo
nės šiuo klausimu ir jos neno
ri suprasti.

Netikėtai pravesta viešosios 
nuomonės apklausa taipgi 
73,8% nutarė, kad per penke
rius sustabdytos imigracijos 
metus sutaupytos lėšos būtų 
panaudotos sukurti naujiems 
darbams Kanadoje. Nemažiau 
svarbus buvo ir kitas 50,9% 
priimtas nutarimas, kad po
litinės globos teisių suteiki
mas nelegaliems atbėgėliams 
būtų sprendžiamas Kanados 
valdžios tarnautojų, o ne į spe
cialius komitetus paskiriamų 
tų grupių politinių atstovų. 
Net 75,7% apklausos dalyvių 
nori, kad politinius atbėgė-
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Nuotraukos Vyt. Tamulaičio

Nauji dokumentai apie praeitį
Rasti nauji dokumentai aiškiai rodo, kad lenkų “Armia Krajowa” bendradarbiavo

su vokiečiais ir kovojo prieš lietuvius
Karo metų Vilniaus srities 

“Armia Krajowa” vadas A. 
Krzyžanowski “Wilk” buvo 
1944 m. NKVD suimtas ir, at
sėdėjęs 3 metus Vilniaūš Lu
kiškių ir Maskvos kalėjimuo
se, 1947 m. buvo perduotas to 
meto sovietinei Lenkijai, kur 
1948 m. buvo vėl suimtas ir pa
trauktas teismo atsakomybėn. 
Jis buvo kaltinamas bendra
darbiavimu su vokiečiais ir 
civilių gyventojų žudymu. Len
kų karinis žurnalas “Wojsko- 
wy Przegląd Historyczny” 1994 
m. ketvirtoje laidoje paskel
bė ištraukas iš jo tardymo pro
tokolų. Žurnalas rašo:

“1948 m. lapkričio 13 d. Krzy- 
žanowskį vėl tardė karužas 
Trutkowski. Šį kartą norėta 
sužinoti pirmo Krzyžanowskio 
pokalbio su vokiečių valdžia 
vietą ir laiką. ‘Wilk’ išsamiai 
papasakojo apie pokalbį su 
Wehrmacht’o leitenantu 1944 
m. sausio mėn. Mikuliškių apy
linkėse, kur jis inspektavo 
5-tą ‘Lupaškos’ AK brigadą.

Jis pabrėžė, kad atmetė pasiū
lymą bendradarbiauti su vo
kiečių karine ir civiline val
džia. Parlamentaro pasirody
mas su bendradarbiavimo pa
siūlymu buvo padarytas dėl 
sekančių priežasčių: prieš 
kelias savaites Nalibokų gi
rioje sovietų partizanai sumu
šė Naugarduko apygardos AK 
dalinį ir jį persekiojo. Tada 
šio dalinio vadas Itn. Gura 
pradėjo bendradarbiauti su 
vokiečiais.”

Kitoje vietoje pulk. Krzyža- 
nowski pasisako, kad ligi 1940 
m. liepos mėn. jo veikla buvo 
nukreipta prieš lietuvius. Jis 
mirė 1951 m. Varšuvos kalėji
me nesulaukęs teismo.

Vilniaus bernardinų Šv. 
Pranciškaus šventovėje buvo 
atrasti dokumentai iš kurių 
aiškėja, kad lenkų AK bend
radarbiavo ne tik su Gestapo, 
bet ir su NKVD. Apie tai spau
dos konferencijoje kalbėjo 
seimo nariai R. Ozolas ir J. 
Dringelis.

Toronto lenkų dienraštis 
“Gazeta” š.m. gegužės 18 d. lai
doje rašo: “Spaudos konferen
cijos metu jie painformavo, 
kad prieš tris mėnesius Vil
niaus bernardinų šventovėje 
buvo rasti dokumentai apie 
1943-4 metų “Armia Krajowa” 
veiklą Lietuvoje. Iš jų aiškė

ja, kad ji skyrėsi Vilniaus sri
tyje nuo tos pačios organiza
cijos veiklos Lenkijos teri
torijoje’ ir kadj. buvo nukreip
ta prieš Lietuvą^ šių seimo na
rių nuomone, rasti dokumen
tai, būdami organizacijos veik
los kronika, įrodo, kad Len
kija ketino okupuoti Lietuvą, 
ir kad Vilniaus AK bendradar
biavo su vokiečių Gestapo ir so
vietų KGB. Prie dokumentų 
yra prijungti raportai, laiškai 
ir asmenų sąrašai, kurie bend
radarbiavo su šiomis instituci
jomis ir taip pat ‘išdavikų’ - 
lietuvių, kuriuos, reikia lik
viduoti.”

Šių dokumentų paskelbimą 
Lietuvos seime pasmerkė len
kų frakcijos pirm. Z. Siemie- 
nowicz, LDDP pirm. G. Kirki
las ir socialdemokratų pirm. 
A. Sakalas.

Ne visų pergalė
Rusų kalba Niujorke lei

džiamas dienraštis “Novoje 
Ruskoje Slovo” š.m. gegužės 
1 d. laidoje kritikuoja Balti
jos kraštų prezidentus už at
sisakymą vykti į Maskvą švęs
ti “pergalės dienos”:

“1991 m. sausio mėn., kai 
Vilniuje prasidėjo parlamento 
rūmų ir TV bokšto puolimas 
ir kai žuvo 14 Lietuvos sosti
nės gyventojų, - dėl Rusijos 
demokratų aktyvaus protesto, 
jų kritikos ir demonstracijų 
bei dėl taip pat asmeninės pa
ramos Jelcino, nuskubėjusio 
į Taliną, jėgos panaudojimas 
Vilniuje ir Rygoje buvo pri
stabdytas. Labai greitai pre
zidentai Brazauskas ir Ulma
nis pamiršo jų sostinėse įvy
kusius sprogimus ir tai, kas 

Medinė Palūšės šventovė Nuotr. H. Paulausko

būtų galėję įvykti, jeigu Bori
sas Jelcinas nebūtų išdrįsęs 
pasisakyti prieš Gorbačiovo 
centro politiką. Bet Juokiu at
veju Baltijos kraštai bebūtų 
pajėgę taip greitai ir be krau
jo praliejimo įvykdyti savo 50 
metų nepriklausomybės sva
jonių. (...) Galimas dalykas, 
kad toks Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos elgesys gali Rusijoje 
sudaryti šių kraštų fašizmo 
simpatikų įspūdį.”

Vienos okupacijos pakeiti
mas kita Rytų Europos kraš
tams nebuvo jokia pergalė. 
Kai buvęs kompartietis dabar
tinis Lenkijos-ministeris pir
mininkas Oleksy nuskubėjo į 
Maskvą šios “pergalės” švęs
ti, iš jo buvo pasišaipyta, sa
kant: “Traukia vilką miškas”.

Lietuva vis pirmoji
Savaitraštis “Tygodnik Pow- 

szechny” š.m. balandžio 9 d. 
laidoje rašo: “Kai prieš pen
kerius metus 1990 m. kovo mėn. 
Lietuvos tarybų socialistinė 
respublika staiga paskelbė 
savo nepriklausomybę, - nie
kas negalėjo sau įsivaizduo
ti, kad jau sekančiais metais 
Sovietų Sąjunga iš tiesų suby
rės ir išnyks iš pasaulio žemė
lapio. Kai prieš dvejus metus 
1992 m. rudenį į jau nepriklau
somos Lietuvos valdžią grįžo 
buvusi komunistų partija, nie
kas nepagalvojo, kad netrukus 
seno režimo jėgos grįš į val
džią daugumoje buvusio so
vietų bloko valstybių. Kai da
bar Lietuvos savivaldybių rin
kimuose dešiniosios partijos 
turėjo tokį žymų pasisekimą, 
verta šį faktą pažymėti ir pri
siminti”. J.B.

Pratęsta neplatinimo sutartis
Branduolinio ginklo nepla

tinimo sutarties konferenci
jos visuotiniame posėdyje ge
gužės 11 d. dalyvavo Lietuvos 
delegacijos Jungtinėse Tauto
se vadovas ambasadorius O. 
Jusys. Posėdžio dalyviai be 
balsavimo priėmė sprendimus 
neribotai pratęsti sutartį, su
stiprinti sutarties priežiūros 
procesą bei laikytis branduo
linio neplatinimo ir nusigink
lavimo principų. Taip pat bu
vo priimta rezoliucija, skati
nanti branduolinio neplati
nimo idėją Artimųjų rytų sri
tyje, praneša Lietuvos nuola
tinė misija Jungtinėse Tau
tose.

Palengvintas vizų gavimas
Mokestis už Lietuvos vizų 

išdavimą, pratęsimą bei už pa
taisas jose neimamas iš lie
tuvių kilmės asmenų, pagal 
pažymėjimus, kuriuos Lietu
vos diplomatinės atstovybės 
ir konsulinės įstaigos turi tei
sę išdavinėti. ELTA skelbia, 
jog tai padaryta todėl, kad “ne 
visose užsienio valstybėse 
veikia lietuvių bendruomenės, 
todėl lietuvių kilmės asmeniui 
gauti tokį pažymėjimą būdavo 
gana keblu”. Šis potvarkis tu
rėtų visiems vizų gavimą pa
lengvinti.

Sugriežtinta pašto 
kontrolė

Lietuvos vyriausybės specia
liu nutarimu, sugriežtinta paš
to siuntų kontrolė, praneša 
ELTA gegužės 23 d. Patvirtin
ti du sąrašai į Lietuvą ir iš jos 
draudžiamų siųsti daiktų. Pir
mas - prekių, kurioms reika
lingi atitinkami leidimai, ant
ras - numatantis kokios prekės 
visai draudžiamos-pvz. vidaus 
ir užsienio valiuta, su tam tik
romis išimtimis; visi vertybi
niai popieriai, kelionės čekiai; 
netaurieji metalai, papuošalai, 
kurių tauriųjų metalų ir bran
gakmenių masė sunkesnė kaip 
50 gramų. Taip pat draudžia
ma siųsti pavojingas medžia
gas, narkotikus, ginklus, pra
moninės gamybos maisto pro
duktus ir gyvulinės kilmės ža
liavas, kurių vartojimo laikas 
pasibaigęs. “Be to, draudžia
ma siųsti daiktus su nešvan
kiais ar amoraliais užrašais 
bei atvaizdais.”

Rusija grąžins santaupas
ELTA skelbia gegužės 25 d., 

kad Rusijos ministeris pirmi
ninkas Viktoras Černomyrdi
nas pranešė Lietuvos ministe
riui pirmininkui Adolfui Šle
ževičiui, jog Rusija atiduos 
Lietuvos piliečiams santau
pas, kurias jie okupacijos me
tais buvo patikėję Maskvos 
užsienio valiutą kontroliuo
jančiam bankui “Vnešekonom- 
bank”. Lietuvai paskelbus ne
priklausomybę 1990 metais, 
lietuvių indėliai jame virši
jo $7 milijonus dolerių. Dabar 
Maskva sutiko juos grąžinti 
šiais metais su nuošimčiais, 
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iš viso apie $10 milijonus do
lerių. Rusijos ministeris pir
mininkas taipgi pažadėjo, kad 
netrukus bus grąžinami Lie
tuvos ambasadų pastatai Pa
ryžiuje ir Romoje.

Atrasti armijos dokumentai
Vilniuje, restauruojamoje 

Bernardinų šventovėje, prieš 
tris mėnesius buvo atrasti len
kų “Armijos krajovos” paslėp
ti dokumentai, įrodantys jos 
veiklą Lietuvoje 1943-44 me
tais, kaip rašo ELTA. Doku
mentų pluošte yra veikėjų 
metraštis, kuriame išdėsty
ti jų ketinimai okupuoti Lie
tuvą, bendradarbiavimo su 
vokiečių karinėmis struktū
romis bei specialiosiomis tar
nybomis, planuojamų sunai
kinti lietuvių sąrašai.

Lenkijos ambasadorius Lie
tuvoje J. Widackis pareiškė, 
kad Lietuvos seimo nariai R. 
Ozolas ir J. Dringelis savo pra
nešimu apie šį reikalą gegu
žės 17 d. norėjo tik “sukelti 
sensaciją”. Jo nuomone, jų 
priekaištai “neprisideda prie 
lietuvių ir lenkų draugiškų 
santykių kūrimo”, ir reikėtų 
leisti Lietuvos ir Lenkijos is
torikams pirma patikrinti do
kumentų patikimumą bei juos 
įvertinti “visos žinomos apie 
Armiją krajovą medžiagos kon
tekste”. Centro sąjungos pir
mininkas R. Ozolas pasisakė 
jo pareiškimą laikąs šališku, 
negarbingu ir nevertu komen
tarų.
Gudija pralenkė gamtosaugos 

srityje
“Lietuvos aide” gegužės 12 d. 

rašoma, kad Lietuvoje lankėsi 
Gudijos gamtos išteklių ir ap
linkos apsaugos ministeris M. 
L Rusyj. Jis atvyko susitikti 
su Lietuvos aplinkos apsaugos 
ministeriu B. Bradausku, su
derinti nuolatinę darbo grupę 
bei atskiriems klausimams 
įsteigtas grupes, kurių bus 
penkios. M. L Rusyj pranešė, 
kad Gudijoje jau patvirtinti 
8 aplinkos apsaugos įstatymai, 
parengtų yra dar 16, o aplin
kos aplinkos apsaugos srityje 
dirba 13,000 žmonių dešimtyje 
institutų, pavaldžių jo minis
terijai. Gudijoje visuomenė 
aktyviai prisideda prie aplin
kos apsaugos, veikia įvairūs 
judėjimai, partijos, leidiniai. 
Pasak B. Bradausko, Gudija 
yra pralenkusi Lietuvą, kur 
dirba tik 1,000 žmonių šioje 
srityje, ir “visos žinybos truk
do ministerijai stiprinti savo 
funkcijas”.

Pasitarimai su Lenkija
BNS žiniomis, gegužės 22-23 

d.d. Suvalkuose ir Bialistoke 
įvyko Lietuvos ir Lenkijos pro
kurorų susitikimai, kuriuose 
buvo susitarta dėl taisyklių 
nustatymo suimtų asmenų, 
daiktinių įrodymų ir baudžia
mųjų bylų perdavimui iš vie
nos valstybės į kitą. Teisinės 
tarpusavio pagalbos ir žiny- 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Lietuva spaudoje ir ekrane

Kanados įvykiai

KAZYS BARONAS, Vokietija

Naujas įstatymas
Didesni Vokietijos dienraš

čiai, pasinaudodami “Lietu
vos ryto” laikraščiu, pranešė, 
kad Lietuvos vyriausybė ėmėsi 
griežtų priemonių prieš papli
tusį alkoholizmą. Manding, 
nauji pardavimo suvaržymai 
sukėlė plačią protesto ban
gą ne tik mėgstančių išgerti 
tarpe, bet ir alkoholinių gė
rimų gamintojų. Kodėl? Mat 
degtinė negali būti stipres
nė kaip 50 laipsnių. Vokiečiai 
rašo, kad tie suvaržymai pri
mena sovietmetį — Gorbačio
vo laikotarpį.

Lietuvos seimo priimtą įsta
tymą jau patvirtino prez. A. 
Brazauskas. Įstatymu drau
džiama pardavinėti ne tik stip
resnį kap 50 laipsnių alkoho
lį, bet taip pat ir savo gamy
bos alų bei vyną. Įstatymas 
taipgi taikomas tikybiniams, 
kultūriniams bei sportiniams 
renginiams. Draudžiamas ir 
alkoholio reklamavimas.

Visuomet gerai informuotas 
Lietuvos reikalais Miunche
no “Sueddeutsche Zeitung” 
rašo, kad alkoholizmas Lie
tuvoje yra labai plačiai pa
plitęs. Dienraštis toliau rašo, 
kad seimo sveikatos ir darbo 
komiteto nario Povilo Endriu
kaičio teigimu, alkoholizmas 
yra būdingas sovietinio laiko
tarpio palikimas ir reiškinys, 
netinkamas civilizuotam kraš
tui.

Naujas įstatymas alkoholio 
pardavinėjimą leidžia tik nuo 
11 v.r. blaiviems ir neunifor- 
muotiems gyventojams. Spėja
ma, kad pvz. Šiauliuose bus 
atimta 260 alkoholio pardavi
mo leidimų.

Tas pats dienraštis rašo, 
kad ne visus įstatymo straips
nius galima bus įgyvendinti, 
pvz. draudimą alkoholį par
davinėti arčiau negu 100 met
rų nuo šventovės. Lietuvos 
sostinės senamiestyje yra dau
gybė šventovių, vietomis vie
na šalia kitos (Šv. Onos, Ber
nardinų, Šv. Mykolo, K.B.).

Alkoholio įmonės jau dabar 
stengiasi aplenkti įstatymą. 
Prie jų priklauso V. Semėno 
vadovaujama “Lietuviško mi
daus” įmonė, gaminanti 75 
laipsnių “Žalgirio” degtinę. 
Jis prašys vyriausybę specia
laus leidimo. Įmonė numato 
“propagandinį karą” pradėti 
limonadu, leidžiant vartoto
jams prisiminti ir lietuvišką 
degtinę.

Miuncheniškis dienraštis 
savo straipsnį baigia Gorba
čiovo laikų prisiminimu, kai 
buvo įvestas alkoholinių gė
rimų pardavimo suvaržymas, 
privedęs valstybę prie finan
sinių sunkumų. Gyventojai 
pradėjo degtinę gaminti iš 
cukraus.

Lietuvių neįveiks?
1990 m. iš Kauno “Granito” 

klubo Berlyne pasitraukęs 
rankininkas Vigantas Petke
vičius pradžioje žaidė Mag
deburgo klube ir 1995 m. pri
ėmęs Vokietijos pilietybę, 
tuoj pat buvo įtrauktas į Vo
kietijos rinktinę. Jis laiko
mas vienu geresnių žaidėjų.

Birželio 21 — liepos 2 d.d. 
Graikijoje įvyks Europos vy

rų krepšinio pirmenybės. Pir
mose rungtynėse Vokietija su
sitiks su Lietuva. Spaudoje 
mūsų tėvynės vardas minimas 
su didele pagarba. Joje rašo
ma, kad Lietuva yra labai stip
rus priešininkas su A. Sabo
niu, Š. Marčiulioniu, R. Kur
tinaičiu ir kt. žaidėjais. Spor
tinė spauda rašo, kad be NBA 
lygoje žaidžiančio vokiečio 
Schrempfo vokiečiams lietu
vius bus sunku įveikti.

Marytės gyvenimas
Antras Vokietijos televizi

jos kanalas žiūrovus perkėlė į 
Rytprūsius, Lietuvą, Sibirą. 
Nufilmuotas Rytprūsių gyven
tojos Elzbietos Otto gyveni
mas. O jis buvo tikrai grau- ' 
dus: badu Rytprūsiuose mirš
ta motina, sesuo. Ji pati duo
nos ieškoti keliauja į Lietu
vą. Joje Elzbieta randa prie
glaudą, tačiau ūkininkai bijo 
vokietaitę pas save laikyti. 
Ji elgetauja, pavagia džiovi
namus drabužius. Rusai nutei
sia vaiką pataisos stovykla. 
1959 m. ją paleidžia. Elzbie
ta vėl Rytprūsiuose ir iš čia 
atvyksta į Lietuvą, lanko gy
ventas vietas. Lietuviai ją va
dino Maryte. Sutikta senutė 
neprisimena jos, tačiau lie
tuviškai jai pasakius, kad “tai 
aš, Marytė”, senutė džiaugs
mingai taip pat lietuviškai su
šunka — “Ak, tai tu, Marytė!” 
(lietuvių kalba gerai girdima, 
verčiant ją į vokiečių).

Filmuojami gražūs Lietuvos 
gamtovaizdžiai.

Sibire išteka už ruso, susi
laukia dukros. Tačiau visuo
met širdyje nešioja meilę sa
vo tėvui. Suranda jį Vokieti
joje, tačiau po metų vėl grįžta 
į Sibirą, kol galutinai apsigy
vena netoli Karaliaučiaus, 
Velau vietovės, nes “čia aš gi
miau, čia mano žemė” ...

Lietuvos ambasadoriaus Venezueloje surengtame diplomatiniame pri
ėmime Lietuvos premjerui dr. ADOLFUI ŠLEŽEVIČIUI pagerbti. Lietuvos 
premjeras sveikina diplomatinio korpuso dekaną ir Šv. Sosto atstovą 
nuncijų arkiv. ORIANO QUILICI

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000 dolerių lietuviškai 

' kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi- 
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 

• veiklai įvairiose srityse.
Sudarydamitestamentus, 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., 
1 Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS  IŠLAIKYMAS

Po pasirašymo ketinimų protokolo tarp Lietuvos ir Venezuelos orimulsijos klausimu. “Bitumenes de Orinoco” 
(BITOR) pirmininkas JORGE ZAMELLA sveikina Lietuvo&energetikos ministerį ALGIMANTĄ STASIUKYNĄ.
Viduryje - Lietuvos ministeris pirmininkas ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

Venezuela aprūpins Lietuvą kuru
V. UTENIS, Caracas

Lietuvos premjero Adolfo 
Šleževičiaus ir jo 10 narių de
legacijos antroji diena buvo 
skirta konkretiems derybinio 
pobūdžio pasitarimams. Ieško
damas pastovių ir patikimų 
energijos šaltinių tiekėjų ir 
pasinaudodamas Europos vals
tybių pavyzdžiu bei Lietuvos 
ambasados siūlymais, Lietu
vos premjeras su savo svar
biausiais patarėjais atvyko 
ieškoti sprendimo dėl orimul
sijos pirkimo šiame krašte.

Naujoviškas kuras
Venezuelos eksportuoja

mas bituminis skystis (orimul- 
sija) yra beveik trečdaliu pi
gesnis negu iš Rusijos perka
mas mazutas. Premjerą domi
no patirtis kitų kraštų, varto
jančių šio kuro rūšį šiluminei 
energijai. Orimulsiją vartoja 
net savo energijos šaltinių pa
kankamai turinti Danija. Ka
dangi naftos ir jos gaminių 
kainos Lietuvai yra priimti
nos, tai ir gana tolimo trans
porto problemos yra palyginti 
nesunkiai išsprendžiamos. Šis 
kuras galėtų būti laikinai lai
komas Danijos sandėliuose, o 
iš ten gabenamas į Lietuvą.

Pasitarimai
1995 m. balandžio 25 d. prog

rama prasidėjo ankstyvais pus
ryčiais, kuriuos Lietuvos prem
jero garbei suruošė dr. Juliaus 
Trinkūno vadovaujama naftos 
bendrovė “LAGOVEN”. Po to 
sekė pietumis pasibaigę svar
būs dalykiški pasitarimai su 
“Bitumenes de Orinoco” (BI
TOR) vadovybe. Lietuvos ener
getikos ministeris Algiman

I

tas Stasiukynas ir “BITOR” 
pirmininkas Jorge Zamella pa
sirašė ketinimų protokolą. 
Jame numatyta procedūra dėl 
orimulsijos pirkimo. Dėl kai
nos buvo galutinai susitarta 
Londone su “BITOR” atstovy
be Europoje. Yra planas ir dėl 
orimulsijos transporto.

Po pietų tęsėsi taip pat iš
samūs pasitarimai su antrąja 
pasaulyje didumu valstybine 
naftos įmone “Petroleos de 
Venezuela” (PDVSA) dėl gali
mo prekybinio bendradarbia
vimo.

Tuo pat metu Lietuvos susi
siekimo ministeris Jonas Bir- 
žiškis turėjo išsamų pokalbį 
su Venezuelos ryšių ir trans
porto ministeriu dr. Zaa. Jame 
taip pat dalyvavo svarbiausių 
departamentų vadovai. Lietu
vos susisiekimo ministerijai 
yra svarbi Venezuelos patirtis 
transporto srityje. Numatyta 
paruošti abiejų šalių transpor
to sutartį.

Po šių pasitarimų sekė vėl 
ilga sesija energetikos ir ka
syklų ministerijoje, kur sve
čią ir jo delegftjjiią pasveiki
no vicemin. Freddy Alvarez 
Yanes (ministeris tuo metu bu
vo klausinėjamas parlamente). 
Posėdyje dalyvavo atskirų mi
nisterijos skyrių vedėjai.

Tarp diplomatų
Vakare Lietuvos ambasado

rius ir Unda Dambravienė Lie
tuvos premjero ir jo delegaci
jos atsilankymo proga suruo
šė iškilmingą diplomatinį pri
ėmimą, kuriame dalyvavo per 
200 svečių, jų tarpe Venezue
los užsienio reikalų bei ener
getikos ministerial, vyriausy
bės, kongreso-parlamento at
stovai ir kone visas diploma
tinis korpusas.

D. Britanijos ambasadorius 
John Gerrard Flynn komenta
vo: “Lietuva savo teritorija 
ir gyventojų skaičiumi gali bū
ti maža valstybė, tačiau ne dar
bo dvasia ir įtaka Venezueloje.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

binio bendradarbiavimo su
tartys jau yra pasirašytos, bet 
perdavimo tvarka dar nebuvo 
aptarta. Taip pat susitikimuo
se buvo pasidalinta informaci
ja apie organizuotą nusikals
tamumą, kontrabandą ir netei
sėtą persikėlimą.

Varšuvoje įvykusiame Lietu
vos ir Lenkijos parlamentarų 
pasitarime buvo pabrėžtas bū
tinumas paspartinti Lietuvos 
ir Lenkijos laisvos prekybos 
sutarties pasirašymą, baigti 
rengti Lietuvos ir Lenkijos 
valstybinės sienos sutartį bei 
suvienodinti muitų dokumen
tus ir procedūras pagal Euro
pos sąjungos normas.

Paminėtas pasipriešinimo 
50-metis

Kaip rašo ELTA, Vilniuje 
gegužės 20 d. buvo paminėtos 
Lietuvos pasipriešinimo oku
pacijai 50-osios metinės. Ar
kikatedroje Mišias aukojo Lu
kiškių kalėjimo kapelionas 
kun. Pr. Sabaliauskas. Vėliau 
įvyko eitynės Gedimino pro
spektu nuo katedros iki Lukiš
kių aikštės, kur buvo pašven
tintas paminklinis akmuo Ne
žinomajam partizanui. Vakare 
Lietuvos operos ir baleto teat
re buvo surengta programa 
“Laisvės amžina ugnis” ir pa
roda pasipriešinimo kovoms 
prisiminti. RSJ

Čia ji yra pralenkusi didžiu
mą šiame krašte akredituotų 
valstybių. Tą faktą tenka vie
šai pripažinti ir įvertinti”.

Venezuelos užsienio reikalų 
min. dr. Miguel Angel Burelli 
Rivas dar kartą pasakė, jog 
Lietuvos valstybės premjeras 
vyriausybei ir jam padarė la
bai gerą įspūdį. Kalbėdamas 
apie dvišalius santykius, mi
nisteris pareiškė, jog “Lietu
va per palyginti labai trumpą 
laiką yra pasirašiusi net sep
tynis dvišalius susitarimus. 
Tai rodo Lietuvos atstovybės 
darbo dinamiką ir diplomati
nių santykių raidą tarp Vene
zuelos ir Lietuvos”.

Gamybos centre
Balandžio 26 buvo skirta 

premjero Šleževičiaus ir jo 
delegacijos inspekcinei ke
lionei į gamybos centrą “Cam
po Marichal”, kur buvo aplan
kyta Flujo - 20/Cluster stotis, 
kontrolės salė ir kokybinės 
kontrolės laboratorija. Skris
dama nemažu “LAGOVEN” 
lėktuvu, delegacija turėjo di
džiausią staigmeną: vėjo mėto
mas lėktuvas nusileido į pa
vojingą kalnų tarpeklį ir porą 
kartų apskrido iš kilometro 
aukštumos krintantį “Salto 
Angel” krioklį. Drauge buvo 
iš arti regimas Canaima gam
tovaizdis, kuris vietomis pri
mena JAV “Grand Canyon”. Vi
si stebėjosi akrobatiškų pilo
to sugebėjimu valdyti lėktuvą. 
“LAGOVEN” lakūnams yra sta
tomi labai aukšti pilotažo rei
kalavimai.

Po pietų delegacija tarnybi
niu autobusu vyko į Barcelo- 
nos orauostį, o iš ten autobu
su - į “LAGOVEN” orimulsijos 
terminalą. Ten buvo aprodyti 
terminalo įrengimai, cister
nų platforma, kontrolės salė 
ir kokybinės kontrolės labora
torija. Delegaciją stebino mil
žiniški gamtos turtai (orimul
sijos plotai yra didesni už Lie
tuvą), o taip pat moderniausi 
įrengimai ir technologija, ne
paprasta švara ir tvarka, griež
ta darbo disciplina, kuri at
rodo, mažai turi bendro su 
lengvabūdiška Venezuelos vi
suomene.

Ambasadoriaus pastogėje
Trečiadienio vakaras buvo 

praleistas ambasadoriaus dr. 
Vytauto A. Dambravos rezi
dencijoje. Ten buvo suruošta 
“privati vakarienė” premjerui 
Šleževičiui ir jo delegacijai. 
Dalyvavo 32 svečiai, jų tarpe 
aukštieji energetikos ir užsie
nio reikalų ministerijų atsto
vai, o taip pat Caracas federa
cinio distrikto gubernatorius 
dr. Asdrubal Aguiar, kurį Lie
tuvos premjeras apdovanojo 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordinu už nuo
pelnus Lietuvai. Ponia Marie- 
la Aguiar buvo apdovanota 
didžiuliu nudailintu gintaro 
gabalu, įstatytu puikiame 
ąžuolo drožinyje “Laisvės švy
turys”. Šia dovana ji negalėjo 
atsigėrėti. Ambasadoriui prem
jeras uždėjo pagarbos ir padė
kos juostą, ponia Dambravie
nė gavo puikią lino staltiesę, 
tuo tarpu Lietuvos Banko val
dytojas Kazimieras Ratkevi
čius padovanojo Lietuvos 
banknotų pavyzdžius ir sidab
rines jubiliejines monetas.

Apie vidurnaktį svečiai grįžo 
trumpam poilsiui, nes 5 v.r. jie 
turėjo keltis kelionei į Bogotą 
antrajai šios misijos daliai.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
liūs vaidinantys asmenys būtų 
sustabdyti nelegalaus įvažia
vimo Kanadon vietoje, ten su
laikyti ir nedelsiant ištremti 
iš Kanados.

Jau Kanados parlamente bu
vo iškelti vaidybiniu talentu 
pasižymintys “politiniai atbė- 
gėliai” iš Šri Lankos, seniau 
vadintos Ceilonu. Jų Kanada 
nuo 1990 m. yra įsileidusi apie 
18.000. Jie beveik visi buvo 
pripažinti politiniais atbėgė- 
liais, persekiojamais gimtojo
je Šri Lankoje. Dabar orinio 
susisiekimo bendrovės dažnai 
kreipiasi Kanados atstovybėn 
Šri Lankoje, prašydamos pa
tvirtinti iš Kanados atvyku
sių Šri lankiečių dokumentų 
autentiškumą.

Spaudoje, remiantis Kana
dos ambasados pranešimu, tei
giama, kad jos pareigūnams 
teko tikrinti beveik pusant
ro tūkstančio tokius dokumen
tus turinčių Šri lankiečių, ap
silankiusių savo gimtojoje ša
lyje. Daugiau kaip trečdalis 
tokių Kanadoje išduotų doku
mentų turėjo įrašą, kad doku
mento savininkas yra nuolati
nis Kanados gyventojas, tu
rintis jam suteiktą politinę 
globą. Tai, žinoma, liudija, 
kad toks atvykėlis Kanadon 
nebuvo politinis atbėgėlis iš 

PADĖKA
Mano sesutei

a.a. VITALIJAI GUDAUSKIENEI
Čikagoje mirus 1995 m. kovo 16 d.

mane bei mano šeimą atjautusiems draugams ir auko
jusiems Mišioms, našlaičių namams, misijoms nuo
širdžiai dėkojame -

Eugenija Beržaitienė ir šeima—....  ————Si
AfA

JUOZEI ANDRIULAITIENEI
Niujorke mirus,

dukrą IRMĄ ir žentą BERNARDĄ KUDZMAVIČIUS 
nuoširdžiai užjaučia-

Valė, Albinas Tautkevičiai
Onutė, Gedas Vindašiai

PADĖKA
Brangiam vyrui ir tėveliui

AfA
MEČIUI ANDRIUŠKEVIČIUI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame kunigams 
už maldas laidotuvių namuose ir Anapilio parapijos 
klebonui kun. J. Staškui už atnašautas Mišias ir paly
dėjimą į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Labai didelis ačiū Anapilio parapijos chorui, solis
tams R. Paulioniui ir D. Radtkei už giesmes Mišių metu.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už gėles, 
užprašytas Mišias ir pareikštas užuojautas spaudoje 
ir asmeniškai. Ačiū ponioms už skanius pyragus. Jūsų 
parodytas nuoširdumas palengvina mūsų skausmą ir 
liūdesį.

Dėkingi -
žmona Klara, dukros Elena ir Elizabeth 

su šeimomis

Raudondvario (Kauno rajono) šventovė Nuotr. Alf. Laučkos

jį persekiojusios Šri Lankos. 
Tikrieji politiniai pabėgėliai 
Šri Lankon negalėtų nuvažiuo
ti, nes ten jų lauktų politinis 
persekiojimas ir gal net kalė
jimas su mirties bausme.

Iš Kanados norima ištremti 
septynis Somalijos diploma
tus, priklausiusius Somalijos 
marksistinei S. Barro vyriausy
bei. Jie buvo suimti Kanadoje, 
atvykę prašytis politinės glo
bos, bet buvo apkaltinti žmo
gaus teisių pažeidimais ir nu
sikaltimais žmoniškumui. Da
bar šeši jau yra išleisti už tūks
tančių dolerių užstatus. Kana
dos imigracijos pareigūnai 
sutinka, kad tie septyni soma- 
lai patys gal ir nėra įvykdę 
karinių ar žmogiškumą pažei
džiančių nusikaltimų. Galimas 
dalykas, jų rankos nebuvo su
teptos žmonių krauju. Tačiau 
jie vis dėlto buvo kruvino dik
tatūrinio režimo diplomatai, 
atsakingi už jį ir dėl to neįsi- 
leistini Kanadon prašytis po
litinės globos.

Šis Kanados vyriausybės nu
tarimas taipgi nesuteiks poli
tinės globos Bosnijos serbų 
vyriausybės pareigūnams, bu
vusiems Haičio diktatoriams 
ir marksistinio režimo Afga
nistane atstovams. V.Kst.



Tautžudystės bylos Lietuvoje
KĘSTUTIS MILKERAITIS, 

teisininkas
Lietuvos prezidento vizito 

į Izraelį metu dienraščių ži
niose apie nūnai JAV gyvenan
čio A. Lileikio asmenį sumir
gėjo ir Antano Mineikio pavar
dė. Be išimties visi “didieji” 
dienraščiai informavo: A. Mi- 
neikis iš Amerikos buvo de
portuotas, tačiau baudžiamo
ji byla Lietuvoje jam nekelta!

Man buvo keista tai skaityti. 
Dirbdamas tardytoju genera
linėje prokuratūroje, atlikau 
tyrimą įstatymo “Dėl atsako
mybės už Lietuvos gyventojų 
genocidą” 1 ir 2 straipsnių pa
grindu iškeltoje byloje. Ne- 
nustatęs A. Mineikio dalyva
vimo genocido veikose, bau
džiamąjį tardymą nutraukiau. 
Tačiau šios bylos tyrime išryš
kėjo kai kurie genocido nusi
kaltimų tyrimų Lietuvoje as
pektai, kurių nušvietimo kaž
kas vengia ir kuriuos reikia 
pagvildenti plačiau. Nutrauk
damas bylą (išsėmęs procesi
nes įrodymų rinkimo galimy
bes) ir priimdamas sprendi
mą, neigiantį Mineikio daly
vavimą genocido akcijose, ne- 
atsikračiau abejonių - tyri
mas dėl ne nuo tardytojo pri
klausančių aplinkybių netapo 
tokiu, kokiu privalėjo būti vyk
dant įstatymo reikalavimus. 
Paaiškinsiu kodėl.

Yra eilė tarptautinių sutar
čių, numatančių atsakomybės 
už genocido veikas atsiradi
mą, skirtų šio pobūdžio nusi
kaltimams išvengti pasaulyje.
Jų pagrindu daug šalių priėmė 
prieš šią negandą nukreiptus 
įstatymus. Daug kas teigs: ci
niški kariniai genocido nusi
kaltimai negauna teisinio įver
tinimo, nusikaltėliai, ypač kai 
tai šiuolaikinių supervalsty
bių vadovai, nenubaudžiami. 
Galima su tuo sutikti - ryškus 
tarptautinių kaip ir valstybių 
teisinių institucijų nuosmukis. 
Ypač šių institucijų būklę pa
rodė pasaulinio “socializmo 
lagerio” griuvimas.

Lietuvos respublikos Aukš
čiausioji taryba, prisijungda
ma prie 1948 m. gruodžio 9 d. 
sutarties “Dėl kelio užkirtimo 
genocido nusikaltimams ir nu
baudimo už juos” bei 1968.11.26 
sutarties “Dėl senaties netai
kymo už karinius nusikalti
mus ir nusikaltimus žmoni
jai”, pripažindama 1945.08.08 
Niurnbergo tarptautinio ka
rinio tribunolo įstatus ir pri
ėmė įstatymą “Dėl atsakomy
bės už Lietuvos gyventojų ge
nocidą”.

Kartu 1992.04.09 AT priėmė 
nutarimą dėl šio įstatymo tai
kymo tvarkos:

1. Pavesti Lietuvos respubli
kos AT prezidiumui iki 1992. 
04.30 sudaryti genocido nusi
kaltimų Lietuvoje tyrimo ko
misiją ir įgaliojo ją įsteigti 
dokumentavimo centrą, ku
riame būtų apibendrinama 
medžiaga apie nacistinės Vo-
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kietijos ir SSRS okupacijos 
bei aneksijos laikais Lietu
voje padarytus genocido nu
sikaltimus.

2. Įpareigojo Lietuvos res
publikos vyriausybę sudaryti 
su NSV narėmis, JAV, Izrae
lio ir kitomis valstybėmis su
tartis dėl teisinės paramos 
teikimo genocido nusikalti
mų bylose.

Tokiam nutarimui 1992.04. 
15 įsigaliojus, genocido tyri
mui ir dokumentavimui įsteig
tas Lietuvos gyventojų geno
cido tyrimo centras. Jo pirma
eilėmis užduotimis turėjo bū
ti istorinis dokumentinis pa
grindimas: ar nacių okupaci
jos metu Lietuvoje veikė lie
tuviškos struktūros, skirtos 
nacių genocido politikos rea
lizavimui.

Tiriant SSRS okupacijų lai
kotarpius tyrimų centro dar
bo baras platesnis: nedoku
mentuota ir teisiškai neįver
tinta partinės organizacijos, 
sukūrusios genocido ideologi
ją, veikla, nepilnai dokumen
tuotas jos struktūrų (NDVD, 
NGB, KGB, vadinamųjų “nai
kintojų batalionų” su vėles
nėmis pavadinimo transfor
macijomis) nusikaltimų mas
tas. Manau šių struktūrų vei
kų teisinį vertinimą tarptau
tinių sutarčių ir įstatymo kon
tekste turėtų atlikti konstitu
cinis teismas.

Genocido tyrimo centras, 
bendradarbiaudamas su šio 
pobūdžio užsienio institucijo-
mis ir archyvais, surinktą do
kumentinę medžiagą apie ben
drininkavimą ir nusikaltimų 
įvykdymą konkrečiose nusi
kalstamose akcijose turėjo 
perduoti prokuratūrai bau
džiamoms byloms kelti.

Tačiau AT nutarimo dėl 
įstatymo taikymo tvarkos nuo
rodos neįvykdytos. A. Abiša
los vyriausybės įsteigta įstai
ga reorganizuojama, jos va
dovu skiriamas V. Skuodis. 
Prasideda konfrontacija su 
politiniais kaliniais ir trem
tiniais, visai pagrįstai įtarian
čiais siekimą genocido tyrimus 
nukreipti klaidinga linkme.

Prasidėjus ginčams dėl ge
nocido tyrimų centro, iš JAV 
į Lietuvą deportuojamas A. 
Mineikis. Oficialiai - už tai, 
kad imigruodamas į Ameriką 
1956 m. nuslėpė nuo imigra
cijos tarnybos, jog karo metais 
tarnavo kariniame dalinyje, 
buvusiame vokiečių žinioje ir 
šių vadintame vokišku žodžiu 
“Schutzmannschaft”.

Lietuvoje prokuratūros spe
cialiųjų tyrimų skyrius iškėlė 
Mineikiui baudžiamąją bylą 
šia vada: “Gautoje medžiago
je yra duomenų, leidžiančių 
įtarti, jog A. Mineikis, tarnau
damas pagalbinės policijos 
tarnybos 2(12) batalione An
trojo pasaulinio karo metais, 
laikotarpyje nuo 1941 m. rug
sėjo mėn. iki 1942 m. pavasa
rio, dalyvavo civilių žmonių 
žudynėse Lietuvoje (Kaune) ir 
Baltarusijoje”.

Perskaitęs bylos medžiagą 
pamačiau, jog Specialiųjų ty
rimų centras jokių Mineikio 
bendrininkavimo nusikalti
muose įrodymų neturėjo su
rinkęs. Įkalčiu buvo trys pap
rasto popieriaus lapai, sura
šyti JAV teisingumo ministe
rijos specialiųjų tyrimų sky
riaus (OSI) darbuotojų. Juose 
surašytas pokalbis su A. Mi- 
neikiu. - Šis pasakojo ir pasi
rašė, jog karo pradžioje, sovie
tams pasitraukus, įstojo į Lie
tuvoje organizuotą savigynos 
batalioną nr. 2 (vėliau nr. 12). 
Tarnavo vairuotoju ir yra vy-

kęs su automobiliu į IX fortą, 
buvo su batalionu vokiečių iš
siųstas į Baltarusiją.

Nevykdant jau minėto AT 
nutarimo “Dėl įstatymo ‘Dėl 
atsakomybės už Lietuvos gy
ventojų genocidą taikymo tvar
kos”, nebuvo teisinės išvados, 
ar 1941 m. sukilimo metu Am
brazevičiaus vyriausybės su
telktos lietuvių karinės gru
puotės laikytinos genocido 
vykdymo struktūromis. Kaip 
traktuotini Lietuvą okupavu
sios nacistinės Vokietijos 
veiksmai, kai pažeidžiant tarp
tautinę teisę šiuos karinius 
junginius prievarta naudojo 
savo tikslais? Nedokumentuo
ta, ar buvo šiose grupuotėse 
savanorių dalyvauti nacių ak
cijose prieš taikius gyvento
jus - (tik tai gali būti pagrindu 
šiems asmenims deportuoti).

Prašydamas atsakymo dėl 
šių klausimų, parašiau rapor
tą prokuratūros vadovybei. Į 
tai gavau raštišką nurodymą, 
kaip ir ką byloje turiu pada
ryti. Žodžiu, tuometinis nusi
kaltimų tyrimo departamento 
vadovas pasakė, jog genocido 
nusikaltimų tyrime “apsiribo
sime A. Sniečkumi, M. Gedvilu 
ir dar keliais”.

Tokia Lietuvos teisėsaugos 
institucijų pozicija padarė 
formaliais daugelį genocido 
tyrimų dėl nusikaltimų, pada
rytų nacių ir sovietinių oku
pacijų metais. Visuomenei 
reikalaujant, Lietuvoje ret
sykiais iškeliamos bylos dėl 
nacių, komunistų ar Rytų Lie-
tuvos aneksuotojų įvykdytų žu
dynių. Lygiai taip pat tapo 
įprasta, kad jomis pasiekia
mas “nulinis” rezultatas.

Pirmoji genocido byla, pa
siekusi Aukščiausiąjį teismą 
1994 m. - K. Kurakino vadovau
jamų naikintojų bataliono 
narių įvykdytas Antazavės vals
čiaus Salinių kaimo gyvento
jų Gaidžių šeimos išžudymas. Ši 
byla greičiausiai specialiai 
pasirinkta “parodomąja”, nes 
neatlikus vadinamųjų naikin
tojų batalionų (vėliau pava
dintų “liaudies gynėjais”) įstei
gimo istorinio teisinio įver
tinimo ir nenustačius, ar tai 
speciali tam tikros Lietuvos 
visuomenės dalies naikinimo 
struktūra, aukščiausios kate
gorijos Lietuvos teismo teisė
jai nerado nusikaltimo sudė
ties, o žymūs baudžiamosios 
teisės specialistai (dalyvavę 
prieš genocidą nukreipto įsta
tymo kūrime) ir parlamenta
rai klaidžiojo kankinami dile
mos: ar Kurakino veiksmai yra 
genocidas, ar ne genocidas. 
(Žr. plačiau J. Glinskio straips
nį “Lietuvos aidas” nr. 191, 
1994.09.29).

Tačiau šiuolaikiniai sofis
tai telieka su savo sąžine. Var
giai sofizmai padės apsaugoti 
bolševizmą nuo istorijos teis
mo, kaip neapsaugojo naciz
mo. Kitas dalykas, kai genoci
do tyrimai ir netyrimai tampa 
efektyvia politikos “skaldyk 
ir valdyk” priemone, tebenau
dojama istorinėms įtampoms 
kelti. Net tautų supriešinimas 
įgauna tarsi kažkokią natūra
lią seką - sunku suprasti iš 
kur ir kas diriguoja marione
čių teatrui. Lietuvoje neatli
kus nė vieno genocido nusikal
timo ištyrimo, aukščiausiųjų 
valstybės pareigūnų prisieki- 
nėjama, jog nebus reabilituo
jami asmenys, teisti SSRS 
teismų pagal įvairius Rusijos 
SFSR baudžiamųjų įstatymų 
straipsnius. Nereikia būti 
kvalifikuotu teisininku, kad 
suprastum: šių teismų teistie
ji turi būti reabilituojami. O 
bylos asmenų, kurių veikose

“Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną dvarą čystą vandenį savo į Nemuną 
varo...” - šios S. Stanevičiaus eilutės, įsiminusios dar nuo mokyklos laikų. 
Tokia tatai nūdien Raudondvario pilis, ne kartą griauta, atstatinėta, 
rekonstruota Nuotr. Alf. Laučkos

E2>i_i veidai?
Atvyksta svečių iš Lietuvos, kurie vienaip kalba užsienio 

lietuviams, kitaip elgiasi sugrįžę

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Užsienio lietuviai didžiau

sią ar net visą savo gyvenimo 
dalį praleido aplinkoje, kurio
je kiekvienas iškilaus asmens 
ar svečio viešas žodis yra pa
prastai laikomas teisybe. Ta
čiau, jei taip nėra, laikui bė
gant paaiškėja melas. Kažkas 
yra pasakęs, kad melagis turi 
turėti labai gerą atmintį, kad 
savo mele nesusipainiotų, bet 
melą visada seka galimybė, 
kad jis paaiškės. Ir tai beveik 
visada atsitinka, o dviveidžius 
išaiškina tie, kurie pažįsta 
abu veidu.

Kai pas mųsuįš Lietuvos at
vyksta seimo ar kitų instituci
jų bei organizacijų atstovai, 
mes juos išklausome su dide
liu dėmesiu, ypač kai kalbė
tojas pasirenka mums aktua
lią temą, būtent - dabartinės 
Lietuvos vyriausybės kritiką 
už buvusių komunistų siautė
jimą.

Dalyvavusi tokiame prane
šime, aš su malonumu apie 
svečio kalbą rašiau spaudoje, 
kartodama ir pozityviai aiš
kindama jo mintis. Žinome, 
kad ir Lietuvoje yra skaitoma 
užsienio lietuvių spauda, tai 
nesistebiu, kad mano joje gy
venantys bičiuliai ją komen
tuoja. Bet beveik netekau žado, 
kai viename laiške iš Vilniaus 

yra genocido nusikaltimų po
žymių, laukia peržiūrėjimo 
pagal genocido įstatymą. Tad, 
kai keliaujantys po pasaulį 
valstybės vadovai dievagojasi, 
jog nepaliks nenubaustų na
cizmo bendrininkų, visa Lietu
va tam pritaria, laukdama, kad 
tokio pat atpildo susilauks ir 
komunistinio genocido struk
tūros ir jų bendrininkai.

Ir kad neatsitiktų kaip su 
garsiuoju E. Zurofu, kuris, 
persekiodamas nacizmo ben
drininkus, kaip pats viename 
rašte nurodė, netyrė SS gene
rolo Stahleker’io svarbaus 
pagalbininko veiksmų, tai yra, 
anot Krylovo pasakėčios, “ne
pastebėjo dramblio”. 

perskaičiau to savo straips
nio komentarą. Štai tiksli iš
trauka: “Jei jūs tikėsite tokiais 
kauniečiais šuleriais, tai ne
turėsite net žalio supratimo, 
kuo gyvena Lietuva. Nežinia 
už kieno pinigus važiuoja pu- 
drinti (tas žodis čia tinka) išei
vijai smegenų, o jūs šventai 
tikit! Jei jis toks patriotas ir 
komunizmo priešininkas, tai 
tegu dirba ir kalba čia. Ne už
jūriuose reikia agituoti prieš 
neokomunizmą, kaip tą daro N 
(sąmoningai praleidžiu pavar
dę, nenorėdama skaudinti ge
raširdžių kvietėjų). Jūs mylite, 
vaišinate, aukojate. Ko jiems 
nevažiuoti? Reikia saugotis 
tokių tariamų draugų”...

Nebe pirmą kartą skaitau 
karčius komentarus apie už
sienio lietuvius lankančius 
“atstovus”, bet šis bene pats 
karčiausias. Atrodo, kad už
sienio lietuviai yra laikomi 
derlinga pieva, kurioje sve
čiai iš Lietuvos “pasigano”, 
sąmoningai parinkę priimti
nas temas, kad pasipelnytų, 
būtų apdovanoti ir vaišinami. 
Be abejonės, jie taip pat yra 
pasimokę iš į Lietuvą atvyks
tančių kai kurių užsienio lie
tuvių, kurie, neturėdami jo
kių įgaliojimų, pasišauna “ats
tovauti” užsienio lietuviams, 
kad susilauktų garbės ir dėme
sio, pasirodytų spaudoje ir 
televizijoje. O tokių būta dau
giau negu vieno! Prisimenu, 
kai 1990 metais savo pirmos 
viešnagės Lietuvoje metu, kaip 
žurnalistė, lydėjusi Čiurlio
nio ansamblį, buvau užkalbin
ta vienos televizijos reporte
rės. Jos pirmas klausimas bu
vo: “Kam jūs atstovaujate?” 
Aš tuoj atsakiau, kad neturiu 
jokių įgaliojimų bet kam ats
tovauti, tik rašysiu į spaudą 
apie Čiurlionio gastroles Tė
vynėje. “Jūs esate iki šiol pir
mas išeivijos svečias, kuris 
atsisako atstovauti”, atsiduso 
beveik nusivylusi reporterė, 
manyje neradusi “užsienio 
lietuvių balso”.

Graudu, kad atvykėliai iš 
Lietuvos, susipažinę su mūsų 
nuoširdumu ir vaišingumu, 
vėliau paaiškėja esą dvivei
džiai savanaudžiai. Manau, 
kad ateis laikas, kai užsienio 
lietuviai nustos vaišinti ir ap
dovanoti atvykėlius, praradę 
pasitikėjimą. Gal nukentės ir 
tie, kurie yra nuoširdūs ir tei
singi, nes atspėti ir atskirti 
bus sunku. Nemanau, kad esa
me naivūs, bet melo ir apgau
lės nesužalota mūsų dvasia 
mums neleidžia abejoti mūsų 
į svečius atvykusių tėvynai
nių nuoširdumu, nes ilgi “ge
ležinės uždangos” dešimtme
čiai mumyse išugdė stiprius 
sentimentus Lietuvai ir jos 
kentėjusiems vaikams. Su di
deliu džiaugsmu ir meile su
tikdavome svečius iš Lietu
vos, jai atgavus nepriklauso
mybę, tai ir dabar dar sunku 
susitaikyti su ta mintimi, kad 
ne kiekvienas svečias yra ver
tas mūsų meilės ir dėmesio.
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Paminklas Mažvydo katekizmui
Vajus pirmajai lietuviškai knygai įamžinti

1997 m. sausio 8 d. sukaks ly
giai 450 metų nuo pirmosios 
lietuviškos knygos - MARTY
NO MAŽVYDO katekizmo - iš
leidimo. Tos pirmosios lietu
viškos knygos pasirodymas 
1547 m. Karaliaučiuje dėjo 
pagrindus visai tolesnei Lie
tuvos kultūros raidai. Reikia 
manyti, kad Martynas Mažvy
das, atvykęs į Karaliaučių, ne 
tik rado gyvą lietuviško kate
kizmo mintį, bet gal ir konkre
čius parengiamuosius darbus. 
Glaudaus bendradarbiavimo 
su to meto įžymiais mokslo ir 
kultūros vyrais, kaip Abraomu 
Kulviečiu, Stanislovu Rapolio
niu, Jurgiu Zblockiu ir kitais, 
išdava - lietuviškas katekiz
mas, renesanso idėjų rezulta
tas, tikėjimo, švietimo ir moks
lo pasekmė.

Knygos pradžioje įdėta loty
niška dedikacija Didžiajai Lie
tuvos kunigaikštystei (Ad Mag
num Ducatum Lituaniae):
Laimingoji tėvynė didžių 

vadovų, garsinga
Lietuva, Dievo žodžius gryna 

priimki širdim,
Kad, kai duosi teisme 

Aukštajam apyskaitą savo, 
Neprispaustų tavęs pyktis 

teisėjo baisaus.
Toliau seka nežinomo auto

riaus lotyniška pratarmė, iš 
kurios aiškėja, kad knyga skir
ta pirmoje eilėje kunigams 
kaip vadovėlis. Lietuviškoje 
paties autoriaus eiliuotoje 
pratarmėje kreipiamasi su di
dele meile į lietuvininkus ir 
žemaičius. Tai iš viso pirma
sis lietuviškas eilėraštis, ku
rio pradiniai žodžiai - “bro
liai, seserys, imkit mane ir skai
tykit” - ne kartą imami pras
mingu motto visai lietuvių li
teratūrai. Po pratarmių ran
dame trumpą “mokslą skaityti 
ir rašyti”. Tai vienintelis lie
tuviškas elementorius ligi pat 
XVII š. Po to - jau pats kate
kizmas ir 11 giesmių.

Klaipėdoje gyvenantys Lie
tuvos mokslininkai ir kultūros 
darbuotojai, suvokdami saye 
kaip natūralius Mažosios Lie
tuvos, Karaliaučiaus krašto 
gilių lietuviškų tradicijų tę
sėjus, subruzdo imtis žygių pa
žymėti pirmosios lietuviškos 
knygos išleidimo 450-mečio su
kaktį: 1997 m. atidengti Klai
pėdoje paminklą pirmajai lie
tuviškai knygai!

1992 m. gruodžio mėnesio pa
baigoje susibūręs organiza
cinis komitetas, susidedąs iš

Rokiškio muziejus - buvę dvaro rūmai Nuotr. H. Paulausko

Vasaros stovykla Vilniaus krašte
Kviečiame į tautinę vasaros stovyklą Dieveniškėse 

1995m. rugpjūčio 7-13 dienomis
Dieveniškių kraštas - siaura že

mės juosta Lietuvos pietryčiuose, 
nutolusi nuo Vilniaus 70 km., iš 
trijų pusių apsupta Gudijos teri
torijos. Šis kraštas per paskuti
nį šimtmetį pavirto lietuviškai 
kalbančių gyventojų sala, nes ap
link vyko gudėjimas.

Čia išsilaikė labai senos liau
dies dainos, papročiai, kurių jau 
nebėra kitose Lietuvos vietose. 
Kelios dešimtys “gatvinio” tipo 
kaimų išsaugojo senųjų Aukštai
tijos architektūrų. Krašte gau
su senovės paminklų - pilkapių, 
yra Bečionių piliakalnis, akmuo 
Mokas, akmuo “Užkeiktos vestu
vės” ir kt.

Palaikydama! lietuvybę, kraš
totyrininkai ir kiti Rytų Lietuvos 
mylėtojai čia rengė ekspedicijas, 
vakarones, įvairias šventes.

Šiais metais sumanyta stovyk
la rengiama pagal didelį pasise
kimų turėjusių Ramuvos stovyk
lų pavyzdį - mokomasi vietinių 
liaudies dainų, šokių, susipažįsta
ma su krašto istorija, lankomi gam
tos ir istorijos paminklai, rengia
mos ekskursijos, vakaronės, seno
vinės šventės. Šių stovyklų pamėgo 
ir kitataučiai - atvažiuoja latvių, 

18 narių, vadovaujamas ilga
mečio Klaipėdos miesto mero, 
nepriklausomybės akto atsta
tymo kovo 11-ąją signataro Al
fonso Žalio, kreipėsi per spau
dą į Lietuvos visuomenę su 
prašymu komiteto užmojį viso
keriopai paremti.

Netrukus buvo paskelbtas 
viešas konkursas paminklui 
pirmajai lietuviškai knygai 
sukurti. Konkurso nugalėto
ju tapo klaipėdietis skulpto
rius Regimantas Midvikis, 1994 
m. Lietuvos valstybinės premi
jos laureatas.

Nuo pat kreipimosi paskelbi
mo pradžios susilaukta dide
lio visuomenės dėmesio ir pa
ramos. Fondui pirmajai lie
tuviškai knygai įamžinti auko
jo įvairios organizacijos, įstai
gos, atskiri asmenys. Prisidė
jo ir užsienio lietuviai, lietu
viškos kultūros puoselėtojai ir 
rėmėjai. Organizacinis komi
tetas viliasi pastatyti pamink
lą lietuviškai knygai, turėju
siai mūsų tautos sudėtingoje 
istorijoje nepaprastą reikšmę, 
ne valdžios lėšomis, bet žmo
nių įnašais. Tai viso sumany
mo idėjinė prasmė.

Mažlietuviai išeivijoje, ap
tikdami įvairius straipsnius 
apie Martyno Mažvydo katekiz
mo įamžinimo pažangą bei pro
jektuojamo paminklo nuotrau
kas Lietuvos spaudoje, nega
lėjo pasilikti nuošaliai. Du 
čikagiškiai mažlietuviai - lie
tuvių evangelikų liuteronų iš
eivijos vyskupas Hansas Dum- 
pys ir Čikagos Mažosios Lie
tuvos draugijos valdybos na
rys Vilius Trumpjonas tapo 
pirmosios lietuviškos knygos 
įamžinimo organizacinio komi
teto nariais. Jie ir kreipėsi 
į Kanados mažlietuvius pa
skelbti Kanadoje vajų tam pa
minklui pastatyti. Ponia Ire
na Šernaitė-Meiklejohn suti
ko globoti dosnių kanadiečių 
aukas. Ji jau atidarė Toron
to “Paramoj” Martyno Mažvy
do paminklo fondo s-tą nr. 11276. 
Už aukas $50 ar daugiau bus 
prisiųstas kvitas dėl pajamų 
mokesčio; tiktai čekis turi bū
ti adresuotas - KLB (M. Mažvy
do paminklo fondas). Įnešus 
pinigus tiesiai į s-tą arba pra
leidus raides KLB, tokie kvitai 
nebus išduodami. Čekius pra
šome siųsti šiuo adresu: Mrs. 
Irene Meiklejohn, 1403-2045 
Lakeshore Blvd. W., Etobicoke, 
Ont. M8V 2Z6.

Ieva Adomavičienė, 
Mažosios Lietuvos moterų dr-jos narė

vokiečių, prancūzų, kurie irgi pa
sakoja ir rodo savo kultūrų.

Gyvenama bus Dieveniškių Že
mės ūkio mokyklos bendrabutyje 
(su valgykla) ir palapinių stovyk
loje. Galima bus ir patiems pasi
gaminti maisto. Nakvynė bendra
butyje - 4 Lt už parų, maitinimas 
valgykloje - 10 Lt per dienų, ke
lionė iš Vilniaus į Dieveniškes 
5 Lt. Mokėti reikės ir už ekskur
sijų autobusus.

Rengėjai:
Lietuvos ramuvų sųjunga - 

Jonas Trinkūnas, 
2009, Vilnius, Vivulskio 27-4, 

tel. 26 29 66,
Rytų Lietuvos kultūros centras - 

Sigitas Morkūnas, 
Vilnius, Jakšto 9, 

tel. 6195 57,
Dieveniškėse-

Asta Žilienė 
tel. 8.250-54 125.

• Tauta yra marga, įvairi. Rei
kia jų tokių priimti ir pakęsti: pa
kanta, solidarumas, vienybė yra 
pačios stipriausios tautos tvirto
vės ... (J. Aistis)
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
DAUGIATAUTĖ MOKYKLA

Veiklos dvidešimtmetį Ma
žeikiuose paminėjo daugiatau
tė vidurinė rusiška “Jaunystės” 
mokykla. Mažeikiai daugiatau
čių miestu tapo prieš porų de
šimtmečių, kai kompartijos va
dų Kremliuje propagandistai 
naftos perdirbimo gamyklos 
statybą Mažeikiuose paskelbė 
“sąjungine ir net spartuolišką- 
ja”. Tada Mažeikiuose įsikūrė 
daug ateivių iš visos Sovietų 
Sąjungos. Jų vaikams ir buvo 
skirta ta rusiškoji daugiatau
tė “Jaunystės” mokykla, gyve- 
niman išleidusi 390 abiturien
tų. Nemaža jų dalis baigė ir 
aukštąsias Lietuvos mokyklas, 
gerai išmokę lietuvių kalbą, 
tvirtai įsijungę jos gyvenimam 
Šiais metais tą rusišką daugia
tautę “Jaunystės” mokyklą lan
ko 450 totorių, gruzinų, gudų, 
azerbaidžaniečių, ukrainiečių, 
rusų ir armėnų kilmės mokslei
vių, su jais dirba 39 mokytojai. 
Ypatingas dėmesys skiriamas 
užsienio kalboms, tiksliesiems 
mokslams ir lietuvių kalbai. Su
kakties dvidešimtmečio proga 
mokykloje buvo atidarytas Ru
sijos muziejus su jos carais, 
kunigaikščiais, istorija, tauto
daile ir papročiais.

PAGERBTAS PO 40 METŲ
Antanas Merkys, teisininkas, 

tautininkų veikėjas, Klaipėdos 
krašto gubernatorius, Lietuvos 
krašto apsaugos ministeris, 
Kauno burmistras, Lietuvos 
ministeris pirmininkas, laiki
nai pakeitęs Vokietijon pasi
traukusį prez. Antaną Smetoną, 
gimė 1887 m. vasario 1 d. Bajo
ruose, dabartiniame Kupiškio 
rajone. Velionis mirė 1955 m. 
kovo 5 d. Melenkuose, Rusijos 
Vladimiro srityje, suimtas ir 
ten išvežtas pirmaisiais sovie
tinės okupacijos metais. Nepri
klausomybę atgavusioj Lietuvoj 
jis buvo prisimintas ir pagerb
tas keturiasdešimtųjų mirties 
metinių proga. Dėl sūnaus G. 
Merkio ligos velionies mirties 
keturiasdešimtmečio minėji
mas buvo atidėtas ir sutapo su 
Motinos dienos sekmadieniu. 
Mišias Kaune, Šv. Mykolo Ark- 
angelo (Įgulos) šventovėje, ge
gužės 7 d. atnašavo kun. Ričar
das Mikutavičius, poetas ir jos 
rektorius. Šventovėn buvo at
nešta urna su Melenkų žeme, 
kapo ieškojusių ekspedicijos 
dalyvių paimta iš tos vietos, 
kur buvo laidojami lietuviai.

SIMBOLINIS KAPAS
Iš šventovės urna buvo nu

nešta ir prie Laisvės alėjos na
mo, kuriame ketverius metus 
gyveno velionis, būdamas tada 
laikinąja sostine vadinto Kau
no burmistru. Prie memoriali
nės lentos apie Antaną Merkį, 
jo anuometinį gyvenimą bei 
veiklą kalbėjo Lietuvių tauti
ninkų sąjungos Kauno skyriaus 
narė L. Mikelienė, Kauno bur
mistras R. Tumosa, birutiečių 
draugijos atstovė A. Gustaitie- 
nė. Tada simbolinių laidotuvių 
dalyviai su urnoj atvežta ve
lionies tremties metų žeme nu
vyko į kauniečiams skirtas Pet
rašiūnų kapines. Ten laukė iš
kasta kapo duobė ir prie jos sto
vintis antkapis, suprojektuotas 
architekto V. Mačio, iškaltas 
meistro R. Sinkevičiaus. Ant 

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

šeštadieniais
Garantuojame greitą, pigų ir patikimą 

SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ 
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

MUSŲ KAINOS TORONTE: 
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas
arba
1 kg $1.15 plius $10 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.49 plius $10 pristatymas

Pervedimas JAV Dol.:
________________4% pilus $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.

simbolinio kapo duobėn nuleis
tos urnos su svetima tremties 
žeme po saujelę lietuviškos že
mės užpylė Antano Merkio sū
nus G. Merkys, dėstytojas Kau
no technologijos universitete, 
su žmona Birute, krikštasūniu 
G. Rėklaičiu, kitais gimtojon 
žemėn simboliškai sugrįžusio 
velionies artimaisiais.

MARŠKOS IR DEGUTAS
Lietuvoje vis dar vyksta po

litinė kova, pasiekianti net ir 
kai kurias žuvusių sovietų ka
rių kapines. Viena grupė šven
čių proga jose iškelia raudonas 
marškas, kita juodu degutu ište
pa paminklus. Tokių neapykan
tos jausmų ypač pagausėjo II 
D. karo Europoje penkiasde
šimtmečio pabaigos išvaka
rėse. Informacijų apie šiuos 
įvykius gegužės vienuoliktosios 
“Dienos” laidoje pateikia Vir
gilijus Mundrys. Jis netgi cituo
ja Šiauliams skirtą Lietuvos 
prez. Algirdo Brazausko atsto
vo spaudai Nerijaus Maliukevi
čiaus paskelbtą pareiškimą: “Š. 
m. gegužės 9 d. Šiaulių karių 
kapinėse įvykdytas vandalizmo 
aktas. Piktadariai automobilių 
tepalu apliejo obeliską ir ant
kapių plokštes. Dėl šio įvykio 
iškelta baudžiamoji byla. Res
publikos prezidento esu įgalio
tas pareikšti, jog tokie nusikal- 
timai nebuvo ir nebus toleruo
jami mūsų visuomenėje, ir jų 
autoriai bus persekiojami pa
gal įstatymą. Valstybės vado
vas pabrėžė, kad šiuo piktava
lišku aktu yra įžeisti tūkstan
čiai Antrojo pasaulinio karo 
dalyvių, taip pat mestas šešė
lis Lietuvos vardui tarptauti
nės bendrijos akyse . .

KAUNE IRGRIGIŠKĖSE
Nuo Šiaulių neatsiliko ir Kau

nas, didžiausias karių kapines 
turintis Aukštuosiuose Šan
čiuose. Policijai kažkas pa
skambino telefonu ir rusų kalba 
perspėjo, kad sovietinių karių 
kapinių skyriuje sprogs bomba, 
kai ten pagerbti žuvusiųjų susi
rinks karo veteranai. Dėl šio 
perspėjimo policijai teko iš
kraustyti jau susirinkusius ve
teranus. Bomba, žinoma, nebu
vo surasta, bet iškilmė buvo ati
dėta valandai. Niekas nenuken
tėjo, tačiau šventės nuotaika 
buvo sudrumsta. Grigiškėse, 
Trakų rajone, turinčiose 70% 
rusakalbių gyventojų, jau kelias 
dienas prieš šventę ant aukšto 
popieriaus fabriko dūmtraukio 
buvo iškeltas didelis gabalas 
raudono audeklo. Spėjama, kad 
jį iškėlė užsilikusi sovietinės 
kompartijos aktyvistų grupelė. 
Direktoriaus Liudo Miškinio 
įsakymu, tas raudonas audeklas 
buvo nuimtas, dūmtraukio laip
teliai užvirinti strypais, kad 
jo viršūnėn būtų galima užkop
ti tik su atsineštomis aukšto
mis kopėčiomis. Tačiau II D. 
karo pergalės dieną tas nuimtas 
raudonas audeklas jau buvo pa
keistas kitu. Direktorius L. Miš
kinis, numojęs ranka, “Dienos” 
atstovui V. Mundrui pareiškė: 
“Kažkokį audeklą pakabinti ant 
kamino sunkiau negu jį nuimti. 
Man šiandien svarbiau įmonėje 
galą su galu sudurti, o tais, ku
rie naktimis po kaminus laipio
ja, turi pasidomėti pareigūnai, 
kuriems valstybė už tai moka pi
nigus”- V. Kst.

9 v.r.- 6 v.v.
9 v.r.- 4 v.p.p.

Lietuvių šaulių sąjungos išeivijoje “Vilniaus” rinktinės Kanadoje suva
žiavimo, įvykusio 1995 m. gegužės 27 d. Toronto Lietuvių namuose, prezi
diumas: (iš kairės) sekr. A. POVILAUSKAS ir pirm, garbės šaulys ST.
JOKŪBAITIS

Kuklus lietuvis - našūs vaisiai
BUFFALO, NEW YORK. Lietu

vių bendruomenė šįmet neteko 
a.a. Romo Masiulionio, kuris pasta
ruosius metus jau buvo globoja
mas slaugos namuose, o 1995 m. 
gegužės 14 d. iškeliavo amžiny
bėn. Buvo 85 metų amžiaus.

Romas buvo vienas iš Buffalo 
Lietuvių klubo (Lietuvių bend
ruomenės) steigėjų ir nuolatinis 
visokių pareigų valdybos narys, 
dėl ko jis tapo pramintas prem
jeru. Net ir į pensiją išėjęs nepa
sitraukė iš lietuviškos veiklos, 
vadovavo Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būreliui. Jo tvarkomas 
būrelis gyvavo tris dešimtme
čius, ir 1986 m. Romas galėjo di
džiuotis jau surinkęs per 10,000 
dolerių. Kai vietinių lietuvių skai
čius ėmė mažėti, Romas sugebėjo 
palaikyti ryšius su “pabėgėliais” 
iš miesto, kurie persikėlė gy
venti prie Ramiojo vandenyno ar 
Meksikos įlankos, rasti naujų na
rių kaimyniniuose lietuvių telki
niuose šiapus ar anapus Niagaros 
upės - JAV-se, Kanadoje.

Baigęs miškininkų mokyklą Aly
tuje, Romas JAV-se negalėjo dirb
ti savo profesijoje. Įsitvirtino 
Buffalo savivaldybės tarnautoju, 
kur pravertė jo įsigytas braižymo 
menas. Bet šis tas išliko iš profe
sijos savame ar kitų lietuvių dar
že: kai artimieji norėdavo augin
ti gerų daržovių ar gražių gėlių, 
Romas patarimų ar pagalbos ne
gailėjo.

Prieš karą jis buvo vienas pir
mųjų lietuvių, kurie turėjo pro
gos savu kailiu patirti, ką reiškia 
rusiškai komunistinė santvarka. 
Mat jis buvo nepriklausomos Lie
tuvos tarnautojas miškų prekyboje 
su sovietine Rusija. Ėjo jis anuo 
metu viena Leningrado gatve, kai 
kažkoks enkavedistų šnipelis, 
vaidindamas eilinį pilietį, tyčio
mis užkliuvo už Romo. Žinoma, 
provokatorius pasišaukė paruoš
tą miliciją ir Romą apkaltino chu
liganizmu. Niekuo dėtas lietuvis 
pateko į daboklę ir tik tada supra
to visą reikalą, kai jam buvo pa
žadėta laisvė, jei sutiks tarnauti 
sovietiniam Saugumui. Bet Romas,

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

rp a y jr a „ LIETUVIŲ KREDITO 
1 zYJLlVzV KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
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%
RRSPirRRIF
(Variable) ......................... 3.50%
1 m.ind............................... 6.75%
2 m.ind............................... 6.75%
3 m.ind............................... 6.75%
4 m.ind............................... 6.75%
5 m.ind............................... 6.90%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Nuotr. T. Stanulio

A. a. miškininkas 
ROMAS MASIULIONIS (1910-1995)

grįžęs iš tarnybinės kelionės, 
tuoj pat pranešė tą nuotykį savo 
vyresnybei ir nuo to laiko pate
ko į “juodąjį” enkavedistų sąrašą. 
Štai kodėl pirmuoju bolševikme- 
čiu Romas Masiulionis, Kaune 
keisdamas butą, buvo “atpažin
tas” ir pateko į kalėjimą. Beje, 
pasirodė, kad suimtasis buvo ki
tas asmuo, turįs tą patį vardą ir 
pavardę, o miškininkas išsisau
gojo. Antrosios raudonojo maro 
bangos jau išvengė - pasitraukė 
į vakarus.

Kiek Romas gyveno ir buvo per
smelktas lietuvybės reikalais bei 
vargais, rodo pastarieji metai, 
kai jis jau neatpažino nei savų 
giminių, nei pažįstamų draugų. 
O vis dėlto suvokė, kad jo lanky
tojai yra tautiečiai. Tai rodė jo 
pragiedrėjęs veidas ir kalba. Ne
galiu pamiršti paskutinio pasima
tymo slaugos namuose. Tada jis 
apžvelgęs keletą neatpažintų 
lankytojų - draugų, džiugiai pra
šneko: “O, šiandien daug (bend
ruomenės) narių, tai surinksime 
daug pinigų (Lietuvos labui)”!

Budynės įvyko Batavijos (Niu
jorko valstija) šermeninėje, o 
pamaldos - Šv. Juozapo šventovė
je. Mišias atnašavo iš kaimyninės 
Ročesterio lietuvių parapijos at
vykę kunigai Kazimieras ir Domi
ninkas Mockevičiai. Solistė Bi
rutė Čypienė, vargonais palydi
ma muziko Raimio Obalio, pagie
dojo keletą giesmių.

Velionis paliko liūdinčius - 
žmoną Aldoną, sūnų Vytą ir duk
rą Audronę Mažeikienę bei porą 
vaikaičių.

Amžiną atilsį duok jam, Vieš
patie, ir amžinoji šviesa jam te
šviečia! Antanas Musteikis

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

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Hamilton, Ontario
HAMILTONO LIETUVIŲ PEN

SININKŲ KLUBO surengtas tradi
cinis pobūvis-koncertas gegužės 
6 d. Jaunimo centro salėje praėjo 
su dideliu pasisekimu. Nors tuo 
laiku buvo kitų renginių, bet ha- 
miltoniečiai jame gausiai daly
vavo. Pensininkų choras, vadovau
jamas A. Matulicz, atliko progra
mą pasigėrėtinai.

Jautriai skambėjo B. Pareštienės 
solo ir duetas, kurį atliko A. Ma
tulicz ir B. Pareštienė.

L. Stungevičienė pasveikino sve
čius ir apibūdino dainas. Ji pa
sveikino Stases, Danutes, Aldonas 
vardadienių proga. Oktetas padai
navo joms skirtą dainą. Po to L. 
Stungevičienė pasveikino kleboną 
kun. T. J. Liaubą, OFM, jo vardo 
dienos proga, ir visi dalyviai su
giedojo jam “Ilgiausių metų”.

Klubo pirm. A. Mikalauskas nuo
širdžiai padėkojo pobūvio šeimi
ninkėms ir jų padėjėjoms už ska
nius patiekalus, ponioms už pyra
gų iškepimą, visiems už paaukotus 
loterijos laimikius, E. Bajoraitie- 
nei ir R. Pakalniškienei už meniš
ką salės ir stalų papuošimą, o Ha
miltono visuomenei už atsilan
kymą. M.B.

UŽJAUSDAMI ARTIMUOSIUS, 
a.a. Elzbietos Kazickienės atmi
nimui, Pagalbai Lietuvos vaikams 
aukojo: $10-J. Astas, E. K. Gudins- 
kai, S. Kalvaitienė.

A.a. Zigmo Gedmino metinių 
proga $10 - D. Žemaitienė. Siun
tinių išlaidom aukojo: $100 E. J. 
Bubniai; 20 - T. P. Kareckai, E. 
Ramanauskienė. Už aukas nuo
širdžiai dėkoja -

PLV komitetas

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA 
rengia tradicinę gegužinę-Jonines 
pagerbti visus Jonus ir Jones. Ge
gužinė įvyks Giedraičio lietuvių 
medžiotojų-žūklautojų klube sek
madienį, birželio 25 d. Kviečia
me visus lietuvius iš arti ir toli 
praleisti dieną gamtoj tarp drau
gų lietuviškoje nuotaikoje. Pa
gerbkime Jonus ir Jones ir parem
kime Hamiltono šaulišką veiklą.

Kuopos valdyba
PRISIMINDAMI MIRUSIĄ a.a. 

ELZBIETĄ KAZICKIENĘ ir reikš- 
mi užuojautą artimiesiems, Kana
dos lietuvių fondui aukojo: $25 - 
S. S. Rakščiai; $20 - K. L. Meškaus
kai, I. Repečkienė, J. G. Krišto
laičiai; $10 - A. Didžbalienė, P. M. 
Šiuliai; $5-A. Leščienė.

A. a. OLGOS ZABARAUSKIENĖS 
atminimui vyras Petras Zabaraus- 
kas Kanados lietuvių fondui auko
jo $100. Už aukas dėkoja -

Kanados lietuvių fondas

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%

ŠEIMOS KAMBARYS 
k IR VALGOMASIS .

d Q 95
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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
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
buriams” bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
L5C 1T3, Canada. LEIDĖJAI

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Niujorko lietuvių gydytojų 
draugijos susirinkimas balan
džio 30 d. buvo pradėtas įniru
siems nariams skirtomis Mišio- 
mis. Jas Tėvų pranciškonų ko
plyčioje atnašavo kun. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM, vienuo
lyno Bruklyne viršininkas. 
Draugijos narių posėdis, susi
laukęs trijų dešimčių dalyvių, 
įvyko Kultūros židinio menėje. 
Jame buvo pagerbtas amžiaus 
aštuoniasdešimtpenkmečio su
laukęs dr. Juozas Kriaučiūnas. 
Paskaitą apie plaučių ligas ast
mą ir džiovą skaitė dr. Petras 
Dičpinigaitis. Draugijos nariai 
perrinko tą pačią valdybą, pir
mininke palikdami dr. Konstan
ciją Paprockaitę-Šimaitienę, 
vicepirmininku — dr. Petrą Dič- 
pinigaitį, sekretore — dr. Regi
ną Saldaitienę-Čiurlienę, iždi
ninke — dr. Leonidą Giedraitie
nę, revizore — dr. J. Trojanie- 
nę. Vaišes suruošė Vida Jan
kauskienė ir Josefina Senken.
Iš Lietuvos atvykusių tautie

čių grupės sudaryta valdyba 
Niujorke nutarė įsteigti vieną 
JAV LB pavyzdžiu sudarytą apy
linkę, pavadintą “Versme”. Ruo
šiami su JAV LB susieti įstatai. 
“Versmė” jau turi porą šimtų 
narių. Anglų kalbos kursai veik
los pradžiai “Versmei” padova
nojo 250 dolerių. JAV LB Niujor
ke apygarda turi kelias apylin
kes. Tad šiuo metu neaišku, ar 
“Versmė” įsikurs tik vienoje iš 
tų apylinkių, ar gal būti steng
sis sujungti visus Niujorke gy- 
venenančius ateivius iš Lietuvos.

Argentina
Lietuvis Nestoras Šeštakaus

kas š. m. kovo 25 d. buvo įšven
tintas kunigu La Platos kated
roje. Iškilmėje dalyvavo iš Bue
nos Aires priemiesčio Avella- 
nedos kun. J. Margis, MIC, ir 
kun. A. Steigvilas, MIC, ten nu
vykę su būreliu Aušros Vartų 
parapijiečių. Naujasis kun. N. 
Šeštakauskas balandžio 3 d. ap
lankė Buenos Aires lietuvius ir 
atnašavo iškilmingas Mišias 
Aušros Vartų parapijos šven
tovėje. Jis yra paskirtas vikaru 
argentiniečių Santa Rosa de Li
ma parapijoje La Platoje.

Dvigubą Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventę Bue
nos Aires lietuviai kovo 19 d. 
paminėjo klebono kun. Augusti-
no Steigvilo, MIC, atnašautomis 
Mišiomis Aušros Vartų parapi
jos šventovėje ir oficialiąja da
limi jos salėje. Minėjimo pro
gramai vadovavo Silvija Ruplė- 
naitė ir Paula Vogei. Minėjimo 
dalyvius pasveikino ALOS tary
bos pirm. Jurgis Brazaitis, per-

, skaitęs iš Venezuelos gautą Lie
tuvos ambasadoriaus dr. Vytau- 

’ to Dambravos gautą sveikinimą.
Pranešimą apie antrąjį Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mą padarė inž. Algimantas Ras- 
tauskas, Lietuvos garbės konsu
las Argentinoje. Koncertinė 
programa buvo pradėta Emili- 

'jos Ožinskienės padeklamuo
tais Maironio eilėraščiais. Ją 
dainomis papildė Hugo Castro

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės t . .Angelę
Šalvaitytę, B.A.^

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428 

Pirmoji lietuviška siuntimo bendrovė Kanadoje 
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, inc. 

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

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

kubinių dėžių jūsų namų
* Patarnaujame pristatydami standartinius maisto siuntinius jūsų 

artimiesiems. Pristatymas per dvi savaites. Skambinkite arba rašykite 
dėl kainoraščių.

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

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

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

vadovaujamas Argentinos lie
tuvių centro moterų choras. Ke
liais tautiniais šokiais jon įsi
jungė ir SLA jaunučių ansamb
lis. N. Zavickaitė-Mahne buvo 
pagerbta iš PLB valdybos JAV 
švietimo tarybos gauta 500 JAV 
dolerių premija. Minėjiman iš 
Berisso buvo atvykusi mokyto
ja Valentina Bukauskaitė-Per- 
sico. Minėjime dalyvavo ir keli 
Buenos Aires uoste vis dar su
laikyto Lietuvos “Gargždų” žve
jybos laivo jūrininkai.

Britanija
“Europos lietuvyje”, nors jis 

spausdinamas Vilniuje, gausėja 
pranešimai apie vagystes Lon
dono lietuvių institucijose. Se
niau pranešimų apie tokias va
gystes “Europos lietuvyje” ne
simatė. Tačiau tada ten nebuvo 
ir Britanijon pasipinigauti at
važiuojančių lietuvių jaunuo
lių. “ĘL” gegužės 6-12 d.d. lai
doje, pranešant Britų-lietuvių 
pagalbos fondo vaikams Lietu
voje aukų stiklainio dingimą, 
rašoma: “Parapijos svetainėje, 
Šv. Kazimiero klubo bare, buvo 
laikomas didelis stiklainis, ten 
klubo nariai ir svečiai sumes
davo atliekamus penus ar smul
kią grąžą. Tai buvo aukos Lie
tuvos negalios vaikams. Tas 
stiklainis ant baro išstovėjo 
beveik dvejus metus ir buvo be
veik pilnas. Buvo numatyta jį 
ištuštinti gegužės mėnesio pa
baigoje, kai fondas minės savo 
ketverių metų sukaktuves. Ir 
štai netikėtai šis stiklainis iš 
svetainės pavogtas. Ten galėjo 
būti daugiau negu šimtas svarų. 
Fondo vadovybė neturi žodžių 
apie tuos, kurie vagia aukas Lie
tuvos nelaimingiems vaikams. 
Beje, per pamaldas, skirtas Va
sario 16-tajai, įvykusias vasa
rio 19 d., viena lietuvė buvo ap
vogta net Šv. Kazimiero švento
vėje. Visi Londono lietuviškos 
bendruomenės nariai — saugo
kitės vagių!”

DBLS pirmojo skyriaus Lon
done metiniame susirinkime 
kovo 19 d. Šv. Kazimiero šven
tovės svetainėje dalyvavo 18 
narių. Vienbalsiai buvo per
rinkta ta pati valdyba: pirm. 
Justinas Černis, vicepirm. Jo
nas Baublys, sekr. Viktorija 
Puidokienė ir ižd. Bronė Čer
nienė.

A. a. Viktoras Bulaitis, pen
kiasdešimt ketverių metų am-
žiaus, dėl kelių kalbų mokė
jimo dirbęs Metropolinio Lon
dono policijos specialiosios 
tarnybos dalinyje, žuvo š. m. 
vasario 25 d. Laidotuvėse da
lyvavo ir gedulines Mišias Šv. 
Kazimiero lietuvių šventovėje 
atnašavo arkiv. dr. Jonas Bu
laitis, apaštališkasis Vatika
no nuncijus Pietų Korėjoje. Ve
lionis kovo 15 d. palaidotas 
Londono Šv. Patriko kapinių 
lietuviškame skyriuje.

S52SZ5Z5252':

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus” Į< 
c

Ontario gSudbury



Iš Kanados lietuvių fondo suvažiavimo Toronte. Iš kairės: dr. ANTANAS 
PACEVIČIUS, Lietuvos konsulas inž. HARIS LAPAS, HERBERTAS 
STEPAITIS ir kt.

Didžioji atrama Kanados lietuvių veiklai
Gabija Petrauskienė tęsia po

kalbius su Kanados lietuvių fondo 
darbuotojais. Šį kartų į jos pateik
tus klausimus atsako dabartinis 
KLF valdybos pirmininkas Bronius 
Saplys. RED.

— Kokiais darbais užsiima 
fondo valdyba ?

KLF valdybos darbas ir rū
pesčiai didėja kartu su fondo 
augimu. Šiuo metu fondo kapi
talas prašoko 2 milijonų su
mą. Kanados lietuvių išeivi
jos mastu - tai didelė suma. 
Valdybos nariai dirba be atly
ginimo - savanoriškai. Renka
mės posėdžiams pagal reikalą, 
bet ne rečiau kaip per 6 sa
vaites. Sekame pajamas, tvirti
name eilines išlaidas, peržiū
rime gautas padėkas už paskir
tas aukas, prašymus paramai 
ir visa nukreipiame atitinka
mai pajamų skirstymo komi
sijai.

— Kas šiuo metu dirba fondo 
valdyboje ?

— Valdybą sudaro: Bronius 
Saplys - pirmininkas, Gražina 
Ignaitytė - vicepirmininkė, 
Algis Nausėdas - sekretorius, 
Arūnas Pabedinskas - iždinin
kas ir Kazimieras Deksnys - 
narys. Šios sudėties valdyba 
turėjo jau 6 posėdžius.

— Kokie svarbiausi darbai 
ir koks vaidmuo lietuvių gy
venime?

— Fondo valdybos darbas 
pirmiausia yra administruoti 
ir peržiūrėti turimą kapitalą, 
stengtis jį didinti, o gautas 
palūkanas tiksliai sunaudoti. 
Fondo vaidmuo Kanados lietu
vių gyvenime yra labai svar
bus, nes tai pagrindinis visos 
Kanados lietuvių bendruome
nės lėšų šaltinis. Garbė tiems, 
kurie numatė ateitį steigdami 
šį fondą.

— Kam fondas skiria di
džiausią savo lėšų dalį?

-— Didžiausia lėšų dalis ski
riama Kanados lietuvių bend
ruomenės veiklai ir jos kul
tūriniams padaliniams. Kana
dos lietuvių veiklai tenka apie 
60% visų pajamų, o pagelbėti 
Lietuvai apie 25%.

— Neseniai lankėtės Lietu
voje. Kokius įspūdžius parsi
vežėte? Vis dažniau girdime 
pasisakymus, kad atėjo laikas 
surinktas lėšas išskirtinai nau-

BRONIUS SAPLYS

Infliacija aukšta apie 40% per 
metus. Pasitikėjimo stoka vi
sų ir visur. Bet yra ir prošvais
čių. Labai remtina gera spau
da, nes šiuo metu ji esanti sun
kumuose, remtini ir studentai, 
ypatingai grįžusių tremtinių 
vaikai, o taip pat ir buvę trem
tiniai gyvenantys varge dėl li
gos bei kitų priežasčių. Tokie 
žmonės, gavę pašalpą iš išeivi
jos, išmoks ją sunaudoti kuo 
geriausiai.

Nemažesni dėmesį reikia 
skirti ir pačios išeivijos lie
tuviškai veiklai. Jaunoji karta 
išeivijoje jau neblogai įsikū
rusi. Nemanau, kad ji norėtų 
naudotis tik jų tėvų ar senelių 
sukrautu kapitalu. Jie ras bū
dų kaip sutelkti papildomų lė
šų, jeitik jiems bus reikalinga.

— Ar tenka patirti skirtumų 
tarp Jūsų kartos ir ne Lietu
voje gimusios kartos, ir ar tai 
turi kokios įtakos fondo 
darbe?

— Didelių skirtumų tarp se
nesniosios kartos ir jau ne Lie
tuvoje gimusios kartos išeivi
joje nejaučiu, nes dažniausiai 
tenka susidurti ir bendrauti 
su veikliąja jaunesniųjų dali
mi, kurios galvosena artima 
mūsų kartai, ir fondo veikloje 
jokio skirtumo nesijaučia.

— Kokia Jūsų profesija ?

— Nuo 1948 m. dirbau staty
boje ir daugiau kaip 30 metų 
buvau statybos darbų vykdyto
ju įvairiose Kanados vieto
vėse.

Lietuviai Vankuverio padangėje
Aplankius toli nuo Tėvynės atblokštus tautiečius ir įsikūrusius Ramiojo vandenyno pakrantėse

Kun. K. J. AMBRASAS

Ant sienos kabo spalvotas 
paveikslas. Įdomus spalvų de
rinys. Pavasario nuotaika. Ki
tas, irgi tos pačios rankos, va
dinasi “Saulė jūros dugne”. Tai 
Jurginos Vileitaitės piešiniai. 
O čia štai: Mr. & Mrs. B. A. Vi- 
leita, 5034 7B Avė., Delta, BC 
V4M 1S4, Canada, vizitinė kor
telė. Tokios dar niekad nete
ko matyti. Ją puošia nuostabus 
pajūrio reginys, nupieštas 
Adelės ir Balio Vileitų dukros.

Šioje šeimoje augo trys sese
rys —Jurginą, Danutė ir Adrija. 
Visos trys paliko vienokių ar 
kitokių piešinių, nors nė vie
na nėra dailininkė.

Įsišnekame su KLB Vanku
verio apylinkės pirmininku 
Baliu Vileita. Pasirodo, duk
ra, kurios paveikslai kartu su 
kitais įvairiais dekoratyviniais 
dirbiniais, iš daugelio Lietu
vos vietų pargabentais kūri
niais puošia šių namų sienas, 
jau daug metų dirba Kalgary- 
je. Dar neseniai buvusi Vanku
verio (Ladnerio) vidurinės 
mokyklos mokytoja Jurginą da
bar jau tvirtai stovi ant kojų. 
Štai kaip apie ją rašo “Sunday 
Business” (The Calgary Sun, 
August 21, 1994, p. 37): “Iš 3.600 
Kalgaryje parduotų nuosavy
bių daugiausia yra atlikta per

— Kokie Jūsų pasiekimai 
lietuvių visuomeniniame gy
venime Kanadoje?

— Darbo sąlygos kartais truk
dė visiškai įsijungti į visuo
meninį darbą. Kiek sąlygos lei
do, jau nuo 1949 m. priklausiau 
vaidintojų būreliui, vėliau 
daugiau kaip 10 m. buvau Ka
nados lietuvių bendruomenės 
Toronto apylinkės valdyboje, 
taryboje, sesijų komisijose. 
Buvau įsijungęs į skautų įsi
gytos stovyklavietės “Romuva” 
statybą, vėliau į jos administ
ravimą ir priežiūrą.

Būdamas vilnietis ir gyvenęs 
Vilniuje lenkų okupacijos me
tu, dalyvavau Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungoje nuo pat jos 
įsisteįgimo (1953 m.) Šiuo me
tu tenka eiti VKL sąjungos 
centro valdybos pirmininko 
pareigas.

Nesijaučiu, kad būčiau daug 
pasiekęs visuomeniniame dar
be. Tačiau jaučiu skolą, ku
rią turiu grąžinti visuomenei 
už gautą paramą, lankant Šven
čionių, o vėliau Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnaziją, ku
rios tuo metu buvo išlaikomos 
panašiai kaip dabar Vasario 
16 gimnazija. Skirtumas tas, 
kad nei Švenčionių, nei Vytau
to Didžiojo gimnazija Vilniu
je jokios paramos iš lenkų ne
gavo, kokią dabar gauna Vasa
rio 16 gimnazija iš vokiečių.

— Kas paskatino darbui fon
de? Kokį jaučiate atpildą?

— Būnant organizacinėje 
veikloje neužtenka būti tik 
nariu. Reikia nevengti darbo, 
reikia jungtis į valdybas, ro
dyti pavyzdį jaunesniajai kar
tai. Malonu dirbti su jaunesnės 
kartos atstovais, kartu prisime
nant tolimesnę praeitį, kai te

buvusios mokytojos Jurginos 
Burkholder rankas, kuri per 
metus uždirba daugiau nei 
100.000 dolerių”. Tatai Vilei
tų vyriausioji Sūduvos lygu
mose gimusios motinos ir Adu
tiškio parapijoje 21-rius me
tus išgyvenusio tėvo dukra.

Vėtyti ir mėtyti
Ar ta lietuvių šeima vienin

telė šioje nuostabiai gražios 
gamtos Ramiojo Vandenyno 
pakrantėje? Anaiptol. Štai 
prie automobilio vairo sėdi 
prieš keliolika metų veteri
narijos gydytojų buvęs Julius 
Sakalauskas, iš Kėdainių kraš
to kilęs, ne vienerius metus 
Svyriuose dirbęs Kauno Vete
rinarijos akademijos studen
tas. Karo audros ir artėjan
čios raudonosios grėsmės nu
blokštas į Vokietiją, paskui 
Daniją, Argentiną ir galop pa
kliuvęs Kanadon, suleido šak
nis toje daugybės salų išrai
žytoje, įlankų padabintoje, 
aukštai snieguotomis kalnų 
kepurėmis pamargintoje Bri
tų Kolumbijos provincijoje. 
Nors sulaukęs 80 metų sukak
ties, yra ne tik žvalus teniso 
aikštėje, bet ir spėjęs aplanky
ti Kiniją, Filipinus, Indone
ziją, Australiją, Naująją Ze
landiją, Ispaniją, Portugaliją 
ir daugelį kitų kraštų. Jo su

ko ir man dirbti su senesnės 
kartos veikėjais.

Atrodo, kad rūpesčių dėl 
fondo ateities neturėtų būti, 
jei bus laikomasi tų pačių gai
rių, kokiomis fondas administ
ruojamas dabar. Yra pakanka
mai jaunos kartos atstovų, 
sugebančių gerai tvarkytis 
organizaciniame ir finansinia
me darbe.

— Ką galėtumėte pasakyti 
apie fondo ateitį?

— Fondo ateitis turėtų rūpėti 
visų amžių Kanados lietu
viams, nes tai medžiaginis pa
grindas veiklai. Praeityje ir 
dabar tai buvo svarbu mūsų 
Kanados lietuvių gyvenime. 
Dabar ir Lietuvai, nes dalis 
kapitalo kasnąet skiriama šal
pos reikalingletns projektams 
paremti.

Negalima užmiršti irtų stam
besnių fondo aukotojų, kurie 
prisidėjo prie greitesnio ka
pitalo augimo ir taip pat tų, 
kurie Kanados lietuvių fonde 
įsteigė specialius fondus kaip 
Koyelaičiai, Balsiai, Kantau
tai ir J. V. Skrebutėnai. Šių 
asmenų, gyvų ir jau mirusių, 
pinigai yra perduoti Kanados 
lietuvių fondui nustatytomis 
sąlygomis, kaip ir kam tų fon
dų nuošimčius naudoti, ko
kiems mokslus einantiems stu
dentams skirti stipendijas, 
kokius žmones paremti.

Mus pasiekia žinios, kad šiuo 
metu atsiranda ir daugiau as
menų norinčių savo vardus 
įamžinti fonde. Šiuo klausimu 
fondo valdybos nariai besi
domintiems teikia visą infor
maciją. Tokie stambesni įna
šai - tai būtų vienas būdas 
naudingai sutvarkyti savo tes
tamentinį palikimą arba bent 
jo dalį. 

nūs Algis, baigęs ekonomikos 
mokslus, dirba atsakingą dar
bą Britų Kolumbijos žemės 
ūkio ministerijos tarnyboje.

Retas kuris vankuverietis, 
sėdęs į akių gydytojo kėdę, ži
no, kad sudėtingus okulistams 
reikalingus operacijų metų 
prietaisus parūpina ir dauge
lį chirurgų išmokė ir tebemoko 
jais naudotis lietuviškoje 
montrealiečių šeimoje išaugu
si Jacintą Gustainis, su vyru įsi
kūrusi Lions Bay.

Žvelgiant į sąrašą
Štai prieš akis - Vankuve

rio ir jo apylinkėse gyvenan
čių lietuvių sąrašas. Jų yra kur 
kas daugiau nei šiame lape pa
žymėti. Kiekvieno jų gyveni
mas - dar neparašytas ir vargu 
ar kieno ranka juodu ant balto 
bus išdėstytas šių, kaip pabai
dytų iš savo lizdų paukščių, Ne
muno ir Baltijos krašto žmo
nių likimas. Tai būtų didžiu
lių pastangų kupini lemties 
puslapiai žmonių, kurie per 
milžiniškas įtempto darbo 
pastangas, kova dėl duonos 
kąsnio, dėl savo teisių ir lie
tuviškumo paliko žymius pėd
sakus šiame kadaise indėnų 
gyventame krašte, kuris dėl 
gausių žemės turtų, derlingos 
žemės, švelnaus klimato ir dėl 
suplaukusių iš visų žemynų 
atkaklaus triūso, nagingumo, 
taupumo ir apsukrumo tapo to
kiu sparčiai augančiu, dabar 
iš Hong Kongo ir kitų turtin
gų šalių traukiančiu kapita
lą kraštu.

Vieno lietuvio darbo metu 
nutraukta ranka, kitas kasyk
lose praradęs sveikatą, tre
čias dėl sunkių darbo sąlygų 
negali ištiesti nugaros, ket
virtas - vienišas kaip pirštas 
grabalinėjasi po apytamsį 
kambarį ir vos tesugeba šiaip 
taip pasigaminti sau maistą, 
apsitvarkyti ar pasikviesti te
lefonu reikalingos pagalbos. 
Ant medžių doleriai neauga. 
Reikėjo taupyti kiekvieną 
centą. Kiekvieną žemės pėdą, 
kuri dabar čionai ne dešimti
mis, o jau šimtais dolerių įkai
nojama, reikėjo savo kruvinu 
prakaitu užsidirbti, reikėjo 
išleisti vaikus į mokslą, užsi
mokėti už pradėtą statyti na
mą, nusipirktą automobilį.

Lietuva širdyse
Štai ant sienos Lietuvos 

respublikos padėka už para
mą atkuriant nepriklausomy
bę: “Jūsų auka per Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Pa
galbą Lietuvai vajų padeda

Vankuverio lietuviai su kun. dr. VIKTORU SKILANDZIUNU iš Otavos, čia apsilankiusiu prieš porą metų

Paminklas žuvusiems Lietuvos laisvės kovotojams Adutiškio kapinėse. 
Priėjo statybos prisidėjo ir Vankuverio lietuviai, ypač BALYS VILEITA

Lietuvai sparčiau ekonomiš
kai įsitvirtinti. Jūsų nuošir
dus dėmesys bei konkreti pa
galba mus stiprina ir vienija 
Lietuvos labui”.

Kiek tokių padėkų anuomet 
išsiuntinėjo Aukščiausiosios 
tarybos pirmininko Vyt. Lands
bergio ir Lietuvos respubli
kos min. pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus ranka pasirašytų 
anuometinė vyriausybė? Ar ta
tai viskas? Jokiu būdu! Aure, 
nuotraukoje iškeltos trispal
vės ir lietuviai, sustoję su pla
katais prie sovietinių preky
bos įstaigos durų: “Gorby send 
Red Army from Lithuania and 
Latvia” (Gorbačiovai, išvesk 
Raudonąją armiją iš Lietuvos 
ir Latvijos), “1939 Stalin-Hit- 
ler, 1990 Gorbachev-Bush”, 
“Stop Blockade in Lithuania”.

O anksčiau? Štai atkaklių lie
tuvių pastangų vaisius - ant 
sienos įrėmintas ir Vankuve
rio merės Marianne E. Linnell 
pasirašytas Lietuvių dienos 
paskelbimo raštas (“Office of 
the Mayor City of Vancouver 
British Columbia Proclama
tion Lithuanian Day”), pa
skelbtas 1968 m. rugpjūčio 3 d.

Tatai tik maža dalelė tų pa
stangų, tų protestų, piketų, 
kai sugrubusiomis rankomis 
prieš sovietines ambasadas, 
konsulatus, prekybos namus 
ir kitas įstaigas plevėsavo lie
tuviškos trispalvės, buvo skan
duojami šūkiai, reikalaujama 
Lietuvai laisvės, teisių.

Toji pagalbos ranka tie

siama ir šiandien. Štai stovi 
svarstyklės, ant kurių sveria
mi siuntiniai. Stovi knygų ry
šuliai, surinkti drabužiai, ku
rių taip trūksta Lietuvai. Mais
tas, kurio taip laukia alkani 
vaikai, neturį iš kur ir kaip 
nusipirkti duonos invalidai, 
seneliai, vieniši pensininkai. 
Kanados lietuviai neužmiršta 
Lietuvos ir šiandien.

Prie ką tik pradėto Adutiš
kio kapinėse statyti žuvusiems 
partizanams paminklo koply
tėlės pasirėmęs dabartinis 
KLB Vankuverio apylinkės pir
mininkas Balys Vileita. Čia 
pat iš Lietuvos Adutiškio ka
pinių koplyčios - istorijos 
paminklo statybos organiza
toriaus istoriko kraštotyri
ninko Valdo Striužo atsiųstas 
laiškas, kad gauti pinigai par
tizanų, Lietuvos kariuomenės 
karininkų, savanorių paminklo 
statybai skirtieji pinigai. Kraš
te, kuriame gyvena su savo 
žmona Adele ir dukra Adrija B. 
Vileita, lietuvis nepamiršta 
savo tėvo ir brolio partizanų, 
kurie nelygioje kovoje su prie
šais žuvo dėl savo ir visos ša
lies laisvės bei nepriklauso
mybės.

Tenai, kur įlankomis išrašy
tas Ramiojo Vandenyno kran
tas, saulės nutviekstos salos 
ir dangoraižių nusagstytos 
gatvės mato atplaukiančius 
tolimojo plaukiojimo laivus, - 
lietuviška dvasia ir, ačiū Die
vui, lietuviška malda dar ne
nutilusi ...

doti išeivijos lietuviškai veik
lai remti. Ar sutinkate su tokia 
nuomone, kurią ypač pabrėžia 
jaunesnioji karta ?

— Buvau Lietuvon nuvykęs į 
organizuojamus renginius Vil
niaus grįžimo 55 metų sukak
čiai paminėti. Renginiai praė
jo gerai, bet be ypatingo en
tuziazmo iš valdžios sluoksnių. 
Rytų Lietuvos regionuose net
gi kai kur buvo trukdoma. Ne
nuostabu, nes kai kuriems ki
tataučiams tie renginiai nepa
tiko. Įspūdžių daug ir jie ne
vienodi - geri ir liūdni. Kai 
kurios visuomeninės organi
zacijos dirba pavyzdingai ir 
sąžiningai mėgindamos mažin
ti skurdą Lietuvoje, rūpinasi 
mokyklų ir mokytojų gyveni
mo sąlygomis. Bet daug kur 
jaučiamas susirūpinimas tik 
savimi, kad ir kitų sąskaiton. 
Ekonominė būklė negerėja.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais

NO R D LAN D EXPRESS
Nemokamas siuntinių 

paėmimas
Toronte ir apylinkėse susitarus 

tel. 535-5000
Hamiltone ir apylinkėse kiekvieną 

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

Kainos 
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra $7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų). 
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

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

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

Darbo valandos: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro visomis dienomis, išskyrus sekmadienius.
Skyrius: 164 Willowdale Avenue, North York, Ontario

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

DABAR 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.

I
I
I
I
j Perkėlimo suma
i
Į Perkėlimo mokestis - 4%
i
j Pristatymas
I

J Viso
i

Siuntėjas:...................................................
iI
I ...................................................................................................... ..
I
II
I .................................................................................................................
I

! Tel: .....................................................

-------------------------------------------- (
JAV dol. Kan. dol. Į

I 
! 

........................   1
I
I

.............. .. ........................ I 
I 
I

....12.00. ....15.00. Į
i t

Gavėjas ; ............................... ,
i 
i 

................................................... I i

Tel:

i 
r 
i 
i 
i I

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.



Po daugelio lietuviškų šeštadienių
Abiturientų išleistuvės - naujų veikėjų sutiktuvės

Nemuno slėnio vaizdas iš Panemunės pilies bokšto Nuotr. Alf. Laučkos

Studentiški nuotykiai sovietmečiu

Vietoj egzaminų - į Saugumo nasrus
VIKTORAS BAKANAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Netrukus sustojam prie ma
syvių geležinių vartų. Į abi 
puses tęsiasi aukšta betoninė 
tvora. “Tai Saugumas!” - ding
telėjo galvon. Vartai greit at
siveria, ir mes {važiuojam vi
dun. Patenkam į kiemų, apsta
tytą aukštais pastatais. Lie
pia išlipti ir vedasi prie nedi
delių pagrindinio pastato du
rų. Jos taip pat greitai atsida
ro ir pamatau ilgę, siaurą kori
dorių. Čia pat dešinėje pro at
viras duris patenkam į nedide
lį kambarį. Įsako sėsti ant ta
buretės prie durų. Priešais 
už stalo sėdi uniformuotas če
kistas, keletas kitų stovi. Ma
no palydovai perduoda sėdin
čiam popierių.

— Pavardė? Vardas? Tėvo 
vardas? - klausia sėdintis.

— Bakanauskas Viktoras, 
Petro.

— Nakonec popalsia! (paga
liau pakliuvai) - džiūgaudami 
šaukia čekistai. Suglumęs, 
sugniuždytas aš tik veblenu:

— Ko Jums reikia? Už ką at
vežėt čia?

Jie kažkam skambina, kalba
si, džiaugiasi. Ateina vis ki
ti čekistai, pasižiūri į mane 
ir šaukia:

— Žiūrėk, pakliuvo! Pagaliau 
sučiupom jį!

— Ko jūs norit? Ko jums rei
kia iš manęs - šluostydamas 
prakaitą, klausiu juos.

Tardo mane
Po ilgų telefoninių ir tarpu

savio pasišnibždėjimų, jau ge
rai sutemus, išveda. Vienas če
kistas euffS^priekyje kitas lydi. 
Ilgai einjįm koridorium, lipam 
aukštyn leidžiamės žemyn. Po 
kelių posūkių vėl kylam aukš
tyn ir einam ilgais koridoriais. 
Pagaliau prie vienų durų su
stojam. Pabeldus jos atsiveria. 
Įeinam į didelį kabinetą. Čia 
jau laukia keletas čekistų. Vėl 
tie patys klausimai:

— Vardas, pavardė, tėvo 
vardas?

Iškrato kišenes ir viską su
deda ant stalo: piniginę, par
kerį, užrašų knygutę ir visas 
kišenėse išbirusias kapeikas. 
Surašo kratos protokolą ir lie
pia pasirašyti. Pasodina netoli 
stalo.

— Tai iš kur gavai šiuos lape
lius, - rodydamas pluoštelį vo
kų, klausia. Žiūriu į vokus ir 

KLB Vankuverio apylinkės pirmininkas BALYS VILEITA Lietuvoje, 
Adutiškio kapinėse prie savo artimųjų kapo

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

nieko nesuprantu.
— Tuos vokus matau pirmą 

kartą, - sakau jiems.
— Nekvailiok! - šaukia. Tai 

tavo ranka užrašyti adresai!
— Kokie adresai? - rėkiu ir aš.
Iš toliau parodo keletą vokų. 

Ant jų rašalu užrašytos pavar
dės, vardai ir adresai. Visi jie 
adresuoti tuometinio Daugų 

rajono kažkokiem žmonėm. 
Žiūriu ir vis tiek nieko nesu
prantu, nes tokių adresų tikrai 
nerašiau.

— Tai tavo braižas? - vėl 
šaukia

Įsižiūrėjęs atidžiau, paste
biu, kad tikrai kažkas mėgino 
pamėgdžioti mano rašyseną, 
bet labai nevykusiai. Mano 
pirmos dižiosios raidės būna 
išraitytos. Čia taip pat iš
raitytos, bet jau iš karto ma
tosi, kad tai padaryta gana ne
vykusiai.

— Argi nematot, kad čia sve
timas raštas? Tai tik netikęs 
pamėgdžiojimas mano braižo! 
- aiškinu apspitusiems čekis
tams.

— Kam dar giniesi? Tai tavo 
raštas! Išraitymai irgi tavo ran
ka rašyti, - vienas per kitą šau
kia čekistai.

— Jeigu netikit, darykit eks
pertizę,—vėl aiškinu.

— Kam ta ekspertizė? Ir taip 
viskas aišku! Sakyk, iš kur ga
vai lapelius?

Apimtas nevilties, galvoju 
tik apie vienintelį dalyką: čia 
man kažkas surengė tikrą nors 
ir nevykusią provokaciją.

Nusirengti nuogai
Tardymas tęsėsi ilgai. Če

kistai visaip grasino ir keikė. 
Išėmę iš voko parodė spaus
dintą ant sąsiuvinio lapo kaž
kokį tekstą. Rodė iš toliau, 
kad negalėčiau perskaityti. 
Ir šiandien nežinau, kas ten 
buvo parašyta. Jie sakė, kad 
tos proklamacijos išimtos iš 
Vilniaus miesto pašto dėžu
čių. Apie tai jie buvo perspė
ti kažkokio “tarybinio” patrioto.

Begaliniai šauksmai ir keiks
mai su vieninteliu klausimu - 
iš kur gavau lapelius, mane 
baisiausiai išvargino. Troš
kau tik vieno: kur nors nugriū
ti ir bent kiek atsikvėpti.

Tik prieš rytą iššaukė ka
reivį, kuris išsivedė mane pa
ėmęs už parankės. Kiek paėję 
koridorium, sustojom prie 
siaurų durų. Kareivis, nepa

leisdamas mano rankos, atra
kino jas ir įėjom į mažą, be 
langų visai tuščią kambarį. 
Palubėje blausiai švietė maža, 
vielomis apraizgyta lemputė. 
Persigandau išvydęs baisų vei
dą: visas išėstas giliomis rau
pų duobutėmis. Viena veido 
pusė tamsiai mėlyna, lyg ap
degusi. “Tikras budelis,-smel
kėsi baisi mintis. - Ką jis su 
manim darys?” Įsakė stotis 
kampe ir nusirengti. Pasiju
tau lyg tigro narve. Štai dėb
čioja jis į mane siauromis aki
mis kibirkščiuojančiu žvilgs
niu, ruošdamasis pulti... Šioje 
aklinoje dėžėje niekas neiš
girs mano riksmo. Drebančio
mis rankomis pradėjau nusi
rengti. Kareivis išsiėmė di
džiulį lenktinį peilį. “Nejau
gi badys mane? - galvojau, iš
piltas šalto prakaito, likęs tik 
su baltiniais.

— Nusirenk nuogai! - su
niurzgė.

Visai pasimetęs, lyg sapnuo
damas, nusitraukiau baltinius 
ir laukiau pačio baisiausio.

— Stok ten! - rodydamas į ki
tą kampą įsakė baisioji žmo
gysta. Jis priėjo prie sumestų 
drabužių, paėmė apsiaustą ir 
ėmė pjaustyti sagas, kabliu
kus. Perrėžė pamušalą, išplė
šė ir pečių vatą, iščiupinėjo, 
išbraukė visas siūles. Tą patį 
padarė su švarku, kelnėmis ir 
kitais drabužiais. Man iš karto 
atsigavo širdis. Pajutau vėl 
grįžtančias jėgas ir gyvenimo 
viltį. Net ir suluošintas karei
vio veidas tapo gražesnis.

Geležiniuose nasruose
Paskui priėjo prie manęs, 

liepė ištiesti rankas, išskėsti 
pirštus, susilenkti, pritūpti, 
išsižioti. Visur viską atidžiai 
apžiūrėjo. Supratau, kad ieš
kojo paslėptų daiktų. Vos bal
su nesusijuokiau iš mane apė
musio siaubo. Buvau skaitęs 
nemažai literatūros apie če
kistų kankinimus, bet tokių 
kratų nežinojau. Vėliau ka
lėjimuose tai tapo įprastu 
reiškiniu.

Po šitos, tiek daug baimės 
įvariusios procedūros, išėjom 
į koridorių ir ėmėm leistis 
laiptais vis žemyn ir žemyn. 
Netrukus atsidūrėm rūsyje 
prieš metalinių virbų vartus. 
Prie jų už staliuko sėdėjo sto
ras, pagyvenęs sargas. Nieko 
nesakęs, jis atrakino vartus, 
kurie baisiausiai žvangėdami, 
girgždėdami atsivėrė, ir mes 
įžengėm į ilgą, silpnai apšvies
tą koridorių. Grindys išklotos 
apšiurusiu kilimu, matyt, gar
sui slopinti. Abiejose pusėse 
rikiavosi geležimi kaustytos 
durys su įmantria atidarinė
jimo — užrakinėjimo įranga. 
Durų centre - apkaustytas lan
gelis su “vilko akimi” - uždeng
ta skardos gabaliuku apvalia 
skylute. Patekau lyg į siaubin
gų pasakų požemio dvasių ka
ralystę. Tolumoje prieblandoj 
kaip šmėklos be garso judėjo 
budintys sargai. Sustojome 
prie durų su numeriu 42. Bu
dintysis pirmiausia žvilgterė
jo kameron pro akutę ir, 
žvangindamas raktų ryšuliu, 
atrakino duris. Sutrinksėjo 
atšaunamos sklendės, sužvie
gė, sucypė ir prasivėrė gele
žiniai nasrai. “Įeik! - tyliai 
burbtelėjo sargas. (Pabaiga)

'SAMOGmA Knygų rišykla 
ĮĮMjf “SAMOGITIA”

) meniškai įriša
knygas bei žurnalus.

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

INGRIDA PIVORIŪTĖ

Iškilmingas Toronto Mairo
nio mokyklos 1994-1995 mokslo 
metų užbaigimas įvyko gegu
žės 19 d. vakare Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje, 
į kurią susirinko nemažas žmo
nių būrys.

Į šviesią ateitį
Jau ir pirmosios tos pras

mingos šventės akimirkos bu
vo jautrios. Atėjus laikui ir 
nurimus salės ūžesiui, tėve
liai, mokytojai, artimieji, drau
gai ir svečiai atsistojo. Susi
kaupę, rimti, jaunatviškai iš
didūs į sceną sulipo šių metų 
aštunto skyriaus ir aukštesnių
jų lituanistinių kursų abitu
rientai. Sugiedotas Tautos 
himnas.

Ir štai prasidėjo tiek daug 
metų lauktas ryžtingo darbo 
vainikavimas.

Maironio mokyklos vedėja G. 
Paulionienė pasveikino visus 
abiturientus, linkėdama, kad 
ir ateity kiekviena diena tu
rėtų tikslą, kad nebūtų tuščių 
valandų. Ji pristatė iškilmių 
vadovę L. Paulionytę, kuri ge
rai atliko savo užduotį.

Abiturientai išklausė nema
žai gražių linkėjimų. Lietuvos 
gen. garbės konsulas H. Lapas 
ragino jaunimą ir toliau žengti 
į gyvenimą su jaunatvišku pasi
ryžimu. Toronto mokyklų tary
bos pirmininkas, Lietuvos kan
kinių parapijos klebonas kun. 
J. Staškus priminė, kad sunku 
žmogui gyventi žemėje, kai jis 
savyje nieko neturi. Jis pra
šė jaunimą nepamiršti savo 
kalbos, tautos ir Dievo. A. Vai
čiūnas, KLB krašto valdybos 
pirmininkas, skatino abitu
rientus ir toliau išlikti gerais 
lietuviais.

Ilgai laukta akimirka
Pažymėjimų įteikimui va

karo vadovė paprašė atsistoti 
aštunto skyriaus abiturientus 
ir pakvietė į sceną konsulą 
H. Lapą, kun. J. Staškų, auk
lėtoją F. Julevičienę, mokyto
ją A. Puzerytę, vedėją G. Pau-

Istorikas iš poetų miesto
Dar viena netektis

A.a. prel. dr. Paulius Jatulis 
(Jatulevičius), palikęs ryškius 
pastoracinės, visuomeninės 
veiklos bei mokslinės srities 
darbų pėdsakus, 1995 m. balan
džio 24 d. Bad Woerishofene, 
Bavarijoje, staiga pasitraukė 
amžinybėn.

Velionis gimė 1912 m. sausio 
31 d. Vabalninke, Biržų apskr. 
Gimnaziją baigė Panevėžyje. 
1927-1934 m. mokėsi Kauno ku
nigų seminarijoje, studijavo 
Vytauto Didžiojo universite
te teologiją ir filosofiją, gavo 
licenciato laipsnį.

1934 m. įšventintas kunigu, 
vikaravo Leliūnuose. Vėliau 
dirbo Anykščių vidurinėje mo
kykloje kapelionu.

Domėdamasis istorija ir ar
chyvais, 1939 m. išvyko Itali
jon, kur studijavo ir 1941 m. 
gavo Šv. Rašto licenciato laips
nį Bibliniame institute, 1948 
m. įsigijo teologijos doktara- 
tą gregoriniame Romos univer
sitete. 1946-1947 m. visoje Ita
lijoje ėjo baltiečių kariuome
nės kapeliono pareigas. 1949 m. 
išvyko į Australiją, apsigyve
no Adelaidėje, kur reiškėsi lie
tuvių sielovadinėje ir visuome
ninėje veikloje. 1952 m. išleis- 
dino knygą apie nuotykingą mi- 
siojonierių gyvenimą “Po tūks
tančiais kaukių”; jo rūpesčiu 
pasirodė ir muz. J. Zdanavi
čiaus parengtas “Mūsų gies
mynas”.

Grįžęs į Romą 1957 m., velio
nis dirbo Vatikano ir kituose 
Italijos archyvuose, tyrinėjo 
Lietuvos Katalikų Bendrijos 
istoriją, rašė lietuvių spau
doje, buvo įsijungęs ir į Vati
kano radijo lietuvių skyriaus 
redakciją.

Italijos archyvuose rinko is
torinę medžiagą apie Lietuvą, 
kai ką paskelbdamas spaudo
je; atliko daug kitų istorinio 
pobūdžio rašto darbų, surinko 
apie du tomus Lietuvos vysku
pų informacinių aktų, redaga
vo ukrainiečių kardinolo J. 
Slipyj leidžiamus “Monumen
tą Ucrainae Historica”. Dirbo 
Lietuvos katalikų mokslo aka
demijos centro valdyboje is
torijos sekcijos archyvaru.

Dr. Antanė Kučinskaitė, da
bartinė Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos (LKMA) 
centro valdybos mokslinė sek-

lionienę. Mokytojai D. Pute- 
rienei, Maironio mokyklos ve
dėjos pavaduotojai, skaitant 
auklėtinių pavardes, buvo 
įteikti užbaigimo pažymėji
mai, leidinys “Mūsų mokykla” 
ir rožės žiedas. Visa tai gavo: 
M. Ambrozaitytė, V. Barakaus- 
kaitė, E. Bušinskaitė, A. Da- 
lindaitė, A. Dunphy, L. Gudins- 
kas, A. Henderson, A. Ignatavi- 
čiūtė, V. Kaleinikaitė, V. Kuli- 
kauskaitė, V. Kušlikis, A. Nak- 
rošius, D. Narušis, N. Nolan, 
V. Petrauskaitė, V. Radtke, M. 
Rovas, A. Sederavičiūtė, I. Se
deravičiūtė, J. Šimonėlis, A. 
Smieliauskas, D. Sonda. Iš viso 
22 jauni Maironio mokyklos 
žiedai.

Aštuntokų auklėtoja F. Ju- 
levičienė išvardijo stropiau
sius, įteikdama jiems premi
jas. A. Smieliauskui paskirta 
S. Bubelienės premija už aukš
čiausius pažymius. A. Rinkūno 
premija už lietuviškumą įteik
ta V. Kaleinikaitei. Draugiš
kumo, A. Puterio premija, ap
dovanojama V. Barakauskaitė.

Išleisdama į gyvenimą savo 
aštuntokus, auklėtoja jiems 
palinkėjo sėkmės ir laimės.

Po to buvo paprašyti atsisto
ti aukštesniųjų lituanistinių 
kursų abiturientai-tės. Atsisto
jo: A. Batūra, P. Dailydė, R. 
Julevičiūtė, L. Kaleinikaitė, 
V. Liačas, B. Lukšėnaitė, G. 
Neimanas, A. Paškus, J. Radze
vičius, P. Repšys, R. Slapšytė, 
Rūta Tumosaitė, Rasuolė Tu- 
mosaitė. Pažymėjimus įteikė 
konsulas H. Lapas, kun. J. Staš
kus, auklėtoja L. Underienė, 
istorijos mokytoja I. Ehlers, 
tikybos mokytojas kun. E. Put
rimas, vedėja G. Paulionienė.

Lituanistinių kursų abitu
rientų tarpe taip pat išskirti 
geriausi. Auklėtoja, mkt. L. 
Underienė paskelbė darbš
čiausius. S. Bubelienės pre
mija už aukščiausius pažymius 
skiriama Rasuolei Tumosaitei 
ir P. Repšiui. A. Rinkūno pre
mija už lietuviškumą apdova
nojama B. Lukšėnaitė. Drau
giškumo, A. Puterio premija,

palietė lietuvius

retorė, “Dienovidžio” 1995 m. 
gegužės 5 d. laidoje, paliesda
ma velionies nuopelnus, pažy
mi, kad velionis nestokojo is
toriko gabumų, jam rūpėjo ar
chyvai ir moksliniai darbai.

Nemažai straipsnių istorinė
mis temomis yra paskelbęs 
Lietuvių enciklopedijoje; ty
rinėjo Lietuvos vietovių ir 
šventovių praeitį. Dešimta
jame LKMA suvažiavime skai
tė paskaitą apie lietuvių pa
stangas įsteigti Katalikų Bend
rijos provinciją Lietuvoje; 
daug darbo įdėjo į LKMA isto
rikų sekcijos leidinį “Fontes 
historiae Lituaniae”, kurio 
trys stambūs tomai išleisti 
Romoje. Deja, rengiamam 
LKMA Metraščiui žadėtų 
straipsnių nebespėjo atsiųsti.

Pastaruosius keletą metų 
velionis talkino Bad Woeri
shofene gyvenančiam Europos 
lietuvių vyskupui Antanui 
Deksniui.

Velionis palaidotas 1995 m. 
balandžio 27 d. Bad Woerisho
fene. Ramus Bavarijos kampe
lis - kukli nuošali vietovė, atsi
tolinusi nuo triukšmingų Euro
pos centrų, priglaudė kuklų, 
bet daug svarbių darbų atliku
sį mūsų poetų miesto Vabal
ninko sūnų. Dirbti archyvuo
se - tai tartum nusileisti į po
žemines aukso kasyklas, kur 
nematomas žmogus iškasa 
brangaus turto.

Č. Senkevičius
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DARIUS SONDA ir VILTĖ BARAKAUSKAITĖ, Toronto Maironio mokyk
los aštuntojo skyriaus abiturientai, taria atsisveikinimo ir padėkos žodžius 
Prisikėlimo parapijos salėje surengtoje mokslo metų užbaigimo iškil
mėje gegužės 19 d. Nuotr. V. Tamulaičio

suteikiama Rasuolei Tumo
saitei.

Istorijos mokytoja I. Ehlers 
taip pat išskyrė pareigingiau- 
sius. Tai - J. Radzevičius, Ra
suolė Tumosaitė, B. Lukšėnai
tė. Jie geriausiai įsisavino 
Lietuvos istorijos žinias.

Padėkos ir dovanėlės
Vakaro dalyviai išklausė 

abiturientų atsisveikinimus. 
V. Barakauskaitė ir D. Sonda 
aštuntokų vardu prisiminė 
mokslo metų išdaigas. Į pri
siminimų pynę įaudė ir padė
kas mokytojams. Mokiniai pa
tys pažvelgė į ateitį, kad jie 
tikrai jau žengia į gyvenimą. 
Jie perdavė mokyklos raktus 
kitų metų aštuntokams kaip 
tęstinumo simbolį.

Lituanistinių kursų abitu
rientų vardu atsisveikino R. 
Slapšytė, Rasuolė Tumosaitė 
ir V. Liačas. Kreipdamiesi į 
mokytojus, tėvus, draugus, 
jie humoro nevengdami dali
josi savais atsiminimais apie 
mokyklą, kartu nuoširdžiai 
dėkodami mokytojams bei 
tėvams.

Po to mokyklos vedėja bei 
KLB švietimo komisijos pirm. 
G. Paulionienė dėkojo ir sim
boliškomis dovanėlėmis apdo
vanojo tėvų komiteto pirmi
ninkę B. Batraks, už leidinio 
paruošimą V. Baliūnienę, R. 
Jonaitienė ir B. J. Danaičius, 
atsisveikinant mokytojus J. 
Neimanienę, N. Marijošienę, 
I. Repšienę, L. Narušį, L. Pau
lionytę, N. Benotienę, už de
šimties metų mokytojavimą 
L. Underienę.

Gražūs pasirodymai
Meninę iškilmių dalį pra

dėjo Maironio mokyklos kank
lininkės, kurioms vadovauja 
Ž. Janeliūnienė, D. Radtkė 
ir L. Paulionytė. Jas sekė mo
kyklos choras. Akomponuojant 
muz. J. Govėdui, jaunieji pa
dainavo penkias nuotaikingas 
dainas. Tai dėka mokyklos 
darbščiųjų ir išradingų mu
zikos mokytojų D. Viskontie- 
nės, R. Bukšaitytės, N. Beno-

Toronto aukštesniųjų lituanistinių kursų istorijos mokytoja L EHLERS ir 
premiją už aukščiausius pažymius bei pareigingumą gavusi abiturientė 
RASUOLĖ TUMOSAITĖ mokslo metų baigimo šventėje, 1995 m. gegužės
19 d. Prisikėlimo parapijos salėje

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
SSSS SIUNČIAME DOLERIUS l LIETUVĄ $$$$
Greitai ir garantuotai pristatome 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.
Siunčiama suma ............... ............... $ ........................$ ........................
Patarnavimas 4% arba 3%............... .......................

................. 12.00 .........$15.00
Iš viso:....................................... S ....................00 $ .................. 00
Siuntėjas:................................ ......... Gavėjas:..............................

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

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

GIEDRA PAULIONIENĖ, ilgame
tė Toronto Maironio mokyklos ve
dėja, KLB švietimo komisijos pir
mininkė, mokslo metų užbaigimo 
šventėje gegužės 19 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje sveikina abitu
rientus, tėvus ir mokyklos rėmėjus 

Nuotr. V. Tamulaičio

tienės bei jų padėjėjo L. Na- 
rušio.

Pasivaišinę gardžiais, po
nios J. Gurklienės paruoštais, 
patiekalais, susirinkusieji ne 
ilgai dalinosi mintimis. Jų dė
mesys vėl buvo patrauktas 
scenon.

Žiūrėjome aštunto skyriaus 
abiturientų, jų auklėtojos pa
ruoštą trumpą pasirodymą 
“Labas, jaunyste”. Taip pat su
sikaupę klausėmės lituanis
tinių kursų abiturientų žodžių 
bei prisiminimų. Iš jų lūpų 
sklido poezija, proza, perpin
ta skaidrių vaizdais. Tą meni
nę dalį jie pavadino “Mūsų aki
mirkos”. Nėra abejonės, kad 
šios šventės dalyviai išsinešė 
puikių įspūdžių.

Maironio mokykla dėkoja 
Prisikėlimo parapijos klebo
nui kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už patalpas, mokyklos tėvų 
komitetui už nenuilstamą 
triūsą, J. Gurklienei už skanų 
maistą bei visiems iškilmių 
dalyviams.

Nuotr. V. Tamulaičio



Gyvenimiškos minties žmogus II
Žymusis filosofas velionis dr. JUOZAS GIRNIUS: pagrindiniai jo rūpesčiai — 

lietuviškumas, kultūra, krikščionybė atnaujintu pavidalu
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□ KULTIMEJE VEIKLOJE
Prof. KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Turbūt ne vien tik aplinky
bių verčiamas, bet ir iš prigim
ties Girnius nebuvo filosofas 
analitikas, atsidavęs abstrak
čiom sąvokom ir jų analizei. 
Studijų metu Kaune su tokia 
filosofija turėjo susidurti daž
nai per Stasio Šalkauskio ir 
Prano Kuraičio paskaitas. Ta
čiau šalkauskiško sauso, aka
deminio dėmesio sąvokom, jų 
aptarimui bei klasifikacijai, 
šalkauskiško filosofavimo bū
do nepasisavino. Girniaus sti
lius buvo daugiau literatūri
nis, kupinas sentencijų. Toks 
stilius geriau ir tiko jo filo
sofavimo turiniui, nes Girnius 
pirmoje vietoje buvo filosofas 
moralistas, savo raštais ir vi
sa savo idėjine veikla siekiąs 
skatinti, kultūrinti, lietuviuo
se ugdyti ištikimybę savo tau
tai ir krikščionybei.

Pagrindinės gairės
Lietuviškumas, kultūra ir 

krikščionybė buvo jo pagrin
diniai dalykai. Jam rūpėjo ne
priklausoma Lietuva, kuri bū
tų ir kultūringa, ir krikščio
niška. Spėju, kad Girniaus at
veju ištikimybės pabrėžimas 
nebuvo išdava vien tik prisi
rišimo prie savo gimtos žemės, 
nors tokių nusiteikimų jis ne
stokojo, ir paskutinį kartą vy
ko Lietuvon dar kartą pamaty
ti gimtinės Alaušo ežero.

Prie patriotizmo jungėsi są
moningesni moraliniai moty
vai. Jam rūpėjo žmogaus lais
vės problema, laisvės išsau
gojimas mūsų laikais, kai, jo 
nuomone, gresia “bemintiji- 
mo” pavojus, kai visi esame 
verčiami savo pažiūrų sudary
mą patikėti kitiems. Ši pro
blematika, aišku, nėra Girniui 
originali. Ją pabrėžia Gir
niui artimiausi mūsų laikų 
filosofai. Tačiau Girniaus 
sprendimas yra savotiškas. 
Pagal daugelį, mūsų laikais 
laisvę ir individualumą te
galima išreikšti gaminant kuo 
daugiau stulbinančių idėji
nių bei meninių naujovių. O 
Girniui — priešingai. Laisvę 
išsaugo sąmoninga, protau
janti ištikimybė tam, kas pa
stovu ir tikrai vertinga.

Ryšiai su rašytojais
Jo ryšius, asmeninius ir idė

jinius, su išeivijoje iškilusiais 
rašytojais liudija įvadinis jo 
straipsnis “Žmogaus prasmės 
žemėje poezija (atėjus mūsų 
poezijos trečiajai kartai)”, 
paskelbtas Kazio Bradūno re
daguotoje jaunųjų poezijos 
antologijoje Žemė 1951 me
tais.

Apie žemininkų poetų kartą 
dar rašė Literatūros lankuo
se 1952 metais “Grįžtant prie 
‘Žemės’,” o apie lietuvių lite
ratūrą apskritai —1968 metais

Atsiųsta
Stefan Cardinal Wyszynski, ALL 

YOU WHO LABOR. Work and the 
Sanctification of Daily Life. So
phia Institute Press, Manchester, 
New Hampshire, 1995, p. 192. Eng
lish translation.

ČIURLIONIS: PAINTER AND 
COMPOSER. Collected Essays 
and Notes, 1906-1989, with 209 
illustrations. Editor - Stasys Goš
tautas, associate editor - Birutė 
Vaičjurgis-Šležas. Art Editor - 
Rimtautas Gibavičius, Art Super
visors - Vilius Ambrazevičius 
and Saulius Chlebinskas. Pub
lished in cooperation with The 

Dail. DANGUOLĖ JURGUTIENĖ, “Nakties žiedas”. Abstraktinio pobūdžio paveikslas, dalyvavęs daugelyje parodų

Kazio Bradūno redaguotame 
leidinyje Lietuvių literatūra 
svetur straipsnyje “Visumos 
žvilgis į mūsų egzodo literatū
rą”. Minėdamas Literatūros 
lankus savo raštų sąraše, pri
dėjo dar ir sekančią pastabą: 
“Literatūros lankų numeriai 
savo formatu yra ‘paklodės’ — 
tokio aukščio, kad į lentynas 
jų įstatyti negalima”.

Dažnas lietuvis išeivis Ame
rikoje, bent pradžioje, į dr. 
J. Girnių žiūrėjo su tam tikra 
baime, kaip į aštrų, tiesių žo
džių nevengiantį kritiką. Gal 
stipriausiai šis polinkis pasi
reiškė 1958 metais Aiduose 
pasklebtame straipsnyje “Pa
sipriešinkime kultūriniam 
nuosmukiui”, kuriame reika
lavo, kad kultūrinėje veiklo
je būtų laikomasi atitinkamų 
normų, vardan patriotizmo ir 
lietuvybės išlaikymo never
tinant kūrinių, kurie iš tiesų 
neturėjo jokios literatūrinės 
ar meninės vertės. Su savo 
“bostoniškiais draugais” Jur
giu Gimbutu ir Viktoru Vizgir
da jis sudarė iniciatyvinę 
grupę ir išeivijos spaudoje 
paskelbė šešiasdešimties iš
eivijos kultūrininkų, “įvai
raus amžiaus ir šiaipjau vi
sai skirtingų nusistatymų”, 
pasirašytą atsišaukimą kul
tūrinio nuosmukio tema. Gir
niaus žodžiais, “sulaukta ne
įprastai plataus atgarsio”.

Liberalizmas ir krikščionybė
Pagarsėjęs kovoje prieš 

kultūrinį nuosmukį, jis daly
vavo 1959 m. išleistame kolek
tyviniame leidynyje Lietuviš
kasis liberalizmas (redaga
vo Vytautas Kavolis). Ryšys 
atsirado, kai šiek tiek jaunes
nis Kavolis, siekdamas dokto
rato Harvardo universitete, 
dažnai apsilankydavo Girnių 
bute. Šalia paprasto žmogiško 
bendravimo, Kavolį turėjo do
minti proga ideologiškai pa
gundyti ir į liberalų eiles 
pritraukti jėgų iš tuo metu žy
miai pajėgesnio katalikiško 
sparno.

Girniaus straipsnio tema 
— “Liberalizmas ir krikščio
nybė”. Jame, lyg norėdamas 
didinti bendros kalbos gali
mybę, Girnius tvirtina, kad 
liberalizmas yra moralinė są
voka, kurios nereikia tapatin
ti su bet kokia konkrečia pa
saulėžiūra. Būti liberalu, jo 
nuomone, “tai laikytis tole
rancijos santyky su žmogumi 
ir kovoti už sąžinės laisvę vi
suomenėje modernios demo
kratijos pagrindu”. (Lietuviš
kas liberalizmas, red. Vytau
tas Kavolis, išleido Santaros- 
Šviesos federacija, 1959 m., 
p. 49).

Šitaip supratus liberaliz
mą, iš principo negali būti 
konflikto tarp liberalizmo ir

Institute of Lithuanian Studies, 
Inc., Chicago, IL, USA. Typeset 
in USA by “Draugas”, printed in 
Lithuania by “Spindulys”, Vil
nius “Vaga” 1994, p. 360. Leidinys 
gaunamas “Drauge” (4545 W. 63 rd. 
St., Chicago, Il 60629, USA). Kai
na - 25 JAV dol., pasiuntimas - 
3JAVdol.
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psi. ir viršeliai. Iliustruotas žur
nalas anglų kalba. Leidžia Bal- 
tech Publishing, P. O. Box 225, 
Lemont, IL 60439-0225. Metinė 
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krikščionybės, nes tai ne tos 
pat plotmės dalykai: libera
lizmas esąs tam tikras morali
nis nusiteikimas į žmogų ir 
visuomenę, o krikščionybė — 
tam tikra, metafiziškai krei
pianti dėmesį į ryšius tarp 
žmogaus ir antgamtinės tikro
vės.

Tačiau istorijoje dažnai yra 
pasireiškusios kovos tarp li
beralų ir krikščionių. Girnius 
tai aiškina tuo, kad libera
lizmo idėjos pradėjo reikštis 
pasaulėžiūriniame kontekste, 
“kuris buvo nesuderinamas su 
krikščionybe”. Iš kitos pusės, 
jo nuomone, katalikų tarpe la
bai lėtai vyko valstybinės re
ligijos statuso atsisakymas: 
“Kad tačiau ‘valstybinės reli
gijos’ sąvoka, ilgai krikščio
nis suvedžiojusi kovoti dėl 
tradicinės valstybės formos, 
nebuvo esmiškai susijusi su 
pačios krikščionybės esme — 
esame tik neseniai praregė
ję”. (T.p., p. 58).

Ateitininkų priešakyje
Vadovavimas ateitininkams 

— buvo Ateitininkų federaci
jos vadu 1963-67 metais — taip 
pat neapsiėjo be tam tikro ašt
rumo ir įtampos. Šiame katali
kų judėjime negalėjo neatsi
spindėti kovos tarp krikščio
nių demokratų ir Lietuvių 
fronto bičiulių. Iš dalies tai 
buvo kartų kova, frontinin
kams atstovaujant jaunesnia
jai kartai. Bet tuo pačiu tai 
buvo idėjinė kova, kylanti iš 
skirtingos politinės patirties. 
Fronto užuomazgą sudarė jau
nieji Dvidešimto amžiaus ka
talikai. Juos formavo pasiprie
šinimas Smetonos režimui ir 
kelių dažnai labai skaudžių 
rezistencijų patirtis. (Prisi
mindamas politinius išeivijos 
vaidus karui pasibaigus, Juo
zas Brazaitis, artimas Gir
niaus bičiulis, skausmo per
sunktu balsu kartą pasakė, 
kad daug to meto veikėjų ne
mokėjo veikti “konspiracijos” 
sąlygomis). Girnius buvo fron
tininkų žmogus, ir jo išrinki
mas 1963 metų vasarą ateiti
ninkų federacijos vadu ne
apsiėjo be politinių aistrų.

Iš ateitininkams skirtų ra
šinių pirmasis turbūt buvo 
paskelbtas 1961 metais Atei
tyje — “Jaunystės dvasios!” 
Tai jubiliejinio ateitininkų 
kongreso baigiamasis žodis, 
kurį įtraukdamas į savo leidi
nių sąrašą jis palydėjo paslap
tinga pastaba: “Teko kalbėti 
tokiomis aplinkybėmis, kad 
tai tapo man lemtingu nuo
sprendžiu”. Kokios buvo tos 
aplinkybės, turės išaiškinti 
biografai. Gal taip nurodomas 
apsisprendimas sutikti kandi
datuoti į federacijos vadus, 
o gal apsisprendimas viešai 
save jungti su katalikų judė
jimu, tuo nutraukiant ryšius 
su liberaliu išeivijos sparnu, 
o gal į visiškai ką kitą tik 
jam vienam težinomą.

Tapęs ateitininkų vadu, 1964 
metais krikščionių demokra
tų leidžiamame žurnale pa
skelbė straipsnį “Politinės 
skirtybės ateitininkiškojo bro
liškumo žvilgiu”. Dar kelių 
ateitininkams skirtų kalbų 
pavadinimai ryškina jo filo
sofo moralisto vaidmenį: “Ne 
pasroviui, o savuoju keliu” 
ir “Ne tikrovės drumzlėse, o 
idealo šviesoje”, abu išspaus
dinti 1965 metais. Jau minėta 
knyga Idealas ir laikas taip 
pat skirta ateitininkams.

Žymusis lietuvių filosofas dr. JUOZAS GIRNIUS atokvėpio metu Bostone
Nuotr. Vyt. Maželio

Cikagiečio eilėraščiai Lietuvoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Apie Donių Remį jau pernai 
teko paminėti jo poetinius ga
bumus. Jis gyvena netoli nuo 
Čikagos esančiame Clarendon 
Hills miestelyje, bet turi bu
tą ir Palangoje, kur jau ketvir
ti metai iš eilės po pusmetį 
praleidžia.

Šiemet jis į gimtinę išsiruo
šė kiek anksčiau — vasario 
10 d. atšventęs savo 70-jį gim
tadienį, Palangon pajudėjo 
kovo antroje pusėje. Šį kartą 
jis išsivežė medžiagą ketvir
tajai poezijos knygelei.

Kai paskutinę dieną Čikago
je buvome ,.susitikę, Donius 
išdavė paslaptį, jog naujau
sias rinkinys vadinsis “Sva
jonių gėlės” (pirmojo rinkinio 
vardas — “Išsipildymo sala” — 
1992 m., o po to “Auksinė va
sara” ir “Išlikęs džiaugsmas”). 
Ir štai š. m. gegužės pradžio
je gaunu jo “Svajonių gėles”. 
Nors Palanga nuo Čikagos to
lokai, tačiau paštas iš Lietu
vos, palyginus, gerai keliauja.

Naujausias rinkinys, kaip ir 
ankstesnieji, turi 64 pusla
pius. Išleistas 700 egzemplio
rių tiražu. Šis rinkinys turi 
du skyrius — “Gyvenimo vin
giuose” ir “Žvaigždžių takais”. 
Prasmingas yra šio antrojo 
skyriaus motto: “Bet širdyje 
žydėjo gėlės, — ir jų nesunai
kins nei skausmas, nei audra.”

Leidiniai — minkštais virše
liais, spausdinti nepergeriau
siame popieriuje, tačiau mie
la paimti juos į rankas. Tai 
jau dailininkės J. Daukantai- 
tės nuopelnas.

Atnaujinta katalikybė
Savo autentišką katalikiš

ką tikėjimą jis jungė su tam 
tikru antiklerikalizmu, tiek 
asmeniniuose pokalbiuose, 
tiek raštuose. Antrąjį Vati
kano susirinkimą jis vertino 
teigiamai, jame matydamas 
Katalikų Bažnyčios atsinau
jinimo pradžią: “Du šio isto
rinio momento bruožai yra 
ypatingai pabrėžtini: 1. Baž
nyčios atsiskleidimas moder
niam pasauliui ir 2. tuo pa
čiu pasauliečių savito ir sa
varankiško vaidmens iškėli
mas Bažnyčios misijoje”. Pa
gal jį, Bažnyčios atsiskleidi
mas moderniam pasauliui yra 
“jieškojimas vienybės tarp 
religijos ir kultūros”.

Moderni kultūra yra seku- 
liari, nuo religijos nepriklau
soma ir tuo skiriasi nuo iš es
mės sakralinės viduramžių 
kultūros. Ligi Antrojo Vati
kano Bažnyčia modernųjį pa
saulį smerkė ir bandė teisi
nių struktūrų dėka jį pririšti 
prie religijos, siekdama for
malaus kultūros pavaldumo 
Bažnyčiai. Šios pastangos 
buvo ne vien tik nesėkmin
gos, bet ir klaidingos nes 
“naujaisiais amžiais kultūra 
laimėjo pasaulietinį savaran
kiškumą ir jo nebeatsižadės,

DONIUS REMYS, atsisveikindamas 
su Čikaga, pakeliui į Palangą, ran
koje laiko “Tėviškės žiburius”

Nuotr. Ed. Šulaičio

Gaila, kad D. Remys savo 
poezijos leidinių neplatina 
Š. Amerikoje, o tik Lietuvoje. 
Nemažą tiražo dalį padovano
ja įvairioms bibliotekoms, mo
kykloms.

Lietuvoje jo poeziją yra 
spausdinęs ne vienas leidi
nys. Jis pats buvo pakviestas 
ir pernai poeziją skaitė gim
tuosiuose Mažeikiuose bei ki
tur. Praėjusiais metais žemai
čių kalba leidžiamas laikraš
tis “Žemaitiu žemė” išspaus
dino jo žemaitiškai parašytą 
kūrinį “Mona žemė”. Įdomu, 
kad šių metų kovo mėnesį Lie
tuvos moksleivių meninio 
skaitymo šventėje Ignalinoje 
šį eilėraštį deklamavęs vil
nietis jaunuolis V. Buika ta
po laureatu V-IX skyrių gru
pėje.

nes ir nėra pagrindo jam at
sižadėti”.

Modernią kultūrą tegalima 
atreliginti tiktai iš vidaus: 
“Pasaulietiškai savarankišką 
kultūrą iš naujo susieti su re
ligija — tai ją iš vidaus pa
šventinti paties žmogaus atsi
skleidimu antgamtinei tikro
vei”. Girniaus nesuprasime 
manydami, kad pagal jį kata
likai turėtų mėgdžioti komu
nistus ir slaptai sulindę į 
svarbias vietas įvykius kreip
ti Bažnyčios naudai. Jo mintis 
visai kitokia: kultūros ir re
ligijos vienybė bus atstatyta 
tiek, kiek patys kultūros kū
rėjai bus autentiškai tikin
tys. Cituoju: “Neįmanoma ki
taip modernios kultūros gai
vinti krikščioniškąją dvasia, 
kaip patiems aktyviai įsijun
giant į mokslus, į menus, į vi
suomeninius rūpesčius. Šia 
prasme kultūrinis aktyvumas 
tampa pačiu krikšioniškojo 
apaštalavimo imperatyvu”.

Šias tezes išdėstęs knygoje 
Idealas ir laikas, Grinius 
prisimena vieno prelato pa
stabą, kad Amerikai reikia 
šventųjų o ne intelektualų, 
ir atsako girniška replika: 
“Lyg intelektualai negalėtų 
būti šventieji ir lyg tik tam
suoliai į juos tiktų”. (Idealas 
ir laikas 1966, psl. 19-21).

Niujorkietis dail. Juozas Bag
donas, tapybą studijavęs Kauno 
meno mokykloje, Vokietijon pa
sitraukė 1944 m., o iš jos emigra
vo Kolumbijon. Ten reiškėsi kera
mikoje. Persikėlęs į JAV, susido
mėjo abstraktine tapyba. Š. m. 
kovo 12 d. jis pasiuntė 160 tokių 
tapybos kūrinių Lietuvon.

Čikagos lietuvių opera šieme
tinio jau trisdešimt devintojo pa
vasarinio sezono premjerai pasi
rinko žydų kilmės pracūzų kom
pozitorių Georges Bizet (1838- 
1875) ir jo 1863 m. sukurtą trijų 
veiksmų operą “Perlų žvejai”. 
Vienintelis šios operos spektak
lis, kurį būtų galima vadinti prem
jeriniu Čikagos lietuviams, įvyko 
gegužės 14 d. popietę Mortono 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Rampos šviesą Čikagoje jis išvy
do tik Lietuvos operos ir baleto 
teatro Vilniuje didelės pagalbos 
dėka. Iš tikrųjų Čikagos lietuvių 
opera, kuria didžiavomės porą 
dešimtmečių, jau yra mirusi. Pa
seno kadaise išeivijoje turėti so
listai, o naujų neišsiauginome. 
Iš Čikagos lietuvių operos liko 
tik jos meno vadovas ir dirigen
tas Alvydas Vasaitis, vėliau iš 
Lietuvos atvažiavęs, Čikagoje 
įsikūręs ir chormeisteriu tapęs 
muz. Ričardas Šokas, akompania
toriumi talkinantis čikagietis 
pianistas Manigirdas Motekai- 
tis, liko ir sparčiai senstantis 
choras. Jam sustiprinti šiemet iš 
Vilniaus buvo atsivežti: sopranas 
Virginija Jackevičiūtė, tenorai 
Kęstutis Alčiauskis, Edmundas 
Kuodis, Audrius Rubežius, Vai
das Vyšniauskas.

Visus “Perlų žvejų” vaidmenis 
atliko iš Vilniaus atskridę Lietu
vos operos solistai: Leilos — so
pranas Ramutė Tumaliauskaitė, 
Nadiro — tenoras Bronius Tama
šauskas, Zurgos — baritonas Ar
vydas Markauskas, Nourabado — 
bosas Liudas Norvaišas. Dainuoti 
Čikagon pirmą kartą buvo atvy
kusi tik pagrindinio moters vaid
mens atlikėja sopranas R. Tuma
liauskaitė. Baritonas A. Markaus
kas Čikagos lietuvių operos pa
statyme dainavo jau šeštą kartą, 
bosas L. Norvaišas — trečią, te
noras B. Tamašauskas — antrą 
kartą. Neužmirštinas jau ne pir
mas atvykimas Čikagon Lietuvos 
operos ir baleto teatro vyr. rež. 
Eligijaus Domarko. Spektakliui 
pasibaigus, didelis darbas buvo 
užbaigtas vakariene Jaunimo 
centro salėje. Ją surengė Čika
gos lietuvių operos šiemetinė val
dyba: pirm. Vytautas Radžius, 
vicepirmininkai Jonė Bobinienė, 
Vytautas Aukštuolis, Romas Bur- 
neikis ir Jurgis Vidžiūnas, sekr. 
Dalia Stankaitienė, ižd. Algirdas 
Putrius. Visiems padėkojo Čika
gos lietuvių operos valdybos pirm. 
V. Radžius ir meno vadovas bei 
dirigentas Alvydas Vasaitis.

Vienas Čikagos lietuvių ope
ros spektaklis nepadengia jo at
neštų išlaidų. Tad jau tradicija 
tapo tas išlaidas sumažinti atski
rai surengiamu choro ir spektak
lyje dalyvavusių solistų koncer
tu. Šiemet tas koncertas įvyko 
gegužės 21, sekmadienį, Jaunimo 
centre. Malonia staigmena kon
certo dalyviams tapo trijų jaunų 
tenorų — Kęstučio Alčiauskio, 
Audriaus Rubežiaus ir Vaidoto 
Vyšniausko įsijungimas į šį baig
minį išvykos Čikagon koncertą. 
Oficialiai jie buvo atvykę talkinti 
Čikagos lietuvių operos chorui 
“Perlų žvejuose”. Tačiau iš tik
rųjų jie nebuvo choristai, bet 
dainavimą Lietuvos muzikos aka
demijoje studijuojantys busimieji 
solistai, jau turintys gerą pradžią 
balso pastatyme. Iš jų Lietuva 
gali susilaukti trijų gerų operos 
solistų. Baigminį atsisveikinimo 
koncertą Čikagoje jie papildė 
tarptautiniais klasikais laikomų 
kompozitorių populiariųjų operų 
arijomis bei duetais. Tenoras K. 
Alčiauskis ne tik dainavo, bet ir 
birbyne pagrojo “Raliavimus”. 
Solistų koncertą arija iš Balio 
Dvariono operos “Dalia” pradėjo 
tenoras Edmundas Kuodis, Čika
gon atvykęs tik kaip choro tal
kininkas. Klausytojai ypač šiltai 
sutiko sol. E. Kuodžio ir sol. R. 
Tumuliauskaitės su vyrų choru 
padainuotą duetą iš J. Strausso 
operetės “Čigonų baronas”. Kiti 
solistai taip pat dainavo operų 
arijas, paįvairintas duetais, lie
tuvių kompozitorių harmonizuo
tomis liaudies dainomis. Solis
tams iš Vilniaus buvo suvaržytas 
vizų išdavimas JAV ambasadoje 
Vilniuje. Mat nenorima, kad jie 
po operos spektaklio pasiliktų 
pasipinigavimo koncertams. Šią 
problemą asmeninių pažinčių dė
ka sutvarkė aukštas JAV parei
gūnas Valdas Adamkus.

Elektrėnų kultūros rūmuose 
įvykusiame labdaros koncerte 
programą atliko P. Tamošaičio 
vadovaujamas “Sutartinės” an
samblis. Koncertą surengė Tėvy
nės sąjungos Trakų skyriaus Elek
trėnų grupė.

Tarpukario Lietuvos prezi
dentų Kazio Griniaus (1866- 
1950), Antano Smetonos (1874- 
1944) ir Aleksandro Stulginskio 
(1885-1969) atminimo įamžinimu 
rūpinasi speciali komisija Lietu
voje. Jau yra paruošta spaudai 
dr. Alfonso Eidinto monografija 
apie Aleksandrą Stulginskį. Is
torikas Liudas Truska rašo kny
gą “Antanas Smetona ir jo lai
kai”. Lietuvoje taipgi planuoja
ma išleisti išeivijoje pasirodžiu
sią Aleksandro Merkelio knygą 
“Antanas Smetona. Jo visuome
ninė, kultūrinė ir politinė veik
la”. Komisija pritarė pasiūlymui 
įsteigti A. Smetonos, K. Griniaus 
ir A. Stulginskio stipendijas di
plomatijos, medicinos, kitų pa
našių sričių studijoms užsienyje.

Lietuvoje gimusi poetė Aldona 
Gustas, gyvenanti Vokietijoje, 
eilėraščius rašo vokiečių kalba. 
Jos poezijos motyvų vakarą “Vai
kystė. Meilė. Patirtis. Eilėraš
čiai. Muzika. Šokis.” gegužės 10 
d. Jaunimo teatro “Salėje 99” vil
niečiams surengė rež. Juozas Po
cius ir Vokietijos ambasados Vil
niuje kultūrinių reikalų atstovas 
Ronaldas Miunchas. Vakaro pro
gramą lietuvių ir vokiečių kalbo
mis atliko aktoriai Janina Mate- 
konytė, Irena Tumavičiūtė, ma
žoji Ulijona, Geraldas Žilėnas, 
Arnoldas Gurinavičius ir baleto 
grupė “Polėkis”. Jaunimo teatro 
direktorius Jonas Vaitiekaitis ir 
Vokietijos ambasados kultūrinių 
reikalų pareigūnas R. Miunchas 
džiaugiasi lietuviško teatro ir 
vokiškos ambasados suartėjimu.

Lietuvos esperantininkų Kau
ne leidžiamas žurnalas “Litvo ste- 
lo” (“Lietuvos žvaigždė”) paskel
bė vysk. Antano Baranausko 
“Anykščių šilelio” vertimą espe
ranto kalbon. Poemą išvertė šio 
žurnalo red. Stasys Čeliauskas ir 
ją iliustravo dail. Jono Kuzmins- 
kio linoraižiniais. Zenonas Mi
kalauskas, pateikdamas daugiau 
informacijos, “Lietuvos arde” 
rašo: “Pirmasis ‘Anykščių šile
lį’ į esperanto kalbą vertė Kle
mensas Naudžiūnas. Bet tai buvo 
pažodinis vertimas.. Jo fragmen
tai išspausdinti Japonijos žur
nale ‘Oometo’. Stasys Čeliaus
kas eilėmis išvertė visą poemos 
tekstą. Jis sako, kad spausdini
mui siūlyti ryžosi tik septintąjį 
vertimo variantą. Esperanto kal
boje nėra jaustukų, ištiktukų, 
gausybės maloninių ir mažybinių 
daiktavardžių formų, kurių tiek 
daug poemoje. Todėl teko gerokai 
pasukti galvą, stengiantis, kad 
vertimas būtų kiek galima pana
šesnis į orginalą ...” Sovietinės 
okupacijos metais esperanto kal
bon jis yra išvertęs Eduardo Mie
želaičio “Žmogų”, Salomėjos Nė
ries “Eglę žalčių karalienę”, Jus
tino Marcinkevičiaus, Vlado Mo
zūriūno bei kitų lietuvių poetų 
eilėraščių.

Tarptautinis Lietuvos teatro 
festivalis “LIFE-95” Vilniuje įvy
ko gegužės 12-20 d.d. “LIFE” pa
vadinimui yra paimtos dvi pirmo
sios dviejų angliškų žodžių raidės 
— Lithuanian ir FEstival. Lietu
vos teatrams jame atstovavo: Vil
niaus mažasis dramos teatras — 
su G. Kanovičiaus spektakliu 
“Nusišypsok mums, Viešpatie” 
(rež. R. Tuminas), Vilniaus dra
mos teatras — A. Vadenskio ir D. 
Charmaso — “Senė-2” (rež. O. 
Koršunovas), to teatro mažojoje 
salėje — A. Čechovo “Trys sese
rys” (rež. E. Nekrošius), pagal 
A. Puškiną E. Nekrošiaus sukur
tas ir režisuotas spektaklis “Mo
cartas ir Saljeris. Don Chuanas. 
Maras”. Iš Britanijos tarptauti- 
nin “LIFE-95” festivalin įsijun
gė People Show grupė su progra
ma “People Show 100”, iš JAV — 
dainininkė Diamanda Galas su 
“Paskutiniojo teismo diena”, iš 
Anglijos — Opera Circus su spek
takliais “Be gėdos! Nemorali is
torija”, “Žudyk mane, tave aš 
myliu”, iš Belgijos — Les Ballets 
C. de la B. su baletišku spektak
liu “Bonjour Madame . . .”, iš 
Prancūzijos — Cosmos Kolej su 
vaizdinės poezijos spektakliu 
“Odisėjas išvirkščiai”, iš Rusi
jos — K. Stanislavskio teatras 
su “Plikagalviu brunetu” ir “Gru
biu saulėlydžiu”, iš Ispanijos 
Xarxa teatras — su tunelio po 
Lamanšu atidarymui skirtu spek
takliu “Burės ir vėjai”, iš Pran
cūzijos — Turbo Cacahuete saty
rikai su “Mamytės laidojimu” ir 
“Kanibalų kokteiliu”. V. Kst.
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P R I S I K ELI V« O 
^Parapijos kredito kooperatyvas 

------r  999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 
9 v.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.......... 6.25%

180-364 d. term, ind........ 6.375%
1 metų term. Indėlius.... 6.375%
2 metų term, indėlius...... 6.50%
3 metų term, indėlius...... 6.50%
4 metų term, indėlius...... 6.75%
5 metų term, indėlius...... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.90%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.90% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
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 ..... 7.50%

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas ,

BVL 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 KEI RIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

“ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
■ (VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ ■

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė

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

Tel. 416 767-9000 Fax 416 620-8015

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

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

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Keturiasdešimt penktųjų ŠALFASS metinių žaidynių, įvykusių Klivlande 
1995 geg. 19-21 d.d., vyrų A kl. nugalėtojas Čikagos “Lituanica”. Iš k. klūpi: 
D. Siliūnas, I. Falkner, A. Jonynas. Stovi iš k.: R. Dirvenis (treneris ir klubo 
pirm.), P. Stukas, A. Vilčinskas, J. Žemaitis ir A. Pazdrazdis Ntr. Sig. Krašausko

* ♦ *
Dvi Čikagos “Lituanicos” futbo

lo komandos, papildytos lietuviais 
futbolininkais iš kitų miestų, ruo
šiasi dalyvauti V-se PLSŽ Lietuvoje. 
Renkamos aukos padėti jauniesiems 
futbolininkams apsimokėti kelionės 
išlaidas. * * *

Pasaulio V-sios lietuvių sporto 
žaidynės artėja. Kaip žinome, jos 
vyks Lietuvoje nuo liepos 30 iki rug
pjūčio 5 dienos 1995 m. Laikas yra 
apie dalyvavimą pranešti pavie
niams sportininkams ir komandi
niams vienetams nedelsiant. Ka
nados išvykos į V-sis PLS žaidynes 
Lietuvoje vadovo Mindaugo Leknic- 
ko telefonas (905)844-7000, arba 
Audriaus Šileikos, ŠALFASS-gos 
pirm. tel. (416)767-6520, faksas 
(416)760-9843. Jei kas turėtų kokių 
klausimų ar norėtų daugiau informa
cijos, prašom kreiptis į asmenis virš 
nurodytais telefonais arba faksu.

tWvJ lietuvių 
T I, _ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

SPORTAS
Redaguoja SIGITAS KRAŠAUSKAS,

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

Lietuvos vyriausybė paskyrė 2 mi
lijonus 1000 tūkstančių litų Vilniaus 
technologijos universiteto 600 vie
tų bendrabučio statybai užbaigti. 
Šiame bendrabutyje gyvens V-jų 
PLS žaidynių sportininkai. Sig. K.

Ateitininkų žinios

Gerai suorganizuotos žaidynės
Gegužės 19-21 d.d. Klivlande vy

ko 45-tosios ŠALFASS metinės 
Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynės. Jose varžytasi vyrų A, B 
ir jaunių A klasių krepšinyje, vyrų 
ir moterų tinklinyje ir šachmatuose. 
Dalyvavo 29 komandos, iš kurių 22 
krepšinio ir 7 tinklinio, iš viso 267 
sportininkai ir 32 jų treneriai.

Vyrų A klasėje varžėsi 7 koman
dos: Čikagos “Lituanica”, Klivlando 
“Žaibas”, Detroito “Kovas”, Hamil
tono “Kovas”, Niujorko LAK, To
ronto “Aušra” ir “Vytis”. Baigmėn 
iškopusi “Lituanica” ir laimėjusi 
prieš Hamiltono “Kovę” 88:61, tapo 
šių metų nugalėtoja (1994 m. ji taip 
pat buvo laimėjusi čempionatą). Tre
čioje vietoje liko Niujorko LAK, 
laimėdamas rungtynes prieš Klivl. 
“Žaibę” 130:114. Vyrų B klasėje iš 
dalyvavusių 9 komandų: Čik. “Litu
anicos” I ir H-sios, Čik. “Neries”, 
Klivl. “Žaibo”, Detroito “Kovo”, 
Hamiltono “Kovo” I ir II-sios, Niu
jorko LAK ir Tor. “Aušros”. Pirmą 
vietą laimėjo Niujorko LAK, nuga
lėjęs Detroito “Kovą” 64:63. Trečio
je vietoje lygiavosi “Žaibas”, lai
mėjęs prieš “Lituanicą” I-ją 60:49.

Jaunių A klasėje varžėsi 6 koman
dos: Čik. “Lituanica”, Klivl. “Žai
bas”, Detr. “Kovas”, Hamil. “Kovas”, 
Los Angeles “Banga” ir Tor. “Aušra”. 
Baigmėje “Lituanicai” laimėjus 
prieš Detr. “Kovą” 50:38, nugalėto
jo titulas jai ir atiteko (“Lituanicos” 
jis laimėtas ir 1994 m.). Trečioje 
vietoje, nugalėjus Klivl. “Žaibą” 
68:65, liko Tor. “Aušra”.

Tinklinio varžybose dalyvavo 4 
vyrų ir 3 moterų komandos. Vyrų 
grupėje, Čik. “Neris” tapo pirmąja, 
laimėdama prieš Klivl. “Žaibę” Jr. 
14:16, 17:15, 15:7. Moterų klasėje 
“Žaibas” tapo pirmuoju, nugalėjęs 
“Nerį” 15:6, 12:15, 15:10. Trečioji 
komanda buvo Tor. “Aušra”.

Šachmatų pirmenybėse dalyvavo 
6 sportininkai. A.a. dr. Algirdo 
Nasvyčio pereinamąją taurę lai
mėjo Antanas Jasaitis iš Čikagos. 
II-ja ir III-ja vietomis dalijosi 
Staknys iš Niujorko ir Chrolavičius 
iš Hamiltono.

Pirmenybės pravestos tvarkin
gai, vadovaujant jauniesiems dar
buotojams. Sig. K.

įvairios žinios
Penktose Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynėse Lietuvoje tikimasi su
laukti arti 1000 dalyvių iš užsienio. 
Vietos sportininkų dalyvaus per 
4000. Vilniuje susirinkę V-jų 
PLSŽ vyriausieji teisėjai ir spor
to federacijų vadovai aptarti artė
jančių žaidynių reikalus, pakarto
tinai buvo įpareigoti apžiūrėti spor
to bazes, kuriose vyks žaidynės, ir 
buvo prašomi nedelsiant pateikti 
savo pastabas.

Atėnuose, 1995 m. birželio 21 - 
liepos 2 d.d įvyks Europos vyrų krep
šinio čempionatas. Lietuva varžysis 
A grupėje greta Vokietijos, Švedi
jos, Graikijos, Italijos ir Izraelio 
ir pirmą vietą užėmusios papildoma
me atrankos turnyre komandos. B 
grupę sudaro Rusija, Kroatija, Is
panija, Prancūzija, Slovėnija, Suo
mija ir antrą vietą papildomame tur
nyre užėmusi komanda. Į ketvirtfi
nalį pateks po 4 abiejų grupių ko
mandas. Atėnuose .turbūt nebus 
lengviau negu Barcelonoje, galvoja 
olimpietis Sergėjus Jovaiša, šiuo 
metu gyvenantis Vokietijoje ir žai
džiantis Hageno BG komandoje. 
Jis mano, kad Kroatija, Jugoslavi
ja, Graikija, Rusija, Ispanija ir Ita
lija - visos veršis į olimpinį ketver
tuką, kad patektų į Atlantą. Toks ko
mandų skaičius Kumpai yra nusta
tytas Atlantos olimpiadoje.

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

“TŽ” leidėjai

į SOLD Į
COLDUUeiX 
DANKCRU

DAIVA
DALINDA,

BBA, Broker
Tel. 416 231-5000
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M8X 1B6

Moksleivių ateitininkų sąjun
gos stovykla vyks šiais metais Dai
navoje birželio 25 — liepos 9 d.d. 
Informaciją teikia Dana Grajaus- 
kaitė, tel. 416 534-8544. Inf

Skautų veikla

• Gegužės 17 d. skautų būkle 
įvyko skiltininkų kursai. Juos pra
vedė lavinimo vadovas ps. fil. A. 
Simonavičius. Dalyvavo 4 broliai 
ir 4 sesės.

• Akademinio skautų sąjūdžio 
leidinys “Mūsų vytis”, naujai persi
tvarkęs, skaitytojus žada lankyti 
tris kartus per metus. Prenume
rata metams $10, studentams $5, 
garbės prenumerata $20. Admi
nistracijos adresas: fil. Gina Ma
čiulienė, 31 Ramsgate Dr., Palos 
Pk„ H. 60464, USA. Inf.

• Knygai “Lietuviškoji Skau- 
tybė” aukojo: $100 - Prisikėlimo 
parapija. Anapilio parapija, Ha
miltono lietuvių pensininkų klu
bas, dr. A. Valadka, dail. J. Bakys, 
inž. s. G. Šernas, ps. dr. G. Skrins- 
kas; $50 - P. Saplienė, Ir. Meikle- 
john, M. E. Kazakevičiai. Visiems 
aukotojams skautiškas ačiū.

• Birželio 13 d. sibirinių trė
mimų minėjime skautai dalyvauja 
su vėliava. M.

S VE IK IN A ME
“Vyčio” klubo jaunuosius sportininkus, dalyvavusius 

1994 — 1995 metų žiemos krepšinio programose:
“MIDGETS” 14-15' metų: antradienio vakaro treniruotėse, varžybose; 

Brantford “Briers” turnyre; draugiškuose turnyruose; ŠALFASS 
pirmenybėse Hamiltone.

“BANTAMS” 12-13 metų: antradienio vakaro treniruotėse; C.B.A. lygos 
“AAA" klasėje; C.B. A. lygos “Playoffs” - antra vieta “AAA” klasėje; 
“Aurora” turnyre - trečia vieta “AAA"klasėje; O.B.A. “Vytis” 
turnyre - čempionai “AAA ” klasėje; Brantford C. Y. O. turnyre; 
Brantford “Briers” turnyre; Kingston “Invitational” - čempionai 
“AAA ” klasėje; O.B. A. “AAA ” klasės pirmenybėse; ŠALFASS 
pirmenybėse Hamiltone - paguodos čempionai.

“MINOR BANTAM” 10-11 metų: antradienio ir ketvirtadienio vakaro 
treniruotėse; C.B.A. lygoje - trečia vieta “AAA” klasėje; C.B.A. 
lygos “Playoffs”; “Aurora” turnyre; O.B. A. “Vytis” turnyre- 
čempionai “AAA ” klasėje; Brantford C. Y. O. turnyre; O.B. A. “AAA ” 
pirmenybėse - ketvirta vieta; ŠALFASS pirmenybėse Hamiltone - 
čempionai.

“ATOMS” 8-9 metų: pirmadienio vakaro treniruotėse, varžybose; O.B. A. 
“Vytis” turnyre - trečia vieta; Brantford C. Y.O. turnyre; ŠALFASS 
pirmenybėse Hamiltone - trečia vieta.

“MOLECULES” 5-7 metų: pirmadienio vakaro treniruotėse, varžybose; 
O.B. A. “Vytis” turnyro draugiškose varžybose; ŠALFASS pirmenybėse 
Hamiltone - antra vieta.

MERGAITES 8-14 metų: antradienio vakaro treniruočių, varžybų; O.B. A. 
“Vytis” turnyro draugiškose varžybose; ŠALFASSpirmenybėse 
Hamiltone - čempionės.

TRENERIUS: “MIDGETS”- Rimą Kaknevičių, Stasį Ramanauską; 
“BANTAM” - Gary Balogh, Andrių Klimą; “MINOR BANTAM” - 
Tomą Akelaitį, Joną Karpį; “ATOMS” - Viktorą Radžiūną, Eduardą 
Stravinską; “MOLECULES” - Ričardą Duliūną; MERGAIČIŲ - 
Arūną Duliūną, Rymantą Kaknevičienę.
Ačiū tėveliams, seneliams, rėmėjams, treneriams bei aukotojams už 

tą didelę pagalbą, kuri leido mūsų vaikams sėkmingai dalyvauti sporto klubo 
“Vytis” krepšinio programoje.

Tomas Akelaitis,
“Vyčio” krepšinio programos vadovas

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

/ TEODORAS STANUUS 

RE/MAX West Realty Inc.
tel 416 769-1616, namų tel 416 231-4937,

nuo Lietuvių namų) ne§joj tel. 41 6 802-1 029, FAX 41 6 769-1 524. 
EGLINTON-CALEDONIA rajone parduodamas atskiras 3 vienetų-butų namas. 
Idealus viengungiui išnuomojant 2 butus už $1500 mėnesiui, (mokėjimas $10,950. 
BLOOR-DORVAL-INDIAN RD. rajone parduodamas atskiras 6 kambarių namas. 
Visai prie požeminio traukinio stoties, krautuvių. Prašo $219,000.

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 
VISAIS PARDA VIM0-PIRKIM0 REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ (VERTINIMAS

MOKA: 
6.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
6.375% už 180-364 dienų term. Indėlius 
6.375% už 1 m. term. Indėlius 
6.50% už 2 m. term, indėlius 
6.50% už 3 m. term, indėlius 
6.75% už 4 m. term, indėlius 
6.75% už 5 m. term, indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
6.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.90% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
4.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate) 
6.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.90% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
4.50% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 10.000 
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).
__________Nuošimčiai

I 
IMA:

už asmenines
paskolas nuo........... 8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 8.25%
2 metų ................. 8.25%
3 metų ................. 8.50%
4 metų ................. 8.50%
5 metų ................. 8.50%

(fixed rate)

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

As m e n i n e s paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji 
mortgičiai.

gali pasikeisti savaitės eigoje._______

AKTYVAI per 101 milijoną dolerių

Kredito kortelė

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.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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

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

Telefonas 416 532-1149

Suttoit
GROUP Į

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

GENYS 
sutton group - assurance realty inc. realtor 

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

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

• staliaus darbai *vidaus sienų įdėjimas *dažymas
• elektros įvedimai •vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai • kiemų

sutvarkymas •prieplaukos egaražai »tvoros cžidiniai •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.

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

Tel. 1 -905-436-9903 FAX 1 -905-728-5745
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

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

KELIONĖS f LIETUVĄ 
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



SKAITYTO JAI PASISAKO

Buvęs pirmasis šaulių rinktinės pirmininkas garbės šaulys ST. JOKŪBAI
TIS (dešinėje) 1995 m. gegužės 27 d. rinktinės suvažiavime vėliavų perduoda 
naujai išrinktam pirmininkui B. SAVICKUI. Vidury - ilgametis rinktinės 
pirmininkas garbės šaulys J. ŠIAUČIULIS Nuotr. T. Stanulio

V

Šiaulių teatro aktorė Toronte
GENOVAITĖ BIJŪNIENĖ

OLITA DAUTARTAITĖ pra
džioje dirbo Kauno valstybi
niame lėlių teatre, o nuo 1976 
m. — Šiaulių dramos teatro 
aktore. “Tai nerami, judri, 
nuolatos ieškanti aktorė. To
kių darbščių žmonių teatre ne 
taip jau dažnai pasitaiko. Be 
to, ji turi brangų būdo bruo
žą - išdykėlišką berniokišku- 
mą, padedantį jai atskleisti 
bet kokio pobūdžio vaidmenis, 
- o jos diapazonas pakanka
mai platus” - rašo Kauno lė
lių teatro režisierius Stasys 
Ratkevičius.

Jai teatre rūpėdavo viskas: 
ir meno tarybos reikalai, ir 
viso teatro būklė, ir kolegų 
ruošimasis vaidmenims.

Ir gyvenime Olita veikli. Ji 
yra Tėvynės sąjungos narė, 
išrinkta j Šiaulių miesto savi
valdybės tarybą.

1995 m. gegužės 14 d. Toronto 
Lietuvių namuose Olita Dau
tartaitė atliko poezijos ir liau
dies dainų rečitalį. Klausy
tojus supažindino su aktore 
Toronto dramos būrelio reži
sierius Algirdas Kynas.

Olita turi savo stilių. Jos skai
tymo intonacija yra labai imli, 
gili, pasakanti nė kiek ne ma
žiau nei teksto perteikimas. 
Eilių deklamavimą ji perpy- 
nė liaudies dainomis, kurios 
plaukte išplaukdavo iš poe
zijos tematikos.

Trumpai apibūdinant, pa
grindinė rečitalio mintis iš
reikšta Jono Strielkūno poezi
jos eilute: “Ir visus mus Lie
tuva augino..." Himnas Lietu
vos žemei, motinai, Tėvynės 
vargai, rūpesčiai ir džiaugs
mas, darbo šventė, ir ilgesys 
ją praradusiems. Daug melo
dijų, nuo vaikystės, karan iš
jojus berneliui, motinos aša
ros ir skausmas. Ypač jautriai 
nuskambėjo:
Mamyte, pirk man žirgelį, 
Reiks joti ginti Lietuvos. 
Mamyte, šventą žemę gint 

reikės.
Daug jautrių žodžių skirta 

motinoms čia ir Lietuvoje, 
daug nepamirštamų eilučių 
apie tai, kad “svetur savi, o

OLITA DAUTARTAITĖ

DĖKOJA UŽ PARAMĄ
Per Kanados lietuvių fondą iš 

Lietuvos gautas tokio turinio laiš
kas: “Nuoširdžiai dėkoju Kanados 
lietuvių fondui už skirtą 400 dol. 
stipendiją. Tai bus parama už 
Lietuvos Respublikos ribų, Bal
tarusijoje, Gervėčių apylinkėje, 
gyvenančių lietuvių tarmei tirti. 
Ši sena tarmė nyksta, ja kalba 
tik senieji krašto gyventojai. Jau
nesnioji karta lengvai pasidavė 
svetimų kalbų rusų, lenkų, vieti
nės baltarusų šnektos įtakai. Te
levizijos, radijo, spaudos dėka 
Gervėčių tarmėje plinta ir bend
rinės lietuvių kalbos leksika bei 
gramatinės formos. Lietuvoje su
sidomėta čia nykstančia tarme. Ji 
tyrinėjama. Aš taip pat prisidedu 
prie tarmės tyrimo bei jos išsau
gojimo. Pinigus panaudosiu kelio
nėms į Gervėčių apylinkes bei 
priemonėm tarmei fiksuoti įsigyti. 
Manau Gervėčių tarme domėtis ir 
ateityje.

Jurgita Ručinskaitė, 
Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos 

ir literatūros IV kurso studentė

IŠEIVIJOS TAUTIEČIAMS

DAS KAUPAS, KAZYS DAUGĖLA, 
DANA PAŠKOrPAŠKEVIČIENĖ, 
JONAS RAUBA, ANTANAS VO
SYLIUS (JAV), jų širdies gerumas.

Ypač mus visus suartino tra
diciniais tampantys Šiaulių kraš
to tėvynainių sambūriai. Trečia
sis prasidės 1996 m. birželio 17 d. 
ir tęsis 5 dienas. Į jį nuoširdžiau
siai kviečiame visuose pasaulio 
kraštuose gyvenančius lietuvius.

Detaliau aptarti Kanados ir 
JAV lietuvių bendruomenėse šio 
sambūrio programą, kitas bendra
darbiavimo galimybes ir būdus 
Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto taryba prašo ir įgalioja 
OLITĄ VERONIKĄ DAUTARTAI
TĘ - Šiaulių dramos teatro akto
rę, aktyvią Lietuvos kultūros at
gimimo puoselėtoją, LKF Šiaulių 
krašto tarybos narę. Tikimės, kad 
tai padės tiesiant širdies, min
čių ir prasmingų darbų tiltus tarp 
išeivijos ir Lietuvos.

Hubertas Smilgys,
Šiaulių krašto tarybos 

pirmininkas

PROTESTO VEIKLA
Buvusiuose KGB rūmuose gyve

nimas eina sena vaga. Protesto 
veikla “KGB archyvai į švarias 
rankas” tęsiasi. Rūmų remonto 
dingstimi stengiamasi veiklos da
lyvius iš rūmų išvaryti. Nebėra 
vietos, kur būtų galima susirink
ti vilniečiams. Valdžia su veiklos 
dalyviais nesiskaito. Su jų reika
lavimu pakeisti Lietuvos gyvento
jų tautžudystės tyrimo centro gen. 
direktorių Vytautą Skuodį kitu ne
sutinka ir į derybas nesileidžia. 
Lietuvos respublikos prezidentas 
atsisakė priimti iš visos Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są
jungos sudarytą 12-os narių komi
siją. Taip ir vargsta seni žmonės, 
buvę politiniai kaliniai ir tremti
niai, dieną ir naktį budėdami ir 
saugodami archyvinius dokumen
tus. Bet sunkios gyvenimo sąlygos 
buvusiuose KGB rūmuose jų ne
gąsdina.

Protesto veikloje, kuri prasidėjo 
1993.I2.II d., iki dabar jau dalyva
vo daugiau kaip 8600 buvusių poli
tinių kalinių ir tremtinių.

Stasys Žukas,
Vilnius

Knyga apie skautus išeivijoje
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t 

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (įpietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Tel. Z 416 530-1070

lietuviškas kelionių biuras

namuos svetimi”, apie tai, kad 
“šalsim, kęsim, krisim, bet Tė
vynė bus...”

Amžina, neišmatuojama 
meilė, persipynusi su skaus
mu, ypač atsispindi Bernardo 
Brazdžionio poezijoje, kur 
jis kalba apie meilę Lietuvai 
iš tolo. Likimo, karo audrų 
išblaškytiems - troškimas iš
vysti saulę tekant virš baltų 
Pažaislio bokštų, išgirst kaip 
gieda aleliuja, skamba Kauno 
katedros varpai, troškimas 
atsigulti amžiams savo tėviš
kės žemėj...
Ir tenai, kur po visą klajonių 
žemėn atsiguls mana galva, 
nerašykit mano vardo, žmonės, 
parašykit, žmonės, Lietuva.

Taip Jono Strielkūno žo
džiais aktorė Dautartaitė už
baigė savo jausmingą rečitalį, 
simboliškai patiesdama ant 
grindų, tarytum ant kapo, lie
tuvišką tautinę juostą. Ne vie
nas salėje nubraukė ašarą. Ir 
visų širdis aktorė sugebėjo 
paliesti savo jautriu patrio
tiškumu, eilių bei dainų pa
rinkimu ir savitai menišku at
likimu. Klausytojai atsidėkojo 
atsistodami ir negailėdami ka
tučių. Tuo tarpu aktorė užbai
gė savo sodriu, žemu balsu už
traukdama “Lietuva brangi, 
mano Tėvyne...” įtraukdama 
drauge ir visą salę.

Per keletą pastarųjų metų at
sirado gražių ir prasmingų kul
tūrinio bendradarbiavimo reiš
kinių tarp JAV ir Kanados lietu
vių bei Šiaulių krašto, todėl mes, 
Šiaulių krašto - Šiaulių, Akmenės, 
Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, 
Tytuvėnų, Kelmės, Užvenčio, Kur
šėnų ir kitų Šiaurės Lietuvos mies
tų ir miestelių žmonės, širdingai 
dėkojame Jums už vertingą pagal
bą Atgimimo metais ir dabar - 
Jūsų patarimus, idėjas, morali
nę, o dažnai ir materialinę para
mą krašto kultūrai, jos kūrėjams 
ir puoselėtojams! Tai buvo išreikš
ta įvairiausiomis formomis ir bū
dais, bet svarbiausia - su meile 
ir pagarba Lietuvai, jos papras
tiems ir nuoširdiems žmonėms.

Su didžiausia pagarba mūsų 
krašte minimi TEKLĖ TAUTKU- 
TĖ-TIMMERMAN, ELENA DAU- 
GUVIETYTĖ-KUDABIENĖ, MA
RIJA KALVAITIENĖ, prof. KA
ROLIS LEDERIS (Kanada), ANTA
NAS MIKALAJŪNAS, dr. VLA-

Lietuvos skautų sąjunga buvo 
nemažai prisidėjusi prie jauni
mo auklėjimo. Jos draugovėse 
augo ir brendo ne vienas būsimas 
tautos bei valstybės veikėjas - 
dvasiškis, profesorius, karys, par
tizanas, auklėtojas, rašytojas, 
kovotojas už tautos laisvę ir ge
rovę. Daugelio jų darbai yra ap
žvelgti 1975 m. lietuvių skautų 
steigėjo Petro Jurgelevičiaus- 
Jurgėlos paruoštoje stambioje 
knygoje “Lietuviškoji skautija”. 
Šioje knygoje paliečiamas 1918- 
1945 metų laikotarpis.

Antrasis laikotarpis - skauta- 
vimas išeivijoje, atsteigus Lie
tuvių skautų sąjungą. Šiam laiko
tarpiui (1945-1985) apžvelgti spaus
dinama antroji stambi knyga “Lie
tuviškoji skautybė”, paruošta ra
jonuose ir galutinai suredaguo
ta v.s. Alės Namikienės Čikagoje. 
Spausdinama Bostone. Knygos 
apimtis - 750 psl. ir daugiau kaip 
1000 nuotraukų.

Kanados lietuvių fondo metiniame narių susirinkime. įvykusiame Toronto 
Lietuvių namuose gegužės 6 d. Priekyje sėdi (iš dešinės) revizijos komisijos 
nariai Feliksas Mockus ir Vytautas Skrinskas Nuotr. J. Kuraitės-Lasienės

Oficialus knygos leidėjas - Lie
tuvių skautybės fondas - yra pa
skelbęs aukų ir prenumeratų telki
mo vajų. Paaukoję ne mažiau $500 
tampa garbės mecenatais, $250 - 
mecenatais; $100 - garbės leidė
jais ir $50 - garbės prenumerato
riais. Paprasta prenumerata - $25. 
Aukotojų sąrašas bus paskelbtas 
knygoje, ir jie knygą gaus nemo
kamai.

Kanadoje vajumi rūpinasi Vy
tautas Skrinskas, 116 Wincott Dr., 
Weston, Ont. M9R 2P5, tel. 416 
249-4591. Vajus baigiasi liepos 
1 d. Ligi šiolei stambesnėms au
komis išleidimą parėmė: prel. dr. 
Pr. Gaida, Prisikėlimo parapija. 
Anapilio parapija, KLK moterų 
s-gos pirm. A. Sungailienė, kredi
to kooperatyvai “Parama”, “Talka” 
ir Prisikėlimo. Su didžiausia auka 
($1000) atsiliepė Stasys Kuzmas. 
Vajaus komitetas kviečia visus 
aukomis prisidėti prie šios reikš
mingos knygos išleidimo. Jei kas 
norėtų gauti kvitą pajamų mokes
čio reikalams, čekį prašoma rašy
ti KLB (LSF) vardu ir siųsti aukš
čiau nurodytu adresu.

Primenama, kad po išleidimo 
knygos kaina bus žymiai aukštes
nė, todėl patariama ją iš anksto 
užsisakyti sumokant tik $25.

LSF inf.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Vienintelis Kanadoje

kviečia keliauti kartu!

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.) -f- mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -+- 
mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

ft**************

* 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 M6P1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

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

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

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

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

GINTARAS

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400, FAX (41 6) 604-9748.

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda ...... S7.OO plius $14 pristatymas

arba
1 kg ........................... $1.20 plius S14 pristatymas

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

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

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

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

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo $1 050

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

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

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 416 763-5677

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

1448 Lawrence Avenue East, Suite 210, 
(prie Victoria Park Avenue)

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor 

Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

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

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

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 
Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

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

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

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

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

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

Narys "Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
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TO RO N T O H MONTREAL
Anapilio žinios

— Pirmasis naujos parapijos 
tarybos pilnaties susirinkimas 
įvyko gegužės 31, trečiadienį. Tre
jų metų laikotarpiui naujuoju 
tarybos pirmininku išrinktas 
Juozas Karasiejus, o sekretore 
— Violeta Ramanauskienė.

— Palaidoti: gegužės 29 d. a.a. 
Danutė Baliūnaitė-Galbuogienė, 
40 m. amžiaus; gegužės 31 d. a.a. 
Vytautas Butrimas, 74 m. amžiaus, 
birželio 5 d. a.a. Mykolas Vaišvi
la, 72 m. amžiaus.

— Balandžio 30, sekmadienį, 
pakrikštyta Valdo ir Violetos (Pi- 
kytės) Ramanauskų dukrelė Ind
rė.

— Registruojami vaikai į Kre
tingos jaunimo stovyklų Wasago- 
je. Lietuviškai kalbantiems sto
vykla bus liepos 2-15 d.d., o nekal
bantiems lietuviškai — liepos 
16-29 d.d. Registracija — Prisi
kėlimo parapijos raštinėje.

— Mišios birželio 11, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Eleną Gipienę, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 11 
v.r. už a.a. Marcelę Jokūbaitie- 
nę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, birželio 4, po

pietėje dalyvavo 200 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė Sean Burke 
(hockey vartininkas, Hartford 
Whalers) ir Leslie Burke iš Hart
fordo, JAV; Trevor ir Jill Radoms- 
ky; Brian Burke ir Marianne Er- 
hardt iš Windsoro; Ron Burke, 
Ted Lojko, High Park-Swansea 
liberalų partijos kandidatas. 
Pranešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN valdybos 
narys T. Stanulis.

— LN valdybos posėdis įvyks 
birželio 15, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Gegužės 30 d. įvykusiame LN 
moterų būrelio susirinkime ap
tarti bazaro, Tėvo dienos ir Ka
ravano reikalai, Pranešta, kad 
išsiųsti 6 maisto siuntiniai bu
vusiems partizanams ir tremti
niams “Šilo” choristų nurodytais 
adresais.

— Birželio 7, trečiadienį, 3 v.p.p. 
seklyčioje šaukiami LN ligonių 
lankytojai pasitarimui.

— Birželio 10 d. įvyks LN ren
giamas vartotų drabužių ir daik
tų išpardavimas. Daiktai priima
mi LN darbo valandomis nuo 9 v.r. 
iki 5 v.p.p. Tel. 416 532-3311.

— Birželio 11 d. 12.30 v.p.p. sek
lyčioje įvyks LN vyrų būrelio po
sėdis. Bus aptarti gegužinės ir 
LN poilsio stovyklos reikalai. 
Negalintys dalyvauti prašomi 
pranešti T. Stanuliui tel. 416 769- 
1616.

— Birželio 18 yra Tėvo diena. 
Ta proga LN moterų būrelis įteiks 
tėvams po gėlytę ir pavaišins.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $100 — M. P. Krilavičiai, 
V. Jasinevičienė (a.a. Juozo 
Jasinevičiaus atminimui), P. 
E. Kripai.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 — E. Rudvalienė; 
$30 — J. Vizgirda; $20 — S. Ka
lytis; $10 — V. Timošenko.

Vilkaviškio katedros statybai 
aukojo; $200 — M. Karasiejie- 
nė (savo 90 m. amžiaus sukak
ties proga).

“Vaiko tėviškės namams” per 
KLK moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos sky
rių aukojo $200 — M. Karasie- 
jienė (savo 90 m. amžiaus su
kakties proga).

A. a. Elzbietos Kazickienės 
atminimui Ona Adomauskie- 
nė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Antano Gustainio ir a.a. 
Elzbietos Mikučionienės mir
ties metinių prisiminimui V. 
Gustainienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Romo Masiulionio, il
gamečio Buffalo lietuvių klu
bo sekretoriaus ir spaudos 
mylėtojo, atminimui pagerbti 
Julius ir Gražina Slavėnai, 
Buffalo, N.Y., “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

Kanados lietuvių fondo metiniame narių susirinkime Toronto Lietuvių 
namuose gegužės 6 d. (priekyje iš kairės): J. Adomonytė, J. Gustainis, 
V. Kuraitė-Zubrickienė, dr. A. Pabedinskas, Gr. Ignaitytė ir A. Nausėdas

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekmadienį, birželio 11 d, 

10.15 vai. kun. J. Sasnauskas, OFM, 
atnašaus pirmąsias Mišias ir su
teiks parapijiečiams palaimini
mą. Pamaldose dalyvaus ir pa
mokslą pasakys kun. Leonardas 
Andriekus, 0FM„ Kennebunkpor- 
to pranciškonų vienuolyno vyres
nysis, žinomas poetas.

— Parapijoje vieši Kauno kuni
gų seminarijos profesorius kun. 
Arvydas Kasčiukaitis, atvykęs į 
savo bičiulio J. Sasnausko kuni
gystės šventimus. Sekmadienį 
svečias kartu su parapijos kuni
gais koncelebravo Mišias ir pasa
kė pamokslus. Birželio mėnesį 
jis praleis Prisikėlimo parapijo
je talkindamas sielovadoje, o lie
pos mėnesį yra pakviestas kape
lionu į vasaros stovyklas JAV.

— Birželio mėnuo yra skirtas 
Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. 
Šiokiadieniais po 8 vai. rytinių 
Mišių skaitoma litanija ir atitin
kamos maldos.

— Šeštadienį, birželio 3 d., San
tuokos sakramentą priėmė Dana 
Pargauskaitė ir Romas Biskys. Su
tuoktuvėms ruošiasi Daiva Ratavi- 
čiūtė ir Ronald Hoover.

— Pakrikštytas Dianos ir And
riaus Sokolovų sūnus Stephen 
Andrew.

— Šį ketvirtadienį, birželio 8 d., 
10 vai. ryto įvyks Prisikėlimo pa
rapijos pranciškonų pasauliečių 
(tretininkų) Mišios ir mėnesinis 
susirinkimas.

— Šią savaitę parapijoje ir vie
nuolyne lankosi Pranciškonų ordi
no vizitatorius kun. Bob Karis, 
OFM. Sekmadienį, birželio 11 d., 
9.20 vai. svečias laikys Mišias ir 
pasakys pamokslą anglų kalba.

— Gegužės 30 d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidotas a.a. Kęs
tutis Galbuogis, 43 m. amžiaus. 
Birželio 2 d. palaidotas a.a. Jo
nas Ulba, 72 m. amžiaus.

— Mišios sekmadienį: 8.30 - už 
a.a. Ireną Jurkienę ir a.a Danutę 
Beresnevičienę; 9.20 - už a.a. An
taną Štuikį; 10.15 - už a.a. Gricių 
šeimos mirusiuosius, a.a. Tomą ir 
Anelę Žilius, už žuvusius partiza
nus a.a. Juozą ir Klemensą Ulec- 
kus; 11.30 - už parapiją ir visus 
parapijiečius.

Diakonas Julius-Linas Sas
nauskas, OFM, dėl tiesos žo
džio sovietmečiu kentėjęs ka
lėjimuose ir tremties lage
riuose, kurį laiką talkinęs To
ronto Prisikėlimo parapijos 
pastoraciniame darbe, praei
tą sekmadienį, birželio 4, Sek
minių Mišių metu priėmė ku
nigystės šventimus. Juos su
teikė vysk. P. Baltakis, OFM. 
Giedojo jungtinis “Volungės” 
ir Prisikėlimo parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. D. Vis- 
kontienės, D. Radtkės ir J. Vai- 
čytės. Vargonavo muz. J. Govė- 
das. Apeigoms vadovavo kun. 
E. Putrimas. Po Mišių parapi
jos salėje vyko iškilminga va
karienė, po kurios pasakyta 
daug sveikinimo kalbų ir nau
jam kunigui įteiktos dovanė
lės.

Šv. Jono lietuvių kapinėms auko
jo: $200 — J .J. Zenkevičiai; $100 —
L. Morkūnienė, P. J. Dovidaičiai 
(Dovidaičių ir Gudinskų mirusių
jų prisiminimui), V. Birgelienė, 
N. Zakarienė, A. Mačiulaitis, F. Ju
zėnas; $50 — A. I. Zalagėnai, O. A. 
Kirvaičiai, Gr. Kocienė, M. Peter
sonienė, M. Daukienė, S. B. Saka
lai, M. Statulevičienė (a.a. Anelės 
Gelažienės atminimui), S. Kuz
mickas, V. Jasinevičienė, L. Eini- 
kienė, M. Žemeckienė, M. Berno
tienė, E. Ažubalienė, E. Kronienė,
M. Radzevičienė, A. Lesčius, A. Di- 
džbalienė, E. Jurėnienė, P. Kri- 
pas, A. Lukošius, B. Skvereckas, 
J. Jocas, P. Linkevičius, E. Raudie- 
nė, M. Karasiejienė, P. Tutlys; 
$40 — V. Timošenko, V. Kazlaus
kas; $30 — J. Žakevičius; $25 — 
T. Renkauskienė, G. Šutas, M. Ša- 
kalienė, A. Ledas, V. Jasiūnie- 
nė, E. Girėnienė, M. Lapienis, 
L. Griškonis; $20 — A. Masionis, 
A. Simons, M. E. Kazakevičiai, P. 
Krivinskienė, V. Otto, A. B. Sam
son; $10 — Eidukevičienė.

Linksmi stovyklautojai jaunų šeimų stovykloje, surengtoje Toronto Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcijos 
1994 m. rugpjūčio mėn. Šiais metais panaši stovykla įvyks liepos 29-rugpjūčio 5 d. “Kretingos” stovyklavietėje, 
Wasagoje, Ont. Į šią stovyklą registruoja ir daugiau informacijų teikia Anita Wasowicz, tel. 416 251-2657

Dr. Vytautas Jakavičius, so
cialinių mokslų profesorius, 
nuo 1990 m. dėstantis Klaipė
dos universitete, birželio 11 
d., 1.30 v.p.p. Toronto Lietu
vių namų seklyčioje skaitys 
paskaitą tema “Dabartinės 
Lietuvos mokslas ir švietimo 
reforma”. Paskaitę rengia LN 
kultūrinė komisija ir kviečia 
visus susipažinti su svarbiais 
ir aktualiais švietimo klausi
mais šių dienų Lietuvoje.

Toronto lietuvių dramos 
teatras “Aitvaras” šį sekma
dienį, birželio 11, 2.30 v.p.p. 
Toronto Lietuvių namuose, 
Karaliaus Mindaugo menėje 
pasirodys su nauja premjera 
— T. Rutkausko 3-jų veiksmų 
komedija “Audra giedroje”. 
Režisuoja Aldona Dargytė- 
Biškevičienė. Atsilankę į 
vaidinimą pamatys naują jau
nimo grupę, įsijungusią į “Ait
varą”.

Sibirinių trėmimų minėji
mas įvyks birželio 13 4d., 7.30 
v.v. Šv. Pauliaus anglikonų 
šventovėje (Bloor-Jarvis). Mi
nėjimą rengia ir visus gausiai 
dalyvauti kviečia Baltiečių 
federacija Kanadoje.

Tarptautinis Karavanas To
ronte, jau 27-tasis įvyks bir
želio 16-24 d.d. Bus įrengti 39 
įvairių tautybių paviljonai, 
jų tarpe ir lietuvių “Vilnius” 
Prisikėlimo parapijos patal
pose. Jį ruošia Suvalkų tri
kampio lietuvių sambūris, su
daręs rengimo komitetą, ku
riam vadovauja D. Didžba- 
lienė.

Toronto miesto savivaldybė 
šeštadienį, birželio 10 d. ren
gia varžytines (auction), kur 
galima pigiai įsigyti automo
bilius, raštinių įrangą, sta
tybos bei daržininkystės, pra
monės bei namų ruošos reik
menų. Prekes galima apžiūrėti 
nuo 8 v.r., varžytinės prasi
deda 9.30 v.r., automobiliai 
parduodami nuo 10.30 v.r. Met
ro Transportation Yard, 64 
Murray Rd., Downsview (4 gat
ves į vakarus nuo Dufferin, į 
šiaurę nuo Wilson). Daugiau 
informacijų galima gauti 
paskambinus tel. 1-800-265- 
1906 (Associated Auctioneers) 
arba 416-392-7323 (Purchasing 
and Material Supply Division).

JAUNA MERGINA iš Lietuvos 
ieško darbo. Skambinti tel. 416 
247-0984.

REIKALINGOS darbuotojos “Con
tinental Donut Shop” pilnai ir ne-
pilnai darbo dienai. Skambinti 
Ritai 416 249-1525.

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

MUZIKOS mokytoja iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo. Gali prižiū
rėti vaikus, slaugyti ligonius, at
likti namų ruošos darbus. Skam
binti tel. 416 233-5996.

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS gene
raliniam konsulatui reikalinga 
darbuotoja po tris valandas pen
kias dienas per savaitę. Turi lais
vai vartoti anglų ir lietuvių kal
bas ir mokėti dirbti su “Word Per
fect”. Pradinis atlyginimas - $12 
už valandą. Kreiptis raštu: Consu
late General of Lithuania, 235 York- 
land Boulevard, Suite 502, Willow
dale, Ontario M2J 4Y8, faksas 416 
494-4382.

Ontario provincijos 36-tojo 
parlamento rinkimai — bir
želio 8, ketvirtadienį. Rinki
minėse apylinkėse būstinės 
balsuotojams bus atidarytos 
nuo 9 v.r. iki 8 v.v. Daugiau 
informacijų teikia rinkimų 
pareigūnai tel. 416 326-1978.

Ontario uogų augintojų są
junga kviečia visus aplankyti 
braškių bei aviečių laukus ir 
pasiskinti šviežių uogų. Bet 
prieš tai prašo paskambinti 
tel. 1-800-263-3262 ir sužinoti, 
kurie ūkiai gali būti jau lan
komi. Inf.

Senų automobilių (antique 
cars) paradas įvyks liepos 1, 
šeštadienį, nuo 1 v.p.p. iki su
temų Bloor-Yorkville rajone, 
Toronte. Galima bus pamatyti 
daugiau kaip 120 senų automo
bilių, pasiklausyti džazo mu
zikos. Torontas bus pirmas 
sustojimas automobiliams, 
vykstantiems iš Otavos į Mek
sikos miestą (Mexico City), 
kur įvyks Šiaurės Amerikos 
senųjų automobilių varžy
bos. Kviečiami jose dalyvau
ti 1976 ar ankstesnių metų au
tomobiliai, motociklai, sunk
vežimiai ir kt. Registracijos 
mokestis $25 — automobiliams 
ir sunkvežimiams; $10 — mo
tociklams. Daugiau informa
cijų teikia: Canadian Automo
tive Collection, 55 Bloor St. 
W., Suite 220, Toronto, Ont. 
M4W 1A5; tel. 416 429-7088.

“TŽ” redakcijoje gautas 
Prancūzijoje leidžiamas mėn
raštis “L’Actualite religieuse” 
1995 m. gegužės mėnesio lai
doje trumpai rašo apie Lietu
vą ir Latviją. Lietuvoje esan
ti sudaryta Krikščioniškų 
Bendrijų taryba, kurion įeina 
protestantiškosios ir ortodok
sų Bendrijos. Katalikų Bend
rija įeinanti kaip stebėtoja. 
Naujoji taryba svarstysianti 
ir spręsianti bendrąsias pro
blemas, kurių šiuo metu ne
trūksta. Evangelikų reforma
tų Lietuvoje esama 10,000 vie
nuolikoje parapijų, kurias ap
tarnauja tik du kunigai. Pra
diniame posėdyje dalyvavęs ir 
Europos krikščioniškų Bend
rijų tarybos gen. sekretorius 
J. Fisher. — Pasak minėto 
mėnraščio, Latvijos liutero
nų vadovybė nutarusi nebe- 
šventinti moterų kunigėmis, 
nes tai ardo santykius su ka
talikais ir ortodoksais. Iki 
šiol įšventintosios kunigėmis 
gali ir toliau eiti savo parei
gas. Ateityje moterų vaidmuo 
protestantiškose Bendrijose 
numatomas evangelijos skel- 
bėjų-evangelisčių.

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.

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.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti

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

PADĖKA
Už suteiktą galimybę aplankyti 

Kanadą ir Ameriką, parodyti mū
sų spektaklius “Pragiedrulius” ir 
“Pinigėlius”, susitikti su puikiais 
žmonėmis tariu nuoširdų ačiū savo 
brangiai draugei Reginai Choro- 
manskytei ir jos artimiesiems, 
Hamiltono dramos grupės “Auku
ras” vadovei Elenai Kudabienei 
ir Hamiltono bei Toronto lietu
viams, kurie su meile ir nuošir
dumu priėmė mane. Tegu Dievas 
laimina Jūsų pastangas ir gyveni
mo dienas.

Regina Steponavičiūtė,
Šiaulių dramos teatro režisierė

Įvairios žinios
Šv. Kazimiero knygynas, vei

kęs nepriklausomybės laikais, 
atsteigtas Kaune prie Kateche
tikos centro. Knygyno vedėjas 
Dainius Daugirda yra numatęs 
išplėsti knygyno veiklą. Kvie
čia prisidėti ir išeivijos lietu
vius. Amerikoje išleistos lietu
viškos knygos būtų didelė para
ma knygynui. Taipgi būtų labai 
naudinga, jei kas domėtųsi kny
gyne sutelktomis, Lietuvoje iš
leistomis knygomis, kurias pri
einama kaina būtų galima oro 
paštu pasiųsti iš Vilniaus. Kny
gyno adresas: Šv. Kazimiero 
knygynas, Rotušės ai. 23, Kau
nas, Lietuva. Inf.

Lietuvos “Ūkininko patarė
jas” balandžio 22 d. laidoje sa
vo skaitytojus supažindina su 
Desjardins kredito unijomis. 
A. Čapliko pranešimas, ilius
truotas VI. Babarsko nuotrau
komis, sudarytas iš atskirų pa
sisakymų, kurių tarpe skaitome 
ir Kanados lietuvių kredito ko
operatyvo “Litas” valdybos na
rio Vinco Piečaičio teiginį, kad 
“visame pasaulyje kredito uni
jos prigijo, prigis ir Lietuvo
je”. Savo pašnekesy apie kredi
to kooperatyvų struktūrą tarp 
kitko papasakojo apie visus Ka
nadoje veikiančius lietuvių kre
dito kooperatyvus, kuriuose, pa
sak jo, bendra aktyvų suma vir
šija 225 milijonus. Vienoje iš 
trijų nuotraukų matome Desjar
dins kredito unijų projekto Lie
tuvoje vadovę Reginę Piečai- 
tienę su Desjardins tarptauti
nių programų skyriaus direkto
riumi Yves Boily, dalyvavusiu 
specialiame seminare ir pareiš
kusiu, kad Kanadoje 1900 m. Al
phonse Desjardins įsteigtas 
pirmasis kooperatyvas pradė
tas su $20. Svečias ir Lietuvoje 
dirbanti R. Piečaitienė įsitiki
nę kredito kooperatyvų sėkme 
Lietuvoje.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

REMKIME MIKE HARRIS\R ONTARIO
PROGRESYVIŲJŲ KONSERVATORIŲ PARTIJĄ!
PK partijos lietuvių skyrius prašo Jūsų pagalbos. BIRŽELIO 8 DIENĄ
Ontario provincijos rinkimuose balsuokite už DERWYN SHEA
(High Park-Swansea rajone) arba už Jūsų 
rinkiminėje apylinkėje kandidatuojanti 
konservatorių.
Savo skelbiama programa “Common Sense Revolu
tion” Mike Harris žada sukurti: naujų darbų, sumažinti 
mokesčius, apkarpyti valdžios biurokratizmą ir išlai
kyti sveikatos apsaugą, švietimą bei teisėsaugą, 
kad Ontario provincijoje vėl pakiltų gyvenimo lygis.

BALSUOKITE VISI UŽ 
DER WYN SHEA IR UŽ 
KONSERVATORIUS! (High Park-Swansea rajone)

A. a. Juozas Dauderis mirė, su
laukęs 93 m. amžiaus, palaidotas 
Cote dės Neiges kapinėse. Nuliū
dime liko sūnaus Henriko šeima 
ir kiti giminės

Kun. Alvydas Vainoras iš Šiau
lių lankosi AV parapijoje. Norė
damas susipažinti su lietuvių 
kultūriniu bei religiniu gyveni
mu, jis Kanadoje viešės apie vie
ną mėnesį.

Vyt. Gruodžio siuntinių į Lietu
vą agentūra praneša, kad vasaros

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ, AJ.B. DONNA SVRAKA, AJ.B.

PETRAS ADAMONIS, C. LB. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

EUROPARCEL
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 
TREČIADIENI PER MĖNESĮ.

Nuo š.m. gegužės 31 d. mes priimame siuntinius šiomis

MONTREALYJETOi^a
937-9898
Vytas Gruodis Jr. 

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EUR0CL&W
• ■» Į

Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 
dezinfekcija ir “Stainguard”.

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

11 VISKI S ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

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

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

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

• Siunčiu prenumeratą.............. dol., auką...............dol.

Laikraščio adresas;

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

metu siuntiniai bus priimami tik 
vieną kartą per mėnesį šiomis 
dienomis: birželio 28 d., liepos 
26 d. ir rugpjūčio 30 d.

“Lito” metiniame narių susirin
kime dalyvavo daugiau kaip 200 
asmenų. Susirinkimui vadovavo 
Arūnas Staškevičius. Po įvairių 
pranešimų į “Lito” valdybą buvo 
išrinktas A. Gaputis, į kredito ko
misiją L. Gedvilaitė-Landry. Po 
susirinkimo dalyviai buvo pavai
šinti A. Keršienės ir jos pagalbi
ninkų pagamintu maistu. N.B.

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.

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


