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Kas gina mūsų tvirtoves?
Pasaulio lietuvių telkinius (žinoma, ir Lietuvą) ne

perseniausiai pasiekė žinia: vėl viena lietuvių statyta 
ir ilgai išlaikyta šventovė Čikagoje perduodama j sve
timtaučių rankas. Gaila, nes taip viena po kitos ilgų de
šimtmečių išeiviškoje gyvenimo eigoje griūva lietuvy
bės tvirtovės.

TOKIA yra tikrovė, kurios nematyti negalima. Aiš
ku - daug maloniau kalbėti apie klestinčią, gerai 
organizuotą lietuvybę, smagu planuoti jos ateitį, 
skelbti gražius sumanymus naujų kartų įsijungimui. Ta 

linkme ir tuo tikslu tikrai jau labai daug prikalbėta, pri
rašyta, nutarta. Niekada geros valios čia netrūko. O stip
rios plačiosios aplinkos bangos mūsų tvirtoves it smė
lio pilis kaip griauna taip ir griauna. Lietuvių įsteigtos 
tautinės parapijos tampa teritorinėmis, nes nebėra lie
tuviškai kalbančių tikinčiųjų, nei kunigų. Ir užtat kyla 
klausimas, ar “smėlis” nebus ta priežastis, kuri veda į 
išnykimą? Ar nereikėtų lietuviškoms tvirtovėms statyti 
kitokios medžiagos, kuri taip lengvai nepasiduotų? Kas 
ji būtų? Kaip kas apie tai bekalbėtų, ką bevertintų, atro
do, kad lemiantis išnykimo ar išlikimo veiksnys vis dėl
to yra savoji kalba. Ją praradus, nesunkiai ir nejučiomis 
liejamasi su bet kokia kita grupe arba, kas dažnai pasi
taiko, nustojama aplamai rūpintis tapatybe. Todėl sie- 
lojantis lietuvybės išlaikymu, ieškant kažko, kas tą lietu
vybę padėtų išlaikyti, prasilenkiama su pačiu svarbiau
siu elementu. Dairydamiesi ko kito, o lengvu mostu at
mesdami savąją kalbą, brendame klampiais keliais, už
uot ėję gerai išgrįstais. Bet vargu, ar tai pasirinkimo klau
simas. Išeivijoje užaugusios lietuvių kartos, kokios jos 
dabar matomos, norinčios tęsti tėvų bei senelių pradėtą 
veiklą, susiduria su tikrove, kuri verčia jas ieškoti nuo
laidų. Tai akivaizdu, irto nematyti būtų apgaulinga.

A BEJONĖ betgi vis neduoda ramybės: negi tai ak- 
ZA ligatvis, negi negalėtų būti kitaip? Ar rimtai pa-

A. siryžę iš tikrųjų nebegalėtume išlaikyti savo kal
bos? Visa tai svarstant, nevengiant savikritikos lengviau 
būtų ir išvadas padaryti. Bet pirmiausia turėtume susi
tarti, kad kalbame apie tą patį dalyką - apie lietuvybės 
išlaikymo sąvoką, kurią reikėtų labiau sukonkretinti, 
tą nelengvą užduotį pavadinti paprastesniais žodžiais, 
būtent lietuvybės išlaikymą pavadinti savos kalbos iš- 
laikyrųu. Tai padėtų aiškiau svpioesti. už ko pirmiausia 
turime griebtis. Tas sukonkretintas tikslas iš karto nu
sakytų, ko mums reikia ir ragintų pasisukti darbo link
me, užuot bandžius remtis į kažką neapčiuopiamo. Grei
čiausiai, kad taip užsimojus, visos kitos lietuvybei išlai
kyti priemonės taptų puošnia ornamentika. Savos kal
bos išlaikymo veiksmais pataikytume į patį gyvastingu
mo centrą, lipdantį daug atsparesnę medžiagą. Ar įma
noma tai padaryti? Klausimas rimtai diskutuotinas, o 
mėginti tikrai galima, kol dar turime lietuviškai kalban
čių veikėjų. Reikėtų tik susitarti ir priimti pagrindinius 
principus. Pvz. lietuvių kalbos mokymo tikslas - ne vien 
tik pramokti ar išmokti, bet įprasti ją nuolat vartoti; skir
ti daug didesnį dėmesį tiems veiklos vienetams, kurie 
puoselėja lietuvišką žodį — saviems teatrams, chorams, 
spaudai, paskaitoms; organizuoti daug daugiau rengi
nių, švenčių, festivalių, kur lietuviškas žodis būtų pagrin
dinė tautinės tapatybės išraiška. Galimas dalykas, kad 
kita tvarka surikiavę lietuviškus poreiškius, lengviau 
apgintume savąsias tvirtoves. Turbūt dar ne per vėlu 
visa tai peržiūrėti? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Sveiko proto revoliucija?
Ontario parlamento rinkimus 

birželio 8 d. laimėjo progre
syviųjų konservatorių vadas 
Mike Harris, balsuotojams pa
siūlęs griežtą sveiko proto re
voliuciją, angliškai pavadintą 
Common Sense Revoliution. 
Savo programon jis įtraukė 
didelius pajamų mokesčio ir 
valdžios išlaidų sumažinimus. 
Ontario liberalų vadovė Lyn 
McLeod rinkimus pralaimėjo, 
Kanados liberalų ministerio 
pirm. J. Chretieno pavyzdžiu 
apsiginklavusi Raudonąja pa
žadų knygute. Pralaimėjimą 
Ontario NDP socialistų vadui 
Bob Rae atnešė 1990 m. rugsėjo 
6 d. netikėtai laimėtų rinki
mų pažadų netesėjimas. Mat 
tai buvo pirmieji šios partijos 
laimėti Ontario parlamento 
rinkimai Kanados istorijoje. 
Rinkiminių pažadų neleido 
įgyvendinti stoka patirties, 
ekonominės krašto problemos, 
susikirtimas su darbo unijomis.

Busimasis Ontario premje
ras M. Harris Ontario parla
mente dabar turės net 82 kon
servatorius, L. McLeod - 30 li
beralų, Bob Rae - tik 17 socia
listų. Už konservatorius balsa
vo 45% rinkėjų, už liberalus - 
31%, už socialistus - tik 21%. 
Atrodo, Ontario liberalams ir 
NDP socialistams teks ieškoti 
kitų vadų.

Didžiausio triumfo susilaukė 
Ontario progresyviųjų kon
servatorių premjeru išrinktas 

M. Harris, dabar galintis at
kurti ilgai šią provinciją val
džiusią konservatorių dinasti
ją. Ją buvo pradėjęs 1943 m. 
rugsėjo 17 d. Ontario parla
mento rinkimus laimėjęs Ge
orge Drew. Keitėsi vadai, bet 
valdžioje vis išsilaikydavo ta 
pati Ontario progresyviųjų 
konservatorių partija. Poli
tinė krizė šios provincijos kon
servatorius ištiko tik 1985 m., 
kai iš partijos vado ir prem
jero pareigų jau buvo pasi
traukęs William Davis, pakeis
tas F. Milleriu.

Provincinius Ontario par
lamento rinkimus tada laimėjo 
premjeras F. Milleris, parla- 
mentan sugrįžęs tik su bendru 
52 atstovų skaičiumi. Nauja
jam Ontario liberalų vadui 
D. Petersonui teko 48 atsto
vai, Ontario NDP socialistų 
vadui Bob Rae - 25 atstovai. 
Tad Ontario premjerui F. Mil- 
leriui liko tik labai silpna 
konservatorių mažumos vy
riausybė, negalinti išsilaiky
ti be opozicinių partijų para
mos. Pirmąją premjero F. Mil- 
lerio konservatorių mažumos 
vyriausybę, atmesdamos pasiti
kėjimą politikos klausimu, greit 
nuvertė opozicinės partijos 72: 
52 balsų santykiu. Tad Ontario 
gubernatorius J. Airdas, užuot 
skelbęs naujus rinkimus, pa
siūlė liberalų vadui D. Peter-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Poeto JUOZO ADOMAVIČIAUS-KĖKŠTO kapas Varšuvos Šiaurės kapinėse. Prie jo kapo - Varšuvos lietuvaitė 
STASĖ KRAKAUSKAITĖ, savo lėšomis atnaujinusi paminklą ir įmūrijusi lentą su lietuvišku įrašu

Lietuvių kultūros paminklai Lenkijoje
Lenkai pagal sutartį gana uoliai rūpinasi apsauga savo kultūros paveldo Lietuvoje. Nemažai 
lietuvių kultūros paminklų yra Lenkijoje. Negausi lietuvių visuomenė nėra pajėgi rūpintis 

jų visų apsauga. Lietuva kol kas nerodo didelio domesio šioje srityje

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ, 
Varšuva

Lenkijos teritorijoje yra ne
maža lietuvių kultūros, isto
rijos, kančios paminklų. Jų iš
laikymu ir globa rūpinasi Len
kijos lietuvių organizacijos 
bei Lietuvių,* visuomenė. Lie
tuvos-Lenkijos geros kaimy
nystės ir draugiškų santykių 
sutartis taip pat sudaro abiem 
šalim galimybes rūpintis savo 
tautos kultūros paveldu kitos 
valstybės teritorijoje bei įpa
reigoja abi šalis gerbti savo 
teritorijose esančius kitos 
tautos atmintinas vietas.

Lenkų paminklai Lietuvoje
Dar gerokai prieš šios su

tarties pasirašymą Lenkijos 
vyriausybė stengėsi sutvarky
ti savo karių kapus Lietuvos 
teritorijoje. Lenkijos tautos 
kančių ir kovų vietų apsaugos 
taryba dar komunizmo laikais 
per savo diplomatines įstai
gas rūpinosi lenkų sukilėlių 
bei 1918-1920 m. karių kapų 
sutvarkymu. 1992 m., Lenki
jos prašymu, Lietuvos valdžia 
leido atnaujinti arba iš nau
jo pastatyti Rasų kapinėse 73 
naujus antkapius Armijos kra- 
jovos kariams, kad jie, kartu 
su 1918-1920 m. karių kapais 
bei maršalo Pilsudskio moti
nos kapu, sudarytų vieną komp
leksą.

Kaip sakė minėtos tarnybos 
darbuotoja ponia Adamska, 
Lietuvos valdžios nedarė jo
kių sunkumų; buvo sudaryta 
speciali žinovų grupė, kuri 
labai profesonaliai sutvarkė 
ši reikalą. Lietuvos valdžia 
leido taip pat atnaujinti ir AK 
kapus Kalvarijose ir Rūdnin
kų giriose. Visus darbus finan
savo Lenkija.

Lenkų kovų ir kančių vietų 
apsaugos tarybos darbuotoja 
p. Adamska pripažino, kad 
Lietuvoje niekas nenaikina 
AK ar kitų lenkų karių kapų 
(ir tų, kurie žuvo 1920 m., uži
mant Vilnių). Ji pagyrė Len
kijos ambasadą ir konsulatą, 
iš kurių susilaukia daug pa
galbos, o paskutiniu metu Len
kijos ambasados lėšomis ir 
pastangomis atnaujinta kop
lyčia, kurioje krikštytas buvo 
J. Pilsudskis.

Lietuva nesidomi
Lietuva, deja, kol kas nela

bai domisi savo kultūros pa
veldu Lenkijoje. Lenkijos am
basada Lietuvoje kreipėsi į 
Lenkijos tautos kančių bei 
kovų apsaugos vietų tarybą 
ir paprašė pateikti lietuvių 
tautos kančių ir kovų įamži
nimo vietas Lenkijos terito
rijoje. Deja, kaip sakė Lenki

jos ambsadorius, atitinkamos 
Lietuvos tarnybos neparodė 
susidomėjimo šiuo klapsimu. 
Lietuvos ambasados Lenki
joje sekretorius informacijos 
ir kultūros reikalams, papra
šytas painformuoti, kaip Lie
tuva pasirengusi įgyvendinti 
tarpvalstybįpV' sutarties ati
tinkamus nuostatus dėl kul
tūros paveldo globos ir apsau
gos, ieškoti informacijos pa
siuntė mane į Vilnių...

Neįsileidžia vysk. Baranausko
Rimčiausia problema, su 

kuria šiandien susiduria Len
kijos lietuviai dėl lietuvių 
kultūros paveldo globos ir ap
saugos, yra Seinų savivaldy
bės ir vietos šventovės šeimi
ninkų nenoras leisti pastaty
ti paminklą vyskupui Antanui 
Baranauskui. Priminti dera, 
kad jau antri metai Seinų sa
vivaldybės ir šventovės, kurio
je yra palaidotas vyskupas, šei
mininkai “neranda” vietos 
vyskupo paminklui.

Seinų klebonas teigia, kad 
paminklas negali stovėti šven
toriuje, nes “gali atsirasti 
koks piktadarys ir išniekin
ti vyskupo paminklą”. Seinų 
savivaldybė ir burmistras tei
gia, kad šis paminklas gali 
supriešinti lietuvius ir lenkus. 

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS Seinų kapinėse prie 1920 metais žuvusių 
Lietuvos karių kapų 1993 m. kovo 11d.

nes esą lenkai nieko apie Ba
ranauską nežino, o kai kurie 
vietos laikraščiai paskleidė 
gandus, kad vyskupą į Seinus 
atsiuntė... caras, kad nutau
tintų lenkus... Lietuviams pa
tariama paminklą pasistatyti 
kiemelyje, kur ateityje turi 
būti Lietuvių kultūros centras 
(jį štato Lietuvos vyriausybė).

Paminklo statybos iniciato
riai tvirtina, kad vyskupas 
Baranauskas nėra tik jų, lie
tuvių nuosavybė, kad jis tar
navo vienodai visiems tikin
tiesiems, todėl nusipelnė pa
minklo miesto centre (gal šven
toriuje), o ne kokiame užkam
pyje. Jeigu Lietuvoje statomi 
paminklai lenkų, kovojusių 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę ar jos teritorijos vien
tisumą kariams, (pavyzdys - 
Armijos krajovos kariams pa
minklas Kriaučiūnuose), - tai 
kodėl Lenkijoje, Seinuose, 
negalima pastatyti paminklo 
vyskupui, kuris ne tik neka
riavo prieš Lenkiją, bet yra 
tolerancijos pavyzdys? klau
sia vietos lietuviai.

Paskutiniu metu Lenkijos 
spaudoje pasirodė keli straips
niai, kuriuose kritikuojamos 
Seinų miesto valdžios, nes ir 
daugeliui lenkų tampa aišku,

(Nukelta į 3-čią psl.)

Sutartis su Europos sąjunga
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

ministeris pirmininkas Adol
fas Šleževičius birželio 12 d. 
Liuksemburge pasirašė Euro
pos sąjungos sutartį dėl ne- 
pilnateisės narystės, kaip da
rė tą pačią dieną ir Estijos bei 
Latvijos vyriausybių vadovai. 
Ši sutartis leis Baltijos kraš
tams dalyvauti politiniuose 
sprendimuose, o ligšiol jos 
prie Europos jungėsi tik su
tartimis dėl laisvos prekybos. 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, kalbėdamas per 
Lietuvos televiziją pabrėžė, 
jog prisijungimas prie Euro
pos “pareikalaus iš Lietuvos 
atsisakyti dalies savo suvere
niteto” ir “valstybėje įsiga
lios daugelis šios organizaci
jos įstatymų ir normų, o tai 
pareikalaus daug laiko ir jė
gų”. Jo teigimu, Lietuvai teks 
išmokti gyventi europietiškai: 
atsisakyti uždarumo ir įtaru
mo, per trumpą laiką perimti 
demokratijos, teisės, pagar
bos žmogui idėjas. Europos 
sutartis Lietuvai suteikia sau
gumo bei dvišalio politinio 
dialogo galimybę ir yra esmi
nis žingsnis norint pritraukti 
užsienio investicijas į Lietuvą.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ta pro
ga pareiškė, kad Lietuvos eko
nominiam suartėjimui su Eu
ropa labiausiai trukdo korup
cija ir perspėjo, kad valdan
čioji partija yra “pasirengu
si iš karto po Europos sutar
ties pasirašymo įgyvendinti 
keletą įstatyminių užmačių, 
varžančių informacijos lais
vę”. Jis taip pat ragino vado
vybę leisti seime priimti anks
čiau atmestą “antikorupcinį” 
valstybės pareigūnų turto ir 
pajamų deklaravimo įstatymą.

Birželio trėmimų paminėjimas
Kaip rašo ELTA, 1940 m. trė

mimų aukų pagerbimas prasi
dėjo Lietuvos vėliavos su ge
dulo juostomis pakėlimu Vil
niaus Nepriklausomybės aikš
tėje birželio 14 d. Po to prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas ir ministeris pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius su 
kitais pareigūnais padėjo gė
lių Naujosios Vilnios geležin
kelio stotyje. Paskelbtos “Ge
dulo ir vilties dienos” rengi
nius organizavo Krašto apsau
gos bičiulių klubas, jį remian
čios organizacijos bei savival
dybė. Minėjimas įvyko 11 v.r. 
prie buv. KGB rūmų, kur susi
rinko buvę partizanai, politi
niai kaliniai ir tremtiniai, 
šauliai ir politikai. Iš ten da
lyviai su dideliu kryžiumi nu
ėjo į Vilniaus arkikatedrą. 
Mišias aukojo arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis, vyskupas Juozas Tu
naitis ir monsinjoras Kazimie
ras Vasiliauskas.

Kauno arkikatedroje Mišias 
aukojo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, vyskupai Sigitas 
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Tamkevičius ir Vladas Miche- 
levičius. Buvusiose Karmelitų 
kapinėse buvo atidengtas pa
minklas žuvusiems už Tėvynę, 
Kryžių kalne pašventintas St. 
Lozoraičio atminimui skirtas 
kryžius. Vakare vyko įvairios 
gedulinio turinio programos, 
koncertai.

Vizų tvarka Baltijos 
kraštuose

Birželio 9 d. Rygoje Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užsie
nio reikalų ministeriai pasi
rašė trišalę sutartį dėl bevi
zio keliavimo, praneša BNS. 
Kituose pasirašytuose proto
koluose surašytos 32 valsty
bės, kurių piliečiams reikia 
tik vienos Baltijos valstybės 
vizos, kad galėtų keliauti vi
sose trijose, pasiliekant vie
noje po 30 dienų (iš viso ne 
daugiau kaip 90 dienų per me
tus). Lietuva ir Latvija susi
tarė dėl 6 geležinkelio ir 6 
vieškelių sienos pervažiavi
mo punktų tarptautiniam ju
dėjimui ir 17 pervažiavimo 
punktų tik Latvijos ir Lietu
vos piliečiams. Sutartys įsi
galios liepos 3 d.

Olandijos banko parama
Olandijos didžiausias ban

kas ABN AMRO (užimantis 6- 
tą vietą Europoje, 18-tą pasau
lyje) birželio pradžioje pra
dėjo vykdyti dvejų metų pata
rimų programą su “Vilniaus” 
banku Lietuvoje. Banko perso
nalas mokomas aptarnauti 
klientus pagal tarptautines 
normas, žinovai teikia infor
maciją apie strateginę ir finan
sinę politiką, banko biudžeto 
tvarkymą, paskolas, investici
jas bei naujas paslaugas. Pa
gal PHARE programą Lietu
vos bankų plėtotei skirta 3 mi
lijonai ECU. “Vilniaus” ban
kas pirmasis gavo finansinę 
paramą. Bus skiriama lėšų 
dar 2 ar 3 projektams, prane
ša ELTA.

Atsistatydino Kauno 
burmistras

ELTA praneša gegužės 30 d., 
kad Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) partijos 
narys Rimantas Tumosa, 43 
dienas ėjęs Kauno burmistro 
pareigas, atsistatydino jį ap
kaltinus dėl neteisėto dide
lio turto įsigijimo bei vengi
mo sumokėti mokesčių valsty
bei. Jo teigimu, jokios teisi
nės institucijos bei mokesčių 
inspekcija nėra pareiškusios 
jam kokių nors kaltinimų ar 
pretenzijų. TS (LK) Kauno sky
riaus vadovo V. Katkevičiaus 
nuomone, prasižengimas nėra 
didelis ir įvyko tik dėl neap
dairumo, tačiau tokio aukšto 
rango pareigūno atsistatydini
mas yra “neišvengiamas de
mokratijos vardan”.

V. Katkevičius, Kauno tech
nologijos universiteto profe
sorius, birželio 1 d. Kauno 
miesto tarybos penktajame 
posėdyje buvo išrinktas nau
juoju burmistru. Svarbiuoju 
miesto valdžios uždaviniu jis 

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Prikelkime Lietuvą musų!
Išvedę tautą iš nelaisvės namų turime gelbėti ją nuo užplūdusių blogybių. Tam daug pasitarnautų 
krikščoniškos minties lietuviški filmai. Šiam užmojui yra pasiruošusių žmonių, bet nėra lėšų.

Nepavyko gauti paramos iš jokių fondų. Ji turėtų ateiti iš išeivijos

Kitataučių spaudoje

Gudija atsisako Vyčio - valstybės ženklo
Pasiskelbusi nepriklauso- lietuviškas Kaunas. Kad Gra

ma Gudija pasirinko savo vals- žiną Landsbergienė esanti 
tybės herbu Vytį. Tai yra Di- lenkė, tai turbūt paties buvu-

Savaitė Lietuvoje

džiosios Lietuvos kunigaikš
tystės palikimas, kuris, kaip 
mano kai kurie gudai, priklau
so ne mažiau jiems, kaip lietu
viams. Minske prie įvairių 
valstybinių įstaigų pastatų 
sienų buvo prikalamos lentos 
su įstaigos pavadinimu ir Vy
čiu. Ne visiems gudams šis 
herbas patiko. Komunistai, 
kurių Gudijoje yra daug, lai
ko Vytį feodalizmo liekana ir 
nereikalingu buvusios DLK 
galybės šlovinimu.

Per pasikalbėjimą su Varšu
vos “Gazeta Wyborcza” redak
toriumi Michniku Gudijos 
prezidentas A. Lukašenko pa
sakė: “Kalbant apie simbolius, 
tai argi mes negalime turėti 
kitokio valstybės herbo negu 
Lietuva? Netgi Brazauskas ne
seniai pajuokavo: ‘Pasisavinai 
mūsų herbą’. Skirtumas yra 
toks: raitelis toks pats, tiktai 
kalavijas labiau palenktas ir 
arklio uodega užriesta. Pasa
kykite — kodėl mums to rei
kia?”

Šią problemą gudai išspren
dė š. m. gegužės 14 d. referen
dume, kuriame dalyvavo 64.5% 
balsuotojų. Iš jų 75% pasisakė 
už valstybės herbo Vyčio pa
keitimą.

Klaidinga informacija
Buvęs Lenkijos liaudies res

publikos ambasadorius Japo
nijoje Z. Rurarz laiko save Lie
tuvos istorijos ir lietuvių-len
kų santykių žinovu. Š. m. ba
landžio 10 d. “Washington In
quirer” laidoje jis rašo:

“Tėvynės sąjunga ir ypač jos 
vadas Landsbergis yra žinomi 
dėl savo bekompromisinio 
priešlenkiško nusistatymo. 
Jo žmona yra lenkė ir jis pats 
sklandžiai lenkų kalba išsi- 
reiškia. Nepaisant to, jo prieš- 
lenkiškas nusistatymas nelei
džia jam su lenkų mažuma ieš
koti sutarimo. Tai stumia šią 
mažumą į komunistų glėbį, ku
rie yra daug labiau tautinėm 
mažumom tolerantiški. Be to, 
tai dar verčia lenkus jungtis 
su kitomis slavų mažumomis. 
Kadangi Lietuvos lenkai tel
kiasi prie Lenkijos sienos, tai 
galėtų sudaryti Vilniui pro
blemų, jeigu komunistai ki
tais metais prarastų valdžią”.

Dabartinė Lietuvos-Lenki
jos siena eina per lietuvišką 
žemę — ir vienoje, ir kitoje 
sienos pusėje gyvena lietu
viai. Lietuvos pasienio pusėje 
ir su žiburiu sunku būtų lenką 
rasti. Lietuvos lenkai telkiasi 
Vilniuje ir jo apylinkėje. Jie 
yra apie šimtą kilometrų to
liau nuo Lenkijos sienos negu

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954 

šio ambasadoriaus išradimas.

Nemalonūs dokumentai
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š. m. birželio 6 d. lai
doje rašo: “Nepadarykime iš 
istorijos politikos, nepanau
dokime apie ‘Armia Krajowa’ 
rastų dokumentų Bernardinų 
šventovėje priešrinkiminiam 
vajui — apeliavo grįžę iš Len
kijos Lietuvos seimo atstovai, 
Lietuvos-Lenkijos bičiulių 
grupės nariai. (...) Seimo na
riai neigiamai atsiliepė apie 
‘Lietuvos aido’ skiltyse Juo
zo Dringelio straipsnių cik
lą, skirtą naujai atrastiems 
dokumentams apie AK”. Pa
likti šiuos dokumentus tyri
nėti istorikams ragino Lenki
jos ambasadorius Lietuvai 
Jan Widacki ir taip pat savo 
kalboje Lietuvos seime Lenki
jos seimo maršalas Adam 
Struzik.

AK bendradarbiavimo su 
vokiečiais ir civilinių žmo
nių žudymo iškėlimas AK sim- 
patikams nėra malonus. Jie 
norėtų ir toliau jiem statyti 
paminklus, ir kad istorikai 
rastų dokumentų tyrinėjimą 
atidėtų neribotam laikui.

Nauji Lietuvos piliečiai
“The Baltic Independent” 

rašo, kad Maskvos “Bolšoj” 
teatro dirigentui Algiui Žiū
raičiui ir jo žmonai Elenai 
Obrazcovai prezidentas Bra
zauskas suteikė Lietuvos pi
lietybę. Lietuvos pilietybę 
taip pat gavo naujasis “Bol
šoj” teatro valdytojas Vladi
mir Vasiljev ir balerina Jeka
terina Maksimova.

Prieš kelerius metus Lietu
vos pilietybę gavo Rusijos 
kompozitorius Radion Ščiod- 
rin ir jo žmona balerina Ma
ja Pliseckaja.

Gerulaičio mirties priežastis
Niujorko rusų dienraštis 

“Novoje Ruskoje Slovo” š. m. 
gegužės 24 d. laidoje rašo: 
“Long Island prokuratūra ap
kaltino plaukymo baseinų 
priežiūros bendrovės mecha
niką ir jos vadovybę krimina
liniu apsileidimu, kuris bu
vo žinomo tenisininko Vito 
Gerulaičio mirties priežasti
mi. Jis mirė praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį nuo apsinuo
dijimo smalkėmis, kurios pra
siskverbė iš (baseino) vandens 
šildymo sistemos į sportinin
ko miegamąjį. (...) Pradžio
je buvo manoma, kad Gerulai
tis mirė nuo narkotikų per di
delės dozės. 80-tų metų pra
džioje sklido gandai, kad Ge
rulaitis vartojo narkotikus 
ir ėmė gydymosi kursą”.

Jeigu mechanikas Bart Tor- 
pi bus rastas kaltu, jam gre
sia kalėjimo bausmė nuo 16 
mėnesių ligi 4 metų ir 10.000 
dolerių bauda. J.B.

Bendro idėjinio darbo kolegai

a.a. JUOZUI NORVAIŠAI 
mirus,

jo žmoną VANDĄ ir sūnų nuoširdžiai užjaučia -

A. Masionio vardo varpininkų 
stipendijų fondo valdyba

Kalvotos Vištyčio pakrantės Nuotr. D. Meliūno

R. PAURAITĖ-PUPLAUSKIENĖ 
Vilnius

Kas mes esame? Ar tik fizi
nis kūnas, kurį reikia nuolat 
maitinti, rengti, gydyti ir pri
žiūrėti? Po ilgų materialisti
nio kvaišinimo metų buvęs “ho
mo sovieticus” ima ieškoti kaž
ko nematomo, patvaraus ir am
žino, kuris tam mirtingam kū
nui suteikia egzistencijos pras
mę. Ima ieškoti sielos . . .

O kas esame mes — lietu
viai? Lietuva — Marijos žemė, 
darbščių ir dorų žmonių kraš
tas, sugebėjęs išlaikyti gim
tąją kalbą ir lietuvišką raštą 
net tamsiausiais caro prie
spaudos, spaudos draudimo lai
kais. Toks buvo Lietuvos įvaiz
dis, įkvėpęs daugelį širdžių 
aukotis Tėvynės labui. O šian
dien — kokia ji, ta naujoji Lie
tuva, išėjusi iš nelaisvės na
mų? Deja, šiandien jau nega
lime pasakyti, kad tai “darbš
čių ir dorų žmonių kraštas”.

Kažkas taikliai pastebėjo, 
kad Lietuva tapo dideliu kios
ku. “Darbas puošia žmogų”, - 
šis posakis nūnai daugeliui 
sukelia šypseną. Plinta Gariū
nų turgaus “filosofija”: kam 
mokytis, kam dirbti, jei gali
ma pigiau nupirkti - brangiau 
parduoti ir per dieną uždirb
ti tiek pinigų, kiek vargšas in
teligentėlis neuždirbs per me
tus! O “buvusiųjų” nešvarūs pi
nigai? Nesąmonė! Pinigai juk 
neturi kvapo. Užtat už juos ga
lima nupirkti viską pasaulyje!

Žaibiškai susiformavę tokią 
“filosofiją”, į gatves pasipy
lė naujos kartos monstrai su 
odiniais švarkais, prikimšto
mis piniginėmis ir tuščiomis 
galvomis bei širdimis. Kaip 
tankai ar kaip robotai jie žen
gia per žmones, stumdydami į 
šalis visus, kurie “nemoka da
ryti pinigų”, šaipydamiesi iš 
jiems nesuvokiamų ir nepriei
namų dvasinių vertybių. Į juos 
žiūrint, nenorom ateina į gal
vą mintis - gal jie yra tušti 
bedvasiai kevalai?

Lietuva - Marijos žemė, 
darbščių ir dorų žmonių kraš
tas, gavusi laisvę, išleido vi
sus demonus iš butelių - nes 
panono gyventi “kaip Europa”, 
paragauti uždraustų vaisių, 
“kaip visos civilizuotos šalys”.

Tiesa, žymi dalis inteligen
tų, “dirbusių ideologinį dar
bą”, anot sovietinės termino
logijos, negalėjusių atvirai 
lankyti pamaldų, apsidžiaugė 
gavę dvasios laisvę ir atsigrę
žė veidu bei širdimi į Dievą. 
Tačiau turto aistra kaip maro 
bacila užkrėtė ir kai kuriuos 
dvasinguosius - jie neatlaikė 
išbandymo, iš pradžių metėsi 
į kovą už savo vaikų saugią, 
aprūpintą ateitį, o paskui pa
mažėle pajuto pinigų skonį ir 
iškeitė dvasines vertybes į ma
terialines. Praturtėję ir įsi

tvirtinę elitinėje visuomenės 
dalyje, jie tikisi kada nors vėl 
grįžti į Kristaus nurodytą ke
lią. Bet ar nebus vėlu, ar per 
storą lašinių sluoksnį prasi
skverbs artimo meilės dvasia?

Dažnai prisimenu Seneką, 
sakiusį, kad tingiausias žmo
gus yra tas, kuriam užtenka 
tiek, kiek turi. Lietuviams, 
matyt, teks persirgti privataus 
turto kaupimo polinkį, kurį 
buvo uždraudę sovietai. Atė
ję į valdžią ar pripuolę prie 
kitų “lovių” daugelis karšt
ligiškai grobia sau, savo vai
kams, vaikaičiams ir net pro- 
vaikaičiams, apiplėšdami Lie
tuvą. Gal tai reakcija į buvusį 
“uždraustą vaisių”? O gal tas 
turto kaupimas padeda netu
rintiems dvasinio pagrindo 
susidaryti tvirtybės, išlikimo 
iliuziją. . .

Deja, nešvarūs pinigai ne
atneša laukiamos laimės ir ra
mybės, jie tik užblokuoja pro
tą ir sielą, kaip kiekvienas blo
gas darbas, kuris užteršia šir
dį ir uždaro dieviškosios infor
macijos kanalus. Nuodėmė 
gimdo nuodėmę ir tai, kas va
kar žmogui atrodė žema ir 
bjauru, šiandien tampa paken
čiama, o rytoj bus pervesta į 
adoruojamų vertybių eilę.j

Sparčiai europėjame, pasi
savindami, deja, ne tikrąsias 
vertybes, o tai, kas ir Europo
je, ir Amerikoje laikoma neto
leruotina, smerktina būtent - 
korupciją, mafijozinius karus, 
narkomaniją, seksualinę lais
vę, vagystes, žudymą... Kultū
ra, menas, muzika, literatūra 
jau nėra prestižinė tautos gy
venimo sfera, jos vietą užėmė 
prekyba.

O juk mažos tautos į pasauli
nį kontekstą įsipina tik per 
savo kultūros savitumą. Tad 
kam mes, lietuviai, būsim įdo
mūs, pamynę savo tradicijas, 
papročius, iškeitę savitą, šimt
mečiais puoselėtą dvasinę kul
tūrą į “pasaulinius standartus” 
ar europietiškus pakaitalus!

Ačiū Dievui, dar Lietuvoje 
neįvyko totalinė neigiama per
kalta, dar monstrai neužvaldė 
viso krašto. Dar pilnos šven
tovės tikinčiųjų. Dar tebegy
vos gražios lietuviškos tradi
cijos su turtingais žemaičių, 
aukštaičių, dzūkų, suvalkie
čių etninių papročių atspal
viais. Dar yra dvasingų žmo
nių, trokštančių grąžinti tik
rosioms dvasinėms vertybėms 
jų pirmapradę reikšmę.

PADĖKA
Brangiam vyrui, tėveliui ir seneliui

a.a. ANTANUI DUMČIUI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 
parapijos kunigams už maldas ir atnašautas Mišias, kunigui 
iš Lietuvos už gražų pamokslą, “Vilniaus” maldos būreliui 
už sukalbėtą rožinį.

Nuoširdi padėka giminėms, kaimynams ir pažįstamiems. 
Taip pat karsto nešėjams, vargonininkei D. Radtkei. Ačiū už 
gėles, aukas “Tėviškės žiburiams”, gausiai užprašytas 
Mišias, pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu. Ypatinga 
padėka Birutei Kazlauskaitei ir Teofilei Kobelskienei, man 
daug padėjusioms sunkiomis netekties valandomis. Labai 
ačiū p. Birštonui už puikiai paruoštus pietus, poniom už 
skanius pyragus.

Jūsų didelis nuoširdumas palengvina mūsų sielvartą 
ir skausmą.

Liūdinčios -
žmona Onutė ir dukra Julija su šeima Lietuvoje

Turime atgaivinti tautos dva
sią. Turime vienadienėms ver

tybėms priešpastatyti amži
nąsias. Turim gelbėti jauni
mą, suviliotą klaidingos lais
vės sampratos ir godžiai besi- , 
mėgaujantį tik šios dienos ma
lonumais.

Kadangi dauguma jaunų 
žmonių žymiai noriau valan
dų valandas pratūno prie te
levizoriaus, negu paima kny
gą į rankas, mes, grupė kino 
profesionalų, “subyrėjus” Lie
tuvos kino studijai, nutarėme 
įsteigti krikščionišką video- 
studiją ir kurti filmus apie 
didžios dvasios žmones - me
nininkus, mokslininkus, dva
sininkus, dirbusius Tėvynei 
ir Dievo garbei be išskaičia
vimo ir asmeninės naudos, - 
kaip pavyzdį pernelyg egois
tiškai nusiteikusiam jaunimui, 
kad suvoktų, kur yra tikroji 
gyvenimo prasmė. Norėjome 
kurti filmus apie etnines lie
tuvių grupes, jų papročius ir 
tradicijas, galinčius sudomin
ti ir visą pasaulį; apie lietu
viškas patriarchalines šeimas, 
gyvenančias pagal Dešimt Die
vo įsakymų, apie jaunas šeimas, 
bandančias gyventi pagal gam
tos kalendorių ir nežudyti negi
musių kūdikėlių; apie Evange
lijos tiesas, kurioms kasdien 
nusižengiame, - žodžiu, apie 
dvasinius idealus, kurie padė
tų formuoti naują kartą.

Kadangi nepriklausome jo
kiai politinei grupuotei, esame 
“Kristaus partijos”, anot pa
laimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio, nariai, iš jokių 
instancijų nepavyko gauti fi
nansinės paramos (nors ji dos
niai dalinama įvairioms lėkš
toms pramoginėms televizijos 
programoms). Su mielu noru 
padėtų mūsų grupei Jo Eksce
lencija arkivyskupas A.J. Bač- 
kis, remiąs mūsų sumanymus 
moraliai, tačiau ir jis neturi 
finansinės galimybės prie vys
kupijos įsteigti video filmų 
studijos, kurioje būtų galima 
kurti krikščioniškus ir švie
tėjiškus filmus parapijoms 
ir mokykloms.

Išeivijos lietuviai, suinte
resuoti padėti Lietuvai dva
siškai apsivalyti nuo užplūdu- 
sio blogio ir ugdyti jaunimą 
krikščioniškų idealų dvasia, 
atliktų be galo svarbią misiją, 
padėdami įsteigti prie Vil
niaus arkivyskupijos video- 
studiją. Bendromis jėgomis 
stengtis įdiegti dvasinius idea
lus, pažadinti Dievą kiekvieno 
lietuvio širdyje.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

laiko tarybos narių bei tarnau
tojų darbo etikos kodekso pri
ėmimą. Jis spaudą paprašė “50 
dienų be kritikos”, po kurių 
savivaldybėje jokių paslap
čių spaudai bei visuomenei 
nebus.

Lankėsi Uzbekistano 
prezidentas

Baigęs oficialų vizitą Latvi
joje, birželio 7-8 d.d. Lietuvo
je lankėsi Uzbekistano prezi
dentas Islamas Karimovas su 
delegacija. Buvo pasirašytos 
septynios dvišalės sutartys 
dėl bendradarbiavimo plėtoji
mo, prekybos ir ekonomikos, 
kovos su muitinės įstatymų 
pažeidimais, kultūros ir meno, 
švietimo, turizmo, oro trans
porto. BNS žiniomis, per pasta
ruosius trejus metus Uzbekis
tano ir Lietuvos prekyba išau
go 2.5 karto, pernai siekė 50 
milijonų JAV dolerių. I. Ka

AfA 
JUOZUI DVILAIČIUI

mirus, 
jo dukrai, mūsų mokytojai, IRENAI REPŠIENEI ir jos
šeimai reiškiame gilią užuojautą-

Toronto Maironio mokykla

AfA 
JUOZUI DVILAIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
liūdesyje likusią žmoną ELENUTĘ, dukrą IRUTĘ 
REPŠIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Juozas ir Angelė Lukošiūnai
Margarita ir Antanas Kiškiai

AfA 
JUOZUI DVILAIČIUI

mirus,
žmonai ELENAI, dukrai IRENAI REPŠIENEI, ždntui 
RIMANTUI, vaikaičiams PAULIUI, JONUI ir ANTANUI 

bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime-

Marija Stakienė Dalia ir Jurgis Anysai

Audronė ir Šarūnas Užgiriai

PADĖKA
AfA

DANUTEI BALIŪNAITEI-
GALBUOGIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame kun. 
J. Staškui už maldas laidotuvių namuose, už atnašau
tas Mišias ir palydėjimą į amžino poilsio vietą Šv. Jono 
lietuvių kapinėse.

Labai didelis ačiū karsto nešėjams ir solistei D. 
Radtkei už giesmes Mišių metu. Dėkojame giminėms 
už moralinę paramą, draugams ir pažįstamiems už 
gėles, užprašytas Mišias ir pareikštas užuojautas 
spaudoje ir asmeniškai. Ačiū B. Stanulienei už paruoš
tą maistą.

Jūsų parodytas nuoširdumas palengvino mūsų 
skausmą- , .

Lile Baliu mene ir dukros

PADĖKA
Dausų platybėj ji pranyko.
Nutiko žodžiai ir daina,
O mūsų širdyse paliko
Beribė ilgesio žaizda...

AfA
MARYTEI PAUKŠTIENEI

1995 m. gegužės 16-tos naktį iškeliavus amžinybėn, nuošir
džiai dėkojame kun. K. Butkui už velionės lankymą ligoninėje, 
jautrius suraminimo žodžius, už maldas šermeninėje, 
Mišias velionės intencija ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių 
kapines Anapilyje.

Ypatinga padėka O. A. Pamataičiams, p.p. Polgrimams, 
p.p. Baronams, V. J. Žemaičiams, iš Hamiltono atvykusioms 
J. J. Kamaičiams ir p.p. Dziemionams.

Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems, karsto 
nešėjams, vargonininkui A. Paulioniui už giedojimą Mišių 
metu. Ačiū už gėles, užprašytas Mišias, pareikštas užuo
jautas asmeniškai. Nuoširdi padėka B. Stanulienei už puikiai 
paruoštus pietus ir ponioms už skanius pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas palengvina mūsų skausmą 
ir liūdesį -

vyras Juozas, sūnūs Andrius ir 
Jonas su šeimomis

rimovas pareiškė susidomėji
mą Lietuvos mėsos, pieno pro
duktų ir elektrinių prietaisų 
eksportu bei Klaipėdos uosto 
naudojimosi galimybėmis, siū
lydamas Lietuvai žaliavas teks
tilės, naftos, metalų ir chemi
kalų pramonėms.

Lengvatos laisvės gynėjams

Lietuvos vyriausybės nuta
rimu, nukentėjusiems kovose 
prieš sovietų agresiją 1991 m. - 
žuvusiųjų šeimoms bei invali
dais tapusiems, pagal Sausio 
13-osios draugijos pateiktus 
sąrašus - gyvenamųjų patalpų 
nuomos, komunalinių bei ry
šių paslaugų mokestis bus su
mažintas 50%, praneša ELTA 
birželio 7 d. Paslaugas teikian
čioms įmonėms ir organizaci
joms išlaidas kompensuos 
miestų arba rajonų savivaldy
bės iš savo lėšų. RSJ



Lietuvių kultūros paminklai...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kad toks elgesys kompromi
tuoja visą Lenkiją. Deja, pa
minklo vyskupui Baranauskui 
reikalas nėra toks akivaizdus 
kai kuriems Lietuvos pareigū
nams, kurie, matyt, dėl “šven
tos ramybės” sutiktų arba iš
vis atsisakyti to paminklo, 
arba mielai nukištų į minėtą 
kiemelį. Tokios laikysenos 
priežastimi gali būti ir atitin
kamos informacijos stoka, nes 
Lietuvos žurnalistams, deja, 
priešingai nei lenkams j Sei
nus yra per toli, nors keli Lie
tuvos laikraščiai turi Varšu
voje savo korespondentus...

Dariaus-Girėno paminklas
Štetine, Vroclave ir Slupske 

gyvenančių lietuvių pastan
gomis išsaugotas buvo Soldi
no miškelyje 1938 m. pastaty
tas paminklas Dariaus ir Gi
rėno žuvimo vietoje. Pamink
lo autorius yra architektas 
Vytautas Landsbergis-Žem
kalnis. Visos lietuviškos vi
suomenės, gyvenančios Len
kijoje, bei lietuvių išeivijos 
finansinėmis pastangomis šis 
paminklas buvo sutvarkytas, 
atnaujintas, ir šiandien jo 
būklė yra gera. Tai bene vie
nintelis lietuvių tautos pavel
do paminklas Lenkijoje, kuris 
susilaukė dėmesio ir iš Lie
tuvos pusės.

Lietuvių pastangos
1978 m. prie Lenkijos lietu

vių draugijos buvo sudaryta 
visuomeninė lietuvių kultū
ros paminklų globos komisija, 
kuri atliko nemažą darbą šio
je srityje.

Milžinišką darbą, įamžinant 
mūsų krašto materialinį pavel
dą, atliko Punsko mokytojas 
Juozas Vaina, kuris Punske 
įsteigė lietuvių buities mu
ziejų.

Gerų pavyzdžių yra mūsuo
se ir daugiau: antai Kreivėnų 
kaimo gyventojai pastatė pa
minklą knygnešiui Povilui 
Matulevičiui. Kampuočių kai
me pastatytas paminklas Lie-

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161

, (24 vai. pager)
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Lietuvos vaikų vargai ir kančios
Vakaronė, sužadinusi norą tiesti pagalbos ranką

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Jaunimo centre Čikagoje 
1995 m. gegužės 19 d. kalbėjo 
viešnia iš Lietuvos dr. R. Švo- 
bienė, “Valstiečių laikraščio”, 
įsteigto “Kaimo vaikai” fondo 
koordinatorė.

Vakaronę surengė JAV LB 
Soc. reikalų t-ba. Birutė Ja
saitienė, t-bos pirmininkė, 
supažindindama svečius su 
dr. Regina Švobiene, sakė, 
kad ji yra biologijos mokslų 
daktarė, stojusi į darbą pa
dėti labai vargstantiems kai
mo vaikams ir, kiek galima, 
jų tėvams.

Nei tikėjimo, nei nuosavybės
Viešnia pabrėžė, kad Lie

tuvos kaimas dabar esąs ne 
toks, kokį išeiviai paliko. 
Jis labiausiai nukentėjęs nuo 
okupacijos fiziškai ir mora
liškai. Kai Lietuva kėlėsi 1919 
m. žmonės nebuvo praradę ti
kėjimo ir turėję privačią nuo
savybę. Ir vysk. M. Valančiui 
buvę lengviau atitraukti žmo
nes nuo alkoholio, nes jis mo
kė juos šventovėse. Dabar 
daugelis žmonių kaime neturi 
nei tikėjimo, nei privačios 
nuosavybės. Tokiems žmo
nėms neįmanoma padaryti 
įtakos, nes jie nelanko šven
tovių. Ypač sunku kaime vai
kams, seneliams ir invali
dams. Labdara sunkiai kaimą 
tepasiekia.

Kaip atsirado fondas “Kai
mo vaikai”? “Valstiečių laik
raštis”, redaguojamas Jono 
Švobos, pasidaręs nuo valsty

tuvos nepriklausomybės ats
tatymo - Kovo 11—osios aktui 
paminėti. Varšuvos lietuviai 
įamžino M.K. Čiurlionio atmi
nimą jo mirties vietoje.

Nepamirštama ir už Lietu
vos laisvę žuvusių karių ka
pų: Beržininkuose bei Seinų 
kapinėse vietos lietuvių bei 
išeivijos lėšomis pastatyta 
antkapis kariams, žuvusiems 
kovose prie Seinų 1919-1920 m.

Kaip prisimena tuometinis 
lietuvių kultūros paminklų 
globos komisijos pirmininkas 
Juozas Bliūdžius, anais lai
kais nebuvo nei lengva, nei 
paprasta globoti lietuvių kul
tūros paveldą ar lietuvių ka
rių kapus. Kai kapinėse susi
rinkę žmonės giedojo giesmes 
ir meldėsi, lenkų Saugumas 
tardė paminklų restauravimo 
organizatorius, visaip juos 
gąsdino.

Šiapus Lietuvos sienos, Šly- 
nakiemio kaime, slėptuvę buvo 
įsirengę Lietuvos partizanai. 
Apie juos žinojo ir jiems pagal
bą teikė vietos gyventojai. De
ja, 1949 m. gruodžio 13 d. juos 
užklupo lenkų Saugumo ir So
vietų Sąjungos vidaus reikalų 
ministerijos pajėgos. Parti
zanų žuvimo vietoje šio kai
mo gyventojas Juozas Jakima
vičius įrengė atminimo len
tą, o Suvalkų kapinėse, kur 
palaidoti Lietuvos partizanai 
Prabulis ir Krikščiūnas, Su
valkų lietuviai pastatė antka
pį, kuris lietuvių ir lenkų kal
bomis skelbia: “Kas laisvės 
nevertas, tas negina jos”.

Poeto paminklas
Varšuvos kapinėse palai

dotas lietuvių poetas Juozas 
Adomavičius-Kėkštas. Ilgą 
gyvenimo dalį praleido jis Var
šuvos karo invalidų prieglobs
tyje. Mat Antrojo pasaulinio 
karo metu dalyvavo lenkų ka
riuomenėje, buvo sužeistas 
mūšyje prie Monte Casino. 
Valdiškas antkapis greit su
byrėjo. Šiais metais Varšuvo
je gyvenančios lietuvės Sta
sės Krakauskaitės pastango
mis ir lėšomis antkapis buvo 
atnaujintas, įmūryta graži gra
nito lenta su lietuvišku įrašu.

Atliktini darbai
Tai tik keletas pavyzdžių, 

bylojančių apie mūsų tautai 
brangintinas vietas Lenkijos 
teritorijoje. Deja, lietuvių 
visuomenė yra nepajėgi glo
boti viso lietuvių kultūros 
paveldo Lenkijoje.

Kol kas neaišku, kokius dar
bus ketina atlikti Lietuva. O 
jų būtų nemažai: būtina kuo 
skubiausiai susidomėti kuni
gų seminarijos pastatu Sei
nuose; reikėtų bent kuklią 
atminimo lentą pritvirtinti 
prie namo Zavadskio gatvėje 
(ankščiau Vengrų), kuriame

bės nepriklausomas, sako tie
są, kelia garbingą Lietuvos 
istoriją, dėlto darėsi kaime 
vis populiaresnis. Kai laik
raštis atsistojo ant kojų, visų 
laikraščio žurnalistų pritari
mu, prieš dvejus metus buvo 
tas fondas įsteigtas. Pradžio
je lėšos buvo iš “Valstiečių 
laikraščio”, vėliau į pagalbą 
atėjo ir geraširdžiai žmonės. 
Fondas “Kaimo vaikai” dabar 
rūpinasi globos namais vargs
tantiems kaimo vaikams, pa
galba vaikams per kaimo mo
kyklas ir ligoniams vaikams 
kaime.

Skriaudžiami vaikai
Toliau ji papasakojo, kaip 

atsirado pirmieji vaikų glo
bos namai Raseinių rajone. 
Ten ūkyje gyvena 4 vaikų šei
ma ir ji priėmė dar 23 nelai
mingus vaikus globoti. Visi 
tie 23 vaikai turi graudžias, 
šiurpias, net tragiškas istori
jas. Ji taip pat sakė, kaip 
skriaudžiami vaikai atbėga 
į globos namus, ieškodami 
prieglobsčio. Bet iki šiol Lie
tuvoje dar nėra vaikų teises 
ginančio įstatymo. O atimti tė
vystės teises yra ilga ir sunki 
procedūra. Valdžia moka pa
šalpą, bet netikrina, ar ji ten
ka vaikams. Tėvai alkoholikai 
nenori atiduoti vaikų į globos 
namus, nes už gaunamą vaikų 
pašalpą jie gali nusipirkti deg
tinės. Fondas “Kaimo vaikai” 
nori, kad vaikų globos namai 
būtų ūkis. Jį reiktų remti 2-3 
metus, o vėliau jis pats turėtų 
verstis. Ten vaikai turėtų

JAV Ilinojaus valstijos gubernatorius JIM EDGAR pranešė, kad jo valstija padovanos Lietuvai mokslinę bei 
medicininę įrangą, nebenaudojamų Ilinojaus valstijoje. Nuotraukoje iš kairės: G. G. Lendraitis, V. V. Adamkus, 
gubernatorius J. Edgar, gen. konsulas V. Kleiza, valstijos pareigūnas J. B. Park

Pagrindinis rūpestis - kaip pragyventi
Šalia atgimstančios Lietuvos užsienio politinių problemų netrūksta vidinių, 

svarbiausios jų — ekonominės ir savivaldybinės

PROF. VYTAUTAS JAKAVIČIUS, 
Klaipėda

Tarp daugybės problemų ak
tualiausios šį pavasarį buvo 
ekonominės ir valdžios proble
mos. Lietuvos žmonių daugu
mai aktualiausia problema - 
kaip pragyventi? Algos ar pen
sijos daugeliui neužtenka duo
nai ir apsimokėti už vis brangs- 
tančias buitines paslaugas. Ly
ginant su Latvija ir Estija, Lie
tuvoje algos mažiausios, o pre
kės ne ką pigesnės. Tik nedi
delei Lietuvos žmonių daliai 
aktualiausios problemos - 
kaip išlaikyti ir pagausinti 
prisigrobtą turtą.

Turto grobstymas
Turto grobimas Lietuvoje 

prasidėjo atstačius nepriklau
somybę. Partiniai, KGB parei
gūnai tapo LDDP pastangomis 
perpumpuoto valstybinio ir 
partinio turto į UAB (uždaras 
akcines bendroves) savininkais, 

1906 m. įsteigta buvo lietuviš
ka spaustuvė, “Šaltinio”, 
“Šaltinėlio”, “Spindulio”, “Ži
burio” redakcijos. Ten 1909 m. 
įvyko lietuvių kalbininkų su
važiavimas, kuriame buvo nu
statyta lietuvių kalbos grama
tika, rašyba ir sintaksė.

Reikėtų susidomėti ir Lom
žos kapinėse palaidoto kuni
go Antano Tatarės kapu (iki 
šiol neatrastas), pagalvoti, ar 
negalima būtų ir lietuvių kal
ba įamžinti Varšuvos Šven
tojo Kryžiaus šventovėje pa
laidoto vyskupo Kazimiero 
Ruškevičiaus atminimo ir 1.1.

Tautos kultūros ir istorijos 
paminklų būklė geriausiai 
liudija visų pirma visuome
nės ir tautos dvasinę kultūrą...

įprasti dirbti. O kai tokie na
mai atsistotų ant kojų, reikėtų 
steigti kitus ir 1.1.

Mokosi amatų
Fondas “Kaimo vaikai” šel

pia vaikus ir per mokyklas, 
kad tėvai labdaros neprager- 
tų. Į mokyklas trečdalis vai
kų ateina išbadėję ir kartais 
net nualpsta. Dėl to fondas 
užmoka po vieną litą už pie
tus, kad nors kartą per dieną 
tie vaikai galėtų pavalgyti. 
Kai kur, pvz. Pakruojo rajo
ne, Aleknaičių mokykloje vai
kai prašosi, kad leistų moky
tis ir šeštadieniais, nes nori 
pavalgyti. Ir geraširdė moky
toja leidžia vaikams ateiti ir 
šeštadienį, ir sekmadienį. 
Prie mokyklų yra steigiami 
amatų mokymosi punktai, ku
rie turėtų atitraukti jaunuolį 
nuo alkoholio, išmokyti ama
to, kad jis galėtų vėliau už
sidirbti sau duoną. Tokie 
punktai yra įsteigti kol kas tik 
keturi, nes trūksta lėšų. Fon
das “Kaimo vaikai” pagelbsti 
vaikams mokytis, skirdamas 
dvidešimčiai vaikų po 100 litų 
mėnesines stipendijas.

Vaikams su negalia iš kaimo 
yra sunku pasiekti gydytojus. 
Fondas stengiasi padėti, bet 
yra atvejų, kai motina atsisako 
važiuoti į Vilnių. Tada fondas 
nors invalido vežimėliu aprū
pina. R. Švobienė ir čia patei
kė širdį veriančių pavyzdžių.

Šeimų yra visokių
Tačiau ji sakė, kad ne visas 

kaimas toks. Yra labai darbš
čių žmonių, kurie visaip sten
giasi padėti patys sau ir savo 
vaikams.

(Nukelta į 9-tą psl.) 

valdytojais. Lietuvos nepri
klausomybę jau atstačius, tuo
metinis LKP sekretorius ir 
Lietuvos vicepremjeras, da
bartinis prezidentas A. Bra
zauskas savo rusišku parašu 
patvirtino vykdąs Maskvos 
nutarimą.

Aiškėja, kaip gausinamas 
prisigrobtas turtas. Neseniai, 
pavyzdžiui, iškeltos baudžia
mosios bylos už neteisingą 
duomenų apie savo pajamas 
deklaravimą “Vakarų banko” 
valdytojui P. Kravtui ir “Vaka
rų Lietuvos pramonės ir finan
sų korporacijos” generaliniam 
direktoriui A. Bosui. Jie į tar
dymo institucijų akiratį pate
ko už dideles pinigų sumas 
pirkdami “Vakarų banko” ak
cijas. Abu aiškina, kad tas pi
nigų sumas padovanojo tėvai, 
kurie visą savo gyvenimą buvo 
vargani: P. Kravto tėvas dirbo 
dažytoju, o A. Boso-buvo trem
tinys. Taigi iš kur tie pinigai? 
P. Kravtas iki Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo buvo 
partinis pareigūnas; savo tur
tu negarsėjo ir A. Bosas.

Tokių bylų labai nedaug. 
Valdžia kliudo'jų kėlimą, la
bai priešinasi savo partijos 
ir valstybės turto “plovimo” 
tyrimui, kurį šį pavasarį pra
dėjo dešinieji.

Lietuvos ekonominės prob
lemos labai susijusios su už
sienio politika. LDDP valdžios 
vyrai prisigrobto turto gausi
nimui naudoja užsienio pasko
las, kurias ima nesirūpindami 
kas ir kaip jas gražins. Be to, 
bijodami konkurencijos savo 
UAB, trukdo užsienio investi
cijoms. O tai, savo ruožtu, blo
gina daugumos Lietuvos žmo
nių ekonominę padėtį.

Savivaldybių veikla
Valdžios problematikoje 

šį pavasarį aktualiausi buvo 
valdžios santykių reikalai.

Beveik visoje Lietuvoje sa
vivaldybių rinkimuose nugalė
jo dešinieji - konservatoriai, 
krikščionys demokratai, trem
tinių ir politinių kalinių są
jungos, tautininkai. Iš to kyla 
dvi problemos: 1) centrinės ir 
savivaldybių valdžių santykių; 
2) vidinių santykių savivaldy
bėse problemos.

Valdantysis centras (LDDP) 
nutarė, kad svarbesnės savi
valdybių funkcijos priklausys 
jo skiriamiems apskričių val
dytojams. O jais paprastai ski
riami buvę partiniai parei
gūnai ar LDDP remiantys. Sa
vivaldybėms liks šiukšlių iš- 
kuopimo, gatvių tvarkymo ir 
panašūs reikaliukai. O tam 
pinigus taip pat skiria cent
ras. Mat, pagal galiojančią 
tvarką, savivaldybių surenka
mų mokesčių diduma patenka 
į valstybės biudžetą. Iš jo cent
ras savo nuožiūra tam tikrą 
dalį grąžina savivaldybėms, 
vienoms daugiau, kitoms ma
žiau. Patvirtintų gairių tam 
nėra, galioja viena - palanku
mas arba nepalankumas. Žo
džiu, taip kaip buvo sovietme
čiu, priešingai sveikai logikai: 
savivaldybės iš savo surinktų 
mokesčių moka nustatytą % į 
valstybės biudžetą, ir todėl es
ti suinteresuotos surinkti dau
giau pajamų.

Dešiniosios savivaldybės ža
da kovoti už tokios sveikos lo
gikos įteisinimą. Centras, be 
abejonės, tam priešinsis, norė
damas diskredituoti dešiniuo
sius: turite valdžią, o nepajė
giate iškuopti šiukšlių, sutai
syti gatves. O ką padarysi be 
Pinigų?

Partiniai santykiai
Centro ir, kaip reikia laukti, 

paaštrėsiančių savivaldybių 
santykių su juo problema pe
rauga į globališkai politinį: 
ar pavyks dešiniesiems išlai
kyti savo pakilimą iki būsimų 
1996 m. seimo rinkimų, ar cent
rui finansiniu spaudimu pa
vyks diskredituoti dešiniuo
sius. O nuo to priklausys Lie
tuvos ateitis po 1996-jų metų. 
Nesuklysime todėl pasakę, kad 
nauja neraudona Lietuva pra
dedama kurti savivaldybėse 
nuo šio pavasario. O sėkmė 
priklausys nuo dešiniųjų dau
gumos savivaldybėse vidinių 
santykių.

Visiems žinoma, kad nesusi
telkusius palaužti lengviau. 
O to susitelkimo dešiniesiems 
dar labai trūksta. Įtakingiau
si konservatoriai labiau lin
kę vertinti tik save, o krikš
čionys demokratai tam prieši
nasi; įtakingumu silpnesni 
tautininkai dažnai laikosi vėl 
skirtingos pozicijos. Jau dabar 
tai atsispindi ir naujose savi
valdybėse. Pavyzdžiui, Druski
ninkų savivaldybėje visus pa
siūlymus teikia ir vieningai 
balsuoja konservatoriai ir 
krikščionys demokratai. LDDP 
mažumos atstovai neaktyvūs, 
bet dažnai balsuoja kaip ir de
šinieji. O tautininkų atstovai 
bet kokiu svarstomu klausimu 
bendrai nuomonei nepritaria 
(“Lietuvos aidas”, 1995.04.18). 
Kai kur, kaip pavyzdžiui Klai
pėdoje, konservatoriai prastai 
sutaria su krikščionimis de
mokratais.

Taigi su šiuo pavasariu pra
sidėjo naujos Lietuvos kūri
mas. Duok, Dieve, mums vieny
bės ir ištvermės, kad mūsų Tė
vynė pradėtų gyventi kitaip.

Prošvaistės
Nupiešėme ne itin linksmą 

pavasarinės Lietuvos vaizdą. 
Bet taip yra. Tiesa, yra ir 
džiaugsmingesnių spalvų: Lie
tuvos sportininkai, kultūros 
veikėjai, savo pasiekimais vis 
labiau garsina Tėvynės vardą 
pasaulyje. Kai kur, pavyzdžiui 
“Philip Morris” firmoje žmo
nės neblogai uždirba, taigi 
neblogai ir gyvena. (Gaila tik, 
kad tokių užsienietiškų firmų, 
dėl jau minėtų trukdymų užsie
nio investicijoms, nedaug). To
kių džiaugsmingesnių spalvų, 
deja, nedaug ir jos negali pa
keisti šio pavasario Lietuvos 
nupiešto vaizdo.

Iš to vaizdo kyla daug prob
lemų. Mes palietėme tik kai 
kurias, mūsų nuomone, reikš
mingesnes ir jas aptarėme tik 
bendrais bruožais. Supranta
ma, laikraščio straipsnyje jų 
išsamiau aptarti ir neįmanoma.

TFP (Tradition, Family, Property) tarptautinės organizacijos narių grupė, dalyvavusi sovietų nužudytų lietuvių 
pagerbime Vilniaus kapinėse
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Karavanas su knygomis į Lietuvą
Tradicijų, šeimos ir nuosavybės svarbą puoselėjančios tarptautinės 
katalikų organizacijos “Tradition, Family and Property” atstovas 

Paul Foley iš Didžiosios Britanijos TFP leidinyje aprašo savo 
įspūdžius keliaujant po Lietuvą

Prancūzijos TFP 1990 m. su
organizavo programą “Lumie- 
res sur l’Est” - Šviesa Rytams, 
kurios tikslas yra dvasiškai pa
remti kraštus, kentėjusius ko
munizmo pinklėse, o dabar 
skęstančius chaose. Veiklos 
pradžiai į rusų kalbą buvo iš
versta knyga apie Fatimos Ma
riją ir pasiūlyta ją platinti Ru
sijoje. Milžiniškas knygos po
puliarumas - iki 1994 m. galo 
išplatinta 300,000 egzemplio
rių - parodė gyventojų didžiu
lį dvasinį troškimą. Lietuviš
ką vertimą, kurio buvo išspaus
dinta 100,000 egz., TFP platino 
“karavanu, kurio nariai - iš Či
lės, Brazilijos, Didžiosios Bri
tanijos, Airijos ir Italijos - ke
liavo dviejuose automobiliuo
se po visą Lietuvą 1994 m. nuo 
rugpjūčio 22 iki rugsėjo 4 d., 
veždami ir Fatimos Marijos 
statulą maldos kelionei.

Lietuvoje yra gerai žinomos 
TFP pastangos užsienyje - su
rinko 5,280,540 parašų petici
jai už Lietuvos nepriklausomy
bę. Šiuo metu steigiamame Ne
priklausomybės muziejuje bus 
pagerbti net du TFP nariai, ku
rie žuvo automobilio nelaimė
je JAV, Tennessee valstijoje, 
rinkdami parašus minėtai peti
cijai. Jų mirties metinėms iš- 
puolus TFP kelionės metu, rug
sėjo 3 d., Karavano palydovas 
seimo narys Antanas Račas 
TFP susitikimuose Lietuvoje 
rodė nuotrauką 50 m. amžiaus 
Fred Porfilio ir pasakojo apie 
jį ir jauną (19 m.) Daryl Huang.

Savo straipsnyje apie kelio
nę Paul Foley rašo, kad TFP 
karavanui važiuojant iš Vokie
tijos per Lenkiją, keliai vis 
prastėjo, o jau Lietuvoje at
rodė visai blogi. Automobiliai, 
kurių mažai matėsi, taipgi seni, 
apleisti. TFP keleiviams pirmi 
įspūdžiai buvo niūrūs komu
nizmo nualinto, vargingo kraš
to, kurio gyventojų liūdnos, 
beviltiškos veidų išraiškos 
irgi bylojo, jog keleto metų 
ryšiai su Vakarais ligšiol te- 
atnešę paviršutiniškus pakei
timus.

Kaune keleivius šiltai suti
ko TFP rėmėjai, būdingu lietu
viams vaišingumu. Jie priėmė 
ir padėkojo TFP steigėjui prof. 
Plinio Correa de Oliveira bei 
visiems nariams, prisidėju- 
siems prie Lietuvos nepriklau
somybės vajaus. Apsistoję pri
vačiuose namuose, svečiai vėl 
patyrė didelį lietuvių vaišin
gumą, o dar ir trūkumus, pvz. 
šilto vandens, net bėgančio 
vandens, su kuriais žmonės 
vargsta kasdien.

TFP nariai vežė Marijos sta
tulą į įvairias šventoves Kau
ne, Vilniuje ir kitose vietovė
se, susitiko su dvasiškiais, Są
jūdžio nariais ir dalyvavo eise
noje minint Molotovo-Ribben- 
tropo baisiąją sutartį. Visose 
aplankytose parapijose lietu
viai prisiminė TFP peticiją, su
tiko keleivius su gėlėmis ir dai
nomis, skandavo “Ačiū! Ačiū!”, 
bučiavo jiems rankas ir prašė 
autografų. Jie pastebėjo žmo
nių akyse pagarbą, smalsumą, 
bet ir baimę. Keleiviams buvo 
paaiškinta, kad daugelyje kai
mo parapijų dar nėra kunigų, 
tačiau šventovės nebuvo ap
leistos.

Vilniuje keleiviai apžiū
rėjo ir meldėsi buvusiuose 
KGB rūmuose, vienintelėje li
kusioje KGB būstinėje, kurią 
visi gali lankyti. Keleiviams

Tarptautinės organizacijos TFP 
(Tradition, Family, Property) jau
nų vyrų grupė keliavo po Lietuvą su 
Fatimos Marijos statula. Nuotrau
koje ši statula prie kankinio vysku
po VINCENTO BORISEVIČIAUS 
atvaizdo

buvo pasakyta, jog prieš pat 
nepriklausomybės atstatymą 
KGB turėjusi 300,000 slaptų 
agentų, kuriuos dabartinė 
valdžia vis globoja, o jie te
beveikia pogrindyje. Todėl 
lietuviai dar jaučia didelį ne
tikrumą, net baimę dėl atei
ties. KGB rūmus, dabar vadi
namus Genocido muziejumi, 
užėmė norintys išlaikyti šį 
pastatą, kad niekad nebūtų 
pamirštos komunizmo aukos. 
Nors dalis dokumentų buvo 
išvežta, muziejaus globėjai 
turi šimtus tūkstančių agen
tų sąrašų ir kalinių bylų. Sve
čiams buvo parodyti visi kam
bariai, kameros, kankinimo 
priemonės, paaiškinta, kad 
patalpų sargyba veikia 24 va
landas, sauganti jas nuo KGB 
kėslų jas sunaikinti.

Prieš išvykstant TFP na
riams buvo paaiškintas rug
pjūčio 27 d. įvykęs referen
dumas dėl privatizacijos ir pai
nus valdžios paruoštas balsa
vimo lapas. Jiems teko susi
tikti su seimo pirmininku Čes
lovu Juršėnu, kuris, kaip išsi
reiškė P. Foley, gudriai atsa
kė į jų klausimus.

Nors vizos buvo iš anksto įsi
gytos numatytai kelionei į Gu
diją platinti literatūros bei 
užmegzti ryšių panašiai kelio
nei ateityje, bet prie sienos 
keleiviai buvo sustabdyti be 
paaiškinimų ir neįleisti. Grįž
dami per Lenkiją, jie pajuto, 
kaip lengvai Rytų Europoje 
banditai atpažįsta užsienie
čius - juos ilgokai sekė aiš
kiai gresiantys užpuolikai, ku
rių jie atsikratė tik per brazi- 
liečio vairuotojo apsukrumą.

Rytų Berlyne jie pastebėjo, 
kaip mažai pažangos padaryta 
komunizmo pėdsakų naikini
me, pvz. gatvių pavadinimai 
nepakeisti. Atrodė, jog Rytų 
ir Vakarų Vokietijos susijun
gimas nėra tikrai įvykęs. TFP 
keleiviams čia, kaip ir kitur 
Rytų Europoje, paaiškėjo, kad 
komunizmas dar nėra išnykęs, 
kaip mano daugelis vakarie
čių. RSJ

Dar nebaigta kova, bet ją tik tie laimės, 
Vilties kas nepraras ir kils į naują žygį, 
Kai skausmą netekties ir gėlą nesėkmės 
Pasidalinsime ir nešime po lygiai.

Vytautas Cinauskas
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® LAISVOJE il /VAJl ll e LIETUVIAI PASAULYJE
MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Gegužės 27 d. Kauno miesto 

švietimo skyrius Dainų slėnyje 
surengė Moksleivių dainų šven
tę, sutraukusią beveik tris tūks
tančius dainuojančių vaikų. Jie 
ten pateko laimėtu atrankos 
konkursu. Dainų šventės meno 
vadovu ir vyr. dirigentu buvo 
išrinktas L. Ulevičius, rengi
nio režisiere — N. Mieliauskie- 
nė. Moksleivių dainų šventė bu
vo pradėta dalyvių ir svečių ei
tynėmis nuo Kauno muzikinio 
teatro į Dainų slėnį. Jaunųjų 
kauniečių dainininkų gretas 
papildė penkiolika į svečius 
atvykusių grupių. Su kaunie
čiais dainavo Vilniaus “Ąžuo
liukas”, Klaipėdos “Gintarėlis”, 
Panevėžio. Šiaulių, Utenos, Aly
taus, Jonavos, Joniškio, Kėdai
nių, Kazlų Rūdos vaikai. Šven
tės dalyvius bei organizatorius 
pasveikino švietimo ir mokslo 
ministeris V. Domarkas, Kauno 
miesto ir rajono vadovai. Įspū
dingai skambėjo P. Bingelio 
diriguojamo jungtinio vaikų 
choro atlikta dr. V. Kudirkos 
“Tautinė giesmė”, kurią mes 
vadiname Lietuvos himnu.

DEVYNIŲ PARTIZANŲ KAULAI
Ylakiuose, anuometiniame 

Skuodo rajone, pokario metais 
savo štabą turėjo Maskvai tar
navusieji enkavedistai bei jų 
stribai. Prie jo buvo atvežami 
plačiose Ylakių apylinkėse žu
vusių partizanų kūnai, o štabe 
tardomi gyvi partizanai, papil
dantys jau anksčiau išniekintus 
kūnus turgaus aikštėje. Vėliau 
tie kūnai dingo. Net ir jų paka- 
simo vieta nebuvo žinoma. Din
gusių ylakiškių paieškas tik šį 
pavasarį pradėjo šeimų nariai 
ir giminės. Pagrindinis dėme
sys teko anuometinio NKVD šta
bo aplinkai, kur tebestovi dar
žinė ir tvartas. Paieškas “Lie
tuvos aide” aprašiusi Regina 
Ališauskaitė pranešė, kad pir
miausia buvo rasti tarp slyvų 
užkasto mokytojo Antano Dirks- 
čio palaikai. Iš kaulų sunku nu
statyti tapatybę, bet tą vietą nu
rodė buvęs stribas, kurio pavar
dė neskelbiama. Atvykusiam ar
cheologui atpažinti žuvusį mo
kytoją A. Dirkstį padėjo jo bro
lis Juozas, žinojęs apie jo ske
veldrinius sužeidimus bei iš
trauktus dantis. Spėjama, kad 
kitoje duobėje rasti trijų vyrų 
kaulai buvo žuvusių partizanų 
Bičkaus, Letukio ir Gedmino. 
Skuodo muziejaus direktorius 
Evaldas Razgus betgi negali už
tikrinti, kad šios išvados yra 
tikslios. Esą reikia specialių 
brangių tyrimų, kuriems neturi
ma lėšų.

PERLAIDOJIMO IŠKILMĖS
Daug dalyvių sutraukė iškil

mingas rastų devynių partizanų 
kaulų perlaidojimas Ylakiuose 
gegužės 28, sekmadienį. “Lietu
vos aido” korespondento Skuo
de Stasio Jonausko pranešimu, 
pamaldos Ylakių šventovėje bu
vo pradėtos visų dalyvių sugie
dotu Tautos himnu. Klebonas 
kun. Antanas Jurgaitis ragino 
melstis už visus šios apylinkės 
žuvusius partizanus bei kitus 
laisvės kovotojus. Mišias kon- 
celebravo Plungės parapijos 
kun. Petras Našlėnas ir Lietu
vos kariuomenės kapelionas 
mons. Alfonsas Svarinskas, nu- 
siskundęs, kad partizanų per- 

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 9 v.r.— 6 V.V. 

šeštadieniais 9 v.r.— 4 v.p.p.
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą

SIUNTINIŲ, A UTOMOHILIŲ ir US DOLEKIŲ U
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 pilus $10 pristatymas

■ Pervedimas JAV Dol.:
_______________________ 4% plius $14 pristatymas_______
Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius Ir juos pristato 

adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje. 
Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 

apdraudžiamas $ 60.00 sumai.
Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų. 

Siuntinių svorio neribojame.
Kelių siuntinių iki 50kg bendru svoriu 
pristatymas tuo pačiu adresu - $ 10.

laidojiman neatvyko nei Lie
tuvos prez. Algirdas Brazaus
kas, nei jo ministerial. Laido
tuvių procesijai sustojus prie 
partizanus kankinusio NKVD 
štabo, buvo nutarta jų kančias 
įamžinti ten pastatytu kryžiu
mi. Bendra kapo duobė perlai
dojamiems partizanams buvo 
iškasta kapinėse prie Šv. Ro
ko koplyčios. Su jais atsisvei
kino kun. P. Našlėnas, Skuodo 
burmistras Stepas Dokšus, ka
sinėjimuose dalyvavusi Lietu
vos sąjūdžio Mažeikių rajono 
tarybos pirm. Jadvyga Bičku
vienė, Kretingos šaulių kuopos 
vadas Stasys Srėbalius, kitų 
organizacijų atstovai. Giedo
jo Skuodo “Apuolės”, Palangos 
šaulių ir Mažeikių chorai.

NUTRAUKTOS PAIEŠKOS
Regina Ališauskaitė, “Lietu

vos aido” korespondentė Mažei
kiuose, aprašiusi partizanų pa
laikų paieškas Ylakiuose, pra
neša, kad jos dabar jau sulai
kytos. Mat jų buvo surasta bend
rose duobėse daržinėje ir netgi 
niekada nevalytame tvarte. 
Laukų trąšai nepanaudoto mėš
lo klodus ten skiria tik tarp jų 
padėtos lentos. Tarp mėšlą lai
kančių lentų yra ir bendrų duo
bių su partizanų palaikais, ant 
kurių jiems greičiau sunaikinti 
buvo užpilta negesintų kalkių. 
Jos paliko tik susmulkintas ir 
sumaišytas partizanų kaulų da
lis. Iš tokių kaulų neįmanomas 
atskirų partizanų atpažinimas. 
Neįmanoma nustatyti ir tikslaus 
tokiose duobėse užkastų parti
zanų skaičiaus. Mat daugeliui 
trūksta turbūt nukirstų ir gal 
net šunims graužti numestų ran
kos plaštakų bei kojos pėdų. 
Tikimasi, kad taip išniekintų 
Lietuvos partizanų kaulams 
perlaidoti bus gauta finansi
nės paramos ir iš valdžios. 
Tvarto vietoje reikėtų pasta
tyti paminklą partizanams, o 
gal ir patį tvartą paskelbti is
toriniu paminklu GPU, NKVD 
ateiviams iš Maskvos?

SUSITIKO “VILKO VAIKAI”
Gegužės 28, sekmadienį, Šiau

liuose susitiko vokiečių bend
rijos “Edelweiss” pora šimtų 
narių, Lietuvoje vadinamų “vil
ko vaikais”. Mat jie pokario me
tais, gelbėdamiesi nuo bado, iš 
Karaliaučiaus srities atbėgo 
ieškoti maisto Lietuvoje. Atsi
skyrę nuo ten paliktų šeimų, jie 
ir pasiliko Lietuvoje, lietuvių 
paslėpti nuo sovietų. Su jais 
Šiauliuose dabar susitiko Lie
tuvoje vėl viešėjęs Baltijos 
parlamento grupės pirmininkas 
Vokietijos Bundestage Wolf
gang von Stetten, atlydėtas 
Lietuvos seimo atstovo Antano 
Račo. Svečias iš Bonnos domė
josi savo tautiečių gyvenimu 
Lietuvoje bei jų problemomis. 
Jis taipgi patarė, kaip galima 
išvykti Vokietijon, susigrąži
nus jos pilietybės atgavimo do
kumentus. W. von Stettenas pa
žadėjo remti “Edelweisso” 
bendrijos narius, kol tarp jų 
bus bent vienas “vilko vaikas”. 
Šiuo metu ta pagalba tėra sim
boliška. “Edelweisso” pirm. In
grida Knispel-Ramoškienė pra
nešė, kad W. von Stettenas 
kiekvienam šios vokiečių bend
rijos nariui kaip ir prieš pu
sę metų vėl buvo atvežęs tik 
po 50 DM. v. Kst.

ONA MIKULSKIENĖ, buvusi LTM Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro vadovė 1940-1992 m., išvyksta į Vilnių 
gyventi. Jai DLK Birutės draugijos Klivlando skyrius suruošė išleistuves 1995 m. gegužės 21 d. Iš kairės prie 
stalo: J. Malskis, Ona ir Vacys Rociūnai, prel. A. Goldikovskis, atsisveikinimo žodį taria kun. G. Kijauskas, SJ, 
O. Mikulskienė ir J. Budrienė Nuotr. V. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

CHORAS po paskutinės sezono 
repeticijos kukliomis vaišėmis 
užbaigė savo darbo sezoną. Kle
bonas ir choro vadovė muz. Dari
ja Deksnytė palinkėjo choristams 
gero poilsio ir rudenį vėl grįžti 
į choristų eiles.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ minėji
mas įvyko birželio 11 d. dalyvau
jant organizacijoms su vėliavo
mis Mišiose AV šventovėje. Kle
bonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM, pasakė atitinkamą pamokslą.

DANUTĖS IR MOTIEJAUS JO
NIKŲ iniciatyva bei jų draugų 
pagalba gražiai atnaujinta para
pijos salė.

VYSK. PAULIUS BALTAKIS 
birželio 4 d. jaunimui suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą. Vysku
po pagerbimo vaišės įvyko Jauni
mo centro salėje tuoj po apeigų 
šventovėje. Jas surengė parapi
jos tarybos visuomeninės sekci
jos pirm. A. Mikalauskas. Mais
tą nemokamai pagamino Danutė ir 
Bernardas Mačiai.

GIEDRAIČIO KLUBAS birže
lio 11 d. turėjo narių visuotinį su
sirinkimą, kuriam vadovavo pirm. 
Jonas Stankus. Valdybos nariai 
padarė pranešimus. Nutarta užsa
kyti klubo ženklą ir sportines 
kepures. Ženklo projektą paruo

Caro medalis lietuviams
Rusijos caras Aleksandras II buvo įsteigęs medalį kariams, pasižymė
jusiems Čečėnijos ir Dagestano užkariavime. Medalius gavo ir kai

kurie lietuviai, priverstinai tarnavę Rusijos ks^įuomenėje. 
Imperialistinė pastarosios politika reiškiasi ir dabar

Už Čečėnijos ir Dagestano 
užkariavimą 1857, 1858 ir 1859 
m. tame Rusijos “kare” dalyva
vusiems kariams buvo įtei
kiamas caro Aleksandro II 
medalis. Jame buvo taip ir pa
rašyta - “Už Čečėnijos ir 
Dagestano užkariavimą” (Za 
pokorenie Čečni i Dagestana). 
Istorija kartojasi - Čečėnija 
“užkariaujama” vėl. Rusijos 
federacijos kariams vėl reikės, 
(jei Čečėniją “užkariaus”) me
dalių. Dabar bus paprasčiau 
negu carui. Jelcinui pakaks 
tame buvusiame medalyje iš
braukti žodį “Dagestaną”, o 
vietoje datos “1857, 1858 ir 
1859” įrašyti 1994, 1995 ir

Kodėl rašau apie šį medalį? 
Todėl, kad jis išliko mūsų šei
mos archyve. Jame išliko ne 
tik šis nelemtas medalis, bet 
ir nuorašas dokumento “Kvi- 
tancija po Ukazu Ego Impera- 
torskogo Veličestva” (“Kvi
tas pagal Imperatoriaus Dide
nybės įsaką”), išduoto mano 
seneliui Matui Pogoreckiui. 
Jam jis buvo išduotas įrodymui, 
kad jis, sumokėjęs tris šimtus 
sidabrinių rublių, 1855 m. bir
želio 18 d. išsipirko iš prievo
lės tapti caro kariuomenės 
rekrūtu (naujoku kareiviu). 
Pats “kvitas” buvo išduotas 
mano tėviškės (Pakuodžiupių 
k., buv. Piniavos valsčiaus, 
Panevėžio apskr.) gyventojui 
Mykolui Juodikiui, 1885 m. bir
želio 18 d. pristačiusiam į Pa
nevėžio apskrities antrąją rek
rūtų ėmimo komisiją dvide
šimt penkis mūsų kaimo ir apy
linkės jaunuolius rekrūtus, 
tarp jų ir mano senelį. Maty
ti, kad kai kuriems iš tų jau
nuolių ir teko dalyvauti “už
kariaujant” Čečėniją ir Dages
taną bei gauti tą medalį, kuris 
kažkokiu būdu pateko mano 
seneliui ir išliko iki šiol.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

šė J. Krištolaitis, o G. Skaistys 
parūpins kepures. Šaudykloje 
numatytos šios gegužinės: Šau
lių - birželio 25 d., Giedraičio 
klubo - liepos 4 d., “Talkos” - lie
pos 30 d., Tėvynės sąjungos - rug
pjūčio 20 d., AV parapijos choro - 
rugpjūčio 27 d. B. Savickas pasiū
lė leisti klubo leidinį. Susirinki
mas tam pritarė ir įgaliojo P. Sa
kalą, J. Pleinį ir J. Krištolaitį rink
ti medžiagą leidiniui. J. K.

STASYS IR SOFIJA RAKŠČIAI 
(Fruitland, Ont.) “Tremtinių grį
žimo fondui aukojo $200 - a.a. 
Vlado Skripkaus brolio atmini
mui; $200 - statybai “Vaiko tėviš
kės namai” a.a. Genovaitės Skrip- 
kutės atminimui. Už aukas nuošir
džiai dėkoja-

KLKM dr-jos Hamiltono 
skyriaus valdyba 

A.a. JUOZO DVILAIČIO atmi
nimui Pagalbai Lietuvos vaikams 
aukojo: $10 - Hamiltono ateitinin
kai, M. F. Gudinskai, E. K. Gudins- 
kai. Už aukas nuoširdžiai dėkoja -

PLV komitetas

Įvairios žinios
Status of Women Canada (SWC) 

yra federacinės valdžios sky
rius, kuris nuo 1995 m. balan
džio 1 d. perėmė Moterų statu
so patariamosios tarybos (Ca
nadian Advisory Council on the

Medalis lieka medaliu, bet 
savotiškai įdomus ir to kvito 
tekstas. Jo pradžioje parašy
ta: “Šis kvitaš išduotas 1855 
metais birželiu 18 dieną iš 2 
Panevėžio apskrities rekrūtų 
ėmimo komisijos dėl to, kad 
sutinkamai su; 1855 metų ba
landžio 23 dięnos Didenybės 
manifestu apie ėmimą nuo 1000 
baudžiauninkų po dvylika rek
rūtų”. Šis tekątas įdomus tuo, 
kad parodo, jbg ilgai karinei 
tarnybai į Rusijos kariuome
nę buvo šaukiama net dvylika 
jaunuolių nuo 1000 baudžiau
ninkų.

»
Kvite taip pat pažymėta, kad 

priimti 25 bendruomenės įga
liotinio Mykolo Juodikio pri
statyti rekrūtai įmokėjo pen
kis šimtus septyniolika sidab
rinių rublių ir dvidešimt pen
kias kapeikas už aprangą, 
maistą ir kitus kvito kopijo
je neišskaitomus reikalus.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, -------- ,--------------------------- —— 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A p XT A LIETUVIŲ KREDITO 1 AL1\A 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 ...........6.50%
2 m. term.indėlius ...........6.50%
3 m. term.indėlius ......... 6.50%
4 m. term.indėlius ...........6.50%
5 m. term.indėlius ......... 6.75%
RRSPirRRIF
(Variable) ........................  3.50%
1 m.ind................................ 6.50%
2 m.ind..............................  6.50%
3 m.ind..............................  6.50%
4 m.ind........... ...................  6.50%
5 m.ind............................... 6.75% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Status of Women) mandatą. Šis 
skyrius, įsteigtas 1976 metais, 
veikia tarptautinėje, federaci
nėje bei provincinėje plotmėje, 
su miesto savivaldybe ir su ne- 
valdinėmis organizacijomis. Fe
deraciniame lygyje, SWC nagri
nėja moterų lygybės išlaikymo 
klausimus įstatymuose bei pro
gramose ir siūlo reikiamus pa
keitimus. Su Kanados moterų 
organizacijomis rengia ir pri
žiūri “policy initiatyves” bei 
informuoja apie atitinkamus 
federacinius projektus. Pro
vincinėje veikloje SWC rūpi
nasi klausimais, kurie pritai
komi įvairioms kompetenci
joms, pvz. smurtas prieš mo
teris, apmokymas, teisiška ly
gybė. Moterų programa (“Wo
men’s Program”, buv. valstybės 
sekretoriato padalinys, dabar 
irgi dalis SWC) teikia finansi
nę ir techninę pagalbą moterų 
organizacijoms ir kitiems vie
netams, besirūpinantiems mo
terų lygybės klausimais. Infor
maciją teikia SWC, 360 Albert 
St., Suite 700, Ottawa, Ont. KIA 
1C3 (tel. 613 995-7835, fakso nr. 
613 943-2386). “Women’s Pro
gram” adresas yra 15 Eddy St., 
10 fl., Ottawa, Ont. KIA 0M5, tel. 
819 994-5454, fakso nr. 819 994- 
3220. Inf.

Kvite pateiktame pristaty
tų rekrūtų sąraše 13 nr. buvo 
įrašytas ir mano senelis Matas 
Jono Pogoreckis. Įdomu tai, 
kad, kaip kvito pabaigoje įra
šyta, jis išsipirko ir buvo nuo 
kariuomenės atleistas. Štai tas 
įrašas: “13 numeriu nurodytas 
rekrūtas Matas Jono Pogorec
kis už save sumokėjo tris šim
tus rublių sidabru. - Dėl to 
atleistas į pirmykštę būklę. 
(Originalą pasirašė) Panevėžio 
apskrities pirmininkas bajorų 
vadovas K. Bistraš ir raštve
dys Šueckij”.

Matyt dėl to, kad mano sene
lis nuo kariuomenės buvo at
leistas, išsirūpino šio kvito 
kopiją ir ją saugojo tam fak
tui įrodyti. Kvito kopija pa
tvirtinta tokiu įrašu: “Kad šio 
kvito originalo kopija tikra, 
patvirtina 1855 metų liepos 27 
dieną 8-ji Piniavos kaimiškoji 
valdyba žemiau esančiu para
šu ir valdišku antspaudu. Se
niūnas Brazinskis, kaimo raš
tininkas Grigalevič”.

Docentas
Petras Kasperavičius,

3026 Kaunas, Bajorų 6-9.
Tel. 261608

Asmenines nuo...........  13.00%
nekiln. turto 1 m.............  8.25%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki S2.000 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.

JA Valstybės
“Laisvės varpo” lietuvių pro

gramai nuo 1954 m. kovo 7 d. va
dovavo jas suorganizavęs Petras 
Viščinis. Š. m. balandžio 1 d. 
šias pareigas jis perdavė ketu
riasdešimt trejų metų amžiaus 
Aidui Kupčinskui, prieš du de
šimtmečius atvykusiam iš Lietu
vos ir čia baigusiam kompiute
rio studijas. “Laisvės varpo” 
radijo valandėlės vedėjas P. 
Viščinis su Bostono ir apylin
kių lietuviais radijo bangomis 
atsisveikino kovo 26 d. Nauja
jam vadovui A. Kupčinskui ad
ministraciniuose ir finansi
niuose reikaluose talkina Gin
taras Čepas, anglų kalbos sky
riuje “Sodauto” vadovė Gitą 
Kupčinskienė. Muzikos vadovu 
yra pakviestas Perkūnas Kruko- 
nis, korespondente ir pranešė
ja — Mirga Girniuvienė.

Tauragės lietuvių klubas Či
kagoje savo metinį narių susi
rinkimą 1995 m. pradžioje turėjo 
Šaulių namuose. Dabartinę val
dybą sudaro pirm. Vladas Paliu- 
lionis, sekr. Leonas Juozapa
vičius, ižd. Petras Peteris, na
riai Ona Peterienė, Petras Pad
vas ir Ema Padvas. Klubo veikla 
yra sumenkėjusi, bet ją tikima
si atgaivinti. Mat šis tauragiš
kių klubas dar turi daugiau kaip 
šimtą narių. Tauragės lietuvių 
klubas 1994 m. “Draugo” fondui 
paskyrė 400 dolerių, ALTai — 
100, Čikagos lietuvių operai 
— 200, Žygaičių šventovei — 700, 
Našlaičių globos komitetui — 
450, Vilniaus katedros klebo
nui prel. K. Vasiliauskui —200 
dolerių. Tai tik didesnės aukos, 
rodančios finansinį tauragiškių 
pajėgumą.

Vokietija
Vasario šešioliktosios minė

jimą Hamburge naujoji apylin
kės valdyba surengė vasario 
25 d. Minėjimas pradėtas kun. 
Broniaus Kuculio Šv. Teresės 
šventovėje atnašautomis Mišio- 
mis. Pamaldos buvo ekumeni
nės. Tad pamokslą sakė evan
gelikų diakonas Ričardas Ba- 
liulis. Vargonais grojo Vanda 
Mozuraitienė. Keturias gies
mes ^sugiedojo moterų ir mer
ginų grupė, A. Pencerio paly
dėta gitara. Smuiku grojo Mar
tynas Švėgžda von Bekker. Ofi
cialioji minėjimo dalis įvyko 
parapijos salėje. Dalyvius pa
sveikino VLB Hamburgo apylin
kės valdybos pirm. Alma Mašid- 
lauskienė, pakvietusi tylos mi
nute pagerbti žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę ir sugiedoti 
Tautos himną. Jaunoji išeivijos 
lietuvaitė Dalia Baliulytė, ne
seniai baigusi pedagogikos stu
dijas, paskaitai buvo pasirinku
si aktualią dvikalbiškumo te
mą. Mat išeivijoje ji yra aktua
li ir tėvams, ir vaikams. Pasak 
Dalios Baliulytės, problemos 
daugiakalbėse šeimose prasi
deda, kai jose su tuo pačiu as
meniu pradedama kalbėti ke
liomis kalbomis. Mokslininkai

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

LEIDĖJAI

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipkl- 
tėS Į tAngelę
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 

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.,
Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

pataria, kad tokiu atveju rei
kia neprarasti kalbinės tvar
kos. Vaikams didelės įtakos tu
ri tėvų kalbėjimas su jais gim
tąja kalba. Vyresnio amžiaus 
vaikai paskui džiaugiasi, kad 
tėvai jiems išsaugojo gimtąją 
kalbą.

Minėjimui buvo paruošta dvie
jų dalių programa. Pirmąją at
liko neseniai iš Lietuvos Vo
kietijon atvykę ir dabar joje 
dirbantys muzikos atstovai 
smuikininkė Gaiva Bražėnai
tė, pianistė Sonata Tamašaus
kaitė, sopranas Rita Petraus
kaitė, padainavusi ariją iš G. 
Verdžio “Kaukių baliaus”. 
Flensburgo operoje dainuojan
tis baritonas Gintaras Liaug- 
minas programon įsijungė po
puliariomis italų dainomis, su 
R. Petrauskaite atliktu Viole
tos ir Žermono duetų iš G. Ver
džio “Traviatos”. Antrąją dalį 
atliko dainų ir tautinių šokių 
grupė, kurion jaunimą sutelkė 
ir jam vadovavo Elena Baliulie- 
nė. Naujoji grupė pašoko “Ke
purinę”, “Blezdingėlę” ir “Po
vą”, o į ketvirtąjį šokį pavietė 
ir žiūrovus. Minėjimas baigtas 
vaišėmis ir šokiais. Jiems gro
jo R. Baliulis ir V. Pareigis.

Australija
ALB Pertho apylinkės valdy

ba, Atvelykio sekmadienį Lie
tuvių namuose susitikusi su Va
karų Australijos lietuvių sąjun
gos valdybomis, aptarė tų namų, 
Pertho ir kitų Vakarų Australi
jos lietuvių reikalus. Perthas 
yra vienintelė didesnė lietuvių 
kolonija vakarinėje Australijos 
pakrantėje. Visos kitos lietu
vių kolonijos yra Australijos 
pietryčiuose, toli nuo Pertho. 
Valdybų posėdžiuose buvo nu
tarta Lietuvių namų Perthe hi- 
potekinės skolos išmokėjimą 
pratęsti iki 2000 m. birželio 
30 d. Tos neišmokėtos skolos 
dar yra 42.500 dolerių.

Savaitgalio mokyklėlė Sidnyje 
darbą po atostogų vėl pradėjo 
vasario 25 d. Danutė Lee “Mūsų 
pastogėje” atskleidžia tos mo
kyklėlės problemas. Pirmojon 
mokyklėlės pamokon susirinko 
tik aštuoni vaikučiai.' Jų būre
lis didėja, bet jie visi yra skir
tingo amžiaus. Šiais mokslo me
tais padidėjo darželinukų skai
čius. Tačiau mokyklinio am
žiaus vaikų likimas tebėra ne
išspręstas. Dalis, lankiusių mo
kyklą kelerius metus, dabar pa
sitraukė. Viena mokytoja nepa
jėgia mokyti dviejų grupių ir 
nuolatos prižiūrėti mažiausiuo- 
sius. Lig šiol buvo tik viena 
mokytoja Jadvyga Masiokienė. 
Jai išvykus atostogų į Lietuvą, 
mokyklėlėje pradėjo dirbti ir 
Loreta Grybauskienė. Netrukus 
bus sudarytos dvi šešiamečių 
ir vyresniųjų grupės. Tėvų ko
mitetą sudarė Eleonora Kains, 
Kristina Rupšienė ir Lionė 
Pullinen. Susidaro įspūdis, kad 
mokinių dar yra, auga ir jų pa
pildas, bet neužtenka mokytojų.



Didelė našta - reikia daug rankų
Pokalbis su Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 

šventovės klebonu kun. Alvydu Vainoru Montrealyje

— Kokie džiaugsmai ar rū
pesčiai paskatino Jus perskris
ti Atlantą Kanados link?

— Tikrai man džiugu iš Šiau
lių atvykti į kadaise vien tik 
svajonėse matytą šalį. Rūpes
čių, žinoma, turiu kaip ir kiek
vienas žmogus. O didžiausias 
rūpestis - vidinės ir išorinės 
šventovės statyba. Mūsų pa
rapija dar labai jauna - vos 
pusantrų metų, bet parapijie
čių - apie 50,000. Didžiuma - 
ką tik suradę Dievą, atsiver
tėliai. Taigi - uolūs katalikai. 
Atvažiavau Kanadon pasižiū
rėti šventovių architektūros. 
Mat mūsiškė - Nekalto Prasi
dėjimo - turėtų būti moderni 
su katalikiškos veiklos centru. 
Už anksčiau parapijoms pri
klausomas žemes mainais ga
vome dar sovietmečiu pradė
tus statyti kultūros namus, la
bai suniokotus, vien su sieno
mis ir stogu. Tad šventovės ir 
kitų patalpų įrangai reikės 
gal daugiau nei 7 milijonų li
tų. Šias milžiniškas išlaidas 
stengiamės patys padengti.

— Kas jau atlikta Jūsų sta
tybose?

— Jau suspėjome įsirengti 
360 kv. metrų pločio koplyčią, 
dvi šarvojimo sales su gedulo 
reikmenų parduotuve. Tačiau 
tatai - vien pradžia. Laukia 
dar daugelis darbų, todėl para
ma mums labai reikalinga. 
(Mūsų adresas: kun. A. Vaino
ras, Aido 8, 5400 Šiauliai, Lit
huania. Telefonas 416116, 
417080). Dievo ir dosnių žmo
nių padedami tikimės turėti 
ne tik šventovę, bet ir jauni
mo bei senimo susirinkimų, 
choro, katekizacijos sales ir 
kambarius, nes turime net tris 
chorus ir nemažą būrį judraus, 
veiklaus, draugiško jaunimo. 
Sielovados darbui trūksta ku
nigų, kateketų, nes aptarnau
ti vienam, o kartais dviem to
kią gausią 50,000 parapiją nėra 
paprasta, o kateketiniai kur
sai, Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetas dar nepajėgia 
parengti pakankamai šiam 
darbui žmonių.

— Kiek Jūsų parapijos ri
bose yra mokyklų ?

— Jų turime dešimt, kiek
vienoje po 2000 moksleivių, 
todėl neįmanoma visų net ap
lankyti, o ir tikybos mokytojų 
trūksta.

— Ar iškart po vidurinio 
mokslo įstojot į kunigų semi
nariją ?

— Sovietinė valdžia ne vieną 
sykį man trukdė stoti į šią mo
kyklą, todėl iš Klaipėdos, kur 
gimiau ir tebegyvena mano 
tėveliai, atsidūriau Vilkaviš
kyje, Marijampolėje, Lazdijuo
se, kur susipažinau su anuo
met dirbusiu kunigu V. Jalins
ku, dabartiniu Kauno arkika- 
tedros-bazilikos klebonu, mon
sinjoru, kuriam už daug ką, 
ypač už nuoširdaus kunigiško 
gyvenimo pavyzdį, esu dėkin-

gas. Taigi trejus metus dirbau 
šventovėse, dažniausiai zak
ristijonu. Kauno arkikatedro
je prie Pažaislio paveikslo 
pasižadėjau Dievo Motinai, jei 
tapsiu kunigu, pakabinsiu 
votą-įžadą. Į seminariją įsto
jau Marijos metais 1988. Bai
gus seminariją, Mergelė Mari
ja vyskupo lūpomis nurodė, 
kokią auką Jai paaukoti, bū
tent Šiauliuose pastatyti Ne
kalto Prasidėjimo šventovę. 
Todėl šiandien vykdau šį man 
skirtą uždavinį. Štai kodėl 
atsiradau ir čia, Kanadoje, 
kur norėčiau pamatyti kuo 
daugiau modernių šventovių, 
kad galėtume ką nors panau
doti ir savosios statyboje. Nors 
turime daug kliūčių, daug kur 
išlenda piktojo ragai ir nagai, 
bet Marijos užtariami, gerų 
žmonių remiami, tikimės dar
bus sėkmingai baigti, nes mū
sų tvarkomi maldos namai pri
ima visus Dievo vaikus - visų 
luomų, bet kokio amžiaus. 
Ypač laukiame lietuvių iš už
sienio, kad jie surastų tikrą 
gimtosios žemės meilę, ramy
bę, gyvenimo ir amžinojo poil
sio vietą.

— Ką norėtumėte, kun. Alvy
dai, tarti “Tėviškės žiburių" 
skaitytojams?

— Pirmiausia nuoširdžiai pa
dėkoti Albertui Joneliui, kad 
parvežė mene iš orauosčio, 
Montrealio Aušros Vartų pa
rapijos klebonui kun. J. Ara- 
nauskui, šiemet birželio mėn. 
švenčiančiam 50-ąsias kuni
gystės metines, kad priėmė 
po savo klebonijos stogu gy
venti viešnagės metu. Dėkin
gas esu visiems, kurie mane 
vaišino, vežiojo, rodė, lydė
jo, padėjo šapu ar lapu. Mano 
dienos Kanadoje - nuostabūs 
susitikimai su nuoširdžiais, 
mielais tautiečiais, kurie pa
liko neišdildomo gerumo pėd
sakus mano širdyje. Todėl 
kasdien meldžiu jiems ir kar
tu mano tautai taikos, ramy
bės, meilės ir gausios palai
mos iš aukštojo dangaus per 
Švč. Mergelės Marijos - Nekal
tai Pradėtosios - rankas.

Kalbėjosi
kun. K. J. Ambrasas, SJ

Kun. ALVYDAS VAINORAS, įsipareigojęs pastatydinti naują parapijos šventovę Šiauliuose. Nuotraukoje - 
naujosios parapijos steigėjas laikinoje koplyčioje, kurioje dabar laikomos pamaldos

Godos godelės prie Ramiojo vandenyno
Mintys aplankius Seattle ir kitų vietovių tautiečius Kanadoje ir Amerikoje

Kun. K. J. AMBRASAS, 
Montrealis

Skirtingi keliai mane atve
dė prie šios galingos vandens 
stichijos. Anuomet (sovieti
niais laikais) Gervydo Dienio 
suorganizuota keliolikos žmo
nių grupė, gerokai žvarbusi 
šaltam lietuje, klampojusi per 
pažliugsią Kamčatkos žemę, 
uragano užklupta, per visą 
dieną bridusi per patvinusius 
nykius atokaus pusiasalio klo
nius, — pagaliau pasiekė Ra
miojo vandenyno pakrantę. 
Tada buvo pats lašišų nerštas. 
Žuvys, negailestingų brako
nierių tinklais tonomis buvo 
traukiamos ant smėlėtos užu
tekio pakrantės ir čia pat, iš
ėmus ikrus, metamos šalin. 
Paskui, susikrovus pilnas sta
tines brangaus krovinio, tan
ketėmis slaptai vežami ikrai 
prie transportui prieinamų 
kelių, uostų ar prieplaukų.

Tada, bičiulių pakviestas 
į šią pusiau mokslinę, pusiau 
turistinę kelionę, pirmąsyk 
išvydau Ramiojo vandenyno 
pakrantę, kur dar taip nese
niai už vieno kalnagūbrio bu
vo žuvusi grupė keliauninkų, 
kur taip rūsčiai į milžinišką 
pakrantės uolą trankėsi kaip 
iš galingų patrankų didžiulės 
bangos.

Kaip nuostabu, kad ši įtūžu
si, tokia nerami ir siautulin

ga, drebinanti granito sienas 
vandens masė vadinama Ra
miuoju vandenynu.

Ir štai dabar antrąsyk, jau 
visai iš kito žemyno šono 
(JAV), kojas, rankas mazgoji 
šiame skaidriame, sūrokame, 
dumbliais, žuvimis ir maurais 
kvepiančiame, vėjo platybė
mis atsiduodančiame vande
nyje, į kurį spokso ant kalna
gūbrių išsidėstę, tarpuežerė- 
se išsisklaidę Sijatlo (Seattle) 
miesto langai.

Ir čionai lietuvių gyvenama. 
Veža mane lėktuvu atskridus) 
iš Kalgario, savo automobiliu 
iš Seattle orauosčio į Nijolės 
ir Vidmanto Raišių namus ne
kilnojamojo turto verslininkė 
Irena Blekytė-Johnson.

Įdomios apylinkės, kur išau
gęs garsusis “Boeingo” gamyk
lų miestelis, savo dydžiu ir 
garsu į viršų vis tebekopianti 
kompiuterių teritorija, daugy
bės kitų augančiam miestui 
būdingų pastatų.

Pirmuosius įspūdžius už
gožia viena vairuotojos min
tis: “Išsimokslinę lietuviai 
dabar daugiau gali padėti Lie
tuvai negu anksčiau atvažia
vusieji, bet, neturėję sąlygų 
išsilavinti. Jie dažnai buvo 
priversti imtis pačių sunkiau
sių ir nepelnitigų darbų bei 
verslų”.

Tačiau kiek tokių lietuvių 
gelbėjo skurstančius, siuntė

• Kas sunaikina svetimą dangų, 
pasistato sau pragarą. Tai neregi
ma teisybė žemėje (Stelzhammeris)

Diplomatinio priėmimo metu. Iš kairės į dešinę: Lietuvos ambasados Venezueloje sekretorė ELENA BARONAITĖ, 
UNDA DAMBRAVIENĖ ir pirmoji ambasados sekretorė HILDA GRIŠKEVIČIENĖ

ir daugelis šiandien tebesiun- 
čia Lietuvon siuntinius. Kiek 
tokių geraširdžių, protestuo
dami prieš pasaulio didžiūnų 
neteisybes ar abejingumą, 
reikalaudami Lietuvai laisvės 
ir elementarių teisių, rašė pe
ticijų, prašymų, skundų! Kiek 
tų pūslėtais delnais ir ang
lies kasyklose nukamuotųjų 
valandų valandas stūguriavo 
piketuose prie sovietinių am
basadų, konsulatų, kiūtojo 
prezidentų ir ministerių pri
imamuosiuose! Niekas Lietu
vos labui ir lietuviams pa
darytų jų gerų darbų, visų 
pastangų nei skaičiukais, nei 
kompiuteriais nesuskaičiuos.

Pagalvokim, ar išties šie po
nios Irenos Blekytės-Johnson 
pasakyti žodžiai teisingi? Ži
noma, kad lietuvis, iš pri
gimties būdamas darbštus ir 
teisingas, taupus ir parei
gingas, netrunka įsigyti darb
davių pasitikėjimą, pasistū
mėti aukštėliau ar net grei
čiau už kitus neretai gauna 
gerai apmokamą, atsakingą 
darbą.

Mūsų laikais arba vadina
mosios trečiosios emigrantų 
bangos vaikai jau baigė aukš
tuosius mokslus Vakarų mo
kyklose, peržengė vienos ar 
net dviejų trijų užsienio 
kalbų slenksčius, ne tik vi
dutiniškai išsilavinę, bet ir 
pasiekė tokį atitinkamą čio
nykščio švietimo, kultūros ir 
praktikos laipsnį, kad daug 
kur savo išradingumu, praktiš
ku protu, sugebėjimais daž
nai pralenkia kitus vietinius. 
Todėl daugelis jų iškopė ar 
dar tebekopia savo pasirink
tosios karjeros, darbo ar 
mokslo laiptais aukštyn.

Savaime aišku, kad, saky
sime, koks universiteto rek
torius ar mokslinės įstaigos 
vadovas, stambus verslinin
kas, prekybos organizacijų 
ar gamybos viršininkas kur 
kas daugiau įtakos Lietuvos 
labui gali padaryti vieniems 
ar kitiems vietinės valdžios 
ar net vyriausybės sluoks
niams negu, pavyzdžiui, koks 
nors angliakasys, indų plovė
jas, gamyklos darbininkas ar 
šlavėjas. Tiktai klausimas, 
ar toks atsakingesnes parei-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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Knygnešio darbų aidai
Markvaldų šeimos darbai ir jos narių likimai

Prieš penketą metų Žemaičių 
Naumiestyje buvo atstatytas pa
minklas valsčiaus savanoriams, 
žuvusioms kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę. Jį buvo sunioko
ję 1951 m. sovietiniai vandalai.

O tą paminklą 1928 m. buvo pa
statęs Domininkas Markvaldas - 
įvairiuose baruose pasižymėjęs 
žmogus. Dar jaunystėje jis tapo 
uoliu knygnešiu, lietuvišką spau
dą gabendamas iš Prūsų j visas 
Lietuvos sritis. Atstačius nepri
klausomą Lietuvą, D. Markvaldas 
ilgai buvo Žemaičių Naumiesčio 
valsčiaus tarybos nariu, šaulių 
būrio vadovu.

Nors buvo savamokslis, garsė
jo savo projektais ir statybomis 
- statė paminklus ir šventoves, 
sodybas ir namus. Savo namuose 
įsteigė progimnaziją vietos vai
kams, rengė vaidinimus mieste
lyje. Buvo Tautininkų sąjungos 
skyriaus pirmininku. Už įvairia- 
šakę veiklą buvo apdovanotas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino ordinu.

Toks buvo tas uolus Paprūsės 
darbuotojas, kuriam nesvetima ir 
greta jo tėviškės plytėjusi Mažo
ji Lietuva.

Gausioje D. Markvaldo šeimo
je užaugo daug rimtų piliečių. 
Deja, užgruvius didžiosioms is
torijos audroms - karui ir sovie
tinei okupacijai - jie jau nebega
lėjo taip plačiai reikštis visuo
menės gyvenime. Tos negandos iš

blaškė šeimą - vienus nustumda
mos už Atlanto, kitus - į Sibiro 
tremtį.

Lietuvai atgimstant, galėjo dau
giau atsiskleisti ir velionies gi
minės. Antai knygnešio duktė Al
dona Viktorija Markvaldaitė pas
taraisiais metais uoliai darba
vosi tvarkydama Mažosios Lietu
vos tyrimų medžiagą. Ji sutvarkė 
tūkstančius fotonuotraukų bei ne
gatyvų, padėdama rengti gausius 
tyrimo ataskaitų tomus Mažosios 
Lietuvos istorijos ir kultūros mu
ziejui Klaipėdoje. Tai buvo lyg 
pratęstas jos tėvo - senųjų laikų 
knygnešio ir švietėjo darbas.

A. V. Markvaldaitė buvo akty
vi tremtinių choro Kaune dalyvė, 
darbavosi Kauno Žemaičių draugi
joje. Dažname kultūros bei vi
suomenės renginyje ir ji dalyvau
davo - kol leido jėgos. Taip gal ji 
bandė atsigauti už ilgus privers
tinai tylaus gyvenimo ir darbo 
dešimtmečius.

Deja, Sibiro lageriuose praleis
ti metai bei sovietmečiu patirti 
vargai palaužė darbščiosios tau
tietės sveikatą, ir gegužės 5 d. ji 
iškeliavo amžinybėn. Taip vis ma
žiau telieka vyresniosios kartos 
žmonių, su anuomet išsiugdytu 
darbštumu bei sąžiningumu, be
sirūpinančių Mažosios Lietuvos 
atminimu.

Marija Purvinienė, 
Martynas Purvinas,

Kaunas

Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos iždininkui 

a.a. J. LEONUI NORVAIŠAI-GIRINIUI 
iškeliavus amžinybėn, 

jo žmoną VANDĄ, sūnų ŠARŪNĄ su šeima, visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

Ir anuomet trėmė veikėjus
ANTANO TATARĖS 190-ųjų gimimo metinių minėjimas Lukšiuose

Tik nedaugelis nugali laiko 
tėkmę, savo dvasios ir asmenybės 
iškilumu sugeba priartinti vieną 
epochą prie kitos. Visai, rodos, 
neseniai prašneko į “bralius” M. 
Mažvydas, neseniai peikė ir mokė 
savo būrus K. Donelaitis. Beveik 
prieš 160 metų, pradėjęs kultū
rinę ir visuomeninę veiklą, A. 
Tatarė mokė rašto Suvalkijos vals
tiečių vaikus.

Antanas Tatarė gimė 1805 m. 
Rygiškių kaime (Šakių rajone). 
1834 m. baigęs Seinų kunigų semi
nariją, kunigavo Užnemunėje: 
Sintautuose, Ilguvoje, ilgiausiai 
Lukšiuose (Šakių rajone). Rašė 
didaktinius kūrinėlius, artimus 
pasakėčioms. 1863 m. rėmė suki
limą. Už tai kunigas A. Tatarė 
buvo ištremtas į Penzos guberni
ją. Jam nebuvo lemta grįžti į tėvy
nę. 1871 m. apsigyveno Lomžoje 
(Lenkijoje), o 1889 m. ten ir mirė.

Todėl gegužės 21 d., 10 vai., Luk
šių storasienėje šventovėje už 
A. Tatarės vėlę šv. Mišias aukojo 
Lukšių parapijos klebonas Gv. 
Pušinaitis. Mišiose giedojo Vil
niaus arkikatedros choras (vad. 
Leonas Pranulis, vargonavo B. 
Vasiliauskas).

Priešais šventorių, mažame par
kelyje, lukšiečiai pastatė savo 
tėvynainiui kuklų paminklėlį. Jo 
autorius Zanavykijos skulptorius

V. Cikanas. Po šv. Mišių paminklą 
pašventino Šakių dekanato deka
nas prel. Antanas Maskeliūnas. 
Savo kalboje priminė Antano Ta
tarės nueitą gyvenimo kelią. Di
delė pagarba šiam žmogui skam
bėjo “Zanavykų bendrijos” pir
mininko Albino Vaičiūno žodžiuo
se. Ilguvos lankymo dokumentuo
se apie A. Tatarę rašoma, - citavo 
Al. Vaičiūnas, - kad “visada lai
ko kruopščiai Mišias, nuolat dė
vi sutaną, gyvenime kruopštus ir 
pavyzdingas, moko vaikus ir pats 
tvarko dokumentus”. Baigdamas 
Al. Vaičiūnas pasakė: “Kunigo 
Antano Tatarės vardas turi būti 
įrašytas aukso raidėmis, kad pri-’ 
mintų apie mūsų krašto milžiną...”

Kalbėjo Šakių rajono kultūros 
skyriaus vedėja Eugenija Kaspa- 
revičienė, Zanavykijos skulpto
rius ir Lukšių apylinkės viršai
tis Vidas Cikanas. Pastarasis pa
juokavo žadąs įsteigti Lukšių res-‘ 
publiką. Visi galėsią per mieste
lį važinėti be vizų. Tačiau nuo 
rugsėjo 1 d. miestelio turtą nori 
prisijungti Šakių rajono savival
dybė. “Man truputį gaila, - sakė 
V. Cikanas, - kad valdžios vyrai 
žaidžia žmonių likimais”. Prane
šė, kad pagrindinę miestelio gat
vę nuspręsta pavadinti Antano 
Tatarės vardu.

Prisimindami A. Tatarę, sudė
tingą XIX a. epochą, V. Grybo

NORDLAND 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

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).

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

1-800-668-7100 
1-800-465-2876 
1-800-665-2781

Už pietinės Ontario z 
provincijos ribų

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

Telefono 
apylinkių numeriai: 
416, 519, 705 
613, 514 
403, 604

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

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.
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

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

vidurinės mokyklos mokiniai dai
navo A. Baranausko “Dainų dai
nelę”, pasakojo pasakėčias iš 
rinkinių “Pamokslai išminties 
ir teisybės” (1836) “Pamokslai 
gražių žmonių” (išleisto tik 1900 m.).

Pagaliau Antano Tatarės minė
jimas buvo baigtas daina “Ąžuo
lai žaliuos”, tarsi pažadu, kad 
“žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...” 
Tegul tik žaliuoja Lietuvos vals
tybės ąžuolas, ieškodamas stip
rybės liaudies dainoje, lietuvių 
kalbos melodingume! O tų liau
dies dainų padainuoti ir šokį 
vieną kitą patrypti lukšiečiai ir 
miestelio svečiai susirinko žydin
čiame klebonijos sode.

Daiva Dulaitytė. šakiai

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%



Godos godelės prie Ramiojo...
(Atkelta iš 5-to psl.)

gas užimąs, aukštuomenės vir
šūnėse besisukiojąs lietuvis, 
dažnai jau ir kitakalbę žmo
ną vedęs ar už kitos tautybės 
vyro ištekėjusi moteris, atras 
valios, laiko, noro ir progų iš
tiesti savo tėvynainiams ran
ką, parūpinti studentams ar 
stažuotojams stipendiją, už
megzti prekybinį sandėrį ar 
sudaryti su šalimi, kur gimė 
jo ar jos tėvai, reikšmingą 
sutartį. Juk teko sutikti ne
mažai lietuvių, kurie, užsi
ėmę savo prekybiniais, mokslo 
ar kitais reikalais, visiškai 
prisitaikę prie aplinkos, susi
radę tiek savo gyvenvietėse, 
tiek ir darbovietėse bendra
darbių, kitakalbių bičiulių, 
nei nori, nei randa laiko bend
rauti net su tame pačiame

ONUTĖ ŽUKAUSKAITĖ- 
SLIVINSKIENĖ,

1991 m. Toronto universitete įsigi
jusi bakalauro laipsnį, šiemet Wes
tern universitete, Londone, Ont., 
baigė teisės mokslus ir pradeda 
dirbti Toronte, “Hicks, Morley, 
Hamilton, Stewart and Storie” fir
moje. Onutė aktyviai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje. Baigė Vysk. 
M. Valančiaus aukštesniuosius li
tuanistinius kursus Hamiltone, 
priklausė mergaičių chorui “Ai
das”, tautinių šokių grupei “Gy- 
vataras”, dramos teatrui “Auku
ras”, mokytojavo Hamiltono ir To
ronto lietuvių mokyklose, priklau
sė ateitininkams, vadovavo “Dai
navos”, “Kretingos” bei “Neringos” 
jaunimo stovyklose, atstovavo Ha
miltono lietuvių jaunimui Vl-ta- 
jame PU kongrese Australijoje, 
buvo Kanados lietuvių jaunimo 
s-gos valdybos pirmininkė. Šiuo 
metu vadovauja Stasio Šalkaus
kio ateitininkų kuopai Toronte. 
Sveikina ir sėkmės darbe bei gy
venime linki Tadas, mama. Tomas, 
Irena, visi giminės bei draugai.

Svečiuose pas užjūrio brolius
Kelionė su dainuojančia partizanų grupe “Šilas”

ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Įtempta savaitė
Savaitė Čikagoje labai 

įtempta. Koncertų ir susitiki
mų prireikė daugiau, negu 
programoje numatyta. Kon
certavome: Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, Jaunimo 
centre Čikagoje, Cicero Šv. 
Antano parapijoje ir “Sekly
čioje”. Be to, dar buvome pa
kviesti į Lietuvių politinių 
kalinių sąjungos posėdį, o aš 
— ir į vakaronę su lietuvišką
ja visuomene Jaunimo centre. 
Apie visus šiuos renginius 
kasdien pranešinėjo lietuviš
kasis radijas ir spauda.

Labai jaudinomės, bet iš
eivijos broliai ir sesės paju
to mūsų širdžių plakimą. Juk 
mes atvežėme jiems dalelę 
anos, mylimos, kovojančios 
Lietuvos. Dainavome savo gy
venimus. Kovas. Paskojome 
apie ištisus okupacijos de
šimtmečius išnešiotą laimės 
ilgesį. Žmonių buvo pilnos 
salės. Plojimai. Ašaros. Pa
gerbimas atsistojimu. Mes vi
si, ne savo noru palikę Tėvy
nę, supratome vieni kitus. Žur
nalistas Juozas Žygas mūsų 
koncertus pavadino “tikra su
siartinimo švente”.

Čikagiečių akivaizdoje
Koncertuose mus klausy

tojams gražiu žodžiu pristatė 
Bronė Nainienė, Birutė Jasai
tienė, Marija Remienė, dr. 
Petras Kisielius ir kiti lietu
vių visuomenės veikėjai, šių 
renginių organizatoriai. Mūsų 
programos įdėmiai klausėsi 
garbingieji užsienio lietuviai. 
Tarp jų prel. Juozas Prunskis, 
Jonas Dainauskas, dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Antanas Raz
ma, Pilypas Narutis su žmona, 
Juozas Baužys su žmona, prel. 

mieste gyvenančiais lietu
viais. Jie dažnai jau nebe- 
švenčia kartu su lietuviais 
nei tautinių, nei religinių 
švenčių, nepriklauso jokiai 
lietuviškai veiklos grupei, 
nei turi su jais artimesnių 
ryšių.

Jei tokie lietuviai metai iš 
metų vis labiau pradeda už
miršti gimtąją kalbą, neap
lanko gimtojo krašto, nebe
moko savo vaikų lietuvių kal
bos, nebeleidžia jų į lietu
viškus darželius, stovyklas 
ar bent neprisirengia nuva
žiuoti į gimtosios kalbos kur
sus Lietuvon, jei į tokių lie
tuvių namus neatkeliauja nei 
joks Lietuvoje ar pagaliau už
sienyje leidžiamas lietuviškas 
laikraštis, jei bent kartas nuo 
karto vienokia ar kitokia pro
ga nesusitinkama su savo kraš
to žmonėmis, svetur ar Lietu
voje gyvenančiais lietuviais, 
vargu jau ar tokie lietuviai 
bus naudingi Lietuvai, vargu 
ar jiems rūpės gimtosios že
mės sielvartai ir džiaugsmai?

Niekaip neišgaruoja iš at
minties vienas nutikimas. 
Prieš trejus ketverius metus 
mokslo ir praktikos reikalais 
būdamas Filipinuose, Mani- 
los Ateneo universitete, iš vie
no bičiulio sužinojau, kad at
važiavusi lietuvaitė Barbora, 
garsaus amerikietiško žurnalo 
korespondentė. Tiek laiko ne
girdėjęs lietuvių kalbos, o juo 
labiau, kad čia beveik darbo 
kolegė, visaip stengiausi ją 
susirasti. Po ilgų ir nevaisin
gų pastangų pagaliau vienąsyk 
telefonu į viešbutį jai prisi
skambinau.

Mano pašnekovė lietuviškai 
jau nesuprato, tad kalbėjomės 
angliškai: “Jūs lietuvaitė?” 
— paklausiau. “Ne, tik mano 
tėvas lietuvis. Aš esu ameri
kietė”. Tiek iš jos nuotaikos, 
tiek iš visų atsakymų supra
tau, kad ji nei nori mane ma
tyti, nei domisi Lietuva.

Daugelis iš dabartinės kar
tos, o tatai liečia ne tik lietu
vius, bet ir daugelį, ypač iš Eu
ropos atkilusių emigrantų, 
daugiausia iš mišrių šeimų, 
gerai visuomenėje įsitvirti
nusių, jau suaugusių vaikų 
tvirtai ir ryžtingai Lietuvos, 
visos mūsų kultūros ir busimo
sios ateities nenaudai nutrau
kė ryšius su lietuvybe, su jos 
rūpesčiais, istorija ir kultūra.

Ar šitaip atsitiko vien tik 
aukštos civilizacijos ir tech
nikos šalyse? Panašiai atsiti

Ignas Urbonas, Valdas Adam
kus, Bronius Nainys ir kt.

Su daugeliu klausytojų mes 
bendravome asmeniškai — 
pertraukų metu ir po koncer
tų. Tai buvo nauji atradimai
— širdys, veidai, vardai. To 
paties likimo žmonės, kurių 
ilgėjomės, kuriuos žinojome 
esant. Kurių paramą ir gele
žinį ryžtą kovoje dėl Tėvynės 
išlaisvinimo visada jautėme!

Naujos pažintys
Spaudžiame vieni kitiems 

rankas. Susipažįstame: Leo
nas Raslavičius, Matusevičius, 
Žemaitaitis, Čiurinskas. Mū
sų pašnekovai — žinomi žur
nalistai Danutė Bindokienė, 
Edmundas Jasiūnas, Juozas 
Žygas, rašytoja Julija Švabai- 
tė-Gylienė, poetė Vanda Pana- 
vaitė-Stankienė, dvi brolienės
— Aldona Janutytė-Rimienė, 
kilusi iš Tauragės dvaro ir la
kūno Kazio Rimo žmona Agu- 
tė Kizevičiūtė-Rimienė iš 
Dambravos.

Kalbamės su Aldona ir Vin
cu Šmulkščiais, Vincu Valen
tą, Anele Lukoševičiūte, Al
giu Liepinaičiu ir daugeliu 

Lietuvių jaunimo centre Čikagoje “Šilo” koncerto klausytojai 1995.III.12 
Nuotr. Z. Degučio

ko ir kitur. Štai septynių ar 
aštuonių lietuvių keliauninkų 
grupė, vadovaujama anuome
tinio vilnietiško fizikos in
stituto mokslinio bendradar
bio Vido Bumelio, pavojinga, 
pilna akmenų, staigių vingių, 
sūkuriuotų rėvų ir slenksčių 
upe nusileido nuo Sajanų 
priekalnių. Pakeliui, kur jau 
kalnų pavojus užmiršusi tėk
mė prarado savo pražūtingą 
jėgą, pakrantėje apsistoję po
ilsio apleistame pasajanės 
krašte užtikome vienišą lie
tuvę, kažkur nuo Šiaulių kilu
sią moterį, kuri kiekvienam 
sutiktajam, kuo nuoširdžiau
siai džiaugdamasi, rusiškai 
aiškino, kad ją aplankė gim
tojo krašto žmonės — lietu
viai. Kai kurie iš Lietuvos 
išvežtieji jau seniai buvo at
gulę kapinėse, kur rimtai, tar
si kokie sargybiniai stovėjo 
ryškiomis spalvomis nudažyti 
krvžiai. Kiti, kas tik sugebė
jo ar pajėgė, grįžo į Lietuvą. 
Liko tik ji viena su kita se
nute, kuri turėjo jau lietuviš
kai nemokantį kalbėti sūnų. 
Šiam, kai mūsų skardžiabal
siai dainininkai užtraukė lie
tuviškai posmą kitą, to vyriš
kio skruostais pradėjo riedėti 
ašaros . ..

O mūsų prie Baltijos prisi
glaudusiam, Nemuno ir Ne
ries skalaujamam, dabarties 
bėdų ir nelaimių kamuoja
mam, neteisybės ir ilgais pus
šimčio metais skiepyto suktu
mo skaldomam kraštui bran
gus kiekvienas lietuvis. Ne
svarbu, kokia kalba jis kalbė
tų (kalbos galima išmokti), ko
kiame krašte ir kokį darbą jis 
dirbtų, bet kad jis savo kraš
to neužmirštų, kad jį prisimin
tų, jį visuose susibūrimuose 
kitakalbiams primintų, jo nie
kinti neleistų, jo rūpesčiais 
ir džiaugsmais gyventų, jam 
vienaip ar kitaip pagelbėtų. 
Juk vienas gali kasdien vien 
savo sąskaitą kasoje didinti, 
o kitas, žiūrėk, moka gyventi 
taip, kad ir Lietuvos įvairio
mis progomis neužmiršta. Jo 
pajamos nemąžta, o kasmet 
didėja.

Štai tokios mintys apninka, 
kai pasiklausai tolumoje 
šniokščiančių Ramiojo van
denyno bangų. Sūrus, skaid
rus jo vanduo. Panašus buvo 
ir Kamčatkoje. Tiktai nebė
ra to galingo bangodūžio. Per 
visą pakrantės plotį pamažu 
žiebėsi smaragdo miesto (ši
taip jis dėl žydriųjų vande
nų turistinėje literatūroje 
neretai vadinamas) Sijatlo 
žiburiai...

kitų. Maža pasakyti, kad jie 
— nuoširdūs ir jautrūs žmo
nės. Ne paslaptis — greičiau 
pasididžiavimas, kad dauge
lis jų apdovanoja mus.

Ačiū Jums, brangieji!
Nuoširdžiai dėkojame ir či- 

kagiškiui dr. J. Adomavičiui 
už kiekvienam “Šilo” nariui 
skirtą dovanų krepšelį (jame 
radome ir po šimtinę). 500 do
lerių “Šilui” aukojo Laima ir 
Algis Stepaičiai, sakydami:

— Pagaliau sulaukėme tikrų 
lietuvių!

Piniginę dovaną “Šilui” įtei
kė ir 90-metis Juozas Blažys. 
Tas pats laimingas lietuvis, 
kurį tremiant į Sibirą 1941-jų 
birželyje, nepažįstamas geras 
žmogus atkabino vagoną ir ja
me buvę žmonės liko neišvež
ti. Ne veltui liko, kaip mato
me, nes tautiečių-tremtinių 
vargus ne vien žodžiais atjau
čia.

Po paskutiniojo koncerto 
mano gerieji šeimininkai Pau- 
lioniai džiaugėsi.

— Atgijom dvasiškai. Iš- 
spaudėte ašaras. Per mažai 
nosinių pasiėmiau, — tarsi 
teisinosi ponia Stasė.

Vilniuje spausdinamo leidinio “Užjūrio lietuviai - veidai ir vardai” 
pradininkas bei sudarytojas ANTANAS SKAISGIRIS Nuotr. Vyt. Maželio

Lietuviškos mokyklos Karaliaučiaus krašte
“TŽ” 1995 m. 21 nr. straipsnyje 

“Parama Karaliaučiaus vaikams” 
įsivėlė maža klaida - ne A. Kody- 
tė vyko su dovanomis į Karaliau
čių, Tilžę ir Ragainę, o Mažosios 
Lietuvos fondo įgaliotinė Rūta 
Mačiūnienė. Pastaroji tik taria
si su A. Kodyte, Lietuvos regio
ninių problemų ir tautinių mažu
mų departamento tarnautoja. Mes 
iš savo pusės taip pat informuo- 
jam A. Kodytę apie R. Mačiūnie
nei siųstas aukas ir esame jai dė
kingi už bendradarbiavimą.

A. Kodytė savo laiške M. Lie
tuvos fondui išreiškia nuoširdžią 
padėką R. Mačiūnienei, “kuri ne
gailėdama savo sveikatos pirko 
ir pati vežė lietuvių švietimo įstai
goms labai reikalingas technines 
priemones, knygas, žaislus, da
lijo savo širdies šilumą ten gy
venantiems žmonėms, dar sunkiai 
bundantiems iŠ.(letargo miego”. 
Toliau A. Kodytė pateikia smul
kesnių žinių apie sunkią padė
tį krašte bei ministerijų veiklą 
šioj srityje.

“Karaliaučiaus srityje kultū
ros ir švietimo padėtis iš tiesų 
yra apgailėtina. Ten gyvenantys

O ponas Vytautas padarė 
išvadą:

— Čikaga jus palaimino. Da
bar jau galite važiuoti toliau. 
Matote, kaip mes mylime Lie
tuvą jūsų asmenyse.

Didmiestyje — kaip vabaliukas
Laisvalaikiu, kurio turime 

labai nedaug, aplankome Či
kagos įžymybes. Grožimės 
gamta. Dangoraižių rajone, 
kuris kiekvienam JAV did
miestyje vadinamas “down
town”, žmogus jautiesi mažas 
kaip vabaliukas. Kol suvoki, 
kad visa tai žmogaus rankų ir 
proto stebuklas, civilizacijos 
pasiekimas.

Gatvėse pėsčiųjų reta. Auto
mobilių — daugiau. Begalinė 
švara ir tvarka (išskyrus neg
rų kvartalus). Ištisi kilomet
rai “supermarketų” ir priva
tūs gyventojų nameliai, kurie 
išorėje atrodo nedideli, o vi
duje — erdvu, švaru, patogu. 
Viskas — žmogui. Tokia ji — 
Amerika. Nieko nereikalingo.

Kažkur verda, kunkuliuoja 
verslo pasaulis. Konkurenci
ja, įtampa ir savi negatyvūs 
reiškiniai. Bet mūsų tautie
čių gyvenimiškoji patirtis ro
do: kaip dirbsi, taip turėsi! 
Esi laisvas žmogus — laisvoje 
šalyje.

Trukšmingai bėga per Čika
gą, priešinga kryptimi, išvalo
mo vandens upė. Mičigano pa
krantėje vėjas gano debesis 
ir žuvėdras.

— Kai tave išleisim, — sako 
Vytautas, — mudu su Stasele 
važiuosime žvejoti į Mičiga
ną. Ten tokios žuvys ... Oho!

Ateina pavasaris į Čikagą. 
Nors tik kovo vidurys, bet ten
ka užsivilkti drabužius trum
pomis rankovėmis. Karšta. Ir 
aukštai iškilusi bronzinio įde
gusio indėno skulptūra prie 
gatvių sandūros primena pla
čias išdegusias prerijas iš vai
kystės knygų.

Šv. Kazimiero lietuvių kapi- 

mūsų tautiečiai skaičiuojami 
tūkstančiais, o lietuvių mokyk
lose, klasėse vaikų visai nedaug. 
Mokymo bazė silpna. Tautiečiai 
lietuvybei nėra abejingi, tačiau 
iškyla nemažų prieštaravimų. 
Dėl to nukenčia ir švietimas, ir 
kultūra. Bendras visų mūsų rūpes
tis yra padėti tautiečiams išmokti 
lietuvių kalbos, pažinti garbin
gą Lietuvos istoriją, palaikyti 
lietuviškumą.

Paminėsiu švietimo ir mokslo 
ministerijos veiklą šioje srityje. 
Ministerija rūpinasi lietuvių kla
sių, mokyklų steigimu, ikimokyk
linių įstaigų tinklo plėtimu, ap
rūpina vadovėliais, pedagogine- 
metodine medžiaga; nuo 1994-1995 
mokslo metų mokytojams, dirban
tiems už Lietuvos respublikos ri
bų, rengiami atskiri seminarai, 
kursai, mokytojų stažuotės; moks
leiviai bei mokytojai kviečiami 
į Lietuvos dalykų olimpiadas (lie
tuvių kalbos, istorijos, geografi
jos ir t.t.). Visų darbų nėra tiks
lo vardinti. Lėšas minėtiems ren
giniams organizuoti imame iš švie
timo fondo Lietuvos mokykloms; 
jos yra labai nedidelės, nes refor
muojant Lietuvos mokyklą reikia

Klivlande. Iš kairės: ONA MIKULSKIENĖ, ANTANINA GARMUTĖ ir viešnia iš Lietuvos; toliau - A. GARMUTĖ 
pardavinėja savo parašytas knygas Nuotr. VI. Bacevičiaus

nės Čikagoje. Nečiulba vytu
rys padangėje. Nekvepia rū
tos. Sustoja laikas. Tik pa
minklų paminklai — kaip isto
rijos puslapiai. Žmonių liki
muose. Lietuvos.

Tuštėjantis rajonas
Lietuvių gyvenamas rajo

nas prie Marquette parko pa
mažu tuštėja. Skverbiasi juo
daodžiai. Todėl vaikščioti šia
me didžiuliame gražios gam
tos kampelyje nejauku net 
šviesiu paros metu. O vis dėl
to malonu nors iš tolo gėrė
tis žaliose parko pievelėse 
besiganančių laukinių Kana
dos žąsų pulkeliais. Ant kal
nelių ir tvenkinių įlomėlėse 
jos šen bei ten, žiūrėk, ir 
skainioja dygstančius žolynus. 
Niekeno netrikdomos. Nesi- 
baimindamos. Kol pakils toli
mesniam skrydžiui. Į šiaurę.

Kanadon trauksime ir mes. 
Aplink didžiuosius — Mičiga
no, Erio, Ontario ežerus, per 
Ilinojaus, Viskonsino, Ohajo 
ir kitas valstijas į Klivlandą, 
Torontą. Po to, kita ežerų pu
se, per Detroitą grįšime atgal 
į Čikagą. Apsukę ratą, kaip
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Užjūrio lietuvių veidai
PAULIUS JURKUS

1994 m. jau buvo skelbiama, 
kad rengiamas platus leidinys 
“Užjūrio lietuviai - veidai ir 
vardai”. Leidinys Vilniuje jau 
spausdinamas. Pirmieji lan
kai buvo atvežti į metinį Tau
tos fondo narių suvažiavimą 
Niujorke. Dar pora mėnesių, 
ir galėsime vartyti nuotraukų 
albumą, kur bus per 150 veik
liųjų lietuvių atvaizdų.

Mintis tokį leidinį išleisti 
kilo pačioje Sąjūdžio pradžio
je. Tiek metų buvo atskirti 
vieni nuo kitų. Dabar pažin
kime vieni kitus! Iš Amerikos 
nuvažiavo trys žymūs lietuvių 
fotografai: Kazys Daugėla, Al
gimantas Kezys, Vytautas Ma
želis. Rengė savo nuotraukų 
parodas. Tai ir buvo pirmieji 
Amerikos lietuvių veidai, pa
tekę į jau nepriklausomą Lie
tuvą. Tada Antanui Skaisgi- 
riui ir atėjo mintis sudaryti 
nuotraukų albumą, kuris pa
vaizduotų plačią lietuvišką 
veiklą, supažindintų su negir
dėtais ar mažiau girdėtais vei
dais bei vardais.

Išleidžiamon knygon sudėta 
per 150 nuotraukų. Dešinėje 
yra portretas, o kairėje - apra
šymas. Leidinyje ir sudėtos 
Kazio Dugėlos, Algimanto Ke- 
zio, Vytauto Maželio nuotrau
kos. Kazys Daugėla daugiau
sia stebi žmogų gamtoje, do
misi jo santykiais. Algiman
tas Kezys jau filosofo žvilgs
niu žiūri į gamtą ir į žmogų, 
ieško jo dvasinės gilumos. 
Vytautas Maželis - tikras por
tretistas, kurį domina žmo
gus, įvairios jo būsenos, susi
tikimas su gamta.

Taip leidinys darosi ir psi
chologinė išeivijos studija, 
kaip ją formavo įvairūs kraš
tai ir įvairūs rūpesčiai. Tai 
platus pasaulis, pilnas nau
jų minčių.

leisti naujus vadovėlius, progra
mas ir t.t.”

Pabaigoj A. Kodytė nuoširdžiai 
dėkoja mūsų fondui už reikšmingą 
paramą ir išreiškia viltį, kad lie
tuvių mokyklose besimokančių 
vaikų skaičius didės. Mes taip 
pat tikime mūsų bendradarbiavi
mo sėkme; svarbu, kad Rūta Ma
čiūnienė nepritrūktų ryžto, svei
katos ir ištvermės palaikyti tą 
taip svarbų asmeninį kontaktą.

I. Adomavičienė, MLF iždininkė

nuo Paukščių tako nuklydę 
sparnuočiai.

Savaitė Čikagoje baigėsi.

Lietuviškos oazės link
Į šiaurę vėsta orai.
Tūkstančiai mylių naujute

laičiu Fordo gamybos autobu
siuku, kuris mums išnuomuo- 
tas didelėmis gerosios ponios 
Marijos Remienės pastango
mis. Ji surado ir vairuotoją. 
Tai Albinas Hofmanas. Jis at
liks mums milžinišką paslau
gą: ištisą dešimtį dienų ve
žios “Šilą” Amerikos ir Kana
dos keliais, nepaimdamas iš 
mūsų už tai nė cento! Labai 
greitai pripratome prie šio 
malonių akių, guvaus pusam
žio vyriškio. O ir Albinas, jo 
paties žodžiais tariant, su
augo su mumis. Nenuostabu: 
jis atvyko Amerikon bene 1968 
m., o pokaryje nebuvo šaltas 
įvykių stebėtojas. Jam parti
zanų dainos — jo paties dai
nos.

Taigi skriejame greitkeliais 
Klivlando link. Kai sustojame 
atsikvėpti ir užvalgyti pake
lės restoranuose ir išlipame 
iš autobusiuko, jaučiamės tar

Leidinį sudarė Antanas Skais
giris, didelės-valstybinės spaus
tuvės administratorius. Kny
gos dailininkas - Romas Du- 
bonis, redaktorė - Milda Šeš- 
kuvienė. Žmones apibūdinan
tys tekstai - lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Knyga spausdinama gerame 
suomiškame popieriuje. Bus 
įrišta į kietus viršelius. Tai 
bus bene didžiausias nuo
traukų albumas, kuris pavaiz
duos užjūrio lietuvių veidus 
ir vardus.

Knygą dabar nėra lengva 
įsigyti. Tad ir būtų prašymas: 
jos platinimas turėtų būti 
taip sutvarkytas, kad nesuda
rytų didesnių vargų ją įsigy
ti. Tai draugų, artimųjų ir 
veikliųjų lietuvių galerija, 
kuri užpildė šio amžiaus an
trąją pusę. O kaip rasi tuos 
žmones vienoje knygoje? Tik 
šitame albume! Tad ir laukia
me knygos - nuotraukų albumo.

Tautžudystė 
vaizdajuostėse

Tautos fondo iš Niujorko 
pranešimu, TF skelbia “Lietu
vos gyvosios istorijos” projek
tą, kurio tikslas kaip galima 
greičiau pradėti vaizdajuostė
se įamžinti Lietuvos tremti
nių, politinių kalinių ir parti
zanų pergyvenimus. Medžiaga 
bus Lietuvoje leidžiamų atsi
minimų papildymas, gyvų liu
dininkų ištartas žodis. Kol 
dar jų turime, svarbu jų pa
reiškimus užrašyti. Tai padės 
sovietų vykdytos tautžudystės 
atskleidimo bylai ir ateities 
kartoms sužinoti šiurpiąją tie
są.

Šiam projektui vadovauja 
Tautos fondo tarybos narė Ra
sa Razgaitienė, talkinama Lie
tuvoje gyvenančių, tautžudys- 
tę tyrinėjančių asmenų: A. J. 
Starkausko, Vyt. Musteikio ir 
prof. R. Vaštoko; patarėjos 
JAV-bėse — G. Damušytė ir D. 
Kezienė. Filmavimas bus pra
dedamas š. m. liepos mėn. No
rintys šiam svarbiam projek
tui paaukoti yra prašomi če
kius rašyti “Lithuanian Na
tional Foundation” ir siųsti 
adresu: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, U.S.A, 
(pažymint kam pinigai skirti).

TF inf.

si žemė linguotų po kojomis. 
“Nesuamerikonėjo” tos mūsų 
sveikatos. Atsiliepia nuo
vargis. Bet taip ir turi būti: 
žinome, kas esame, ir iš kur ...

O už greitkelių, laukų platy
bėse — tvarkingi ir, be abejo
nės, turtingi ūkiai. Su kruopš
čiai išpurenta, apsėta žeme. 
Gražūs namai. Tik sodų nė
ra prie jų, kaip įprasta pas 
mus Lietuvėlėje. Praktiš
kiems amerikiečiams neap
simoka vaismedžių priežūra. 
Tam reikalui yra užveisti spe
cialūs vaismedžių ir vynuo
gynų plotai. Racionalu.

Šiek tiek neramu: sako, Kliv- 
lande daug kairiųjų. Kaip mus 
priims? Šiam mieste tragiškai 
žuvo Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona.

Atvykstame. Nerimas išsi
sklaido pamažu. Bet užtikrin
tai. Prie Dievo Motinos para
pijos šventovės mus pasitinka 
fotografas — 1941 m. birželio 
23-sios sukilėlis Vladas Ba
cevičius, klebonas kun. Gedi
minas Kijauskas, politkalinio 
dukra Nijolė Kersnauskaitė ir 
daugiau šviesių tautiečių. Mus 
vėl “išsidalina”. (Bus daugiau)



Gyvenimiškos minties žmogus IV
Žymusis filosofas dr. JUOZAS GIRNIUS — filosofinės jo idėjos, ištikimybė katalikybei ir 
savajai tautai, išryškinimas dabarties žmogaus be Dievo, pagrindimas prasmingo gyvenimo
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□ KULTMĖJE VEIKLOJE
Prof. KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Save kaip filosofą Girnius 
matė kaip neilgos lietuviškos 
filosofijos tradicijos paveldė
toją, pabrėždamas savo ryšius 
su Šalkauskiu, Kuraičiu ir Ma
ceina. 1985 metais Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos 
suvažiavime skaitė paskaitą 
“Stasys Šalkauskis istorinė
je perspektyvoje”. Ją prisi
mindamas savo raštų sąraše 
parašė sekančią pastabą: “St. 
Šalkauskiui skirta tik antroji 
dalis, o pirmoje dalyje kons- 
pektiškai pažvelgiama filoso
fijos Lietuvoje istorinė raida. 
Nuo seno telkiau medžiagą 
mūsų filosofinės minties kū
rėjams (daug jų gyvai pažino
jau — iki Vydūno, pas kurį 
1936 savaitę gyvenau). Žmogus 
gali daug ką svajoti. Tačiau 
galbūt ir gulbė gali mirti be 
giesmės”. 1986 metais skaitė 
paskaitą lietuviškųjų studijų 
savaitėje Austrijoje “Lietu
vių filosofijos pradininkai 
(paminint R. Bytauto, Pr. Do
vydaičio ir St. Šalkauskio 100 
metų gimimo sukaktį)”, kurią 
Europos lietuvis išspausdino. 
Tuo pat metu surinko medžia
gą “apybraižai” apie Praną 
Kuraitį, kuri, reikalui užsi- 
delsus, buvo “Ateities” leidyk
los išleista 1990 metais.

Apie Kuraitį rašė su “pietis- 
tine mokinio pagarba”, pa
brėždamas tam tikrą jo, kaip 
“gryno” filosofo, dramatizmą 
gyvenant visuomenėje, kurio
je “filosofija dar neturėjo 
atramos”, ir pridėdamas, kad 
panašus likimas buvo ir “Hu
manitarinių mokslų fakulteto 
iškilaus filosofo V. Sezema- 
no” (Pranas Kuraitis, 1990 m., 
p. 74). Skaudžiai jis barė tuos, 
kurie Kuraitį užmiršo, ypač 
ateitininkus, nes šie savo žur
nale net nepaminėjo mirties 
vieno iš savo steigėjų (t.p., p. 7).

Nors save pirmoje vietoje 
rišo su katalikiška filosofija 
ir pasiliko jai ištikimas, tačiau 
dar ištikimesnis jis buvo pa
čiai filosofijai. Džiaugėsi Lie
tuvoje radęs žmonių su rimtu 
filosofiniu pasiruošimu, nors 
jie ir nebuvo katalikai. Ragin
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Savo kartos jaunystei

Perbėgti tiltai
Perbėgti tiltai net nesudundėjo, 
O buvo jų mažų ir didelių.
Vieni siūbavo šėlstant laiko vėjams, 
Į kitus smigo tūkstančiai strėlių.
Jos lietė ir mane, ir pievų gėlę, 
Nors ši pakrantėj švietė spalvomis. 
Oi, nelengvai mes Laisvę skrydin kėlėm, 
Kad Lietuva vėl džiaugtųs su mumis.
Tamsioj nakty, kai pokaris kraujavo, 
Per tiltus bėgom su žvaigždės tyla.
Tik šnaresys švelnus gimtinės javo 
Alsavo, kentė su tautos gėla.
Jaunystė, obelys, rauda aguonų 
Paskendo melioracijos vilny. 
Galbūt todėl tokia brangi pakluonė, 
Nors tiek daug metų ten negyveni.
O gal dundėjo perbėgtieji tiltai. 
Bet laikas sėjo kraupesnius garsus. 
Kodėl kodėl bijojoje prabilti.
Ir pasakyt, kas kaltas, kas teisus?

Kaip lengva klaust, kai žilas plaukas draikos, 
Kai nauji tiltai žvelgia į upes.
Tremties dalia, krauju pasruvęs laikas 
Juk ne kiekvieną tėviškėn parves.
Tik kartais kaulai karstuos tylūs grįžta.
Pagarba kančiai - tiltas nedundės.
Kaip pavadint mano kartos jaunystę?
Galbūt benamė, spindinti žvaigždė.

Janina Strimaitienė,
Lietuva

damas recenzuoti Lietuvoje 
leidžiamus filosofinius vei
kalus, jis niekad nesiūlė už
siiminėti ideologine kova, ne
manė, kad idėjinių priešų nai
kinimas yra recenzentų už
duotis. Į filosofinį Lietuvos 
gyvenimą jis žiūrėjo ne parti
nio agitatoriaus akimis, bet 
akademiko filosofo, siekiančio 
teisingai įvertinti visa, kas 
tikrai buvo vertinga. Tuo pa
čiu jis buvo neatlaidus tiems, 
tiek saviems tiek svetimiems, 
kurie skelbėsi filosofais ne
turėdami, jo nuomone, tam pa
grindo.

Nebuvo jis atlaidus ir tiems 
iš savųjų kurie, jo nuomone, 
svetimų naujovių sužavėti ne
kreipė dėmesio į savus. Ne 
kartą paimdavo į rankas ko
kį išeivijos katalikišką leidi
nį ir skaičiuodavo pamirštas 
svarbias sukaktis, neaprašy
tus kultūrinius renginius. 
Bent paskutiniais metais jis, 
atrodo, buvo įsitikinęs, kad 
daug išeivijos lietuvių kata
likų yra užmiršę savo kultū
rinę praeitį ir apie tai atsi
liepdavo aštriai.

Jam rūpėjo ne vien tik lietu
vių filosofijos praeitis, bet 
taip pat ir ateitis. Nuosekliai 
vadovaudamasis sava tautinės 
kultūros samprata, jis ieškojo 
žmonių, kad iš jo perimtų tas 
filosofines tradicijas, kurias 
jis pats buvo iš savo mokytojų 
perėmęs, turėdamas galvoje, 
kad ir maištavimas yra tam tik
ras tradicijos pratęsimas. Ma
žoje išeivijos bendruomenėje 
įpėdinių nerado.

Puslapių skaičiumi didžiau
sią veikalą Girnius skyrė vie
nam iš ateitininkų steigėjų ir 
Lietuvos švietėjui Pranui Do
vydaičiui, jį pradėdamas saki
niu, kurį tikriausiai galima 
skaityti ir autobiografine 
prasme: “Kiekvienas žmogus 
yra savo tėviškės vaikas” (Pra
nas Dovydaitis, Chicago, 1975, 
p. 3). Dideliu kruopštumu, jis 
aprašo Dovydaičio gimtąjį 
Runkių kaimą, jį supančius 
miškus ir juose gyvenančių 
“sakuotnugarių” būdą, nes 
“ir judriais moderniais lai
kais vis vien tėviškė lieka tie 

pirmieji namai, kurie yra ne
pakeičiami savo brangiais 
žmogiškojo išbudinimo per
gyvenimais (t.p., p. 3).

Girniaus surinkti liudinin
kai tvirtina Dovydaičio gim
tinės girių gyventojus esant 
konservatyviais, atspariais 
“visoms naujovėms”.

Nežinau į ką panašios yra 
Girniaus gimtojo Utenos 
apskrities Sudeikių kaimo 
apylinkės ir nežinau, kokie 
ten žmonės gyvena. Bet ir apie 
Girnių galima pasakyti, kad 
jis pasiliko ištikimas savo 
vaikystės idėjoms ne iš pa
prasto sustabarėjimo, bet dėl 
to, kad jautė savo papročių, 
savo įsitikinimų vertę. Baigęs 
studijas Kaune, jis 1936-38 me
tais studijavo Europoje ir ku
rį laiką Vokietijos Freiburgo 
universitete klausė M. Hei- 
degger’io paskaitų, ir todėl 
ne vien iš knygų pažinojo gal 
patį pagrindinį šių dienų idė
jinių naujovių šaltinį. Tačiau 
jo pasekėju netapo, nes, atro
do, Heidegger’io klausėsi jau 
atradęs tą, kurią mylėjo, bū
tent, katalikybę, į kurią jau 
tėviškėje įaugo ir kuri jį gau
bė ateitininkiškais studenta
vimo metais Kaune.

Tikėjimo problemai Girnius 
skyrė savo pagrindinį idėjinį 
veiklą Žmogus be Dievo, ku
riam netrūksta tam tikro ašt
rumo žvelgiant į modernų pa
saulį ir į tai, kas vardan lais
vės jame darosi. Giliausia pa
saulio kova, pagal Girnių, nė
ra kova tarp laisvojo pasaulio 
ir komunizmo, tarp Rytų ir Va
karų, bet tarp tikėjimo ir ne
tikėjimo. Galima įsivaizduoti 
visų krikščionių vienybę, ga
lima įsivaizduoti visų tikin
čiųjų vienybę, bet “nėra įma
noma jokia santara tarp tikė
jimo į Dievą ir netikėjimo” 
(Žmogus be Dievo, 1964). Ateiz
mas veda į dvasinę tuštumą, 
kurią vėliau gali užpildyti bet 
kas, — ir komunizmas, ir tas 
laisvj^g, piktnaudžiavimas, ku
ris būdingas Vakarų pasau
liui.

Ypač šios knygos pratartyje 
Girnius kalba kaip moralis
tas: popiežiaus skelbiama mo
dernaus pasaulio kritika sa
vo turiniu nedaug kuo skiriasi 
nuo girniškosios, kuri moder
numo vyksmą tapatina su vi
sišku vertybių atmetimu. Gir
nius nesutinka su tais, kurie 
modernume mato naujų žmo
gaus laisve pagrįstų vertybių 
kūrimą. Knygos pratarmėje jis 
pristato Nietzschę kaip žmo
gaus laisvintoją iš moralės 
apskritai, o ne kaip vertybių 
pervertintoją; o Sartre’o pa
žiūrą, kad “galima rinktis visa, 
jei tik laisvai renkamasi”, ver
tina kaip skatinimą į bet kokį 
“moralinį krikimą”, kaip į pa
prastą “kultūrinių modelių 
kaitą” (Žmogus be Dievo, p. 7).

Knyga parašyta plačiai ir gi
liai skaitančio žmogaus, kurio 
pirmoji ištikimybė priklauso 
pačiai filosofijai. Skirdamas 
natūralistinį ateizmą nuo hu
manistinio, jis pastarajame 
randa autentišką rūpestį žmo
gumi. Pavyzdžiui, Nietzsche 
pagal Girnių “lieka priešta
ringas”, nes jis vienur “ironi
zuoja aplamai visus idealus, o 
kitur skiria gyvenimą panei
giančius ir jį stiprinančius 
idealus”. Nietzsche’s prieš
taringumui pabrėžti Girnius 
cituoja jo posakį: “Jus vadins 
moralės neigėjais, bet jūs esa
te tik savęs pačių išradėjai” 
(t.p., p. 212). Ir čia tiek Nie
tzschę, tiek ir kitus humanisti
nio ateizmo skelbėjus jis be
veik pripažįsta naujos laisve 
pagrįstos moralės kūrėjais.

Pirmajame savo veikale 
Laisvė ir būtis: Kari Jasperso 
egzistencinė metafizika savo 
santykį su egzistencializmu 
Girnius išreiškė sekančiais 
žodžiais: “Negalima laikyti 
tiesos žodžiu pagrindinių 
sprendimų, kuriuos teikia eg
zistencinė filosofija. Bet ly
giai negaliu nepripažinti, kad 
pagrindinis jos rūpestis žmo
giškosios asmenybės laisve 
yra tiek tikras, jog niekas ne
turime teisės jo ignoruoti” 
(“Aidai”, 1951 m., p. 4).

Laisvės problema dvidešim
tajame amžiuje gal ir bus ta 
centrinė problema, vienijanti 
idėjinį Girniaus gyvenimą. 
Tai, aišku, ne ta tradicinė 
abstrakti laisvos valios pro
blema, į kurią, kiek žinau, 
Girnius iš viso nekreipė dė-

Dail. ADELĖ KATELIENĖ, Rūpintojėlis, medžio skulptūra Nuotr. St. Dabkaus

Rašytoja Balašaitienė Lietuvoje
Jau trečią kartą į prisikėlu

sią nepriklausomą Lietuvą at
vyko JAV lietuvių rašytoja ir 
žurnalistė Aurelija M. Bala
šaitienė. Trijų savaičių vieš
nagės metu ji dalyvavo “Poe
zijos pavasario 95” baigiama
jame vakare birželio 1 d. Ją 
priėmė Lietuvos respublikos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Pokalbio medžiagą rašy
toja pateiks spaudai grįžusi į 
Klivlandą.

Pastaruoju metu Lietuvoje 
“Viliaus” leidykla išleido net 
du Aurelijos M. Balašaitie- 
nės romanus - “Žarijos ir pe
lenai” ir “Praradimų ženkle”. 
Šių knygų sutiktuvės ir litera
tūros vakarai įvyko Kaune Mai
ronio memorialiniame litera
tūros muziejuj'*, gimtojo ra
šytojos mieste Radviliškio 
bibliotekoje, Šiauliuose, kur 
prieš karą A. M. Balašaitienė 

mesio. Jam svarbi laisvė kaip 
žmogiškumo pagrindas, kaip 
žmogaus vertybinės veiklos 
sąlyga, kuri apsireiškia kon
krečioje vietoje bei konkre
čiame laike. Girnius šios są
vokos neanalizuoja, bet stato 
ją centre, svarstydamas, ką 
mes, lietuviai išeiviai, turime 
daryti, kad išreikštume ir įgy
vendintume savo žmogiškumą.

Kaip minėta, viename iš sa
vo pirmųjų Vokietijoje para
šytų darbų Girnius svarstė, 
kas pateisina “tėvynės paliki
mo kaltę”. Kaip žinia — dažnai 
tai pabrėžia Maceina — egzis
tencialistinė filosofija krei
pia dėmesį į kaltę kaip vieną 
iš tų situacijų kuriose žmogus 
pralaužia savo privačios kas
dienybės ribas. Deja, tas Gir
niaus straipsnis man nepriei
namas ir jo negaliu komentuo
ti. Tačiau, vadovaudamasis 
vėlesniais jo raštais, spėju, 
kad kaltė čia suprasta ta gi
lesne egzistencialistine pras
me.

Ką turi lietuviai išeiviai da
ryti būdami laisvi? Pasilikti 
ištikimi. O kokiu būdu ši išti
kimybė apsireiškia? Kuriant 
savitą kultūrą, nes pagal Gir
nių kultūra nėra kuriama tam, 
kad galėtume smagiai praleis
ti laisvalaikį. Kurdami kultū
rą žmonės išreiškia ir įpras
mina savo laisvę. Cituoju: 
“Kūrybinis reiškimasis pada
ro žmogų visų pirma įdomų 
kaip savitą individą, o ne be
asmenį savo rūšies atstovą. 
Nietzsche tai įžvelgė, suvok
damas individualumą kaip kū
rybiškumą” (Žmogus be Die
vo, p. 219-220).

O kodėl laisvę turime teigti 
ištikimybe, o ne ieškodami sa
vo unikalumą išreiškiančių 
naujovių? Šiam klausimui rei
kėtų atskiro straipsnio. Bet 
svarstymai turėtų vykti sekan
čia kryptimi: “Ar galima lais
vę teigti aukščiausiu tiks
lu? . .. Nors be laisvės mora
linis gyvenimas iš tiesų ne
įmanomas, tačiau pati laisvė 
dar nėra moralinė vertybė dėl 
to, kad ji lygiai yra ir geram 

baigė mergaičių gimnaziją. 
Rašytoja taip pat lankėsi Kel
mėje, Užventyje, Kražiuose, 
Tytuvėnuose ir kt.

Birželio 13 d. Vilniuje, Ra
šytojų sąjungos klube, įvyko 
Aurelijos M. Balašaitienės 
knygų sutiktuvės. Pranešimą 
paruošė literatūros kritikas, 
Vilniaus Pedagoginio univer
siteto docentas Petras Bra
žėnas.

Viešnia iš JAV taip pat bu
vo pakviesta į Lietuvos radi
ją, kur papasakojo apie savo 
gyvenimo odisėjas, kūrybinį 
darbą. Pokalbiai vyko prie mik
rofono ir todėl buvo parengta 
ilga, 50 minučių trukmės laida 
“Literatūros akiračiai”, kurią 
eteryje 
radijo 
išgirdo 
10 min.

per pirmąją Lietuvos 
programą klausytojai 
birželio 11 d., 17 vai.

H. Paulauskas

Dr. PETRAS V. BABECKAS
baigė medicinos studijas Western 
Ontario universitete, Londone, 
Ont. Prieš tai studijavo chemiją 
Hamiltono McMaster universitete. 
Petras baigė 10 skyrių Hamiltono 
Vysk. M. Valančiaus mokykloje, 
12-tą skyrių baigė Vasario 16-osios 
gimnazijoje Vokietijoje. Petras 
yra skautas vytis, priklauso Ka
nados lietuvių jaunimo sąjungai. 
Dvi vasaras praleido Lietuvoje, 
dirbdamas savanoriu Kauno ir Vil
niaus ligoninėse. Buvo gavęs “Tal
kos” kredito kooperatyvo, Kanados 
lietuvių fondo, Petro Čepo jauni
mo fondo, ir kitas stipendijas. Šią 
vasarą pradės rezidentūrą Strath- 
roy, Ont. ir London, Ont. ligoni
nėse šeimos gydytojo ir pirmos 
pagalbos (emergency) medicinos 
srityse. Petrą sveikina tėvai dr. 
Anselmas Gailius, mama Aldona, 
sesutės Sandra ir Lilija su šeimo
mis.

ir blogam. Todėl ir yra prieš
taringa laisvę absoliutinti sa

vęs pačios matu ir moralės 
kriterijumi. Kriterijus yra 
norminis matas. O laisvė tokio 
mato savyje neslepia. Priešin
gai, tokio mato ji reikalauja, 
iš esmės būdama rinkimasis. 
Jei galima visa rinktis, tai 
kaip tik reikia atsakymo, ką 
verta rinktis. Ne pati laisvė 
atsako šį klausimą, nes tik ji 
pati kelia šį klausimą” (t.p., 
p. 306).

(Pabaiga)

“Poezijos pavasarėlį” per Vely
kas savo “Galerijoje” surengė 
fotomenininkas Algimantas Ke- 
zys, vaikams leidęs pasidžiaugti 
velykiniais margučiais. “Poezi
jos pavasarėlin” jis stengiasi įjung
ti elėraščius rašančius, bet su jais 
vengiančius viešai pasirodyti. Šį 
kartą įsijungė keturi tos nedrąsios 
poezijos atstovai — Nendrė Raga- 
levičiūtė, Kornelijus Jazbutis, 
Loreta Vaškus ir Daiva Karužai- 
tė. Dvi paskutiniosios negalėjo 
atvykti. Jų eilėraščius teko skai
tyti kitiems. Loreta Vaškus yra 
žinoma iš knygos “Dvigubas so
lo”.

Kazys Šablevičius (Charles 
Sable) yra muzikinių įrašų kura
torius J. Žilevičiaus ir J. Kreivė
no lietuvių muzikologijos archy
ve Čikagoje. K. Šablevičius iš
gelbėjo 200 “Pelkių žiburėlio” 
radijo programų, transliuotų 
“Margučio” 1953-77 m. Jos buvo 
įrašytos į senas, gendančias juos
tas. Kuratorius K. Šablevičius 
įrašus perkėlė į penkiasdešimt 

‘ modernių kasečių, užtikrindamas 
įrašų išlikimą ateičiai. Tai buvo 
jo atlikto 215 valandų darbo do
vana Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui. Kasečių literatūri
nius įrašus pagal autorius suskirs
tė artimus ryšius su “Pelkių ži
burėliu” turėjusi Dalia Sruogaitė.

Kultūrinę popietę lietuviams 
1995 m. Verbų sekmadienį suren
gė dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių įsteigto Lietuvių 
tautodailės instituto Bostono sky
rius, vis dar veikiantis patvarios 
pirm. Saulės Šatienės pastangų 
dėka. Popietės dalyvių laukė 70 
tautinių juostų paroda. Pirm. S. 
Šatienė nusiskundė, kad rinkiny
je yra tik septynios juostos, iš
austos Bostono tautodailininkių. 
Visos kitos jau gautos iš Lietu
vos. “Draugo” kultūrinio priedo 
red. Aušra Liulevičienė skaitė 
paskaitą “Lietuvių kultūros pra
tęsimas”. Esą dabar visi išeivi
jos lietuviai rūpinasi tik Lietuva, 
užmiršdami lietuvybės išsaugoji
mą savo gyvenamuose kraštuose. 
Pirm. S. Šatienė, padėkojusi už 
paskaitą, A. Liulevičienei įteikė 
1991 m. rugpjūčio 28 d. mirusios 
dail. Anastazijos Mažeikaitės- 
Tamošaitienės monografiją. Dr. 
Stasys Goštautas, suredagavęs 
surinktų straipsnių Vilniuje ang
lų kalba išleistą knygą “M. K. 
Čiurlionis: Painter and Compo
ser”, buvo apjuostas plačia tau
tine juosta. Trumpą šio leidinio 
apžvalgą padarė kultūrinėje bos
toniečių popietėje dalyvavęs dr. 
Jurgis Gimbutas.

M. K. Čiurlionis (1875-1911) yra 
įjungtas birželio 3 d. Vokietijos 
Frankfurte prie Maino atidary- 
ton parodon “Okultizmas ir avan
gardas. Nuo Muncho iki Mondria- 
no. 1900-1915”. Edvardas Mun- 
chas (1863-1944) yra norvegų ta
pytojas, grafikas, monumenta
laus šių dienų meno pionierius, 
Pietas Mondriaanas (1872-1944) 
— olandų kilmės niujorkietis ta
pytojas, neoplasticizmo pradi
ninkas. Šiai parodai Frankfur- 
tan buvo išvežta nemažai M. K. 
Čiurlionio kūrinių: 21 tapybos 
darbas, vienas eskizų albumas, 
keli simfoninės poemos “Jūra” 
klavyro juodraščio lapai ir dvi 
pastelės. “Dienos” dienraščio 
kultūros skyriaus atstovė Rus
nė Marčėnaitė gegužės 12 d. lai
doje rašo: “Paveikslų dauguma 
iš fondų, iki šiol niekur užsienyje 
nerodyti. Tiesa, keli — triptikai 
‘Pasaka’ ir ‘Karalaičio kelionė’ 
nukabinti iš ekspozicijos (bet jų 
vietos parodų salėse tuščios ne
liko). Nemažų diskusijų M. K. 
Čiurlionio globos taryboje, kuri 
kaip ir Kultūros ministerija bei 
Kultūros vertybių apsaugos de
partamentas turėjo duoti leidi
mą išvežti parodą, būta dėl vo
kiečių išrinktųjų pastelių — bi
joma, kad joms nepakenktų kelio
nė. Vis dėlto sutarta, kad pagal 
parodos koncepciją būtina paro
dyti nors kelias mūsų dailininko 
pasteles, o vokiečiams garanta
vus idealų transportavimą, kiek 
apsiraminta. Idėjos gynėjai tei
gė, kad jos kelionėje ‘jausis’ 
gal net geriau negu kapitalinės 
rekonstrukcijos (o kartu ir nau
jų kondicionierių bei apšiltini
mo sistemos) belaukiančiame M. 
K. Čiurlionio dailės muziejuje. 
Paroda Frankfurte prie Maino ga
na naujuose, bet prestižiniuose 
parodų rūmuose ‘Schemkunsthal- 
le’ (M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus direktorius O. Daugelis, 
būdamas konferencijoje Frank
furte juos apžiūrėjo), atidaryta 
birželio 3-ąją ir truks iki rug
pjūčio 20 d. M. K. Čiurlionio kū
riniai Lietuvon grįš rugsėjo pra
džioje”.

Fotomenininkas Stasys Bag
donavičius Panevėžio gyvento
jams surengė parodą “Kardinolas 
Vincas Sladkevičius Panevėžy
je 1988 m.”

XXXI-sis “Poezijos pavasaris- 
95” Lietuvoje šiemet įvyko gegu
žės 24-28 d.d., ką tik pasibaigus 
tarptautiniam Lietuvos teatro 
“LIFE-95” festivaliui Vilniuje. 
Galbūt dėl to “Poezijos pavasa- 
rį-95” užgriuvo daug atskirų pra
nešimų spaudoje, bet iš jų buvo 
sunku susidaryti bendrą šio ren
ginio vaizdą chronologine tvar
ka. Pvz. daug buvo rašyta, kad 
“Poezijos pavasario-95” laurea
tu tapo pagrindinę jo premiją lai
mėjęs Donaldas Kajokas, poezi
jos nekuriantis, tik ją randantis 
visur. Tačiau gausiose spaudos 
iškarpose nepavyko surasti D. 
Kajokui šią premiją laimėjusio 
rinkinio pavadinimo. Turbūt pir
mą kartą “Poezijos pavasarių” 
istorijoje šio renginio dalyviai 
V. Palčinskaitė, O. Baliukony- 
tė, L. Degesys, V. Jasukaitytė, 
A. Verba, G. Aleksa šiemet lan
kėsi Druskininkuose. Jų poezi
jos popietės buvo surengtos “Eg
lės” sanatorijoje ir M. K. Čiur
lionio dailės muziejuje, poezijos 
vakaras — “Lietuvos” sanatorijo
je. Antrasis poetų būrelis — J. 
Mačiukevičius, P. Žemgulytė, G. ' 
Astrauskas, B. Liniauskienė, J. 
Liniauskas, V. Kirkutis, H. Čig- 
riejus, B. Januševičius, A. Franz- 
keitis susitiko su Šiaulių, Kuršė
nų, Daugelių lietuviais. Gyvąjį 
poezijos žodį Žemaitijon nuvežė 
V. Rudokas, M. Kudarauskaitė, 
P. Keidošius, M. Kontrimaitė, A. 
Franzkeitis, J. Jekentaitė, J. Su- 
čylaitė, B. Marcinkevičiūtė,

Salomėjos Nėries gimtuosiuo
se Kiršuose, Vilkaviškio rajo
ne, gegužės 25 d. ilgesnį laiką pra
leido po Vilkaviškio ir Lazdijų 
rajonus keliavusi dar viena poetų 
grupė — V. Daujotytė, N. Abru- 
tytė, A. Šlepikas, Antanas A. Jo
nynas, V. Reimeris, G. Iešmantas 
ir J. Kunčinas su keliais svečiais 
iš užsienio. Kiršuose nuo 1972 m. 
pavasariais įteikiama vilkaviškie
čių įsteigta Salomėjos Nėries poe
zijos premija. Pernai literatūro
logė Viktorija Daujotytė buvo at
vežusi pačios S. Nėries paruoštą 
paskutinį poezijos rinkinį “Prie 
didelio kelio”, išsaugotą nuo kom
partijos cenzorių, bet po jos mir
ties partiečių išleistą Maskvai pa
lankesniu pavadinimu. Pačios S. 
Nėries versija “Prie didelio ke
lio” tik pernai buvo išleista pirmą 
kartą. Apie ją ir S. Nėries trage
diją jautriais žodžiais kalbėjo li
teratūrologė V. Daujotytė. Dabar 
paaiškėjo, kad šiemetinio pava
sario S. Nėries vardo premiją Vil
kaviškio žmonės nutarė paskirti 
literatūrologei V. Daujotytei už 
jos parašytą ir ką tik išleistą 
eseistinių straipsnių rinkinėlį 
“Salomėjos Nėries ruduo”. Pre
mijos įteikimas buvo susietas su 
šio S. Nėriai skirto V. Daujoty
tės rinkinėlio sutiktuvėmis.

Šiemetinio “Poezijos pavasa
rio-95” renginiai buvo užbaigti 
tradiciniu poezijos vakaru gegu
žės 28, sekmadienį, Vilniaus uni
versiteto Sarbievijaus kiemely
je. Pirmiausia vakaro dalyviai 
turėjo progą susipažinti su nau
juoju šio “Poezijos pavasario-95” 
laureatu Donaldu Kajoku, skai
čiusiu tris trumpus savo eilėraš
čius. Kitų šio renginio laureatų 
gretoms priklausė: Artūras Valio
nis — geriausias debiutantas 
“Poezijos pavasario” almanache, 
poetas Vytautas Bložė — geriau
sias poezijos vertėjas, Marius 
Burokas — geriausias skaitovas 
moksleivių atliktuose skaitymuo
se, šventėn negalėjęs atvykti JAV 
lietuvis Jonas Zdanys — geriau
sias pasaulinės poezijos vertė
jas lietuvių kalbon, aktorė Regi
na Pauliukaitytė — geriausia skai
tovė, Jolanta Sereikaitė ir Rai
mondas Dambrauskas — geriausi 
“Nakties skaitymuose”, Kęstutis 
Navakas — žaismingiausias nak
ties poetas. Poezijos vakaro pro- 
gramon įsijungė poetai — Judita 
Vaičiūnaitė, Aidas Marčėnas, Li
dija Šimkutė, Alfredas Franzkei
tis, Jonas Strielkūnas, Kazys Bra- 
dūnas ir dramos aktorius Laimo
nas Noreika. Atskirai reikėtų pa
minėti “Poezijos pavasariui-95” 
Kornelijaus Platelio išleistą poe
zijos rinktinę “Prakalbos upei”. 
Rinktinė turi vienuolika skyrių, 
keturias poemas, kurių dvi su
jungtos į diptiką. Daugiausia ei
lėraščių “Prakalboms upei” jis at
rinko iš pirmojo rinkinio “Žodžiai 
ir dienos” ir iš paskutiniojo rin
kinio “Luoto kevalas”. Iš kitų rin
kinių — “Namai ant tilto” ir 
“Pinklės vėjui” atrinkta mažiau.

V. Kst.
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) R ĮSI K E LIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.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.......... 6.13%

180-364 d. term, ind.......... 6.13%
1 metų term. Indėlius...... 6.13%
2 metų term, indėlius...... 6.25%
3 metų term. Indėlius...... 6.25%
4 metų term. Indėlius...... 6.25%
5 metų term, indėlius...... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.75% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.,.. 4.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.50% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50%
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75%
Taupomąją sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.00%
3 metų ............... 8.25%

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). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas ;

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui 

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

CHOICE
Ali THE

MASKELL INSURANCE WORLD
IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2
Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

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

INSURANCE BROKERS LIMITED CHOLKAN -------------------------------------------------------------
• ’ 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Gaisras ir bomba Lietuvos laivuose
B. STUNDŽIA Nežinomas asmuo

LIETUVIŲ 
KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Klaipėdos dienraščio “Mū
sų jūra” priede žurnalistė Z. 
Tallat-Kelpšaitė rašo apie 
nesėkmes, ištikusias du Lie
tuvos laivus.

Neseniai buvo iškilmingai 
nuleistas Baltijos laivų sta
tykloje Vytauto vardu pakrikš
tytas didelis laivas. Po to tu
rėjo būti baigti laivo vidaus 
įrengimai.

Žuvo du jūrininkai
Dėl neišaiškintų priežas

čių variklių patalpose kilo 
gaisras. Sakoma, kad prasi
dėjo dizelio generatoriuje. 
Tuo metu ten buvę Romanas 
Ermanas ir Aleksandras Rož- 
kovas puolė gaisrų gesinti. 
Atrodo, kad ugnis labai grei
tai plėtėsi. Gelbėtojai nesus
kubo pasitraukti ir abu ten 
žuvo. Tai skaudi netektis dvie
jų vyrų, kurie stengėsi atlik
ti savo pareigą.

Laivui padaryti dideli nuos
toliai, nes sutirpo elektros 
laidai, sužaloti pagrindinio 
ir šalutinių skydų įrenginiai 
bei kompiuteriai. Atstatymas 
užims nemažai laiko ir bran
giai kainuos.

Laivo kapitonas Pranas 
Karklius jau turėjo surinkęs 
įgulą, ir laivas netrukus turė
jo išplaukti bandymams. Pra
dėjęs vežioti krovinius turėjo 
duoti pajamų, kurios labai 
reikalingos antro didelio lai
vo Gediminas statybos užbai
gimui. Sudaryta komisija ti
ria gaisro priežastį.

Antra nesėkmė galėjo dar 
blogiau baigtis. Balandžio 20 d. 
Lietuvos jūrų laivininkystės 
keltui “Klaipėda”, stovint Vo
kietijos Mukrano uoste, neži
nomas asmuo paskambino į 
bendrovės “Hansa-Ferrys” 
raštinę ir pranešė, kad kelte, 
kuris turėjo iš Lasnitz plaukti 
į Treleborgą 12 vai. bus sus
progdinta bomba. Bendrovės 
pareigūnai pranešė policijai, 
kuri apie tai įspėjo uoste sto
vinčius laivus.

Kelto kapitonas Stasys Jon- 
kus pasakojo, kad prieš vie
nuoliktą valandą atvykęs sau
gumo pareigūnas pranešė, 
kad vokiškai su akcentu kal
bantis asmuo pagrasino, esą 
kelte padėta bomba, kuri 12 v. 
turinti sprogti.

Kapitonas ir saugumo tar
nyba ėmėsi atsargumo prie
monių. Iškviesti vokiečių uos
to ir pasienio policininkai 
atidžiai patikrino laivą, bet 
jokių sprogmenų nerado. Buvo 
spėjama, kad bomba galėjo 
patekti į laivą su pakrautomis 
priekabomis. Tas priekabas 
teko iš laivo išgabenti. Laiko 
trukmė sparčiai mažėjo. Da
lis įgulos buvo krante, o laive 
pasilikę nekaip jautėsi. Maž
daug 15 minučių iki dvyliktos 
buvo gautas Mukrano uosto 
valdybos raštas reikalaujan
tis, kad keltas plauktų nuo 
krantinės ir sustotų prieuos- 
tyje. “Nešdinkit.ės su savo bom
ba”, - liepė vokiečių uosto 
pareigūnai. Kapitonas S. Jon- 
kus atsisakė išplaukti ir tei-

Pašto ženklas, išleistas IV-tųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių proga. 
Žaidynių atidarymas įvyks 1995 m. liepos 30 d. Vilniaus Kalnų parke. “Lie
tuvos aido” žiniomis, iš Kanados žaidynėse dalyvauti jau yra užsiregistravę 
78 sportininkai, daugiausia krepšininkai ir ledo ritulio žaidėjai

Nuotr. M. Pranevičiaus

gė, kad bomba esanti vokiečių, 
o ne lietuvių. Be to, kapitonas 
pasakė, kad yra sugedęs ir 
taisomas pagrindinis variklis. 
Čia jis jau gudravo, nes kran
te žmonės galėjo išsigelbėti, 
o stovint ant inkaro galimybė 
maža. Žinoma, vokiečiai galė
jo panaudoti vilkiką ir laivą 
iš uosto išvilkti, bet tam jau 
laiko nebuvo. Kapitono spren
dimui pritarė ir Lietuvos jūrų 
laivininkystės vadovybė.

Įgula laikėsi ramiai
Vokiečiai tada leido laivą 

visiems palikti. Atėjo 12 va
landa ir jokio sprogimo neį
vyko. Kelto kapitonas nesi
džiaugė vokiečių pareigūnų 
darbu. Kadangi tai vyko bu
vusios R. Vokietijos uoste, 
atrodo, kad pareigūnai veikė 
kaip įprasta sovietinėje sis
temoje. Į laivą atvykę sprog
menų ieškoti policininkai ne
turėjo jokių priemonių, išsky
rus elektrinius žibintus.

Laivo įgula laikėsi ramiai, 
nes trejus metus plaukiojo 
veždama sovietinę kariuome
nę ir jos ginkluotę. Juk galė
jo laivas kiekvienu metu į orą 
išlėkti.

Po kelto “Estonia” pasken
dimo buvo skleidžiamos ži
nios, kad Baltijos valstybių 
jūrininkams trūksta patyrimo. 
Bet įvykis Mukrane parodė, 
kad mūsiškiai yra neblogai 
pasiruošę. Vokiečiai betgi 
nekaip pasirodė.

*Klausimas: kas norėjo Lie
tuvos jūrininkams pakenkti? 
Ar čia konkurencija, ar ilga 
kerštinga KGB ranka, dirbanti 
su buvusiais Stasi. Sunku bū
tų patikėti, kad neonaciai ku
rie tą dieną šventė Hitlerio 
gimimo sukaktį būtų pirštus 
prikišę. Lietuvoje dar vis vy
rauja požiūra, kad naciai blo
gesni už komunistus. Tai sovie
tinės propagandos palikimas.
iŠ Y r* S E O S

Šokiuose
Jaunuolis sako merginai:
— Kada aš su jumis šoku, 

tai man atrodo, kad aš lyg dy
kumoje, ir aplinkui nieko 
nėra.

— Taip, — ištarė ji, — jūs iš 
tiesų šokate kaip kupranu
garis.

MOKA: 
6.13% už 90-179 dienų term, indėlius 
6.13% už 180-364 dienų term, indėlius 
6.13% už 1 m. term, indėlius 
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.25% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 4 m. term, indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius 
6.00% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
4.50% kasd. pal čekių 

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

(US dol.Sav.Acc.).

(fixed rate)

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

1 metų ................. 8.00%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.25%
4 metų ................. 8.37%
5 metų ................. 8.50%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 101 milijoną dolerių

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. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149
S

u s
u

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

SAMOGmA'

I

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

ANTANAS 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien
tel 416 236-6000 

pirkimo ar pardavimo klausimais

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas • dažymas
• elektros įvedimai »vandentiekio sistemos įve
dimas »stogai »įvairūs cemento darbai »kiemų

sutvarkymas •prieplaukos »garažai •tvoros (židiniai »virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas »šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas • plytelių įdėjimas • pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. • 18 metų 
patirtis •Nemokamas įkainavimas •Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

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. “TŽ” leidėjai

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B1B5

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.

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

pA' TEODORAS STANULIS
RE/MAX West Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
nuo Lietuvių namų) nešioj. tel. 416 802-1029, FAX 416 769-1 524. 
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 VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

KELIONĖS Į 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.

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS-$819 plius mokesčiai.

Rugsėjo 9, grįžimas rugsėjo 17, 23 ir 30 d.d.
********************************************

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 
Marija (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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



Šventinamas kunigu Toronte diakonas JULIUS SASNAUSKAS, OFM, 
(klūpo), kun. EDIS PUTRIMAS, vysk, PAULIUS BALTAKIS, OFM, provin- 
ciolas kun. PLACIDAS BARIUS, OFM Nuotr. V. Tamulaičio

Kanados įvykiai

Pašaukimo šventė
Sekminių džiaugsmų Toron

te 1995 m. birželio 4 d. padi
dino retesnis įvykis išeivijos 
lietuvių gyvenime — naujo ku
nigo atėjimas. Gausūs to įvy
kio liudininkai matė, kaip Pri
sikėlimo šventovėje diakonas 
Julius-Linas Sasnauskas, 
OFM, buvo įšventintas kunigu.

Iškilmė pradėta procesija 
prieš Mišias. Visiems giedant 
“Aš gyvenimo prasmės ilgai 
ieškojau”, su palyda prie alto
riaus artinosi kunigai: P. Ba
rius, OFM, A. Simanavičius, 
OFM, A. Kasčiukaitis iš Kau
no, E. Putrimas, E. Jurgutis, 
OFM, L. Januška, OFM, P. 
Šarpnickas, OFM, J. Staškus, 
V. Volertas, J. Liauba, OFM, 
K. Kaknevičius, K. Butkus, 
OFM, V. Valdemaras; diako
nas J. Sasnauskas, OFM, ir 
vysk. P. Baltakis, aukojęs 
koncelebracines Mišias, su
teikęs diakonui šventimus ir 
pasakęs pamokslą. Pamaldos 
buvo įspūdingos. Pamainomis 
giedojo choras ir visi daly
viai, o kunigystės suteikimo 
apeigos daugeliui buvo pirmą 
kartą matytos.

Po pusantros valandos tru
kusių pamaldų parapijos salė
je įvyko šventinė vakarienė, 
suruošta Prisikėlimo parapi
jos tarybos ir Tėvų pranciš
konų. Klebonui kun. A. Sima
navičiui, OFM, sukalbėjus in- 
vokaciją, vakaro vadovei R. 
Girdauskaitei pristačius prie 
garbės stalo sėdinčius sve
čius, apie tris šimtus dalyvių

Naujasis kunigas pranciškonas 
JULIUS SASNAUSKAS dėkoja vi
siems iškilmės dalyviams

Nuotr. V. Tamulaičio

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
šonui sudaryti koalicinę vy
riausybę su Bob Rae socialis
tais. Jų paramos ir bendradar
biavimo dėka liberalų vadas 
D. Petersonas buvo prisaik
dintas Ontario provincijos 
premjeru 1985 m. birželio 26 d.

Ši data nutraukė Ontario kon
servatorių politinę dinastiją, 
trukusią keturiasdešimt dve
jus metus. Ją dabar vėl nori 
atstatyti sveiko proto revoliu
cijos programa konservatorius 
Mike Harris, Ontario premjero 
priesaikai pasirinkęs š.m. bir
želio 26 d. Jis yra įsipareigo
jęs provincinį Ontario pajamų 
mokestį, didžiausią Šiaurės 
Amerikoje, trejų metų laikotar
pyje sumažinti 30%. Pirmai
siais revoliuciniais sveiko 
proto metais šis mokestis bus 
sumažintas pusiau. Tai Onta
rio gyventojų šeimoms per tre
jus metus leis sutaupyti dau
giau kaip 2.000 dolerių.

Premjeru išrinktas M. Harris 
taipgi žada visas nesvarbias 
Ontario valdžios išlaidas su
mažinti 20%, nepaliesdamas nė 
cento iš OHIP sveikatos drau
da! skirtų lėšų. Nebus sumaži
namos ir lėšos, numatytos tvar
kai bei saugumui užtikrinti, 
švietimo reikalams. Penke- 
riems metams norima užšaldy
ti Ontario Hydro elektros kai
nas. Visiems Ontario darbinin
kų kompensacijos pašalpų ga
vėjams jos bus sumažintos 5%. 
Premjeras M. Harris taipgi at
šauks NDP socialistų vyriau
sybės priimtą įstatymą nr. 40, 
neleidžiantį darbininkų pa
keisti kitais.

Sveiko proto revoliucijos 
programa neužmiršo ir parla
mentarų. Jų skaičius bus su
mažintas nuo 130 iki 99, šiam 
tikslui pasinaudojant rinki
minių apylinkių pertvarkymu. 
Parlamentarams taipgi bus 
pašalintos jų pačių įsivestos

pensijos. Jiems bus leista nau
dotis tik Registruotu pensijų 
taupymo fondu kaip ir visiems 
kitiems. Parlamentarams bus 
panaikintos ir visos dabar nuo 
pajamų mokesčio atleidžiamos 
paslaugos. Didelių pakeitimų 
susilauks ir valstybinė labda
ra. Galinčius dirbti labdaros 
gavėjus bus stengiamasi įdar
binti. Nuo įsipareigojimo dirb
ti bus atleistos tik mažų vai
kų turinčios vienišos motinos. 
Kiti labdaros gavėjai, jaunes
ni kaip 30 metų, turės atlikti 
visuomenei skirtus pagalbi
nius darbus. Išimtis numatyta 
tik besimokantiems.

Planuojama parduoti Onta
rio valdžios turimą nereika
lingą žemę, alkoholio “Liquor 
Control Board of Ontario” 
krautuves. Gautos lėšos bus pa
naudotos Ontario vyriausybės 
biudžetinėms skoloms mažinti. 
Tokia premjero M. Harrio svei
ko proto revoliucijos progra
ma, atrodo, susilauks nemažos 
opozicijos. V.Kst.
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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 
phdengia pilnai ar iš dalies.

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo qew)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Te I. I 41 6 •530-1 070

Lietuvos vaikų vargai...

į SOLD Į

the

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

vaišinosi šiltais valgiais ir 
vynu, džiaugdamiesi tokia iš
kilia švente, kurios reikšmę 
sveikinimais bei linkėjimais 
skleidė visa eilė sveikintojų. 
Kalbėjo: ateitininkų vardu — 
dr. O. Gustainienė, Prisikėli
mo parapijos — I. Vibrienė, 
viešnia domininkone sės. E. 
Mažeikaitė, rašytojas J. Jan
kus, * aktorė 'O. Dautartaitė, 
jaunimo vardu — L. Ehlers, 
kretingiškių vardu — I. Čup- 
linskaitė, KLB vardu — A. Vai
čiūnas, KLK centro — V. Ta- 
seckas, N. Marijos Pr. seselių 
— L Marijošiūtė, Kauno kuni
gų seminarijos kun. prof. A. 
Kasčiukaitis, naujojo kunigo 
sesuo L. Sasnauskaitė, pran
ciškonų provinciolas kun. P. 
Barius, OFM, ir Prisikėlimo 
parapijos tarybos pirm. B. Če
paitienė. Daugelis sveikinto
jų savo linkėjimus jungė su 
įteikiamomis dovanomis. Nau
jam kunigui šventės prisimi
nimui įteikta K. Manglico pa
ruošta didžiulė sąlanka su da
lyvių parašais.

Kun. J. Sasnauskas, OFM, 
nuoširdžiu, humoru paspal- 
vintu žodžiu visiem ir už vis
ką padėkojo. Vakaronė baigta 
kavute ir laisvu pabendravi
mu. Snk.

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Buvo rodoma vaizdajuostė 

“Kaimo vaikai” (1995 m. balan
džio mėn.), kur matyti, kaip dr. 
R. Švobienė ir “Valstiečių 
laikraščio” žurnalistai lanko 
įvairiose Lietuvos vietovėse 
šeimas ir vaikus. Pirmiausia 
— labdara išdalinama šei
moms. Visos jos daugiavaikės, 
bet vienos jų yra tvarkingos, 
o kitos — alkoholikų, persi
skyrusių, kur vaikai auga su
jauktuose nešvariuose na
muose, beveik landynėse. Bet 
vistiek tie vaikai yra labai 
gražūs, tikrai vaikiški. Grau
du ir džiugu buvo matyti, kaip 
fondas vienai daugiavaikei 
šeimai nupirko karvę, ir kaip 
visa gausi šeima vedėsi ją 3 
km. namo, ir kokie jie buvo 
laimingi!

Mažieji nusikaltėliai
Vaizdajuostėje buvo rodomi 

ir vieni berniukų specialios 
globos namai (kalėjimas). Pu
sė berniukų tėra tik maži “nu
sikaltėliai”, pvz. 10 m. berniu
kas iš močiutės pasiėmė pini
gų nusipirkti maistui. Juos čia 
atveža daugiausia patys tėvai 
ir palieka, o paskiau kai kurie 
jų visai nebeatsiima. Tie ber
niukai (ir maži nusikaltėliai, 
ir tikri nusikaltėliai) gyvena 
kartu. Jie lanko mokyklą, bet 
ten nėra nei kunigo, nei psi
chologo. Jie yra tiesiog kalė
jimo prižiūrėtojų žinioje. Kai 
tie vaikai sulaukia 18 m., eina 
į kariuomenę.

Yra ir tokių šeimų, kurioms

jau neįmanoma padėti. R. Švo
bienė sakė: “Filmas yra bai
sus, bet iš tikrųjų yra dar blo
giau”. Šių šeimų vaikus ypač 
reikia gelbėti.

Po vaizdajuostės viešnia at
sakinėjo į gausius klausimus. 
Visi buvo pavaišinti kava ir 
pyragais, dalinosi įspūdžiais, 
apžiūrėjo kilnojamą nuotrau
kų parodėlę, galėjo pasiimti 
informacijos apie fondą “Kai
mo vaikai” ir įvairių numerių 
“Valstiečių laikraščio”.

Rodytą vaizdajuostę dr. R. 
Švobienė paliko JAV LB Soc. 
reikalų tarybai.

Vakaronė visiems dalyvavu
siems paliko neišdildomą 
įspūdį, sukrėtė iki širdies gel
mių ir, reikia tikėtis, suža
dino norą dar daugiau padėti 
kenčiančiam ir vargstančiam 
Lietuvos kaimo vaikui.

I Paieškojimas
Elzbieta Kačkauskaitė-Miliaus- 

kienė ieško giminių: Kazio Ja
nušausko ir Juozo Janušausko, 
gimusių Viduklės valsčiuje, 
Griaužių kaime; Petronėlės Ja- 
nušauskaitės-Kvedarienės, gy
venusios Čikagoje; Rozalijos Ja
nušauskaitės ar jų artimųjų. At
siliepti adresu: E. Miliauskie
nė, Birutės 5, Raseiniai 4400, 
Lietuva.

SKAITYTOJAI PASISAKO
SUNKIOS DIENOS

Aš suprantu, sunku gyventi ir 
pas jus invalidui žmogui. Bet čia, 
Lietuvoje, dabar yra labai sunku. 
Vienas nusiraminimas, tai kai mes 
visi susirenkame bažnyčioje pas 
kunigą Mikutavičių, meldžiame 
ir prašome Dievo pagalbos: “Vieš
patie, Marija, suteiki visai Lie
tuvai ramybės ir ištvermės, drau
giškumo, šilumos šeimyniniuose 
santykiuose”.

Kodėl Lietuva taip smunka že
myn, kodėl fabrikai ir gamyklos 
bankrotuoja? Kodėl? Už kokias 
nuodėmes mes taip visi kenčia
me? Kai kurie žmonės mato sap
nuose vizijas, kad Lietuvai gre
sia pavojus. Tai matėme ir prieš 
Sausio 13 d., dabar vėl jaučiame 
didelę nelaimę. Lietuva yra Mari
jos žemė, bet mes kenčiame už 
kažkieno padarytas klaidas. Ši
taip mūsų žmonės kentėjo Sibire, 
o dabar ta laisvė, kurią mes ga
vome, šitaip brangiai mums at
sieina. Ir kas bus toliau, kaip gy
venti?

Parašiau, kad žinotumėte, kaip 
mes gyvename. Tai tuo ir baigiu 
rašyti, melsiuos už jus, gal kas ir 
atsilieps į mano laišką.

Gružinskienė Mykalina,
V. Krėvės pr. 52-84, Kaunas

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.

21 John St., Second Floor 

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

#1 KANADOJE

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.

Vienintelis Kanadoje

kviečia keliauti kartu!

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

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893

lietuviškas kelionių biuras Nemokamas namų įvertinimas

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

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

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

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

SS DRESHER
GINTARAS

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL. 
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame 

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

Naujas, patogus ir greitas skridimas į Vilnių per Paryžių arba Londoną 
su AIR CANADA ir LAL arba CANADIAN ir LAL

kaina $950 (kan.) -p mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -j- 
mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

****>|t>|C******>|l>|C*

EXPRESS

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

(Prie High Park požeminės stoties).

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

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

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

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

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

Pigiausiomis kainomis persiunčiami automobiliai

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

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR, 
LUFT HANSOS, KLM, ČEKOSLOVAKŲ, LOT bei kitų planinių 
bendrovių lėktuvais

* Parduodame ir neplaninius (charterinius) skridimus, kaina į 
Vilnių gegužės mėnesį pradedant nuo $699 (kan.)

* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones įšiltus kraštus ir laivais

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 41 6 533-6279

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

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

ir kiti stambūs kroviniai 
į Baltijos šalis.
Greitas ir saugus 
pristatymas.

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

Kelionės į Lietuvą ir iš Lietuvos: nuo 050

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

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

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

FAX 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys ‘‘Better Business” biuro

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

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas JaneirBioor),Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Naujos tarybos rinkimai
Kanados lietuvių bendruomenės krašto tarybos rinkimai

Rinkimų data 1995 m. spalio 1 d.
KLB krašto valdyba yra sudariusi sekančios sudėties Vyriausią 

rinkimų komisiją pravesti rinkimams į XVI-tąją KLB krašto tary
bą: pirmininkas - Vytautas Skrinskas, nariai - Marija Vasiliaus
kienė, Elena Senkuvienė, Vytautas Sendžikas, Kęstutis Budre- 
vičius.

Rinkiminės komisijos apylinkėse sudaromos ne vėliau kaip 
iki š.m. birželio 30 d. Kandidatų sutikimo lapeliai kandidatuoti į 
krašto tarybą gaunami per apylinkių rinkimines komisijas arba 
LB apylinkių valdybas. KLB krašto valdyba

Toronto Lietuvių namų ir “Atžalyno”

Ui
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i Cliffside ly2 o 
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I-IWY 7
liepos 9, sekmadienį, 12 valandą ryto, 
Boyd Conservation Area, Cliffside 1. 
Programoje: sportas, žaidimai, šokiai, loterija.

Užkandžių ir gaivinančių gėrimų rasite vietoje.

Autobusas nuo Lietuvių namų išeina 1 v.p.p., grįžta - 7 v.v. Kelionė nemokama. Aikštėse vie
tos ribotos - nevėluokite! Laukiame! Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis ir “Atžalynas”

M MONTREAL
A.a. Jonas Gedminas, tik pernai 

grįžęs nuolatiniam gyvenimui 
į Lietuvą, mirė, sulaukęs 93 m. 
Nuliūdime liko sūnūs su šeimo
mis ir artimieji.

A.a. Veronika Benetytė tragiš
kai žuvo, palikdama liūdesyje 
artimuosius.

Augustinas Mylė išvyksta nuo
latiniam apsigyvenimui į Lietu
vą. Ta proga jo draugai buvo su
sirinkę į AV parapijos salę atsi
sveikinimui, kurio metu buvo pa
sakyta daug gražių kalbų ir pa
linkėta laimingo įsikūrimo tėvy

nėje. Pokyliui vadovavo J, Šiau- 
čiulis. O maistą ir muziką parū
pino S. Rimeikis. N. B.

Aušros Vartų parapijos klebo
no kun. Juozo Aranausko, SJ, 50 
metų kunigystės, tos parapijos 
ir jos choro 45 metų veiklos tri
guba sukaktis bus švenčiama bir
želio 25 d. Programoje - iškilmin
gos koncelebracinės Mišios, kon
certas dalyvaujant solistams G. 
Čapkauskienei ir A. Kebliui, diri
guojant muz. A. Stankevičiui ir 
muz. M. Roch; oficialioji minė
jimo dalis ir pokylis.

TO RON T®1’1
Anapilio žinios

— Birželio 20 d. palaidota a.a. 
Filomena Kupčiūnienė, 98 m. am
žiaus.

— Atiduodama gerame stovyje 
ligoninės lova, tinkama ligonių 
slaugymui namuose. Kreiptis tel. 
(416) 741-3128.

— Registruojami vaikai į Kre
tingos jaunimo stovyklą 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.

— Anapilio knygyne naujai gau
tas J. Polio albumas “Malda Lie
tuvai”. Taipgi galima įsigyti 
“English-Lithuanian Dictionary 
of Idioms”.

— Mišios birželio 25, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Mariją ir Balį 
Liškauskus, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Stasį Jo
naitį.

Lietuvių namų žinios
Birželio 18 d. sekmadienio po

pietėje dalyvavo 190 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė inž. Vyta Ged
vilaitė iš Klaipėdos. Pranešimus 
padarė ir su svečiais supažindi
no LN revizijos kom. pirm. H. Bu
kauskas.

— LN valdybos posėdis - liepos
6 d., ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Birželio 25 d., sekmadienį, 1 
v.p.p. seklyčioj šaukiamas LN au
kų skirstymo komiteto posėdis. 
Negalintys dalyvauti yra prašomi 
pranešti T. Stanuliui 416-769- 
1616 arba LN raštinei 416 532-3311.

— Birželio 30 d., penktadienį, 
9.30 v.v. “Lokyje” bus muzikinė 
vakaronė. Programą atliks Vaclo
vas ir Valdas. Kviečiame visus 
dalyvauti.

— Liepos 9 d., 12 v.p.p. įvyks LN 
ir “Atžalyno” gegužinė Boyd parke. 
Autobusas išeis nuo LN ir 1.10 
nuo “Vilniaus” rūmų. Kelionė 
nemokama.

— 1995 metų Toronto Lietuvių 
namų poilsio stovykla, rengiama 
pranciškonų vasarvietėje “Kretin
ga”, Wasagoje rugpjūčio 5-13 d.d. 
Stovyklos užbaigimo gegužinė 
įvyks rugpjūčio 12, šeštadienį,
7 v.v. Dėl informacijos prašome 
skambinti Jonui Vyt. Šimkui 416 
231-9425.

— Per “United Way” Labdaros 
fondui aukojo Jonas Juodis $45.41. 
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog LN adresu.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — J. Gelažius.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $300 — J. Bakis; $100 — 
A. P. Kaziliai, L. Petravičienė.

A. a. Mykolui Vaišvilai mi
rus, užjausdami žmoną Adelę, 
sūnų ir dukrą, Marytė Elijo- 
šienė ir šeima “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo valdyba dėkoja auko
jusiems muziejaus išlaikymui: 
C. Anderson, dail. J. Bakiui 
(auka Ilonos Bakienės atmini
mui), V. Balsienei, K. Čepai
čiui, A. Čepienei, J. Krasaus
kui, J. Marčiukaičiui, A. Rū
tai, O. Stanevičienei, W. Vidu
giriui. Ačiū visiems!

IEŠKAU 2 metų amžiaus mergytei 
auklės, kuri gyventų mūsų namuose 
ir atliktų namų ruošos darbus. Pa
geidautina 35-50 m. amžiaus ir kad 
kalbėtų rusiškai. Skambinti tel. 
905 771-6462.

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

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sienų • 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).

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį, birže

lio 18, per 11.30 v.r. Mišias buvo 
prisiminti Sibiro tremtiniai ir 
visi lietuviai kankiniai. Giedojo 
parapijos choras. Pamokslą pa
sakė Toronte viešintis kun. Alvy
das Vainoras iš Šiaulių. Iškilmin
gos Devintinių Mišios aukotos 
10.15 v.r. Kun. Julius Sasnaus
kas, OFM, kvietė tikinčiuosius 
atpažinti Eucharistijoje didžią
ją Dievo meilės dovaną. Paskuti
nį kartą prieš vasaros atostogas 
giedojo “Volungės” choras. Tėvo 
dienos proga parapijos tėvams 
buvo suteiktas ypatingas palai
minimas.

— Pakrikštyta Katherine Sysak 
ir James Douglas Rogers duktė 
Darian Nicole.

— Santuokos sakramentui ren
giasi: Daiva Ratavičiūtė ir Ronald 
Hoover, Diana Venslovaitytė ir 
lan P. Nigro.

— Birželio 19 d. įvyko parapijos 
tarybos religinės sekcijos posė
dis. Svarstyti liturgijos atnauji
nimo klausimai.

— Birželio 19 d. palaidotas a.a. 
Andrius Borkertas, 84 m. amžiaus.

— Mišios birželio 25, sekmadie
nį: 8.30 v.r. — už a.a. Anelę ir Pra
ną Vaserius; 9.20 v.r. — už a.a, Car- 
niel šeimos mirusius; 10.15 v.r. — 
už a.a. Daną ir Vincą Beresnevi
čius ir a.a. Ireną Jurkienę, a.a. 
Pranciškų Kušlikį ir a.a. Mariją 
Puniškienę; 11.30 v.r. — už parapi
ją ir visus parapijiečius.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas bus uždary
tas liepos 1, šeštadienį, ir lie
pos 3, pirmadienį.

“Paramos” darbo valandos 
Kanados dienos savaitgalį: 
penktadienį, birželio 30, 
nuo 9 v.r. — 8 v.v., šeštadienį, 
liepos 1 ir pirmadienį, liepos 
3 — uždaryta. Vedėja

Toronto tautybių Karavane 
lietuvių paviljonas “Vilnius”, 
kaip ir kasmet, yra įsikūręs 
Prisikėlimo parapijos patal
pose. Atsidaręs birželio 16 d., 
jis veiks iki birželio 24 d. Lan
kymo laikas šiokiadieniais 
nuo 6.30 v.v. iki 11 v.v. Kon
certinės programos pradeda
mos 7.30 v.v. ir kartojamos 
per visą vakarą. Paviljone vei
kia graži paroda tema “Lietu
viško kaimo vakaronės”, pa
ruošta V. Siminkevičienės ir 
talkininkų. Valgyklai vado
vauja J. Gurklienė; taipgi 
ir organizacijos pamainomis 
pardavinėja pyragus. Paviljo
ną lanko nemažai kitataučių, 
kurie labai domisi Lietuvos 
istoriją vaizduojančiais di
deliais plakatais, vertingu 
gintaro rinkiniu ir aplamai 
paroda. Tautinius šokius ro
do “Gintaras” ir “Atžalynas”. 
Birželio 19 d. pasirodė “Vil
niaus” rūmų gyventojų choras 
“Daina”, vadovaujamas L. Tu- 
rūtaitės. Paviljoną suruošė 
Suvalkų trikampio lietuvių 
sambūrio sudarytas komite
tas, vadovaujamas D. Didžba- 
lienės.

Moksleiviai ateitininkai iš Toron
to ir Hamiltono birželio 17-18 d.d. 
savaitgalį praleido pranciškonų 
stovyklavietėje “Kretinga”. Išky
lai vadovavo kun. E. Putrimas.

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.

Kultūra e
Gintariniai auskarai, 

žiedai ir vėriniai 
parduodami

“Karavane” 
birželio 15—24 d.d. 
Prisikėlimo parapijos salėje

Gen. konsulas H. Lapas ir 
ponia, KLB krašto valdybos 
pirm. A. Vaičiūnas birželio 
14 d. Otavoje dalyvavo iškil
mėje, kurioje Lietuvos amba
sadorius Kanadai dr. A. Eidin
tas įteikė skiriamuosius raš
tus Kanados generaliniam gu
bernatoriui Romeo LeBlanc. 
Ambasadoriui skirtame pri
ėmime susitiko su vietos lie
tuviais.

“Canada ’95” — Kanados die
na Toronte bus švenčiama lie
pos 1 d., 11 v.r. — 3.30 v.p.p. 
prie parlamento rūmų Queens 
parke. Programą atliks įvai
rūs muzikiniai vienetai, šoks 
italų, lenkų bei kitos šokių 
grupės; veiks parodėlių ir 
maisto kioskai, pasirodys ak
toriai bei kalbėtojai.

Sibirinių trėmimų minėji
mas ekumeninėmis baltiečių 
pamaldomis įvyko birželio 13 
d. Šv. Pauliaus anglikonų 
šventovėje Toronte. Grojant 
vargonams (Anita Gaide), pro
cesijoje prieš pamaldas buvo 
nešamos tautinės ir organiza
cijų vėliavos, ėjo dvasiškiai. 
Pamaldos pradėtos bendra 
giesme ir ev. arkivyskupo U. 
Petersoo invokacija. Muzikinį 
įvadą į skaitinius instrumen
tiniu bosu atliko Viiu Varik, 
pagrodama ištrauką iš W. A. 
Mozart’o operos “Užburtoji 
fleita”. Po skaitinių ir Evan
gelijos baritonas Avo Kittask 
pagiedojo J. S. Bacho “Būk su 
manimi”. Sekė bendra giesmė 
ir ev. kun. dr. J. Caličio pa
mokslas, palydėtas R. Wagne- 
rio arija iš “Tannhaeuser” (A. 
Kittask). Prie altoriaus mel
džiantis visų trijų tautybių 
kunigams, tremtinių prisimi
nimui uždegtos žvakutės. Po 
kun. J. Staškaus maldos už žu
vusius gražiai skambėjo iš
trauka iš A. Vivaldi kūrinio 
“Keturi metų laikai” (V. Va
rik).

Bendrą giesmę ir palaimini
mą užsklendė sugiedoti Latvi
jos, Estijos, Lietuvos ir Ka
nados himnai, stipriai gau
džiant vargonams.

Minėjimas užtruko vieną va
landą. Jį rengė baltiečių dva
siškiai, Baltiečių federacija 
ir Moterų taryba Kanadoje bei 
baltiečių bendruomenių val
dybos. S.

Dr. Vytautas Jakavičius, so
cialinių mokslų profesorius 
Klaipėdos universitete, gegu
žės-birželio mėn. lankėsi Ka
nadoje, buvo apsistojęs pas 
gimines Londone, Ont., susiti
ko su Toronto lietuviais, skai
tė paskaitą apie dabartinės 
Lietuvos mokslo bei švietimo 
problemas, domėjosi lietuvių 
institucijomis ir “Tėviškės 
žiburiams” parašė porą įdo
mių straipsnių.

Prof. V. Jakavičius gimė 
1930 m. Kaune. 1955 m. baigė 
Vilniuje pedagoginį institutą 
ir įsijungė į švietimo darbą 
vidurinėse mokyklose, vėliau 
Vilniaus pedagoginiame insti
tute, nuo 1971 m. — Klaipėdos. 
Yra 10 knygų autorius, parašė 
du vadovėlius aukštosioms 
mokykloms, kurie pirmą kartą 
posovietinėje Lietuvoje pa
grįsti humanistine asmeny
bės ugdymo samprata. Lietu
vos nepriklausomybę atsta
tant buvo aktyvus Sąjūdžio 
veikėjas.

Profesorius, lydimas dr. G. 
Bijūnienės, birželio 12 d. lan
kėsi “Tėviškės žiburiuose”, 
susitiko su darbuotojais, 
trumpame pokalbyje palinkė
jo sėkmės spaudos leidyboje 
ir pažadėjo mūsų nepamiršti.

PARDUODU gerai išlaikytą ledai
nę (freezer). Dydis 31,5 x 21,5 inčų, 
aukštis 34,5 inčo. Teirautis tel. 416 
769-5347.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom?
parūpinama salė, muzika, gėlės, su- 
tvarkomi gėrimu (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.

KVIEČIAME dalyvauti 

paruošiant “Romuvą” stovyklavimui. 
Darbo savaitgaliai: birželio 24,25 d.d. ir 
liepos 8, 9 d.d. Reikia talkos įvairiems darbams. Norintys 
dalyvauti prašomi skambinti R. Sriubiškiui tel.607-5434 
iki birželio 22 d. ir liepos 6 d.

******ą*4<***4<**Įcą

Taip pat ieškom geradarių, galinčių padovanoti: kastuvų, 
grėblių, kirvių, plaktukų, šluotų, žolei pjauti mašinų ir “boat trailer” 
arba “utility trailer”. Skambinti R. Sriubiškiui tel. 607-5434.

Iš anksto dėkoja - Romuva Ine. valdyba

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
JOANAADAMONYTĖ, A.I.B. _DONNA SVRAKA, A.I.B ‘

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

evroparcel...... ►
\~V~T~7/ 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.

Dantų priežiūra nemokamai 
gali pasinaudoti Toronte 
gyvenantys pensininkai-kės, 
kurių metinės pajamos nėra 
didesnės kaip $16.750 atski
ram asmeniui ir $25.500 po
rai. Apie tai praneša dantų 
klinika, veikianti 95 Lavi
nta gatvėje (Bloor W. — Run- 
nymede rajone). Joje patikri
nami dantys, valomi, atlieka
mas peršvietimas, daromi pa
taisymai, ištraukimai, gydo
mos šaknys. Už dantų prote
zus pacientai moka pusę kai
nos. Daugiau informacijų tei
kia Rūta, tel. 416 392-1777. Inf.

Pabaltijo universiteto įstei
gimo 50 metų sukaktis bus mi
nima 1996 m. kovo 17 d. Akade
mija rengiama Čikagoje. Ka
nadoje gyvenantys buvę šio 
universiteto studentai ir dės
tytojai yra kviečiami iš anks
to toje šventėje dalyvauti. Su
važiavimo programa bus skel
biama spaudoje. K.K.

Savaitraštis “The Catholic 
Register” 1995. VI. 17 laidoje 
paskelbė straipsnį apie vie
nuolių jėzuitų Toronte lei
džiamą žurnalą “Compass”. Jo 
redaktoriumi yra pakviestas 
žurnalistas žydas Robert Cho- 
dos, kilęs iš Lietuvos žydų gi
minės. Jis yra tikintis žydas, 
mokantis judaizmo žydų jau
nimą Kitchener-Waterloo, 
Ont. Su juo redakcijoje dar
buojasi leidėjų taryba.

Lietuvos miškų ūkio ministe- 
ris prof. dr. Albertas Vasi
liauskas ištisą savaitę daly
vavo tarptautinėje konferen
cijoje Toronte. Dalyvių tarpe 
buvo atitinkami atstovai iš 
Estijos, Latvijos ir kitų vals
tybių. Pasinaudodamas ta pro
ga min. A. Vasiliauskas, lydi
mas gener. Lietuvos konsulo 
inž. H. Lapo, birželio 18 d. ap
lankė Anapilį ir kitas lietu
vių institucijas Toronte. Jis 
gyvai domėjosi vietinių lietu
vių gyvenimu.

Lietuvoje leidžiamas savait
raštis “Dienovidis” 1995 m. 
22 nr. išspausdino pokalbį su 
visuomenės veikėju dr. Juozu 
Sungaila apie Kanados lietu
vių katalikų centro veiklą. Jis, 
kaip buvęs ilgametis šio cent
ro pirmininkas, gana išsamiai 
papasakojo apie jo nuveiktus 
darbus religinėje, kultūrinė
je ir visuomeninėje srityje, 
ypač sovietmečiu, kai buvo 
telkiama finansinė parama 
okupuotos Lietuvos tikintie
siems. 1971-1990 m. laikotar
pyje tam tikslui buvo surink
ta apie 270,000 kan. dolerių. 
1991-1994 m. surinkta apie 
160,000 kan. dol. ir panaudota 
Lietuvos tikinčiųjų porei
kiams. Aukos sutelkiamos 
daugiausia per Tikinčiosios 
Lietuvos dieną (pirmąjį kovo 
sekmadienį), lietuvių katali
kų parapijose. Šiuo metu 
KLKC pirmininkauja V. Ta- 
seckas. Centras apima para
pijas, katalikų organizaci
jas, institucijas. Jis veikia 
ir dabar, nors skirtingu būdu. 
Prie pokalbio, kurį parūpino 
Kanadoje lankęsis poetas ir
Druskininkų vicemeras Kor-
nelijus Platelis, pridėta dr. < 
J. Sungailos nuotrauka ir jo I 
biografija, išryškinanti jo 
veiklą Pasaulio lietuvių bend- į 
ruomenėje ir Kanados LB.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju muzikolo- 

gei-rašytojai Jūratei Viliutei už 
parašytą knygą iš mano muzikinio 
gyvenimo bei leidėjams — Lietu
vos muzikų draugijai — ir jos pir
mininkui Vidučiui Bakui.

Dėkinga akompaniatoriui, pia
nistui, kompozitoriui Ričardui 
Biveiniui už meistrišką akompa- 
navimą Vilniaus ir Skuodo kon
certuose, Donatui Katkui (viola) 
lydėjusiam Brahms’o dainas Vil
niuje, menininkų rūmų Baltojoje 
salėje. Dėkoju Vilniaus katedros 
vargonininkui Bernardui Vasi
liauskui už akompanavimą. Nuo
širdus ačiū docentui Gediminui 
Kvikliui už akompanavimą Telšių 
katedroje ir Skuodo šventovėje. 
Dėkoju visų koncertų programos 
vedėjui muzikologui Vaclovui 
Juodpusiui; Telšių vyskupijos 
prelatui Vincentui Velavičiui 
— už malonų priėmimą.

Ačiū Skuodo Pranciškaus Ža- 
deikio vidurinės mokyklos di
rektoriui Algirdui Atminui ir 
jo bendradarbiams, taip pat 
Skuodo kultūros skyriaus vedė
jui Antanui Žiliui už tokį netikė
tai nuostabų ir nuoširdų manęs 
priėmimą ir nepamirštamas do
vanas.

Labai dėkinga visiems, bet 
kokiu būdu prisidėjusiems prie 
knygos išleidimo, koncertų or
ganizavimo ir mano viešnagės 
Lietuvoje.

Slava Vaclava Žiemelytė 
PADĖKA

Esame nustebinti ir sujaudinti 
mums parodytu buvusių ilgame
čių “Vyčio” sporto klubo narių, 
o taip pat Sporto sąjungos dabar
tinių atstovų nuoširdumu. Elenai 
ir man, išvykstantiems į Vankuve
rį, suruoštas išleistuvių vakaras 
liks ilgam atminimui. Žinoma, ilgų 
metų darbuotė su “Vyčio” sporti
ninkais, o taip pat nelengva naš
ta atkuriant Sporto sąjungą JAV 
bei Kanadoje ir šiandien teikia 
jėgų bet kokiai lietuviškai veik
lai. Tiesiog neįmanoma suminėti 
ilgo sąrašo bendradarbių, o taip 
pat gausaus būrio atsilankiusių 
į išleistuves, tačiau keleto pavar
džių negaliu nepaminėti. Algi
mantas Banelis, Jonas Nešukai- 
tis, Stasys Dargis, Andrius Kli
mas ir kiti buvo mano tikrieji 
ramsčiai, ant kurių pečių galė
jau patikėti dideles darbo naš
tas. Nuoširdi padėka priklauso 
dabartiniam Sporto sąjungos pir
mininkui Audriui Šileikai, Ka
nados Sporto apygardos pirminin
kui Edvardui Stravinskui, o taip 
pat iškiliam ir ilgamečiam spor
tininkui Vincui Ignaičiui. Su 
skausmu prisimenu negrįžtamai 
išėjusius a.a. Joną Karpį ir a.a. 
Antaną Liūdžiu. Dėkojame ir už 
gautas dovanas - jos ilgai primins 
bendrai atliktus sporto darbus.

Didžiulis dėkingumas priklauso 
išleistuvių rengėjams Rimvydui 
ir Daliai Sondoms. Jų darbas, rū
pestis ir visa našta liks niekada 
nepamiršta. Nors darbas su spor
tininkais nebuvo lengvas, tačiau 
pasiekti laimėjimai sukelia tik 
malonius prisiminimus.

Jums dėkingi -
Pranas ir Elena Berneckai

Dr. Gina J. Gincauskaitš 
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

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 
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.

[HESMILASALLESQUE. I1

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

937-9898
Vytas Gruodis Jr.

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

Jaunimo dienos Kanadoje
Aštuntojo pasaulio lietuvių 

jaunimo kongreso metu kilo suma
nymas suorganizuoti Jaunimo die
na Kanadoje. Tam reikalui Hamil
tone, Ont. buvo sudarytas specia
lus komitetes, kuris paruošė prog
ramą ir kviečia dėl jos visus pa
sisakyti. Rašyti: Kanados lietu
vių jaunimo s-gos valdybai (Onai 
Stanevičiūtei) 1324 2 - Concession 
Rd. West Lynden, ON LOR 1T0, tel. 
905 627-0624.

Programos projektas
1995 m. gruodžio 26 d., antradie

nis: registracija Hamiltono Jau
nimo centre; apgyvendinimas 
Dundurn Inn (prie lietuvių para
pijos); sporto (ledo ritulio, krep
šinio, tinklinio) rungtynės.

Lietuvos istorijos laikraš
tis “Voruta” 1995 m. 20 nr. iš
spausdino Živilės Makauskie
nės straipsnį apie torontietį 
kunigą Edmundą Putrimą ant
rašte “Kunigas padeda tėvų 
žemei”. Rašo apie jo sumanyto 
Dvasinės pagalbos jaunimui 
centro įsteigimą Klaipėdoje, 
Kanados lietuvių katalikų 
centro paramą. Minėtame dva
sinės pagalbos centre darbuo
jasi kanadietis Ričardas Liš- 
kauskas, kurio motina esanti 
kilusi iš Seinų krašto. Kun. 
E. Putrimas ne kartą lankęsis 
Seinijoje ir parėmęs tenykš
čių lietuvių pastangas kovoje 
už lietuvių teises šventovė
se. Be kitko, kun. E. Putrimas 
pareiškęs: “Seinų — Punsko 
kraštas, čia gyvenantys lietu
viai padėjo giliau įvertinti 
ir suformuoti mano lietuvišką 
identitetą. Tą, ką man davė ši 
žemė, norėčiau grąžinti. La
bai vertinu lietuvių svetingu
mą, šeimyniškumą. Tai šio 
krašto lietuvių pastangos, sie
kimai išlaikyti tautinę savi
monę padarė man didelę įta
ką. Manau, kad jie yra labai 
subrendę tautiniu ir politiniu 
požiūriu”. Prie straipsnio pri
dėtos dvi nuotraukos: vienoje 
kun. E. Putrimas sveikinasi 
su Šv. Tėvu Jonu-Pauliumi 
II Romoje, kitoje — su Telšių 
vyskupu A. Vaičiumi.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

Gruodžio 27 d., trečiadienis: sli
dinėjimas ir rungtynės “Loretto 
ski” vietovėje; susipažinimo va
karas.

Gruodžjio 28 d., ketvirtadienis: 
profesijų diena: išvyka į McMaster 
universitetą, Lakeport alinę, Ha
miltono orauostį, “Canada Center 
for Inland Waters” ūkį ir kt; jau
nimo kultūrinis koncertas.

Gruodžio 29 d., penktadienis: 
labdaros rytas; Niagaros kriok
lių ir vyno gamyklų lankymas.

Gruodžio 30 d., šeštadienis: Eks
kursijos Toronte.

Gruodžio 31 d., sekmadienis: Mi
šios Toronte; Naujų metų sutiki
mas Anapilyje.

JAUNA šeima nori išsinuomoti 
vieno miegamojo butą. Gali prižiū
rėti namą, nukasti sniegą, nupjauti 
žolę. Skambinti tel. 416 538-7690.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

MOKSLUS BAIGĖTE UŽSIENYJE? 
International Credential Asses
sment (ICAS) of Canada nustato 
užsienyje įsigytų mokslo pažymė
jimų atitikmenis pagal Kanados 
standartus ir padeda užpildyti dar
bo, mokslo arba imigracijos pra
šymus. Anketas galima gauti mū
sų įstaigoje, 111 Bond St. (netoli 
Dundas-Yonge sankryžos) ar skam
binant 416 269-7464 Toronte arba 
nemokamai 1 800 321-6021.

Naujas žodis yra kaip lau
kinis žvėris: pirmiausia turi 
pažinti jo būdą ir jį sutram
dyti tada jau gali jį panaudoti.

H. G. Wells

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).


