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Kokie mes ir kokie jūs?
Gal tik keliones tvarkančios įstaigos galėtų bent 

apytikriai apskaičiuoti, kiek mūsų tautiečių per pasta
ruosius penkerius metus aplankė Lietuvą ir kaip ilgai 
tenai buvo?

VISIEMS kitiems tėra žinoma, kad nepriklauso
mybę paskelbusion Lietuvon iš šiapus Atlanto 
tiesiog nenutrūkstama vilkstine traukė čia jau 
gana gerai įsitvirtinę, ekonomiškai sustiprėję išeiviai. 

Dauguma jų vyko pas gimines, pas draugus; kai kurie vi
suomeninių, profesinių ar verslo reikalų skatinami, įvai
rių įsipareigojimų ir gerų norų vedini. Dar kitiems buvo 
būtina savo palikto turto būklę patyrinėti, užmegzti nau
jus ryšius, sutvirtinti senuosius, pagaliau ir šiaip aplan
kyti pasikeitusią gimtąją šalį. Daugelis vežė išeivijoje 
gimusius savo vaikus, kad pastarųjų lietuvybė stiprėtų, 
kad jiems Lietuva nebebūtų daugiau tik žemėlapis ar 
nematytas paveiksliukas. Tikslų ir norų, planų ir vilčių 
visada buvo ir liko nemažiau kaip ir pačių kelionių, nes 
kiekvienas iš namų pajudėjimas diegė kažką naujo, vis 
atskirai viliojančio ar kitaip nuteikiančio. Visi tie užsi
mezgę ryšiai su Lietuva - privatūs ar kitokie - priartino 
senuosius namus, pastatė naują pagrindą nebevaržo- 
mam atsistoti ant tėvynės žemės.'Kas gero ir negero te
nai (taipgi ir čionai) ne visada rėžia akis ar ausis. Yra 
nemažai momentų, kai kritiniai žvilgsniai nublunka prieš 
džiaugsmą ir pasitenkinimą, kad vis dėlto, anot progo
mis kartojamo šūkio - buvome, esame ir būsime. Tačiau 
pasitaiko ir apgailėtinų reiškinių, kurių galėtų ir nebū
ti. Juk vargu ar kas mezgė ryšius su kraštu svarbiausia 
tam, kad pats galėtų pasirodyti - štai žiūrėkite, kokie 
mes ir paklausykite, kokie jūs.

TUŠČIAS pasididžiavimas, besaikis ir naivus gyri
masis, nesuvaldomas noras pasirodyti gudresniu, 
demokratiškesnių, daug pasaulio mačiusiu ir be
veik viską žinančiu, kaip vis girdėti, normalių ryšių ir 

santykių raidoje, tai vienur, tai kitur vis išlenda. Štai nu
važiuoja į Lietuvą kokios nereikšmingos, popierinės or
ganizacijos pirmininkas, šiaip jau mažo pajėgumo lan
dus veikėjas, prisistato spaudos korespondentams, at
sakinėja į klausimus, niekieno neįgaliotas šneka apie 
išeivijos būklę, lietuvybės reikalus, leidžiamą spaudą - 
dėsto savo asmeninę nuomonę arba kažkaip lyg gerinda- 
masis pataikauja, dedasi gerai suprantančiu Lietuvos 
politiką, visus šnekalus taip pateikdamas lyg tai būtų 
buvęs kokio įgaliotinio pranešimas. Arba vėl koks, iš lėk
tuvo vos išlipęs, saujoje gniaužo amerikietiškų bankno
tų pluoštelį - žiūrėkite kas aš. Pasitaiko ir tokių, kurie 
su dideliu malonumu išbara savo gimines ar draugus, 
kad jie išsirinko blogą valdžią, susigrąžino komunistus 
ir dabar turi kentėti. O iš kitos pusės priekaištų bei spyg
lių susilaukia ir išeiviai: jų vaikai daug blogiau kalba 
lietuviškai, mokyklos labai žemo lygio, jie per mažai do
misi teatrais ir aplamai kultūra, per daug vertina forma
lizmą, nėra nuoširdūs, paskendę materializme. Taip tie
siai, atvirai vieni kitiems - tam tikromis progomis ar be 
jų. Viskas suprantama, ir nėra nieko blogo pasisakyti 
tiek vieniems, tiek kitiems. Nemalonūs erzeliai prasi
deda, kai atsidengia “pagyrų puodai”. Jų yra abiejose 
pusėse. Galbūt tai išeina iš noro pasirodyti ne viską pra
radusiais: jei neturiu tėvynės, tai turiu pinigų: jei gyve
nu tėvynėje, tai esu aiškus ir tikras lietuvis. Iš tikrųjų 
nėra rimta šitaip rodytis, Geriau, kad to nebūtų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Grįžo konservatorių valdžia
Po ilgokos pertraukos Ontario 

provincijon grįžo progresyvių
jų konservatorių vyriausybė. 
Ją sugrąžino dabartinis Onta
rio konservatorių vadas Mike 
Harris, birželio 8 d. laimėjęs 
provincinio parlamento rinki
mus su didele atstovų daugu
ma. Iš tikrųjų ši provincija 
net keturiasdešimt dvejus me
tus buvo laikoma konservato
rių tvirtove Kanadoje, kurią 
1943 m. rugsėjo 17 d. laimė
tais Ontario parlamento rin
kimais pradėjo anuometinis 
jų vadas George Drew.

Politinė konservatorių tvir
tovė Ontario provincijoje su
griuvo tik 1985 m. birželio 26 d., 
kai mažumos vyriausybės prem
jeru buvo prisaikdintas libera
lų vadas D. Petersonas. Tada 
tvirtai įsitvirtinusius libera
lus 1990 m. rugsėjo 6 d. rinki
muose iš Ontario valdžios iš
stūmė jų niekada šioj provinci
joj nelaimėję NDP socialistai 
su savo vado Bob Rae daugu
mos vyriausybe. Skandalingas 
NDP populiarumo kritimas 
š.m. birželio 8 d. į provincinį 
parlamentą taip pat netikėtai 
grąžino Ontario konservatorių 
daugumą su sveiko proto poli
tinės bei ekonominės revoliu
cijos vadu M. Harriu. Naujo
sios Ontario progresyviųjų 
konservatorių reforminės vy
riausybės paskelbimui bei jos 
prisaikdinimui premjeras M. 
Harris pasirinko birželio 26 d. 
Šiuo mostu jis norėjo priminti, 
kad tą dieną 1985 m. buvo pri

saikdinta Ontario liberalų 
premjero D. Petersono mažu
mos vyriausybė, palaužusi po
litinį konservatorių nugarkau
lį. Po dešimties metų dabar 
valdžion su naujomis idėjo
mis grįžta konservatoriai.

Laikydamasis pažadėtų dide
lių reformų, premjeras M. 
Harris, taupydamas lėšas, su
darė tik devyniolika ministe- 
rių turintį kabinetą, mažiau
sią šioje provincijoje pasta
rajame trisdešimtmetyje. Pri
saikdinimui buvo atsisakyta 
ištaigesnės salės, pasitenki
nant pačiu Ontario parlamen
tu. Ministerių kabineto nariai 
yra nauji politikai, neturėję 
patirties tokiose pareigose. 
Atrodo, didžiausią darbo krū
vį gavo veteranas konservato
rius Ernie Eves, kurį premje
ras M. Harris, pasirinko savo 
pavaduotoju, finansų minis- 
teriu ir vyriausybės vadu On
tario parlamente. Jam dabar 
teks paruošti pranešimą apie 
tikrą finansinę Ontario vyriau
sybės būklę, paliktą NDP so
cialistų premjero Bob Rae ir jo 
finansų ministerio F. Laughre- 
no be paruošto biudžeto.

Premjeras M. Harris jau vie
šai nusiskundė, kad NDP so
cialistų vyriausybė Ontario 
provinciją paliko finansinėje 
krizėje. Esą atskaitomybės 
knygos nėra pilnai sutvarky
tos, pajamos ir išlaidos neap
skaičiuotos. Pasak premjero

(Nukelta į 9-tą psl.)

Prieš šimtą metų, t.y. 1895-siais, pasirodė pirmoji Maironio poezijos knyga “Pavasario balsai”. Jos 
autorius palaidotas prie Kauno arkikatedros-bazilikos, ir jo poezija tebėra gyva ir šiandieną

Nuotr. Sauliaus Paukščio

Karo laimėtojli ieškant
Minint Antrojo pasaulinio karo 50 metų sukaktį, aiškėja, kad didžiausia pralaimėtoja yra Rusija, 
kurioje ilgiausiai siautėjo raudonasis fašizmas. Sąjungininkų pažeminta Lenkija, ilgiausiai kovojusi, 

pradeda pastebėti savo praeities klaidvv santykiuose su mažesniais kaimynais.
~ Viena jų - Gudijos gramas Rusijos glėbin

ANTANAS SURAUČIUS, 
Lenkija

Minint Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos 50 metų sukaktį, 
buvo sakoma, kad nugalėtas 
fašizmas - hitlerinė Vokietija. 
Ar fašizmas iš tikrųjų buvo nu
galėtas? Juk pagrindiniu nuga
lėtoju buvo raudonasis fašiz
mas, totališkiausias iš visų 
iki šiol pažintų totalizmų, dar 
50 metų po išsilaisvinimo nuo 
vokiškojo fašizmo sunaikinęs 
milijonus aukų, drebinęs pa
saulį, anksčiau pasireiškęs 
buvo pavyzdžiu juodajam ir 
rudajam fašizmui.

Buvome parduoti
Į aiškinimą, kad pasidalinta 

įtakos sritimis, siekiant užtik
rinti taiką daugeliui dešimt
mečių, tikint, kad sovietinės 
įtakos srityse bus einama prie 
pilnos laisvės ir demokratijos, 
žmogus, ypač gi II pasaulinio 
karo liudininkas ir jo auka per 
dešimtmečius šaukė pasipikti
nęs: “Vakarų sąjungininkų bu
vome parduoti Stalinui!” Visa 
Vidurio ir Rytų Europa buvo 
palikta žiauriausiam smurtui. 
Nieko nepadės aiškinimai, 
kad JAV ir Anglija nepažinojo 
komunistinės Rusijos, tikė
josi taikiomis priemonėmis 
paveikti sovietinį sąjungi
ninką. Vakarų didieji nugalė
tojai žinojo ką darė. Pardavi
mas buvo aiškus, ciniškas. 
Laikas pateikė daug papildo
mų faktų.

Šlovinant pergalę buvo sa
koma, kad laimėta ilgalaikė 
taika. Kokia taika? Po “per
galės” nė vienos taikios die
nos nebuvo, pradedant Grai
kija, einant iš eilės sovieti
nės Rusijos kurstomiems ka
rams pusėje milžiniško Euro- 
azijos žemyne. Kokia taika, 
kai nebuvo ir iki šiol nėra pa
sirašyta II pasaulinio karo 
didžiųjų dalyvių taikos sutar
tis, o tenkinamasi tik susita
rimais dėl šaltojo sambūvio.

Pažeminta Lenkija
Nustelbė paradoksas, kad 

Lenkija neatsirado svarbiau
sių nugalėtojų ir iškiliausių 
pergalės 50-mečio sukakties 
minėtojų tarpe. Pirma auko
josi, pasipriešindama hitleri
nės Vokietijos agresijai, dau
giau aukų sudėjo negu Didžio

ji Britanija, Prancūzija ir JAV 
kartu paėmus. Iki galo kovo
jusieji lenkų kariniai daliniai 
buvo ketvirta gausumu ir ko
vingumu antihitlerinės koali
cijos jėga, o pergalės didžio
sios sukakties minėjime skir
ta Lenkijai antraeilė vieta, 
bemaž lygiomis su Ekvadoru, 
kuris nebuvo siuntęs į fron
tą nė vieno kareivio, neturė
jęs jokių karo aukų.

Nevienodai reagavo į tai 
Lenkijos valstybininkai, reikš
dami neryžtingus protestus, 
susiginčiję, ką ir kur į minė
jimus siųsti antraeiliais at
stovais.

Imperinė Rusija
II pasaulinis karas Europoje 

baigėsi 1945 m. gegužės pra
džioje. Yra nuomonių, kad jo 
pabaiga reikėtų laikyti 1989- 
1990 metus, Vidurio ir Rytų 
Europos tautoms išsivadavus, 
o kai kurioms dar ir dabar sun
kiai iš sovietinio palikimo be
sivaduojant. Jeigu tokia padė
tis būtų buvusi 1945-siais, gali
ma būtų ir aną gegužį šlovin
gai minėti. Buvo betgi atvirkš
čiai. Praėjęs laikas kitaip ri
kiuoja nugalėtojus ir nugalė
tuosius. Štai kad ir Vokietija, 
viena iš pagrindinių minėjimo 
organizatorių ir dalyvių. Tai 
rodo, kad Vokietija per tą ka
rą daugiausiai laimėjo. Ji šian
dieną yra ekonominis galiū
nas, stipri politinė jėga.

Netuščias ir kitas pastebė
jimas, kad karą yra pralaimė
jusi komunistinė Rusija. Šios 
tiesos negalėjo nuslėpti ir di
delis propagandinis minėji
mas Maskvoje, pridengtas di
delės ginkluotės paradu.

Sakoma, kad laikas gydo žaiz
das, laiko lemtimi reikia pa
sitikėti. Galima būtų sutikti 
su tokiu teiginiu, jeigu ne ta 
gija, rišanti dar šių dienų tik
rovę su ana juodąja praeitimi. 
Žmonės Lenkijoje ir Baltijos 
valstybėse gyvena nerimu, ar 
didžioji Vakarų politika ne
pakartos praeityje padarytų 
klaidų, ar nepakels galvos 
vis dar imperializmu kvė
puojanti Rusija?

Gudija - rusiška
Gal ir nebūtų buvęs gegužis 

toks jau labai slogus (minėji
mai - praeitis, užgautos senos 
žaizdos), jeigu ne šio laiko niū
ri padėtis, grėsmingai išryškė

jusi kaip tik šį pavasario mė
nesį.

Viena bėda - ne bėda, dvi 
trys sveikatą suėda. Deja, taip 
atsitinka. Lenkijos kaimynys
tėje netenkama nepriklauso
mo, savo valstybinį suverenu
mą kūrusio krašto - Gudijos.

Prezidentas Lukašenka, bu
vęs sovietinio kolchozo pir
mininkas, radikalus rusų pa
kraipos buvęs komunistas nie
kais laiko gudų tautą, jos kal
bą ir turtingą liaudies kultū
rą, yra griežtai nusistatęs 
prieš sąmoningus tautos žmo
nes, siekiančius demokratijos 
ir žmogaus teisių pripažini
mo. Siekia panaikinti vos 
prieš keletą metų gautą ne
priklausomybę. Jam tai sekasi. 
Įvykusiame gegužės mėnesį re
ferendume kartu su rinkimais 
į parlamentą, kuris ir per pa
kartojamus balsavimus nie
kaip neišrenkamas, laimėjo 
tenkinantį jį atsakymą į ke
turis pasiūlymus, kuriais Gu
dijos nepriklausomybė faktiš
kai likviduojama.

Neilgai džiaugėsi Lenkija, 
kad atsikratė Rusijos ir ne
turi net sienos su ja, saugiau 
jaučiasi turėdama laisvų ne
priklausomų Gudijos ir Ukrai
nos užkardą. Prie Būgo grįžta 
Rusijos pasieniečiai, įsitvir
tina buvusios sienos rėžimas. 
Gal Ukraina išsilaikys.

Kodėl taip?
Nesunku suprasti, kaip su

krėsti buvo Lenkijos piliečiai. 
Mažiau nerimo reiškia lenkų 
valdžia. Atviriau pasisako vi
suomenės veikėjai. Dar dau
giau kartėlio dabarties ir is
torijos apmąstymų paprastų 
žmonių atsiliepimuose. Ban
doma atsakyti į eilę klausi
mų. Pirmas: kodėl taip su Gu
dija atsitiko? Atsakymas: jau
nas, trapus tautinis gudų są
jūdis, turėjęs ir turintis galin
gų priešų; tautinė inteligen
tija sušaudyta Kuropatuose 
prie Minsko; staliniškoji Ru
sija dėjo ypatingai daug pa
stangų visiškai užgniaužti tau
tinę gudų sąmonę; labai nepa
lanki Gudijai istorijos eiga.

Lenkų įžvalga
Ieškant priežasčių tolesnėje 

praeityje, atsiliepia atsako
mybės jausmas prieš istoriją,

(Nukelta į 3-čią psl.)

Lietuvos prezidentas 
Europos s-gos susitikime

“Lietuvos ryto” pranešimu, 
birželio 26-27 d.d. Prancūzijos 
Kanuose vyko svarbiausias me
tų įvykis Europoje, lemiantis 
Europos sąjungos strategiją. 
ES valstybių susitikime daly
vavo vadovai: 15 ES narių ir 9 
valstybių, pasirašusių Europos 
sutartis, jų tarpe ir Lietuva. 
Birželio 27 d. susitikime sve
čio teisėmis dalyvavo Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas su palydovais bei kitų 
Baltijos valstybių, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekijos, Slovakijos 
ir Rumunijos delegacijos. Pil
nateisių narių atstovai svars
tė ES institucijų ateitį, finan
sinę bei ekonominę politiką, 
finansinę pagalba kitoms vals
tybėms, Europolo (policijos) 
sutartį ir Bosnijos krizę. Lie
tuvos dalyvavimas svarbus ne 
tik vieningumo atžvilgiu, bet 
ir todėl, kad suteikia progą 
vystyti dvišalius santykius.

Šių pasitarimų metu A. Bra
zauskas susitiko su Portuga
lijos premjeru A. K. Silva. Su 
juo susitarta pasikeisti vals
tybinėmis ir verslininkų dele
gacijomis bei pasirašyti inves
ticijų apsaugos ir skatinimo 
bei kitas dvišales sutartis. Nu
matyta, jog Lietuvai naudin
ga Portugalijos patirtis refor
muojant savo valstybės ekono
miką jai įstojus į ES prieš de
šimt metų.

UNDP parama Europai
Lietuvos nuolatinė misija- 

Jungtinėse Tautose praneša, 
kad birželio 16 d. buvo patvir
tintas UNDP (JT vystymosi pro
gramos) 1997-1999 biudžetas, 
kuriame numatyta stambesnė 
parama Europos kraštams, 
įskaitant Lietuvą. UNDP pa
rama yra teikiama pagal du 
kriterijus - bendrą valstybi
nį produktą vienam gyvento
jui ir gyventojų skaičių. Sesi
joje pasisakyta dėl reformų, 
kuriomis norima daugiau lėšų 
skirti UNDP Europos ir NVS 
kraštų skyriaus aptarnauja
mam regionui, vartojant lanks
tesnes skirstymo gaires, atsi
žvelgiant į pasikeitusią geo
politinę padėtį. Priimtu spren
dimu UNDP numato surinkti 
3.3 milijardus JAV dolerių 
programos vykdymui, iš kurių 
skirs 6%, ty. 198 milijonus JAV 
dolerių, Europos ir NVS kraš
tams.

Laikina sutartis su Rusija
OMRI žiniomis, birželio 26 

d. įsigaliojo laikina Lietuvos 
ir Rusijos sutartis dėl piliečių 
keliavimo per sieną. Laikinai 
panaikintas reikalavimas turė
ti iškvietimą norintiems įsi
gyti vizą ir keliaujantiems su 
rusų arba lietuvių kelionių 
agentūrų patvirtinimu, arba 
turintiems pažymėjimą iš sa
natorijos, turistų namų ar poil
sio institucijų viename iš šių 
kraštų. Lietuvos ir Rusijos nuo
latiniai gyventojai galės ke

Šiame numeryje:
Kokie mes ir kokie jūs?

Rimtiems ryšiams palaikyti tušti pasigyrimai nereikalingi 
Karo laimėtojų ieškant

Kai pats valstybės prezidentas niekais laiko savo krašto kultūrą 
Vakarų nuolaidumas - raudonųjų atkaklumas 

Pataikaudami komunistų valdžioms demokratijos neužauginsim 
Šviečia ir miręs

Lietuvoje išleista knygutė apie a.a. kun. A. Lipniūną 
Švietimas ir mokslas Lietuvoje

Ne sistemą, bet ugdymo procesą pertvarkyti gana sunku 
Atkurta Lietuvos katalikių moterų sąjunga 

Suvažiavimo dalyvės pasiryžo suvienyti jėgas ir veikti 
Svečiuose pas užjūrio brolius 

Tautiečiai su pilnais krepšiais pas mus atvyko 
125 pasakoja apie save

Apžvelgti išeivijos rašytojai, kurie mums knygas rašė 
Lietuviškoji architektūra

Stilistines savybes lemia ir pati medžiaga - medis

liauti abiejuose kraštuose be 
vizų.

Svečias iš JAV gynybos 
reikalais

ELTA skelbia, kad birželio 
23 d. Lietuvoje lankėsi JAV 
gynybos ministerio pavaduo
tojas gynybos politikos klau
simais Walter Slocombe su de
legacija pokalbiams Palango
je su krašto apsaugos minis- 
teriu Linu Linkevičium ir ki
tais pareigūnais. Klaipėdoje 
delegacijos apžiūrėjo kari
nių jūrų pajėgų laivus, JAV 
karinį laivą “USS Phillippine 
Sea”. Buvo aptartos Baltijos 
taikos palaikymo bataliono 
bei oro erdvės kontrolės sis
temos su Latvija, Estija ir Len
kija steigimo perspektyvos. 
Delegacijai besilankant, du 
Rusijos (Antonov AN-2) lėk
tuvai perskrido iš Gudijos į 
Karaliaučiaus sritį per Lie
tuvos oro erdvę nepaprašę lei
dimo, skelbia OMRI. Užsienio 
reikalų ministerio pavaduoto
jas Albinas Januška pareiškė, 
jog tokie veiksmai yra netole
ruotini ir gali paveikti Lietu
vos laikyseną dėl Rusijos kari
nio tranzito.,

Kils atlyginimai ir pensijos
Birželio 22 d. Lietuvos vy

riausybė priėmė nutarimą pa
kelti minimalinį mėnesinį atly
ginimą iki 150 litų (38.50 JAV 
dolerių) nuo liepos 1 d., rašo 
BNS. Valstybinių organizaci
jų tarnautojams algos bus pa
keltos tik antroje metų pusė
je, pranešė minlsteris pirmi
ninkas Aldolfas Šleževičius. 
Algų pakėlimas nepaveiks pen
sijų, kurios dabar yra perskai
čiuojamos vykdant vyriausybės 
ankstesnį nutarimą. Jau yra 
aišku, kad 52% pensininkų 
gaus 22% (vidurkiu) aukštesnę 
pensiją. Tam reikės dar tarp 
80 ir 90 milijonus litų (20-25 
milijonų JAV dolerių), sakė 
A. Sleževičius, o jeigu lėšų pri
truks, bus paimta iš valstybės 
biudžeto.
Vyriausybė išpirko “Aurabanką

BNS praneša, kad birželio 
21 d. ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius paskelbė 
vyriausybės nutarimą išpirkti 
68% “Aurabanko” akcijų. Už 
vieną finansiniuose sunku
muose atsiradusio banko ak
ciją vyriausybė sumokės sim
bolinę kainą - vieną litą. Lie
tuvos bankas ir finansų minis
terija turės paskirti bankui 
administratorių artimiausiu 
laiku. A. Šleževičius taipgi 
sakė, kad nutarta išpirkti Au
rabanką, nes tai yra vienas di
džiausių Lietuvos bankų ir ja
me laikoma 50 milijonai litų, 
priklausančių valstybinėms 
organizacijoms. Vidaus minis
terijai buvo pavesta peržiū
rėti suteiktas paskolas ir trauk
ti atsakomybėn neaiškias tran
sakcijas vykdžiusius. Teigia
ma, jog Aurabankas yra išda
linęs apie 60 milijonus litų 
rizikingoms paskoloms. RSJ
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« RELIGINIAME GYVENIME
Venezueios istorijos mokslų akademijoje. Direktorius GUILLERMO MORON pasirašo susitarimo protokolą su 
Lietuvos ambasadorium dr. VYTAUTU A. DAMBRAVA. Kairėje - iškilmingo akto garbės svečias Lietuvos 
premjeras ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

Kunigų šventėjimo diena, ku
rią švęsti kiekvienoje vyskupi
joje kviečia Šv. Tėvas Jonas 
Paulius II, buvo tarp kitų eina
mųjų reikalų aptarta Lietuvos 
vyskupų konferencijos posėdy
je gegužės 9 d. Jame dalyvavo 
kard. V. Sladkevičius, nunci
jus arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia, Vilniaus arkivyskupas 
Audrys J. Bačkis, visi Lietu
vos vyskupai ir konferencijos 
gen. sekr. kun. Gintaras Gru
šas. Svarstyti ir katalikiškų 
organizacijų įteikti prašymai 
skirti joms kapelionus. Nutar
ta kunigų šventėjimo dieną pa
žymėti per kunigų rekolekcijas.

Kauno kunigų seminarija ge
gužės 2 d. paminėjo savo 130 me
tų sukaktį. Mišias Švč. Trejybės 
šventovėje aukojo kard. V. Slad
kevičius, Kaišiadorių vyskupas 
J. Matulaitis, Panevėžio vysku
pas J. Preikšas, vysk. VI. Miche- 
levičius, kun. G. Grušas, semi
narijos rektorius mons. Pr. Ta
mulevičius ir daug kitų kunigų. 
Sveikinime kard. V. Sladkevi
čius pabrėžė, kad pašaukimas 
kunigystėn esanti begalinė 
Viešpaties malonė.

Iškilmingą minėjimą didžio
joje seminarijos salėje pradėjo 
rektorius mons. Pr. Tamulevi
čius, priminęs Dievo globą, “įga
linančią seminariją sėkmingai 
gyvuoti”. Vicerektorius kun. A. 
Jagelavičius pasveikino semi
nariją baigusius ir pranešė, 
kad šiuo metu šešiuose semi
narijos kursuose studijuoja 
170 klierikų, kurių choras gie
dojo minėjimo metu.

Sukakties proga išleistas gau
siai iliustruotas leidinys “Kau
no tarpdiecezinė kunigų semi
narija”, kuriame pateikiama 
seminarijos istorija. Po 1863 
m. sukilimo caro valdžia Var
nių seminariją perkėlė į Kau
ną. Iki 1870 m. rusai neleido 
į seminariją priimti naujų kan
didatų. 1880-1890 m. klierikas 
Juozas Tumas (Vaižgantas) klie
rikus sutelkė į slaptą Lietuvių 
mylėtojų draugiją, kuri 1889 
m. persitvarkė į Šv. Kazimiero 
draugiją, tapo vieša organizaci
ja, skyrusią ypatingą dėmesį 
religinės literatūros leidybai. 
Seminarija sulietuvėjo rekto
riaujant Jonui Mačiuliui-Mai- 
roniui. 1911 m. seminarijoje 
mokėsi 139 auklėtiniai. Pirmo
jo pasaulinio karo metu vokie
čiai seminarijos rūmus pavertė 
ligonine. Seminarija buvo iš
kelta į Vašuokėnų kaimą Troš
kūnų valsčiuje. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, semina
rija grįžo atgal, buvo sujungta 
su Vytauto Didžiojo universiteto 

Tautos istorijos eigoje šis puošnus kampelis Vilniuje - Šv. Onos šventovė 
ir Bernardinų vienuolynas - ne vieną kvietė melstis už tėvynę

Teologijos-filosofijos fakul
tetu, kuris paruošė stiprų ka
talikų mokslininkų būrį. Nuo 
1926 iki 1940 metų seminarija 
turėjo 3078 auklėtinius. 1934 
m. pastatyti nauji rūmai, įsteig
tas religinio meno muziejus ir 
biblioteka, turėjusi 90,000 tomų.

Sovietams antrą kartą okupa
vus Lietuvą, klierikų skaičius 
buvo apribotas iki 150. Vėliau 
dar mažintas net iki 25. Biblio
teka sunaikinta, šventovės pa
verstos sandėliais. Nepaisant 
visų persekiojimų, 1945-81 m. 
laikotarpiu kunigo šventimus 
gavo 428 auklėtiniai. 1982 m. 
grąžintą Švč. Trejybės švento
vę seminarija savo lėšomis at
naujino, vysk. L. Povilonis pa
šventino.

Penkioliktame tarptautiniame 
“Caritas” suvažiavime Romoje 
gegužės 8-13 d.d. Lietuvai atsto
vavo kun. Robertas Grigas, Lie
tuvos “Caritas” federacijos vice
pirmininkas. Jo pranešimu, 
dalyviai dirbo nedidelėmis gru
pėmis, buvo nagrinėjama veikla 
ir jos planai ateičiai. Į baigia
muosius suvažiavimo dokumen
tus buvo įtraukti reikalavimai, 
kad “pasaulio galingieji” siek
tų taikaus problemų išsprendi
mo, kad netrukdytų teikti hu
manitarinę pagalbą, slopintų 

• smurto židinius, skirtų dides
nį dėmesį katastrofų ištiktiems 
žmonėms, laikytų svarbiu užda
viniu apsaugoti ir globoti šei
mas. Suvažiavimas patvirtino 
atskirų sričių darbo planus 
1995-1999 metams, priėmė tik
raisiais nariais 10-ties kraštų 
šalpos organizacijas. “Caritas 
internationalis” pirmininku vėl 
išrinktas Brazilijos vyskupas 
Alfonso Gregory. Kun. R. Grigas 
pasiūlė į dokumentą įtraukti 
Čečėnijoje vykdomą agresiją, 
aiškindamas, kad didelė vals
tybė naikina mažą tautą, ir to
kios tendencijos įsigalėjimas 
pasaulyje esąs itin pavojingas.

Vaikų ir jaunimo chorų šventė 
“Soli Deo Gloria” įvyko gegužės 
13-14 d.d. Kauno Šv. Pranciškaus 
Ksavero jėzuitų šventovėje. Da
lyvius pasveikino arkivyskupi
jos evangelizacijos centro pirm, 
kun. R. Norvilą. Pabrėžė, kad 
šventė nelaikytina konkursu, 
jos tikslas “džiaugtis, kad 
esame Dievo vaikai”. Po gau
sių chorų ir jaunimo grupių pa
sirodymų Mišias jėzuitų šven
tovėje aukojo vysk. S. Tamke- 
vičius, vyskupas iš Lenkijos 
Br. Dembowski ir kiti kunigai. 
Antrąją šventės dieną paskaitą 
apie muziką liturgijoje skaitė 
kun. Gr. Sakalauskas. Tai buvo

Vakarų nuolaidumas - raudonųjų atkaklumas
Ne tiktai Bosnijos, bet ir kitų komunizmo palikuonių valdomuose kraštuose įvykiai rodo, kad 

stalinistinė dvasia vyrauja, kaip ir anais nacių bei komunistų laikais, kai nuolaidžiavo 
vakariečių demokratijos, nesiryžtančios lemiantiems sprendimams

S. POVILAS ŽUMBAKIS

Nors amerikiečiai paskelbė 
naują pasaulio tvarką, ir Ame
rika liko vienintelė galinga - 
“superpower” valstybė, pasau
lio tvarka klimpsta į tarptau
tinį dumblą.

BARBARIŠKA TAKTIKA
Serbai, išauklėti komunistų, 

kaip ir barbarai romėnų lai
kais, supranta tai, ko nesu
pranta ir negali suprasti su- 
biurokratėję laisvojo pasau
lio vadai: silpni, principų ne
turintys dažniausiai nusilei
džia užsispyrusiems barba
rams. Šiuo atveju, kaip ir ke
lis kartus prieš tai, barbarai- 
teroristai išnaudoja intelek
tualinę, moralinę, filosofinę 
Vakarų tuštumą.

Buvusios dirbtinai sudarytos 
Jugoslavijos susiskaldymas į 
atskiras valstybes pagal tau
tybes, religiją, tradicijas ga
lėjo būti naujos taikos Vidurio 
Europoje pradžia. Deja, taip 
neįvyko. Iš ten vėl kyla pavo
jus visai Europai.

Pasaulio demokratijoms pri
pažinus Kroatijos ir Bosnijos 
nepriklausomybę, komunistų 
valdžia paskelbė Didžiosios 
Serbijos atstatymą buvusioje 
Jugoslavijoje - panašiai, kaip 
rusų ekstremistai, kurie kalba 
apie didžiąją, istorinę Rusi
jos imperiją (arba buvusią 
Sovietų Sąjungą). Tiek serbų, 
tiek rusų imperialistai yra 
auklėti komunistų. Jų mąsty
sena ir teroro naudojimas, 
siekiant savo politinių tiks
lų, yra pagrįstas Lenino gal
vosena. Serbams kelią rodo 
Stalino ir Tito rankos.
DEMOKRATIJŲ LAIKYSENA

Paskelbus naują pasaulio 
tvarką, amerikiečiai ir galin
gi europiečiai žiopso, kai jų 
panosėje toliau tęsiama ko
munistinė tautžudystė. Vaka
rų intelektualams ir spaudai 
yra sunku pilnai įvertinti ser
bų kėslus, nes jie dar ir šian
dien nemato, nesupranta, ne
nori matyti, minėti ar net pri
pažinti, kad komunizmo taut
žudystė tęsiasi jau daugiau 
kaip 70 metų ir pasižymi ne
matytu, negirdėtu žiaurumu - 
aukų skaičiumi neturi sau ly
gaus (tik žiaurumu primena 12- 
13 metų trukusį nacių siaubą).

Kiek žmonių išžudė komu
nizmas, niekas nesuskaičiuos, 
bet skaičiai tikrai viršija 100 
milijonų (Sovietų Sąjungoje, 
Kinijoje, Korėjoje, Vietname,

AtA 
ADOLFUI VANAGUI

mirus,
žmonai JADVYGAI, sūnums - ALGIUI su šeima, 
RAMŪNUI, jos seserims bei jų šeimoms, velionies 
seserims su šeimomis, visiems giminėms ir arti

miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime -

J. St. Sinkevičiai
B. Galinienė
J. Bartnikas
V. I. Biskiai
J. Venslovaitis
J. A. Venslovaičiai
B. Abromaitienė 

A. Dargytė-Byszkievvicz

Kuboje... visuose Afrikos, Azi
jos, Pietų Amerikos, Europos 
kraštuose). Visur, kur tik ko
munistai prikišo pirštus, patvi
no kraujo upės, atsirado mili
jonai benamių, pabėgėlių, naš
laičių ir... milijonai pateko, 
kad ir ne iš pilnos laisvės, į 
tikrą vergiją - dvasinę ir 
fizinę.

Serbams buvo grasinama, 
kad nebus toleruojamas jų 
puolimas nepriklausomų vals
tybių, kurias tik ką pripažino 
didžiosios demokratijos. Bet 
demokratai paskelbė ir gink
lų blokadą, kuri naudinga tik 
užpuolikams.

Net mėlynkepuriai Jungti
nių tautų kariai, kurie turėjo 
vykdyti biurokratines diplo
matų garantijas, apsaugoti 
ir maitinti nekaltus civilius 
žmones, buvo apšaudomi, įžei
dinėjami. Jiems vadovavo silp
niausi karininkai, kurių meto
dika būtų tikusi prieš 50 metų 
rodytose nuolaidose naciams.

Kai nuo bado ir šalčio pra
dėjo mirti tūkstančiai kūdi
kių, senelių. Vpkarų valdžios 
turėjo veikti — dai*yti ką nors, 
nes ta nelemta žiniasklaida 
rodė lavonus kas dieną per 
TV. Reakcija buvo kilni: duo
sime maistą, bet neleisime 
nukentėjusiems gintis. Tačiau 
ir tai buvo aiškiai suprasta 
bei išnaudota serbų. Jie siste
mingai stabdė maisto ir vais
tų pristatymą apsuptiems Bos
nijos gyventojams. Kad išveng
tų spaudos ir žmonių kritikos, 
Jungtinių tautų biurokratai 
sutiko neoficialiai padalinti 
labdarą - dažnai net didžiąją 
dalį atiduoti serbams, vykdan
tiems tautžudystę ir laužan
tiems kiekvieną pažadą. O tų 
pažadų buvo šiijitai.

Amerika nesugebėjo vado
vauti pasimetusiems europie
čiams, kurie šį šimtmetį jau 
daug kartų įrodė, kad tarptau
tinių krizių metu Europos di
džiųjų drąsa, pasiryžimas ir 
tarptautinės teisės principai 
ištirpsta prieš barbarus - ar 
jie būtų nacių, fašistų ar ko
munistų tipo.

Prezidento B. Clinton’o svy
ravimas Bosnijos klausimu ne
siskiria nuo kitų jo svyravimų. 
Bet šiuo atveju tas neapsi
sprendimas ir neprincipingu- 
mas reiškia skaudžias pasek
mes nekaltiem žmonėm.

IŠNAUDOTI VAKARIEČIUS
Matydami, kaip lengvai gali

ma apstatinėti, apgauti, išnau-

M. G. Valaičiai
A. V. Grybai
J. A. Urkiai

P. A. Skilandžiūnai
M. Jakubauskienė
D. A. Sysą k
A. Lukošienė 

doti amerikiečių ir europie
čių diplomatus bei vąldžias ir 
net pasipelnyti iš to, visi likę 
ir buvę komunistų vadai susku
bo išnaudoti tą retą progą.

Tik pagalvokime: komuniz
mas bankrotavo. Visuose kraš
tuose, kur tik komunistai tu
rėjo valdžią, yra visuotinė 
netvarka: dvasinė, politinė, 
ekonominė. Apžvelgę visus bu
vusius komunistinius kraštus, 
nerastume nė vieno pavyzdžio, 
kur kraštas būtų pasiekęs bent 
minimalų ekonominį lygį, kur 
žmonės galėtų normaliai pra
gyventi, kur piliečiai turėtų 
bent paprasčiausią laisvę į 
tikėjimą, bendradarbiavimą, 
judėjimą, laisvą žodį, spau
dą. To neturi nė vienas komu
nistinis kraštas!

Bet štai, naujos pasaulio 
tvarkos sistemoje komunisti
niai kraštai išreikalauja vis 
naujų nuolaidų, gauna laiko 
ir paramos atsigauti, atsikvėp
ti ir toliau pavergti visus, pa
kliuvusius į jų pinkles. Štai 
keletas pavyzdžių, aiškiai ro
dančių komunistinių kraštų 
laimėjimus prieš klintonie- 
tišką diplomatiją.

Kinijoje žmonių teisės yra 
pažeidinėjamos net iki tokio 
lygio, kokio dar nebuvome ma
tę. B. Clinton’o pažadai riboti 
diplomatinius santykius ir eko
nominę veiklą, jeigu nebus 
gerbiamos žmogaus teisės, liko 
tik dar vienas tuščias prezi
dento žodis. Raudonosios ar
mijos vergai ne tik gamina pro
duktus - juos eksportuoja į 
Ameriką, sudarydami antrą di
džiausią prekybos deficitą. 
Amerikiečiai elgiasi taip, lyg 
bendradarbiavimas su kinie
čiais jiems būtų gyvybiškai 
svarbus prekyboje. O Kinija 
iš tos prekybos su JAV kasmet 
turi per 30 bilijonų dolerių 
naudos. Tarptautinėje veik
loje Kinija remia Š. Korėją, 
Iraną ir visą eilę kitų komu
nistinių kraštų, kuriuos vaka
riečiai laiko teroristiniais!

Šiaurės Korėja išnaudoja 
Ameriką panašiai, kaip ir ser
bai. Amerikiečiai, susirūpinę, 
kad korėjiečiai nepradėtų ga
minti atominių ginklų, diplo
matiškai nusileido (pradėjo ry
šius, kurie buvo užšaldyti ko
munistams nesilaikant tarp
tautinės teisės normų), paža
dėjo ekonominę pagalbą, įsi
pareigojo pastatyti jiems mo
dernias atomines jėgaines (su 
“paskolom”, kurių, žinoma, 
niekas nesitiki atgauti).

Kad Vietnamas gautų pilną 
diplomatinį pripažinimą ir 
ekonominę pagalbą iš Clin
ton’o administracijos, yra tik 
laiko klausimas. Tuo tarpu 
iš Honk Kongo ir kitų Azijos 
vietų amerikiečių kolaboran
tai, rizikavę savo gyvybe du 
kartus (kovodami su amerikie
čiais prieš komunistus ir ant
rą kartą plaukdami laiveliais 
jūra), - prievarta vežami atgal 
į laukiančius komunistų nagus.
Kuba, kur komunistas F. Cast
ro išsilaikė Amerikos šešėlyje 
nuo 1959 m. ėjo Sovietų Sąjun
gos pėdsakais. Tik jam į pagal
bą atėjo B. Clinton’as: kai per 
20,000 kubiečių bandė pabėgti 
iš komunistinio rojaus, ameri
kiečiai sulaikė juos, uždarę 
saulėtuose lageriuose ir per 
savo padėjėjus prezidentas pa
sakė, kad jų niekada neįsileis. 
Žinoma, kaip ir visi B. Clinton’o 
žodžiai, ypač “niekada”, liko 
tušti. Nežinodamas ką daryti,

AfA 
ADOLFUI VANAGUI

mirus,
žmonai JADVYGAI, sūnums - RAMŪNUI ir ALGIUI su 
šeima, seserims - STASEI, STEFAI, BRONEI, ZITAI 
bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime-

E. J. Gudai

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui,

a. a. ADOLFUI VANAGUI
mirus,

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą žmonai JADVYGAI, 
sūnums - RAMŪNUI, ALGIUI ir jo šeimai -

Vladas, Albina ir Aleksas Kazlauskai
Nijolė ir Eugene Maksym

AfA 
ADOLFUI VANAGUI

mirus,

žmoną JADZĘ, sūnus, gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

E. Čepienė J. R. Nacevičiai
J. Valiukienė J. M. Zubrickai

AfA 
ADOLFUI VANAGUI

mirus,
jo žmoną JADVYGĄ, sūnus - ALGĮsu šeima ir RAMŪNĄ, 
seseris - STASĘ PETERSONIENĘ Čikagoje, STEFĄ 
PETRAITIENĘ, BRONĘ AKELAITIENĘ ir ZITĄ KLEVI- 

NIENĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime -

J. J. Zenkevičiai A. A. Tamošaičiai
K. J. Ališauskai E. P. Ališauskai

, AfA
ADOLFUI VANAGUI

iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną JADVYGĄ, sūnus - ALGĮ su šeima, 
RAMŪNĄ, seseris - STASĘ, STEFĄ, BRONĘ, 
ZITĄ ir jų šeimas bei kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -
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KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

prezidentas nutarė “niekada” 
pakeisti į “šį kartą, bet...” 
daugiau tikrai niekada. Kad už
tikrintų, jog daugiau niekas 
negalėtų pasprukti iš vergijos, 
B. Clinton’as pažadėjo F. Cast
ro, kad Amerikos krantų apsau
gos laivai padės jam saugoti 
Kubą! Jei kas bandys bėgti, 
amerikiečiai juos sulaikys . .. 
ir grąžins atgal į komunistinę 
nelaisvę! Tokio elgesio nesi
tikėjome net ir iš B. Clinton’o!

RUSŲ ŠEŠĖLIS
Sąrašas galėtų būti ilges

nis. Į sąrašą kraštų, išnau
dojančių amerikiečių naivu
mą, galima būtų įrašyti ir mū
sų pavojingus kaimynus, ku
riems amerikiečių diplomatai 
ir politikai pataikauja taip, 
kaip anais laikais pataikavo 
kitiems diktatoriškai nusitei
kusiems. Amerikos diplomatų 
elgesys aiškiai rodo, kad Vi
durio Europoje amerikiečiai 
nedarys nieko negavę rusų su

tikimo. O pastarieji laužo sa
vo pažadus ir sutartis, kaip 
kad buvo daroma po Antrojo 
pasaulinio karo J. Stalino lai
kais.

Visa tai galime susumuoti 
pažvelgę į Antrojo pasaulinio 
karo pergales prieš nacius ir 
japonus 50-ties metų minėji
mą: nugalėjus diktatorius, 
amerikiečiai sugebėjo į jų vie
tas įstatyti žmones, norėjusius 
tapti demokratais. Tų pastan
gų vaisius aiškus: Vokietija 
ir Japonija šiandien yra ne tik 
ekonominiai milžinai, bet ir 
demokratiški kraštai. Jeigu 
būtų pataikavę naciams ir ja
ponams, kaip šiandien patai
kauja komunistams, demokra
tija tikrai nebūtų išdygusi Eu
ropos ir Azijos viduryje. (ALR)

• Kentėjimo išmintis yra gyve
nimo išminties dalis. .. .Tiktai Nu
kryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokt kentėti, nešioti skausmą kaip 
vainiką (Nijolė Sadūnaitė).



Namas Vilniuje, kuriame okupacijų metais gyveno a.a. kun. ALFONSAS 
LIPNIŪNAS. Čia jis buvo vokiečių policijos suimtas ir išvežtas į Stutthofo 
koncentracijos stovyklų

Švietimas ir mokslas Lietuvoje

Šviečia ir mires
Heroiškai darbavęsis, kentėjęs ir miręs a. a. kun. Alfonsas Lipniūnas

VINCAS KOLYČIUS

“Dėl Tavęs, o Dieve, juk vis
ką dirbu!” Tai žodžiai iš kun. 
Alfonso Lipniūno dienoraščio. 
Neseniai Lietuvoje pasirodė 
86 puslapių knygutė “Kunigas 
Alfonsas Lipniūnas”. Tai lei
dinys, skirtas kun. velionies 
90-osioms gimimo ir 50-osioms 
mirties metinėms. Knygutę 
paruošė Panevėžio mons. J. 
Antanavičius ir Romualda 
Gasparaitytė. Patys autoriai 
prisipažįsta, kad šis leidinė
lis yra ribotas, nes dėl kaž
kokių priežasčių jie negalėjo 
pasinaudoti medžiaga, esan
čia užsienyje, ir todėl leidi
nyje nerandame išsamesnės 
kun. Alf. Lipniūno biografi
jos nei jo asmenybės atsklei
dimo.

Gana trumpai leidinyje ap
rašyta kun. Lipniūno vaikys
tė, keletas tarpsnių iš jo ku
nigystės, gyvenimo ir veiklos 
su jaunimu, ypač su ateitinin
kais. Išryškėja nuostabi kun. 
Lipniūno asmenybė: jis pasi
šventęs kunigas, kuriam rūpi 
tik kitų gerovė ir sielų išga
nymas.

1939-1943 m. kun. Lipniūnas 
Vilniaus Šv. Jono šventovėje 
sakė pamokslus. Knygutėje ra
šoma: “Į šią bažnyčią pasi
klausyti Alf. Lipniūno su
plaukdavo minios žmonių, 
ypač jaunimo, kurį jis čia 
traukė kaip magnetas. Kartais 
vėluojantys į pamaldas nebe
patekdavo į bažnyčią. Visi ver
žėsi ne tik išgirsti, bet ir maty
ti šį nuostabų pamokslininką. 
Kun. Alf. Lipniūno pamokslai 
buvo nuostabūs, tikroviški, 
paimti dažniausiai iš kasdie
ninio gyvenimo, esamos aplin
kos. Nagrinėjami klausimai, 
keliamos gyvybinės proble
mos turiniu ir forma atitiko 
laiko dvasią, klausytojų ne
palikdavo likimo vergais, au
komis, bet juos vesdavo į op
timizmo kelią”.

Po pamaldų kun. Alf. Lip
niūnas bendraudavo su aka
deminiu jaunimu. Niekas ne
skubėdavo skirstytis, ištisas 
valandas prakalbėdavo prie 
Šv. Jono šventovės durų, uni
versiteto kieme ar prie vartų.

1943 m. kovo mėn. kun. Lip
niūnas suimamas vokiečių Ge
stapo ir kartu su kitais lietu
viais išvežtas į Štuthofo kon
centracijos stovyklą. 1945 m. 
sausio mėn. koncentracijos 
stovykla evakuojama, ir kali
niai varomi į Pucką, kuris vė
liau buvo rusų užimtas. Nusil
pusį kun. Lipniūną priėmė 
našlė kašube Uršulė Jankovs- 
ka. Jis čia greitai susirgo, at
ėjęs gydytojas nustatė dėmė
tąją šiltinę; po to susirgo plau
čių uždegimu ir 1945 m. kovo 
mėn. 28 d. mirė.

A.a. kunigas ALFONSAS LIPNIŪ
NAS, žymus Lietuvos veikėjas, 
pamokslininkas, auklėtojas

Habil. dr. VYTAUTAS JAKAVIČIUS, 
Klaipėdos universiteto profesorius

Švietimo ir mokslo pertvar
ka buvo ir tebėra svarbi ne
priklausomos Lietuvos valsty
bingumo atstatymo dalis. Kas 
pasikeitė per penkerius metus 
po nepriklausomybės atstaty
mo 1990 m. kovo 11 d.?

Sovietinis švietimas
Iki nepriklausomybės at

statymo švietimas Lietuvoje, 
kaip ir visoje Sovietų Sąjun
goje, buvo pagrįstas keturiais 
svarbiausiais principais.

1. Švietimo, kaip ir viso ug
dymo svarbiausias tikslas — 
išauginti betautį sovietišką 
žmogų, o to tikslo priemonė 
— kolektyvizmas: žmogaus in
dividualybės ir atsakomybės 
visiškas nuvertinimas, pa
klusnumas partijos vadovau
jamai grupei — kolektyvui.

2. Visos švietimo sistemos 
griežta centralizacija su be- 
apeliaciniu Maskvos vadova
vimu ir rusinimu (rusų kalbos 
privalomas mokymas buvo 
pradedamas vaikų darželiuo
se, švietimo, aukštojo ir spe
cialiojo mokslo ministerijų, 
kolegijų dokumentai turėjo 
būti rašomi rusiškai).

3. Visos veiklos griežta reg
lamentacija: viskas turėjo bū
ti pagrįsta komunistine ideo
logija ir jai tarnauti; moky
mo turinys buvo griežtai api
brėžtas programomis, o moky
mo būdus bei literatūrą gali
ma buvo naudoti tik tokius, 
kuriuos patvirtina valdžia.

4. Mokymas visuose švietimo 
tarps'niuose — nuo darželio 
iki aukštosios mokyklos - bu
vo pagrįstas reprodukcija: 
išmokti kas programomis nu
statyta, ir tai atgaminti eg
zamine, veikloje; buvo siekia
ma išugdyti mokantį, bet ne 
galvojantį žmogų.
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Kun. A. Lipniūno laidotu
vėmis ir atminimo išsaugoji
mu ypatingai rūpinosi kartu 
kentėjęs Štuthofo koncentra
cijos stovykloje kun. Stasys 
Yla. Viename iš kunigo Lip
niūno užrašų lapelių buvo pa
brauktas sakinys: “Mirti nebi
jau, tik norėčiau dar būti nau
dingas Tėvynei”.

Beveik pusė knygos yra skir
ta kun. Lipniūno palaikų per
vežimui į Lietuvą. Tuo rūpi
nosi mons. J. Antanavičius, 
kuris smulkiai aprašo savo 
kelionę į Lenkiją, pridėdamas 
daugybę nuotraukų. Palaikai 
pirmiausia buvo pervežti į Vil
nių, kur arkikatedroje atna
šautos iškilmingos Mišios. Po 
to palaikai pervežti į Pane
vėžį, kur įvyko laidotuvės.

Reikia tikėtis, kad kas nors 
parašys platesnę ir išsames
nę kun. Lipniūno monografiją, 
iškeliančią jo šviesią ir kilnią 
asmenybę. Tą ryžosi padaryti 
kun. St. Yla, bet ir jis nesusku
bo ir iškeliavo pas savo žemiš
kų kančių draugą a.a. kun. Lip
niūną.

Pabaigai keletas citatų iš 
kun. Lipniūno dienoraščio:

“Kodėl taip greit pasauly 
viskas keičiasi, kodėl taip 
greit nuvysta medžių lapai, 
šaltis sukausto gyvą žemės 
kūną; kodėl žmogaus siela ne
rimsta, ilgisi kažko, o kar
tais tokio džiaugsmo apima
ma, kad noris visus apkabinti, 
išbučiuoti ir lėkti į amžinat
vę, amžinatvę visiems paruoš
tą?”

“Ne čia amžinoji tėviškė, 
ne čia poilsio ir ramybės vie
ta, ne čia paguodos šalis, bet 
ten toli, amžinatvėj, į kurią 
taip veržias į materialų, nyks
tantį pasaulį išmesta žmogaus 
siela”.

“Pirmoj vietoj turiu rūpin
tis išlaikyti savyje tikrai 
gyvą tikėjimą ir Kristaus dva
sią, nes negalima kitam duoti 
to, ko pats neturi, o, antra 
vertus, jokios neturi kitiems 
viršgamtinės vertės natūralūs 
žmogaus darbai, nors ir di
džiausi”.

“Stengsiuos neįeiti į drau
gijų valdybas, kadangi svar
bu, kad patys nariai rodytų 
iniciatyvą. Kunigui atsisto
jus priešakyje dažniausia na
rių iniciatyva visai užmu
šama”.

“O, kaip šaltas pasaulis, 
kaip ledinės ir iš kieto granito 
nukaltos žmonių širdys! Kiek 
reikia šilumos, kiek meilės! 
Todėl prašau Tavęs, Dievuli, 
neapleisk manęs, suteik tos 
meilės, be kurios šąla mums 
krūtinės; ko daugiau?! — kad 
visur tematyčiau Kristaus sū
nus ir dukteris, ir visiems

rodyčiau širdingiausią užuo
jautą, broliškumą”.

“Dievuli, atleisk už netin
kamai sunaudotas valandas, 
prasnaustas progas patarnau
ti kitiems, pagelbėti. Jei maža 
savy teturėsiu dieviškos ug
nies, tai koks iš manęs apaš
talas”.

Mons. Juozapas Antanavičius ir 
Romualda Gasparaitytė, KU
NIGAS ALFONSAS LIPNIŪ
NAS. Išleido ir spausdino VĮ 
“Spauda”. Tiražas — 5000 egz. 
Vilnius, 1995 m., 86 psl.

Pertvarka
Šių principų griovimas pra

sidėjo dar Lietuvos atgimimo 
aušroje: 1988 m. iškelta tauti
nės mokyklos idėja su trim 
svarbiausiais principais.

1. Mokykla turi būti tautiška 
— ugdyti tautietį ir Lietuvos 
pilietį; šio principo turinys 
buvo grindžiamas Stasio Šal
kauskio ir Antano Maceinos 
idėjomis.

2. Ugdyti laisvą asmenybę, 
padedant atsiskleisti žmogaus 
individualybei, skatinant jo 
atsakomybę už save, tautą ir 
valstybę.

3. Ugdymą grįsti demokra
tiškumu: demokratiški santy
kiai mokykloje, mokytojo ir 
mokinio pasirinkimo laisvė.

Po Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šie princi
pai buvo perkelti į Lietuvos 
švietimo planą — programinį 
dokumentą, apibrėžiantį Lie
tuvos švietimo tikslus, struk
tūrą, ugdytojų teises ir atsa
komybę. Šio cįpkumento pa
grindu priimtas Lietuvos švie
timo įstatymas ir poįstatymi
niai aktai.

Taip pasikeitė Lietuvos 
švietimo pagrindai. Jais re
miantis sekė švietimo struk
tūros ir ugdymo pertvarka.

Naujoji struktūra
Buvusią švietimo struktū

rą — aštuonmetę ir jos tąsą —
11- os metų vidurinę mokyklą 
pakeitė devynmetė ir jos tąsa
12- os metų vidurinė mokykla. 
Priminsime, kad pagal Lietu
vos konstituciją, mokymas pri
valomas iki 16 m., o pats mo
kymas — tiek devynmetėje bei 
vidurinėje, tiek ir aukštojo
je mokykloje — nemokamas. 
Devynmetės mokyklos bazėje 
kuriasi gimnazijos. Dabar jų 
Lietuvoje penkios: 3 Kaune ir 
po 1 Vilniuje ir Panevėžyje.

Vidurinės mokyklos di
džiuosiuose Lietuvos mies
tuose labai didelės: kiekvie
noje mokosi per tūkstantį mo
kinių. Jų tarpe “pražūva” ma
žiukai — pradinių klasių mo
kinukai, kuriems reikia ypa
tingos globos ir dėmesio. To
dėl pastaruoju metu siekiama 
kurti atskiras pradines mo
kyklas, o dažniau jas jungti 
su vaikų darželiais. Tuo bū
du, kaip ir Kanadoje, spren
džiama vaikų priderinimo 
prie mokyklos problema.

Šalia bendro lavinimo mo
kyklų, Lietuvos švietimo 
struktūroje nūdien veikia

aukštesniosios (technikos, pe
dagoginės) bei jaunimo mo
kyklos. Artimiausiais metais 
dalis aukštesniųjų mokyklų, 
matyt, taps atskirų univer
sitetų kolegijomis, o jauni
mo mokyklos dar tik kuriasi 
tiems, kuriems nesiseka mo
kytis bendro lavinimo mokyk
lose. Jaunimo mokyklų pa
skirtis — išmokyti kokio nors 
amato ir, kiek tai įmanoma, 
praplėsti bendrą išsimoksli
nimą. Šioje srityje patirties, 
deja, neturime, remiamės 
Skandinavijos šalių pavyz
džiais.

Aukštasis mokslas
Daugelis buvusių institutų, 

rengusių siaurų sričių specia
listus, tapo universitetais. 
Juose specializacijos semiasi 
bendramoksliniais pagrindais 
ir pirmų dviejų kursų studijų 
programos iš esmės tam tik ir 
skirtos. Nūdien Lietuvoje vei
kia: Vilniuje — Vilniaus uni
versitetas, Vilniaus pedago
ginis universitetas, Vilniaus 
technikos universitetas, Muzi
kos ir Dailės akademijos; Kau
ne — Vytauto Didžiojo ir Kau
no technologijos universite
tai, Kūno kultūros institutas, 
Žemės ūkio ir Veterinarijos 
akademijos; Klaipėdoje — 
Klaipėdos universitetas; Šiau
liuose — Šiaulių pedagoginis 
institutas.

Pertvarkyti švietimo siste
mą, palyginti, buvo nesunku. 
Kur kas sunkiau sekasi per
tvarkyti ugdymo procesą. 
Mat nemažos dalies mokytojų 
ir aukštųjų mokyklų dėstytojų 
sąmonę vis dar tebekausto se
nieji papročiai. Dėl anais lai
kais ydingos užsienio kalbų 
mokymo metodikos (svarbiau
sias dėmesys buvo kreipiamas 
ne į kalbos funkcinę paskirtį, 
o į gramatiką) vidurinės ir vy
resnės kartos mokytojai, dės
tytojai prastai moka užsienio 
kalbas, todėl ir negali pasi
naudoti Vakarų pasaulio lite
ratūra. O originali lietuviš
koji literatūra dar tik gims
ta. Nauja humanistinė laisvos 
ssmenybės ugdymo samprata 
pagrįstas pirmasis pedagogi
kos vadovėlis pasirodė tik 
1990 m. (V. Jakavičius, Peda
gogika kultūros darbuoto
jams); dabar spausdinamas 
antras vadovėlis (V. Jakavi
čius ir A. Jušna, Mokyklos pe
dagogika).

Vadovėlius rašyti praktiš
kai tenka nemokamai, ir todėl
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Parapijiniai globos namai N. Daugėliškyje, Vilniaus arkivyskupijoje. 
Juose globojami seneliai ir našlaičiai. Globėjas - kun. KĘSTUTIS RALYS

gaila, kad kitų aukštųjų mo
kyklų dėstytojai šiame darbe 
neaktyvūs, spausdina lengviau 
parašomas metodines priemo
nes.

Mokyklų įvairovė
Švietimo pertvarkos proble

mų daug. Suminėsime, mūsų 
nuomone, svarbesnes.

Švietimo struktūros požiū
riu bene aktualiausia proble
ma — vidurinės mokyklos ir 
gimnazijos santykis ir jauni
mo mokyklos.

Vidurinės mokyklos statu
sas apibrėžtas Lietuvos švie
timo įstatymo poįstatyminiais 
aktais. Tuo tarpu gimnazijos 
tokio apibrėžtumo neturi, 
nors jose moksleiviai įgyja 
gilesnį išsimokslinimą. O sto
jant į aukštąsias mokyklas 
vidurinių mokyklų abiturien
tai, turintys prastesnį išsi
mokslinimą, bet geresnius pa
žymius, gimnazijų abiturien
tus nurungia; mat įtakos turi 
atestato vidurkis ir kai kurių 
dalykų įvertinimai. Dabar 
bandoma įgyvendinti viduri
nių mokyklų ir gimnazijų abi
turientų vieningo vertinimo 
idėją. Tam tikslui didžiuo
siuose Lietuvos miestuose 
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdo
je, Šiauliuose ir Panevėžyje) 
steigiami vertinimo centrai.

Jaunimo mokyklos, kaip jau 
sakėme, savo apibrėžtumo 
taip pat neturi. Vilija Torga- 
madzė neseniai apgintoje dak
taro disertacijoje moksliškai 
pagrindė jų veiklą. Dabar ten
ka dirbti, visa tai pritaikant 
gyvenime.

Ugdymo turinio požiūriu 
bene aktualiausia yra naujų 
nuostatų įtvirtinimo proble
ma.

Mokslininkų grupė parengė 
naujas programas pradinei 
mokyklai. Jų esminis skirtu
mas nuo senųjų, viską regla
mentuojančių, tas, kad moky
tojui paliekama didelė lais
vė pasirinkimui ir kūrybišku
mui; programos nusako tik at
skirų dalykų mokymo tikslus, 
įsąmonintinas nuostatas, są
vokas ir t.t. Šių metų pradžio
je Klaipėdos universitete vy
ko tų programų aptarimas ir 
jos susilaukė daug kritikos 
už tai, kad nenurodyta, ko iš
mokyti, kokias temas nagrinė
ti ir pan. Kritikavo mokytojai 
ir juos rengę dėstytojai.

Senieji įpročiai slegia ir 
dėstymą. Vietoje mąstymą 
skatinančio klausimo “kodėl 
taip yra”, dažniau klausiama, 
kas yra kas. Reprodukcijos 
įprotis labai sunkiai užlei
džia vietą kūrybingo mąstymo 
skatinimui.

Mokytojai ir mokiniai
Ugdymo proceso požiūriu 

turbūt svarbiausia yra to pro
ceso demokratinimo proble
ma, ypač formuojant mokyto
jų, dėstytojų ir mokinių, stu
dentų santykius. Daug, oi daug 
pavyzdžių, kuriuose mokiniai 
ujami, apšaukiami, — tarp 
dėstytojo ir studento tarsi 
siena stovi. Su pavydu stebiu 
visiškai kitokius vaizdus Ka
nadoje. Ko norėti: gyvenome 
autokratijoje jos ir išmoko-

(Nukelta į 6-tą psl.)
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laivu, istorinės vietovės. "Helsinki Plus"planas jums leidžia 
pajusti Skandinavijos pulsaj

Pirmos klasės viešbutyje miesto centre su 
pusryčiais ir transportu j orauostj

KELIONĖ LAIVU HELSINKIS-STOKHOLMAS $445 
2 pusryčiai/2 pietūs laive ir susisiekimas 
su orauosčiu

NAKVYNĖ GRAŽIAME STOKHOLME

Pridėkite vieną nakti^'Silja " pirmos 
klasės viešbutyje pajūryje
•• Kaina nakvojant dviese. Atskira kaina vienam.

•1
$105

$75

Labai lengvai praturtinsit savo kelione? 
pridedant vieną iš Siu išvykuį
NAKVYNĖ ĮDOMIAM HELSINKYJE

I ik

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

FINNCHARTER LTD BiueWinqs
Tours

S UJA LUVe/^.
Hels inkiPL U S!

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

Jus esate pirmoje vietoje!
Mes stengiamės, kad jūs u kelionė su mumis būtu tobula. Dėl to mes 
skraidiname jus naujais, prabangiais MD-11 lėktuvais. Aptarnaujame 
jus nuoširdžiai, asmeniškai ir atidžiai, norėdami, kad nieko jums 
nepritrūktu. Visada su šypsena, visada jūs mums esate pirmoje vietoje.

HELSINKIS STOKHOLMAS KOPENHAGA OSLAS SANKT PETERBURGAS MASKVA VARŠUVA KIEVAS TALINAS RYGA VILNIUS

Karo laimėtojų ieškant
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

iškyla atsiminimai padarytų 
klaidų. Buvo plačių diskusijų 
Lenkijos žiniasklaidoje. Kaip 
niekad atvirų ir dalykinių. Nu
stebino pirmas praskambėjęs 
kritiškas pastebėjimas, var
dinant priežastis, keliant kal
tinimus, kurį galima būtų taip 
apibūdinti: kodėl mes vien tik 
rusiškąjį imperializmą kalti
name, jeigu ir patys esame ne
mažai prisidėję prie tautinės 
gudų sąmonės slopinimo, esa
me kovoję prieš tautinį jų są
jūdį. Tiksliai įsiminė žodžiai: 
“Ir mes stipriai muškimės į 
krūtinę!” Reikšmingas prisi
pažinimas. Kaip buvo praei
tyje ir kaip dar yra dabar, ge
rai žinome mes, lietuviai, ir 
kitos tautinės mažumos Lenki
joje. Gerai žino ir patys len
kai, ypač iš buvusios tarpuka
rio Lenkijos rytinių sričių - 
tenykščiai senbuviai lenkai ir 
katalikiškieji gudai, pasitrau
kę į dabartinę Lenkiją. Gerai 
žino ir tie lenkai, kurie buvo 
siųsti į rytines valdas valdi
ninkauti, beatodairiškomis 
priemonėmis lenkiškumą jose 
diegti. Laikas ateina, kad ir 
pavėluotai, aplinkybės taip 
susideda, kad patiems sau 
reikia karčią tiesą pasakyti.

Kartojamas ir toks klausi
mas: tad prie ko turi glaustis 
silpnas, reikalingas suprati
mo, užuojautos ir pagalbos? 
Prie kurio tarp dviejų didžių
jų ir dar nuožmaus būdo? At
sakymas nepalankus lenkams, 
bet jis gal ir paskatins paga
liau žmoniškai elgtis su ma
žesniais kaimynais rytuose. 
Pasireiškia daugiau savikri- 
tikos, skatinimo nekartoti se
nų klaidų. Jau netenka ste
bėtis girdint, kad ir tokius žo
džius: “Kaip mes galime būti 
artimi gudams, jeigu mūsų ku
nigija, dabar užplūdusi Gudi
ją tvirtina ten ne Dievo, o bu
vusios didžiosios Lenkijos ka
ralystę?” Kunigai atėjūnai 
tvirtina: čia lenkų žemė, čia 
mūsų kultūros palikimas! O te

nykščių žmonių nusiteikimas 
yra rusų paveiktas sovietinės 
įtaigos bei propagandos. Taip, 
buvo lenkų ekspansija, žemę 
valdė lenkų ponai, liaudis 
jiems vergavo. Tai buvo nege
ra praeitis. Bet kokia užuomi
na apie tos praeities sugrą
žinimą blogai veikia sunkiai 
besivaduojančio krašto žmo
nes. Sunkus jų pasirinkimas, 
kol savo tautinėje tapatybėje 
nesustiprės ir nebus pajėgūs 
patys savo likimą nuspręsti.

Stiprus ir vis dažniau taria
mas žodis: “Nedarykime klai
dų. Būkime geros valios mūsų 
kaimynams Gudijai ir Lietu
vai!” Jos gali būti viltingas 
pavasario ženklas. Taigi šio 
niūraus mėnesio dienomis 
buvo ir pragiedrulių. Galbūt 
tautinis gudų sąjūdis stiprės 
sunkioje kovoje, bet tenka 
nuogąstauti, ar lenkų prablai
vėjimas bus nuoseklus, ar pra
siverš realios politikos po
reikis santykiuose su mažes
niais ir silpnesniais kaimy
nais buvusios Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės plote?

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954 .
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LAISVOJE Ti mi JF ® LIETUVIU PASAULYJE
GEDULO IR VILTIES DIENA

Lietuvoje plačiai buvo pami
nėta birželio keturioliktoji, 
pavadinta Gedulo ir vilties die
na. Šį nutarimą dar 1989 m. bir
želio 9 d. LTSR aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo įsaku pa
skelbė anuometinis prezidiumo 
pirm. V. Astrauskas ir sekr. L. 
Sabutis. Įsake pabrėžiama, kad 
nutarimu pritariama Lietuvos 
gyventojų bei visuomeninių 
organizacijų pageidavimams 
pagerbti stalinizmo represijų 
aukų, karo ir pokario metais 
žuvusių žmonių atminimą. Ši 
papildyta idėja įsitvirtino 
ir nepriklausomybę atgavusio
je Lietuvoje. Šiemetiniai ren
giniai betgi liudija, kad daug 
kur minėjimams neužteko vie
nos Gedulo ir vilties dienos. 
Prie birželio keturioliktosios 
teko pridėti ir dar bent porą 
birželio dienų.

VILNIEČIAI IR KAUNIEČIAI

Vilniuje minėjimai buvo pra
dėti vilniečių susitikimu prie bu
vusių KGB rūmų, kur dabar yra 
pastatytas Tremtinių aukuras, 
Mišiomis Vilniaus arkikatedro
je bazilikoje. Įspūdingas buvo 
pirmųjų tremtinių į Sibirą pri
siminimas Naujosios Vilnios 
geležinkelio stotyje. Ten da
bar šį įvykį liudija iš geležin
kelio bėgių pastatytas kryžius. 
Minėjiman įsijungė “Lietuvos” 
ansamblis su tremtinių choru, 
Lietuvos krašto apsaugos pučia
mųjų orkestru. Pagrindinį minė
jimą suorganizavo Lietuvos 
krašto apsaugos bičiulių klu
bas ir Vilniaus miesto savival
dybė. Rengėjai vadovavosi šū
kiu “Nugalėkime blogį”. Juo vie- 
ningon kovon su blogiu buvo 
kviečiami Lietuvos krašto ap
saugos tarnybos savanoriai, ka
riai, šauliai, policininkai, bu
vusieji partizanai, politiniai 
kaliniai, tremtiniai, dabartinių 
visuomeninių ir politinių orga
nizacijų atstovai. Lietuvos me
nininkų rūmuose buvo susipa
žinta su poeto Vytauto Cinaus- 
ko, Sibiro tremtinio, išleista 
knyga “Tai kaip, sūnau, ten Lie
tuvoj . ..” Kaune Gedulo ir vil
ties dienai buvo skirta Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus bokšte 
iškelta Vytautinė vėliava, pa
grindinis minėjimas muziejaus 
sodelyje. Mišios buvo atnašau
jamos Kauno arkikatedroje ba
zilikoje. Lankytojų laukė pa
rodos: Miko ir Kipro Petraus
kų muziejuje — “Sol. Antanas 
Kučingis tremtyje 1948-57 m.”, 
Kauno viešojoje bibliotekoje 
— “Smurtas ir kančia 1940-90 
m.” Sunaikintose Karmelitų 
kapinėse buvo pašventintas 
paminklas “Žuvusiems už tė
vynę”, ištremtieji Sibiran 
prisiminti prie Kauno geležin
kelio stoties. Žuvusiems buvo 
skirtas Rotušės aikštėje Kau
no muzikinio teatro solistų, 
Kauno choro su kameriniu or
kestru ir dirigentu Petru Bin
geliu atliktas W. A. Mozarto 
“Requiem”. Originaliausiai au
kos buvo prisimintos energin
go rektoriaus kun. Ričardo Mi
kutavičiaus vadovaujamoje Šv.

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 

Hamiltono lietuvių Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai Kanados lietuvių muziejuje-archyve domisi nepri
klausomos Lietuvos pinigų rinkiniu. Už jų viduryje muziejaus vedėja dr. RASA MAŽEIKAITĖ; šalia jos talkinin
kas A. PŪKAS Nuotr. O. Stanevičiūtės

Arkangelo Mykolo (Įgulos) šven
tovėje. “Lietuvos aide” rašoma: 
“Sukurtos keturios liturginės 
vėliavos — Lietuvos partizanų, 
politinių kalinių, tremtinių į 
Sovietų Sąjungą, tremtinių į pa
saulį atminimui. Ant vėliavų at
spaustos Lietuvos ir užsienio 
archyvuose saugumų aukų rank
raščių faksimilės. Taip pat pa
siūtas arnotas ir altoriaus dan
ga su kun. R. Mikutavičiaus poe
zijos žodžiais. Visų bendras 
spalvinis motyvas: juoda — ge
dulas, raudona — kančia, auk
sas — pagarba. Iš 310 fotogra
fijų, paimtų iš KGB archyvų, 
sumontuota 18 metrų aukščio 
genocido aukų pagerbimo sie
na ...”

LAIVŲ STATYTOJAI DIRBA

Janina Bačiliūnaitė, “Lietuvos 
aido” korespondentė Klaipėdo
je, balandžio 18 d. laidoje pa
sakoja: “Klaipėdos laivų statyk
loje ‘Baltija’ šiemet darbo ne
stinga. Pasak generalinio direk
toriaus Viktoro Stulpino, jau 
atiduoti užsakovams į Rusiją du 
transportiniai refrižeratoriai, 
dokas į Islandiją, baigiami de
rinti mechanizmai Lietuvos jū
rų laivininkystės užsakytam ir 
čia, laivų statykloje, pastaty
tam ‘Vytauto’ laivui. ‘Baltijos’ 
laivų statykla šiemet dar turi 
Lietuvos jūrų laivininkystei 
atiduoti pastatytą laivą ‘Gedi
minas’. Be to, olandams stato 
du fontonus. Vieną užsakovai 
iš laivų statyklos ketino išsi
tempti dar prieš šv. Velykas, 
kitą - gegužės mėnesį. Olandi
jos užsakovams gegužės mėnesio 
pabaigoje turi pastatyti seine
rius (nedidelius žvejybos lai
vus - V. Kst.). ‘Baltijos’ laivų 
statykla glaudžiai bendradar
biauja ir su privačia kompanija 
‘Vortika’. Šiomis dienomis į ban
dymus išplaukė ‘Vortikai’ pasta
tyta ‘Elena’. Kitas privačiai kom
panijai statomas transportinis 
laivas turi būti baigtas gegužės 
mėnesį. Pasak V. Stulpino, ‘Vor
tika’ iš Rusijos perka upių lai
vus, o ‘Baltijos’ laivų statykla 
juos perdaro. Tokie laivai gali 
plaukioti 20 mylių nuo kranto“.

TAUTŽUDYSTĖS MUZIEJUS

Gedulo ir vilties dieną buvu
sioje Šilutės rajono Macikų 
koncentracijos stovykloje bu
vo atidarytas Tautžudystės mu
ziejus. Macikuose, kai Klaipė
dos kraštą 1923-39 m. valdė Lie
tuva, buvo apsistojęs jos VH-sis 
pėstininkų pulkas. Koncentra
cijos stovyklą ten įsteigė į Klai
pėdos kraštą sugrįžęs Trečiojo 
Reicho okupacinis nacių reži
mas, II D. karo metais ten ka
linęs nelaisvėn patekusius ame
rikiečius, britus, prancūzus, 
belgus ir lenkus lakūnus. Po 
II D. karo šia vokiečių koncen
tracine stovykla pasinaudojo ir 
Lietuvon sugrįžę sovietiniai 
okupantai. Tada ten buvo užda
ryta daug Lietuvai laisvės sie
kusių kovotojų. Dėl daugelio 
ten kalintų tautybių karcery
je atidarytas muziejus buvo pa
vadintas Tautžudystės muzie
jumi. Jį pašventino iš Šilutės 
atvykęs kun. Vidmantas Šid
lauskas. Atsiminimais apie ten 
praleistus šiurpius metus dali
josi šešiasdešimt septynerių 
metų jonavietis gydytojas An
tanas Gabužis. Žodį tarė Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos Šilutės skyriaus 
vicepirm. Edmundas Stankevi
čius, Šilutės rajono vadovas 
Šarūnas Laužikas. Muziejaus 
atidaryme dalyvavo nemažai 
Šilutės bei jos apylinkių gyven
tojų. V. Kst.

Vysk. PAULIUS BALTAKIS ir Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonas kun. JUVENALIS LIAUBA, OFM, 
po iškilmingų Mišių 1995 m. birželio 4 d. parapijos jaunimo tarpe Nuotr. O. Stanevičiūtės

Hamilton, Ontario
VVSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLOS mokiniai, baigiantis 
mokslo metams, gegužės 13 d. ap
lankė dr. R. Mažeikaitės vado
vaujamą Kanados lietuvių mu- 
ziejų-archyvą Anapilio sodyboje, 
Mississaugoje. Ta proga Anapilio 
kryžių kalnelyje mokyklos var
du buvo pastatytas kryžius.

Po mokslo metų užbaigimo iškil
mių - pažymių, metraščių ir žy
menų išdalinimo - mokiniai ir 
mokytojai dalyvavo tėvų k-to pa
ruoštose vaišėse. Dėkojame S. 
Erichson, V. Tirilienei, D. Rač- 
kuvienei, V. Slavickienei, A. Ke- 
liačienei, D. Lukošienei ir K. Rač- 
kui už įdėtą darbą per mokslo me
tus. Ačiū ir mokytojams: M. Sta
nevičiui, S. Bakšiui, L. Mačytei, 
R. Kamaitytei, I. Čerškuvienei, 
R. Valaitienei ir jų talkininkėm 
D. Račkuvienei, I. Godelytei, D. 
Lukošienei, G. Ločerytei ir I. Apa- 
navičiūtei.

Liepos 3-28 d.d. vyksta kasmet 
mokyklos rengiama vasaros sto
vykla “Gintaras”. Vadovauja O. 
Stanevičiūtė (905-627-0624) ir 
talkininkės. Kviečiami vaikai 
nuo 3 iki 13 m. amžiaus. Daugiau 
informacijų teikia stovyklos va
dovė. Vidos Stanevičienės dėka, 
mokykla mokslo metų eigoje iš
siuntė į Kuršėnų miestą dvide
šimt dėžių suaukotų drabužių, 
žaislų, knygų miesto našlai
čiams.

ONUTĖ ŽUKAUSKAITĖ ir TA
DAS SLIVINSKAS 1995 m. birželio 
10 d. susituokė Hamiltone, Ont., 
Aušros Vartų šventovėje. Mišias 
atnašavo klebonas kun. Juvenalis 
Liauba, OFM, kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ, ir kun. Julius Sasnaus
kas, OFM. Po Mišių svečiai susi
rinko “Hamilton Golf and Country 
Club” užeigoje.

Čia jaunuosius pasitiko Tado 
tėveliai ir Onutės mamytė su duo
nos riekute, druskos žiupsneliu 
ir vyno taurele. Draugės ir drau
gai palydėjo jaunuosius pro spal
vingų juostų vartus. Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Juvenalis 
Liauba, OFM, palaimino puotą. Po 
vakarienės pokyliui vadovavusi 
O. Stanevičiūtė pristatė palydą 
ir pakvietė artimuosius pasveikin
ti Onutę ir Tadą Slivinskus. Po 
sveikinimų Linas Daukša parodė 
skaidrių iš Onutės ir Tado gyveni
mo. Vakaras užsibaigė smagia mu
zika ir šokiais.

Advokatė Onutė Žukauskaitė 
(Hamilton) ir inžinierius Tadas 
Slivinskas (Toronto) susitiko Dai
navos stovykloje prieš dešimt me
tų. Jie abudu aktyvūs ateitinin
kai, šoko tautinius šokius, para
pijiečiai, Kanados lietuvių jauni
mo sąjungos nariai ir lietuvių mo
kyklos kursų abiturientai. O.S.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE 
birželio 4 d. būrelis vaikų priėmė 
pirmąją Šv. Komuniją. Juos pa
ruošė J. Enskaitytė, Virg. Enskai- 
tytė ir I. Godelytė. Tą pačią dieną 
Mišių metu, O. Stanevičiūtės pa
ruoštiems, Sutvirtinimo sakrame- 
tą suteikė vysk. P. Baltakis.

O. Stanevičiūtė

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLK MOTERŲ DR-JOS šios apy

linkės skyriaus v-ba baigė pir
miesiems veiklos metams užpla
nuotus darbus. Paskutiniai di
desni renginiai buvo Motinos 
Dienos minėjimas parapijos sa
lėje. Motinos buvo pasveikin
tos gražiais R. Pargauskaitės žo
džiais ir apdovanotos rožėmis.

Meninę dalį atliko jaunieji 
parapijiečiai A. Dirsė, R. Mcin- 
tosh, A. Pargauskas; paruošė 
D. Mcintosh.

Minėjimo metu su gražia 90 me
tų amžiaus sukaktimi buvo pa
sveikinta skyriaus ilgametė na
rė Teresė Astrauskienė, kuriai 
įteikta rožių, palinkėta ilgiau
sių metų.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRIN
KIMAS įvyko gegužės 18 d. Pirm. 
T. Pargauskienė padėkojo visoms 
narėms už darbą ir pagalbą per 
pirmuosius veiklos metus. Darbų 
nuveikta nemažai: surengti šven
čių minėjimai, tvarkyta švento-
vė, klebonija, sekmadieniais ruoš
ta kavutė, lankyti ligoniai. Kur 
tik galime ir manome esant reika
linga, stengiamės savo kukliomis

ONUTĖ ir TADAS SLIVINCKAI

Rūpinasi Lietuvos apsauga
JAV kariuomenės lietuviai 

veteranai, pulkininkai J. 
Kronkaitis, A. Garsys, E. Vige
lis ir D. Skučas lietuvių kari
ninkų suvažiavime Baltimorė- 
je, MD, birželio 17 d. prista
tė Baltijos instituto paruoštą 
Lietuvos valstybės apsaugos 
struktūrą, siūlydami Lietuvos
seimui įstatymu -ją įgyvendin
ti. Dokumentas, išspausdintas 
lietuvių ir anglų kalbomis (64 
psl.) sistemingai išdėsto ap-

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda” 0

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

k] 
M

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Ontariog Sudbury 
e

lėšomis padėti. Šio susirinkimo 
metu buvo paskirstyta $3265; dide
lė šios sumos dalis iškeliavo į Lie
tuvą kaip labdara.

DLK GEDIMINO ŠAULIŲ KUO
PA ir KLB apylinkės v-ba birže
lio 11 d. surengė sibirinių trėmi
mų minėjimą. Mišias aukojo ir 
gražų pamokslą pasakė klebonas 
kun. L. Kemėšis. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis. Po Mi
šių susirinkome prie lietuviško 
kryžiaus šalia šventovės. Įžangi
nį žodį tarė šaulių kuopos vadas 
G. Rugienius. Prisimenant ir pa
gerbiant Lietuvos kankinius prie 
kryžiaus nuo abiejų organizacijų 
buvo padėti vainikai. LB apylin
kės pirm. A. Ratavičienė kalbėjo 
apie lietuvių kančias ir okupan
tu vykdytus žiaurumus.

Po minėjimo susirinkome para
pijos salėje, kur laukė kuklios 
vaišės ir jauki aplinka. D.V.

London, Ontario
KLB Londono apylinkės valdyba, 

praneša, kad Londono lietuviai, 
kurie nori kandidatuoti į sekan
čią (XVI-tąją) KLB krašto tarybą, 
turi apie tai pranešti Londono 
rinkimų komisijai iki liepos 30 d. 
Rinkimų komisiją sudaro: Z. Didž- 
balis, R. Mitalas, A. Švilpa ir A. 
Kudirka. Rinkimai į XVI-tąją 
KLB krašto tarybą įvyks 1995 m. 
spalio 1 d.

saugos organizacinę struktū
rą, pavaldinių pareigas, auto
ritetą ir asmeninę atsakomy
bę, reikalauja karinės teisės 
kodekso įgyvendinimo. Suva
žiavime visi keturi pulkinin
kai, Baltijos instituto nariai, 
išaiškino dokumento reikšmę 
ir pasiūlė Lietuvai per amba
sadorių dr. A. Eidintą ne tik 
padėti įgyvendinti dokumento 
principus, bet ir toliau juos 
išvystyti. Ambasadorius padė
kojo Baltijos institutui už 
šią Lietuvai suteiktą dovaną 
ir pažadėjo dokumentą prista
tyti Lietuvos valdžiai.

Pasiūlymui pritarė JAV LB 
krašto valdyba, kurios pirmi
ninkė R. Narušienė, raštu svei
kino susirinkusius narius ir 
pareiškė pasitikėjimą. Pirmi
ninkei atstovavo Asta Banio
nytė, LN visuomeninių reika
lų direktorė. R. Česonis ir A. 
Gečys atstovavo Lietuvos am
basados patariamajai tarybai. 
Suvažiavime dalyvavo 29 as
menys, iš jų 16 karininkų. R.K.

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės ai 
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. J. ERETAS

JA Valstybės
Trėmimų Sibiran minėjimą 

Lemonto lietuviams birželio 
11 d. surengė šios LB apylinkės 
valdyba. Jis buvo pradėtas Pa
saulio lietuvių centro misijoje 
atnašautomis Mišomis. Tas Si
biro tremtiniams skirtas Mi
šias Plm. J. Matulaičio misijos 
šventovėje koncelebravo prel. 
dr. Juozas Prunskis ir misijos 
kapelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, sakęs tiems tragiškiems 
įvykiams skirtą pamokslą. Gie
dojo Čikagos lietuvių operos 
choras ir iš Lietuvos atvykusi 
sol. Lijana Kopūstaitė. Oficia
lioji minėjimo dalis įvyko šven
tovėje, susikaupimo minute pa
gerbus trėmimų aukas. Pagrin
diniu pranešėju buvo pakvies
tas kun. Algimantas Gudaitis, 
svečias iš Lietuvos. Jam, gimu
siam 1963 m. Lietuvoje, neteko 
susipažinti su Sibiro tremtimi. 
Minėjimo dalyvius jis tik supa
žindino su savo tėvų sibirinė- 
mis kančiomis. Papasakojo, 
kaip jam pačiam teko lanky
tis 1987 m. ir slapta parsivežti 
į Prienų kapines ten mirusios 
močiutės kaulus. Muzikinę mi
nėjimo dalį dainomis atliko Či
kagos lietuvių operos choras su 
dirigentu Alvydu Vasaičiu ir 
sol. L. Kopūstaitė.

Argentina
Argentinos lietuvių centro 

naujojon valdybon buvo išrinkti 
ir ją 1995-96 m. kadencijai su
darė: pirm. Julius Mičiūdas, vi
cepirm. Enrique Patejūnas, I. 
sekr. Sofija Bagdonavičiūtė, II 
sekr. Nelida Zavickaitė-Mahne, 
I ižd. Juan Carlos Pilka, II ižd. 
Jesus Pereiro, valdybos nariai 
— Elsa Kairytė-Casaburi, Anto
nio Grigonis, Haydee Cobo-Vie- 
raitienė, jų padėjėjai — Moni
ca Mahne-Narkevičienė, Marta 
Matulevičiūtė-Pilkienė ir Rosa 
Rukšėnaitė. Revizijos komisi- 
jon įsijungė pirm. Roberto Nar
kevičius, kiti nariai ir parei
gūnai — Susana Tamašiūnienė, 
Elena Pupelienė ir Eugenija 
Mikelaitienė.

Australija ■'
Savo kapeliono kun. dr. Alfon

so Savickio sidabrinę kunigys
tės sukaktį Pertho lietuviai pa
minėjo gegužės 21 d. Mišiomis 
St. Frances šventovėje. Į jas bu
vo atvykęs ir Pertho arkiv. B. 
Hickey. Sukaktuvininkas yra Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje auklėtinis, kunigu 
įšventintas 1970 m. paties po
piežiaus Pauliaus VI. Savo auk
sinės kunigystės sukakties pro
ga jis tada kunigystės įšventi
nimą suteikė 279 įvairių tauty
bių diakonams. Kun. dr. A. Sa
vickis yra ir ALB Pertho apylin
kės valdybos pirmininkas. Tad 
bendri pietūs jo sukakties pro
ga buvo surengti Pertho lietu
vių namuose. Į lietuviškus pie
tus atvyko ir Pertho arkiv. B. 
Hickey. Savo populiarųjį kun. 
dr. Alfonsą Savickį Dievo ir tau
tos tarnyboje lietuvių vardu 
pasveikino ir jam jų visų bend
rą dovaną įteikė A. Čižeika.

Sidnio lietuviai džiaugiasi sa
vo “Dainos” choru, kuriam da
bar vadovauja jaunosios kar
tos atstovė Birutė Aleknaitė 
su savo talkininku Justinu An- 
kurni. “Dainos” administraci
niams reikalams išrinktą val
dybą sudarė pirm. Vincas Bin-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
a y A į) LIETUVIŲ KREDITO

1 ZV-L/IV/Y 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..........  6.00%
180 dienų indėlius........  6.00%
1 m. term.indėlius ..........6.25%
2 m. term.indėlius ..........6.25%
3 m. term.indėlius ..........6.25%
4 m. term.indėlius ..........6.25%
5 m. term.indėlius ..........6.50%
RRSPIrRRIF
(Variable) ......................  3.50%
1 m.ind..............................6.25%
2 m.ind..............................6.25%
3 m.ind............................ 6.25%
4 m.ind..............................6.25%
5 m.ind............................. 6.50% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

kis, vicepirm. Jadvyga Buro- 
kienė, sekr. Kęstutis Protas, 
ižd. David Fraser, narė rengi
nių ir jaunimo reikalams Vili
ja Burneikytė-Genovezi. Rūpes
tis betgi kyla dėl gerokai pra
retėjusių choristų gretų. Jas 
praretino dėl senatvės pasun
kėjusi metų našta, kai kurių 
choristų pablogėjusi sveikata 
ir kai kuriuos ištikusi mir
tis. Tačiau stebėtis verčia ne
nuilstantis keturių australų 
įsijungimas vis dar lietuviš- 
kon, bet jau senstančion “Dai- 
non”. Naujoji valdyba stengsis 
išjudinti Sidnio lietuvius ir 
juos atgaivinti lietuviškajai 
“Dainai”, su jaunais vadovais 
dalyvaujančiai pagrindiniuose 
lietuvių renginiuose. Tikima
si “Dainai” rasti daugiau lie
tuviškų balsų.

Britanija
Poetas Vladas Šlaitas birže

lio 12 d. iš Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero šventovės buvo pa
laidotas Šv. Patriko kapinių 
lietuviškame skyriuje. S. Kas
paro pranešimu “Europos lietu
vyje”, pamaldose ir kapinėse 
dalyvavo mažas būrelis jo poe
zijos gerbėjų. Šventovėn atvež
tus velionies palaikus sutiko 
klebonas kun. dr. Jonas Sake- 
vičius, MIC. Gedulines Mišias 
jis pradėjo pamokslu, kuriame 
kelioliką kartų citavo velio
nies eilėraščius. Po Mišių Jus
tinas Černius perskaitė laido
tuvėse negalėjusio dalyvauti 
rašytojo Kazio Barėno atsisvei
kinimą, plačiau supažindinusį 
su velionies gyvenimu. O tas 
gyvenimas tikrai nebuvo leng
vas. Mat velioniui, apvilktam 
uniforma, nuo Ukmergės teko 
nukeliauti beveik iki Maskvos 
ir karo pabaigos sulaukti Vo
kietijoje. Londone buvo įsijun
gęs į techninį lietuviškos spau
dos darbą, išleidęs net devynis 
savo poezijos rinkinius. Tačiau 
ir šią skaidresnę gyvenimo pusę 
nutraukė beveik visiškas ap
akimas, tarp svetimtaučių se
nelių tamsoje praleistos die
nos.

Mančesterio lietuviai gegu
žės 20 d. savo klube paminėjo 
carinės Rusijos paskelbtą lie
tuvių spaudos uždraudimą ir jo 
atšaukimą 1904 m. Minėjimą 
surengė DBLS Mančesterio sky
rius. Paskaitą skaitė Vladas 
Bernatavičius, primindamas 
sunkią lietuvių tautos kovą 
už savąjį raštą, drąsiuosius 
knygnešius. E. Prasauskienės 
eilėraštį “Knyga” padeklama
vo DBLS Mančesterio skyriaus 
valdybos pirm. Arkadijus Pod- 
voiskis.

OFFORD 
yjREALTY LTD.

Member Broker, 38 HurontarioSt., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ūkius, žemes Wasagos. 
Stayneno ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės i A .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.^

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Asmenines nuo..........  13.00%
nekiln. turto 1 m............ 8.00%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.
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Lietuvos ambasadoriaus Kanadai dr. Alfonso Eidinto skiriamųjų raštų 
įteikimo dienų (1995.VI.14) prie Kanados generalinio gubernatoriaus 
Romeo LeBlanc rūmų Otavoje susitikę KLB veikėjai: iš kairės VYTAUTAS 
BALSEVIČIUS, RŪTA DANAITYTĖ - KLB Otavos apylinkės pirmininkė 
ir ALGIRDAS VAIČIŪNAS - KLB krašto valdybos pirmininkas

Atkurta Lietuvos katalikių 
moterų sąjunga

Istorinis įvykis korespondento akimis 
įspūdžiai “Tėviškės žiburių” korespondento, dalyvavusio Lietuvos 
ambasadoriaus paskyrimo raštų įteikime 1995 m. birželio 14 d. Kanados 
sostinėje Otavoje, kur valstybei atstovauja generalinis gubernatorius

VYTAUTAS BALSEVIČIUS

Atskrenda žinia, kad Otavoje 
steigiama Lietuvos ambasada ir 
atvyksta ką tik paskirtas amba
sadorius. Šiltas ir malonus jaus
mas užliejo krūtinę, kad štai galų 
gale Kanados sostinėje bus ir Lie
tuvos ambasada. Lietuvos amba
sadorius Vašingtone dr. Alfon
sas Eidintas bus ambasadorius. 
Atrodo normalus ir priimtinas 
diplomatinis paskyrimas, kai dėl 
ekonominių ar praktinių sumeti
mų viena ambasada aptarnauja 
kelis kraštus.

Programa garbės ir paskyrimo 
dokumentų įteikimui jau suda
ryta. Lietuvos garbės konsulas 
H. Lapas su žmona atvyksta iš 
Toronto 1995 m. birželio 12 d. 
Kitą dieną atvyksta ambasado
rius su žmona. Aš, pasiėmęs foto 
aparatą, skubu jų sutikti. H. La
pas jau orauostyje su protokolų 
pareigūnu iš Kanados užsienio 
reikalų ministerijos. Pašnekam 
truputėlį ir jiedu nueina į imigra
cijos bei muitinių skyrių sutikti 
garbingų svečių. Aš lieku laukia
majame. Kaip niekad nebuvęs 
korespondentas, nusipirkęs juo
da-balta filmą, nekantriai dai
rausi į visas puses su paruoštu 
foto aparatu. Laikas bėga. Lėk
tuvas vėluoja. Atvykimo informa
cijos TV ekranas rodo, kad lėk
tuvas dar neatskrido ir nenusi
leido. Kantriai laukiu, nes tai 
svarbus įvykis, kurį kaip nors 
reikia įamžinti.

Staiga metu žvilgsnį į priešingą 
pusę ir pamatau konsulą Lapą 
su visa grupe žmonių skubiai išei
nančių iš orauosčio. Aš iš paskos 
ir pyškinu nuotraukas. Bet kuris 
iš jų ambasadorius? Neaišku. Bet 
štai vienas su barzdele labai oriai

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal

< susitarimą
i Tel. 416 532-7115

Susitarus priima pacientus
! ir vakarais

ir kilniai atrodantis vyriškis. Nu
tariau, kad tai Lietuvos ambasa
dorius ir bėgdamas pradėjau fo
tografuoti, kai visa palyda sėdo 
valdžios limuzinan. Bet tas ponas 
su barzda nesėda su ponia užpa- 
kalinėn sėdynėn, o sėda už vairo... 
Limuzinas pajudėjo, ponia grakš
čiai mostelėjo ranka ir nuvažiavo, 
o aš likau stovėti net nematęs am
basadoriaus.

Kitą dieną, birželio 14, 11.15 v.r. 
turiu būti gubernatoriaus rezi
dencijoje. Visų pirma nuskubė
jau į orauostį paimti KLB pirmi
ninko A. Vaičiūno, kuris atvyksta 
iš Toronto į tą svarbų įvykį. Da
bar nereikėjo spėlioti kuris tas 
Vaičiūnas, nes Algį pažinojau iš 
senų laikų. Sulipę į automobilį 
traukiam į gubernatoriaus rezi
denciją. Prie vartų mus sustab
do sargybiniai ir klausia, ar mes 
esam tie garbingi svečiai, kurių 
laukia gubernatorius, ir jei taip,1 
tai turim išlipti prie vartų ir bū
sim nuvežti į rūmus su karieta. 
Bandau aiškinti, kad mes esam 
garbingi svečiai, bet nesu tikras 
ar tie, kurių gubernatorius laukia. 
Tas geras sargybinis leido mums 
važiuoti iki rūmų. Bevažiuodami 
pamatėm tą karališkąją karietą 
su keturiais žirgais ir šešiais rai
teliais palydovais, apsirengusiais 
raudonom tunikom, plačiom skry
bėlėm ir lakiruotais batais. Tai 
vyrai iš Kanados Karališkosios 
policijos, apsirengę paradinėm 
uniformom.

Privažiavę prie rūmų randam 
ir KLB Otavos apylinkės pirmi
ninkę Rūtą Danaitytę, kuri irgi 
bus liudininkė šio svarbaus įvy
kio. Diena graži, oras šiltas, visi 
trys laukiam garbės svečių, atvyks
tančių karietoje. Netrukus atva
žiuoja limuzinas ir iš jo išlipa p. 
Eidintienė ir mūsų garbės kon
sulas H. Lapas su p. Gražina.

Prie rūmų stovi gražiai išsiri
kiavusi garbės sargyba su raudo
nom paradinėm uniformom. Vis
kas labai įspūdinga ir gražu. Da
bar laukiam atvykstant ambasa
doriaus karietoje. Bet vos tik pa
sirodė karieta, mus visus papra
šė eiti į priėmimų salę, taip kad 
ambasadoriaus vėl nemačiau ir 
nutraukiau tik raitelius. Guber
natoriaus adjutantas nuvedė mus 
tris liudininkus į labai iškilmin-

1995 m. birželio 3 d. Vilniu
je įvyko atkuriamasis Lietu
vos katalikių moterų sąjun
gos (LKMS) suvažiavimas. Šis 
sambūris savo veiklą pradė
jo 1907 m., kai įvyko pirmasis 
lietuvių moterų suvažiavimas 
Kaune. O 1908-aisiais balan
džio 26 d. Kaune įvyko susirin
kimas, kuriame dalyvavo jau 
200 katalikių iš visos Lietu
vos. 1910 m. pradėtas leisti 
laikraštis “Lietuvaitė”, o po 
Pirmojo pasaulinio karo žur
nalas “Moteris”.

Sąjunga rūpinosi religiniu 
bei doroviniu moterų švieti
mu, kėlė tautinius jausmus, 
rūpinosi socialine globa, rin
ko aukas, parapijose steigė 
motinystės namus, dalyvavo 
Lietuvos seimo darbe.

Paskutinis Lietuvių katali
kių moterų sąjungos suvažia
vimas nepriklausomoje Lie
tuvoje surengtas 1940 m. gegu
žės 12-14 d.d. Vilniuje buvo 
paženklintas susikaupimu, 
rimtimi ir nerimu dėl atei
ties. Kai SSRS kariuomenė 
įžengė į Lietuvą, sovietinė 
valdžia uždraudė katalikiškų 
organizacijų veiklą, konfis
kavo jų turtą ir daugelį akty
vių LKMS narių bei veikėjų 
ištrėmė į Sibirą ar sukišo į ka
lėjimus. Lietuvių katalikių
moterų veikla nenutrūko tik 
užsienyje: vyko svarstybos, 
kongresai. Lietuvių katalikių 
moterų draugijos, išsibars- 
čiusios po visus pasaulio že
mynus, susibūrė į Pasaulio 
lietuvių katalikių organiza
cijų sąjungą ir dalyvavo tarp
tautiniuose katalikių moterų 
sąjūdžiuose.

Praėjus daugiau kaip 50 me
tų, lietuvės katalikės vėl su-

gą salę, kurios viduryje buvo gu
bernatoriaus sostas, ir pasodino 
į garbingą antrą eilę. Rodos tik 
dvi kėdžių eilės ir buvo. Netru
kus atėjo ir Kanados gubernato
rius Romeo LeBlanc, lydimas ad
jutanto ir sekretorės. Konsulas 
H. Lapas atsistojo prie lango kai
rėje pusėje drauge su adjutantu* 
o p. Gražina sėdėjo pirmoje eilė
je prieš mus. P. Eidintienė sėdė
jo kitoje pusėje pirmoje eilėje 
su palydove iš gubernatoriaus 
įstaigos. Atėjo dar du vyriškiai 
ir atsistoję prieš gubernatorių 
mandagiai nusilenkė. Tuomet vie
nas iš jų prabilo, kad štai jis pri
stato Lietuvos ambasadorių Ka
nadai. Galų gale pamačiau ir mū
sų ambasadorių.

Ambasadorius dr. A. Eidintas 
perskaitė savo kalbą. Guberna
torius irgi neatsiliko. Tuomet am
basadorius įteikė savo paskyrimo 
raštus, po to pristatė konsulą H. 
Lapą. Visi paspaudėm ambasa
doriui ir gubernatoriui ranką.

Po to gubernatorius išėjo su 
ambasadorium, o mus nuvedė į 
gražų salonėlį, kur pavaišino apel
sinų sultimis ir rūgščiu šampanu.

Po pusvalandžio grįžo ambasa
dorius ir visi išsiskirstėm. Diplo
matai sau ir mes trys sau: R. Da- 
naitytė atgal į darbą, A. Vaičiū
nas į Torontą, o aš į namus.

Vakare buvo suruoštas priėmi
mas garbės svečiam viename vieš
butyje. Dalyvavo 12 ir vietinių 
tautiečių.

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 •

Už pietinės Ontario 
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

savo siuntinius į

Skambinkite 
U.P.S.

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

Kainos
Laivu iš Toronto siuntiniai išvežami kas 
antrą trečiadienį. Siuntinio kainos yra S7.50 
už kubinę pėdą, plius $15 pristatymas, bet 
kur Lietuvoje (iki 55 kg arba 120 svarų).
Lėktuvu iš Toronto siuntiniai išvežami 
kiekvieną šeštadienį 10 v.r. Kaina už kg 
$4.75 plius $15 už pristatymą bet kur 
Lietuvoje.

sirinko Vilniuje ir atnaujino 
savo veiklą bei sąjungą.

Suvažiavimo dalyvės rinko
si į Vilniaus arkikatedrą, kur 
šv. Mišias aukojo LKMS dva
sios vadas, Panevėžio Kris
taus Karaliaus katedros kle
bonas mons. Juozapas Anta
navičius. Suvažiavimo darbe 
dalyvavo per 400 katalikių 
moterų iš visos Lietuvos. “La
bai prasminga, kad suvažia
vimas vyksta Sekminių išva
karėse, - pasakė J.E. arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis 
savo sveikinimo kalboje. - Te
bus tai priminimas, kad ge
riausia Vadovė ir Mokytoja 
jūsų darbe ir veikloje bus 
Šventoji Dvasia, kurios pade
damos prisidėsite prie mūsų 
Tėvynės atnaujinimo darbo”.

Suvažiavime dalyvavo ir 
kalbėjo Pasaulio lietuvių ka
talikių moterų organizacijų 
sąjungos pirmininkė prof. A. 
Šlepetytė-Janačienė, Pasau
lio katalikių moterų unijos ge
neralinė pirmininkė Marija 
Tereza van Heteren-Hogen- 
huis iš Olandijos, aktyvios 
prieškario LKMS narės Ona 
Jonkaitytė-Gratkauskienė, 
Ona Norušytė-Januševičienė, 
prof. A. Kučinskaitė.

Laikas prabėgo nepastebi
mai - visoms suvažiavimo da-
lyvėms buvo įdomu klausytis 
LKMS dvasios vado mons. J. 
Antanavičiaus, J.E. vysk. S. 
Tamkevičiaus, mons. A. Sva
rinsko ir kitų garbingų svečių.

Suvažiavimas išrinko Lie
tuvos katalikių moterų tary
bą ir valdybą, revizijos komi
siją ir patvirtino sąjungos įsta
tus. LKMS pirmininke išrink
ta Gražina Paliokienė iš Vil
niaus. Lietuvos katalikės mo
terys pasiryžo suvienyti jėgas, 
kad galėtų daugiau nuveikti, 
skleisdamos visuomenėje ka
talikybę, dorą, tautines tra
dicijas, sveiką gyvenimo bū
dą, mokydamos ir auklėdamos 
jaunąją kartą. Tuo būdu steng
sis atgaivinti gražias savo 
prieškarinės veiklos tradici
jas ir savo veikla prisidėti 
prie Tėvynės gerovės kūrimo.

Romualda Gasparaitytė,
LKMS valdybos narė

Atkuriamajame Lietuvos katalikių moterų suvažiavime Vilniuje. Iš dešinės LKMS dvasios vadas mons. JUOZAS 
ANTANAVIČIUS, arkiv. AUDRYS BAČKIS, vysk. SIGITAS TAMKEVIČIUS. Žemiau - išrinktoji taryba. Iš kairės: 
dvasios vadas mons. JUOZAS ANTANAVIČIUS, viešnia Pasaulio katalikių moterų sąjungos pirm. TERESĖ VAN 
HETEREN-HOGENHUIS, LKMS pirm. GRAŽINA PALIOKIENĖ, Pasaulio liet. kat. moterų s-gos pirm. A. ŠLE
PETYTĖ-JANAČIENĖ ir tarybos narės

KITŲ SPAUDOJE

Pripažino kompartinius diplomus
“The Baltic Independent” 

š. m. gegužės 21 — birželio 1 
d. laidoje rašo: “Atgimimo 
metų įstatymas, kuriuo komu
nistų partijos aukštųjų mo
kyklų diplomai buvo paskelb
ti beverčiais, tapo valdan
čios LDDP-jos panaikintas, 
sukeldamas opozicijos šauks
mus apie ‘atsovietinimą’. Sei
mas pakeitė 1990 m. gegužės 
18 d. nutarimą 47-42.

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos aukštųjų mokyklų di
plomai buvo duoti tūkstan
čiams lietuvių, kurie darba
vosi įvairiose kompartijos 
struktūrose ir valstybės bei 
ekonomikos institucijose. (...) 
Priimdama šį nutarimą seimo

Klebonas kun. PETRAVIČIUS (dešinėje) ir kun. KAZIMIERAS AMBRASAS, 
SJ, Kalgario lietuviams drauge atnašavo Mišias. Kun. Petravičius darbuo
jasi ten kanadiečių parapijoje, o kun. K. Ambrasas Montrealio lietuvių 
Aušros vartų parapijoje. Ten jis lankėsi Gavėnios metu

dauguma parodė, kad nesutin
ka su ankstyvesnių universi
tetų rektorių konferencijos 
sprendimu, pagal kurį šie di
plomai buvo paskelbti nega
liojančiais”.

Sekančios savaitės laidoje 
tas pats laikraštis, sekdamas 
“Lietuvos rytu”, rašo: “Rausvų 
įsitikinimų politikieriai da
bar yra labai laimingi, kad 
komunistų partijos ‘diplomai’ 
tapo išimti iš istorijos šiukš
lių dėžės. (...) LDDP siekimai 
diena iš dienos tampa vis ma
žesni. 1992 m. jie pažadėjo ap
saugoti lietuvių (šlapią) dešrą 
ir benziną; šiandien jie yra su
sirūpinę senos nomenklatūros 
ir jų naujų neaiškių bičiulių 
gerove”.

Aukštoji Vilniaus partinė 
mokykla buvo įsteigta 1956 
m. Ji nebuvo pavaldi švieti
mo ministerijai, nes ten jokio 
švietimo nebuvo. Joje buvo 
mokoma tik rusų kalba. Sto
jamųjų egzaminų į šią mokyk
lą nebuvo. Į ją kompartija 
siuntė mokinius, kurie kar
tais neturėjo netgi vidurinio 
išsilavinimo, bet turėjo būti 
ideologiškai užgrūdinti. Šioje 
mokykloje nebuvo perduoda
mos mokslo žinios, o tik skie
pijamas ideologinis nusista
tymas ir mokoma partinės pro
pagandos. Joje buvo dėstomi 
tokie dalykai, kaip TSKP is
torija, mokslinis komunizmas, 
mokslinis ateizmas, marksis- 
tinė-leninistinė filosofija ir 
pan. Kai kurie valdančios 
LDDP-jos nariai, kaip pvz. V. 
Astrauskas, buvo šią mokyklą 
baigę, bet kitiems šios Vil

niaus mokyklos neužteko. Pvz. 
seimo pirmininkas Č. Juršė
nas “gilino studijas” aukšto
joje Leningrado kompartinė- 
je mokykloje, o socrealistinis 
rašytojas V. Petkevičius grū
dino savo komunistinę pasau
lėžiūrą aukštojoje Maskvos 
komjaunimo mokykloje.

Lietuvos lenkų pareiškimas
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š. m. birželio 23-25 
d. laidoje rašo: “Gegužės pa
baigoje Lietuvos lenkų sąjun
gos paskelbtame pranešime 
tarp kitko sakoma, kad ‘nuo 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigos elgesyje su Lietuvos 
lenkų tautine mažuma jokių 
esminių pokyčių neįvyko. Ne
priklausomai nuo santvarkos 
visos, valdančios grupės turė
jo vieną tikslą: maksimaliai 
visose srityse silpninti Lie
tuvos lenkų visuomenę ir in
tensyviai lietuvinti rajonus, 
kuriuose gyvena lenkų mažu
ma’. Kelių puslapių pareiški
me jo autoriai išvardina visas 
jau anksčiau žinomas Lietu
vos lenkų problemas, kaip 
pvz. sunkumus atgauti žemę, 
negalėjimą viešame gyvenime 
vartoti lenkų kalbą, neleidi
mą lenkiškos pavardžių rašy
bos dokumentuose ir Vilniaus 
lenkų universiteto neregis- 
travimą. Taip pat priekaištau
jama Lietuvos valdžiai, kad ji 
nesilaiko Lietuvos-Lenkijos 
sutarties ir Europos tautinių 
mažumų apsaugos nuostatų”.

Lenkas apie lenkus
Varšuvos dienraštis “Žycie 

Warszawy” š. m. birželio 1 d. 
laidoje išspausdino savo ko
respondento Vilniuje W. So- 
chacki straipsnį apie Lietu
vos lenkus.

“Netoli Vilniaus esančiame

HADAD perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n 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.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ....15.00

Gavėjas ;

Pagirių kaime daugiau kaip 
pusė gyventojų yra lenkai, 
tačiau sunku yra čia išgirsti 
lenkų kalbą. Dauguma gyven
tojų, nors sakosi esą lenkų 
kilmės, bet jų kalba yra ru
sų, lenkų ir gudų žodžių miši
nys. (...) Jie patys apie save 
mielai pasisako esą ‘tuteišai’. 
Lenkiškumas jiems daugiau 
yra kilmės klausimas negu 
tautinės priklausomybės jaus
mas.

Daugelis dabartinių Lietu
vos lenkų sąjungos veikėjų 
yra išauklėti rusiškose mokyk
lose ir vėliau mokyti aukštes
nėse sovietų mokyklose. Jų ne
galima būtų pavadinti naujais 
lenkų inteligentais. Jie yra 
klasiški ‘aparačikai’; su tau
tiniais ženklais elgiasi be in
tereso ir be įsitikinimo. Savo 
veiklos kritikos jie nemėgsta. 
Jiems būdingas yra demokra
tiško proceso nenoras ir nesu
pratimas, bylinėjimasis ir 
karštakošiškumas”. J.B.

r 
iStandartiniai maisto siuntiniai

Nordland Express siūlo jums įvairaus maisto siuntinius, pristatomus per dvi 
savaites. Skambinkinte mums dėl kainoraščių.
Nordland Express 1650 Bloor Street West, Toronto, Canada M6P 4A8.

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

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

Tel: Tel:

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.

• Nesiskundžiau ir nedejavau' 
dėl savo likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jų. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madi)
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Dvidešimtasis “Santaros” numeris
EDVARDAS ŠULAITIS

Jau dvidešimtąjį kartą iš 
Kauno atkeliauja naujas “San
taros” žurnalo numeris. Pra
dėtas leisti Lietuvos atgimimo 
sūkuryje - 1989 metų vasarą, 
jis iki šiolei 4 kartus per me
tus lankė skaitytojus. Atšven
tęs savo gyvavimo penkmetį, 
jis žada rodytis 6 kartus per 
metus.

Pirmasis 1995 m. numeris yra 
paženklintas sukaktuviniu - 
dvidešimtuoju skaičiumi. Iki 
šiol jis vadinosi kultūros žur
nalu Lietuvai ir išeivijai, o nuo 
naujojo numerio prisistato tie
siai - kultūros žurnalu. 20-me 
nr. matome ir daugiau pakei
timų: žurnale daugiau vietos 
skiriama kitoms Europos vals
tybėms - šį kartą plačiau vaiz
dais ir aprašymais žvelgiama 
į Islandiją. Taip pat žurnalas 
pradėtas spausdinti ant gero 
popieriaus ir daro jau vaka
rietiško leidinio įspūdį.

Tai nereiškia, kad žurnalas 
jau “pamiršo” išeiviją - tik jai 
mažiau vietos skiria. Šį kartą 
pateikiamas dailininkas Al
fonsas Dargis, gyvenantis Vo
kietijoje. Čia randame jo at
siminimus - “Šis tas apie sa
ve”, dvi jo kūrybos reproduk
cijas ir jo nuotrauką (kartu 
su žmona). Be to, įdedamas pir
masis fragmentas (o jų gal bus 
ir daugiau) iš JAV gyvenančio 
fotomenininko Kazio Daugėlos 
Lietuvoje išleistos knygos 
“Išeiviai iš Lietuvos”. Pridė

Kun. KAZIMIERAS AMBRASAS, SJ, lankęs Vakarų Kanados tautiečius 
Gavėnios metu, kalba Vyšniauskų sodyboje Kalgario mieste

tos ir trys nuotraukos iš tos 
knygos.
Pabrėžiant didesnį žurnalo 

susidomėjimą Europa, spaus
dinamas lyg ir įžanginis Gied
riaus Kuprevičiaus straipsnis 
“Europa: brėkštančios dienos 
aušra”, o taip pat ir Europos 
žemėlapis, įdėtas per du per
lenkiamus puslapius.

Pirmuoju žurnalo straips
niu spausdinamas pasikalbė
jimas su Šventojo Sosto nunci
jumi Lietuvoje Justo Mullor 
Garcia antrašte “Mums taip 
daug reikia maldos”. Į klau
simą, kokia Lietuva buvo jo 
atvykimo dienomis 1991 m. ir 
kokia ji yra dabar, nuncijus 
atsakė:

“Nuo mano atvykimo į Lietu
vą momento padėtis Lietuvoje 
darosi vis pozityvesnė. Visi 
lietuviai, po pusę šimtmečio 
trukusios okupacijos atkurda
mi savo kraštą, vis geriau su
vokia savo atsakomybę. Popie
žius linkėjo, kad naujojoje 
Lietuvoje nė vienas nesijaus
tų nei nugalėtoju, nei pralai
mėjusiu, kad gindami laisvę ir 
žmogaus orumą visi lietuviai 
būtų solidarūs. Tikiu, jog ne
paisant neišvengiamos įtam- 
oos tarp asmenų ir grupių, Lie
tuvoje stiprėja brolybės ir 
solidarumo dvasia. Ir Bažny
čios lygiu jaučiama nuolatinė 
pažanga realizuojant Vatikano 
II . susirinkimo nurodymus. 
Plečiasi pasauliečių apaštala

vimo sfera. Seminarijas sten
giamasi geriau pritaikyti da
barties poreikiams. Romoje 
ugdomi busimieji ugdytojai 
ir vyskupų bendradarbiai. 
Keičiamasi mintimis ir patir
timi su kitomis Vyskupų kon
ferencijomis”.

Žurnalo puslapiuose išspaus
dintas ilgokas Laimono Tapi
no rašinys - “Mūsų žmogus Pa
ryžiuje”, kuriame aprašomas 
tarptautinėje plotmėje aukš
čiausiai pakilęs lietuvis Hen
rikas Juškevičius, UNESCO 
gen. direktoriaus pavaduoto
jas. UNESCO šiandien yra vie
nintelis Jungtinių tautų pa
dalinys, besireiškiantis kultū
roje, moksle, švietime, infor
macijoje. Įdėtas ir pasikalbė
jimas su šiuo žymiuoju tarp
tautinėje plotmėje lietuviu, 
kurio kai kurie atsakymai yra 
tikrai verti dėmesio.

Išliekamosios vertės turi 
Jono Aisčio rašinys apie Jur
gį Savickį ir jo vilą “Arioga
lą” (įdėti ir trys Savickio laiš
kai J. Aisčiui (Aleksandra
vičiui).

Rašoma ir apie JAV neseniai 
viešėjusį kun. Ričardą Miku
tavičių (jis yra žurnalo pata
riamosios kolegijos narys), 
dirigentą Juozą Domarką, su
pažindinama su garsiuoju vo
kiečių dirigentu Justus Fran
cu. Yra ir Vytauto Martinkaus 
įdomus apsakymas, įdėta Čes
lovo Milošo naujų eilėraščių 
(lietuvių ir lenkų kalbomis), 
visuomeninė-kultūrinė kroni
ka su nuotraukomis.

“Santaros” žurnalo 128-se 
puslapiuose yra tiek daug su
talpinta, kad neįmanoma vis
ką išvardinti. Įdėtas sąrašas 
“Santaros” redakcijos pareng
tų knygų, kurios yra išleistos 
“Spindulyje”. Jų sužymėta net 
23, kurių pirmoji buvo Juozo 
Urbšio “Atsiminimai”. Pasku
tinioji (23-ji), dar neįtraukta 
į šį sąrašą. Tai “Santaros” ar
timo bendradarbio, filosofijos 
mokslo daktaro Arvydo Juozai
čio novelių knyga “Šanchajaus 
istorijos”. Ji yra jo pirmoji 
beletristikos knyga, išleista 
3000 egz. tiražu.

Šio įdomaus žurnalo vyr. re
daktoriumi yra rašytojas ir 
žurnalistas Romualdas Nor
kus. Redakcijos adresas - Ge
dimino 10, 3000 Kaunas. Žurna
lą leidžia valstybinė “Spindu
lio” spaustuvė 2000 egz. tiražu.

Kultūros žurnalo “Santara”, leidžiamo Kauno mieste vyr. redaktorius 
ROMUALDAS NORKUS, savo viešnagės metu prie Dariaus-Girėno paminklo 
Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Švietimas ir mokslas Lietuvoje
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

me; demokratu tapti galima 
tik demokratinėje visuomenė
je. O ta demokratija Lietuvo
je dar tik mezgasi. Demokra- 
tinti ugdymo procesą direkty
vomis neįmanoma. Tam reikės 
dar daug metų, kai naujų kar
tų ugdyti ateis jaunesni, 
brendę jau nepriklausomoje 
demokratėjančioje Lietuvoje.

Kitos problemos
Atgimimo aušroje daug kal

bėję apie tautinę mokyklą, da
bar tautiškumą lyg ir pamiršo
me. Dažnai pamirštame pami
nėti tautines šventes, visu ug
dymu skatinti tautinį susipra
timą. Ir tai priklauso nuo mo
kyklų vadovų, mokytojų, dėsty
tojų. Deja, nemažai jų daliai 
tautiškumo atgaiva buvo tik 
madinga vėliava, o ne supras
ta ir išgyventa būsena. Iš čia 
irtoji užmarštis.

Skaudi kritusio išsimoksli
nimo prestižo problema. Išsi
mokslinęs žmogus Lietuvoje 
nūdien mažiausiai apmoka
mas. Todėl ir mokykla vaikų 
netraukia. Oficialiais duome
nimis, per 2,400 vaikų nelan
ko mokyklos, per 300 gyvena 
sąšlavynuose. O kiek iš tik
rųjų? Neabejotina, kad abu 
skaičiai žymiai didesni.

Savita ir skaudi švietimo 
Vilniaus krašte problema. Vil
niaus ir Šalčininkų rajonuose 
rinkimus į savivaldybes lai
mėję lenkai stumte stumia 
lietuviškas mokyklas į pras
tesnes patalpas, mokytojus į 
blogesnes sąlygas. O švieti

mo ministeris Vladislavas Do
markas tyli. Nepasakomas aiš
kus “ne” ir lenkų universite
to Vilniuje steigimui. Nėra 
juk lietuvių universiteto Len
kijoje, lenkų Kanadoje, nors 
lietuvių Lenkijoje ir lenkų 
Kanadoje bendruomenės ga
na gausios.

Pagaliau suprantama kaip 
aktuali švietimo materiali
nės pusės problema: mokyk
loms trūksta lėšų remontams, 
reikmenims; mokytojų, kaip ir 
gydytojų bei kultūros darbuo
tojų algos mažiausios.

Mokslas
Mokslas, kaip ir švietimas, 

buvo centralizuotas, Maskvos 
vadovaujamas; ypač humani
tariniai mokslai turėjo tar
nauti ideologijai. Mokslų “ka
raliene” buvo marksizmas-le- 
ninizmas: šiomis teorijomis 
prasidėdavo visi valstybiniai 
egzaminai aukštosiose mokyk
lose. Jie buvo pirmaisiais ir 
svarbiausiais egzaminais ren
giant mokslininkus aspirantū
roje. Marksizmo-leninizmo 
dėstytojai turėjo 200-300 va
landom mažesnį metinį krūvį, 
lyginant su kitų mokslų dės
tytojais. Visos disertacijos, 
ir lituanistinė tematika bu
vo tvirtinamos Maskvoje — 
Aukščiausioje atestacinėje 
komisijoje. Todėl visos diser
tacijos turėjo būti rašomos 
rusiškai. Toje komisijoje bu
vo tvirtinami ir aukštosiose 
mokyklose suteikti pedagogi
niai mokslo vardai.

Atsiskyrimas nuo Maskvos
Lietuvos nepriklausomybę 

atstačius, atsiskirta nuo Mask
vos. Tai buvo svarbiausia. 
Krašto viduje įvykdyta moks
lo decentralizacija: aukšto
sios mokyklos gavo autonomi
ją, valdosi pagal savo sta
tutus. Nuo Mokslų akademijos 
atsiskyrė jai priklausę moks
lo tyrimo institutai — taip 
pat tapo autonomiškais.

Įtvirtinta nauja mokslo 
laipsnių ir mokslo pedagogi
nių vardų sistema, orientuo
jantis į Vakarų Europos pa
vyzdžius.

Dabar Lietuvoje aukštąją 
mokyklą baigęs gauna baka
lauro laipsnį. Jį turėdamas 
mokslą gali tęsti magistrantū- 
roje (2-3 m.). Įvykdęs studijų 
programą ir apgynęs diplomi
nį darbą, įgyja tos krypties 
mokslo magistro laipsnį. To
liau seka doktorantūra (4-5 
m.). Į ją kai kas priima ir tik 
aukštąją mokyklą baigusius, 
bet netrukus ji bus pastatyta 
ant magistrantūros pamato. 
Doktorantas, įvykdęs studijų 
programą ir apgynęs diserta
ciją, įgyja atitinkamos moks
lo krypties daktaro laipsnį. 
Daktaras, savarankiškai iš
nagrinėjęs svarbią problemą 
ir parašęs habilitacinį darbą
— disertaciją, gauna habili
tuoto daktaro — aukščiausią 
mokslinį laipsnį atitinkamo
je mokslo srityje.

Pedagoginiai mokslo vardai 
teikiami atsižvelgiant į moks
linį laipsnį. Mokslų daktaras 
gali gauti — docento, habili
tuotas daktaras — profeso
riaus vardą. Mokslo pedagogi
niam vardui gauti reikia po 
atitinkamo laipsnio diserta
cijos paskelbti mokslo darbą, 
parašyti studijų. Docento 
moksliniam pedagoginiam 
vardui gauti reikalavimai ma
žesni, profesoriaus vardui
— didesni.

Buvo užsimota įteisinti vi
sus, turinčius mokslo laips
nius ir vardus. Šio užmojo 
prasmė — išskirti iš Lietuvos 
mokslininkų tarpo pseudo- 
mokslininkus, mokslo laips
nius ar vardus gavusius už, 
pavyzdžiui, tokias “diserta
cijas”: “Komunistinių įsiti
kinimų ugdymas”, ar “LKP»ko- 
va už kolektyvizaciją” ir pan. 
Visus ir įteisino, tame tarpe 
ir minėtų bei panašių “diser
tacijų” autorius. Dar daugiau: 
prieš porą savaičių seimas 

pripažino, kad aukštųjų par
tinių mokyklų diplomai yra 
lygiaverčiai kitų aukštųjų 
mokyklų diplomams ir sutei
kia visas aukštųjų mokslų 
baigusio teises. Tai LDDP 
valdžios nuopelnai.

Neišspręsti klausimai
Problemų moksle, kaip ir 

švietime, taip pat daug. Trum
pai paliesime labiausiai ak
tualias.

Šiuo metu bene aktualiau
sia problema — mokslo auto
nomiškumo išlaikymas. Mat 
Mokslų akademija, likusi be 
buvusių pavaldžių institutų, 
bando užimti “mokslų kara
lienės” poziciją: nustatinėti 
svarbiausias mokslo kryptis, 
būti akademine viršūne. To
kias tendencijas remia vy
riausybė. Švietimo ministe
rija, pertvarkyta į švietimo ir 
mokslo ministeriją, bando 
diktuoti mokslo plėtotei 
aukštosiose mokyklose. Tai
gi dabartinės valdžios re
miama bendra kryptis, vykdo
ma per Mokslų akademiją ir 
švietimo bei mokslo ministe
riją, siekia apkarpyti įvykdy
tą mokslo decentralizaciją.

Aktuali “protų nutekėjimo” 
problema. Mokslo tyrimo in
stitutai merdi: moksliniai 
bendradarbiai arba įsidarbi
no užsienyje, arba perėjo 
dirbti į komercines struktū
ras. Humanitarai, kuriems nei 
užsienyje, nei komercinėse 
struktūrose Lietuvoje vietų 
neatsiranda, taip pat vos al
suoja dėl lėšų stokos. Daugiau 
gal reiškiasi medicinos moks
lininkai, stiprokai paremiami 
iš užsienio.

Skaudi lieka taip ir neiš
spręsta apsišvarinimo — nos- 
trifikacijos problema.
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Svečiuose pas užjūrio brolius
Kelionė su dainuojančia partizanų grupe “Šilas”

ANTANINA GARMUTĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Svetingieji dantistai
Viešint Toronte mums nusi

šypsojo reta laimė: dantistė 
Angelė Kazlauskienė pasiūlė 
nemokamai suremontuoti mū
sų dantis! Tad kas rytą skubė
jome į jų privačią kliniką, 
esančią maždaug už 50 km 
Oakvilės miestelyje.

Gydytojai Angelė ir Sigitas 
Kazlauskai — išskirtinės as
menybės. Likimo dovana yra 
jau vien pabendrauti su šiais 
žmonėmis, juolab patirti, ko
kią auką jie daro Lietuvos 
žmonėms.

— Iš kur toks Jūsų gerumas? 
Pasiryžimas. Ir pasiaukoji
mas? — klausiu mieląją dak
tarę.

Ji pradeda pasakoti apie 
savo vaikystę Šiaurės Lietu
voje. Apie pasitraukimą iš 
Šventosios uosto į Vakarus. 
Tą siaubą atsisveikinant su 
Tėvyne ir pavojingą kelionę 
į svetimus kraštus.

— Vargšė mano Lietuva, — 
supratau, — sako daktarė. — 
Ir pati sau pažadėjau: kuo ga
lėsiu, visą gyvenimą lietu
viams padėsiu!

Jauna mergaitė Angelė Kuo- 
laitė tada dar nežinojo kuo 
bus išsimokslinusi. Bet paža
dą ji ištesėjo su kaupu. Tiesą 
sakant, dar ir pabaigos nesi
mato: važiuoja ir važiuoja, be 
perstojo, tautiečiai iš varga
nos Lietuvos. Visus gydo ir pri
ima daktarė, o kai kuriuos net 
apgyvendina savo namuose. 
Štai kas yra tikrasis lietuviš
kas svetingumas, — galvoju pa
togiai atsilošusi stomatologi
nėje kėdėje jaukioje šių nuo
stabių Kanados lietuvių klini
koje, mažame miestelyje, eže
ro ir šventovės pašonėje.

Būtina pakalbėti ir apie p. 
Kazlauskų pastangas įrengti 
Lietuvoje stomatologinę kli

niką, kuri veiktų labdaros pa
grindais. Tuo reikalu keliavo 
abu gydytojai į Vilnių — į ak
lą valdžios abejingumo sieną 
atsimušė. Nenuleidžia rankų. 
Šiemet tikisi tokią kliniką 
įsteigti Palangoje. Į kokią Ge
rumo knygą Dievas įrašys šių 
žmonių darbus?

Profesorių šeima
Toronte teko sutikti ir Lie

tuvoje gerai žinomą profeso
rių šeimą — Ireną ir Petrą Lu
koševičius. Nuo pat Atgimimo 
šie žmonės dažnai ne tik ap
lanko Tėvynę, bet ir nuošir
džiai joje darbuojasi: prof. 
Petras skaito paskaitas Žemės 
ūkio akademijoje, o prof. Ire
na — Medicinos akademijoje, 
Medicinos mokykloje, Vytauto 
Didžiojo universitete. Įverti
nant jų mokslinius nuopelnus 
prof. Petrui Lukoševičiui bu
vo suteiktas garbės daktaro 
vardas. O pastarosiomis die
nomis Kauno Medicinos aka
demija Irenai Lukoševičie
nei suteikė garbės profeso
rės vardą. Be svarbių jos dar
bų slaugos ir socialinės rūpy
bos klausimais, profesorė la
bai džiaugėsi neseniai Lietu
voje įsteigta Paliatyvinio gy
dymo medicinos (mirštančių
jų priežiūros) draugija, prie 
kurios steigimo ir ji prisidėjo.

Globojo ir vežiojo
Lankantis Toronte, mums, 

šiliečiams, tautiečiai rodė di
delį dėmesį, o kai kurie sutei
kė asmeninę paramą. Tai Bro
nė Palilionienė, kurios rūpes
čiu susuktas filmas, Monika 
Povilaitienė ir Bronius Lunas, 
kurie pastoviai vežiojo savais 
automobiliais. Sušelpė mus 
Ona Kudirkienė, p. Putrimie- 
nė, p. Žemaitis, Antanas Rū
kas su žmona, Albina Mašalai- 
tienė, Albina Štuopienė, prel. 
Pr. Gaida, prof. Tania Ren- 
kauskienė, V. Aušrotas ir kt. 
Dėkojame Jums už viską, 

brangieji. Ir atleiskite, jei 
dėl savo trumpos atminties kai 
kurių pavardžių nesuminėjau. 
Visų Jūsų veidai išliko atmin
tyje kaip fotografijos juosto
je ir mūsų — gyvosios tremties 
istorijos liudytojų — pasąmo
nėje. Mes buvome su jumis! Ir 
tie trumpi mūsų susitikimai 
yra nepaprasti epizodai visų 
mūsų biografijose. (Kaip ir 
individualios Jūsų aukos).

Asmeniškai dėkoju Ignaičių 
šeimai už dosnumą, už laikraš
čio “Dienovidis” prenumera
tą. (Beje, ir nežinomam čika- 
giečiui, parūpinusiam “Drau
gą”)-

Visi Toronto Lietuvių na
muose ir Prisikėlimo parapi
joje oficialiai surinkti pini
gai buvo gerb. Vyt. Kulnio per 
mūsų vairuotoją Albiną per
duoti Čikagon.

Į koncertą nuošaliame Wa- 
saga Beach miestelyje, parapi
jos salėn, suvažiavo ir apylin
kių lietuviai. Jų čia palyginti 
nedideli telkiniai. Programą 
išklausė nuoširdžiai, vienu 
ypu, be pertraukos. Rengėjai 
pelną už bilietus — 200 Kana
dos dolerių — paaukojo “Ši
lui”. Žmonės guodėsi, jog kai 
kurių giminės ir artimieji pa
dėjo galvas Laisvės kovose.

Pirmieji ir paskutinieji?
Švietė saulė. Oras buvo pui

kus, kaip pagal užsakymą. Lie
tuviai, besilankantys užsie
niuose, jau nieko nebestebi
na. Tačiau ir Hamiltone, kaip 
ir kituose aplankytuose mies
tuose, mes, Lietuvos partiza
nai ir tremtiniai, buvome pir
mieji. Ar bus kiti — tokie pa
tys — dar kada nors, abejoja
me. Šilietis Vytautas Balsys 
(jis tarp mūsų vyriausias), lyg 
patvirtindamas tas abejones, 
Hamiltone už scenos truktelė
jo mane už rankovės:

— Klausyk! Gali visko būti. 
Mano galva plyšta ... Veržia 
kaip replėm. Svaigsta.

“Šilas” po koncerto Kanados Hamiltone su vietos veikėjais Nuotr. S. Sendžikienės

— Masažuok! Laikykis, bro
li...

Jie laikosi. Iš paskutiniųjų. 
Ryjame tabletes. Ne juokai, 
juk mūsų sveikatos neap
draustos. Vos paeina Marija 
Gražulienė. Sužeistą koją ge
lia Skaržinskui. O Juozas Šar- 
kauskas, tas pats iš reanima
cijos, vis spaudo krūtinę ir dū
sauja. Mes nelinksmai juokau
jame: “Kaip nors. Partizaniš
kai. Dar vienas žygis. Už Tė
vynę!” Svarbiausia — čia mus 
myli.

O myli — ir dar kaip! Hamil- 
toniečiai glėbesčiuoja, ploja, 
kartu su mumis dainuoja. Ne
apsieina be ašarų. Į Hamilto
ną su pilnais krepšiais iš St. 
Catharines atvyko Sofija ir 
Juozas Sendžikai ir dar kele
tas jų kaimynų. Tie krepšiai
— mums. Po koncerto įvyksta 
trumpa ekskursija į Hamilto
no lietuvių šventovę. Pokal
bis su nuoširdžiu klebonu kun. 
J. Liauba, OFM. Šilti pietūs. 
Jų metu hamiltoniečiai pen
sininkai mus apdovanoja — 
įteikia kiekvienam po voką. 
Ir didelius trispalvius pla
katus — su Hamiltono vaizdais 
ir savo parašais. Kai kurie jų
— aiškiai įskaitomi: Karaliū
nai, Augaičiai, Varanavičius, 

Pargauskai, Žvirblis, Klem- 
kienė, Račkūnienė, Gutaus- 
kienė, Žilvyčiai, Ramanaus
kienė, Jusys, Rickienė, Le- 
parskienė, Liaukus, Ulbinas 
ir kt.

Dar ne viskas: mūsų nuosta
bai visas koncerto Hamiltone 
pelnas (o tai mūsų išvykoje į 
užjūrius — trečias ir paskuti
nis atvejis — po Klivlando ir 
Wasagos) skiriamas mums, ši
liečiams. Pradžioje dėl to jau
čiamės nepatogiai, nes pini
gus už koncertus Kanadoje, 
Vyt. Kulnio nurodymu, reikia 
parvežti į Čikagą (JAV LB ren
gėjams už išlaidas). Bet užsi
spyrę hamiltoniečiai apie tai 
net girdėti nenori:

— Čia jums! Ir tik jums! — 
ant iš anksto surašyto doku
mento paima mano parašą. 
(Kiekvienam tenka po 125 ka- 
nadietiškus dolerius, kuriuos 
čia pat Marija Gražulienė iš
dalina “Šilo” nariams). Atsi
sakyti — neimti reikštų įžeisti 
hamiltoniečius. (Jie su čikagie- 
čiais tarpusavyje išsiaiškins. 
Taip vėliau ir išėjo — nesusi
pratimų nebuvo).

Išvykstame iš Hamiltono 
tarsi gimines aplankę. Ar be
susitiksime kada, broliai?

Ateina valanda atsisveikinti 
ir su Torontu. Ir kita Didžių

jų ežerų puse, per Detroitą, 
sugrįžti į kelionės pradinį taš
ką — Čikagą. Pavargome. Mū
sų troškimas vienintelis — 
gyviems pasiekti Lietuvą. Iš- 
lydintys kanadiečiai bičiuliai 
spaudžia rankas, apdovanoja 
gėlėmis ir bučiniais.

Autobusiukas šauna iš Rau
dono Klevo šalies. Sudie, Ka
nada!

“Šilo” nariai, ką tik atvykę į Detroitą 1995.III.25 Nuotr. J. Urbono

Šviečia saulė Detroite

Šimtai mylių Mičigano vals
tijos greitkeliais. Laukai. 
Ūkiai. Miestai ir miesteliai. 
Pakelių restoranai su ameri
kietiškosios civilizacijos ste
buklais, prie kurių greitai pri
pranti. (Pakiši rankas po kra
nu — bėga vanduo, atitrauki — 
nustoja. Eini pro duris — jos 
pačios atsiveria prieš tave). 
Gyvenimas — šventė. Ne kelio
nė, vis dėlto, o pasaka. Kokia 
tu nuostabi, Amerika! Gaila, 
mes paukščiais klajūnais pra- 
skrendame per tave. Trumpas 
pavasario džiaugsmas.

Prieš akis — Detroito dan
goraižiai. Slenka lietaus de
besys padangėje. Miestas su 
priemiesčiais turi per 4 mili-
jonus gyventojų. Įsikūręs tarp 
Hurono ir Erio ežerų. Stam
bus pramonės, ypač automobi
lių, gamybos centras. Sakoma, 
gal nuo ežerų artumo, Detroi
te dažnai lyja. Bet mums atvy
kus prie Dievo Apvaizdos pa
rapijos šventovės, ryškiai su
spindo debesų išprausta sau
lė. O su šypsenomis ir gėlėmis 
laukė broliai lietuviai. Gam
tos šiluma sutapo su širdžių 
jausmais.

(Bus daugiau)



125 pasako ja ap>ie save
Išeivijos rašytojai apie savo gyvenimus stambiame leidinyje

K. BARĖNAS

Turbūt tiesa, kad tik lietu
viai mėgsta leisti knygas, ku
riose spausdinamos rašytojų 
autobiografijos ir fotografi
jos. Nemačiau ir negirdėjau, 
kad, sakysim, britai tokias leis
tų. Jeigu tie didieji kraštai 
sektų lietuvių pavyzdžiu, 
jiems, žinoma, tektų leisti po 
keletą ar keliolika su tokiomis 
autobiografijomis knygų. Kas 
kita lietuviai, kurie turi tik 
vieną kitą šimtą rašytojų, tai 
jie paprastai išsitenka ir vie
noj knygoj.

Tokių knygų pradininku Lie
tuvoje rėkia laikyti poetą Ka
zį Binkį. Jis gi paruošė vienus 
ir paskui kitus “Vainikus”, bet 
labai pasvėręs į tas knygas pri
ėmė poetus. Ką priėmė, tai tas 
turėjo būti jokių abejonių ne
keliantis tikras kūrėjas. Tarp 
jų gal pasitaikė vienas kitas ir 
tokių, kurie dar mažai tebuvo 
pasireiškę, bet K. Binkis matė 
viltį teikiantį jų talentą. K. 
Binkis, tiesa, vien poetams 
paskyrė tas dvi knygas, prozi
ninkais nesirūpino.

“Vainikus” sekė jau kitų pa
ruoštos tokio pobūdžio antolo
gijos. Sovietiniais laikais irgi 
tokios knygos buvo leidžiamos. 
Pirmoji išleista tik 1957 m. Ta
da jau buvo labiau pradėję 
reikštis jaunesni rašytojai. 
Didžioji dalis vyresniųjų fron
tui artėjant pasitraukė į Vaka
rus, kita dalis išgabenta į Sibi
rą. Ankstyvaisiais pokario me
tais Lietuva turėjo tik saują ra
šytojų, o su tiek nebuvo kaip 
prisistatyti visuomenei ir teko 
laukti net keliolika metų, kol 
jaunimas pramoks rašyti. J

Kanados lietuvių aktoriai, dalyvavę Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės 
“Pinigėliuose”, kurie buvo vaidinami bendrom jėgom su Šiaulių dramos 
teatro aktoriais ir Hamiltono lietuvių dramos grupe “Aukuras”. Iš kairės 
LAISVIS ŠIRVINSKAS (Jonas Normantas), buvęs Šiaulių dramos teatro 
aktorius, ALINA ŽILVYTIENĖ (Magdalena Laukaitytė) ir LILĖ LIAU- 
KUTĖ (Birutė Karaitytė) - abi “Aukuro” aktorės Nuotr. R. Choromanskio

Maža
Aš tokia maža- 
Čia pušys, saulė, 
Čia dienų tėkmė 
Ir paukščio skrydis. 
Gyvybe alsuoja 
Didelis pasaulis, 
Po pušim skruzdės, 
Takelio brydės.

Aš tokia maža 
Prieš Tavo valią, 
O dalia dalužė 
Žemėje karti, 
Nieko be Tavęs 
Pakeist negalim, 
Be Tavęs mes - 
Nieko neverti.

Aš tokia maža - 
Pražysta sodai, 
Obelys sūpuoja 
Laivą debesų, 
Be Tavos palaimos 
Dūžta mano godos, 
Dulkelė prie kelio 
Be Tavęs esu.

Pavargę metai
Pavargę metai 
Sutupia i tylą, 
Pritilę klausos 
Vėjo ir dangaus, 
Jų baltos mintys 
Auga, kyla. 
Kur jie, atklydę, 
Prisiglaus?

Saulėlydžiai, 
Pušų ošimas, 
Gėlės varpelis 
Po medžiu
Sušils

1967 m. išleistąją pateko ir iš 
Sibiro grįžusieji - A. Miškinis, 
J. Graičiūnas, K. Inčiūra. Iš
spausdinta taip pat jau seniai 
nužudyto Kazio Jakubėno au
tobiografija. Kai kas, žinoma, 
ir tada nepateko į tokius lei
dinius - Juozas Žlabys-Žengė, 
Kazys Jankauskas ir kt.

Jeigu tokia lietuviška tradi
cija, tai gal nėra ko stebėtis, 
kad išleista knyga su svetur 
gyvenančių ir gyvenusių lietu
vių rašytojų autobiografijomis. 
Ji pavadinta: “Egzodo rašyto
jai. Autobiografijos”. Nors pa
žymėta, kad išleista 1994 m., 
bet LRS (Lietuvos rašytojų są
junga) pirm. Valentinas Sven- 
tickas rašė, kad pirmieji eg
zemplioriai gauti tik 1995 m. 
vasario viduryje.

Gal šiek tiek nuostabu, kad 
išleido Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla ir net 5.000 egz. 
Jei svetur būtų leista, tai apie 
tokius kiekius nebūtų buvę ga
lima net išdrįsti pagalvoti. Sto
rumu ji pralenkia ligi šiol iš
leistas visas kitas tos rūšies 
lietuviškas knygas - 877 pusla
piai. Ir kaip čia ji iš tikro ne
bus tokia storulė, jeigu į ją su
telkti net 125 rašytojų pasipa
sakojimai apie save arba šiaip 
kuria jiems aktualia tema.

Kas ten ką berašytų reikėtų 
sutikti, kad knyga įdomi. Įdomi 
jau ir dėl to, kad čia rašo net 
125. Galėtų būti įdomu, jei tik 
keli dideli pasakoriai smul
kiau dėstytų savo gyvenimo ir 
darbų istorijas, bet čia turime 
progos susipažinti su daugeliu, 
beveik su visais, kurie čia 
mums knygas rašė.

Vaikystės atminimais 
Po juodu debesiu 
Skaudžiu.

Pavargę metai — 
Mano paukščiai, 
Sustokit, nors lėčiau . . . 
Meldžiu . . .

Išnykstat toliuos, 
Ištirpstat aukščiuos 
Ir nesustojai 
Po medžiu . . .

Mokykla
Čia - vaikystės tąsa, 
Neužaugančios raidės, 
Žodžiai, šypsenos, meilė 
Mažučio žmogaus. 
Paslaptinga aušra 
Aušta vasaros, baigias 
Po rugsėjų vėsa, 
Po palaima dangaus.

Po skubėjimu metų, 
Po vėju, po saule. 
Po rugpjūčio žvaigždėm. 
Po gerumo tiesa.
Be suktybės, be melo, 
Klastos, be apgaulės 
Tu - pavargusioj žemėj 
Palaimos šviesa.

Mano dienos ir naktys. 
Apsunkusios mintys 
Ir malda, 
Vakarinė, tyli.
Tavo meile dvasia
Gali augti ir kilti 
Ir pavargti
Po metų našta negali.

Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva

Daug pristatyta, bet yra ir ne
patekusių gyvųjų, o ypač daug 
mirusiųjų. Pasigendama Aloy
zo Barono, Juozo Krumino, 
Juozo Tysliavos, Stasio Lau
ciaus, Antano Rimydžio, Ju
liaus Kaupo, Antano Jasmanto, 
Antano Rūko, Jono Griniaus, 
Vinco Ramono ir kai kurių ki
tų. Pavardės rodo, kad tai vis 
tokie kūrėjai, kurie savo kūry- 
niais yra rimtai įsirašę lietu
vių literatūros istorijon. Ma
tyt, neturėta, kas galėtų atsi
dėjęs paieškoti jų autobiogra
fijų ar sulipdyti iš laiškų ar 
kokių užrašų pasisakymus 
apie save, kaip su keliais pada
ryta šioje knygoje.

Šios knygos pradininkas yra 
Algirdas Titus Antanaitis, ra- 
šinėjęs Lietuvoje leistame žur
nale “Knygnešys” apie svetur 
leidžiamas knygas ir jų auto
rius. Jis pagaliau ėmė kalbinti 
rašytojus, kad jie duotų auto
biografijas, o kai jos buvo su
rinktos, redagavimo darbo 
ėmėsi “Vagos” leidyklos redak
torė Aldona Mickienė, o LRS 
leidykla sutiko išleisti. Štai 
taip, banaliai šnekant, ir įsi- 
amžinom tie 125.

Patekti į tą storą knygą ra
šančiam, atrodo, kliūčių ne
buvo - niekas atrankos neda
rė. Jei dalis tų rašančiųjų pa
liko už durų, tai, matyt, ne ko
kia nors atranka kalta. Kas 
gi būtų išdrįsęs neįjungti į 
tą pirmą tokią ir tikriausiai 
paskutinę tų jau mirusių, ku
rių pavardes suminėjome? O 
tų mažiau pasireiškusių, ko
kių keletui duota knygoje vie
tos, nepatekusių dar ir irgi 
būtų namaža.

Išėjo, žinoma, tokia knyga, 
kokią bus pasisekę suorgani
zuoti, o leidyklai ir surizikuo
ti šiais nedėkingais laikais 
išleisti. Jau minėjau, kad ji 
turėtų būti įdomi, nes daug vi
sokiausių duomenų apie ra
šytojus.

Įpratęs prie knygų ir turė
jęs su jomis nemaža reikalų, 
rodos, buvau apsipažinęs ir 
su jų autoriais ir ne apie 
vieną jų žinojau šiek tiek dau
giau negu vien sausi enciklo
pediniai duomenys. Tačiau 
šioje knygoje ir apie tuos už
tinku tokių dalykų, kokių ne
žinojau. Štai kad ir ta Jono 
Aisčio senų metų istorija su 
tuo Kossu, kurį jis buvo pri
silipdęs prie pavardės (tada 
buvo jis Aleksandravičius, ne 
Aistis). Dėl to Kossu anuomet 
net susivaidijo su kalbininku 
prof. J. Balčikoniu. Dabar 
spausdinamoje autobiografi
joje Kossu atsiradimas prie 
pavardės pagrįstai išaiškintas.

Rodos, gana neblogai pažįs
tame didelį pasakorių Jurgį 
Jankų, kuris nepašykšti kar
tais ką nors prasitarti ir apie 
save. O kas gi ligi šiol žinojo 
tą mistišką atsitikimą Kaune, 
kai nepažįstamas žmogus pase
kė jį ir patarė pasitraukti iš 
Lietuvos, padėdamas apsi
spręsti. Rašytojas net spėja, 
kad tasai geradaris bus buvęs 
busimojo sovietinio režimo ša
lininkas.

Tačiau kur čia, žinoma, apie 
kiekvieną atskirai ką nors užsi
minsi. Skaitai apie visus iš ei
lės, sustodamas gal dėl ko nors 
nustebęs ar gėrėdamasis. Va, 
Liudas Dovydėnas užsimena li
teratūrą, bet plačiau dėsto vi
suomeninę ir politinę veiklą. 
Agnė Lukšytė aiškina kalbos 
reikalus ir rašytojo pasirin
kimą. Birutė Pūkelevičiūtė 
įdomiai pasakoja apie savo 
teatrinę veiklą, Julija Švabai- 
tė-Gylienė kelia aikštėn sun
kiai sprendžiamą ir dirban
čios ir vaikus auginančios ra
šytojos klausimą, Sonė Pipi- 
raitė-Tomarienė pasiskundžia 
jai parodytų tautiečių priešiš
kumu, kad duodavo savo kūri
nius išleisti sovietinei Lietu
vai. Sakyčiau, kad visokias 
problemas kelia daugiau mo
terys.

Paskutiniu knygoje eina 
neseniai miręs Leonardas Žit
kevičius. Pateiktas trijų 
posmelių jo eilėraštis “Vis 
dar jaunas” apie save ir trys 
eilutės biografinių duomenų. 
Nuo pat Kauno laikų palaikė
me su juo ryšį; Austrijos sos
tinėje ne tik susitikę buvome, 
bet turbūt porą naktų kartu 
praleidome to miesto Rytų sto
ties laukiamojoje salėje išsi
tiesę ant grindų. Skaitydamas 
jo knygų sąrašą, prisiminiau

Iš po ADOLFO TERESIAUS ADŽIO kirvio ir kalto kietame Berčiūnų 
medyje ryškėja ne tiktai Kristaus, bet ir romėnų figūros

Lietuviškoji architektūra
JONAS LADYGA

Meno kritikas dail. V. K. Jo
nynas (“Aidai”, 1954 m. 8 nr.) 
parašė išsamią studiją lietu
viškosios architektūros klau
simu. Noriu pacituoti kai ku
rias šio straipsnio vietas.

Pokario metais ir vėliau iš
eivijoje architektai — V. Du
beneckis, J. Mulokas, J. Lady- 
ga, St. Kudokas sukūrė švento
vių projektus, panaudodami 
lietuviškos architektūros 
bruožus.

Taip rašė dail. V. K. Jony
nas:

“1942 m. buvo nusistatyta Šiau
lių mieste įkurti naują parapiją, 
kurios steigimu Kauno arkivys
kupas J. Skvireckas pavedė rūpin
tis kun. P. Dzegoraičiui, dabar 
gyvenančiam Toledo, O.

Šios bažnyčios projektą sukūrė 
arch. Jonas Ladyga (žiūr iliustr.), 
o kun. P. Dzegoriaičio sukvies
tas inžinierių posėdis projektui 
pritarė rasdamas, kad ‘pastarasis 
galima įvykdyti ir mūro statybo
je’.

Kaip iš bažnyčios projekto ga
lima spręsti, ji sukurta taip pat 
iš būdingųjų lietuvių liaudies 
architektūros pradų, tačiau pri
taikyta vietos ir techniškiems 
medžiagos reikalavimams.

Pabrėžtina, kad kun. P. Dzego- 
raitis pats dėjo pastangų į baž
nyčią įnešti savo lietuviškos ar
chitektūros, o jos viduje norėjo 
sutalpinti kiek galima daugiau 
savo tautos praeities. Jo paties 
žodžiais tariant: ‘Bažnyčia buvo 
numatyta statyti mūrinė, tik iš 
lietuviškos medžiagos, su aukso- 
gintaro altoriumi..

Dubeneckio, J. Ladygos ir J. 
Muloko bažnyčių projektai susi
kalba lietuviškosios architektū
ros kalba, nes juos riša bendri 
įkvėpimo šaltiniai.

Tiesa stilistiniu atžvilgiu jie 
yra kiek skirtingi, kaip turi laiko 
bei vietos skirtumų pati mūsų 
liaudies architektūra. Jei Dube
neckio projektas yra artimiau
sias mūsų buvusioms medinėms 
bažnyčioms, tai šias stilistines 
savybes nemaža nulėmė ir pati 
medžiaga — medis. J. Ladygos 
projektas nuo medžio architek-

Archit. J. Ladyga - Šiaulių miesto 
Šv. Dvasios parap. šventovės pro
jektas (1942 m.)

skaitęs ką tik išleistą jo vers
tą Ilsės Linck knygutę vaikams 
“Septyni Krauziukai”.

O visą tą knygą skaitydamas 
prisiminiau, jog prieš keletą 
metų Britanijos Nottinghame 
gyvenąs ir dabar dažnai laik
raščiuose visokiausius klausi
mus keliantis Juozas Domeika 
paskelbė duosiąs 4.000 svarų 
premiją leidiniui, kurio lietu
vių kalba bus švari. Na, sakau, 
čia gi rašytojų pasisakymai, vis 
švariai lietuviškai parašyti.

Archit. Dubeneckis - Karmėlavos 
šventovės projektas (1919 m.)

tūros nutolsta, bet stilistinėmis 
savybėmis išlieka ištikimas liau
dies architektūrai. Pagrįstai ir 
drąsiai J. Ladyga panaudoja baž
nyčios frontone keturias profi- 
liškai niuansuotas keturkampes 
kolonas, kurios taip būdingos se
najai Rumšiškių bažnyčiai (žiūr. 
P. Galaunės ‘Lietuvių liaudies 
menas’) ir iš dalies mūsų klėtims. 
Šone pastatytas bažnyčios bokš
tas nubaigiamas koplytstulpių 
junginiu, kuris turi aiškų ryšį su 
mūsų kryžiais.

J. Muloko Marquette Parko baž
nyčios projektas stilistiškai skir
tingas nuo pirmųjų dviejų. Jei La
dygos projekte jaučiama šaltesnė 
klasinės architektūros įtaka, tai 
J. Mulokas šį klasicizmą sušildo, 
įvesdamas lenktas linijas, kurios 
patį projektą daugiau glaudžia 
prie barokinio.”

Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų draugija išeivijoje 
skelbė konkursą lietuviško 
gyvenamojo namo projektui 
paruošti. Tame konkurse da
lyvavo 45 asmenys (susidomė
jimas didelis). Pirmoji premi
ja paskirta projektui (J. Mu
lokas), kuriame daugiausia 
įjungta būdingųjų savosios 
architektūros bruožų. Linkė
tina, kad laisvos Lietuvos 
architektai atkreiptų dėme
sį į lietuvišką architektūrą.

Archit. J. Mulokas - Čikagoj 
Marijos Gimimo parap. šventovės 
projektas

Tad leidykla galėtų paprašyti 
jai paskirti tą sumą. Tik ir man 
pačiam vis užliūva tas “egzo
das” antraštėje. Rodos, ėmė ir 
apgadino visą lietuvišką košę. 
Kaip ten organizatoriai beaiš
kintų to “egzodo” būtinumą, 
nelimpa jis prie lietuviško 
liežuvio, ir gana. Stebino tas 
“egzodas” ir anos svetur su
kurtos lietuvių literatūros 
istorijai skirtos knygos pava
dinime. Tarytum lietuviai ne
turėtų savo reikalingų žodžių.
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Čikagietė Danutė Brazytė-Bin- 

dokienė 1964 m. yra išleidusi jau
niesiems skaitytojams skirtą nuo
tykių knygutę “Baltosios pelytės 
kelionę į mėnulį”. Dabar jos ant
rąją laidą nutarė išleisti JAV LB 
švietimo taryba.

Instrumentinį vokalinį an
samblį Čikagoje suorganizavo 
čia įsikūrę penki jauni profesiniai 
muzikai iš Lietuvos. Ansambliui 
vadovauja kompozitorius Petras 
Garšva. Jame, be paties vadovo, 
dainuoja ir visi kiti — Algiman
tas Bemiškis, Alfonsas Seniūnas, 
Linas Sprindys ir Nijolė Penikai- 
tė. Jie yra baigę Lietuvos muzi
kos akademiją, išskyrus jauniau
sią narį L. Sprindį. Naujasis an
samblis iš kitų išsiskiria “Gim
tinės toliais” pavadinta progra
ma. Armonika groja A. Barniškis, 
akordeonu — P. Garšva, gitara — 
A. Seniūnas. Darbas buvo pradė
tas pirmuoju “Gimtinės tolių” 
koncertu sausio 22 d. didžiojo
je Jaunimo centro salėje. Skam
bėjo lietuvių liaudies dainos ir 
originalūs Lietuvos kompozito
rių kūriniai, ansambliui pritai
kyti vadovo Petro Garšvos.

Vysk. Antanas Baranauskas, 
talentingasis “Anykščių šilelio” 
autorius, gimė 1835 m. sausio 17 d. 
Tad datos neturintis jam skirto 
minėjimo aprašymas Australijos 
lietuvių savaitraščio “Mūsų pas
togė” gegužės 1 d. laidoje turbūt 
buvo susietas su šio poeto 160- 
tosiomis gimimo metinėmis. Mi
nėjimą Lietuvių namuose Sidny
je surengė Albino Giniūno vado
vaujama Lietuvių katalikų kul
tūros draugija. Iš tikrųjų šiuo ren
giniu savo idėjas įgyvendino dr. 
Genovaitė Kazokienė, pasikvie
tusi “Sutartinės” dinininkes I. 
Brilienę, J. Burokienę, M. Cox,
I. Dudaitienę, N. Jurkšaitienę, 
L. Gaidžionienę, M. Karpavičie- 
nę, M Kavaliauskienę ir M. Reis- 
gienę, kaitovus D. Gailiūnienę,
J. A.Jū gį, A. Juškienę ir A. Šat
kauską. Salėje buvo “prisodinta” 
Anykščių šileliui atstovaujančių 
“medžių”. Dr. G. Kazokienė, 
minėjimo dalyvius pakvietusi pa
sivaikščioti po tą “šilelį”, kalbė
jo apie vysk. A. Baranauską, ana
lizuodama jo kūrybinį palikimą. 
Dainomis jai talkino “Sutartinė”, 
poemos “Anykščių šilelis” ištrau
komis - skaitovai. Minėjimą įva
diniu žodžiu pradėjo Lietuvių ka
talikų draugijos sekr. Elena Ba- 
dauskienė, padėka šio vakaro da
lyviams ir programos atlikėjams 
užbaigė pirm. Albinas Giniūnas.

Keturiasdešimt antroji Euro
pos lietuviškųjų studijų savaitė 
liepos 30 — rugpjūčio 6 d.d. įvyks 
Vokietijos Huettenfelde, Vasario 
šešioliktosios gimnazijos Romu
voje, 68623 Lampertheim, Lor- 
scherstr. 1. Savaitės organiza
toriai yra miuncheniečiai Alina 
Grinienė ir inž. Robertas Šnei
deris. Dalyvius registruoja ir 
informacijas Vokietijoje teikia 
A. Grinienė šiuo adresu: Frau A. 
Grinius, Diamantstr. 7, 80995 
Muenchen. Tel. 089-1504471. 
Programos vadovai (moderato
riai) yra Darius Kuolys Vilniu
je ir Vincas Natkevičius Viern- 
heime. Paskaitas ir pranešimus 
skaitys: “Penkiasdešimt metų 
didžiajam lietuvių egzodui ir 
kas toliau?” — Vincas Bartuse
vičius (Wittlich), “Lietuvos mo
teris: tarp virtuvės ir partijos”
— Viktorija Daujotytė (Vilnius), 
“Žvilgsnis į Juozo Griniaus filo
sofiją” — Vincas Natkevičius 
(Viernheim), “Kodėl Lietuvos 
kultūrininkai bijo Bažnyčios?”
— Vaidotas Žukas (Vilnius), “Vy
tautas Vaitiekūnas ir jo paliki
mas” — Antanas Sabalis (Niujor
kas), “O. Milašius, iš gimtosios 
padangės bežiūrint, ir pasikalbė
jimas apie paryžiečius iš tos pa
čios padangių mėlynės” — Žibun- 
tas Mikšys (Paryžius), “Atlydžio 
metas Lietuvoje po Stalino mir
ties” — Vytautas Kubilius (Vil
nius), “Šiuolaikiniai Lietuvos fi
losofai” — Tomas Sodeika (Kau
nas), “Lietuvos politinės parti
jos 1990-95” — Virginijus Valen
tinavičius (Vilnius, Praha), “Or
ganiškos valstybės samprata Lie
tuvoje: kūrėjai, raida, vertini
mai” — Algimantas Jankauskas 
(Vilnius), “Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos tradicija ir šian
dieninės Lietuvos raidos kryptis”
— Darius Kuolys (Vilnius). Tradi- 
cinėn “Tėvynės valandėlėn” ir į 
literatūros vakarą buvo pakvies
tas Justinas Marcinkevičius, ta
čiau paskutiniame pranešime mi
nimas tik poetas Marcelijus Mar
tinaitis. Koncertą yra įsipareigo
jusi surengti iš JAV atskrisianti 
sol. Audronė Gaižiūnienė, so
pranas.

Geriausio lietuviškosios dra
maturgijos kūrinio pastatymo 
konkursą šiais metais paskelbė 
Lietuvos kultūros ministerija, 
Lietuvos rašytojų sąjunga, Li
teratūros ir tautosakos insti
tutas, leidykla “Scena”, Teat
ro ir kino rėmimo fondas. Numa
tytos dvi pirmosios premijos po 
6.000 litų ir dvi antrosios po 
4.000 litų už geriausią režisūrą. 
Planuojamos ir dar dvi premijos 
po 1.000 litų geriausio veikalo 
autoriams ir geriausiai vaidme
nį atlikusiems aktoriams.

Rašytojos Šatrijos Raganos 
(Marijos Pečkauskaitės) net trys 
sukaktys gegužės pradžioje buvo 
paminėtos Mažeikiuose. Dvi joms 
skirtas meno dienas ten surengė 
Vilniaus dailės akademija, Že
maičių akademija ir Mažeikių 
muziejus. Tos trys Šatrijos Ra
ganos sukaktys — mirties šešias- 
dešimtpenkmetis, atsikėlimo į Ži
dikus aštuoniasdešimtmetis ir pra
dėtos kūrybos lietuvių kalba šimt
metis. Specialų koncertą Mažei
kių muzikos mokykloje surengė 
Vilniaus dailės akademijos cho
ras “Langas”. Vilniškė akademi
ja taipgi surengė keturias paro
das Mažeikių muziejuje: savo 
prof. Felikso Daukanto — gin
tarinių papuošalų, prof. Kosto 
Dereškevičiaus — pusiau abstrak
tinių darbų, Vilniaus dailės aka
demijos fondų — “Moteris grafi
koje ir tapyboje”, akademijos 
studentų — tapybos, grafikos ir 
skulptūros kūrinių. Šatrijos Ra
ganos kūrybai buvo skirta spe
ciali konferencija, kurioje Vil
niaus universiteto prof. Vikto
rija Daujotytė padarė pranešimą 
“Šatrijos Ragana — Žemaitijos 
rašytoja”, remdamasi jos apysa
ka “Sename dvare”. Kitus aspek
tus liečiančion Šatrijos Raga
nos aptartin įsijungė Vilniaus 
universiteto studentai Kristina 
Mačiulytė ir Rimas Žilinskas. Ta
da Židikuose buvo aplankytas me
morialinis Šatrijos Raganos mu
ziejus.

Tradicinį folklorinį festivalį 
“Skamba skamba kankliai” jau 
dvidešimtąjį kartą gegužės 23-28 
d.d. vilniečiams surengė Vilniaus 
miesto savivaldybės kultūros ir 
meno skyrius su Lietuvos liaudies 
kultūros centru. Šio populiaraus 
ansamblių renginio dvidešimtme
tį atspindėjo “Lango” galerijoje 
surengta paroda. Festivalyje da
lyvavo folkloriniai ansambliai iš 
visos Lietuvos, o svečių buvo su
silaukta iš Belgijos, Vokietijos 
ir Latvijos, koncertą surengusių 
Lietuvos ryšininkų kultūros rū
muose. Vilniaus universitetui 
priklausančioje Šventų Jonų šven
tovėje netgi įvyko ir katalikų 
liaudiško giedojimo valanda, 
Vilniaus universiteto teatro sa
lėje — tradicinis sutartinių va
karas. Pilies gatvėje vilniečių 
bei jų svečių laukė nuotaikinga 
tautodailės mugė, Lietuvos tau
todailininkų sąjungos galerijo
je — konkursinė vytinių juostų 
paroda. Vilniaus tautinių bend
rijų stilizuotoje popietėje da
lyvavo rusų, lenkų ir ukrainiečių 
ansambliai. Dvidešimtasis folk
lorinis festivalis “Skamba skam
ba kankliai” Vilniuje buvo baig
tas visų jame dalyvavusių ansamb
lių gegužine Sereikiškių parke.

Žemaitės (Julijos Beniuševi- 
čiūtės-Žymantienės) 150 metų 
gimimo sukakties pagrindinė mi
nėjimų dalis birželio 4 d. įvyko 
jos gimtojoje Bukantėje, dabar
tiniame Plungės rajone. Minėji
mui buvo pasirinktas memoriali
nis Žemaitės muziejus. Šios su
kakties proga muziejus buvo pa
pildytas keliais anksčiau nero
dytais daiktais iš Žemaitės tro
bos Bukantėje. Minėjiman buvo 
atvykę du Žemaitijoje gimę Vil
niaus universiteto profesoriai — 
Donatas Sauka ir Viktorija Dau
jotytė. Jiedu pabrėžė, kad Lie
tuva turi išsaugoti dar likusius 
Žemaitės pėdsakus. Tokiai min
čiai buvo skirtas ir lakūno S. 
Kasparavičiaus, Žemaičių kultū
ros draugijos pirmininko, “Alkos” 
muziejaus direktoriaus, mažu lėk
tuvu atskraidintas ir išmestas 
sveikinimas sukakties rengėjams 
bei dalyviams. Pastaruosius že
maitiškomis dainomis linksmino 
folkloriniai Plungės ir Plate
lių ansambliai, iš Telšių atvež
tas Žemaitės teatro “Piršlybų” 
spektaklis. Telšiuose, “Alkos” 
buities muziejuje, dvi dienas 
vyko mėgėjiškų teatrų festiva
lis “Nuogne graži Žemaitėje”. 
Paminklinis Žemaitei skirtas ak
muo atidengtas Šėmuose, Telšių 
rajone, kur jai teko praleisti 
gražiausius jaunystės metus pas 
dėdienę.
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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.

Lietuvos sportiniam gyvenimui prisiminti išleisti pašto ženklai: kairėje 
XVII žiemos olimpinės žaidynės Norvegijoje 1994 m; dešinėje IV-tosios 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje Nuotr. M. Pranevičiaus

©^SI’OlilAS
Europos krepšinio pirmenybės

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

□ ELECTRICAL
OVL 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) . Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

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

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

A A ■ |N THE 
vvori n” 

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

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

Birželio 21 d. Atėnų Olimpinio 
stadiono salėje, talpinančioje 
20,000 žiūrovų, prasidėjo Euro
pos krepšinio pirmenybės, su
traukusios stipriausių valstybių 
rinktines. Pirmame varžybų rate 
buvo dvi 7 komandų grupės. Lie
tuvos pusėje žaidė: Graikija, Iz
raelis, Italija, Jugoslavija, Šve
dija ir Vokietija.

Šių metų pirmenybėse kovoja
ma ne vien tik dėl Europos čem
piono vardo. Varžovai stengiasi 
patekti bent į pirmąjį Europos 
ketvertuką, duodantį jiems teisę 
vėliau dalyvauti ir 1996 m. Atlan
tos olimpiadoje.

Prisiminus, kad praėjusiais me
tais Lietuva nesikvalifikavo į Pa
saulio krepšinio pirmenybes, da
bar buvo ypatingai stengtasi. Pa
sisekė su Lietuvos profesionalais. 
Atėnuose pasirodė: A. Sabonis - 
geriausias šių metų Europos cent
ro puolėjas, Š. Marčiulionis - pa
tikimas NBA lygos gynėjas bei 
“nesenstantis” R. Kurtinaitis. 
A. Karnišovas, sėkmingai žaidęs 
Setton Hall universitete, taipgi - 
Lietuvos rinktinėje. Apgailėtina, 
kad talentingas vidurio puolėjas 
Žydrūnas Ilgauskas Atėnuose da
lyvauti negalėjo. Birželio 28 d. jis 
jau įsijungė į NBA lygą (Seattle 
Supersonics). Žaidynių pasekmės 
vėliau įrodė, kad suminėti 4 žai
dėjai ir sudarė Lietuvos rinkti
nės pagrindą Atėnuose.
Nors rinktinės sąraše buvo ir jau
nosios kartos atstovų, tačiau jie, 
kartu su veteranu Chomičium, be
veik nežaidė. Mūsų komandai va
dovavo V. Garastas.

Atrankos rate Lietuva pralaimė
jo tik Jugoslavijos rinktinei (89:70). 
A. Saboniui tada teko žaisti pri j 

Divač - NBA lygos centro puolė
ją. Likusiose penkiose “A” grupės 
rungtynėse Lietuva pasiekė užtik
rintas pergales: Lietuva - Vokie
tija baigėsi 96:82 pasekme, Lie
tuva - Graikija 89:73, Lietuva - 
Italija 80:69, Lietuva - Švedija 
96:73 ir Lietuva - Izraelis 91: 75.

Artūras Karnišovas 122 taškai, 
Šarūnas Marčiulionis 105, Arvy
das Sabonis 95 ir Rimas Kurti
naitis 52.

Birželio 28 d. užsibaigus abie
jų grupių tarpusavio susitikimams, 
paaiškėjo ir sekančio rato var
žovai. “A” grupės pirmaujantis 
ketvertukas lygiavosi taip: Jugos
lavija, Lietuva, Graikija ir Itali
ja. “B” grupė: Kroatija, Ispanija, 
Rusija ir Prancūzija.

Birželio 30 d. prasidėjo čempio
nato ratas. Keičiasi ir žaidimo 
taisyklės. Pirmo susitikimo pra
laimėtojai jau iškrinta, o pasili
kusios keturios komandos, čem
pionato varžybose, 1996 m. ke
liauja ir į Atlantos olimpiadą. 
Sekančios dvi pergalės Atėnuose 
valstybinei rinktinei jau sutei
kia Europos čempiono titulą.

Lietuvos rinktinės vyrams, lau
kiant pirmojo susitikimo čempio
nato rate, įtampa didėjo. Jie ne- 
noroms prisiminė Barcelonos 
olimpiadą ir bronzos medalių 
rungtį. Tada “Suvienytos valsty
bės” (Rusija), pralaimėjo Lietu
vai tik keturių taškų skirtumu. 
Pamiršti tai nėra lengva žiūrint 
į būsimų rungtynių lentelę.

Sentimentų nesuprantanti pir
menybių informacija Atėnuose 
žiūrovams pranešė: birželio 30 d. 
antroji “A” grupės komanda žai
džia su “B” grupės trečiąja. Eili
niam žiūrovui f* tai dviejų gerų 
komandų susitikimas, vertas žiū
rovo dėmesio. Lietuvos krepšinio 
mylėtojams - LIETUVA ir vėl var
žosi su RUSIJA.

Laukimo įtampa atslūgo: birže
lio 30 d. Atėnuose Lietuva nuga
lėjo Rusiją 82:71 rezultatu, iško
pė į pirmaeilių komandų ketver
tuką ir užsitikrino dalyvavimą 
1996 m. olimpinėse žaidynėse At
lantoje, GA. JKB

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kulia vien ė
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

ČHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
■■ " 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Baigiantis atrankos ratui ir pa
aiškėjus, kad Lietuva jau į baig
mės grupę pateko, pradėtos taupy
ti ir pagrindinių žaidėjų jėgos. 
Rungtynėse prieš Švediją į aikštę 
jau neišėjo Marčiulionis. Prieš 
Izraelį nežaidė Sabonis. Centro 
puolėjo pozicijoje tada sėkmingai 
pasirodė Gintaras Einikis (21 
taškas).

Atrankos rate, anksčiau sumi
nėtas ketvertukas lygiavosi taip:

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

LEIDĖJAI

Ateitininkų žinios
Ateitininkų federacijos Berčiū

nų vasaros stovykla gyvuoja jau 
daugiau kaip pustrečių metų. Dau
geliui Lietuvos, o ir nemažai daliai 
išeivijos ateitininkų - tai šviesių 
vasaros atostogų prisiminimų 
vieta, suaugusi ir su ateitininkų 
istorija. Čia kryžiavosi kun. A. 
Lipniūno, kun. A. Sušinsko ir dau
gelio kitų Lietuvos ateitininkų 
keliai.

Šiandien Berčiūnų stovyklavie
tė - Ateitininkų federacijos nuo
savybė. Darbų padaryta daug. Kiek 
įmanoma, aptvarkyti nameliai, 
aplinka, didžioji susirinkimų salė. 
Pravesta kanalizacija. Liko tik per- 
tiesti kanalizacijos įrangą per Ne
vėžio upę ir pastatyti perpumpavi
mo siurblį, sutvarkyti vandentie-
kio sistemą. Baigiami gerai sutvar
kyti šiam stovyklavimo sezonui dar 
2 nameliai.

Berčiūnai - Lietuvos ateitininkų 
ir viso ateitininkijos sąjūdžio at
sakomybė jų sutvarkymas - tai mū
sų prestižas Lietuvoje ir Panevė
žyje.

Šią vasarą nelengva. Visoje Lie
tuvoje didžiulė infliacija, o mūsų 
stovykloje pradėti didžiuliai dar
bai, apėmę visą stovyklavietę (ją 
sudaro 2 buvusios didelės stovyk
lavietės). Vasaros metu stovykla
vietė jau bus pilna stovyklautojų. 
Pamainomis stovyklaus jaunučiai, 
Panevėžio vyskupijos moksleiviai 
ir vaikai iš asocialių šeimų. Rū
pestis kyla, kaip išsilaikysim?

Šią vasarą vieno vaiko stovykla
vimo diena kainuos 20 Lt (pernai - 
tik 9,5 Lt). Nuo birželio 1 d. stip
riai šoktelės elektros kaina - mais
to produktų taip pat.

Šiandien, dėkodamas už visą pa
ramą, kurią esame gavę iš išeivijos 
ateitininkų, noriu pateikti lentelę, 
kuri yra tarsi atsiskaitymas už 
darbus, įvykdytus Berčiūnuose. Pi
nigus surinkti darosi vis sunkiau 
ir sunkiau, todėl ir toliau kviečia
me dalyvauti šiuose darbuose.

Aukas galima siųsti Amerikos 
ateitininkų šalpos fondui Lemon- 
te arba tiesiogiai pervesti į mūsų 
sąskaitą: Bankers Trust Company, 
New York, Swift: BKTR US 33 for 
credit to Vilniaus bankas, Vilnius, 
Swift: CBVI LT 2X, account No. 04- 
094-649 for further credit to Atei
tininkų stovykla Berčiūnuose Acc. 
no. 07310007/47085803.

Kun. R. Gudelis, 
stovyklavietės globėjas

Red. prierašas. Pridėtų pajamų- 
išlaidų lentelių duomenimis; 1994 
m. pajamų iš organizacijų bei pa
rapijų aukomis gauta 35.945 Lt. 
(100.000 Lt - iš valstybės biudže
to šventovės statybai). Išlaidų 
1994 m. padaryta 374.000 Lt. Vien 
statybinėms medžiagoms išleista 
164.539 Lt.

Skautų veikla
• Birželio 23 d. Toronto skauti

ninkus aplankė Skautybės fondo 
pirm. v.s. fil. P. Molis ir padarė 
pranešimą apie knygą “Lietuviš
koji skautybė”, kuri turėtų pasiro
dyti metų pabaigoje. Jis pasidžiau
gė Toronto ir Kanados aukotojais 
bei gerai suorganizuotu vajumi.

Atsiųsta jz>sir~niry&ti
FILATELISTŲ ŽINIOS, nr. 1 (34) 

1995 m., Toronto lietuvių filate
listų dr-jos žiniaraštis. Adresas: 
39 Thornbeck Dr., Scarborough, 
Ont. M1G2J7.

LITUANISTICA, nr.2, nr.3, nr.4, 
Lietuvos mokslų akademijos lei
diniai. Red. O. Balkevičienė ir 
A. Juškaitė; liečiamos sritys: is
torija, archeologija, kalba, lite
ratūra, tautosaka, etnografija. 
Leidžia leidykla “Academia” Vil
niuje; spausdina “Aušros” spaus
tuvė Kaune. Vieno nr. kaina 1 Lt. 
Tiražas 520 egz.

IŠ NAUJAUSIOS LIETUVOS IS
TORIJOS (Dokumentų rinkinys), 
Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių s-gos leidinys, Kaunas 1995

BALTIC CONSTRUCTION
Remontas ir nauja statyba gyvenamųjų namų, 
parduotuvių, restoranų, įstaigų ir vasarnamių
• staliaus darbai • vidaus sienų įdėjimas edažymas
• 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 invalidą ir senelių poreikius • nuosavybių priežiūra. • 18 metų 
patirtis • Nemokamas įkainavimas •Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

m., 124 psl. ir viršeliai. Red. D. 
Kuodytė, spausdino Morkūno 
spaustuvė Kaune. Tiražas 5000 egz.

Stefan Cardinal Wyszynski, ALL 
YOU WHO LABOR, darbas ir 
kasdieninio gyvenimo pašventi
mas, 194 psl., kieti viršeliai ap
lankas (dail. J. Barger), pataisy
tas ir papildytas vertimas iš len
kų kalbos. Knyga išleista 1946 m. 
Į anglų kalbą išversta 1960 m. Da
bartinę 1995 m. laidą parengė ir 
išleido Sophia Institute Press, 
Box 5284, Manchester, NH 03108.

Įvadą parašė Lenkijos prezi
dentas Leek Walensa. Savo pra
tarmėje Lenkijos pirmas kardi
nolas Jozef Glemp nurodo, kad 
darbas esąs Dievo dovana. Tuo 
pagrindu remiasi visas knygos 
turinys, padalintas į 22 atski
rus straipsnius.

Knygos autorius Lenkijos kar
dinolas Stefan Wyszynski (Višins
kis), miręs 1981 m., trisdešimt 
dvejus metus buvo Lenkijos ka
talikų vadovas, sugebėjęs derin
ti diplomatiją, politiką ir dvasi
nį vadovavimą, trejus metus kalė
jęs dėl opozicijos prieš komunis
tų valdžią, iki mirties kovojęs už 
žmogaus teises ir krikščionybės 
principus.

Žymūs žmonės knygą vertina ge
rais atsiliepimais, išspausdin
tais pridėtiniame lape. Knygos 
kaina $16.95 (amer.).

11678 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A9

• RE/MAX West Realty Ine.
(2 blokai i vakarus tel 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937, 

nuo Lietuvių namų) ne§joj tel. 41 6 802-1 029, FAX 416 769-1524.

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis

EGLINTON-CALEDONIA rajone parduodamas atskiras 3 vienetų-butų namas. 
Idealus viengungiui išnuomojant 2 butus už $1500 mėnesiui. Įmokėjimas $10,950.
BLOOR-DORVAL-INDIAN RD. rajone & $ 8 atskiras 6 kambarių namas. 
Visai prie požeminio traul p A R krautuvių. Prašo $219,000.

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 
VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

T/fvfvfc lietuvių
-v ,1, T T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
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.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........
4 metų ........
5 metų ........

(fixed rate)

7.50%
7.50%
8.00%
8.00%
8.25%

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

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

. mortgičiai.
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 101 milijoną dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.

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

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

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

Telefonas 416 532-1149
Lji
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Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

GENYS 
sutton group - assurance realty inc. realtor 

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

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

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

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

KELIONĖS l LIETUVĄ 
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.
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DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS-$819 plius mokesčiai.

Rugsėjo 8, grįžimas rugsėjo 16,23 ir 30 d.d. 
***•**•**♦*♦*»•»♦♦♦»♦♦♦*•**♦***»•••*• ė • į * *,» 

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.p.p. į Algį Medelį asmeniškai arba kasdien nuo 10 v.r. iki 6 v.v. į 
Mariją (angliškai, rusiškai arba lenkiškai).

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



Pranešimas iš Vokietijos

Baltiečių žingsnis Europon
Vokiečių žiniasklaida apie Baltijos valstybių premjerų pasirašytą 
sutartį Liuksemburge su Europos sąjunga dėl nepilnateisės narystės.

Amerikiečių berniukų choro koncertai

KAZYS BARONAS

Didžioji Vokietijos spauda 
pirmuose puslapiuose prane
šė Baltijos valstybių nepilna
teisės narystės sutarčių pasi
rašymą su Europos sąjunga, 
pažymėdama, kad toks žingsnis 
priartina tas valstybes prie 
pilnos narystės. Konservaty
vus “Frankfurter Allgemeine” 
dienraštis pažymėjo, kad po 
pasirašytų sutarčių su Vidu
rio Europos valstybėmis ir 
Lenkija dabar sąjungon įsi
jungė ir buvusios Sov. Sąjun
gos respublikos.

Europos ministeris ir einąs 
Europos tarybos pirmininko 
pareigas prancūzas M. Barnier 
pasakė, kad tai istorinė aki
mirka ryšių užmezgimo trijų 
Baltijos valstybių su Europos 
sąjunga.

Dar toliau nuėjo Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris K. 
Kinkei, pareikšdamas, kad Vo
kietija nuo pat pradžios sten
gėsi greitai įjungti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją į ES: “Balti
jos valstybės priklauso Euro
pai, tad jos turi kaip galint 
greičiau įsijungti į Europos 
sąjungą”. Vokiečio nuomone, 
1999 m. gruodžio 31 d. yra ga
lutinė data Lietuvos ir Latvi
jos įsijungimui į bendrą rinką. 
Estijai šis perėjimo laikotar
pis netaikomas.

Premjerų pareiškimai
Estijos ministeris pirminin

kas Vaehi savo kalboje pažy
mėjo, kad ši sutartis pasitar
naus politiniam ir ūkiniam 
pastovumui Baltijos srityje. 
Latvijos ministeris pirminin
kas Gailis pasakė, kad sutar
tis bus kelias, kuris ves į pil
ną narystę. Kelias yra laisvas, 
ir laikas žengti pirmyn į Euro
pą. Lietuvos ministeris pirmi
ninkas A. Šleževičius savo kal
boje atkreipė dėmesį į santy
kius su Rusija. Lietuva pasi
tarnaus Europai, parodydama 
Rusijai įsijungimo Europon 
naudą.

Visuomet Lietuvai palan
kus liberalinis Miuncheno 
dienraštis “Sueddeutsche Zei- 
tung” šį kartą sutarties pasi
rašymą išspausdino politinių 
žinių puslapyje, pakartodamas 
Europos ministerio prancūzo

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

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

Vienintelis Kanadoje

kviečia keliauti kartu!

lietuviškas kelionių biuras

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.) -+- 
mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

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

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

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

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

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

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

M. Barnier žodžius. Vokiečių 
televizija parodė sutarties pa
sirašymo aktą bei Baltijos mi- 
nisterius pirmininkus. Mūsiš
kis A. Šleževičius yra visa gal
va aukštesnis už latvį, estą ir 
prancūzą.

Tarp daugybės turistų
Gyvenu Oberammergau mies

telyje. Jame kas dešimt me
tų vyksta Kristaus kančios vai
dinimai. Vietovė labai graži, 
tad socialinis draudimas nu
tarė čia įrengti širdies ir kau
lų ligų gydyklą. Užimtas esu su 
gydytojais ir įvairiais prati
mais iki pat pietų, tad popietė 
visuomet laisva spaudai, pasi
vaikščiojimams. Miestelyje di
delis įvairių tautybių turistų 
judėjimas, gausi spauda, krau
tuvės pilnos drožinių, aukšto 
lygio kultūriniai renginiai.

Birželio 13 d. teko išklausy
ti iš JAV Texas “The Fort Bend” 
berniukų chorą. Nepaisant di
delio nuovargio (jis atvyko dar 
tą patį rytą iš JAV), koncertas 
puikiai pavyko. Pradėtas reli
ginėm giesmėmis (“No nobis 
Domine”, “Panis angelicus”), 
baigtas tarptautinių muzikų 
kūriniais. Klausytojų-per 400, 
kurių pusę sudarė amerikie
čiai ir anglai. Gaila, kad vis
kas vyko anglų kalba, net ir pa
dėka gausiai susirinkusiems 
klausytojams.

Po programos trumpai pasi
kalbėjau su choro dirigentu 
W. R. Adams. Pasirodo, cho
ras yra didelis - 160 berniu
kų, tačiau koncertams į Euro
pą atvyko 30 nuo 10 iki 14 me
tų. Kelionės išlaidas paden
gė įvairios amerikiečių orga
nizacijos. Nemaža kelionė: 
Wormsas, Augsburgas, Mann- 
heimas, Kaiserslautern (visur 
amerikiečių daliniai), Niurn
bergas, Austrijos Zalcburgas.

Prisistačiau kaip Kanados 
lietuvis, lietuviškų laikraš
čių bendradarbis. “Taip, ži
nau apie Lietuvą - pasakė di
rigentas. Skaičiau, kad Sabo
nis atvyksta į NBA (Amerikos 
krepšinio sąjunga). Perduoki
te lietuviams linkėjimus”.

Dar vienas koncertas vertas 
dėmesio - tai birželio 16 d. Šv. 
Petro ir Povilo šventovėje įvy
kęs vargonų ir Bavarijos ra
diofono choro religinės muzi
kos. S. Bach, W. A. Mozart ir kt. 
pasauliniai kūriniai skambė
jo šventovėje, nukeldami klau
sytojus į gilų gyvenimo apmąs
tymą.

Baltijos valstybių premjerai Liuksemburge po pasirašymo nepilnateisės narystės Europos sąjungoje. Iš kairės: 
Lietuvos premjeras A. ŠLEŽEVIČIUS, Estijos - VAEHI, Latvijos - GAILIS kelia taures su Europos sąjungos 
pareigūnais. Ši nuotrauka buvo įdėta vokiečių spaudoje

9j SKAITYTOJAI PASISAKO
“TŽ” LIETUVOJE

Nuoširdžiai dėkoju už visus 
man atsiųstus laikraščius “Tėviš
kės žiburiai”. Aš tų brangių laik
raščių visada laukiu, dalinu ki
tiems skaityti, ir visi jais labai 
domisi, skaito ir dėkoja.

Dėkoju visų skaitytojų vardu ir 
linkiu ilgus metu darbuotis, kad 
toji lietuviškos dvasios veikla 
niekad neužgestų. Telaimina Jūsų 
ir visų darbuotojų pastangas - 
Dievas!

Pranė Vileitaitė, 
Adutiškis, Lietuva

KLAIDINANTI INFORMACIJA
Vytautas Šeštokas mėgsta atsi

liepti į kitų straipsnius ir paskui 
pridėti savo informaciją. Tai jis 
daro ir “TŽ” laiškų skyriuje 1995 m. 
22 nr. Jis rašo, kad akciją dėl Ka
raliaučiaus krašto JAV kongrese 
pradėjo Lietuvių bendruomenės 
veikėja Angelė Nelsienė ir ALTa 
ir kad kongresmanas Durbin pa
teikė kongresui rezoliuciją “iš
prašyti Rusiją iš Karaliaučiaus 
srities”.

Ne toje šventovėje skamba var
pai. Durbin papildymas prie House 
Resolution 7, kuris lietė Baltijos 
valstybių teisę dalyvauti NATO 
sudėtyje, buvo svarstomas ir pri
imtas š.m. vasario 16. Jį rėmė Lie
tuvių bendruomenė, ALTa, Bal
tiečių laisvės lyga ir kitos lietu
vių, latvių ir estų organizacijos. 
O rezoliuciją dėl Karaliaučiaus 
srities demilitarizavimo ir sutarp- 
tautinimo House Concurrent Re
solution 51 atstovų rūmams pa
teikė kongresmanas Christopher 
Cox kovo 29. Rezoliucijos tekstą 
paruošė buv. Baltiečių lygos di
rektorius ir teisinis patarėjas 
Estijos konsulas Jaak Treiman. 
Oficialų laišką kongresmanui

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

M. Hario, reikės didesnio val
džios išlaidų sumažinimo už 
rinkiminiame parlamento va
juje pažadėtus šešis bilijonus 
dolerių. Jis betgi neatsisakė 
sveiko proto revoliucijos prog
ramoje užtikrinto Ontario pro
vincijos pajamų mokesčio su
mažinimo 30% ir subalansuoto 
Ontario biudžeto.

Naujos vyriausybės prisaik
dinimo metu prie Ontario par
lamento įvyko prieš ją nukreip
tos protesto demonstracijos, 
turėjusios apie tūkstantį da
lyvių. Didžiausią triukšmą 
demonstrantai kėlė dėl gali
mo darbų praradimo. Mat jie 
prisimena premjero M. Harrio 
rinkiminį pažadą panaikinti 
Ontario NDP socialistų pri
imtą įstatymą Nr. 40, nelei
džiantį streikuojančių darbi
ninkų pakeisti kitais.

Premjeras M. Harris šį įsta
tymą laiko didžiausiu užsie
nio investicijų stabdžiu nau
joms darbovietėms Kanadoje. 
Tokių įmonių savininkai neno
ri, kad jų pelną Kanadoje su
mažintų dažni ir ilgi unijų 
streikai. Demonstracijose bu
vo ir Ontario valdžios tarnau
tojų, nuogąstaujančių, kad ir

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Cox parašė tuometinis lygos pir
mininkas Robert Kerr. Baltiečių 
laisvės lygos veikloje dalyvauju 
nuo įsteigimo pradžios, nepra
leidžiu posėdžių ir tuos reikalus 
labai gerai žinau. Angelė Nelsie
nė tuo reikalu labai daug dirba 
ne kaip LB “veikėja”, bet kaip 
Baltiečių laisvės lygos vykdomoji 
vicepirmininkė ir akcijos dėl H. 
Con. Res. 51 koordinatorė. Birže
lio 8 ji parašė laišką ALTai, kvies
dama į bendrą darbą.

Jonas Matulaitis
Los Angeles, CA

GLOBOS NAMAI
Mieli tautiečiai, dėkoju visiems, 

kurie suteikė pagalbą statant pa
rapijinius globos namus. Jie jau 
yra priglobę keletą gyvenimo nus
kriaustųjų, o artimiausiu metu 
suteiks prieglobstį 25 senyvo am
žiaus žmonėms ir negalės prislėg
tiems, taip pat ir 6 našlaitėlėms. 
Be to, jau globoju 20 našlaičių. 
Juos priglobė geri žmonės, kurie 
nepabijojo sunkumų ir vargo mū
sų varganoje tėvynėje. Todėl vėl 
ir vėl tenka prisiminti, kokia svar
bi yra Jūsų pagalbos ranka. To
dėl nuoširdžiai prašau nepamirš
ti N. Daugėliškio parapijinių glo
bos namų ir jų gyventojų. Jūsų 
pagalba čia dar ilgai bus reika
linga.

Reikia pagalboil'-'rr kitoje sri
tyje: mūsų skurdžiame krašte jau 
nėra retenybė, kad badauja vai
kai. Valstybė nepajėgi jiems pa
dėti, o ir ne visos šeimos gali de
ramai panaudoti tą paramą, to
dėl nuo šių mokslo metų pradžios 
planuoju pradėti maitinti vaikus 
iš itin vargingų šeimų mokykloje, 
globos namų valgykloje, o sunkiai 
pragyvenantiems ir esantiems to
liau nuo globos namų maistas bus

jų eiles gali gerokai apkarpyti 
premjero M. Hario pradedema 
tokio didelio lėšų taupymo 
politika.

Staigmena tapo Toronte apsi
lankiusio Kanados liberalų 
ministerio pirm. J. Chretieno 
susitikimas su Ontario progre
syviųjų konservatorių naujuo
ju premjeru M. Hariu. Jų po
kalbis lietė provincinio pre
kių mokesčio ir federacinio 
GST (prekių ir paslaugų) mo
kesčio bendrą surinkimą, su
mažinantį jų išlaidas. Apie 
tai galvojo ir GST mokestį Ka
nadoje įvedęs progresyviųjų 
konservatorių ministeris pirm. 
Brian Mulroney. Tačiau tada 
tą federacinį GST mokestį J. 
Chretienas, būdamas opozici
nės liberalų partijos vadu, 
stengėsi sustabdyti.

Dabar ir ministeriui pirm. J. 
Chretienui, ir jo finansų mi
nisteriui P. Martinui paaiškė
jo, kad GST mokestis buvo gera 
idėja Kanados valdžios lėšoms 
padidinti. Geresnio pakaito 
nepavyko surasti. Šįkart Kana
dos ministeris pirm. J. Chre
tienas ir Ontario premjeras 
M. Harris nutarė siekti bendro 
šių abiejų mokesčių surinki
mo. V.Kst.

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893 

pristatomas į namus. Ši veikla, 
jei gaus paramą ir pritarimą, bus 
plėtojama visame Ignalinos rajo
ne. Planuoju ateityje jungti naš
laičius ir skirti jiems daugiau dė
mesio. Jei pavyks, veiklą plėto
siu iki respublikinio masto. Šiuo 
tikslu prašau Jūsų pagalbos ir 
pasiūlymų. Jūsų parama ir pagal
ba neliks užmiršta.

Kun. klebonas Kęstutis Ralys,
N. Daugėliškis, Ignalinos rajonas, 

Lithuania

REIKALINGA PAGALBA
Trylikmetis mūsų Dariukas 

buvo sveikas, stiprus, gerai mo
kėsi, lankė sporto treniruotes. 
Pernai, pasibaigus mokslo me
tams, susirgo encefalitu, po to 
prisidėjo meningitas. Gydėme jį 
Kauno infekcinėje ligoninėje, po 
to - Akademinių klinikų neuro- 
chirurginiame skyriuje. Sūnų 
gydantys medikai teigia, kad su
grįžti į pilnavertį gyvenimą gali 
padėti tik gera reabilitacija, tera
pija ir geri specialistai užsienio 
klinikose. Tam reikia daug pini
gų, o mūsų šeima neturi finansi
nių galimybių išvežti jį gydyti į 
užsienį.

Galintys, prašome, padėkite. 
Būsime labai dėkingi.

Leontijus Lisauskas
(Dariuko tėvas) 

Žaliojo 5 - 13, Garliava, 
Kauno rajonas, Lithuania 

Tel. 8-27-55-20-91

TORONT®«t
Didžioji spauda paskelbė 

pavardes asmenų, pagerbtų 
priėmimu į Kanados ordiną. 
Kasmet tokį sąrašą sudaro 
generalinis Kanados guber
natorius. Šių metų sąraše yra 
79 asmenys, pasižymėję savo 
darbais įvairiose srityse. Or
dine yra trys kategorijos: 
draugai (companions), parei
gūnai (officers) ir nariai 
(members). Iki šiol tokiuose 
sąrašuose lietuviškų pavar
džių nebūdavo, nors pasižy
mėjusių lietuvių Kanados gy
venime yra buvę (pvz. inž. J. 
V. Danys, inž. A. Ketvirtis ir 
kt.). Matyt, niekas iš lietuvių 
organizacijų ar kanadiečių bi
čiulių nepasiūlė lietuvių kan
didatų šiam garbės ordinui. 
Šių metų sąraše, pareigūnų 
grupėje, įrašyta ir lietuviška 
pavardė — Birutė Galdikas, 
Coquitlam, B.C. Tai buvusi to- 
rontietė B. Galdikaitė, pasi
žymėjusi orangutangų tyrinė
jimu Borneo saloje tarptauti
niu mastu. Pastaruoju metu iš
ėjo iš spaudos jos parašyta 
knyga apie orangutangų gyve
nimą. Apie ją plačiau bus ir 
“TŽ” puslapiuose.

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).
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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 
pfedengia pilnai ar iš dalies..

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

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

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) ye|_. 4-] g, 53Q--J Q70

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.

1 1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue) 

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

Tel. 416 751-0082

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

— Liepos 9, sekmadienį, ir vi
sais liepos mėnesio sekmadie
niais Mišios Wasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje bus 10 v. ryto.

— Birželio 24, šeštadienį, pa
krikštyta dr. Algio ir Viltės (Zu- 
brickaitės) Valiulių dukrelė Va- 
nesa-Juzefa.

— Liepos 1, šeštadienį, susituo
kė Aras Nausėdas su Zita Gurkly- 
te.

— Ieškomas Anapilio sodybai 
naudotas sunkvežimis šiukšlių 
vežiojimui Anapilio žemės ribo
se. Skambinti klebonijon tel. 
(905) 277-1270.

— Mišios liepos 9, sekmadienį,
9.30 v.r. už Morkūnų mirusius, 
11 v.r. už parapijų; Wasagoje 10 
v.r. už a.a. Kazimierą Budreckį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, liepos 2, po

pietėje dalyvavo 194 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Stasys 
Jakubauskas, inž. T. Gedminie
nė iš Kauno, Arūnas Gineitis iš 
Vilniaus. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN re
vizijos komisijos narė A. Biške- 
vičienė.

— LN valdybos posėdis — lie
pos 6, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Liepos 9 d., 12 v.p.p. įvyks LN 
ir “Atžalyno” gegužinė Boyd par
ke. Autobusas išvažiuos 1 v.p.p. 
nuo LN ir 1.10 v.p.p. nuo “Vil
niaus” rūmų. Kelionė nemokama. 
Žiūrėkite skelbimą.

— 1995 metų Toronto Lietuvių 
namų poilsio stovykla, rengiama 
pranciškonų vasarvietėje “Kre
tinga”, Wasagoje, įvyks rugpjū
čio 5 d. šeštadienį 12 v. iki rug
pjūčio 13 d. Stovyklos užbaigimo 
gegužinė — rugpjūčio 12, šešta
dienį, 7 v.v. Daugiau informaci
jų teikia Jonas Vyt. Šimkus tel. 
(416) 231-9425.

— Birželio 29 d., 8.30 v.v. Lie
tuvių namų svetainėje “Lokys” 
pasibaigė LN “Lokio” komiteto 
suorganizuotos biliardo pirme
nybės. Dalyvavo 16 žaidėjų. Lai
mėtojai: 1. Bernard Schulz, 2. Al
vinas Kišonas, 3. Roman Kozlo- 
wicz, 4. Antanas Stauskas. Jie visi 
buvo apdovanoti piniginėmis pre
mijomis. Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja adv. Petrui Šimonėliui 
už padovanotą pereinamąją tur
nyro lentą, Christinai Burke ir 
Antanui Stauskui už jų nuolati
nį rūpestį ir žaidimo priežiūrą. 
“Lokio” komitetą sudaro: pirm. 
V. Drešeris, K. Petryla, T. Sta- 
nulis ir E. Steponas.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $100 — R: J. Genučiai; 
$50 — K. Girnys.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 — K. Girnys, kun. 
V. Volertas.

Tremtinių grįžimo fondui 
aukojo: $500 — E. V. Krikščiū
nai.

Sambūriui “Caritas” Lietu
voje aukojo: $100 — A. J. Bace
vičiai (a.a. Adolfo Vanago lai
dotuvių proga).

Ateitininkų stovyklai Ber
čiūnuose, Lietuvoje, aukojo: 
$300 —E. V. Krikščiūnai.

A. a. Vyto Butrimo atmini
mui Liuda Daunienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Juozo Norvaišos-Giri- 
nio mirties prisiminimui Van
da Norvaišienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100.

JAUNA ŠEIMA nori išsinuomo
ti vieno miegamojo butą. Gali pri
žiūrėti namą, nukasti sniegą, nu
pjauti žolę. Skambinti tel. 416 
538-7690.

Toronto Lietuvių namų svetainės “Lokys” biliardo žaidynių organizatoriai 
ir laimėtojai. Iš kairės: R. Kozlowicz, A. Kišonas, B. Schulz, K. Petryla, 
A. Stauskas ir Ch. Burke Nuotr. T. Stanulio

GINTARAS

PRESS
PRANEŠIMAS

Dėl miesto valdžios sprendimo mes buvome 
priversti palikti užimamas patalpas.

Laikinai visa GINTARAS EXPRESS INC. 
veikla sustabdoma.

Gintaras Sližauskas

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekmadienį, liepos 2, minint 

Kanados dieną, per Mišias mels
tasi už šį kraštą, kuris tūkstan
čiams lietuvių tapo prieglobsčiu 
ir antrąja tėvyne.

— Kun. Edis Putrimas išvyko 
kapelionauti į prasidėjusią va
saros stovyklą Wasagoje. Kun. 
Julius Sasnauskas, OFM, liepos 
mėnesį dirbs kapelionu “Nerin
gos” ir “Dainavos” stovyklose 
JAV.

— Pakrikštyti Darlene (Sukaus- 
kaitės) ir James Edwards sūnus 
Jeffrey Brian bei Rasos (Slapšy- 
tės) ir Rimanto Kalinauskų duk
tė Jūra Rima.

— Santuokos sakramentui ruo
šiasi Diana Venslovaitytė ir lan 
P. Nigro; Rasa Gedgaudaitė ir 
M. Slapšys.

— Pasauliečių pranciškonų 
(tretininkų) mėnesinis susirin
kimas ir pamaldos įvyks ketvir
tadienį, liepos 6. Mišių pradžia 
10 v.r.

— Liepos 7 — pirmasis mėnesio 
penktadienis. 7 v.v. bus Šventoji 
valanda ir Mišios. Ligoniai bei 
seneliai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus.

— Kanados lietuvių katalikų 
centras, vadovaujamas Vytauto 
Tasecko, rugpjūčio 6 d. organi
zuoja maldininkų kelionę į Ka
nados kankinių šventovę Midlan- 
de. Numatoma programa: Kry
žiaus keliai, Rožinio malda, Mi
šios. Pamokslą pasakys kun. J. 
Sasnauskas, OFM. Autobusas iš
vyks nuo Prisikėlimo šventovės 
12 Vai., grįš apie 7 v.v. Kelionės 
kaina — $17. Registruotis para
pijos raštinėje. Renginiai Mid- 
lande prasidės 2.30 v.p.p. Smul
kesnės informacijos teirautis pas 
V. Tasecką, tel. 824-4461.

— Mišios liepos 9, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Šileikių ir Vy- 
žintų šeimų mirusius; 9.20 v.r. — 
už a.a. Joną Grinskį; 10.15 v.r. — 
už a.a. Joną Zuloną, a.a. Gintautą 
Bėrių ir a.a. Juozą Vaškevičių;
11.30 v.r. — už parapiją ir visus 
parapijiečius.

Jonas Riauba savo 90-jų am
žiaus metų sukakties ir var- 
dadieno proga “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. dr. Broniaus Povilaičio 
dešimties metų mirties pri
siminimui žmona Monika Po- 
vilaitienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $100.

A. a. Adolfui Vanagui mirus, 
nuoširdžiai užjausdamos jo 
žmoną Jadvygą, sūnus Algį ir 
Ramūną bei visus gimines, J. 
D. Kaunaitės “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Adolfui Vanagui mirus, 
užjausdama žmoną Jadvygą, 
sūnus Algį su šeima, Ramūną 
ir seseris su šeimomis, Regi
na Bražukienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

“TŽ” bendradarbis K. Baro
nas, gyvenantis Vokietijoje, 
redakcijai atsiųstame laiške 
rašo, kad Kristaus kančios vai
dinimų vietovės Oberammer
gau šventovėje radęs kreipi
mąsi į lankytojus melstis už 
Julių Sasnauską, kenčiantį dėl 
tikėjimo Sibire. Ten esanti ir 
jo nuotrauka. Tai, matyt, nuo
trauka iš anų persekiojimo 
laikų, kai J. Sasnauskas gy
veno Lietuvoje ir buvo sovie
tų valdžios nubaustas už pasi
priešinimą tikinčiųjų perse
kiojimui. Šiuo metu J. Sas
nauskas gyvena Toronte. Per 
1995 m. Sekmines buvo įšven
tintas kunigu ir darbuojasi 
Prisikėlimo parapijoje.

Montrealio lietuvių Aušros Vartų parapijos choras, 1995 m. birželio 25 d. atšventęs sėkmingos savo veiklos 45 metų 
sukaktį. Iš kairės sėdi: sol. A. KEBLYS, klebonas kun. J. ARANAUSKAS, SJ, choro dirigentas A. STANKEVIČIUS, 
buvusi choro dirigentė M. ROCH, choro pirmininkas A. MICKUS Nuotr. Tony Photo Studio

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pas
kutinis numeris prieš atosto
gas išeis liepos 25 d., o poatos- 
toginis numeris - rugpjūčio 15 
d. Atostogų metu neveiks redak
cija ir spaustuvė. Administra
cija dirbs visas dienas, išsky
rus šventes ir savaitgalius. Re
dakcija ir spaustuvė po atosto
gų pradės dirbti rugpjūčio 8 d.

“Fort York” muziejuje pra
sideda moderniško meno paro
da, kurioje dalyvauja žymūs 
Kanados menininkai ir keturi 
dailininkai, atvykę iš Lietuvos. 
Atidarymas įvyks liepos 8, šeš
tadienį, 2 v.p.p. Tą dieną įėji
mas į tvirtovę nemokamas. M.

Pensininkų gegužinė įvyks 
liepos 13, ketvirtadienį, 12 v. 
High Parke. Bilietai $8 asme
niui gaunami pas O. Dervinie- 
nę. Skambinti tel. 416 767-5518 
arba O. Juodviršienę tel. 416 
762-8944.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo išlaikymui aukojo: K. 
Bubliauskienė, dr. J. Burba, dr. 
S. Čepas, S. Draugelis, A. Kve
darienė, G. Matukas, I. Meikle- 
john, A. Miklovaitienė, A. Sta- 
nėnas, A. Žilėnas. Labai dėko
jame! Valdyba

Toronto tautybių Karavano 
premijų įteikimo iškilmėse 
Toronte (Queen Elizabeth 
Building, Exhibition Place) 
birželio 28 d. “Miss Caravan” 
karalaitės titulas buvo paskir
tas lietuvaitei Larisai Svirp- 
lytei. Taipgi Vilniaus pavil
jonas laimėjo trečią vietą “va
riety music” kategorijoje.

Dr. Petro Lukoševičiaus 75- 
rių metų amžiaus sukaktis šei
minėje aplinkoje ir nuotaiko
je paminėta liepos 2 d. duk
ters Inos ir Morkaus Sungailų 
namuose. Susirinkus gausiam 
būriui giminių, draugų toron- 
tiečių ir montrealiečių, vi
siems susėdus prie puošnių 
staliukų po didžiule palapi
ne, kun. A. Simanavičius, 
OFM, sukalbėjo maldą prieš 
vaišes, kurių metu pradinį žo
dį tarė vyresnioji duktė Ra
sa Kurienė, sveikino tėvelį 
žemaitį ir pranešė, kad vietoj 
dovanos, sukaktuvininko pa
geidavimu, svečių suaukoti 
pinigai skiriami šį rudenį 
įvyksiančiai Vaikų šventei. 
Prisiminimais bei šiai popie
tei pritaikytu humoru buvo 
perpinti ir kiti sveikinimai, 
išsišakoję dar į dvi progas ir 
sutrigubinę pobūvio reikšmę 
— tai pagerbimas Irenos Luko
ševičienės, kuriai šiemet Lie
tuvoje buvo suteiktas garbės 
profesorės titulas ir abiejų 
Lukoševičių, Petro ir Irenos, 
išankstinis 45-rių metų vedy
binio gyvenimo prisiminimas. 
Pridėjus dar jų atžalyno, pen
kių vaikaičių, gimtadienius, 
“Ilgiausių metų” skambūs lin
kėjimai tiko visoms trims kar
toms.

Sukaktuvininkas ir šeimi
ninkai dėkojo svečiams, ku
riems bendraujant prasitęsė
popietės valandos iki vaka
ro. S.

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.

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

Toronto Lietuvių namų ir “Atžalyno”

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 - 6 v.v. 
Kelionė nemokama. Aikštėse vietos ribotos - nevėluokite! 
Laukiame!

Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis ir “Atžalynas”

POWDER

Panya Clark 
Tomas Gečiauskas 

Kevin Kelly 
Sigitas Lukauskas 

Liz Magor 
Glenna Matoush 

Peter Randall 
Paul Safarian 

Sigitas Staniūnas 
Rasa Staniūnienė

site-related art 
from Canada and Lithuania

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos organizacija Niujorke 
paskelbė pavasario/vasaros va
jų. Su LKRŠ žiniaraščiu išsiun
tinėtos loterijos knygutės, ku
rių pelnas skiriamas Lietuvos 
katalikiškoms mokykloms pa
remti. Šiuo metu trūksta ele
mentariausių mokslui reikme
nų, nuo laboratorinių-ekspe- 
rimentinių įrengimų iki pa
prasčiausių rašymo priemonių. 
Suprantant, kad jaunimas yra 
tautos ateitis, būtina pasi
rūpinti jo išmokslinimu krikš
čioniškoje dvasioje, taip už
tikrinant ne tik jo, bet ir vi
sos Lietuvos šviesesnį ir ge
resnį rytojų. Loterijos knygu
čių šakneles su aukomis grąžin
ti Lithuanian Catholic Reli
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA. Lote
rijos laimikių traukimas įvyks 
liepos 23 d. LKRŠ patalpose.

Zita Gurklytė ir Aras Nausė
das, abu nuo pat vaikystės 
veiklūs lietuvių jaunimo or
ganizacijų dalyviai, liepos 1 d. 
susituokė Lietuvos kankinių 
šventovėje, Mississaugoje. 
Koncelebracines sutuoktuvių 
Mišias aukojo abiejų kat. pa
rapijų klebonai kun. J. Stas
kus, kun. A. Simanavičius, 
OFM, ir kun. E. Putrimas. San
tuoką palaimino kleb. kun. J. 
Staškus, pamokslą pasakė 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Giedojo D. Radtkienė, D. Vis- 
kontienė, R. Radžiūnaitė ir 
Rimas Paulionis; vargonavo 
muz. J. Govėdas. Skaitinius 
atliko D. Penčylaitė ir V. 
Puodžiūnas.

July 8 - October 28, 1995
Historic Fort York

Garrison Road, Toronto
co-presented with the

Toronto Historical Board
(416) 392-6827

Stone Powder Fort York gratefully acknowledges the financial 
lupport of The Toronto Arts Council. The Municipality of Metropolitan 
Toronto, The Ontario Miniitry of Culture, Tourism and Recreation, The 
Canada Council and The Lithuanian Canadian Foundation.

Vestuvių puota vyko didžio
joje Anapilio salėje, kurioje 
daugiau kaip 400 svečių, besi
linksmindami ir besivaišinda- 
mi praleido ilgą, bet greitai 
prabėgusį vakarą. Kvieslys 
Karigaila Petrulis, Ritos Ka- 
rasiejienės paruošta šokėjų 
grupė, akordeonistai J. Balai- 
šis ir V. Ramanauskas, poky
lio vadovai Audra Puzerytė ir 
Andrius Viskantas buvo nepa
kartojamos nuotaikos sukėlė
jai, traukę visus dalyvius į 
bendrus šokius ir dainas. Jau
nųjų tėvai Janina ir Petras 
Gurkliai, Dalia ir Algis Nau
sėdai, jų giminės ir artimie
ji, sutuoktinių draugai-gės, 
šauni vestuvių palyda ir sve
čiai šiai naujai lietuviškai 
porai palinkėjo gražaus ir lai
mingo gyvenimo. Dl.

Kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, 
išvyko atostogų į Lietuvą, kur ža
da praleisti apie mėnesį laiko. 
Su juo kartu grįžo į Lietuvą ir kun. 
A. Vainoras, kuris čia praleido 
visą mėnesį, aplankydamas ir 
Torontą.

Kun. Algis Baniulis, SJ, atvyko 
iš Lietuvos ir apsistojo AV para
pijoje, kur visą mėnesį padės pas
toraciniame darbe.

Prasidėjus vasarai, organizaci
jos rengia gegužines bei išvykas 
į gamtą. Liepos 9 d. gegužinę ren
gia LK Mindaugo šaulių kuopa S. J. 
Rimeikių vasarvietėje; Aušros 
Vartų parapijos choristai po sėk
mingo 45 metų savo veiklos minė
jimo iškylavo Kukenių-Gudų 
ūkelyje.
Aušros Vartų šventovėje birželio 
25 d. labai iškilmingai buvo pami
nėta kun. J. Aranausko, SJ, 50 me
tų kunigystės sukaktis. Prie šių 
iškilmių prisidėjo ir AV parapi
jos choras, švenčiantis savo 45 me
tų veiklos sukaktį. Iškilmėse da
lyvavo 8 kunigai, tarp jų atstovai 
iš Montrealio vyskupijos, kunigai 
iš Lietuvos ir Čikagos. Mišių me
tu pamokslą pasakė kun. A. Saulai- 
tis, SJ, iš Čikagos, pasidžiaugda
mas visų parapijiečių rodoma mei
le savo klebonui. Gražiai giedo
jo choras, atlikdamas giesmes iš 
kantatos “Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva”. Be to, jis atliko specia
liai kun. J. Aranausko, SJ, sukak- 

' čiai skirtas dvi giesmes, sukur
tas kompozitoriaus A. Stankevi
čiaus.

Kadangi kun. J. Aranauskas, SJ, 
> visada remdavo mūsų skautus, 
i tai šių Mišių patarnautojai buvo 
mažieji skautukai. Vėliau salėje 
vyko iškilmės, sutraukusios pilnu
tėlę salę žmonių. KLB Montrealio 
apylinkės pirm. A. Staškevičius 
vadovavo sveikinimų daliai. Jų 
sulaukta iš Montrealio vyskupi
jos, įvairių organizacijų bei pa
vienių asmenų. Žodžiu sveikino 
dr. P. Lukoševičius iš Toronto 
ir P. Styra iš Hamiltono, buvę AV 
parapijiečiai. Sveikino ir nese
niai iš Lietuvos grįžę Danutė ir

į4o} LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latvijai, Estiją

Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės 
patarnavimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bend
rovės paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių pa
ėmimo iš jūsų namų.

Naujos kainos nuo š.m. balandžio 15 d. -$5.10 už kg plius $10 pristatymas.

VASAROS LAIKOTARPIU MES PRIIMAME SIUNTINIUS TIK VIENĄ 
TREČIADIENĮ PER MĖNESĮ.

Nuo š.m. gegužės 31 d. mes priimame siuntinius šiomis 
dienomis: birželio 28, liepos 26, rugpjūčio 30

nuo 9 v.r. iki 6 v.v.
Nuo rugsėjo 6 d. siuntiniai bus priimami 

įprasta tvarka kas savaitę.

HEMULASALLESQUE. Į
aa> AAAA SKAMBINKITE INFOR-□ 7/.DUUU MACUOS IR APTARTŲ f UUvU NAVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

IEŠKAU auklės 2 vaikam - 7 mėne
sių ir 2 metų - 5 dienom per savaitę 
Kipling-Westway rajone. Pradžioje 
nepilna darbo diena, o nuo liepos 
24 d. pilnu laiku. Skambinti tel. 
416 614-2294.

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).

Bronius Staškevičiai. Jie sukak
tuvininkui įteikė savo bei Juozu
ko, Reginos ir Juozo Piečaičių 
vardu iš tėvynės atvežtą stulą.

J. Šiaučiulis sveikino šaulių 
vardu. Ypač nuoširdžiai sveikino 
visų jėzuitų vardu iš Lietuvos at
važiavęs kun. A. Baniulis, SJ, ir 
ta proga kun. J. Aranauskui, SJ, 
įteikė didžiulę tautinę juostą su 
išaustais žodžiais: “Tėvui Ara
nauskui - kunigystės 50”.

Sės. Paulė sveikindama sukak
tuvininką pasidžiaugė parapijie
čių jam rodoma meile ir prisiri
šimu. Meninei daliai vadovavo 
D. Gedrikas. Po ilgesnės kalbos 
apie parapijos įsisteigimą jie 
pristatė chorą, kuris atliko 7 dai
nas. Po vieną dainą padainavo 
moterų ir vyrų chorai atskirai.

Buvo pristatyti mūsų solistai 
A. Keblys ir G. Čapkauskienė. Jie 
padainavo po vieną dainą. Nepa
miršti ir pristatyti ilgiausiai cho
re dainavę dainininkai: K. Gen- 
temann, A. Piešina ir J. Vasiliaus
kas. Jie chore dainavo nuo pat 
pirmos jo įsisteigimo dienos.

Koncerto pabaigai į sceną bu
vo iškviesti choro veteranai ir 
visi kiti, kurie anksčiau jame da
lyvavo. Visi kartu padainavo sa
vo tradicinę dainą “Kur giria ža
liuoja”. Chorui dirigavo muz. A. 
Stankevičius, Mme. M. Roch, akom
panavo M. Chabot. Jiems prisegtos 
gėlės, įteiktos prisiminui dova
nėlės.

Po stalo palaiminimo visi buvo 
pavaišinti puikiomis A. Jonelio 
ir jo pagalbininkų paruoštomis 
vaišėmis. Pokyliui iškilmingumo 
suteikė ir tai, kad vietoje tradi
cinių pyragų visi buvo“ pavaišinti 
tortais, kava ir vynu. Salę išpuo
šė Teresė Mickienė. Pabaigoje 
kun. J. Aranauskas, SJ, dėkojo 
visiems už jo pagerbimą, chorui 
už puikų giedojimą. Visi parapi
jiečiai yra jam labai dėkingi už 
jo atliekamą darbą mūsų parapi
joje. Kad jis visada būtų su mu
mis - mūsų varguose, mūsų 
džiaugsmuose! N.B.

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.

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


