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Telkiasi tėviškėnai
Sovietmečio griuvėsiai dar negreit nustos rusenę. 

Pūstelėjus vieno kito nusivylimo vėjeliui, žiūrėk, kai kur 
ir ugnelė prasimuša: “anais laikais buvo geriau, buvo 
tvarka”.

OKUPACIJOS ir komunistinės sistemos padaryta 
žala tautai bendrai ir atskirai kiekvienam (jau
nam, senam, mažaraščiui ar mokslininkui), ne
bėgusiam į režimo buveines prisitaikyti, dar ilgai bus 

tyrinėjama, visaip aptariama, nūdien gal kiek ir sąmonin
gai delsiant, kad tįstančioje laiko perspektyvoje patirtų 
smūgių skausmas silpnėtų. Tačiau kas įvyko - įvyko. Ir 
labai norėdami to nepakartotume, o komunistų atsipra
šymai griuvėsių nebepavers žaliuojančiomis sodybomis 
- nepriklausoma Lietuva pati turi keltis, kai ką ir iš nie
ko pradėti. Iš vergijos išsilaisvinusiam žmogui tenka pa
čiam dairytis, kuriuo keliu eiti ir savo vaikus vesti. Tuo 
tarpu didesnio pasirinkimo nėra, nes senųjų užtvarų 
daugiau negu praėjimų. Užtat vaiduokliškai iškyla ir ne
vilties žymių: ateities nėra, gyvenkim šia diena nevar
žomi ir apsvaigę. Kasdien telkiasi šimtai asmeninių bei 
bendrinių problemų, įvairiais balsais skriejančių per 
šalį kaip per kokią naują dykumą, kurioje tik kai kur iš
sineria laimingesnės oazės. Žmonės tenai lietuviškuoju 
triūsu kabinasi į žemę ir joje mato šviesesnį rytojų sau 
ir savo ainiams. Tokių pavyzdžių dar nedaug, bet jie daro 
gerą pradžią - reikia atstatyti komunistų sugriautas tė
viškes arba tokias steigti iš naujo, nes tai vienintelis pa
tikimiausias kelias, vedantis į tikrą laisvę ir nepriklau
somybę. Tai gali patvirtinti priešokupacinio laikotarpio 
lietuvis ūkininkas, gali paliudyti Vakarų Europos valsty
bių ekonominio gyvenimo sankloda.

ATSTATYTI Lietuvos kaimą pradedama jau užsi
moti platesniu, organizuotu būdu. Lietuvos res- 

- publikos piliečių judėjimas “Talka tėviškei” gy
ventojus kviečia steigti tėviškėnų seimelius, kurie telk

tų vietinių gyventojų, kaimų, mokyklų, verslininkų, ūki
ninkų atstovus - specialistus, kunigus, išeivius, turinčius 
žemės nuosavybes tėviškėje, ir kitus asmenis, kuriems 
rūpi atnaujinti tėviškę, būstą ir aplinką, rūpi gyventojų 
dvasinė bei ekonominė gerovė, socialinis teisingumas 
ir sveika gyvensena. Tai mintys, kurios skleidžiamos tė
viškėnų atsišaukime, ir toliau nurodoma, kad savivaldy
bių rinkimų rezultatai parodę, jog dar ne viskas praras
ta, ir nepalūžę lietuviai vėl telkiasi. Sumanymo organi
zatoriai ragina jungtis po visą pasaulį išsiblaškiusius 
tėviškėnus, kurių dauguma palaiko ryšius su savo gimi
nėmis Lietuvoje. Dabar esąs atėjęs laikas steigti forma
lius židinius - seimelius kiekvienoje Lietuvos parapijo
je, kurių šiuo metu esą apie 900. Tiek turėtų būti ir sei
melių, kurie galėtų turėti savo atstovus toje šalyje ar 
mieste, kur jie gyvena. Atsišaukime kviečiami išeiviai, 
atvykstantys į Lietuvą, organizuoti platesnius giminių 
susitikimus, aktyviai įsijungti į tėviškėnų veiklą bei rem
ti jų judėjimą. Kviečia ir pasirašo prof. hab. dr. Sigitas 
Marčiukaitis, (Žirmūnų 12 - 25, 2051 Vilnius). Lietuvos 
kaimo atstatymo minčiai pritariant belieka tikėtis, kad 
“kai du stos, visados daugiau padarys” ir kad paspartins 
gyvybišką būtinybę tautai atsigręžti veidu į kaimą, prievar
ta sumiestietintą kraštą sugrąžinti į nesunkiai įsivaizduo
jamą būklę, kokia būtų buvusi, jei Lietuva nuo 1918 metų 
iki dabar būtų išlikusi laisva, kūrybinga ir darbšti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Vykdo rinkiminius pažadus
Ontario progresyviųjų kon

servatorių vadas Mike Harris, 
birželio 8 d. netikėtai laimė
jęs šios provincijos parlamen
to rinkimus, kruoščiai vykdo 
rinkiminius pažadus. Atstovų 
daugumą jam atnešė pasirink
ta sveiko proto revoliucijos 
taktika, angliškai pavadinta 
Common Sense Revoliution. Ji 
daugeliui rinkėjų buvo neaiš
ki ne tik lietuvių, bet ir anglų 
bei kitomis kalbomis. Ta svei
ko proto revoliucija turėjo 
apimti didelius provincinio 
pajamų mokesčio ir valdžios 
išlaidų sumažinimus. Tokiu 
būdu buvo tikimasi atstatyti 
finansinį Ontario provincijos 
pajėgumą ir sustabdyti biudže
tinių deficitų atneštos skolos 
augimą.

Ontario parlamento rinki
mus pralaimėjusi NDP socia
listų premjero Bob Rae vy
riausybė savo valdymno laiko
tarpyje neįstengė ne tik su
stabdyti, bet ir sulėtinti spar
taus biudžetų deficitinės sko
los augimo. Tad nenuostabu, 
kad rinkėjus suviliojo tikrai 
revoliucinė dabartinio konser
vatorių premjero M. Harrio 
idėja valdžios žadamus planus 
įgyvendinti be visiems įpras
to pajamų mokesčio padidini
mo, remiantis vien tik valdi
nių išlaidų sumažinimu ir net
gi žemesniu provinciniu paja
mų mokesčiu. Tikinčių nauja 
idėja, matyt, netrūko. Mat kon
servatoriai Ontario parlamen- 
tan grįžo su 82 atstovais, libe

ralams palikę 30, NDP socia
listams -tik 17.

Rinkiminių pažadų vykdymą 
pradeda Ontario vyriausybės 
išlaidų mažinimas. Jį liepos 
21 d. paskelbė naujasis Onta
rio finansų ministeris Ernie 
Eves, pranešdamas numato
mą 1,9 bilijono dolerių sutau- 
pymą. Nuo š.m. spalio 1 d. On
tario labdaros pašalpų sumaži
nimas sutaupys beveik pusę bi
lijono dolerių. Ministerijos 
savo išlaidas sumažins taip 
pat iki bendros pusės bilijono 
dolerių sumos. Kiti sumažini
mai liečia finansinę paramą 
Ontario švietimo vadyboms, 
universitetams ir koledžams, 
atlyginimų suvienodinimą mo
terims su vyrais.

Nemažai lėšų sutaupys su
stabdymas naujos požeminio 
traukinio linijos nutiesimo 
Toronto Eglinton gatvėje. To
ronto viešojo gyventojų susi
siekimo TTC bendrovė norėjo 
požeminio traukinio linijų 
Eglintono ir Sheppardo gat
vėse. Ontario vyriausybė, ati
dėjusi finansinę paramą Eg
lintono linijai, finansiškai 
žada remti tik toliau šiaurė
je suplanuotą Sheppardo po
žeminio traukinio liniją. Jos 
ten šiuo metu labiau reikia 
augančio Toronto gyventojams. 
Ontario sveikatos ministeri
ja buvo įpareigota sumažinti 
administracines išlaidas ir 
sustabdyti kapitalines.

Ontario premjeras M. Harris 
pabrėžia, kad paskelbtų išlai-

Pamaldos metinėje Lietuvių dienoje Putname, JAV-se Nuotr. Vytauto Maželio

TRADICINĖ LIETUVIŲ DIENA Putname, JAV-se, kur yra įsikūręs N. Pradėtosios Mergelės Marijos seselių 
vienuolynas. Kasmet čia suvažiuoja daug tautiečių iš plačiųjų apylinkių. Nuotraukoje - šventės dalyviai pro
gramos metu Nuotr. Vytauto Maželio

PRANEŠIMAS IŠ VARŠUVOS

Seinija. t>e lietuvių kunigų?
Lietuvių kunigų Lenkijoje yra, bet jie darbuojasi nelietuvių parapijose • Atsakingoji vadovybė 
nekreipia dėmesio į lietuvių parapijų prašymus • Seinų-Punsko krašto lietuvių parapijas stengiamasi 
palikti be lietuvių kunigų • Seinijos lietuviai yra užgrūdinti kovose dėl savo teisių ir tikisi pagerėjimo

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

Nuo 1995 m. liepos pradžios 
neskambės lietuvių kalba po 
barokinės Seinų katedros 
skliautais. Žagariuose, Seinų 
filialinėje šventovėje, jau 
daugiau kaip pusė metų lietu
viai tikintieji meldžiasi la
bai savotiškai: kunigas Evan
geliją skaito lenkiškai, tikin
tieji atsakinėja lietuviškai.

Nuo birželio 15 dienos Puns
ko parapijoje dirba tik vienas 
kunigas klebonas Jerzy Macek, 
pramokęs lietuvių kalbą. Su
valkuose, kur lietuviai kartą 
per mėnesį turėjo lietuviškas 
Mišias, taip pat jų neteko. 
Smalėnų parapijoje, kur lie
tuviai sudaro pusę tikinčiųjų, 
nuo liepos mėnesio taip pat 
nėra lietuviškų Mišių.

Priežastis tėra viena: trūks
ta lietuvių kunigų. Punsko pa
rapijos tikinčiųjų pastango
mis dvejus metus čia dirbo 
kunigas iš Lietuvos Remigi
jus Veprauskas. Po dvejų me
tų sugrįžo į Lietuvą. Iš Sma
lėnų išsikelia oblatų vienuo
lynas, kartu su savimi pasiima 
ir vieną čia dirbusį kunigą lie
tuvį Antaną Degutį. Aptarna
vęs Seinų lietuvius kunigas 
Zenonas Parakevičius, Gibų 
parapijos klebonas, dėl — jo 
žodžiais tariant — finansinių 
sunkumų priverstas laikyti 
lenkiškas Mišias turistams, 
ir neturi laiko atnašauti jų 

dų sumažinimo neužteks įvyk
dyti rinkiminiams pažadams. 
Reikės dar didesnio vyriausy
bės lėšų taupymo. Jis palies 
net ir galimą dalies valdžios 
tarnautojų atleidimą. Tarp pa
žadų yra ir jo noras Ontario 
parlamentarų skaičių nuo 130 
sumažinti iki 99 bei gerokai 
apkarpyti jų dideles dabarti
nes pensijas.

Jis prisipažino, kad nėra 
užmiršęs ir rinkėjams paža
dėto provincinio pajamų mo-

(Nukelta į 9-tą psl.) 

seiniškiams lietuviams. Taip 
pat kunigas Z. Parakevičius 
sakęs, kad mielai jį nori pa
imti į Kanadą; vyskupas Že
maitis Vilkaviškio vyskupijo
je žadėjęs parapiją. Taigi Su
valkų krašto lietuviai liks be 
lietuvių kunigų, nors negali
ma teigti, kad išvis nėra lie
tuvių kunigų Lenkijoje. Kuni
gų skyrimas nepriklauso, de
ja, nuo tikinčiųjų pageidavi
mų. Neišklausomi yra taip pat 
jų prašymai. Tad kyla klausi
mas, kodėl taip ryžtingai Elko 
vyskupijos kurija stengėsi 
įsteigti naują Vidugirių pa
rapiją, sudarytą iš Punsko ir 
Seinų krašto lietuviškų kaimų 
bei gyvenviečių, jei negalima 
(ar nenorima) užtikrinti lie
tuviškos sielovados jau esa
mose?

Seinų-Punsko krašto žmo
nės kantrūs ir taikingi. Užsi
grūdinę kovose dėl savo teisių 
ir parapijose. Pradžioje Puns
ke, kur 1950 m. buvo stengia
masi išmesti lietuvių kalbą iš 
šventovės, nors karaliaus Žy
gimanto steigiamajame akte 
aiškiai parašyta, kad Punske 
privalo būti klebonas lietuvis 
(arba lietuviškai mokąs). Vė

Užrašai Seinų mieste ant pastato prie gatvės: “Seinai - lenkų miestas”

liau Seinuose, kur per kelio
lika metų kiekvieną sekma
dienį lietuviai kantriai, tai
kiai, bet ryžtingai liudijo sa
vo buvimą, reikalaudami lie
tuviškų pamaldų.

Punsko parapijos komitete 
— daugiausia ūkininkai. Jų 
darbas priklauso nuo gamtos 
ritmo, taigi, jie labiausiai 
užimti pavasarį. Bet jau tapo 
beveik dėsniu, kad pavasarį 
prasideda taip pat ir lietuviš
kos sielovados problemos. 
Kaip prieš dvejus metus, taip 
ir šiemet, palikę nenupjautus 
ar nesugrėbtus šienus, Puns
ko krašto ūkininkai pradeda 
keliones. Pradžioje į Elką pas 
vyskupą prašyti lietuvio kuni
go. Vėliau — į Lietuvą, gal ten 
bus suprasti ir išklausyti. At
rodo, kad vienas kunigas at
vyks iš Lietuvos į Punską, bet 
kas bus su Seinais, Žagariais, 
Smalėnais? “Mes gal dar išlik
sime ištikimi savo tėvų kalbai 
šventovėse, bet mūsų vaikai? 
Ar jie, stebėję mūsų vargus, 
rūpesčius, nenumos į viską 
ranka?” — abejoja ne vienas 
lietuvis ir priduria: “Kad mu
mis, kaip lenkais Lietuvoje, 
kas taip pasirūpintų!”

Lietuvos atstovybė Kanadoje
Liepos 19 d. BNS žinių agen

tūra paskelbė, kad Lietuvos 
vyriausybė nutarė steigti Lie
tuvos atstovybę Kanadoje. Ši 
įstaiga oficialiai pradėjusi 
veikti nuo rugpjūčio 1 d. Užsie
nio reikalų ministeris Albi
nas Januška vyriausybei pri
statytoje notoje teigė, jog at
stovybės steigimas Otavoje su
stiprins Lietuvos ryšius su Ka
nada bei ekonominį bendra
darbiavimą ir Kanados inves
ticijų plėtotę. Lietuvos amba
sadorius JAV-ėms dr. Alfon
sas Eidintas (reziduojantis 
Vašingtone) birželio 6 d. bu
vo paskirtas ambasadoriumi 
Kanadai. Atstovybei Otavoje 
vadovautų jo reikalų vedėjas 
(charge d’affaires).

Derybos Gudijoje
ELTA praneša, kad liepos 

18 d. Gudijos sostinėje Mins
ke lankėsi Lietuvos ministe
ris pirmininkas Adolfas Šle
ževičius su delegacija, kurią 
sudarė energetikos, pramonės 
ir prekybos, užsienio reikalų, 
finansų bei susisiekimo mi
nisterijų ir Lietuvos banko at
stovai. Derybose buvo svarsto
mi įvairūs ekonominio pobū
džio klausimai, pvz. atsiskai
tymas tautine valiuta, Gudijos 
skolos grąžinimas Lietuvai 
($9.4 mln.) bei 7000 lapų kar
tografinės medžiagos perdavi
mas, atsiskaitymas mazutu už 
Ignalinos elektrinės energi
ją, nelegalių imigrantų proble
ma. Taipgi kalbėta apie lie-: 
tuvių kultūros centrą Gervė
čiuose, kurio statybai Gudija 
sutiko per sieną praleisti me
džiagas be muito. Aptartos 
Klaipėdos uosto bendro nau
dojimo galimybės, Klaipėdos 
naftos įmonės galimybės eks
portuoti Gudijoje pagamintus 
naftos produktus, Gudijos per
vežimo tarifų sumažinimas 
bei dalyvavimas Būtingės naf
tos terminalo statyboje. Su
sisiekimo ministerijos patvir
tino sutartį dėl pasikeitimo 
11000 leidimų krovinėms ma
šinoms vykti per abiejų vals
tybių teritorijas be mokesčio.

Seimo pirmininkas Maskvoje
Lietuvos seimo pirminin

kas Česlovas Juršėnas liepos 
25-27 d.d. lankėsi Maskvoje 
su parlamentarų delegacija. 
Č. Juršėnas su Maskvos bur
mistru aptarė ekonominio 
bendradarbiavimo galimybes, 
su prezidento B. Jelcino ad
ministracijos vadovu svarstė 
dvigubos pilietybės klausimą. 
ELTA rašo, kad su užsienio 
reikalų ministeriu ilgai kal
bėta apie dvišalius santykius, 
tarpvyriausybinės bendradar
biavimo komisijos veiklą bei 
“Venešekonombanko” praras
tus lietuvių indėlius, kuriuos 
buvo pažadėta grąžinti 7 mili
jonų dolerių suma. Teigiamai 
įvertintos diskusijos, kuriose 
“buvo išgirsta įvairių parei
gūnų atsakymų dėl Rusijos de
mokratėjimo perspektyvų ar
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tėjant rinkimams, dėl padėties 
Čečėnijoje, Europos integra
vimosi”. Seimo pirmininkas 
pranešė, kad spalio mėnesį ga
li įvykti trišalis Lietuvos, Len
kijos ir Rusijos parlamenta
rų susitikimas Lenkijos ir Ka
raliaučiaus teritorijose.
TVF ir pasaulio banko paskolos

Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) liepos 11 d. sutiko duoti 
Lietuvai 32.2 milijonų JAV do
lerių paskolą ekonomikos re
formoms, skelbia BNS, TVF 
valdybai teigiamai įvertinus 
Lietuvos padarytą pažangą ir 
trejų metų ekonominius įsipa
reigojimus. Nuo 1992 m. TVF 
yra suteikęs Lietuvai 212 mi
lijonų JAV dolerių. Iš viso 
įvairios tarptautinės finan
sinės institucijos yra pažadė
jusios 883 milijonus, iš kurių 
Lietuva jau gavo 501 mln., o 
30 mln. jau atmokėjo. Lietuvos 
paskolos užsienyje dabar sie
kia 471 milijoną JAV dol.

Liepos 20 d. Lietuva pasira
šė sutartį su Pasaulio banku 
dėl 25 milijonų JAV dol. pasko
los. Vašingtone pasirašyta su
tartis turės būti patvirtinta 
Lietuvos seimo. Lietuvos ko
merciniai bankai, pvz. Vil
niaus bankas, Hermis ir Ūkio 
bankas paskirs lėšų iš šios 
sumos įvairioms investici
joms. Taip pat numatoma pa
naudoti 4 mln. JAV dol. tech
ninei paramai privatizuoja
moms įmonėms.

Švedija padės pravesti 
elektros laidus

BNS pranešimu, Švedijos 
Vattenfal bendrovė žada pa
dėti Lietuvai pravesti elekt
ros laidus į Lenkiją. Pravedi- 
mas iš Alytaus į Eik (Lenkijo
je) ir iš ten į Vakarų Europą, 
galintis kainuoti 250 milijonų 
dolerių, sujungtų Lietuvą su 
Vakarų Europos tinklu, leistų 
Lietuvai eksportuoti elektrą 
ir užtikrinti saugesnes sąly
gas Ignalinos jėgainėje. Šve
dijoj lankęsis energetikos mi
nisteris Arvydas Lesčinskas 
susitiko ir su SKB bendrovės 
atstovais tartis dėl atominių 
atmatų tvarkymo, kuriam pla
ną ruošia SKB ir finansuoja 
Švedijos vyriausybė.

Pasirašyti žmogaus teisių 
protokolai

Lietuvos URM informacijos 
ir spaudos skyrius skelbia lie
pos 13 d., kad Lietuvos amba
sadorius Europos taryboje, 
Aurimas Taurantas, pasirašė 
Europos žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių gynimo kon
vencijos 1990 m. devintąjį pro
tokolą bei 1970 m. Europos 
sutartį dėl tarptautinio bau
džiamųjų nuosprendžių pripa
žinimo. Pirmasis dokumentas 
suteikia galimybę fiziniams 
asmenims kreiptis į Europos 
žmogaus teisių teismą tiesio
giai ir įsigalios Lietuvoje pir
mąją mėnesio dieną praėjus 
trims mėnesiams po patvirti-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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POPIEŽIUS RAŠO MOTERIMS Nulinkusios kviečių varpos Lietuvos laukuose laukia dalgio ar javapjovės Nuotr. D. Meilūno

REFORMATŲ EVANGELIKŲ KUNIGUI

AfA 
POVILUI DILIUI

Čikagoje mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai HALINAI, dukrai 
ERIKAI, sūnums - dr. JULIUI ir RONALDUI SLAVĖ
NAMS su šeimomis bei kitiems artimiesiems -

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapija Toronte

Joms žmonija daug skolinga 
Ištrauka iš Sv. Tėvo Jono-Pauliaus II laiško moterims, paskelbto 
“L’Osservatore Romano” 1995 m. 28 nr. (savaitinėje laidoje)

Dėkoju jums, moterys, ku- mintos iki tarnavimo. Tai ne-
rios esate motinos! Jūs pri- 
glaudžiate žmogiškas būtybes 
savo viduje su nepakartojamu 
džiaugsmu ir skausmu. Ši pa
tirtis leidžia jums tapti Die
vo šypsena naujagimiui, ta šyp
sena, kuri lydi pirmuosius kū
dikio žingsnius, kuri padeda 
jam augti ir kuri lieka atrama, 
kai vaikas leidžiasi į ilgą gy
venimo kelią.

Dėkoju jums, moterys, kurios 
esate žmonos! Jūs neatšaukia
mai susiejate savo ateitį su 
savo vyrų ateitimi tarpusavio 
bendrystėje ir meilės be gyvy
bės tarnystėje.

Dėkoju jums, moterys, kurios 
esate dukros, ir jums, moterys, 
kurios esate seserys! Į šeimos, 
o vėliau ir į visuomenės, širdį 
jūs įnešate savo jautrumo ir 
nuojautos turtus bei savo dos
numą ir ištikimybę.

Dėkoju jums, moterys, kurios 
dirbate! Jūs būnate ir dalyvau
jate visose gyvenimo srityse: 
socialinėje, ekonominėje, kul
tūrinėje, meninėje ir politinė
je. Tuo būdu jūs įnešate nepa
mainomą indėlį į kultūrą, kuri 
vienija protą ir jausmus, į gy
venimo modelį, atvirą paslap
ties jausmui, įsitvirtinimui 
ekonominių ir politinių struk
tūrų, kurios daug daugiau ver
tos žmonijai.

Dėkoju jums, pašvęsto gyve
nimo moterys! Sekdamos pa
vyzdžiu pačios didžiausios 
iš moterų - Jėzaus Kristaus, 
Įsikūnijusio žodžio Motinos, 
jūs atsiveriate su paklusnumu 
ir ištikimybe Dievo meilės do
vanai. Jūs padedate Tikinčių
jų Bendrijai ir visai žmonijai 
patirti “sužadėtinio” santykį 
su Dievu, nuostabiai išreiš
kiantį draugystę, kurią Dievas 
trokšta nustatyti su savo kū
rinija.

Dėkoju tau, kiekviena mote
rie, paprasčiausiai už tai, kad 
esi moteris! Per įžvalgą, kuri 
yra dalis jūsų moteriškumo, 
jūs praturtinat pasaulio su
pratimą ir padedat padaryti 
žmogiškus santykius nuošir- 
desniais ir autentiškesniais.

Be abejonės aš žinau, kad 
vien tik pasakyti ačiū neužten
ka. Deja, mes esame palikuo
nys istorijos, kuri mus sąlygojo 
gana stipriai. Visuomet ir vi
sur šis sąlygojimas buvo mote
rų pažangos kliūtis. Moterų 
orumas dažnai būdavo nepri
pažįstamas ir jų teisės iš
kraipomos. Jos gana dažnai 
būdavo nustumiamos į visuo
menės pakraščius ir net nuže-

leido moterims būti savimi 
ir dėl to dvasiškai nuskurdino 
visą žmoniją. Be abejonės nėra 
lengva priskirti kaltę už tai 
dėl daugelio kultūrinių sąly
gų, kurios per šimtmečius for
mavo minties ir veiklos būdus. 
Ir jei objektyvi kaltė, ypač kai 
kuriuose istoriniuose konteks
tuose, priklauso ne vien tik 
keletui Tikinčiųjų Bendrijos 
narių, aš tai labai apgailes
tauju. Tebūnie šis apgailesta
vimas visoje Bendrijoje per
keltas į atnaujintą ištikimybę 
Evangelijos vizijai. Kai ateina 
laikas išlaisvinti moteris iš 
bet kokio išnaudojimo ir domi
navimo, Evangelija turi vi
siems amžiams tinkamą nuo
statą, kuri atspindi paties Kris
taus laikyseną. Peržengdamas 
nusistovėjusias anų laikų kul
tūros normas, Jėzus elgėsi su 
moterimis su visu atvirumu, 
pagarba, nešališkumu ir švel
numu. Tuo būdu Jis pagerbė 
moterų orumą, kurį jos visą 
laiką turėjo pagal Dievo pla
ną ir jo meilę. Kai pažvelgia
me į Kristų antrojo tūkstant
mečio pabaigoje, yra natūralu 
save paklausti: kiek tos tiesos 
yra išgirsta ir pagal ją veikta?

Taip, jau laikas drąsiai iš
tirti praeitį, nustatyti atitin- 
kąmą atsakomybę, peržvel
giant ilgą žmonijos istoriją. 
Moterys davė nemažesni įna
šą tai istorijai negu vyrai, 
beveik visada būdamos žymiai 
sunkesnėse sąlygose. Aš gal
voju ypač apie tas moteris, 
kurios mėgo kultūrą ir meną, 
tam paskyrė savo gyvenimą, 
nors dažnai jau nuo pat pirmų
jų žingsnių būdavo nepalan
kiose sąlygose, išskirtos iš ly
gių švietimo galimybių, nuver
tintos, ignoruotos ir neįver
tintos už jų intelektualinius 
įnašus. Gaila, kad labai mažai 
tegalime patirti apie moterų 
laimėjimus iš istorijos moks
lo. Tačiau, net jei laikas pa
laidojo tų laimėjimų doku
mentinius įrodymus, jų nuo
pelninga įtaka gali būti jau
čiama kaip jėga, kuri pakeitė 
pastarųjų kartų gyvenimus, 
įskaitant ir mūsų pačių. Šiai 
didžiajai moterų “tradicijai” 
žmonija skolinga, ir ta skola 
niekada nebus išmokėta. Ir vis 
dėlto kiek daug moterų net ir 
šiais laikais yra labai vertina
mos už fizinę išorę nei už jų 
gabumus, profesionališkumą, 
intelektualines savybes, jų gi
lų jautrumą, kitaip tariant - 
patį jų būties kilnumą!

Vertė V. Karvelis, S J

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nimo seime bei patvirtinimo 
raštų įteikimo Europos tary
bai. Antrasis, kuris įsigalios 
taipgi seimui patvirtinus ir 
patvirtinimo raštus įteikus 
ET, įpareigojo susitariančias 
valstybes vykdyti sankcijas 
pagal kitų dalyvių teismų pri
imtus nuosprendžius bei jų 
pateiktus atitinkamus paklau
simus.

Perskridimai nesikartos
Liepos 20 d. Lietuvos užsie

nio reikalų ministerijai buvo 
įteikta Rusijos ambasados no
ta, paaiškinanti, jog du Rusi
jos lėktuvai, be leidimo per
skridę Lietuvos oro erdvę bir
želio 22 ir 23 d.d., negalėję 
sugrįžti į Rusiją dėl meteoro
loginių aplinkybių ir dėl kuro 
trūkumo. Lakūnai nubausti, ir

Rusijos gynybos ministerija 
imasi priemonių išvengti to
kių atsitikimų pasikartojimo, 
rašoma notoje.

Tiuringijos mugė
Lietuvoje jau ketvirtą kar

tą rugsėjo pradžioje įvyks Tiu
ringijos mugė, dvejus metus 
rengta Vilniuje, pernai Šiau
liuose, o šiemet pasirinktas 
Kaunas, praneša ELTA. Nuo 
seno Lietuva bendradarbiau
ja su Tiuringija, kurios vers
lui Vilniuje įsteigtas ekono
mikos biuras - Tiuringijos pre
kybos ir pramonės rūmų pada
linys Lietuvoje. Mugėje numa
to dalyvauti 24 Vokietijos ga
mybinės įmonės, prekybos bei 
paslaugų firmos. Tikimasi, 
kad užsiregistruos ir daugiau 
dalyvių. RSJ

Antrasis pasaulinis karas dar nepasibaigė
Jis baigsis tada, kai bus išspręstas Karaliaučiaus klausimas, laikinai pavestas valdyti 

buvusiai Sovietų Sąjungai bei jos įpėdinei Rusijai

VYTAUTAS NEZGADA, 
Kaunas

Pasaulio visuomenė įvairiai 
paminėjo vieno iš žiauriausių 
žemyno karų, nusinešusio apie 
60 milijonų žmonių gyvybių, 
baigties 50-ties metų sukaktį. 
Tačiau daugelis nusivylė ofi
cialiais šia proga organizuo
tais vyriausybių vadovų susiti
kimų rezultatais.

Daugelio apžvalgininkų nuo
mone, minėti susitikimai bu
vo daugiau reklaminio, o ne 
dalykinio pobūdžio. Juose 
valstybių nugalėtojų vadovai 
siekė daugiau politinių tiks
lų savų valstybių viduje ir to
li gražu neišnaudojo galimy
bių spręsti Europos ir kitų že
mynų problemas. Pavyzdžiui, 
kaip pasiekti taiką Bosnijoje 
bei Hercogovinoje, kaip su
stabdyti žudynes Čečėnijoje?

Tai liudija ir JAV respubli
konų frakcijos kongrese vadų 
kritika, skirta prezidentui 
Clinton’ui.

Didžiausią nusivylimą ir nu
sistebėjimą sukėlė tai, kad 
šiuose susitikimuose nebuvo 
aptariami pastarojo karo Eu
ropos valstybių nugalėtojų 
įsipareigojimai, priimti Pots
damo konferencijoje. Šiuose 
dokumentuose, be kitų Euro
pos valstybėms svarbių klau
simų įrašyta nuostata, jog 
Karaliaučiaus krašto statusas 
(jo pavaldumas, priklausomy
bė) turi būti sprendžiami tai
kos konferencijoje. Apie šios 
konferencijos datą, kviesti
nas suinteresuotas valstybes, 
pasiruošimą šiai konferenci
jai ir turėjo būti kalbama mi
nėtuose susitikimuose. Deja, 
sprendžiant iš žiniasklaidos 
duomenų, apie tai susitikę 
valstybių vadovai savo kalbose 
net neužsiminė. Kodėl? Juk 
buvo gera proga priminti Mask
vai apie būtinumą sukviesti 
taikos konferenciją ir apie tai, 
kad būtina likviduoti karinį 
įtampos židinį Europos cent
re - Karaliaučiaus krašte. Juo 
labiau, kad Stalinas neįvykdė 
Potsdamo sutartyje numatyto 
labai svarbaus įsipareigoji
mo - surengti laisvus demok
ratinius rinkimus Sovietų Są
jungos zonoje esančiose Eu
ropos valstybėse. Nemanau, 
kad valstybių nugalėtojų va
dovai, vykdami į minėtus susi
tikimus, nepasidomėjo Pots
damo konferencijos išdavomis. 
Galima suprasti Rusijos ir Len
kijos nenorą užsiminti apie

dinsi, kaip nenoru apsunkin
ti savęs, sprendžiant sunkias 
tarptautines problemas. Čia 
pasikartojo panašus nuolai
džiavimas Roosevelt’o ir Chur- 
chill’io Stalinui Teherane, 
Jaltos ir Potsdamo susitiki
muose. Ačiū Dievui ir tuometi
niams JAV ir Didžiosios Bri
tanijos valstybių vadovams ir 
už tai, kad jiems užteko ryžto 
pasakyti Stalinui Potsdamo 
konferencijoje, kad jie nepri
pažįsta Baltijos valstybių pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos 
(ankstesnėse konferencijose - 
Teherano ir Jaltos šios šalys 
jau buvo atiduotos Sovietų 
Sąjungai).

Stebina ir tai, kad šis klau
simas mažai minimas pasaulio 
žiniasklaidoje. Kas blokuoja 
šios informacijos perdavimą, 
kas suinteresuotas, jog Pots
damo konferencijos nutarimai 
liktų užmarštyje, nepastebėti? 
Apmaudu, kad kai kurie poli
tikai bando pabrėžti, jog Ant
rasis pasaulinis karas pasi
baigė, kai buvo išvesta Rusi
jos kariuomenė iš Baltijos ša
lių. Tai tik pusė tiesos... Šis 
karas baigsis tuomet, kai bus 
išspręsta Karaliaučiaus krašto 
problema. Manau, kad šia link
me savo pastangas turėtų telk
ti ir tie, kurie pasisako prieš 
karinį Rusijos tranzitą per Lie
tuvos teritoriją. Juk demilita
rizavus šį kraštą ir išsprendus 
jo pavaldumą, kaip kad numa

tyta Potsdamo sutartyje, at- 
pultų ir karinio tranzito prob
lema.

Lietuvos dabartinės valdžios 
vyrai, lankstydami galvas 
prieš Maskvos pareigūnus, 
jau ne kartą Karaliaučiaus 
kraštą “paskyrė” Rusijai, stum
dami mūsų šalį į spąstus, ga
linčius sukelti naujus sankir- 
čius, kuriuose Lietuva vėl ga
li tapti naujo karo arena. Ste
bina ir tai, kad Karaliaučiaus 
krašto problemai menkai dė
mesio skiria dešiniųjų parti
jų vadai, seimo daugumos opo
zicija.

Tad ar išnaudosime šį “ato
kvėpio” laikotarpį ir reika
lausime, kad didžiosios vals
tybės vykdytų tarptautinius 
įsipareigojimus ir apgintų 
mažas tautas nuo naujos agre
sijos, naujo pavergimo? Ar 
lauksime naujo Europos pasi
dalinimo įtakos sferomis, nau
jo 1938 m. Lenkijos ultimatu
mo, naujų 1939-40 m. Sovietų 
Sąjungos ultimatumų, naujo 
Ribentropo-Molotovo sandėrio?

Karaliaučiaus krašto prob
lemos sprendime aktyviau tu
rėtų dalyvauti lietuvių išei
vijos politikai, visuomenės 
veikėjai, juo labiau, kad da
bartinė Lietuvos valdžia šia 
linkme jokių pastangų nerodo 
ir nematyti, kad ji ką nors da
rytų ateityje.

MIRTIES PRISIMINIMAS
1995 m. rugpjūčio 25 d. sueina 14 metų, kai

a.a. dr. JONAS BALTRUŠAITIS
iškeliavo (Viešpaties prieglobstį amžinam poilsiui. 
Liūdi velionies žmona Bronė, giminės ir artimieji.

MŪSŲ MIELAI NAREI

AfA
STASEI KALŪZIENEI

staigiai mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui 
ALEKSUI, sūnui ALGIRDUI su šeima bei sesutėms 
- ANGELEI, LIUDAI ir ADAI su šeimomis ir visiems 
giminėms bei artimiesiems -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

neišspręstą Karaliaučiaus 
krašto problemą, nes Potsda
mo sutartimi šio krašto viena
dalis pavesta laikinai admi
nistruoti (iki taikos konferen
cijos) Lenkijai, kita - Rusijai. 
Tačiau negalima suprasti JAV, 
Anglijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos vadovų tiesiogiai at
sakingų už Europos ateitį, už
imtos pozicijos - problemos 
nutylėjimą.

Šių veiksmų kitaip nepava-

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).

AfA 
VLADUI RAINIUI

mirus Lietuvoje, 
seseriai ALBINAI ŠIMANSKIENEI, jos šeimai ir 
giminėms Lietuvoje reiškiame nuoširdžią užuojautą-

R. O. Barisai
S. Danaitienė
V. V. Radžiai
J. E. Valiuliai 
B. Vilčinskienė 
G. S. Mitalai
A. J. Morkūnai

J
J. D. Daniai
E. P. Ališauskai

V. I. Prisčepionkos

A. A. Paškevičiai

E. P. Jurgučiai
A. B. Eimantai
M. Bružienė
K. A. Gudžiūnai
V. Z. Balsevičiai
J. A. Buivydai
V. L. Plečkaičiai

AfA 
VYTAUTUI TURŪTAI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai IRENAI, 
dukrai VIDAI, sūnums PAULIUI ir RAIMUNDUI bei 
jų šeimoms. Liūdime su jumis -

E. Čižikienė ir
Draugelių šeima

AfA 
KAZIMIERAI BARTKIENEI

mirus,
jos dukrai ELENAI ir sūnui JURGIUI su šeimomis reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono Širvintos-Nemuno tunto skautai

MYLIMAI MAMYTEI

AfA 
KAZIMIERAI BARTKIENEI

atsiskyrus su šiuo pasauliu,
jos dukrą ELENĄ, sūnųJURGįsu šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

/. J. Jokubynai A. F. Pietrantonio
N. H. Otto a. Z. Stanaičiai

AfA 
JUOZUI ALIŠAUSKUI

mirus Lietuvoje,
brolį JURGį ir brolienę ANELĘ, kitus gimines bei 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime -

L. J. Vyšniauskai O. J. Karaliūnai
I. V. Sajaukai v. S. Gudaičiai
S. S. Slavickai J. Labuckienė

O. P. Polgrimai

AfA 
STASEI KALŪZIENEI

mirus,

vyrą ALEKSĄ, sūnų ALGIRDĄ NORKŲ su 

šeima, sesutes-A. LEŠINSKIENĘ, L MARTIN, 

A. RUDIENĘ bei kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame -

E. Girėnienė

V. Jasiūnienė

O. Juodikienė

J. ir D. Kaunaitės

L. Morkūnienė

B. Raščiauskienė

A. Z. Stančikai

D. Zulonienė

1 573 Blonr TnmnfA Onl MAD 1 AA1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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!
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Kazlų Rūdos klebonas kun. T. VALLIANAS pasitinka Vilkaviškio vyskupų 
J. ŽEMAITĮ, atvykusį į šventovės 70 metų sukakties iškilmes

Audė siela muzikos raštą
Lietuvoje gimusio lenkų muziko Emilio Mtynarskio 125-jų gimimo metinių 
minėjimo iškilmė, kurioje išryškėjo velionies pagalba Lietuvos kultūrai

Laisve reikia mokėti džiaugtis
Prel. J. Kučingio viešnagės Tėvynėje spaudos atgarsiai

DAIVA DULAITYTĖ, Šakiai

Ilguvoje, Grincevičių dvare
lyje, kadaise smuiku žavėdavo 
kompozitorius, dirigentas ir 
smuikininkas Emilis Mlynars- 
kis. Šis didis muzikas gimė 
1870 m. liepos 18 d. Kybartuo
se. Baigė Petrapilio konser
vatorijos smuiko klasę ir kon
certavo daugelyje užsienio ša
lių. 1895 m. vedė Oną Grincevi- 
čiūtę (dainininkės Beatričės 
mamos seserį) iš Ilguvos. Nuo 
tada vasaras praleisdavo Il
guvoje ir čia sukūrė operą 
“Vasaros naktis” bei simfo
niją F-dur “Polonija”.

E. Mlynarskio dėka muziki
nį išsilavinimą gavo Stasys 
Šimkus ir Beatričė Grincevi- 
čiūtė. Be to, E. M. globojo M. 
K. Čiurlionį, kvietė jį dirbti 
į Varšuvą. Nuo 1904 m. E. Mly- 
narskis vadovavo Varšuvos 
konservatorijai ir filharmo
nijai. 1929-1931 m. buvo direk
torius ir meno vadovas “Curtis 
Institute of Music” Filadelfi
joje. Grįžęs į Varšuvą tapo 
operos teatro direktoriumi ir 
vyr. dirigentu. Kaip dirigen
tas taip pat koncertavo įvai
riose užsienio šalyse.

E. Mlynarskis mirė 1935 m. 
Varšuvoje, palikęs gausią mu
zikinę kūrybą.

Seniai Ilguva nebuvo ma
čiusi tiek svečių, kiek 1995 lie
pos 15 d. Tądien 12 v. Ilguvos 
šventovėje buvo aukojamos šv. 
Mišios už E. Mlynarskio vėlę, 
minint 125-ąsias gimimo meti
nes. Mišias aukojo Lukšių pa
rapijos klebonas kun. Gvidas 
Pušinaitis ir Ilguvos parapi
jos klebonas kun. Juozapas 
Kaminskas, Giedojo Vilniaus 
arkikatedros choras (dirigen
tas Leonas Pranulis, vargoni
ninkas B. Vasiliauskas).

Po pamaldų svečiai ir para
pijiečiai susirinko kleboni
jos sode prie ilgiausių stalų, 
nukrautų sumuštinių kalnais, 
vaišinosi lietuviška gira. Iš 
po plačiašakių obelų sklido 
lietuviškos dainos.

Į savo senelio E. Mlynarskio 
paminėjimą atvyko ponia Eva 
Ana Rubenstein, buvusi bale
rina, aktorė, dabar dirbanti 
fotografe ir gyvenanti Niujor
ke. Ji pasakė: “Šiurpuliukai 
eina per odą, nes esu pirmą 
kartą Lietuvoje, tėvų žemėje. 
Netgi nepažinojau savo sene
lių, bet legaliai viskas pri
klausytų man (dvaro rūmai ir 
žemė). Tačiau tai dabar ne
svarbu, nes tai ilgai užtruk
tų... Didelį įspūdį daro tai, 

Į Vilniaus universiteto mokomąją dontologijos kliniką iš Amerikos perkeltos dvi XXI amžiaus technologijos -
“PulseMaster” (be skausmo ir be kraujo) operacinis lazeris ir KCP-2000 (be skausmo ir be grąžto) kinetinis dantų 
apdorotojas. Antras iš k. - dr. Juozas Olekas, buvęs ilgalaikis Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministeris 
ir prof. Irena Balčiūnienė, klinikos vadovė ir Lietuvos dantų gydytojų sąjungos pirmininkė su klinikos docentėmis 
stebi naują klinikinę procedūrą. Viduryje - Romas Bričkus, “Medical Technologies” firmos (Kaune) valdybos 
pirmininkas ir dr. Terry Myers, “American Dental Technologies” firmos mokslinis vedėjas ir “Laser Institute”
(JAV) pirmininkas Nuotr. V. Kapočiaus HELSINKIS STOKHOLMAS KOPENHAGA OSLAS SANKT PETERBURGAS MASKVA VARŠUVA KIEVAS TALINAS RYGA VILNIUS

kad “viskas čia yra labai au
tentiška, nuoširdų ir papras
ta, o šito negalėjo sunaikin
ti net okupantai”.

125-ųjų E. Mlynarskio gimi
mo metinių minėjime dalyva
vo Albinas Vaičiūnas, Vil
niaus zanavykų draugijos pir
mininkas, kompozitorius Va
lentinas Bagdonas, ekonomis
tas prof. Arimantas Dumčius, 
kultūros ministerio sekreto
rius Giedrius Kazimierėnas, 
Šakių rajono savivaldybės me
ras Romualdas Damušis ir 
prof. Vytautas Landsbergis 
su žmona.

Iš klebonijos sodo visi pa
traukė į netoli esantį Grince
vičių, o vėliau perėjusį E. Mly- 
narskiui, dvarelį atidengti 
memorialinės lentos. Laikas 
ir visokiausių valdžių metai 
gerokai sutrupino šį architek
tūrinės reikšmės paminklėlį. 
Dabar, padedant savivaldybei, 
šis dvaras remontuojamas. 
Juodo akmens memorialinė 
lenta, apvainikuota ąžuolo 
vainiku, perpinta Lietuvos 
ir Lenkijos vėliavomis, buvo 
atremta į sienojus. Kol rūmai 
atgaus ankstesniąją išvaizdą, 
jubiliejinė lenta bus saugo
ma ilguviečių.

Atidengimo iškilmėje kal
bėjo Lietuvos lenkų kultūros 
fondo pirmininkas Henrikas 
Sosnovičius, , pabrėždamas, 
kad Lietuvoje ir Lenkijoje 
pirmą kartą E. Mlynarskiui 
atidengiama atminimo lenta. 
Taip pat kalbėjo Al. Vaičiū
nas, prof. V. Landsbergis. 
Pastarasis prisiminė kompo
zitoriaus nuopelnus lietuvių 
kultūrai. Prof. V. Landsber
giui buvo suteikta garbė ati
dengti memorialinę E. Mly
narskio lentą. Vilniaus arki
katedros choristai, visi susi
rinkusieji dainavo nepamirš
tamuosius “Ąžuolai žaliuos”. 
Ilguvos parapijos klebonas 
pašventino lentą. Paskui kal
bėjo G. Kazimierėnas, Šakių 
savivaldybės meras R. Damu
šis, E. Mlynarskio vaikaitė 
E. A. Rubenstein. Pastaroji 
pareiškė lenkiškai: “Man la
bai gaila, kad negaliu pasa
kyti lietuviškai, jog esu sujau
dinta ir galiu stovėti prie na
mo, kuriame gimė mano mo
tina”.

Po šios iškilmės, jau gerokai 
vakarop, visi susirinkusieji 
važiavo keletą kilometrų į 
Kriūkus. Puikiuose kultūros 
namuose smarkiai vėluojan
čių choristų ir svečių laukė 
kriūkiečiai. Kamerinės muzi-

IGNAS MEDŽIUKAS

Prel. Jonas Kučingis, Šv. Ka
zimiero parapijos Los Angeles 
klebonas emeritas, neseniai 
grįžo iš kelionės į Lietuvą ir 
patirtus įspūdžius pateikė sa
vo pamoksle šventovėje. Šv. 
Kazimiero parapija yra turbūt 
viena iš jauniausių JAV ir la
biausiai nutolusių Amerikos 
vakaruose, prie Ramiojo van
denyno, netoli Meksikos sie
nos.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, čia yra lankęsi dauge
lis svečių iš Tėvynės, vyskupų, 
kunigų ir pasauliečių. Šv. Ka
zimiero parapija yra žinoma 
ne tik kaip lietuvių religinis, 
bet ir kaip tautinis centras, 
pagarsėjęs plačiai net ir Lie
tuvoje. Todėl prel. J. Kučin- 
giui šiemet jau bene trečią 
kartą aplankius Lietuvą ir 
spauda nebuvo abejinga.

“Kauno dienoje” (1995.VI.20) 
Birutė Garbaravičienė plačiai 
aprašė prel. J. Kučingio apsi
lankymą Lietuvoje, kurią jis 
paliko, kaip ir daugelis lie
tuvių, Antrojo pasaulinio karo 
metu, grįžtant į Lietuvą bolše
vikams. Straipsnyje “Prel. Jo
nas Kučingis: laisve reikia 
mokėti džiaugtis” pateikiama 
jo biografija. Pažymima, kad 
jis buvo gerai pažįstamas su 
kankiniu Telšių vyskupu Bori- 
sevičiumi ir mokiniais, žiau
riai nukankintais Rainių miš
kelyje. Aprašytas jo tolimes
nis kelias perėmus iš prel. J. 
Maciejausko vos besilaikan
čią parapiją, kurią jis išugdė 
į stiprią katalikybės ir lietu
vybės tvirtovę. Koresponden
tė rašo, kad prel. J. Kučingis 
pirmąjį savo viešnagės sekma
dienį susitiko su kun. R. Mi
kutavičiumi ir laikė Mišias 
Šv. Archangelo Mykolo (Įgu
los) šventovėje. Koresponden
tė prisimena ne kartą prel. J. 
Kučingio pasakytus žodžius: 
“Mano širdis ir meilė yra Lie
tuvoje”. Pokalbyje su prelatu 
po Mišių, nežiūrint kritiškų 
pastabų, jo žodžiais, didžiau
sia laimė, kad Lietuva atgavo 
laisvę, kuria reikia mokėti 
džiaugtis.

kos koncerte dalyvavo M. K. 
Čiurlionio konkurso laureatas 
pianistas Sergiejus Achruško 
ir smuikininkas Andrius Krev- 
nevičius. Jie atliko St. Šim
kaus “Kur bakūžė samanota” 
(smuikui pritaikė Kornelija 
Kalinauskaitė), Šopeno “Ru
duo”, E. Mlynarskio mazurką 
smuikui ir fortepijonui ir kt. 
Taip pat meistrišku atlikimu 
žiūrovus pribloškė didysis 
Vilniaus arkikatedros choras 
(dirigavo L. Pranulis, akom
panavo B. Vasiliauskas).

Kriūkų viršaitis padovano
jo koncerto dalyviams mieste
lio herbo ženklelius, vėliavė
les. L. Pranuliui, kaip kraštie
čiui, užrišo sukaktuvinę “Kriū
kų 400 metų” juostą, o visus 
svečius, dalyvius ir žiūrovus 
pakvietė į miestelio kavinę at
sigaivinti šaltu pienu ir pasma
guriauti karštomis bandelė
mis. E. Mlynarskio minėjimas 
tęsėsi dar dvi dienas Vilniuje.

Šį minėjimą organizavo: Lie
tuvos kultūros ministerija, 
Jusefo Montvilo vardo lenkų 
kultūros fondas Lietuvoje, B. 
Grincevičiūtės muziejus, Lie
tuvos kultūros fondas, Ilgu
vos parapijos klebonas J. Ka
minskas, Kriūkų viršaitis.

Savaitraštyje “Žemaičių sau
lutė” (1995.VI.10) žurnalistė 
Danutė Malakauskienė str. 
“Prel. J. Kučingis: Švėkšna- 
Los Angeles” prisimena, kad 
su prelatu susipažinusi 1992 
m., lankydamasi Kalifornijo
je. Ilgai jis klausinėjęs apie 
Žemaitiją ir laisvės keliais 
žengiančią Lietuvą. Kai grįžu
si į Lietuvą žurnalistė padė
kojo prelatui Kučingiui už dė
mesį ir nuoširdumą, jis atsi
liepęs laišku. Tai buvo tuojau 
po rinkimų. Raginęs nenusi
minti: Lietuva bus laisva, de
mokratiška ir laiminga.

Straipsnyje pateikiami prel. 
J. Kučingio biografiniai bruo
žai, jo nueitas kelias palikus 
tėvynę dėl raudonosios okupa
cijos ir gyvenimą bei darbus 
Los Angeles, kur jis perėmė iš 
prel. J. Maciejausko vos kūri
mo stadijoje esančią Šv. Kazi
miero parapiją. Pateikiama 
prel. J. Kučingio plačios ap
imties religinė, kultūrinė ir 
visuomeninė veikla, švento
vės statyba ir kiti su parapi
jos veikla susiję darbai. Ap
rašyme pažymima: nors prela
tas savo dideliais darbais įau
gęs svetimoje žemėje, minti
mis ir jausmais likęs Lietuvo
je. Laikraštyje yra įdėtos sep
tynios nuotraukos, liečiančios 
įvairiais tarpsniais jo gyve
nimą. Taip pat įdėtas poeto 
Bernardo Brazdžionio eilė
raštis, skirtas prel. J. Kučin
gio 45 metų kunigystės sukak
tį švenčiant.

Laikraštyje “Sūduva” (1995. 
IV. 22) A. Jakubonis str. “Vie
na žymiausių lietuvių bend
ruomenių užsienyje” aprašo 
lietuvių Šv. Kazimiero para
piją, kurią išugdė ilgametis 
jos klebonas prel. J. Kučin
gis. Suminima parapijos is
torija ir joje ar šalia jos be
sireiškiantis religinis bei 
kultūrinis lietuvių gyvenimas, 
parapijoje dirbantieji ir dir
bę kunigai, gerai vadovauja
mas choras ir šventovėje 
įrengti puikūs vargonai. Mi
nimas vyrų kvartetas su jo 
akompaniatore R. Apeikyte. 
Žurnalistas, suminėjęs dau
gelį kultūrinių įvykių para
pijos ribose, daro išvadą: 
“Bet kokia kultūra gali lais
vai vystytis ir išsiskleisti tik 
laisvoje demokratinėje šaly
je”. Prie straipsnio įdėtos 
prel. J. Kučingio ir LA vyrų 
kvarteto nuotraukos.

Jus esate pirmoje vietoje!
Mes stengiamės, kad jūsų 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.
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• Yra apribojančiu sąlygų. Pasitarkite su savo kelionių agentu. Neįskaitomi išvykimo mokesčiai. Verslo klasėje $600 priemoka.

FINNCHARTER LTD BiuelVinas S UJA LINE JA.
fours HolsinkiPlUSI

Labai lengvai praturtinsit savo kelione, 
pridedant viena iš šių išvyktų
NAKVYNĖ ĮDOMIAM HELSINKYJE

Pridėkite vienc^nakti^'Silja” pirmos 
klasės viešbuty/e pajūryje
•* Kaina nakvojant dviese. Atskira kaina vienam.

2 pusryčiai/2 pietus laive ir susisiekimas 
su orauosčiu

NAKVYNĖ GRAŽIAME STOKHOLME

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

TAIP GERAI
NEPARSKRAIDINS 
NAMO Į LIETUVĄ! 
PATOGIAUSIAS BŪDAS SKRISTI PER zh X H“ /"U
HELSINKĮ,!,LIETUVA;,TREČIADIENIAIS J) I I 1 [a I 1 
ARBA PENKTADIENIAIS TARP GEGUŽĖS 24 I Į I 11 I 
D. IR RUGSĖJO 8 D. GALI KAINUOTI TIK JL VL/V/
Galite grieti Į Torontaipro "Helsinkio vartus", o gal pasinaudokite 
proga pamatyti Helsinkį! Yra daug maloniu, galimybių,-viešbučiai 
prieinama kaina su puikiu patarnavimu, prabangios kelionės 
laivu, istorinės vietovės. "Helsinki Plus”planas jums leidžia 
pajusti Skandinavijos pulsaj

s105
Pirmos klasės viešbutyje miesto centre su 
pusryčiais ir transportu į orauostį

KELIONĖ LAIVU HELSINKIS-STOKHOLMAS *445'

Prie Kazlų Rūdos ribų žyminčio Laisvės kryžiaus buvo iškilmingai sutiktas Vilkaviškio vyskupas J. ŽEMAITIS, 
atvykęs į Kazlų Rūdos šventovės iškilmes

Kazlų Rūdai 250 metų
Kodėl tiek daug vietovardžių su žodžiais “būda” ir “rūda”?
Dabar mieste - per 8000 gyventojų • Suplanuota daug renginių

JANINA ŠTRIMAITIENĖ

Kazlų Rūdoje gyvena 8300 
gyventojų, išaugęs daugia
aukščių namų mikrorajonas, 
miestas išraizgytas daugybės 
gatvių, gatvelių, jį puošia at
naujinta šventovė, trys mokyk
los, ligoninė, verslo įmonės 
bei akcinės bendrovės, nau
jos modernios parduotuvės.

Praeities puslapiai
Kazlų Rūdai sukako 250, o 

šventovei — 70 metų. Ta proga 
atsigrįžti atgal, kai dabarti
nio miesto dar nebuvo galima 
vadinti net mažyčiu bažnytkai
miu, nes kaimai tarpugiriuos 
pradėjo kurtis tik XVI š. pa
baigoje. Daugelis ir šiandien 
dar vis domisi, kodėl tiek vie
tovių su žodžiais “būda” ir “rū
da”: Ąžuolų Būda, Čysta Būda, 
Selemos Būda, Būdvietis, Vi
šakio Rūda, Sena Rūda, Karč- 
rūdė, Rūdupis, Rūdinukas, 
Judrarūdė ir t.t.

Būda — tai namukas, pasta
tytas miško kirtėjų, vėliau iš
augęs į tarpmiškių kaimelius, 
vietoves, o rūdos lydiniai ir 
įvairūs geležiniai padargai 
kalba apie tai, kad mūsų seno
liai mokėjo iš limotinės ge
ležies rūdos, susidariusios 
balose poledyniniame laiko
tarpyje, pasigaminti geležį, 
įrengti jos kasyklas, dirbtu
vėles.

Kur dabar ošia didingi Kaz
lų Rūdos miškai, žiedu supan

tys miestą, prieš 250 metų ma
žučiame girios kaimelyje te
begyveno vienintelė gausi 
Kazlų šeima, pagarsėjusi še
šiais broliais — kalviais. Jie 
ir pradėjo kurti geležies dirb
tuvėles, rudniomis vadinamas. 
Geležis buvo perdirbama į 
kirvius, noragus žagrėms.

Plėtėsi Kazlų giminė, ir jų 
gyvenvietė gavo Kazlynės var
dą. Taip ir gimė besikurian
čio miestelio Kazlų Rūda pa
vadinimas. 1827 m. jau buvo 
22 namai, kuriuose gyveno 233 
gyventojai, o 1883 m. 34 na
mai su 455 gyventojais.

Galbūt dar daug metų būtų 
gyvavusios rudnios ir būdos, 
jei ne 1862-1865 m. nutiestas 
geležinkelis, užt’krinęs pi
gios užsienietiškos geležies 
atvežimą. Geležinkelis suda
rė palankias sąlygas plėstis 
miesteliui.

Netrukus buvo patatyta 
lentpjūvė, kuri ruošė miško 
medžiagą prekybai su Vokieti
ja. Atsirado miškų urėdija, 
išplanavusi piliečiams skly
pus. Ir štai 1923 m. Kazlų Rū
dos kaime jau 69 sodybos su 
575 gyventojais, o 1930 m. jau 
sudaromas Kazlų Rūdos vals
čius, kurį geležinkelis jun
gia su Marijampole-Šėštokais- 
Kalvarija-Alytumi.

Apie to meto gyventojų vers
lus kalba prekybos ir pramo
nės įmonės: garinės lentpjū- 
vės-malūnai, motorinės stalių 
dirbtuvės, kalvės, mezgyklos. 

cementinių vamzdžių gamyk
lėlės, batsiuvystė.

Netrukus miestelis išsiplėtė
iki 190 ha. Buvo nutiestos 26 
gatvės, atsirado aikštės, tur
gavietė, sodas, parkas. Soviet
mečiu tapusi rajono centru, 
Kazlų Rūda turėjo 71 kvadrati
nių km plotą su 15 kolchozų ir 
3800 valstietiškų kiemų. Mies
te 1959 m. buvo 3478 gyvento
jai. Rajono centrą panaikinus, 
Kazlų Rūda buvo priskirta 
Marijampolės rajonui.

Sukakties iškilmės
Šventiškai nusiteikusi Kaz

lų Rūda pasiruošė iškilmėms. 
Komisijos pirmininkė, dauge
lio mūsų mieste vykstančių 
renginių organizatorė R. Mo- 
cevičienė, seniūnijos seniū
nas V. Plioplys, klebonas T. 
Vallianas, miškų urėdas A. 
Zdanevičius, kultūros ir lais
valaikio centro vedėja A. Ja- 
seliūnienė, muzikinių kolek
tyvų vadovė D. Salienė ir kiti 
nariai rūpinosi, kad pirmieji 
sukakties renginiai paliktų 
atmintiną įspūdį ir saviems, 
ir svečiams.

O prasidėjo jie birželio 30 
d. šv. Mišiomis Kazlų Rūdos 
šventovėje ir įspūdingu voka
linės muzikos vakaru Miškų 
urėdijos salėje, viešint mū
sų kraštiečiui prof, kompozi
toriui Rimvydui Žigaičiui, da
lyvaujant ne tik mūsų miesto 
meno kolektyvams bei solistei 
farmacininkei V. Mašanaus- 
kienei, bet ir Marijampolės 
“Sūduvos” chorui.

Liepos 1 d. mūsų parapijos 
klebonas kun. T. Vallianas pa
skelbė Atgailos ir gerumo die
na. Jos metu buvo lankomi li
goniai ir seneliai, tvarkomi 
apleisti kapai, vyko bendra 
Rožinio malda šventovėje, bu
vo aukojamos šv. Mišios už 
dvasinį atgimimą.

Įspūdingiausia buvo liepos 
2 diena. Jau iš pat ryto plauk
te plaukė žmonės būriais 
šventovės link, laukė auto
busų, kad galėtų nuvykti prie 
Kazlų Rūdos ribą žyminčio 
kryžiaus Senažiškės kaime, 
pastatyto grįžus iš nepamirš
tamo Baltijos kelio. Čia žmo
nės sutiko į šventovės sukak
ties iškilmes atvykusį Vilka
viškio vyskupą J. Žemaitį su 
gėlėmis, giesmėmis, sveiki
nant seniūnui V. Pliopliui. 
Šiltas vyskupo žodis kėlė žmo
nių dvasią ir pasitikėjimą. 
Atlydėtas į Kazlų Rūdą, vysk. 
J. Žemaitis gausiai jaunimo 
grupei suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą, aukojo šv. Mišias, 
sakė pamokslą atnaujintoje ir 
išpuoštoje šventovėje.

Liepos 3 d. buvo aukojamos 
gedulingos šv. Mišios už Kaz
lų Rūdoje dirbusius ir čia pa
laidotus kunigus.

Gera pradžia
Sukaktis renginiai tik prasi

dėjo. Jie tęsis iki 1995 m. lap
kričio 8 d. Rugpjūčio, rugsėjo, 
spalio mėn. į savo renginius 
pakviesti: Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, mokyklos, 
vaikų darželiai, miškų urėdi
ja, ligoninės darbuotojai. Li
teratų klubas “Versmė” pri
statys naujai išleistą kazla- 
rūdiečių eilėraščių antologi
ją, koncertuos folkloro gru
pė “Sūduonia”, veiks liaudies 
talentų parodos ir kt. Rugsė
jo pradžioje parapija iškil
mingai švęs pasiaukojimo 
Švenč. Mergelei Marijai 5 me
tų sukaktį.

Mūsų miesto renginiuose 
lankysis įžymūs žmonės — čia 
gimę ir augę mūsų kraštiečiai. 
Juk mes didžiuojamės kalbi
ninku Aldonu Pupkiu, aktorė
mis Laimute Štrimaityte ir 
Brone Braškyte, habilituotu 
žemės ūkio mokslų daktaru 
prof. Romualdu Deltuva, kitais 
įvairių profesijų kraštiečiais.
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® LAISVOJE TEVfflEJE ■© LIETUVIAI PASAULYJE
KANADOS LIETUVIŲ AUKOS
Senosios Varėnos gyvento

jai džiaugiasi visų bendromis 
pastangomis pastatyta ir 1994 
m. lapkričio 6 d. pašventinta 
Šv. Mykolo Arkangelo švento
ve. Joje 1875 m. spalio 1 d. bu
vo pakrikštytas dzūkas M. K. 
Čiurlionis, didysis mūsų tautos 
genijus, gimęs tų metų rugsėjo 
22 d. Senojoje Varėnoje, kuri 
dabar ruošiasi švęsti jo šimtas 
dvidešimtąjį gimtadienį. Auko
mis Šv. Mykolo Arkangelo šven
tovės atstatyman įsijungė ir 
keliolika Kanados lietuvių. Au
kas rinkusios Gražinos Jaronie- 
nės pranešimu, šventovės staty
bą organizavęs klebonas kun. 
Pranciškus Civilis iš jų gavo 
787 Kanados dolerius. G. Jaro- 
nienė atsiųstame aukotojų są
raše, jiems dėkodama klebono 
ir parapijos vardu, rašo: “Iš 
širdies linkiu Jums geros svei
katos, giedrų dienų, Aukščiau
siojo palaimos jūsų darbams!” 
Su M. K. Čiurlioniu susietos is
torinės šventovės atstatymui 
kanadiškais doleriais aukojo: 
(500) - Bruno Petrauskas, po 
(50) - Vytautas Pačkauskas ir 
Aloyzas Rūta, (30) - Romas ir 
Joana Dūdos, (20) - M. Liegus, 
Bronė ir Vytas Palilioniai, V. 
Melnykas, D. T. Tarvydas, (12) - 
J. Mažeika, po (10) - Pranas Ži- 
būnas, B. V. Gataveckas, E. A. 
Šelmiai, A. Z. Dobilai, B. Pra- 
kapienė, Medardas Pavilionis, 
(5)-V. Simonaitis.

PIRMI SUKAKTIES ŽINGSNIAI
M. K. Čiurlionio šimtas dvide

šimtosioms gimimo metinėms 
skirtieji renginiai buvo pradė
ti Senojoje Varėnoje gegužės 
18, ketvirtadienį, įvykusiu va- 
rėniškių bei jų svečių susibū
rimu “Šviesos pasisemt pas Ta
ve einu”. Jį surengė Lietuvos 
kultūros fondas. Memorialinis 
M. K. Čiurlionio muziejus, Va
rėnos rajono švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius, M. K. Čiur
lionio draugija. Mišias Šv. My
kolo Arkangelo šventovėje, at
statytoje Senojoje Varėnoje, 
kur gimė ir buvo pakrikštytas 
M. K. Čiurlionis, dabar neofi
cialiai vadinamoje jo Baltąja 
sonata, atnašavo klebonas 
Pranciškus Civilis. Jose daly
vavo pianistė Aldona Dvario
naitė, kultūros ir muzikos dar
buotojai, keli M. K. Čiurlionio 
kelio skulptūrų autoriai, Seno
sios Varėnos A. Ryliškio vidu
rinės mokyklos mokytojai su 
moksleiviais, paminklotvarki
ninke Virginija Lazdinienė, 
Varėnos rajono švietimo, kul
tūros ir sporto skyriaus vado
vas Algis Miškinis. Skambėjo 
aktorės Virginijos Kochansky- 
tės skaitomi Sigito Gedos ir 
Bernardo Brazdžionio eilėraš
čiai. Tada buvo ryžtasi pradė
ti dar vieną aukų rinkimo vajų 
Senojoj Varėnoj atstatytai Šv. 
Mykolo Arkangelo šventovei. 
Mat jai reikia koplyčios ir 
elektroninių vargonų. Švento
vėje dabar dažnai rengiami re
liginės muzikos koncertai, į 
kuriuos įsijungia ir žymiausi 
Lietuvos vargonininkai. Jiems 
problemą sudaro pasiskolintų 
vargonų atsivežimas ir jų su
grąžinimas. Pasak iniciatorių, 
M. K. Čiurlionio atminimui at
statytoje šventovėje reikia ir 
vargonų jo kūriniams atlikti. 
Kanados lietuvius vėl talkon 
kviečia informaciją teikianti 
ir aukų lapus parūpinanti Gra
žina Jaronienė, Vytauto 163, 
4640 Senoji Varėna, Lithuania.

ŽALGIRIS IR VYTAUTAS
Lietuvos Vytautų klubo ini

ciatyva kauniečiai liepos 15 d. 
paminėjo Žalgirio mūšio penki 

NAUJAI PASTATYTA SENOSIOS VARĖNOS Šv. Mykolo šventovė.
Pašventinta 1994.XI.6 Šv. Tėvo nuncijaus JUSTA MULLOR GARCIA

šimtai aštuoniasdešimt penktą
sias metines ir sunaikinto Vy
tauto Didžiojo paminklo atstaty
mą prieš penkerius metus. Tą 
paminklą, pastatytą Aukštojoje 
Panemunėje, Lietuvos karo mo
kyklų rajone, buvo sukūręs 
skulptorius Vincas Grybas 
(1890-1941), o dabar jis atstaty
tas Laisvės alėjoje, priešais 
Kauno muzikinio teatro parką. 
Šie minėjimai buvo pradėti Mi- 
šiomis Kauno senamiestyje, se
nojoje Vytauto šventovėje. Ta
da dalyviai gėlėmis papuošė Vy
tauto Didžiojo paminklą, Neži
nomo kareivio kapą, ir Laisvės 
paminklą Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus sodelyje. Gausių da
lyvių muziejuje laukė atnaujin
ta Žalgirio mūšio paroda, o so
delyje — minėjimas ir koncer
tas su Kauno karo istorijos klu
bo paruoštomis programomis. 
Iškilmė baigta Kauno apygar
dos karių paradu. Žalgirio mū
šio minėjimo proga dienraščio 
“Lietuvos aidas” kultūrinio sky
riaus atstovė Aušrinė Šėmienė 
buvo paskelbusi pasikalbėjimą 
su istoriku prof. dr. Edvardu 
Gudavičiumi, ieškodama atsa
kymo į klausimą, kur yra dingu
sios Žalgirio mūšio vėliavos? 
Mat dabar tų Žalgirio mūšyje 
laimėtų vokiškų vėliavų neturi 
nei Lenkija, nei Lietuva. Prof, 
dr. E. Gudavičius, remdamasis 
kitų istorikų duomenimis, rašo, 
kad vėliavos buvo iškabintos 
Lenkijos Vavelio šventovėje ir 
Vilniaus katedroje. Esą Vilniu
je jos galėjo sudegti 1529 m. 
gaisre, o Vavelyje gal buvo tik 
tų visų vėliavų piešiniai, kar
tais atlikti net ir jų nemačiu
sių dailininkų. Žalgirio mūšyje 
laimėtų vėliavų likimas taip ir 
lieka neišspręstas.

KERŠTAS IR NEAPYKANTA
Jau esame rašę apie sovietų 

karių kapinių išniekinimą Šiau
liuose gegužės 9 d. kai Maskvo
je buvo minima sovietinės II D. 
karo pergalės penkiasdešimt
mečio sukaktis. Nežinomi as
menys, lig šiol nesusekti, tada 
ten mazutu ištepė pagrindinį 
sovietinį paminklą ir kai kurių 
žuvusių karių antkapius. Šį ne
kultūringą nusikaltimą nedels
damas pasmerkė Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas, tokius 
įvykius pažadėjęs sustabdyti 
griežtomis bausmėmis. Deja, 
kerštas ir neapykanta atnešė 
dar vieną nemažiau skaudų iš
sišokimą Šiauliuose, Sukilėlių 
kalnelyje, kai Lietuva ruošėsi 
švęsti Valstybės ir Mindaugo 
karūnavimo dieną. Ten vėl ne
žinomi asmenys šįkart išnieki
no Nepriklausomos Lietuvos 
paminklą ir 1863 m. sukilėlių 
kapą. Nuo paminklo buvo nu
plėštos dvi įrašų lentelės: 
“Tiems, kurie žuvo už Lietuvą” 
ir “Tėvyne, būk laiminga am
žinai”. Jų vietoje liko tik ant 
paminklo užteptas mazutas ir 
turbūt juo aptaškyta priekinė 
paminklo dalis. Taip išniekin
tą paminklą rado liepos 6 d. 
krepšelį gėlių atnešęs SKATo 
62-rojo savanorių bataliono 
vadas Juozas Griguola, pain
formavęs Leoną Peleckį-Kakta- 
vičių, “Lietuvos aido” kores
pondentą Šiauliuose. Pastara
jam atrodo, kad nusikaltėlių 
paieškos tada dar nebuvo pra
dėtos. Matyt, norima įtikinti 
nesutariančias puses, kad jos 
nesiremtų jom abiem žalingais 
keršto ir neapykantos veiks
mais- V. Kst.

Žemės ūkio bendrovės “Canadian Agra” atstovas Klivlande. 1995 m. birželio 11 d. direktorius Martin Mueller 
padarė pranešimą Klivlando lietuviams apie “Canadian Agra” veiklą, ypač bendrovės veiklą Lietuvoje. Raseinių 
rajone bendrovė turi 3,000 ha ūkį, kurį nuo 1992 m. sėkmingai tvarko. Nuotraukoje iš kairės: svečias iš Hamiltono 
p. Liaukus, Vytautas A. Staškus, Martin Mueller, Vincas Apanius, svečias iš Hamiltono Alius Liaukus ir spaudos 
atstovas Vacys Rociūnas Nuotr. VI. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
IŠKELIAVO PALIKUS ŠVIESŲ 

PRISIMINIMĄ. Pokarinė išeivi
jos lietuvių karta pradėjo labai 
retėti. Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje, Ont. paminklų ir 
kryžių miškas darosi vis dides
nis ir tankesnis.

Hamiltoniečiai dabar dažnai 
renkasi į Marlatt laidotuvių na
mus atsisveikinti ir išlydėti sa
viškius, su kuriais dirbo tose pa
čiose darbovietėse, kartu augino 
savo šeimas, meldėsi toj pačioj 
šventovėje, šventė visokias savo 
šventes.

Rožinio vakarą hamiltoniečiai 
atsisveikino su a.a. Broniumi Šo- 
piu, keturių dukterų tėvu, buvu
siu Lietuvoje girininku, Kanadoje 
dirbusiu metalurgijos inspekto
riumi Stelco plieno įmonėj. At
sisveikino su pavyzdingu lietu
viškosios išeivijos tautiečiu, daug 
čia pasidarbavusiu Tautos fonde. 
Suėjo žmonės nulenkti galvas ir 
pasakyti ačiū velioniui, kuris tu
rėjo daug gerų savybių. Kas jį ar
čiau pažinojo, galėjo pastebėti, 
kad jis apie kitus kalbėdavo arba 
gerai, arba nieko. Dažnai bandy
davo pateisinti kitų trūkumus 
bei ydas. Buvo jis pavyzdingas 
šeimos galva, nepaprastai rūpes
tingas tėvas, kuriam labai rūpė
jo, kad dukros baigtų mokyklas ir 
įsigytų profesijas.

McMaster ligoninėj liepos 8 d. 
rytą užgeso velionies gyvybė. Atė
jęs mirties angelas staigiai nu
traukė jo visus gyvenimo rūpes
čius, sustabdė skausmus ir išva
davo iš visų kūno negalavimų. 
Liepos 11 d. jo kūną priglaudė 
Šv. Jono lietuvių kapinės.

Velionis vilkaviškietis gimė 
prieš 82 metus Lietuvoje, Šūklių 
dvare, kur jo tėvas buvo ūkvedžiu. 
Mokėsi Kybartų gimnazijoj, Alytu
je baigė miškininkų mokyklą. Bu
vo paskirtas į Viekšnius girinin
ku. Ten susipažino su pašto tar
nautoja F. Gelžinyte, su kuria 
1941 m. sukūrė šeimą. Užaugino 
lietuviškoje dvasioje keturias 
dukteris. Į Kanadą iš Vokietijos, 
Hanau stovyklos su šeima išvyko 
1949 m. Buvo iškviesti čia jau anks
čiau įsikūrusių savo svainių.

A.a. Bronius amžinybėn iškelia
vo palikęs didelį savo gerų darbų 
kraitį, gero, doro žmogaus prisi
minimą. .... .* K. Mileris

A.a. KAZIMIERĄ BARTKIENĘ 
PRISIMINDAMI ir reikšdami 
užuojautą šeimai, visiems arti
miesiems, Kanados lietuvių fon
dui aukojo: $50 - Z. A. Stanaičiai; 
$20 - Z. Čečkauskas, J. Stankus, 
H. N. Otto, P. Z. Sakalai; $10-P. M. 
Šiuliai. Už aukas dėkoja -

Kanados lietuvių fondas

A.a. ONOS URBAITIENĖS AT
MINIMUI, užjaučiant artimuo
sius, Pagalbai Lietuvos vaikams 
aukojo: $50 - E. K. Gudinskai, T. V. 
Urbaičiai (Klivelandas); $20 - G. 
Agurkienė, A. Bungardienė, A. 
Garkūnas, E. A. Grajauskai, F. M. 
Gudinskai, A. Čerškienė, D. A. 
Kamaičiai, S. K. Karaškai, A. Ma- 
čiulaitienė, F. A. Neuman (Klive
landas), B. Perkauskienė, M. A. 
Pusdešriai, G. A. Repčiai, J. V. 
Svilai, L. Valevičius, T. Yurgilas

Ontario

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

a

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

8 “Žmonės, kurie atjaučia kitus’
o „g Sudbury
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(Klivelandas); $10 - Ham. ateiti
ninkai, L. J. Bradūnai (Baltimo
re), R. Bulionienė, A. Gedminie
nė, E. Kairienė, E. P. Lukavičiai, 
F. Venskevičienė, A. J. Norkai. 
Už aukas dėkoja -

PLV komitetas

A.a. BRONIŲ ŠOPĮ PRISIMIN
DAMI ir reikšdami užuojautą mi
rusio šeimai ir visiems artimie
siems Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $50 - J. I. Reizgiai; $30 - 
Z. Al. Stanaičiai; $25 - V. M. Le- 
parskai, K. H. Norkai, J. R. Pici
niai; $20 - L. Pliura, P. Z. Sakalai, 
A. Petraitienė, P. Žulys, A. G. Ci
bai, S. Urbonavičiai, H. N. Otto, 
S. P. Daliai, J. Deveikis, J. T. Po- 
vilauskai, J. M. Bajoraičiai, M. 
D. Jonikai, K. L. Meškauskai, J. G. 
Krištolaičiai, L. D. Stukai, L. M. 
Paškai; $10 - M. Vaitonienė, R. 
Choromanskytė ir mama, J. Astas,
J. E. Mažulaičiai, P. M. Šiuliai, 
A. Leščienė, V. Subatnikaitė, A. 
Didžbalienė. Už aukas dėkoja -

Kanados lietuvių fondas

Detroit, Ml
STASYS GARLIAUSKAS sure 

dagavo 80 psl., apimties leidinį 
“Šv. Antano parapija 1920-1995”, 
tęsinį pirmojo leidinio, išleisto 
parapijos 50 m. veiklai prisimin
ti. Šią antrąją knygelę 350 egz. 
tiražu išspausdino “Draugo” 
spaustuvė Čikagoje.

Apie tai praneša detroitietis 
“TŽ” bendradarbis Saulius Šimo- 
liūnas, nurodo, kad šiuo leidiniu 
Šv. Antano parapijos istorija pra
tęsiama iki šių dienų. Leidinio 
duomenimis, pirmaisiais gyvavi
mo metais parapija skaičiavusi 
150 šeimų, 1948 m. buvo jau 445 
šeimos, 1954 m. 350, o jau 1994 m. 
tik 116 šeimų. Detroito miesto 
gyventojų skaičius nuo 2 milijo
no 1950 m. nukrito iki 1 milijono. 
Dauguma išsikėlė į užmiesčius. 
Ta linkme pasuko ir lietuviai.

Leidinyje išspausdintos para
pijoje dirbusių kunigų biografi
jos. Steigėjo kun. Igno Boreišio 
didelė biblioteka perkelta pas 
jėzuitus į Čikagą. Toliau rašoma 
apie kunigus W. J. Stanevičių,
K. Simaitį, A. Baboną (dabartinį 
kleboną), J. V. Kluonį, V. Kriš- 
čiunevičių, B. Dagilį. Parapijos 
veikla - chorai, mokyklos, organi
zacijos, komitetai - paliesta at
skirais straipsniais. Aprašant 
šeštadieninę mokyklą, suminėtos 
net 59 pavardės. Iškelti muzikų - 
J. Blažio, A. Mateikos, Pr. Zaran- 
kos ir St. Sližio - nuopelnai. Da
bartinis parapijos choras, ir at
skirai moterų vienetas, esąs para
pijos pasididžiavimas visoje vys
kupijoje.

Stasys Garliauskas šiuo leidi
niu Šv. Antano lietuvių parapijos 
veiklą įrikiavo Amerikos lietu
vių kultūron.

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ. ,
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

Ambasada Otavoje
Lietuvos ambasada Vašing

tone praneša, kad Lietuvos 
vyriausybei nutarus įsteigti 
ambasadą Otavoje, ambasa
dos Vašingtone patarėjas Jo
nas Paslauskas nuo 1995 m. 
rugpjūčio 15 d. Lietuvos už
sienio reikalų ministerio įsa
kymu paskirtas Lietuvos res
publikos laikinuoju reikalų 
patikėtiniu Kanadoje.

1995 m. liepos 27 d. Kanados 
užsienio reikalų ir tarptauti
nės prekybos departamentas 
perdavė Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijai oficialų 
Kanados vyriausybės pritari
mą dėl Lietuvos ambasados 
Otavoje steigimo ir laikinojo 
reikalų patikėtinio skyrimo, 
nes Lietuvos ambasadorius 
Kanadai dr. Alfonsas Eidin
tas ir toliau gyvena Vašing
tone. Laikinasis reikalų pati
kėtinis J. Paslauskas jau išvy
kęs į Otavą ir vietos lietuviams 
talkinant, rūpinasi įsikūrimo 
reikalais. Inf.

Paieškojimai
Marcelė Mockevičiūtė-Keru- 

šauskienė iš Lietuvos ieško pusse
serės Aldonos Tejonen (Teionen?) 
dukters Petronėlės Klecman. Ji 
turi sūnų Juozuką (Joseph). Prieš 
7 metus gyveno šiuo adresu: 440 
Main St., East Hartford, Conn. 
06118, USA. Lietuviškai Petronė
lė Klecman rašyti nemokėjo, bet 
laiškus už ją rašė lietuvė Jukne
vičienė. Pažinojusius P. Klecman 
ar žinančius jos dabartinę gyvena
mąją vietą labai prašom žinias 
siųsti tokiu adresu: Marcelė Moc- 
kevičiūtė-Kerušauskienė, Paluo
bių kaimas ir paštas, Šakių rajo
nas, Lithuania.

Stasio Kantausko, gyvenusio 
Albio MI, duktė ieško Zenono 
Kantausko dukters Birutės. Skam
binti telefonu 1-313-278-5547.

Juozas Jonaitis, Juozo sūnus, 
ieško savo giminių, apsigyvenu
sių Kanadoje: Kosto Jonaičio (sū
nus Kosto), Magdutės Jonaitytės 
(duktė Kosto), Rasmutės Jonaity
tės (duktė Kosto). Prašau rašyti 
šiuo adresu: Ulonų 8A, 4580 Aly
tus, Lietuva.

Ieško giminaitės Saulės Stanuly- 
tės-Tumosienės Vytautas Krakaus- 
kas, adresas Gelvonų 22, bt. 17, Vil
nius. Telefonas 011-370-98-20-326 
arba 011-370-2-48-27-72.

Ieškau Miko Kiaupos, kilusio 
iš Degučių kaimo, netoli Nauja
miesčio, Tauragės apskr. Jo tė
vas toje apylinkėje buvo pasto
rius. Mano tėvai buvo Emilie ir 
Gustav Preikschat. Tėvas Nauja
miestyje turėjo odų gamyklą. Jei
gu turite žinių prašome pranešti 
man, Arno Preikschat, 337 St. Paul 
St. W., St. Catharines, Ont. L2R 
6P7, telefonas 905 684-9154.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

JA Valstybės
A. a. kun. Povilas Dilys, lietu

vių evangelikų reformatų su
perintendentas, liepos 24 d. mi
rė Ilinojaus Oak Lawn Kristaus 
ligoninėje. Velionis gimė 1905 
m. rugpjūčio 2 d. Vilniuje. 
Evangelikų reformatų bendri
jos diakonu Vilniuje tapo 1930 
m., kunigu — ir parapijos kle
bonu — 1931 m. Nuo 1952 m. jis 
buvo Čikagos evangelikų refor
matų parapijos klebonas. Velio
nis taipgi dirbo ir Kanados lie
tuvių evangelikų reformatų sie
lovadoje Toronte. Čikagoje jis 
daug metų leido lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalą “Mū
sų sparnai”. Liko liūdintys šei
mos nariai — žmona Halina Di
lienė ir dukra Erika Brooks su 
šeima. Laidotuvėmis rūpinosi 
Donaldas Petkus.

“Drauge” pranešama, kad du 
lietuviai Arūnas Krasauskas iš 
Willow Springs ir nelegaliai į 
JAV atvykęs Henrikas Malukas, 
suimti dėl bandymo šaunamuo
sius ginklus nelegaliai siųsti 
į Rusiją ir Rytų Europą, birže
lio 29 d. buvo nubausti kalėti 
puspenktų metų. Jie nelegalią 
prekybą ginklais bandė pradėti 
su slaptu FBI agentu.

Floridos lietuvių klubo St. 
Petersburge naujos vadovybės 
1995 m. reikalai išspręsti visuo
tiniame narių susirinkime 1994 
m. lapkričio 26 d. Visi susirin
kimo dalyviai balsavimu patvir
tino vieną pasiūlytą kandidatų 
sąrašą. Naująją šio veiklaus 
klubo valdybą 1995 m. sudarė: 
pirm. A. Karnius, vicepirm. Br. 
Bartkus, sekr. A. Baukienė, ižd. 
J. Kirtiklis, sąskaitybos vedė
ja V. Meiluvienė. Klubo direk
toriais sutiko būti J. Balnius, 
Br. Baukys, J. Gečas, J. Gerdvi- 
lienė, A. Grabauskas, O. Sema- 
levičienė ir A. Strijauskienė. 
Revizijos komisiją sudarė P. Na- 
vazelskis, A. Paulionis ir V. Va- 
sikauskas.

Argentina
Argentinos lietuvių centras 

birželio 25, sekmadienį, suren
gė bendrus pietus pagerbti var
dines šventusiems Antanams, 
Jonams, Petrams, Pauliams, 
Aloyzams ir Onoms. Pietūs bu
vo pradėti menine programa, 
kurią atliko Argentinos lietu
vių centro moterų choras, va
dovaujamas Hugo Castro. Lietu
viškų pietų dalyvius džiugino 
N. Zavickaitės-Mahne vadovau
jamo jaunučių ansamblio 
“Spindulys” tautiniai šokiai. 
Programą užbaigė Juozo Puliko 
vadovaujamas Lietuvių centro 
veteranų ansamblis “Inkaras”.

Padėkos Mišiomis Aušros 
Vartų šventovėje liepos 1 d. bu
vo prisiminta kun. Antano Lu- 
bicko, MIC, kunigystės ketu
riasdešimtmečio sukaktis. Pa
dėkos Mišias kun. Antanas Lu- 
bickas, MIC, kcncelebravo su 
marijonų provincijolu kun. Do
naldu Petraičiu, MIC, ir para
pijos klebonu kun. Augustinu 
Steigvilu, MIC. Pamokslą sa
kė klebonas kun. A. Steigvi- 
las, MIC.

Britanija
Londono lietuviai pavasarinį 

sąskrydį Lietuvių sodybon su
rengė ankstyvą gegužės 28, sek

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
AT A » LIETUVIŲ KREDITOJL KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.75% 
santaupas....................... 3.50%
kasd. pal. taupymo sąsk. 
.......................................... 3.00% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..........  5.75%
180 dienų indėlius........  5.75%
1 m. term.indėlius ..........6.00%
2 m. term.indėlius ..........6.00%
3 m. term.indėlius ........  6.00%
4 m. term.indėlius ........  6.00%
5 m. term.indėlius ..........6.50%
RRSP IrRRIF
(Variable) ........................ 3.50%
1 m.ind..............................6.00%
2 m.ind..............................6.00%
3 m.ind..............................6.00%
4 m.ind..............................6.00%
5 m.ind..............................6.50% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

madienio, rytą. Išvykai vado
vavo DBLS Londono I skyriaus 
valdyba. Pradžioje rūpestį kėlė 
oras, kuriuo ne visi buvo paten
kinti. Tačiau oras gerėjo auto
busui artėjant prie Lietuvių 
sodybos. Matyt, jam įtakos tu
rėjo ten laukiantis iš Vilniaus 
atvykusio aktoriaus ir daininin
ko Vytauto Kernagio koncertas.

Lenkija
Dariaus ir Girėno žūtis Pščel- 

niko, buvusio Soldino miške 
buvo prisiminta ir šią vasarą. 
Prie paminklo kalbėjo Lenkijos 
lietuvių draugijos ilgametis 
pirm. Jonas Želepienis. Jis 
džiaugėsi Lietuvos prez. Al
girdo Brazausko jam suteikta 
jos pilietybe ir prisiekė iš
tikimai tarnauti Tėvynei. Prie 
paminklo kalbėjo ir Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Anta
nas Valionis, Kauno miesto bur
mistras Vladas Katkevičius bei 
kiti iškilmės dalyviai. Buvo 
pakeista tik pati minėjimo pro
grama. Jis turėjo būti pradė
tas iš Kauno atvykusio Šv. My
kolo Arkangelo (įgulos) šven
tovės rektoriaus kun. Ričardo 
Mikutavičiaus atnašautomis Mi
šiomis. Su juo buvo atvykęs ir 
šventovės choras. Tačiau dėl 
nežinomų priežasčių šiuos sve
čius iš Kauno net šešias valan
das išlaikė Lenkijos pasienie
čiai. Jie atvyko gerokai pavė
lavę. Po minėjimo visi dalyviai 
aplankė žuvusių transatlanti
nių lakūnų muziejų ir susirin
ko bendroms atsineštinėms vai
šėms prie stalo.

Žalgirio mūšio 585-tųjų meti
nių proga kovos lauke prie pa
minklo susitiko Lenkijos ka
riuomenės karaliaus Jogailos 
Varmijos-Mozūrijos penkiolik
tosios mechanizuotos divizijos 
ir Lietuvos kariuomenės “Gele
žinio vilko” pirmosios mecha
nizuotos pėstininkų brigados 
kariai. Jų vadai gen. Juzefas 
Kučakas ir pik. Itn. Vytautas 
Žukas ten pasirašė bendradar
biavimo sutartį, pirmąją tarp 
tų abiejų šalių karinių dali
nių. Sutartyje pabrėžiama, kad 
dabar lenkų ir lietuvių pagrin
dinis siekis yra draugiškas 
bendradarbiavimas laisvoje ir 
demokratinėje Europoje. Len
kijos kariuomenės kapelionas 
kun. Lešekas Glodzas atnašavo 
Mišias. Lenkijos divizijai bu
vo įteiktos septynios kovinės 
vėliavos. Šventėn įsijungė ir 
Lenkijos bei Lietuvos ginkluo
tųjų pajėgų generalinių štabų 
viršininkai — pik. Vladas Tut
kus ir gen. Tadeušas Vileckis.

OFFORD 
^REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės t

Angelę
Šalvaitytę, B.A.^

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

PASKOLAS
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.



Ambasadorius dr. VYTAUTAS DAMBRAVA, apdovanotas Lietuvos prezidento ALGIRDO BRAZAUSKO Gedimino 
III laipsnio ordinu Vilniuje, taria padėkos žodį 1995.VI.8

Jo medaliai - darbai Lietuvai
Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko žodis, įteikiant 
Gedimino ordiną ambasadoriui dr. Vytautui Dambravai 

75-riy metų amžiaus sukakties proga Vilniuje

Padėka ir nesupratimas
Atsiliepiant į Antaninos Garmutės įspūdžius apie Lietuvos partizanų 

grupės “Šilas” koncertus Šiaurės Amerikoje

Sekėm “Tėviškės žiburiuo
se” Antaninos Garmutės ke
lionę su dainuojančia parti
zanų grupe “Šilas” “Svečiuo
se pas užjūrio brolius”. Ji įdo
miai ir su įsijautimu vaizdžiai 
aprašė visus koncertus, skir
dama daug dėmesio tų vieto
vių organizatoriams bei juos 
globojusiems asmenims. Visa 
tai išreiškė gražiais padėkos 
žodžiais, neužmiršdama visų 
pavardžių. Iš aprašymų susi
darė vaizdas, kad dainuojan
čių partizanų grupė visur bu
vo labai gražiai sutikta, pa
vaišinta ir apdovanota, tik ne 
Čikagoje.

“TŽ” 1995 m. 28 nr. buvo iš
spausdintas paskutinis A. Gar
mutės straipsnis, kuris mums, 
iškvietusiems “Šilą”, visai 
nesuprantamas. Gal A. Gar
mutė ir “Šilo” dainininkai ne
žino, kad pas mus, JAV, išei
vijos visi koncertai ir kiti ren
giniai yra ne vien koncerto at
likėjų monopolis, bet bendro 
darbo vaisius - ir tų, kurie ruo
šia - atlieka juodą darbą, ir tų, 
kurie atlieka - spindi scenoje.

A. Garmutė rašo: “(...) kad 
mes, praėję lagerius, pensi
ninkai ištvėrėme čia tokius 
didelius fizinius ir jausmi
nius krūvius ir sugebėjome 
užsidirbti sau kelionėms, vai
šėms, reklamai, nuotraukoms 
bei visoms kitoms išlaidoms”. 
Koncertas yra rengėjų pastan
gų reikalas. Tie, kurie spindi 
scenoje, atlikėjai, gauna ho
norarą ir jiems nesvarbu, ar 
tas koncertas bus sėkmingas, 
svarbu, kad sutartas honora
ras būtų gautas. Tuo tarpu 
juodadarbiai rengėjai nieko 
negauna ir patys užsimoka 
už bilietus (taip yra Čikagos 
renginiuose). Įdomu, kas tu
rėjo padengti kelionių, rekla
mų, salių bei vaišių išlaidas? 
Gal tie juodadarbiai iškvietė- 
jai - dr. Petras Kisielius, Ma
rija Reinienė ir Birutė Jasai
tienė? Partizanų kelionių ir 
kt. išlaidos buvo sumokėtos 
už parduotus bilietus.

Mūsų išeivijoje su koncertų 
ir kitų renginių ruošimu yra 
taip. Jie paprastai rengiami 
ne koncertų programos atli
kėjų pasipelnymui. Rengėjai

tas ir pelno likutis.
Skaitome toliau: “Ameri

kiečiai - biznio žmonės. Mes 
tuo nesistebime. Todėl Kle
mensui Tamaliūnui kyla logiš
kas klausims: Kažin kaip jau
nų, sveikų, profesionalų - ar
tistų grupės, atvykusios kon
certuoti į JAV, užsidirba sau 
kelionėms, salėms, vaišėms ir 
panašiems reikalams? Ir kokia 
jų pelno dalis yra skiriama 
Lietuvoje vargstančioms or
ganizacijoms? Kokioms? Šių 
klausimų mes, žinoma, neiš- 
siaiškinsim. Ir mums, bebai
giantiems nugyventi gyveni
mus, idealistams, tai nėra jau 
taip svarbu”.

Antanina Garmutė juoda
darbius rengėjus pavadino 
“biznieriais”. Programos at
likėjams laikyti visą koncerto 
pelną savo “uždarbiu” ar savo 
pelnu yra nesusipratimas, 
taip pat yra nesusipratimas 
juodadarbius rengėjus laiky
ti biznieriais. Čikagos ren
gėjai neuždirbo ir biznio sau 
nepadarė iškviesdami “Šilo” 
dainos grupę. Ėmėm tik riziką. 
Dirbom iš patriotizmo. Nie
kas kitas, jokia kita vietovė 
nesiėmė atsakomybės. Rei
kėjo ilgai ir sumaniai įtikinti 
kitus, kas organizuos koncer
tus Detroite, Klivlande, To
ronte. Jiems, nerūpėjo, kaip 
“Šilo” grupę iškviesti, kokiu 
būdu jie pasieks kitas vietas, 
kur surasti asmenį - vairuo
toją 10-čiai dienų, kas spau
doje išreklamuos, kas paruoš 
programą ir daug kitų detalių. 
Čikagiečiams teko šiliečius 
(8 asmenys) išlaikyti ir užimti 
14 dienų, kai tuo tarpu Detroi
tu! ir Klivlandui - tik po 2 nak
tis. Neatsiradus Čikagoje sa
vanorių tautiečių priimti į 
savo namus, reikėjo du parti
zanus LB socialinio skyriaus 
išlaikomoje “Seklyčioje” ap
gyvendinti. “Seklyčia” buvo 
visų susirinkimų ir vaišių cen
tras. Už tai LB jokio atlygini
mo negavo.

Išeivijos organizacijose pas
lapčių nėra. M. Remienei teko 
iškviesti “sveikų, profesiona- 
lų-artistų grupes koncertuoti 
į JAV”. Štai jie: Virgilijus No
reika, Irena Milkevičiūtė (2

kartus), Vaclovas Daunoras 
(2 kartus), Gražina Landsber
gienė (2 kartus), Robertas Be- 
kionis (2 kartus), Giedrė Kau
kaitė, Sigutė Stonytė, Arvydas 
Markauskas ir kt. Iš anksto 
sutartas minimalus honora
ras, sumokėjus už jų keliones 
bei išlaikymą, o visas likutis 
- pelnas buvo skiriamas Lie
tuvių fondui, kuris remia lie
tuvišką švietimą, kultūrą ir 
jaunimą JAV, o dabar ir Lie
tuvoje, pvz.: parama “Tremti
nio” savaitraščiui, “Lietuvos 
kovų archyvui”, “Caritas” ir 
tūkstančiai dolerių skiriama 
kasmet Lietuvos studentams, 
studijuojantiems JAV-ėse. 
Tiems menininkams nebuvo 
duodama jokia koncertų apy
skaita. Su “Šilo” partizanais 
nedarėm sutarčių. Atrodė, ne
taktiška, nes buvo nusistatyta 
nieko čia nepasilikti, o viską 
atiduoti partizanams. Jei būtų 
buvęs deficitas, tai būtų buvę 
padengtas asmeniškai, o ne LB.

Antaninos Garmutės spau
doje ir kitų partizanų prieš 
išvykstant padarytas priekaiš
tas iškvietėjams ir koncertų 
rengėjams Čikagoje yra visai 
nesuprantams. Ar tikrai to 
užsitarnavome? Gal Garmutei 
ir “Šilo” grupei nėra žinoma, 
kad mes čia, gyvendami sve
timoje šalyje, be savo tėvynės 
ir jau bebaigiantiems nugy
venti savo gyvenimus, dirba
me be jokio atlyginimo? Savo 
darbais ir aukomis išlaikome 
savo bendruomenę, organi
zacijas, lietuvišką spaudą, 
mokyklas, labdaros organiza
cijas, fondus. Neturime vals
tybės, kuri mūsų organizaci
jas remtų, nėra nei “blatu”.

Čikagos organizatoriai buvo 
laimingi, matydami gerašir
džius tautiečius asmeniškai 
įteikiant partizanams aukas, 
perkant A. Garmutės knygas, 
kasetes. “Šilo” dainininkai 
grįžo į tėvynę gausiai apdova
noti, ne su tuščiais, bet sun
kiais lagaminais. Tikrai gau
siau, negu jie patys galėjo ti
kėtis. Jei ne mūsų iškvietimas, 
tos labdaros nebūtų partiza
nai susilaukę būdami Kaune. 
Mūsų visų širdys ir piniginės 
buvo atidarytos jums, mieli 
partizanai. Gaila, gaila, kad 
nesuprantama padėtis. O gal 
viskas yra tik dėl nežinojimo? 
Gal?

Dr. Petras Kisielius, 
Marija Remienė, Birutė Jasaitienė

Šiandienos mūsų susitikimą 
norėčiau pradėti pasveikin
damas Jus artėjančio garbingo 
Jūsų jubiliejaus proga.

Ypač malonu, kad Jūs, am
basadoriau, minite savo 75- 
erių metų sukaktį čia, Lietu
voje, tarp saviškių, tarp bend
raminčių.

Atrodytų, kad kitaip ir negali 
būti. Matyt, nesuklysiu saky
damas, kad Jūs mintimis, veik
la ir darbais visą savo gyveni
mą buvote Lietuvoje. Kur be
būtų gyvenimo ir likimo keliai 
nuvedę, Jūs visuomet dirbo
te Lietuvos labui.

• Likimo nublokštas į Vaka
rus, jau pirmaisiais pokario 
metais Jūs padėjote įsteigti 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
lietuvių gimnaziją. Dvejus 
metus ten ir mokytojavote, 
stengdamasis, kad Lietuvos 
vaikai, netekę Tėvynės ir gim
tųjų namų, neliktų likimo 
nuskriausti.

Penktojo dešimtmečio pa
baigoje atvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstijas nenutrau
kiate aktyvios veiklos lietu
vių išeivijoje: tampate Lietu
vių Romos katalikų susivieni
jimo generaliniu direktoriu
mi, dirbate lietuvių dienraš
čio “Draugas” korespondentu 
Jungtinėse Tautose.

1951 metais pradedate eiti 
atsakingą tarnybą JAV Vals
tybės departamente, JAV In
formacijos agentūroje, “Ame
rikos balso” tarnybos lietu
viškame skyriuje.

Kokias pareigas beužėmėte- 
ar dirbote diplomatinį darbą 
Argentinoje, Bolivijoje, Mek
sikoje, Vietname, Vokietijo
je, ar buvote komandiruotas 
specialiosioms misijoms į Pa
ryžių, Vieną, Briuselį, Singa
pūrą, ar buvote Tarptautinės 
laisvųjų žurnalistų federacijos 
Amerikos regiono generalinis 
sekretorius, ar šios organiza
cijos pirmininkas bei Rytų ir 
Vidurio Europos federalinio 
klubo Niujorke steigėjas, Ve- 
nezuelos lietuvių bendruome
nės pirmininkas ar Pasaulio 
lietuvių bendruomenės vice
pirmininkas politikos klau
simais, - visur ir visuomet ak
tyviai, įvairiais keliais ir bū

dais dirbote ir lietuviškąjį 
darbą: per vyriausybes, per 
politines ir diplomatines insti
tucijas, spaudą, radiją, tele
viziją, akademinį ir kultūros 
pasaulį. Ir dirbote šį darbą 
su Jums būdingu darbštumu, 
užsispyrimu, žinojimu, kokiu 
keliu eiti, kad Jūsų pastangos 
duotų kiek galima konkretes
nius vaisius nepriklausomy
bės siekiančiai lietuvių tautai.

Didžiulė Jūsų gyvenimo ir 
diplomatinės bei žurnalisti
nės tarnybos patirtis ir dabar 
padeda Jums, einant atsakin
gas ir nelengvas Lietuvos Res
publikos nepaprastojo ir įga
liotojo ambasadoriaus Vene- 
zueloje bei specialiųjų misi
jų ambasadoriaus Lotynų 
Amerikoje pareigas, aiški
nant ir ginant Lietuvos užsie
nio politikos interesus, pade
dant plėsti mūsų valstybės ir 
užsienio šalių ekonominius, 
prekybinius ir kultūrinius 
ryšius.
Gerbiamasis Ambasadoriau,

Reta žmonių, kaip Jūs, kurie 
savo asmenyje talpintų tiek 
daug puikių profesinių ir žmo
giškųjų pradų: diplomatas ir 
žurnalistas, menų žinovas ir 
daugelio užsienio kalbų spe
cialistas, knygų autorius, akty
vus politinės kultūros puose
lėtojas ir Lietuvos teisių gy
nėjas.

Pone ambasadoriau, visi ma
no paminėti ir nepaminėti Jū
sų nuveikti darbai, Jūsų rū
pesčiai padėjo Lietuvai atku
riant Nepriklausomybę, o tuo 
pačiu ir dabar padeda stip
rinti Lietuvos valstybingumą 
bei integruotis jai į tarptau
tinę bendriją. Dėkoju Jums 
už tai.

Jūsų gyvenimas skirtas gim
tajam kraštui, lietuvių tau
tai vertas ne tik gražių padė
kos žodžių.

Manau, kad savo darbu, savo 
pareigos supratimu Jūs nusi
pelnėte ir didžiulės visų mū
sų pagarbos. Tegul mūsų vals
tybės padėkos Jums ženklas 
būna Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordinas, 
kurį aš šiandien turiu garbės 
Jums įteikti.
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Lietuvių grupė su Lietuvos vėliava, dalyvavusi sukaktuvinėje (50) Devinti
nių procesijoje Vokietijos Miunchene 1995.VI.15

Amerikoje uždarytos 
šventovės reikmenys Lietuvai 
Detroito lietuvių katalikų Šv. Petro šventovė, daug metų tarnavusi 
tautiečiams, daugumai parapijiečių iškeliavus amžinybėn, buvo 
uždaryta, o jos vidaus reikmenys persiųsti Alytun, kur statoma 

nauja Marijos krikščionių pagalbos šventovė. Už tai reiškia 
padėką Vilkaviškio vyskupas

Su didelio džiaugsmo ir dėkin
gumo kupina širdimi skubu pra
nešti, kad Jūsų konteineris su var
gonais ir kitais bažnyčios vidaus 
įrenginiais bei liturginiais reik
menimis laimingai pasiekė Lietu
vą ir 1995 m. birželio 30 d. rytą at
vyko prie Alytaus naujai statomos 
Marijos krikščionių pagalbos baž
nyčios.

Teatlygina gerasis Viešpats 
Jums visiems, kurie prisidėjote 
prie šio kilnaus sumanymo įvyk
dymo. Suprantu, kiek daug darbo 
įdėjote, kol išmontavote ir rū
pestingai supakavote vargonus ir 
visus kitus daiktus, kiek daug 
kainavo konteinerio atsiuntimas 
į Lietuvą ir pristatymas į Alytų.

Atjaučiu brolių lietuvių siel
vartą, kad buvo uždarytas šis lie
tuvybės ir tikėjimo židinys — Šv. 
Petro bažnyčia. Bet pasiguoskite 
bent šia mintimi, kad Jūsų myli
mos bažnyčios vargonai, altorius, 
suolai ir kitas inventorius ir 
toliau tarnaus Dievo garbei ir 
Jūsų Tėvynės Lietuvos žmonių 
dvasinei gerovei.

Jūs padėjote mūsų vyskupijai, 
kuri daugiausia nukentėjo per 
praėjusį karą (1944 m.), nes čia 
buvo sugriauta Vilkaviškio ka
tedra ir per 20 bažnyčių, o pati 
vyskupija ateistinės valdžios bu
vo prievarta prijungta prie Kau
no. Tik prieš kelerius metus, at
gavus Lietuvai nepriklausomybę,

savarankiškumą atgavo ir mūsų 
vyskupija ir pradėjo gydyti savo 
žaizdas. Jau atstatėme kelias ma
žesnes bažnyčias, statome Vilka
viškio katedrą ir dar 10 bažnyčių, 
o kitos dar tebelaukia savo eilės.

Jūsų dovana Alytaus bažnyčiai 
yra labiausiai reikalinga. Prieš
karinis Alytus turėjo tik apie 5.000 
katalikų, o dabar labai išaugo ir 
turi apie 80.000 gyventojų, kurių 
dvasinių poreikių negali paten
kinti dvi mažos senosios bažny
tėlės. Jau 5 metai rengiamės nau
jos didelės bažnyčios statymui. 
Darbai pajudėjo į priekį, kai tos 
būsimos bažnyčios klebonu pa- 
skyrėme jauną energingą kunigą 
Leoną Jakimavičių, kuris yra kar
tu ir inžinierius, nes pirmiau 
baigė aukštuosius inžinerijos 
mokslus, atliko trejų metų prak
tiką ir tik paskui stojo į kuni
gų seminariją. Tačiau ir jam sun
ku statyti bažnyčią, kai visko 
trūksta, nes žmonių pragyveni
mo lygis vis smunka, statybinės 
medžiagos brangsta, o iš valdžios 
negauname jokios paramos.
. Kai aš prieš 4 metus keliavau 
po Ameriką, daugelis tautiečių 
prisidėjo prie Vilkaviškio ka
tedros atstatymo. Nemaža para
mos gavome ir iš Detroito lietu
vių. Prisimenu, kai su Robertu 
Boris užsukome pas Šv. Petro baž
nyčios kleboną kun. Kazimierą 
Butkų ir paprašėme, kad parody
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tų savo bažnyčią. Jis mus labai 
nuoširdžiai sutiko, o atsisveikin
damas padovanojo 500 dolerių. 
Apžiūrinėdamas šią gražią bažny
čią, tada nenujaučiau, kad jos 
vidaus įrenginiai atkeliaus į ma
no vyskupiją. Ačiū Dievui ir Jums 
brangūs tautiečiai.

Mes visi esame dangaus Tėvo 
vaikai ir bendros Motinos Kata
likų Bažnyčios sūnūs ir dukte
rys. Dievas džiaugiasi, kai mato, 
kad Jo vaikai vieni kitus užjau
čia ir padeda. Jūs mums daug pa
dėjote, o kuo mes Jums atsilygin
sime? Prižadu maldose ir šv. Mi
šių aukoje kasdien prašyti Vieš
paties palaimos Jums ir Jo gai
lestingumo mirųsiems Jūsų arti
miesiems. Tai darysiu ne aš vie
nas, bet ir kiti vyskupijos kuni
gai bei tikintieji, ypač Alytaus 
Marijos krikščionių pagalbos pa
rapijiečiai.
Su dėkingumu ir malda —

Juozas Žemaitis, MIC, 
Vilkaviškio vyskupas

tai daro dvigubu tikslu: 1. pa
teikti kultūrinę, meninę, ver
tingą programą žiūrovams, pub
likai ir 2. renginių pelnu pa
remti išeivijos lietuvišką veik
lą, labdarą ir kt.

Toliau A. Garmutė tęsia: 
“Be to, sudarėme galimybę 
Čikagos rengėjams mūsų pel
ną (tik kažkodėl su mumis ne
derinant) paskirti kitai pana
šaus pobūdžio organizacijai 
(Lietuvos laisvės kovų sąjū
džiui - LLKS)”. Išeivijoje nie
kas iš menininkų - atlikėjų 
nekalba apie “mūsų pelną”. 
Koncertų pasisekimas ir pel
nas yra tuomet, kai atsilanko 
gausus dalyvių skaičius, o tai 
priklauso nuo rengėjų pasi
ruošimo, reklamos ir iš anksto 
bilietų platinimo (taip daro
ma Čikagoje). Tai darbas juo
dadarbių rengėjų.

Koncertų likutis - pelno li
kutis buvo atiduotas partiza
nų tarybai - LLKS, pasitarus 
su tarybos nariu Vytautu Bal
siu, esant ten pat partizanui 
Klemensui Tamaliūnui. Jie no
rėjo ką nors parvežti savo bro
liams, savo organizacijai. Či
kagos rengėjai “Šilo” koncer
tų apyskaitą paskelbė “Drau
ge” š.m. balandžio 6 d. Kitų 
vietovių apyskaitos nėra ži
nomos. Koncertai buvo rengti 
partizanų vardu, jiems atiduo-

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, Weilande, Niagaroje 
kiekvieną trečiąjį mėnesio sekma
dienį skambint) tel. 1-800-561-3113 •

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

DABAR perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis - tik 4% plius $15 už pristatymą.
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Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas prof. G. ČESNYS, 
priima a.a. STEPO KAIRIO mirties 25 metu atminimui šeimos skirta dovana 
1995.V.5. Dovana šeimos vardu įteikia garbės prof. I. LUKOŠEVIČIENĖ

Neužmirštas Kanadoje ir Lietuvoje
Šeimos dovana Vilniaus universitetui, prisimenant a.a. Stepą Kairį, 

mirusį Toronte prieš 25 metus

Nauji laikai - nauji uždaviniai 
Sprendžiami dabarties veiklos klausimai Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovybėje. Rengiamas 
pataisytas bei papildytas Lietuvos kovų ir kančių istorijos leidimas ir kiti tos serijos tomai. Toli gražu 

dar nėra baigtas Lietuvos pilietybės įstatymo klausimas. Rūpinamasi 1996 metų 
PLB seimu, kuris siūlomas rengti Lietuvoje

Gyvenimas, tai lyg graži kelionė - 
Išsirengi, keliauji ir grįžti namo...

(S.Santvaras)

Jau 25 metai, kai a.a. Stepas Kai
rys sugrįžo namo. O iškeliavo jis į 
Dievo namus staiga ir netikėtai, 
vos sulaukęs 54 metų, 1970 m. kovo 
25 d. Suspėjo betgi palikti gilius 
ir prasmingus pėdsakus įvairiose 
gyvenimo srityse.

Velionis gimė 1916 m. kovo 2 d. 
Rusijoje, Tūlos mieste, vaistininko 
Stepono Kairio šeimoje. 1936 m. 
Stepas baigė jėzuitų gimnazijų 
Kaune, o 1939 m. Vytauto D. Uni
versitetų, Medicinos fakulteto 
farmacijos skyrių. Po dvejų metų 
dėstė tame pačiame universitete 
farmacinę chemijų. 1943 m. buvo 
perkeltas į Vilniaus universite
tų Farmacijos katedros docentu.

Vakaruose Stepas gilino studi
jas Austrijoj, Insbruck’o un-te. 
1946 m. buvo pakviestas į Baltie- 
čių un-tų Hamburge dėstyti farma
cinę chemijų. 1947 m. buvo pa
skirtas Chemijos fakulteto Dekanu.

1948 m., kaip Lady Davis stipen
dininkas, atvyko su šeima į Kana- 
dų ir metus dėstė New Brunswick’o 
un-te, Fredericton’e. 1950 m. per
sikėlė į Torontu ir dirbo chemiko 
darbų tyrimų laboratorijoje.

Stepas Kairys turėjo daug talen
tų. Atvykęs į Torontu aktyviai įsi
jungė į lietuviškų visuomeninę 
veiklų. Kurį laikų buvo Kanados 
lietuvių bendruomenės valdybos 
vicepirmininkas. Reiškėsi ypač 
skautų organizacijoje ir perėjo 
visas jos pakopas. Universitete 
priklausė “Vyties” korporacijai, 
jai vadovavo ir atkūrė jų Vokie
tijoj. Reiškėsi ir spaudoje: nuo 
1951 iki 1957 m. redagavo “Skautų 
aidų”; bendradarbiavo “Lietuvių 
enciklopedijoje”. 1952 m. išrink
tas vyriausiu skautininku ir tose 
pareigose išbuvo ki 1959 m.

Velionis buvo didelis muzikos 
mėgėjas-studijavo smuikų pas 
prof. Izidorių Vasiliūnų; daly
vavo daugelyje koncertų lietu
vių telkiniuose. Priklausė vie
nam iš pirmųjų skautų liaudies 
instrumentų vienetui Kaune Pilė
nų tunte. Toronte mokė jaunus 
skautukus groti kanklėmis ir 
skudučiais.

Neužmirštama Stepo Kairio su
kurta muzika V. Bražėno žodžiams 
skautų-akademikų stovyklos 
dainai:
Dievui, Tau, Tėvyne, ir žmonijai 
Skiriam meilę mes savų širdžių, 
Mes teturim mokslų ir jaunystę, 
Esam skautai Lietuvos miškų. 
Ten, kai mes laisvais keliais 

žygiuosim,
Mus lydės paukšteliai ir daina, 
O kai mes žygiuodami dainuosim 
Su mumis dainuos ir Lietuva.
Daina sugrįžo į Lietuvų ir skamba 
skautų stovyklose bei sueigose. 
Velionis buvo didelis eruditas, 
patriotas, visuomenininkas. Jis 
nuoširdžiai mylėjo jaunimų, mo
kėjo jį suprasti ir rasdavo kūry
bingas priemones jį įtraukti į lie
tuviškų darbų bei veiklų. Velio- 
nies laikais skautų sųjungoje bu
vo nesklandumų, bet jis mokėjo 
veikti neįsiveldamas į beprasmes 
intrigas. ,

Akademinėje srityje Stepas 
Kairys pradėjo atsakingų darbų, 
būdamas vos 25 metų amžiaus. 
Nei karo audros, nei emigracija 
nesukliudė jam tobulėti savo 
profesijoje.

Jo 25 metų mirties sukakčiai 
paminėti ir pažymėti jo meilę 
mokslui, muzikai, lietuvybei ir 
jaunimui žmona Irena, duktė Al
dona ir sūnus Algis paskyrė Vil
niaus universiteto Medicinos fa- 
lulteto farmakologijos katedrai 
1100 dol.(JAV).

JURGIS JANUŠAITIS

Užsienyje gyvenančių lietu
vių 50 metų veikla, kovojant 
už Lietuvos išlaisvinimą iš 
okupantų, baigėsi. Ilgus metus 
politinį darbą dirbęs VLIKas 
veiklą nutraukė. Amerikos lie
tuvių taryba dar veiklą tęsia, 
nors veiklos sąlygos ir pobūdis 
gerokai pakito. Lietuvių Bend
ruomenė, įsijungusi į politinį 
darbą ir atlikusi šioje srityje 
neabejotinai gerų darbų, taip 
pat savo veiklos planus keičia.

Lietuvos laisvinti neberei
kia, tačiau nepriklausomybę 
atgavus iškilo naujos proble- 
mos-santykiai su Lietuva, pa
galba įvairiose srityse. Na, dar 
ir politinės veiklos baruose 
atsiranda progos reikštis. Tuo, 
ypač pastaraisiais metais, 
uoliai pradėjo rūpintis Lietu
vių Bendruomenė.

Žvelgiant į dabartį, ryškėja 
LB įvairiuose kraštuose tiesio
ginė veiklos paskirtis. Į Tėvy
nę nedaug kas sugrįš. Užsienio 
lietuvių didieji ir mažieji tel
kiniai pasaulyje liks. Jų pa
skirtis - išlikti, palaikyki ir 
ugdyti tautinį susipratimą bū
simose kartose, rūpintis savo 
kiemo reikalais - lituanistiniu 
švietimu, auklėjimu, kultūros 
vertybių ugdymu, kultūrinin
kų parama, visuomenine veik
la, įvairių organizacijų išliki
mu, joms paramos teikimu, 
įvairių fondų išlaikymu, ugdy
mu, savos spaudos ir radijo va
landėlių išlaikymu, teikiant 
joms net finansinę paramą.

Šie visi uždaviniai priklauso 
Lietuvių bendruomenėms. Ma

Vilniaus un-to Medicinos fakul
teto dekanas prof. G., Česnys ir 
Farmakologijos katedros docen
tas dr. A. Svičiulis nutarė nu
pirkti fakultetui koncertinį ro
jalį, kad didžiojoje Medicinos 
fakulteto auditorijoje galėtų 
rengti taip seniai svajotas kul
tūrines dienas studentams ir dės
tytojams kaip atgaivos ir auklė
jimo priemonę. Prof. G. Česnys 
rašjo velionies žmonai Irenai: 
“Pamaniau, kad bus labai gražu 
įprasminti profesoriaus atmini
mą būtent tokiu būdu - juk pro
fesorius buvo muzikalus ir rūpi
nosi jaunimo ugdymu. Instrumen
tą pavadinsime Jūsų šeimos dova
na ir visada pabrėšime, kad audi
torijoje, kurioje skambėjo Pro
fesoriaus balsas, skamba jo atmi
nimui skirti muzikos garsai.”

Už kitus likusius pinigus buvo 
apmokėta keturiems profeso
riams registracijos mokestis 
Tartu universitete, Estijoj, kur 
įvyko Baltijos šalių mokslinė kon
ferencija.

Irena K. Lukoševičienė 

lonu, kad “Tėviškės žiburiai” 
savo vedamuosiuose dažnokai 
svarsto LB likimą ir ateitį.

Savaime aišku, įvairių kraš
tų LB turi savo uždavinius ir 
jais rūpinasi. Net ir bendra
vime su Lietuva atskirų kraš
tų bendruomenės bando megz
ti ryšius, vykdyti atskirą veik
lą, nors dažnai tai neišeina 
į naudą užsienio lietuviams. 
Dėl to ir iškyla Pasulio lietu
vių bendruomenės didieji už
daviniai, jos ateitis, busimie
ji darbai.

PLB po savo sparnu jau pri
glaudė bene 28 įvairių kraštų 
Lietuvių bendruomenes. PLB 
valdyba ir jos pirmininkas 
darbštusis ir energingasis 
Bronius Nainys, ypač šios ka
dencijos metu, stengiasi visas 
bendruomenes sujungti didie
siems darbams. Visi ir visos 
bendruomenės turi rūpintis 
naujųjų LB telkinių buvusiuo
se sovietų okupuotuose kraš
tuose švietimu, kultūrine 
veikla, pagalba sibiriokams, 
norintiems sugrįžti į gimtinę. 
Žodžiu, problemų daug, tad ir 
PLB valdybos veikla ir pati 
Pasaulio lietuvių bendruome
nė buvo, yra ir bus reikalinga.

Būtų tikrai kilnu, protinga 
ir gražu, jei visų kraštų Lietu
vių bendruomenės solidariai 
dirbtų su darbus koordinuo
jančia Pasaulio lietuvių 
bendruomene. Nekoordinuota 
paskirų telkinių veikla tik 
menkintų visos išeivijos svo
rį, ypač santykiaujant su Lie
tuva.

PLB pirmininkas inž. Bro
nius Nainys 1995 m. liepos 11 d. 

Velionis STEPAS KAIRYS, 
miręs Toronte prieš 25 metus, kalba 

skautiškajam jaunimui

vėl išskrido į Lietuvą beveik 
mėnesiui. Jį į šią kelionę iš
kvietė visa eilė PLB uždavi
nius liečiančių problemų, ku
rios spręstinos Lietuvoje. Ke
letą jų suminėsiu.

Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos pirmosios knygos trūku
mų ištaisymams peržiūrėti ir 
tolimesniam darbui tikrinti 
bei jį koordinuoti, praėjusiais 
metais liepos mėn. sudaryta 
komisija posėdžiavo du kartu, 
bet dar nebuvo susirinkusi į 
visumos posėdį. Keli komisi
jos nariai dalyvavo tik viena
me iš tų dviejų posėdžių, o kai 
kurie nedalyvavo nė viename. 
Nors Eugenijus Grunskis dar 
praėjusių metų ankstyvą rude
nį paruošė įvadą, tačiau kol 
kas komisija dar jo nepatvir
tino ir iš viso beveik nieko ne
padarė. Prisimename, kai 
LKK istorijos dokumentų kny
ga, ypač PLB valdybos pirmi
ninkas buvo puolami, net kny
gos neskaitę karštai reiškėsi 
“kritikai”, puolė knygos suma
nytojus. Gaila, kad mes nesu
gebame kultūringai problemų 
svarstyti. Tą knygą reikęjo ob
jektyviai recenzuoti, įvertin
ti dokumentus, iškelti komen
tarų stygį. Tai būtų buvęs pozi
tyvus darbas, ir visi siūlymai 
būtų buvę priimti, trūkumai iš
taisyti. Taigi praėjusių metų 
triukšmas nepasitarnavo na
šesnei veiklai, o sudarytoji 
komisija, kaip matome, savo 
pareigų dar neatliko. Bet PLB 
ir pirmininkas Br. Nainys, at
rodo, smūgius atlaikė ir toliau 
rūpinasi suplanuotų knygų iš
leidimu.

PLB valdybos rūpesčiu yra 
rengiami keli tomai apie par
tizanus. Juos rengia Kuodytės 
vadovaujama grupė. Tuo reika
lu pirmininkas tarsis su komi
sija dėl knygų išleidimo eigos. 
Yra keletas siūlymų, kad į šias 
knygas būtų įtraukta išlikusių 
pačių partizanų atsiminimai. 
Vieną rankraštį pasiūlė dr. 
Tomas Remeikis. Suderinus 
darbą, knygos pagal planą tu
rėsiančios pasirodyti numaty
tais terminais.

Pirm. Bronius Nainys vieš
nagės Lietuvoje metu susiti
ko su Lietuvos istorijos insti
tuto direktoriumi prof. dr. Ty
la, Eugenijum Grunskiu, dr. 
Gediminu Rudžiu ir kitais. 
Šiuose susitikimuose buvo ap
tarta tolimesnė numatytų kny
gų leidyba, terminai, spaus
dinimo sąlygos.

PLB, o ypač pirmininko Bro
niaus Nainio, ryžto ir pastan
gų dėka prezidentas Algirdas

“Vyčio” choro iš Lietuvos narys ČESLOVAS ŽEBRAUSKAS choro koncerto 
metu Niujorke 1995 m. birželio 27 d. Nuotr. Vytauto Maželio

Brazauskas sudarė pilietybės 
komisiją. Ji jau posėdžiavo 
Vilniuje. Paruošė įstatymo 
pataisas. Bet toli gražu iki ga
lutinių sprendimų. Komisijoje 
PLB valdybai atstovavo Rimas 
Česonis, eidamas komisijos 
vicepirmininko pareigas. Br. 
Nainys šia proga susitiko ir 
daug klausimų išsiaiškino su 
komisijos pirm. Markausku. 
Taip pat susitiko su įvairių 
partijų seimo nariais, prašė 
jų paramos svarstant įstatymo 
pakeitimus.

Šios PLB valdybos kadencija 
baigiasi 1996 m. Taigi iškyla 
klausimas - kur rengti sekan
tį PLB seimą. Dauguma siūlo 
Lietuvą. Pirm. Br. Nainys tuo 
tikslu susitiko su ministeriu 
pirmininku A. Šleževičiumi ir 
kitais pareigūnais, prašė ne
mokamų patalpų seimo posė
džiams (saugių nuo pašalinių 
įtakos), atskirų kambarių ko
misijų posėdžiams, nemoka
mų seimo atstovams nakvynių, 
nemokamo maitinimo, tran

/ \*7” " ' '
Projektuoju ir gaminu paminklus, 
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių 
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio) 

pagal užsakovo pageidavimus.
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sporto ir kelionių apmokėjimo 
Rytų kraštų atstovams, pusei 
Pietų Amerikos atstovų.

Susitiko pirmininkas ir su 
tremtiniais, politiniais kali
niais, besiorganizuojančiais 
partizanais Vilniuje, Kaune, 
Ukmergėje ir Panevėžyje. Pir
mininkas dalyvavo ir Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių iškil
mėse, atstovaudamas PLB.

Pirm. Broniaus Nainio laukė 
ir PLB atstovybės įstaiga. Ten 
susitelkę daug įvairių prašy
mų, kuriuos vietoje bandė 
spręsti. Turbūt apsilankė Ne
menčinėje ir apžiūrėjo patal
pas, kurios siūlomos pavesti 
iš Vakarų grįžtantiems lietu
viams pensininkams. Visą eilę 
problemų buvo numatyta ap
tarti su Lietuvos seimo užsie
nio komisijos pirmininku dr. 
K. Bobeliu ir su pačiu prezi
dentu Algirdu Brazausku dėl 
galutinio Pilietybės komisi
jos darbo įvertinimo ir pri
ėmimo.

Kaimas.išauginęs rašytoją
Niūronys Anykščių apylinkėje, kur gimė ir augo rašytojas Jonas Biliūnas. Įspūdžiai tą 

kaimą aplankius. Kasdienis gyvenimas, memorialinis rašytojo muziejus ir žirgo muziejus

RAIMONDAS GUOBIS

Iš Anykščių smagiu asfaltuo
tu miško keliu, šv. Jonų koply
tėlėmis apkaišytu, netrunki 
nukeliauti į vieną garsiausių 
krašto kaimų — Niūronis.

Gyvenvietės vardas, matyt, 
atsirado nuo mažiuko į Šven
tąją virvančio ir tyliai niur
nančio Niūros upeliuko, o gal 
todėl, kad senovės giriose kla- 
jojusios meškos šiose vietose 
piktai niurnėjo. O gal pusto
mų smėlynų artojams gyveni
mas buvo sunkus ir niūrus, 
nors čia pušynai tokie gaivūs 
ir erdvūs, smiltys šviesios, 
vien pasižvalgius dvasia at
sigauna.

Rudokai
Matyt, Pavarių raistuose 

buvo nemenki klodai pelkių 
rūdos. Viduramžiais gyveno 
ne vienas rūdininkas gami
nęs lietuvišką geležį. Upelis 
Varius ir šiandien rusvus 
vandenis plukdo, o Niūronių 
kaime nuo seno gyveno labai 
daug Rudokų šeimų, greičiau
siai šlovingų amatininkų pa
likuonių. Norintys Rudokus 
lengviau pažinti sodiečiai 
sugalvojo pravardes: prie 
šventovės būgną mušantį pra
minė Bubinoriumi, nusipir
kusi baltą kaip valsčiaus 
raštininko kepurę — Sekre
toriumi, šile gyvenusius — 
Skuja ir Gireliniu ...

1935 m. Niūronių sodžių 
skirstant į vienkiemius gy

veno 17 Rudokų šeimynų: 
šiandien Rudokų beveik ne
beliko. Vienintelis tos gi
minės vyriškis Juozas Rudo
kas, pokaryje vargęs bolše
vikų lageriuose, sirguliavo 
ir, vos septintą dešimtį per
žengęs 1994 m. birželyje mi
rė. Sielvartas ir juodas dra
bužis apgobė dukterį ir žmo
ną. Senojoje Rudokų gryčio
je liejosi giesmės, švelniai 
linojo lietus, po kiemą blaš
kėsi kregždės. Mašina, vežan
ti karstą, slidinėjo keliuko 
moliu . .. Andrioniškio šven
tovėje susitaikiusį su Dievu 
velionį priglaudė šermukš
nių galia apsaugotų Niūronių 
kapinaičių ramybė. Išėjo tik 
vienas žmogus, o jauki didelė 
sodyba liko tokia tuščia ...

Biliūnai ir kiti
Daug buvo ir Biliūnų. Da

Biliūnų namas Niūronių kaime - dabar memorialinis muziejus
Nuotr. K.Bagdono

bar senoje troboje suręstoje 
iš neregėto storumo rąstų, 
spindinčių šilų žemės gintaru, 
klevo milžino ūksmėje gyvena 
senasis Jurgis Biliūnas. Ūkį, 
žemę sūnui patikėjęs ramiai 
gyvena. Tylus, susimąstęs se
nolis tai išėjęs į sodą bitu
čių triūsą stebi, tai alsų va
saros vidudienį gonkuose ant 
suolelio įsitaisęs dūmoja.

Jurgis tvirto būdo — nei ge
ria nei rūko, nemėgsta ir pobū
vių, net laidotuvių vengia, gal 
todėl ir gyvena ilgai — devin
tą dešimtį baigia. Dievas jam 
tebėra didi paslaptis: “Neži
nia kaip ten yra, tačiau kaip 
suradom, taip ir paliksma ...” 
Melsvos Biliūno akys suspindi 
jaunatve, kai žvilgsniu paly
di dar netvirtus, basomis ko
jomis į senosios “ūlyčios” ke
lelio smiltis įsirėmusio, pro
vaikaičio Martyno žingsnius.

Pernykštė vasara buvo karš
ta. Ant dirvonėlio pakirstų 
dobilų vartyti išsiskubino ir 
devyniasdešimtmetė senutė 
Rozalija Janukėnienė. Nors 
sulinkusi, rodos ne ką galinti 
nedidukė, balta skarute apsi
gobusi, su rūpesčiu veide. 
“Dar sulis, juodi debesys ei
na”. Senoji stabteli ir skar
džiu balsu pasakoja, kad duk
tė ir vaikaičiai Anykščiuose
— gal vakare atvažiuos.

Šalia stipinėja liesas tin
gus šuo Grafas. Rozalija iš ana
pus upės iš Vikonių, buvusi 
Kazlauskaitė, eidavusi kadai
se su kaimo vaikais prie gele
žinkelio. Iš traukinio ponai 
saldainių numesdavo. Jinai 
traukiniu važiavo, tik kai į Si
birą trėmė. Sugrįžus bene me
tus ausyse skambėjo — “tu, tu, 
tu”.

Vyras Juozas buvo batsiuvis
— šposininkas, dainininkas, o 
švilpaudavo — kaip lakštinga
la. Geroj vietelėj pirko čia 
kelis arus žemės, trobelę ma
žažemių ūlytėlėje Klerka- 
miestyje. Bėda, vyras mėgo iš
gerti; kai kas pavaišindavo, 
greičiau pasiūdavo, net namo 
nunešdavo. Seniai jau numi
ręs.

Troboje vėsu, tiksėjo laik
rodis. Senoji pasiūlė kabinti 
grikių košės su spirgais. Kie
me gageno žąsys. “Dvi užsiliko, 
žąsino nebuvo, tai kiaušiniai 
netikę. Visur reikia gamtoje 
vyriško, kiekvienai žolelei 
Dievo galybės” — porina seno
ji. “Prabėgo, praplasnojo gy
venimas, kaip toj giesmėj 
šventoj. Kai išgirsi — at
eik ...” — pakvietė visai pa
prastai.

Gyvenimas šiandieną
Niūronys priklauso Andrio

niškio parapijai, tačiau nors 
iki šventovės 4 kilometrai, ke
lias geras. Šventadieniais pa
simelsti vos viena kita moterė
lė ten nukeliauja. Mat važiuo
ja į Anykščius, nes autobusas 
ir nuveža, ir parveža, nors pa
rapija kita.

Amžiams bėgant sumenko 
kaimas. 1923 m. jame buvo 30 
sodybų ir gyveno 164 žmonės, 
o 1994 m. sausio 1 d. didžiu
liame 868 hektarų kaimo že
mės plote išsibarsčiusiose 
42 sodybose gyveno 82 žmonės.

Kaip šiandien gyvena Niū
ronių kaimas? Prisiminiau 
1994 m. vasarą — karštą, al
sią. Autobusas, važiuojantis 
iš Anykščių į Niūronis, porą 
kartų į savaitę nudardantis 
į miškuose stūksantį Lašinių 
kaimą, primena metų laikus 
rodantį barometrą. Žiemą ir 
rudenį autobusas važinėja 
apytuštis, o miškuose pradė
jus nokti gardybėms prisipil
do uogautojų. Birželio pra
džioje kvepia žemuogėmis, 
vėliau krepšiuose gabena mė
lynes, o rudeniop — grybus. 
Grybauti anykštėnai mėgsta 
daug labiau negu uogauti. Gry
bautojų kartais tiek daug, kad 
Niūronyse sustojus autobusui 
jau sunku įsisprausti tarp 
stangrių miškais kvepiančių 
grybautojų ir nukakti į Anykš
čius.

Duonos belaukiant
Rytmetį prie parduotuvės 

būriuojasi vyrai — ūkininkai, 
beirsiančios bendrovės na
riai, pensininkai. Šneka, rū
ko, laukia šviežios duonos, 
karštai gurkšnoja alutį. . . 

Stiklinaitė maža, o šnekos 
daug: apie ūkį, apie šieną, į 
bulves įsisukusius šernus ...

Ateina moteris su dukteri
mi, užšnekina: “O kiek žentų 
ir visi gražūs, išsirinkti ne
galiu!” “Dar ir pačiai gerai 
būtų ...” — juokiasi vyrai.

Į kalnelį niurkteli sunkve
žimis, sustoja. Iškrauna duo
ną, dar šiltą. Jaunam vairuo
tojui padeda ir vyrai. Visai 
ne todėl, kad greičiau būtų, 
bet toks jau sodžiaus žmogus 
— pagelbėti linkęs. Smulkutė 
judri pardavėja Aldona Mi- 
keškienė pirkėjams atslūgus 
pasigodojo, kad štai valdžia 
jau rengiasi parduotuvę pa
naikinti, nors kaimo žmonėms 
reikalinga.

Prekybinės įstaigos
Yra kaime ir daugiau pre

kybos įstaigų, bet tos jau pri
vačios. Visai šalia minėtos 
parduotuvės yra Onos Naima- 
vičienės krautuvėlė, tarsi 
žlugusios Arklio muziejaus 
įmonės “Žirgas” atminimui, 
pavadinta UAB “Žirgas”. Iš
kaba byloja, kad čia parduo
damos maisto prekės ir pilsto
mas naminis alus.

Matyt, reikšmingiausia pre
kybinė įstaiga, Arklio muzie
jaus klojimo papėdėje, milži
niškų riedulių rūsyje įsikū
rusi kavinė “Pasagėlė”, kai
miečių šmaikščiai vadinama 
“bunkeriu”. Žinoma, kaimie
čiai čia neužeina, nes bran
gu. O į kavinę papietauti ar 
“paūlioti” atvažiuoja dažniau
siai Anykščių verslininkai, 
kurių “grietinėle” nepavadin
si. Automobiliai pievelėje. 
Jauki aplinka ir vėsiame rū
syje, ir prie ąžuolinių sta-

Senolis JURGIS BILIŪNAS
Nuotr. K. Bagdono

liukų lauke. Kepsniai, taurūs 
gėrimai ir tarsi iš Paryžiaus 
madų žurnalo išžengusi pada
vėja Roma. Šeimininkas Kolia 
Stanislovas patenkintas šyp
sosi: “Geri metai”.

Medžių pavėsyje, tarsi Poš
kos baublys, dunkso iš lentu
čių sukaltas apvalus alaus 
kioskas. Tarpumiškių kaitroje 
ištroškę vyrai mėgsta alų. Iš 
ryto prie išganingojo kioske
lio taiso sveikatą. Po klevu 
stalelis, suolai. Vyrų būre
lis, putotas alutis ir godos. 
“Vyrai, jūs vyrai, kur jūs ra
sit tokią valdžią, kad vidury 
dienos galėtumėt sėdėt ir alų 
gert...” — ištaria daug pa
tyręs seniokas. (Bus daugiau)



Choras, atlikęs 400 koncertų
Niujorke koncertavo vyrų choras iš Lietuvos “Vytis”, grįždamas 

iš tarptautinio festivalio Amerikoje
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0 TOMĖJE VEIKLOJE
PAULIUS JURKUS, Niujorkas

Lietuvoje yra nemažai cho
rų, turi gerų dirigentų-vadovų, 
nes Lietuva — dainų šalis. Iš
kilius lietuvių chorus dažnai 
kviečia į tarptautinius festi
valius. Iš ten grįžta vainikuo
ti laurų vainikais.

Chorų festivaliai rengiami 
ir Amerikoje. Šiemet rengė
jai į Atlantos, GA, festivalį 
pakvietė chorą ir iš Lietuvos. 
Jie norėjo parodyti, kad Lie
tuva nepriklausoma ir turi 
aukšto lygio chorus.

Pasirinko pagarsėjusį vyrų 
chorą “Vytis”. Jį sudaro aukš
tąjį mokslą baigę Kauno ir 
Vilniaus universitetuose, pa
sireiškę įvairiose profesijo
se. “Vyčio” choras įsteigtas 
1975 m. Choras įvairiose pa
saulio šalyse atliko apie 400 
koncertų. Dainavo Korėjoje, 
Vokietijpje, Vengrijoje, Če
koslovakijoje, Italijoje, Švei-
carijoje, Ispanijoje ir kituo
se kraštuose, dalyvavo Lietu
vos operų ir baletų pastaty
muose.

Pakviestas choras pro Niu
jorką pravažiavo 1995 m. bir
želio 19 d., Atlantoje dainavo 
visą savaitę. Dainavo kas die
ną tai bendrai, tai pavieniui. 
Per dieną turėdavo du, tris 
koncertus.

Grįždami į Lietuvą, vytiečiai 
aplankė Niujorką ir čia susto
jo vienai parai. Visiem buvo 
įdomu susipažinti, kas tai per 
choras. Svečiai gi norėjo pa
matyti Niujorko miestą.

Iniciatyvos ėmėsi “Laisvės 
žiburio” radijo lietuvių pro
gramos vedėjas Romas Kezys, 
kuris yra surengęs daug kon
certų. Birželio 27, antradienį, 
8 v.v., Kultūros židinyje su
rengė minėtų svečių koncertą. 
Nors buvo paprastas darbo 
dienos vakaras, bet svečių 
prisirinko apie porą šimtų.

Choro dirigentas ir vadovas 
yra Tadas Šumskas, koncert-

Lietuvos vyrų choro “Vytis” kvartetas dainos sūkuryje Niujorke 1995 m. birželio 27 d. Nuotr. Vytauto Maželio

Telkiama medžiaga apie tautžudystę
Kreipiuosi Lietuvos gyvento

jų genocido aukų atminimo ins
tituto vardu su labai dideliu 
prašymu. Institutas yra valsty
binė institucija, įsteigta 1994 
m. birželio mėnesį. Jo pagrin
diniai tikslai: įamžinti lietu
vių tautos rezistencinę kovą 
prieš okupacinius režimus bei 
genocido aukas, trėmimus į Si
birą, priverstinį lietuvių tau
tos žiedo pasitraukimą iš Tė
vynės, Lietuvos gyventojų fi
zinį naikinimą bolševikų ir 
nacių koncentracijos stovyk
lose; visuomenės švietimas, 
įvairios parodos.

Šiuo metu institute dirba 
9 žmonės, turintys humanita- 
rinį-meninį išsilavinimą. Insti
tuto pagrindą sudaro memo
rialinio meno dirbtuvės (va
dovas skulptorius Jonas Jagė- 
la), kurios ruošia projektus, 
skulptūrinius modelius lietu
vių tautos kovai už laisvę kan
čioms atminti.

Kiti skyriai renka medžiagą 
apie sunaikintus, esamus, at
statytus ir visai naujai pasta
tytus paminklus (kryžius, kop
lytstulpius, paminklus, skulp
tūras, paminklines lentas ir 
t.t.) Lietuvos nepriklausomy
bei, tremčiai, laisvės kovoto
jų atminimui; renka gyvų žmo

meisterė Daiva Genaitytė. 
Chorui priklauso 30 daininin
kų. Į šį koncertą atvyko 27 
asmenys.

Su vėliava į sceną
“Laisvės žiburio” koncer

tai pradedami punktualiai. 
Lygiai 8 v. prasiskleidė už
danga, ir scenon pradėjo žy
giuoti choro vyrai.

Choras turi savo vėliavą, 
kur raudoname dugne įsiūtas 
vytis, įrašyti kiti titulai, rei
kalingi įrašai. Vėliavą nešė 
pirma, paskui, lyg kokioje ka
riuomenėje, žygiavo vyrai. Vė
liavą pastatė scenos dešinė
je, o choras sustojo dviem ei
lėm.

Choras turi savo dainavimo 
stilių, kurį išugdė dirigentas. 
Jis neieško pigių efektų, 
griausmingų fortisimų. Diri
gentas ypač išryškina ramias, 
šiltas dainų vietas, kūrinį pri
artindamas prie klausytojo.
Tai intymus santykis su dai
na. Jis jaukus ir mielas.

Koncertą pradėjo Kazimie
ro Viktoro Banaičio daina 
“Žygis į Vilnių”, toliau cho
rų mėgstamas “Aras”, Gailevi- 
čiaus “Ramovėnų maršas” ir 
t.t. Antroji dalis buvo tęsia
ma be pertraukos. Atlikta įvai
rių dainų, trys ištraukos iš 
Verdi operų: “Ernani”, “H tro- 
vatore”, “Rigoletto”.

Choras atliko ir Juozo Stro- 
lios “Parveski, Viešpatie”. Šio 
kūrinio tekstą yra sukūręs šių 
eilučių autorius, buvęs kon
certo metu salėje. Kūrinys bu
vo palydėtas audringais ploji
mais. Autorius dirigentui pa
spaudė ranką ir padėkojo už 
gražų atlikimą.

Publika labai šiltai priėmė 
svečius, apdovanojo gėlėmis. 
Po koncerto apatinėje salėje 
buvo vakaronė, kuri užsitęsė 
iki 1 v. nakties. Tai buvo “Lais
vės žiburio” 53-čiasis pavasa
rio koncertas, visai nelauktas, 
bet visiem palikęs malonų 
įspūdį.

nių prisiminimus, spaudos lei
dinius, mokslinę ir grožinę 
literatūrą apie tremtį, kovas 
už laisvę, priverstinį pasitrau
kimą iš Tėvynės.

Mes žinome, kad lietuviai už
sienyje daug nusipelnė Lietu
vai, leisdami mokslinę ir gro
žinę literatūrą apie Lietuvos 
tragediją, kurios Lietuvoje yra 
labai nedaug. Manome, kad 
būtina sudaryti visų išleistų 
knygų bibliografinę rodyklę ir 
esame įsitikinę, kad šito ne-

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys, SENOJO 

KLEVO PORINGĖS. Nemirtingų
jų heroika. Romanas. Jame ale
goriniai motyvai persipina su 
gyvenimo realijomis, žmonių ko
va dėl savo laisvės gražioje 
Klevijos šalyje. Viršelis — dail. 
E. Unguraičio. Išleido leidybi
nis susivienijimas “Varpas”. Kau
nas, 1995 m., 228 psl. Tiražas — 
2000 egz. — Šia proga pažymėtina, 
kad paminint to paties autoriaus 
ankstyvesnį romanų “Pusbroliai” 
“TŽ” buvo parašyta, kad tai I da
lis; iš tikrųjų jame sudėtos abi 
dalys vienoje knygoje.

Leonardas Šimutis, LIETUVĄ 
APLANKIUS. Pirmo pasaulio 
lietuvių kongreso įspūdžiai (1935).

Atidarant fotomeninko ALGIMANTO KEZIO darbų parodą “Vartų” galerijoje Vilniuje. A. Kezį (kairėje) sveikina 
čikagietis žurnalistas, dabar gyvenantis Vilniuje, VYTAUTAS ZALATORIUS Nuotr. V. Kapočiaus

“\7ienas iš musų ”
Fotomenininko A. Kezio parodos Lietuvoje

EDVARDAS ŠULAITIS

“Vienas iš mūsų” vardu bu
vo pavadinta 1995 m. gegužės 2 
d. Vilniaus “Vartų” galerijoje 
atidaryta čikagiečio fotomeni
ninko Algimanto Kezio knygų, 
leidinių ir fotografijų atspau
dų paroda. Gegužės 4 d. Klai
pėdoje ir gegužės 10 d. Vil
niaus Fotografijos salone dar 
buvo atidarytos A. Kezio re
trospektyvinės darbų paro
dos, kurios susilaukė didžiu
lio susidomėjimo.

Pirmą kartą Lietuvą po 40 
metų aplankęs 1983-siais A. 
Kezys paskutiniaisiais metais 
ten buvo dažnas svečias. Iki 
šiol buvo surengta jau neviena 
jo paroda ir todėl apie jį Lie
tuva jau daug buvo girdėjusi 
ir mačiusi jo darbus. Tačiau 
šiemet jis ten pasirodė visu 
savo ūgiu. Parodos “Vartų” ga

galėsime atlikt be jūsų pa
galbos.

Taip pat turime surinkę tru
putį žinių apie įvairius pa
minklus, pastatytus užsienyje 
lietuvių mūsų tautos kovų ir 
kančių atminimui. Būtume la
bai laimingi ir dėkingi už šių 
paminklų nuotraukas, jų apra
šymą, kur, kada ir kieno jie 
pastatyti. Tikimės Jūsų pri
tarimo šiai mūsų minčiai ir 
geranoriškos pagalbos.

Dr. Ramutis-Bonifacas Mikšys,
LGGAA instituto direktorius, 

Žydų gt. 4a, 2001 Vilnius, 
Lithuania

Leidėjai — Zita ir Leonardas J. 
Šimučiai. Spausdino “Draugo” 
spaustuvė. Lietuviškos knygos 
klubas. Čikaga, 1995, psl. 177.

Alfonsas Eidintas, ALEKSAND
RAS STULGINSKIS, LIETUVOS 
PREZIDENTAS — GULAGO KA
LINYS. Redaktoriai: Jonas 
Kulbis, Toleina Daržinskaitė, 
Rita Bendes (anglų kalba). Dai
lininkas — Alfonsas Žvilius, me
ninis redaktorius — Martynas 
Pocius, techninė redaktorė — 
Lilijana Žvinakevičienė. Tira
žas — 3000 egz. Mokslo ir en
ciklopedijų leidykla. Vilnius, 
1995, psl. 366.

Martynas Brakas, MAŽOSIOS 
LIETUVOS POLITINĖ IR DIPLO
MATINĖ ISTORIJA. Redakto-

lerijoje atidarymo metu buvo 
pristatyta ir jo didžiulė ne
seniai Lietuvoje išleista dar
bų knyga (leidėjas “Ethnos 
91”), pavadinta “Retrospek
tyva”. Šis albumas savo apim
timi (328 puslapiai) yra pats 
didžiausias Lietuvoje pasiro
dęs nuotraukų leidinys.

“Vartų” galerijoje sureng
tos parodos kataloge jos di
rektorius Saulius Vaitiekū
nas įžangoje, pavadintoje 
“Vienas iš mūsų”, sako:

“Sumanymas rengti šią pa
rodą kilo staiga, kaip kažkas, 
ko negali nebūti. Panašiai kar
tais iškyla klausimas, į kurį 
būtinai turi rasti atsakymą, 
o baimindamasis, kad vienam 
to padaryti gali ir nepavykti, 
kvietiesi į pagalbą kitus. Ži
noma, ši paroda — tai talen
tingo, pripažinimą pasaulyje 
pelniusio fotografijos meno 
Meistro pristatymas Lietuvos
žmonėms, nors Algimanto Ke
zio kolegoms ir šiaip fotome
nu besidomintiems jis jau se
niai ir gerai pažįstamas. Su
rengta nemaža personalinių ir 
bendrų parodų, išleista pui
kių fotoalbumų ir katalo
gu • • •”

Šiame kataloge Regimantas 
Tamošaitis savo rašinyje “Es
tetinė gyvenimo formulė” pa
žvelgia į A. Kezį kaip į žmo
gų ir kaip kūrėją. Savo ilgoką 
apžvalgą jis baigia:

“Algimantas grįžta į Lietuvą 
kaip tas tėvo sūnus iš Evange
lijos - ne išvaistęs gautus 
turtus, bet juos išsaugojęs ir 
dar padidinęs. Grįžta su gyva 
intelektualine ir menine Va-. 
karų pasaulio patirtimi, taip 
kaip ir mes grįžtame į Vaka
rus, nors tartum niekur nebu
vome išvykę” (išspausdinta — 
“išnykę”).

“Vartų” galerijoje vykusiai 
(nuo gegužės 2 iki gegužės 23 
d.) parodai buvo išleistas dar 
vienas katalogas (išspausdin
tas JAV). Čia A. Kezį bei jo
darbus apžvelgia Danas Lap
kus. Šis katalogas, kuris turi 
24 puslapius, išspausdintas 
geriau negu Lietuvoje išleis
tasis. Čia yra pažymėta, kad 
panaši paroda bus surengta ir 
Lietuvių dailės muziejuje Le- 
monte 1996 m. sausio 13 — va
sario 11 d.d.

Susidomėjimas spaudoje
Apie šių metų gegužės mė

nesį Lietuvoje vykusias A. Ke
zio parodas rašė beveik visi 
Lietuvos laikraščiai, ypač tų 
miestų, kuriuose parodos vy
ko. Daug dėmesio skyrė ir 
Klaipėdos spauda, kurioje A. 
Kezys pasirodė pirmą kartą. 
Šalia bendro pobūdžio spau
dos, apie parodas rašė ir kul
tūriniai leidiniai (žurnaluo
se atsiliepimai bus vėliau): 
“7 meno dienos”, “Literatūra

riai — A. Balašaitis, V. Gerulai- 
tienė. Dailininkas — R. Orentas. 
Techninė redaktorė — L. Žvina
kevičienė. Tiražas - 1000 egz.
Leidėjai — Mažosios Lietuvos 
fondas, Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla. Vilnius, 1995 m., 287 psl.

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES. Volume XXVI, Number 2, 
Summer 1995. Editor — Saulius 
Sužiedėlis, Millersville Univer
sity, Millersville, PA 17551, USA. 
Business and subscriptions — 
AABS Executive Office, 111 Knob 
Hill Road, Hackettstown, NJ 
07840, USA.

Šilutės muziejus šią vasarą 
surengė Vilkyškiuose gimusio, 
Vokietijoje nuo 1946 m. gyvenan
čio dail. Rudolfo Zaberio akva
relių parodą. Kelias dešimtis at
sivežtų akvarelių jis nutarė par
duoti ir gautas lėšas paskirti gim
tuosiuose Vilkyškiuose atstatomai 
šventovei.

Dr. Vydūno premijas paskyrė 
savo centrus Montrealyje ir Či
kagoje turintis Mažosios Lietuvos 
fondas. Vertintojų komisiją suda
rė Jonas Dainauskas, Vytautas A. 
Jonynas, dr. Birutė Baltrušaitytė- 
Masionienė ir dr. Audronė Kau
kienė. Komisijai vadovavo Vilius 
Pėteraitis, kuris taipgi yra ir Ma
žosios Lietuvos fondo pirminin
kas. Pirmoji Dr. Vydūno 5.000 
dolerių premija paskirta Vilniaus 
universiteto prof. dr. Domui Kau
nui už rankraštį “Mažosios Lietu
vos knyga — lietuviškos knygos 
raida 1547-1940 m.” Dvi antrąsias 
premijas po 1.500 dolerių auto
riams laimėjo neišleistų knygų 
rankraščiai: muzikologei Danu
tei Petrauskaitei — “Klaipėdos 
muzikos mokykla 1923-39 m.” ir 
Klaipėdos universiteto docentui 
Albertui Juškai — “Mažosios Lie
tuvos bažnyčia”. Premijos JAV 
doleriais bus įteiktos visuoti
niame Mažosios Lietuvos fondo 
narių susirinkime š. m. rugsėjo 
3 d. Čikagoje. Vertintojų komi
sija pasiūlė premijuotus rank
raščius išleisti Mažosios Lie
tuvos knygų serija.

Žymusis išeivijos skulptorius 
Vytautas Kašuba, atgimusios 
Lietuvos premijos laureatas, jau 
įsitvirtino Druskininkuose pasta
tytu paminklu “Lietuvai”. Iš tik
rųjų tai yra simbolinė Lietuvą 
vienijusio karaliaus Mindaugo fi
gūra. Šio paminklo statytojų ko
miteto vadovo Zenono Streikaus 
pranešimu, idėja iškilo jau 1990 
m. bėgime per Lietuvą, vadovau
jantis “Vieningos ir nedalomos 
Lietuvos” šūkiu, bėgimo daly
viams simboliškai kapsulėn su
rinkus po žiupsnelį žemės iš įvai
rių Lietuvos vietų. Tas bėgimas 
tada baigėsi Druskininkuose. 
Anksčiau sukurtos simbolinės 
karaliaus Mindaugo statulos mo
delį Druskininkams padovanojo 
JAV gyvenantis skulptorius Vy
tautas Kašuba. Druskininkus su 
karaliais jungia juose apsilankęs 
Lenkijos ir Lietuvos karalius Sta
nislovas Augustas Poniatovskis, 
Druskininkus 1794 m. birželio 20 
d. paskelbęs kurortu, ten Justino 
Marcinkevičiaus parašyton trilo- 
gijon įjungta poetinė drama “Min
daugas” ir dabar iškilusi Mindau
go statula, primenanti Lietuvai 
trūkstančią vienybę.

Simbolinę karaliaus Mindaugo 
skulptūrą pagal Lietuvai dova
notą skulptoriaus Vytauto Kašu- 
bos modelį paminklui pritaikė 
vilnietis skulptorius Mindaugas 
Aučyna, ją iš bronzos išliejo Vil
niaus “Dailės” įmonė. Aikštės 
projektą paruošė vilniečiai ar
chitektai Kęstutis Pempė, Kęstu
tis Kisielius ir Gytis Ramunis. 
Simbolinės karaliaus Mindaugo 
figūros aukštis — truputį dides
nis kaip keturi metrai. Dviejuose 
paminklo skyduose yra šešiolika 
Lietuvos miestų istorinių herbų, 
o postamente — iškalti Lietuvos 
himno pirmojo posmo žodžiai. 
Druskininkų centre pastatytas 
paminklas buvo pašventintas ir 
atidengtas 1995 m. balandžio 5 
d. Jį atidengė iškilmėje dalyva
vęs ir žodį taręs Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas. Atidengime 
dalyvavo ir kalbėjo skulptoriaus 
V. Kašubos įgaliotinė Beatričė 
Kleizaitė (Vasaris), Druskinin
kų vadovai, Lietuvos seimo atsto
vai, istorikai bei kiti svečiai. 
Paminklas pastatytas surinkto
mis aukomis.

Vytautas Bacevičius, lietuvis 
pianistas, kompozitorius, mu
zikos kritikas, Kauno konserva
torijos profesorius, gimė 1905 
m. rugsėjo 9 d. Lenkijoje, Lod
zės mieste, mirė Niujorke 1970 
m. sausio 15 d. Lietuvos muziko
logai, šį pavasarį dalyvavę VI- 
tojoje lietuvių ir lenkų muziko
logų konferencijoje Lodzėje, iš 
ten parvežė kūrybinį V. Bacevi
čiaus archyvą. Jiems jį įteikė pas
kutinė dar gyva velionies sesuo 
Vanda. Lietuvos kultūros minis
terijai perduotame V. Bacevičiaus 
archyve yra jo vienintelė opera 
“Vaidilutė”, kitų jo kūrinių rank
raščių, daug laiškų. Tarp jų yra ir 
Varšuvoje 1969 m. sausio 17 d. 
mirusios sesers smuikininkės bei 
kompozitorės Gražinos Bacevi
čiūtės laiškų, muzikinių kūrinių 
rankraščių ir net įrašų plokšte
lėse.

ir menas”. Aprašymus su nuo
traukomis šie savaitraščiai 
pradėjo pirmame puslapyje 
su perkėlimais į tolimesnius 
puslapius.

“7 meno dienos” savaitraš
tyje Eglė Jaškūnienė savo ilgą 
rašinį “Algimanto Kezio grį
žimas” pradeda taip:

“Ilgas buvo Čikagoje gyve
nančio Algimanto Kezio, pa
likusio gimtinę 1944-aisiais, 
kelias namo. Jis prasidėjo dar 
turistinėmis kelionėmis, susi
tikimais su seniai matytais 
giminėmis ir artimaisiais. Vė
liau sekė bendri kūrybiniai 
projektai su fotografais, dai
lininkais. Šie metai pranoko 
visus ankstesnius — persona
linės parodos Vilniaus ir Klai
pėdos fotografijos galerijose 
bei spausdintų leidinių pri
statymas Vilniaus “Vartuose”.

E. Jaškūnienė šiame rašiny
je iškelia ir A. Kezio kūrybos 
aspektą, kurį sutvirtino jo, 
kaip dvasininko ir kaip meni
ninko, patirtis. Ji teigia: 
“Neabejotina yra tai, kad teo
loginės studijos įdiegė tole
ranciją visiems ir viskam, kuk
lumą ir sugebėjimą bendrauti 
su žmonėmis, primygtinai ne
peršant savojo ‘aš’, sveiką ne
veidmainišką kritiškumą sau 
ir savo kūrybai”.

Laukia daug darbų
Po mėnesį užtrukusios vieš

nagės tėvynėje, į savo namus, 
kur įrengta ir jo “Galerija” 
Stickney miestelyje prie Čika
gos, gegužės paskutinėmis die
nomis sugrįžęs A. Kezys sakėsi 
norįs gerai pailsėti, o tada vėl 
griebtis darbų.

Į namus jis parsivežė tik ke
lias Vilniaus “Vilties” spaus
tuvės atspausdintas jo darbų 
knygas — “Retrospektyva”. 
Knyga atspausdinta gana ge
rai, tačiau sušlubavo įrišimas 
ir todėl ją būtinai reikia nau
jai įrišti, nes knyga per stora, 
kad ją būtų galima klijuoti. 
Tačiau netolimoje ateityje jau 
laukiama gerai įrištų knygų 
siunta.

Jau atspausdinta (ji rišyk
loje) ir pati naujausioji jo iš
leista dail. Mykolo Paškevi
čiaus monografija. Šios 152 
puslapius turinčios knygos iš
leistos dvi laidos — lietuviš
ka ir angliška. Pernai pasiro
dė panaši monografija apie M. 
Paškevičiaus žmonos dail. 
Onos Dokalskaitės meną. Tai 
gražūs, reprezentaciniai lei
diniai, kuriuos negėda paro
dyti ir kitataučiams.

A. Kezio planuose yra ir kiti 
leidiniai, meno bei foto pa
rodų rengimas. Spalio mėn. 
pabaigoje Čiurlionio galeri
joje Jaunimo centro rūmuose 
yra rengiama 24-ji lietuvių 
foto paroda, kurioje dalyvaus 
daug Lietuvos fotografų (jis 
nemažai darbų pats parsive
žė). “Vartų” galerijai Vilniu
je jis pasižadėjęs parengti šį 
pavasarį Lietuvoje darytų fo
tografijų parodą.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga, kaip ir anks
tesniais metais, taip ir 1996- 
siais, jis rengia Lietuvos dai
lininkų meno parodą, kuri bus 
atidaryta vasario mėnesio vi
duryje Čikagoje.

Apie savo Vilniuje praleis
tas dienas ir savo kūrybos pa
rodas A. Kezys pasidalino 
mintimis ir vaizdais su meno 
mėgėjais “Galerijos” patalpo
se Stickney miestelyje birže
lio 11 d. Čia buvo parodyta 
vaizdajuostė iš jo parodos Vil
niuje atidarymo ir nemažai 
nuotraukų.

Rytų Aukštaitijoje liepos 5-9 
d.d. įvyko pirmasis tarptautinis 
liaudiškos muzikos ir tautinių šo
kių festivalis “Ežerų sietuva-95”. 
Šiuo festivaliu buvo norima at
kreipti užsienio turistų dėmesį 
į daug gražių ežerų turintį kraš
tą. Didžiausios iniciatyvos šiam 
renginiui ėmėsi Rytų Aukštaiti
jos rajoninių centrų savivaldybės 
Ignalinoje, Utenoje, Molėtuose, 
Zarasuose ir Švenčionyse. Orga
nizaciniam rengėjų komitetui va
dovavo pirm. Milda Petrauskienė, 
festivalio fondui — Vytautas Ma- 
čionis, muzikinei daliai — Alvy
das Pralgauskas, tautiniams šo
kiams — Teresė Raišuotienė. 
Daug darbo turėjo ir festivalio 
vyr. režisierės rajonų centruose: 
Aldona Jelėniauskienė (Ignalina), 
Rasa Grikinienė (Molėtai), Tere
sė Raišuotienė (Švenčionys), Vi
da Kairienė (Utena), Gražina Ra
gauskaitė (Zarasai). “Ežerų sie- 
tuvos-95” festivalin galėjo įsi
jungti jį rengiančių Rytų Aukštai
tijos rajonų centrų ansambliai ir 
keli iš kitų Lietuvos miestų. 
“Ežerų sietuva-95” dar nebuvo 
įjungta Tarptautinėn liaudies me
no organizacijon. Tad ansamb
liams pakviesti iš užsienio ren
gėjams reikėjo asmeninių pažin
čių ir reklaminių knygučių su Ry
tų Aukštaitijos ežerų vaizdais. 
Užsienio atstovų buvo susilaukta 
iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, 
Latvijos, Lenkijos, Olandijos ir 
Švedijos.

Festivalio “Ežerą sietuva-95” 
atidarymas įvyko ant Ledakalnio, 
gražiausioje Aukštaitijos valstybi
nio parko vietoje. Užsieniečiai 
stebėjosi nuo Ledakalnio mato
mais net šešiais ežerais. Pasak 
legendos, ant šio kalno senovės 
lietuviai žemės deivei Ladai au
kodavo aukas. Vytautas Kaziela, 
“Dienos” korespondentas Ute
noj, rašo: “Užkopė svetimšaliai, 
neįprastai pasidabinę žmonės, iš 
Austrijos, Olandijos, Latvijos, 
Belgijos, Lenkijos, Švedijos ir 
Čekijos, taip pat čionykščiai lie
tuviai. Ant kalno juos pasitiko 
šių žemių šeimininkas Ignas Ty
zenhauzas ir Krivis, šventąją ug
nį saugojusios vaidilutės. Buvo 
prašoma dievų paramos šiai šven
tei, kuri, šiemet prasidėjusi, žada 
tapti tradicinė, ir aukojamos au
kos. Išklausė senieji lietuvių die
vai susirinkusiųjų prašymo ir ne
žinia iš kokių aukštybių nužengė 
ant kalno deivė Žemyna, deivė 
Medeina, dievas Ežerinis. Nuo 
aukure liepsnojančios ugnies bu
vo uždegti šventės fakelai, nuo 
kurių vėliau buvo uždegta ugnis 
Ignalinoje, Utenoje, Molėtuose, 
Zarasuose ir Švenčionyse. Šiuo
se Rytų Aukštaitijos miestuo
se ir įvyko šio festivalio rengi
niai ...”

Jie daugiausia buvo susieti 
su dalyvių eitynėmis, koncertais 
ir vakaronėmis. Ignalinoje kon
certui buvo pasirinkta vasaros 
estrada prie Ilgio ežero, Uteno
je — miesto parke, Molėtuose — 
prie Siesarties upės, Zarasuose
— Draugystės saloje, Švenčiony
se — prie aukštus krantus turin
čio Bėlio ežero. Ten įvyko baig
minis festivalio “Ežerų sietuva- 
95” koncertas su diplomų įteiki
mu festivalyje dalyvavusioms gru
pėms ir spalvotų raketų šaudymu. 
Planuotos mugės nebuvo sėkmin
gos. Nepavyko ir zarasiškių su
manymas žiūrovus paskraidinti 
oro balionu, kai stiprokas vėjas 
balioną pradėjo nešti elektros 
aukštos įtampos linijon. Tikima
si, kad šis festivalis taps tradici
niu ir bus rengiamas kas dveji 
metai.

VIII-ji tarptautinio klojimą 
teatrų krivūlė š. m. liepos 6-7 d.d. 
įvyko Kretingoje. Krivūle pava
dintą klojimo teatrų susibūrimą 
ten suorganizavo Lietuvos liau
dies kultūros centras, Klaipėdos 
universitetas ir Kretingos teat
ras. Lietuvos klojimo teatrų drau
gijai vadovauja pirmininku išrink
tas Klaipėdos universiteto docen
tas Petras Bielskis. Aštuntojoje 
krivūlėje dalyvavo 10 klojimo 
teatrų iš Viešintų, Aglonėnų, 
Klaipėdos, Kretingos, Ukmergės, 
Jurbarko, Telšių, Palangos, Len
kijos Punsko ir Latvijos Vespil- 
seto. Linkuvos seniūnijos premi
ją kretingiškiams laimėjo V. Krė
vės “Joninių sakmė” (rež. Egidi
jus Radžius), “Valstiečių laikraš
čio” premiją punskiečiams — A. 
Griciaus “Ponaitis” (rež. Teklė 
Parancevičienė), ukmergiškiams
— S. Keblo “Mūšis ties Vilkmer
ge” (rež. Vytautas Česnaitis), 
Klaipėdos universiteto premiją 
telšiškiams — Žemaitės “Stebuk
lingas daktaras” (rež. Laima Po- 
cevičienė). V. Kst.
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Darapuos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

mSPORTAS

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 6.13%

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

taupymo sąsk.................4.00%

IMA UŽ:

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

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

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

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.50%

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/i ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence 
E-2392

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

Taisau visų rūšių
, ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

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

LEDAS REI KIGERATION 
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).

Pasimatymas su prezidentu
Penktųjų pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių delegacijas liepos 31 d. Vil
niuje priėmė Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas, pabrėžęs, kad yra 
būtina stiprinti ryšius su išeivija, 
kad reikėtų sudaryti sąlygas išei
vijos lietuvių vaikams ilsėtis Lie
tuvoje. Susitikimo metu kalbėjo 
Artūras Mičiūdas (Argentina), PLB 
valdybos pirm. B. Nainys, Audrius 
Šileika (Kanada), Antanas Laukaitis 
(Australija), Vytautas Budzeika 
(Lenkija). Visi “pasidžiaugė pui
kiai organizuota švente, padėkojo 
už svetingumą”, - skelbia ELTA.

Antroji tautinė olimpiada
Lietuvos vyriausybės rūmuose 

liepos 31 d. įvyko pasaulio lietu
vių sporto sąjungų kongresas, ku
rio dalyvius pasveikino premjero 
pareigas einąs M. Stankevičius. 
Tautinio olimpinio k-to pirm. A. 
Poviliūnas savo pranešime priminė, 
kad 1938 m. buvo surengta pirmoji 
tautinė olimpiada, kad sporto ve
teranai siūlė okupacijų metu nu
trauktą idėją atgaivinti. Tuo re
miantis kongresas nutarė 1998 m. 
surengti antrąją tautinę olimpiadą, 
jungiant ir šeštąsias pasaulio lie
tuvių sporto žaidynes.

Lietuviai penktieji
Š.m. liepos pabaigoje Atėnuose 

įvykusiose pasaulio jaunių krepšinio 
pirmenybėse, Lietuvos komanda, 
laimėjusi prieš Argentiną 89:73 re
zultatu, iškopė į penktąją vietą. 
Tai labai geras pasiekimas tarp ke
liasdešimt besivaržančių kraštų. 
Pirmoji vieta atiteko šeimininkams- 
graikams.

Šališkas teisėjas lietuvius 
nustūmė į antrą vietą

Antanas Supronas, torontietis, 
sporto veteranas, lankydamasis 
Lietuvoje, atsiuntė sporto veikėjui 
Juozui Balsiui liepos 7 d. Kaune 
rašytą laišką, kuriame tarp kitko 
prisimena XXIX-tąsias Europos 
krepšinio pirmenybes Graikijoje 
birželio 21 - liepos 2 d.d.

Baigminių rungtynių pabaiga 
buvo labai audringa. Likus žaisti 
2:21 min., lietuviai paliko aikštę 
dėl blogo teisėjavimo. Jugoslavų 
NBA žaidėjai, nuėję prašė, kad su
grįžtų į aikštę, ir lietuviai sugrįžo. 
Už pasišalinimą grasino $50,000 
baudą, kurią siūlė apmokėti Mar
čiulionis ar Sabonis. Rungtynėms 
teisėjavo iš NBA G. Toliver ir N. 
Pitsikas (g). Atėnų “Sportime” tą 
pabaigą taip aprašo: “Tai labiau
siai ginčytina pabaiga krepšinio 
istorijoje. Jie pasiekė pergalę su 
teisėjo G. Toliver ir vieno įtakingo 
FIBA vyro pagalba. Didelis pasau
lio krepšinio FIBA bosas (Serbas B. 
Stankovič - generalinis sekreto
rius) žūt-būt norėjo atiduoti Eu
ropos čempijonų titulą Jugoslavi
jai. Teisėją iš aikštės išlydėjo 4 
policininkai, o B.S. prieš pabaigą 
dingo. Žiūrovai buvo labai pikti 
ir palaikė Lietuvą. Marčiulionis

buvo tiek įpykęs, kad norėjo pri
mušti teisėją. Ant pakilos lietuvių 
ir kroatų krepšininkai verkė. Bergž
džios buvo orkestro pastangos gro
jant Jugoslavijos himną perrėkti 
20,000 žiūrovų minią.

Marčiulionis pasakė: “Krepšinis 
yra sportas, o ne politika". Už tai 
serbai dar išdaužė ambasados ir jos 
darbuotojų automobilių langus, mat 
graikai palaikė lietuvius.

Žaidėjai Lietuvoje buvo sutikti 
su didžiausiom iškilmėm. Laikraš
čiai pilni aprašymų ir nuotraukų. 
Saboniui minia nutraukė ir marš
kinius kaip suvenyrą. Krepšinin
kai negalėjo prasigrūsti pro auto
grafų mėgėjus. Visi žaidėjai, tre
neriai bei vadovai buvo apdovanoti 
Gedimino ordinais.

Geriausieji. “USA Today” paskel
bė, kad Europos krepšinio pirme
nybėse Š. Marčiulionis buvo išrink
tas vertingiausiu pirmenybių žai
dėju. Sabonis atsiliko tik 2 taškais. 
Geriausių metikų eilė: 1) Y. Bona- 
to (Prane.) 195, 2) Š. Mačiulionis 
180, 3) A. Karnišovas 178, 4) A. Sabo
nis 174.

Žvaigždžių rinktinė: A. Sabonis, 
Š. Marčiulionis, T. Kukoč (Kroatija), 
F. Christodulas (Graikija), Vlade Di- 
vač (Jugoslavija).

Kada vėl? Sekančios Europos krep
šinio pirmenybės įvyks 1997 m. Ispa
nijoje. Atrankos varžybos prasidės 
spalio mėn. ir dalyvaus 32 valstybės. 
Ispanija ir Jugoslavija patenka be 
atrankos. Lietuva žais E grupėje 
kartu su Švedija, Belgija, Prancū
zija, Šveicarija ir Lenkija. Pirmos 
rungtynės - spalio 8 su Prancūzija.

Jaunas bėgikas
Aidas Kuolas, 17 m. amžiaus jau

nuolis iš Los Angeles, buvusių to- 
rontiečių Almio ir Danguolės Kuolų 
sūnus, Penktosiose pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėse reiškėsi kaip 
ilgų nuotolių bėgikas. Penkių ki
lometrų bėgime atbėgo tryliktas. Da
lyvavo simboliniame bėgime iš Tra
kų į Vilnių. Pasikalbėjimą su juo 
paskelbė Roma Griniūtė “Lietuvos 
aido” rugpjūčio 8 d. laidoje. Inf.

“Lokys” laimėjo
Šiaurės Amerikos lietuvių jau

nių krepšinio komanda “Lokys” 
Penktosiose pasaulio lietuvių spor
to žaidynėse Vilniuje 115:110 re
zultatu po pratęsimo įveikė Vil
niaus krepšinio mokyklos komandą. 
“Lokio” rinktinę sudarė: A. Ragaus
kas, J. Baliūnas, A. Čeponkus, P. 
Leknickas, A. Kuolas, S. Kuliavas, 
St. Tarpe, V. Baltušis, T. Skrinskas, 
A. Ignatavičius ir M. Jankus, nepa
mainomas puolėjas, surinkęs net 39 
taškus. IšskirtinąL pasirodė P. Lek
nickas ir Aras Ignatavičius. Šią 
jaunių komandą žaidynėms paruo
šė ir treniravo Stepas Ignatavičius. 
Apie jų susitikimą su vilniečiais 
ir laimėjimą, pailiustruodama nuo
traukomis, “Lietuvos aido” rugpjū
čio 2 d. laidoje parašė Danutė Ša- 
pokaitė. Inf.

CHOICE Si INTHEfl
ALL THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 416-251-4864, 416-251-4025, 416-251-4824

Namų: 905-277-0814
2334 Lakeshore Boulevard West, antras aukštas 

Toronto, Ontario M8V 1B6
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 35 METŲ PATIRTIS
- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Kun. A. Baniulis, SJ, iš Lietuvos užriša juostelę moksleivio ateitininko 
įžodį davusiam Vasario 16 gimnazijos mokiniui Artūrui Vilimaičiui

Ateitininkų žinios
Užsimota parašyti ateitininkų 

istoriją. Juozas Baužys kreipiasi 
į visus ateitininkus prašydamas 
rinkti istorijai medžiagą: posė
džių, susirinkimų protokolus, 
valdybų sudėtis, veiklos aprašy
mus spaudoje, stovyklinius ir ki
tus neperiodinius laikraštėlius, 
skaitytus referatus bei paskaitų 
tekstus. Tad patikrinkime stal
čius, dėžes, lentynas. Radę isto
rijai tinkamą medžiagą galite 
įteikti O. Gustainienei arba siųs
ti šiuo adresu. Lithuanian Catho
lic Federation “Ateitis” 12690 
Archer Ave., Lemont, IL 60439, 
USA. Ant voko būtinai užrašyti 
“Medžiaga istorijai”.

Ateitininkų stovykloms Lietu
voje pereitą mėnesį nusiųsta $1,400 
(JAV dol.) Dar po $20 paaukojo 
M. Povilaitienė ir P. Lukoševičius. 
Jiems ir anksčiau aukojusiems - 
nuoširdžiausia padėka. Pragyveni
mui Lietuvoje vis brangstant, jau 
daug tėvų nepajėgia užmokėti sto
vyklos mokesčio. Berčiūnų stovyk
lavietę dar reikia gerinti. Prisi
kėlimo parapijos banke Lietuvos 
ateitininkams sąskaita Nr. 163930 
yra visai ištuštėjusi. Laukiama 
aukų, kad sekančią vasarą vėl ga
lėtume pagelbėti stovyklaujan
čiam jaunimui. O.G.

Skautų veikla
• Trisdešimt trečiojoje “Romu

vos” stovykloje liepos 30 d. skautai- 
tės pradėjo stovyklauti. Pirmą sa
vaitę stovyklavo visi vyresnieji, 
o rugpjūčio 5 d. stovyklą papildė 
vilkiukai, paukštytės, bebrai, ud- 
rytės. Vidurinis savaitgalis pasi
žymėjo svečiais iš Toronto ir net 
iš Čikagos. Stovyklą aplankė LSS 
tarybos pirmijos pirm. v.s. fil. K. 
Ječius. Vėliavų nuleidime Kana
dos rajono vadas j.ps. R. Sriubiš- 
kis jam raportavo, kad išrikiuota 
75 broliai ir 84 sesės. Svečias pa
sveikino stovyklą šūkiu “budėk”, 
pasidžiaugė gražia bei gausia sto
vykla ir palinkėjo smagiai stovyk
lauti, dalyvavo laužo programoje 
ir pamaldose. Pirmajai savaitei 
vadovavo virš. tunt. s. M. Rusinas, 
komend. L. Narušis, dvasios vadas 
ir instrukt. v.s. fil. A. Saulai- 
tis, JS, ūkio vedėjas K. Pajaujis, 
instr, s. dr. A. Dailydė, v.s. R. Otto, 
S. Šileikienė, vyr. šeimininkė O. 
Narušienė.

Antrą savaitę virš. - ps. I. Paš- 
kauskienė, komend. ps. A. Puzery- 
tė, adj. I. Tarvydienė, dr. E. Bir- 
giolas, ūkio vad. R. Paškauskas, 
vyr. šeimininkė ps. R. Yčienė, slau
gė A. Sergautienė. Oras stovyklo
je buvo lietingas, tačiau skautiš
kos nuotaikos nesugadino. Buvo 
daug užsiėmimų, iškylų. Pasiektas 
ir Algonquin parkas. Vilkiukai, 
paukštytės, nurodant ir pamokant 
R. Birgiolienei, nupiešė daug pa
veikslų, kuriais buvo puošiama sa
lė. Abi savaites šeimininkės mai
tino skaniu maistu. Prie laužų 
ir aplamai visur skambėjo dainos, 
šūkiai. Programa buvo gerai pa
ruošta. Betriūsiant atėjo ir rug
pjūčio 12 d. - stovyklos uždary
mas: viršininkės atsisveikinimo 
ir padėkos žodis, įsakymai, su
giedotas tautos himnas, nuleis
tos vėliavos ir - sudiev iki kitų 
metų. Dabar “Romuva” laukia iš
kylautojų. M.

• LSS/ASS maloniai kviečia 
visus narius-res dalyvauti suva
žiavime 1995 m. rugsėjo 23-24 d.d., 
Dainavos stovyklavietėje. Atvyks
tame penktadienio vakare, rugs. 
22 d. registruotis pas s. Juliją 
Taorienę - 17310 Harland Ave., 
Cleveland, OH 44119-1924. Tel. 
216 531-9491, fax 216 844-1419. 
Dalyvauti gali visi nariai prade
dant prityrusiais skautais/ėms. 
Bendra ir įvairių šakų programa, 
linksmavakaris. Atvykite atsigau
ti gamtoje ir atnaujinti senas pa
žintis. v.s. V. Jankauskienė

/fvMvJ LIETUVIŲ
■'ll I- 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)

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

. mortgičiai.
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje. _____

AKTYVAI per 101 milijoną dolerių

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

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. 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 M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

u s
U

I

Nuotr. M. Šmitienės

•SAMOGrUA’ 1 Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

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

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street W

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

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
•i ” 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

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

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

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

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

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

/ TEODORAS STANULIS 

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

nuo Lietuvių namų) nešioj. teL 416 802-1029, FAX 416 769-1524. 
EGLINTON-CALEDONIA rajone parduodamas atskiras 3 vienetų-butų namas. 
Idealus viengungiui išnuomojant 2 butus už $1500 mėnesiui, (mokėjimas $10,950. 
SCARLETT-LAMBTON rajone turiu keletą savininkų, norinčių parduoti 
2-3 miegamųjų butus (condominiums). Prašau teirautis pas mane.

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

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.

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS - per Kopenhagą.

Rugpjūčio 18, grįžimas rugsėjo 2,16,23 ar 30 d.d. - $999 pilus mokesčiai. 
Rugsėjo 1, grįžimas rugsėjo 9,16, 23 ar 30 d.d. - $999 pilus mokesčiai. 
Rugsėjo 8, grįžimas rugsėjo 16, 23 ar 30 d.d. - $819 plius mokesčiai.

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE (VAIRIUS 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



Taupomos valstybės lėšos?
Spaudos balsai apie Lietuvos pasiuntinybių, sporto veikėjų ir 

kitų pareigūnų išlaidumą

1995 m. liepos 25 d. “TŽ” lai
doje Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone dr. Alfonsas Ei
dintas praneša Lietuvos vy
riausybės nutarimą įsteigti 
Otavoje Lietuvos ambasadą. 
Savo pranešime ambasado
rius paaiškina, kaip Lietuvos 
diplomatai naudoja valstybės 
lėšas ir kaip “buvo ir bus su
taupyta daug lėšų”. Kaip tai 
sekasi jiems daryti, rašo Mask
vos dienraštis “Izvestia” š. m. 
gegužės 27 d. laidoje:

“Lietuvos pasiuntinybėse ir 
atstovybėse padarytų revizijų 
metu Paryžiuje, Vienoj, Žene
voje ir Helsinkyje buvo išaiš
kinti rimti finansinės draus
mės pažeidimai. Visus šiuos 
pažeidimus viršijo Lietuvos 
pasiuntinybės Maskvoje kasi- 
ninkė-ekonomistė J. Gustytė. 
Dėl jos veiksmų dingo daug 
lėšų, kurios buvo siunčiamos 
į pasiuntinybės kasą už gyve
nimą pasiuntinybės patalpose 
esančiame viešbutyje, Mask
vos centre. Lietuvos revizo
riai tikrinimo metu kasoje ra
do apie 100,000 dolerių trū
kumą ir tuoj įtarė kasininkę.

Mokesčių mokėtojai viliasi, 
kad jų kruvinai uždirbti ir 
naudojami didelio diplomati
nio korpuso išlaikymui litai 
bus panaudoti kaip paskirta. 
Šiuo metu užsienyje veikia 
per 20 Lietuvos pasiuntiny
bių. Lietuvos pasiuntinių at
lyginimas svyruoja tarp 2000- 
3000 dolerių”.

Kiek čia tiesos, galėtų pa
sakyti nebent atsakingi parei
gūnai.

Negailestingai švaistosi mo
kesčių mokėtojų pinigais ir 
Lietuvos sporto vadovybės pa
reigūnai. “Vykdami į konfe
rencijas, seminarus ir pasi
tarimus, rengiamus netgi ar
timiausiose šalyse, patys spor
to organizacijų vadovai mie
liau renkasi lėktuvus. (...) 
Pinigų surandama ir kitiems 
dalykams — tūkstančių dole
rių nepagailėta nemažos gru
pės žmonių kelionei į Kanadą, 
kur pasislidinėjimas nuo te
nykščių kalnų buvo įvardytas 
Pasaulio lietuvių žaidynių 
kalnų slidinėjimo varžybo
mis” — rašo “Lietuvos rytas” 
š. m. birželio 22 d. laidoje.

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

LEIDĖJAI

Lietuvos krepšininkės į Eu
ropos pirmenybes Prahoje vy
ko autobusu, kuris buvo pri
verstas ilgas valandas stovėti 
prie Lazdijų muitinės.

Tas pats laikraštis liepos 
10 d. laidoje primena apie iš
švaistytus milijonus dolerių 
neskraidančiam “Jetstar” lėk
tuvui pirkti ir nevykusį “News
week” apie Lietuvą priedą. 
“LR” rašo, kad A. Sabonio ir 
Š. Marčiulionio asmeninių 
pinigų išlaikomos mokyklos, 
užuot gavusios valdžios pa
ramą, dar yra apkraunamos 
mokesčiais.

Sentimentalūs atsiminimai
Toronto lenkų laikraštis 

“Echo” š. m. liepos 17 d. laido
je išspausdino straipsnį “... 
Mes dar čia grįšime”. Jame ra
šoma apie dabartinį prof. R. 
Brazio vadovaujamą Vilniaus 
lenkų ir buvusį tarpkario me
tų lenkišką Stepono Batoro 
universitetus. Straipsnio au
torius B. Zawieyski rašo:

“Kiekviename žingsnyje ga
lima pastebėti Vilniaus len
kiškumo žymes, kurių lietu
viams nepavyko pašalinti, nes 
jos labai stipriai glūdi jo 
tapatybėje. Monumentalūs ba
roko stiliaus pastatai ir šven
tovės liudija apie Vakarų pa
sauliui prilygstantį lenkų me
ną. Miestas, kuris buvo vadi
namas Lenkijos Atėnais ir dei
mantu Lenkijos valstybės ka
rūnoje, savo buvusio grožio 
neprarado ir stebina juo už
sienio turistus. (...) Jau laikas 
baigti skelbti melagingą te
zę, kad Vilnius buvo Lietuvos 
sostinė. Lenkijos istorijos su
klastoti nepavyks, kurią šian
dien sunku yra įsivaizduoti be 
Vilniaus ir jo didelio įnašo į 
lenkų tautinės literatūros ir 
kultūros kūrybos procesą. (...) 
Nepaisant to, kad visa tai liko 
tolimoje praeityje, Alma Ma
ter Vilnensis mūruose am
žiams liko lenkiškumo dvasia. 
Kartoju: mokyklos vadovybei 
nepavyks užtrinti lenkišku
mo simbolių. Atsisveikiname 
su mūsų Alma Mater Vilnen
sis įsitikinę, kad mes -čia dar 
grįšime!”

Po tokių karingų pasisaky
mų straipsnio autorius, pri
taikydamas Įenkų šlėktos dai
nelę, turėtų pridurti:
Sėsiu ant žirgelio, 
Ištrauksiu kardelį, 
Paraitysiu ūsus 
Ir Vilnius bus mūsų. J-B-

Toronto lietuvių tautinių šokių grupė “Atžalynas”, dalyvavusi Kuboje tarptautiniame festivalyje 1995.V.22-27 
su kitataučių atstovais Nuotr. O. Burzdžiaus

SKAITYTOJAI PASISAKO
KAD NEPRITRŪKTŲ 

SVEIKATOS ...
Esu be galo dėkinga už “TŽ”. 

Tai ne žiburiukai, o tikri žiburiai. 
Aš vis prašau Dievulį, kad visiems 
Jums nepritrūktų sveikatos, kūry
binės energijos, kad visi kartu 
taip dirbtumėte su įkvėpimu.

Kristina Matulaitė, Vilnius
REIKALINGOS ŽINIOS

1994 m. išleidau monografiją 
“Lietuvos valstybės kontrolė” 
(leidykla “Vilius”, 1994, psl. 213), 
kurioje, be kitų dalykų, nušvie- 
čiau ir istorinius klausimus, ra
šiau apie visus tarpukario ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
kontrolierius: Kostą Daugirdą, 
Justiną Zubricką, Vincą Karoblį, 
Zigmą Starkų, Joną Mašiotą, dr. 
Antaną Milčių, Vincę Matulaitį 
ir Konstantiną Šakenį. Archyvuo
se apie juos duomenų išliko ne
daug. Todėl man būtini bet ko
kie duomenys apie tuos garbin
gus Lietuvos vyrus, apie jų bio
grafijas, likimą ir pan. Iš anksto
dėkoju visiem, kurie atsiųs kokių 
nors žinių apie minėtus valstybės 
kontrolierius. Laiškus siųsti ad
resu: Valstybės kontrolė, Pamėn
kalnio g. 27, Vilnius 2669, Li
thuania.
dr. doc. Anzelmas Katkus, valstybės 

kontrolieriaus pavaduotojas

SKAITO VISA ŠEIMA
Visa mūsų keturių asmenų šei

ma esame nuolatiniai Jūsų sa
vaitraščio skaitytojai. Labai džiau
giamės kiekvienu numeriu, nes 
tai, ką perskaitome Jūsų paruoš
tame laikraštyje, yra įdomu ir

I SOLD 1

MMMNTIM. MM U Wl

DAIVA 
DALINDA,

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

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas ir direktorius 

Telefonai - 416 864-2734 
1 800 387-1883 (toll free)

• (staiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie 

“T-Bills”, RRSPs, “Mutual 
funds” ir auksą.

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.
2908 Bloor Street West, 

Etobicoke, Ont. M8X 1B6

Moss, Lawson & Co. Limited

Vienintelis Kanadoje

1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

< lietuviškas kelionių biuras

kviečia keliauti kartu!

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

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

Naujas, patogus ir greitas skridimas (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.

t**************

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

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

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

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada 
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)
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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 e 536-5437

Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
pfedengia pilnai ar iš dalies..

nauja. Jokiame kitame leidinyje 
nėra tiek daug įvairios informa
cijos apie mūsų brolių ir seserų, 
gyvenančių toli nuo Tėvynės, šio
kiadienius ir šventes.

Taip pat labai įdomu atrasti juo
du ant balto surašytas tautiečių 
nuomones ir pastebėjimus apie 
Lietuvos kasdienybę, joje pavie
šėjus - tą geranoriškos kritikos 
žodį būtų verta išgirsti dažnam 
mūsų, o ypač jaunesniajai kartai, 
kurios rankose gimtinės ateities 
kūrimas.
Taip pat niekad nepraleidžiame 
neperskaitę atsiminimų apie tė
vynainių likimus istorijos vin
giuose, visada įsiklausome į re
dakcijos žodį laikraščio pirma
jame puslapyje.

Žinodami, kad tokį sunkų darbą 
dirba labai nedidelis, palyginti su 
Lietuvoje leidžiamų laikraščių, 
kolektyvas, norėtume padėkoti už 
Jūsų pasiaukojimą. Ačiū Jums!

Jadvyga Slivinskaitė-Rokuižienė,
Kaunas

ROMAS ASTRAUSKAS 
šiemet baigė mokslus Toronto uni
versitete bakalauro laipsniu (Ba
chelor of Arts). Studijas tęs šį ru
denį Parson’s School of Design 
Niujorke, kur žada įsigyti magist
ro laipsnį “Fine Arts” srityje. Jo 
pasiekimu džiaugiasi tėvai Nata
lija ir Romas Astrauskai. Tėvas, 
Romas Astrauskas, yra lietuviams 
pažįstamas dailininkas-tapytojas

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

kesčio sumažinimo 30%. Pir
majame jo vyriausybės Ontario 
biudžete 1996 m. pavasarį tas 
mokestis bus sumažintas 15%, 
sekančiuose dviejuose biudže
tuose - po 7,5%. Jam betgi prob
lemą sudaro šiemetinis defici
tas, priartėjęs prie 8,7 bilijo
no dolerių. Tai yra bilijonu 
dolerių daugiau nei buvo pla
navęs NDP socialistų vyriausy
bės finansų ministeris Floyd 
Laughren. Pasak premjero M. 
Harrio, pajamų mokesčio su
mažinimas bus įgyvendintas. 
Darbą rugsėjo mėnesį pradės 
naujasis Ontario parlamentas, 
kuriame bus svarstomas išlai-

Dr. Gina J. Ginčąnukaito 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

t susitarimą
į Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais

das sumažinantis valdžios tar
nautojų darbo pertvarkymas 
ir netgi apie 16.000 atleidimas. 
Šias mintis premjeras M. Har
ris dėstė pasikalbėjime su 
“Toronto Star” dienraščio at
stovu Williamu Walkeriu.

Viešosios nuomonės tyrėjas 
Angus Reid, remdamasis lie
pos 21-25 d.d. atlikta Ontario 
gyventojų apklausa, teigia, 
kad rinkimus laimėjusių prem
jero M. Harris konservatorių 
populiarumas pakilo 8%, libe
ralų nukrito 6%, NDP socia
listų - 3%. Konservatorius da
bar remia 53% apklaustų On
tario gyventojų, liberalus - 
25%, NDP socialistus - 18%. 
Daroma išvada, kad Ontario 
gyventojai yra patenkinti kon
servatorių premjero M. Harris 
rinkiminiais pažadais, jų vyk
dymu ir drąsiomis reformomis, 
ypač biudžetinių valdžios iš
laidų ir provincinio pajamų 
mokesčio sumažinimu. Atrodo, 
Ontario gyventojai neišsigan
do premjero M. Harrio sveiko 
proto revoliucijos planų. Tik 
kyla klausimas, ar jis įstengs 
juos įgyvendinti. V.Kst.

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

ar remonto klausimus.
Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893

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

Nemokamas namų įvertinimas

AMBER

EH
GLOBUS LTD.

/GINTARAS EXPRESS/

2230 Lakeshore Boulevard West 
Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza) 

Tel: (416) 255-8603 Fax: (416) 255-8220 
Vasaros darbo laikas:

pi rm. - pcnkt. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.
Mūsų atstovai:

Hamiltone - Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966 
Montrealyje - Žaklina, Maris Kemzane, tel. (514) 637-9495

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda - $7.00 plius S14 pristatymas 
arba
1 kg - $1.50 plius S14 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg - $5.50 plius S14 pristatymas 

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaite. 
Siuntiniai nemuituojami.

UŽSAKOME KELIONES Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS: nuo $1050
Pervedame pinigus - JAV arba Kanados $ $: 5% plius $14 pristatymas.
Pigiausiomis kainomis persiunčiame automobilius ir kitus stambius krovinius į Baltijos šalis. 
Siūlome paruoštus Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų maisto siuntinius.

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

1553 Hurontario Street, ((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 , 53 Q_ -| 070

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.

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

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

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

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

H 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 *

d ra ūda - insurance 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588



10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1995. VIII. 15 - Nr. 32-33 (2371-2372)

TO RO N T O’' O MONTREAL
Anapilio žinios

— Liepos 25 d. įvyko Mišios lai
dotuvių a.a. Stasės Kalūzienės, 
78 m. amžiaus. Velionės palaikai 
išgabenti laidojimui į Čikagą. 
Liepos 27 d. palaidotas a.a. Vik
toras Janulis, 72 m. amžiaus. Lie
pos 29 d. palaidotas a.a. Antanas 
Masiulis, 85 m. amžiaus. Liepos 
31 d. palaidota a.a. Vladė Sližie- 
nė, 90 m. amžiaus. Rugpjūčio 14 d. 
palaidotos a.a. Viktorija-Elena 
Puniškienė, 101 m. amžiaus ir a.a. 
Laima Butėnienė, 69 m. amžiaus.

— Rugpjūčio 12, šeštadienį, su
situokė Edvardas Liškauskas su 
Dallis Garabedian.

— Mišioš rugpjūčio 20, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Jurgį De- 
mentavičių, 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Joną Ta- 
moliūną.

Išganytojo parapijos žinios
— Liepos 24 d. Čikagoje atsisky

rė su šiuo pasauliu kunigas Po
vilas Dilys, būdamas 90 m. am
žiaus. Kunigas Dilys daug metų 
Toronte buvo Išganytojo parapi
jos sielovadžiu, eidamas klebo
no pareigas.

— Rugpjūčio 20 d., 11.15 v.r., pa
maldas laikys teologijos studentė 
Hilda Lorenz.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienį, liepos 30, po

pietėje dalyvavo 204 asmenys, 
rugpjūčio 6 d. — 202 asmenys, rug
pjūčio 13 d. — 230 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: liepos 30 And
rius Čuplinskas, Arifas Radvila- 
vičius ir Marija Malcienė iš Vil
niaus; rugpjūčio 6 Lina Dzermei- 
kaitė iš Vilkaviškio, Ričardas ir 
Barbara Kaminskai iš Lenkijos, 
Alicija Solienė iš Juno Beach, 
FL, Romas Otto iš Montrealio, 
Jadvyga Derkintienė iš Vilniaus. 
Pranešimus padarė ir su svečiais 
supažindino LN valdybos narys 
V. Drešeris.

— LN valdybos posėdis — rug
pjūčio 24, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Slaugos namų informacinis 
posėdis įvyks spalio 15, sekma
dienį, 2 v.p.p. Vytauto Didžiojo 
menėje. Iš viso statybos fonde 
yra $811,415.39.

— “Lokio” svetainėje muzikinė 
vakaronė — rugpjūčio 25, penkta
dienį, 9.30 v.v. Programą atliks 
Vaclovas ir Valdas.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $150 — B. E. Liškauskai; 
$100 — A. Vaišvilienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — B. P. Kalpokai; 
$50 — A. Vaišvilienė; $20 — B. 
Patrick.

Telšių seminarijai aukojo: 
$1,000 — kun. P. Kairiūnas; 
$75 — kun. V. Volertas.

M. Martyno Mažvydo pamink
lo fondui aukojo: $5. E. Žemaitai
tis; $15 — J. Dalmotas, J. Preikšai- 
tis, T. Renkauskienė; $20 — M. 
Adomavičienė-Trečiokienė, L. 
Balsienė, A. Masionienė, B. V. 
Palilionis, J. Pacevičienė; $25
— P. Baltuonis, E. M. Kazakevi
čius, L. Tamošauskas, P. Vilutis; 
$30 — G. Buntinienė, E. Radavi- 
čiūtė, M. Žyvatkauskienė; $50 — 
E. Repečkienė, A. Ruzgienė, J. 
Staškevičius, H. Stepaitis, M. 
Vasiliauskienė; $55 — A. Langas; 
$60 — L. I. Adomavičius, J. E. Ču
plinskas, A. Paulaitis, M. Tingi- 
nienė; $75 — B. A. Grinius; $100
— dr. M. Arštikaitytė, A. Bražys, 
E. Delkienė, prel. Pr. Gaida, G. 
Jocienė, L. A. Montsvilas, J. Par- 
šeliūnas, A. A. Paškevičius, J. 
Paškevičius, V. Pėteraitis, dr. J. 
Sungaila, A. Veselkienė, J. J. Vin
gilis, A. R. Žilinskas; $200 — P. 
Kučinskaitė, E. Šturmienė; $250
— G. M. Šernas; $300 — I. Meikle- 
john. Pirmosios lietuviškos kny
gos — Martyno Mažvydo “Katekiz
mo” — paminklo organizacinio 
komiteto vardu dėkojame visiems 
aukotojams.

Vysk. H. Dumpys
V. Trumpjonas

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.

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 

informuos ir maloniai 
patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį “Kre

tingos” stovyklavietės koplyčio
je, Wasagoje, Mišios buvo auko
jamos paskutinį kartą šią vasa
rą. Prisikėlimo parapijos vado
vybė dėkoja visiems, kurių pa
stangomis ir šiemet “Kretingo
je” smagiai ir turiningai pralei
do laiką tiek vaikai, tiek suau
gusieji.

— Per praėjusias dvi savaites 
Prisikėlimo šventovėje pakrikš
tyti trys kūdikiai: Holly ir Jono 
Olekų dukrelė Shianne Anasta
sia, Linos Morkūnaitės ir Tado 
Valickų dukrelė Jazminą Katari
na bei Dainoros Čeponytės ir Ro
berto Conway sūnus Lukas Juoza
pas. Susituokė Rima Radžiūtė ir 
Alvydas Saplys. Mirė parapijie
čiai: Izabelė Kandrotienė, Algir
das Michalauskas ir Antanas 
Dimskis.

— Mišios rugpjūčio 20, sekma
dienį: 8.30 v.r. — už a.a. Juozą Kak
nevičių; 9.20 v.r. — už a.a. Jose- 
phą; 10.15 v.r. — už a.a. Joną Lie
tuvininką (5-sios mirties metinės), 
už a.a. Sigitą ir Olgą Pranckūnus 
ir už a.a. Bronę Spalgenienę; 11.30 
v.r. — už parapiją ir visus para
pijiečius.

Kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, Toronto Prisikėli
mo parapijos klebonui, liepos 
31 d. buvo padaryta klubo są
nario operacija. Šiuo metu jis 
sveiksta reabilitacijos cent
re, Hillcrest ligoninėje (Bat
hurst-Davenport). Lankymo 
valandos: šiokiadieniais po
piet 4-9 v.v.; šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 
9 v.v.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo išlaikymo vajui au
kojo: L. Balsienė, A. Gurevi
čius, M. Jasionytė, A. Jonelis, 
S. Kuzmickas, O. Olekienė, P. 
Vilutis. Labai dėkojame, kad 
padedate išsaugoti mūsų isto
riją! Valdyba

A. a. Vytauto Turūtos atmi
nimui G. R. Paulioniai aukojo 
Toronto lietuvių jaunimo an
sambliui “Gintaras” $25.

A. a. Juozo Birgelio viene- 
rių metų mirties prisiminimui 
žmona Janina Birgelienė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Juozo Norvaišos-Giri- 
nio atminimui Lois Dagys “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Vandos Kralikauskienės 
atminimui “Tėviškės žibu
riams” $25 aukojo Aldona ir 
Aleksas Valadkos.

A. a. Stasės Kalūzienės at
minimui “Tėviškės žiburių” 
darbuotojai Anapilio parapi
jos keltuvo vajui aukojo $30.

A. a. Stasės Kalūzienės, jau
nystės laikų draugės ir kaimy
nės, atminimui Liudvika Mor
kūnienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Viktorijos Puniškienės 
atminimui, reikšdamas užuo
jautą jos artimiesiems, A. Gar- 
kūnas “Tėviškės žiburiams” 
paaukojo $20.

A. a. Vandai Kralikauskienei 
mirus nuoširdžiai užjausda
mi jos vyrą Juozą Kralikauską 
ir artimuosius, Gabrielė Anu- 
žytė-Chvedukienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A. a. Vladislava Sližienė 
liepos 31 d. palaidota Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje, Ont. Velionė Kanado
je giminių neturėjo, todėl per 
testamento vykdytojus p.p. Ka- 
čėnus buvo prašomas F. Moc
kus suorganizuoti “Rambyno” 
tunto skautininkus nešti kars
tą paskutinėje šios žemės ke
lionėje. Iš laidotuvių koply
čios į Lietuvos kankinių šven
tovę ir į kapines šeši unifor
muoti skautininkai tą gražią 
palydą atliko. Velionė nebu
vo skautė, bet būdama rėmėja, 
jų neužmiršo. M.

Tradicinė maldininkų išvy
ka į Midland’ą, kasmet orga
nizuojama Kanados lietuvių 
katalikų centro, įvyko rugpjū
čio 6 d. Iš Toronto, Hamilto
no bei kitų vietovių į ten su
važiavo apie 200 tautiečių pri
siminti Lietuvos kankinius, už 
kuriuos buvo melstasi Mišių 
metu ir gražioje gamtoje ei
nant Kryžiaus kelius. Atitin
kamą pamokslą pasakė kun. J. 
Sasnauskas, OFM. Be jo čia 
dar dalyvavo Lietuvos kanki
nių parapijos klebonas kun. 
J. Staškus, kun. V. Volertas 
ir kun. Eug. Jurgutis, OFM. 
Vargonavo muz. J. Govėdas. 
Puikiai skambėjo lietuviškos 
giesmės. Svečiai iš Lietuvos 
stebėjosi šiuo įspūdingu ren
giniu. Dl.

Toronto atžalyniečiai, atvykę Kubon dalyvauti tarptautiniame festivalyje. Iš kairės: T. Petrylaitė, A. Slabosevičius, 
kubietė S. Lameron, T. Hurst, D. Šelmys, V. Vitkūnaitė Nuotr. D. Bonner

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos nuo 1995 m. rugpjūčio 
1 d. Toronte yra girdimos 7 v.v. 
7360 kHz dažniu.

KLB ieško aukų Lietu
vių enciklopedijos komplekto 
persiuntimui V. Žemkalnio 
mokyklai Panevėžyje. Galin
tys paaukoti prašomi skam
binti (905) 566-8755 arba (416) 
533-3292. RM

Peel daugiakultūrė taryba 
(Peel Multicultural Council 
— PMC) rengia metinę geguži
nę šeštadienį, rugpjūčio 26, 
nuo 12 iki 5 v.p.p. Erindale 
parke (“A” aikštėje) Missis- 
saugoje. Bus įvairus maistas, 
žaidimai ir premijos. PMC yra 
70 etninių grupių organizaci
ja, kuri nuo 1977 m. puoselė
ja tarpkultūrinius ryšius ir 
supratimą bei teikia pagalbą 
naujiems ateiviams.

Penktųjų pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių dalyviai iš Ka
nados, išskridę į šį renginį lie
pos 21 d., grįžo į Torontą rug
pjūčio 9 d., parsivežu laimėji
mų bei įspūdžių, apie kuriuos 
netrukus jie žada parašyti. Kai 
kurie dalyviai po žaidynių pa
siliko Lietuvoje pasisvečiuo
ti, aplankyti gimines, pake
liauti.

Alvina Ramanauskienė, bu
vusi Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvo vedėja, šioje 
įstaigoje dirbusi daugiau kaip 
30 metų, nuo birželio 29 d. pa
sitraukė į pensiją. Nauju ko
operatyvo vedėju pakviestas 
Linas Zubrickas, pradėjęs pa
reigas eiti liepos 1 d. V.A.

Tamara Šmitienė, evange
likų-liuteronų kunige iš Vo
kietijos, lydima savo vyro ir 
torontiečio V. Drešerio, lie
pos 14 d. lankėsi “Tėviškės 
žiburiuose”, domėjosi spau
dos darbais ir papasakojo apie 
tikinčiųjų aptarnavimą Lie
tuvoje.

Dr. Marija Malcienė, Lietu
vos muzikos akademijos teat
ro ir kino fakulteto profeso
rė, liepos 30 d. Toronto Lietu
vių namuose kalbėjo tema 
“Lietuvos teatro ir kino pra
eitis, dabartis ir perspekty
vos”. Kalbėtoja nuosekliai ir 
detaliai palietė Lietuvos teat
ro ir kino raidą, sunkumus so
vietmečiu. Okupacijos metais 
sukurtos teatro ir kino struk
tūros iš dalies tebeveikia ir 
šiandien. Meno šakų finansa
vimas yra apverktinoje būklė
je. Prof. M. Malcienė kalbėjo 
apie ateinančius studijuoti 
jaunuolius, kurių dauguma 
yra dvasiškai nualinti, silp
nai paruošti humanitarinių 
mokslų srityse. Yra būtina 
spartinti vidurinių mokyklų 
reformą.

Lietuvos kino studija Vil
niuje ieško užsienyje filmuo- 
tojų, kurie norėtų kurti filmus 
Lietuvoje, kur yra pakankamai 
paruoštų kino technikų, ga
bių režisierių, operatorių, 
aktorių. Lėšų trūkumas nelei
džia jiems dirbti pasirinkto
je profesijoje. Išeivijos lie
tuviams reikėtų plačiau nau
dotis Lietuvoje kuriamais vai
dybiniais ir dokumentiniais 
filmais, vaikams ir jaunimui 
skirtomis kino ir TV progra
momis. Ruošiami dokumenti
niai filmai apie Lietuvos re
zistencinį judėjimą, partiza
ninį pasipriešinimą; taipgi 
filmas M. K. Čiurlionio 120- 
tosioms gimimo metinėms pa
minėti.

Paskaitininke atsakė į įvai
rius klausimus. Paskaitos 
klausėsi nedidelis teatro ir 
kino mėgėjų būrelis.

Paskaitininkę pristatė Br. 
Palilionienė. Šią popietę ren
gė Toronto Lietuvių namų kul
tūros komisija. V. Kulnys

Alvydas Saplys ir Rima Ra
džiūtė, Kanadoje gimę, užau
gę ir mokslus baigę šakoto lie
tuviško gyvenimo uolūs veikė
jai ir vadovai, liepos 29 d. su
situokė Toronto Prisikėlimo 
parapijos šventovėje. Jų san
tuoką palaimino klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
pasakęs ir pamokslą. Mišių 
skaitinius skaitė D. Kalend- 
raitė ir jaunojo broliai Ramū
nas ir Linas. Vargonavo muz. 
J. Govėdas, giedojo D. Viskon- 
tienė, apeigoms pritaikytą mu
zikinę dalį smuiku papildė 
M. Gabrys.

Vestuvių pokylis žalumynais 
ir lemputėmis išpuoštoje pa
rapijos salėje, pradėtas kvies
lio Gintaro Karasiejaus, va
dovautas jaunosios brolio 
Juozo Radžiaus ir Ingos Pivo- 
riūtės, paįvairintas humoris
tiniais pokštais, praėjo links
moje, trankiai pakilioje nuo
taikoje, grojant iš Čikagos at
vykusiam orkestrui, į šokių 
sūkurius jungiantis seneliams 
ir vaikaičiams. Nemažas sve
čių būrys buvo iš Otavos, jau
nosios kilmės miesto. Šeimų, 
artimųjų bei organizacijų at
stovų sveikinimais jaunieji 
palydėti į naują gyvenimą. Įsi
siūbavusi nuotaika, deja, ne
leido viską išgirsti, nors bu
vo kalbama per mikrofoną. 
Tuos trūkumus atitaisė skam
bios jaunimo dainos, daugelį 
kartų dainuotos stovyklose, 
visus jungiančios. Gausūs sve
čiai sotinosi B. Stanulienės 
paruošta vakariene. S.

Ištikima draugystė
Geraširdis žmogus, atėjęs ap

lankyti kalinių, vieno užklausė:
— Ar tavo draugai ateina ta

vęs aplankyti?
— Ne, jie visi čia drauge sėdi.

Ivairio
Lietuvos sveikatos ministe- 

ris Jurgis Brėdikis buvo papra
šęs septyniolika savo kolegų 
ministerių mesti rūkyti ir tap
ti pavyzdžiu smarkiai rūkan
tiems lietuviams bei visam pa
sauliui, taipgi ir pirmąja ne
rūkančia vyriausybe. Preziden
tas Algirdas Brazauskas ir mi- 
nisteris pirmininkas Adolfas 
Šleževičius buvo nerūkantys, 
o rūkantys ministerial turėjo 
mesti, padavę raštiškus pasi
žadėjimus, kurių prašė medici
nos daktaras J. Brėdikis, sėk
mingai pravedęs įstatymą prieš 
tabako reklamas ir visokiais 
būdais kovojęs su tabako var
tojimu. Apie tai rašo prancū
zų žurnalas “Selection” (1995 
m. vasario mėu).

US-Baltic Foundation prane
ša, kad šio fondo iniciatyva 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
savivaldybių sąjungos susitiks 
Druskininkuose spalio 12-15 d.d. 
suvažiavime, kuriame tikimasi 
atsteigti Baltijos savivaldybių 
sąjungą (BSS), veikusią tarpu
kario metu. Konferencijoje no
rima apšviesti savivaldybių 
vadovus, supažindinti su nau
jausiomis prekėmis ir paslau
gomis bei sustiprinti savival
dybių politinę įtaką ir bend
radarbiavimą. Dalyvaus apie 
300 baltiečių ir 100 svečių, dau
giausia iš JAV. Kalbės atstovai 
iš Pasaulio banko, Europos re
konstrukcijos ir plėtros banko 
bei JAV eksporto/importo ban
ko. JAV dalyvavimą organizuo
ja Baltijos savivaldybių pro
jekto vedėja US-Baltic fonde 
Audronė Pakštienė. Telefo
nas 202 986-0380, faksas 202 
234-8130. Adresas: US Baltic 
Foundation, 1211 Connecticut 
Ave. NW, Suite 506, Washing
ton, DC 20036 USA.

Žydų istorinių dokumentų at
radimas buvo aprašytas “The

PADĖKA
Mieli tautiečiai, tai, ką sužino

jome ir supratome lankydamiesi 
Kanadoje, panaudosime atkurda
mi Lietuvą.

Dėkojame nepailstantiems ir 
rūpestingiems Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) Toron
to skyriaus nariams, rėmėjams 
bei Ontario provincijos valdžiai, 
finansavusiai šią kelionę.

Anykščių meras
Saulius Nefas, 

Kaišiadorių meras 
Kęstutis Jakelis, 
Pasvalio meras 

Gintautas Gegužinskas, 
Šiaulių meras 

Alfredas Lankauskas

Reikia išeivijos paramos
Tautietis iš Lietuvos rašo var

gais negalais atgavęs savo sene
liui priklausiusį vėjinį malūną 
— apgriautą, suniokotą. Reikia 
didelio remonto ir stambių lėšų. 
Atnaujintame pastate galima bū
tų įrengti restoraną ar kavinę, 
observatoriją ir kt. Galintieji 
bei norintieji investuoti į šį pro
jektą prašomi rašyti šiuo adre
su: Linas Petrikonis, Basanavi
čiaus 52a 34, 5308 Panevėžys, Li
thuania. Tel. 35732.

Buvęs Sibiro tremtinys, atga
vęs dalį tėvų turėtos žemės pra
dėjo ūkininkauti, bet dėl lėšų sto
kos negali įsteigti pažangaus ūkio. 
Jis rašo: “Ieškau rimtų partnerių. 
Mano sumanymai nemaži, ir tam 
sąlygos dabartinėje Lietuvoje 
tinkamos. Nedirbamos žemės pil
na, nes dėl ekonominės suirutės 
žmonės nepajėgia jos apdirbti. 
Dėl šių ir kitų priežasčių reikia 
skubėti. Nevalia nuleisti ran
kas. Dabartinė padėtis neamži
na. (...) Man ne vien asmeninis 
turtas rūpi “bet ir visos mūsų 
tautos bei Tėvynės gerovė”. Ad
resas: St. Kuprelis, Pikteikių 
kaimas, 5840 Vėžaičių apylinkė, 
Klaipėdos rajonas, Lithuania. 
Tel. 46813.

s žinios
New York Times Magazine” 
(birželio 18 d.). Pranešama, 
kad apleistoje katalikų šven
tovėje pusę šimtmečio išgulė
jo svarbus žydų istorinis tur
tas, paslėptas vokiečiams už
imant Vilnių. Prieš tai Vilnius 
buvo žinomas kaip Europos Je
ruzalė, kur buvo įsikūrę įvai
rūs žydų mokslininkai ir jų 
mokslinis institutas “YIVO”. 
Bėgdami nuo vokiečių okupaci
jos, jie paliko daugelio kartų 
istorinį rinkinį — poezijos, laiš
kų, vaidinimų, nuotraukų, pla
katų ir šventų raštų. Dalį šio 
rinkinio pagrobė naciai, kita 
archyvinės medžiagos dalis bu
vo nusiųsta į YIVO naują būs
tinę Niujorke. Likusi medžia
ga rasta tik apie 1990 švento
vėje, kurią valstybinė biblio
teka naudojo kaip sandėlį.

Iš viso buvo atrasta 200 dė
žių medžiagos ir 100 Toros šven
tų raštų. Nauja nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė atsisakė 
atiduoti archyvus YIVO būsti
nei, aiškindama, jog tai yra da
lis Lietuvos tautinio lobio. Dr. 
A. Eidintas, Lietuvos ambasa
dorius JAV-ėms, teigė, kad ar
chyvas priklauso ten, kur jis 
buvo surinktas, nors ir nebėra, 
kas galėtų jį skaityti. Apgailė
tinos istorinės aplinkybės pri
vertė YIVO išsikelti į Niujorką, 
sakė ambasadorius. Buvo susi
tarta, kad dokumentai bus klasi
fikuojami bei mikrofilmuojami 
Niujorke ir sugrąžinami į Lie
tuvą. Inf.

REIKALINGA auklė 2 vaikam 6 
dienom per savaitę, kuri gyventų 
kartu ir atliktų namų ruošos dar
bus. Skambinti tel. 905 889-5373.

IEŠKAU ateinančios moters pri
žiūrėti 6 mėn. mergaitę nuo pirma
dienio iki penktadienio, pradedant 
rugpjūčio mėnesį Mississaugoje. 
Skambinti tel. 905 607-2999.

Kun. Paulius Mališka, penkerius 
metus besidarbuojąs Brazilijoje 
brazilų parapijose, grįžo į savo 
gimtinę Montreal) atostogų. Rug
pjūčio 6 d., 11 v.r. Aušros Vartų 
šventovėje atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė pamokslą.

Kun. Algis Baniulis, SJ, liepos 
mėnesį padėjęs Aušros Vartų pa
rapijoje ir ėmęs prancūzų kalbos 
kursus, grįžo į Klaipėdą.

Visos trys seselės - Paulė, Na
talija ir Janina buvo išvykusios 
į rekolekcijas Putname. Kartu su 
jomis buvo išvažiavęs ir kun. Kazi
mieras Ambrasas, SJ, kuris vado
vavo seselių rekolekcijoms. Jis 
ką tik buvo grįžęs iš Lietuvos. Po 
rekolekcijų grįžo į Montreal).

Dr. Kęstutis Petrulis, vėžio ligų 
specialistas iš Vilniaus, dalyva
vo XIX-ame medikų kongrese, ku
ris vyko liepos antroj pusėj 
Montrealyje, Palais de Congres

(40) LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8 

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 SV RAKA, A.I.B.

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

EUROPARCEL
KjV~J/7 Aptarnaujame Lietuvai, Latvija,, 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 MĖNESI.

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

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

IEŠKOMA nerūkanti moteris, mo
kanti kalbėti lietuviškai ir angliš
kai, prižiūrėti ir slaugyti vyresnio 
amžiaus moterį. Yra sąlygos gyven
ti kartu. Skambinti 416 249-1305.

IEŠKAU auklės 2 mergaitėm 3,5 
ir 8 metų amžiaus, kuri gyventų 
mūsų namuose ir atliktų namų 
ruošos darbus. Turi kalbėti rusiš
kai ir mylėti vaikus. Skambinti tel. 
905 669-7088 iki 6 v.v. ir 905 771-6632 
po 6 v.v.

IEŠKAU kas galėtų atvežti lietu
višką kryžių iš Kingstono ir pasta
tyti Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Dėl apžiūrėjimo ir 
atlyginimo skambinti Petrui 
Reginai tel. 1-613-382-4366.

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.

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). 

pastate. Kartu buvo paminėta 
L. Pasteur 100 metų mirties su
kaktis. Kongresas truko vieną 
savaitę. Jame dalyvavo 8000 įvai
rių sričių gydytojų bei farmaci
ninkų iš 90 kraštų. Buvo pateikta 
3000 pranešimų.

Vedyboms ruošiasi Živilė Jur
kutė su David Blayney.

Kristinos (Pavilanytės) ir And
riaus Gapučių adoptuoti du bro
liukai pakrikštyti Andriaus-Ginta- 
ro ir Ričardo-Gedimino vardais.

A.a. Ona Glavackienė (Makaus
kaitė), 86 m. amžiaus, mirė liepos 
30 d. Otavos Riverside ligoninėje. 
Iš Šv. Kazimiero šventovės rugpjū
čio 3 d. palaidota Cote dės Neiges 
kapinėse. Liūdi duktė ir kiti gi
minės.

A.a. Juozas Laimikis mirė prieš 
tris savaites. Palaidotas Lavai, 
Que., kapinėse. Liūdi žmona, sū
nus ir artimieji. B.S.

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.

1450 DE SEVE 
lasalleTque.

AAAA SKAMBINKITE INFOR- 
U</.UxMX MACUOS IR APTAR- 
□ Q f □U V V NAVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė 2 vaikam, kuri gyventų kartu. 
Skambinti tel. 905 669-9482.

VYRAS IR ŽMONA, atvykę iš Lietu
vos, galėtų dirbti bet kokius darbus. 
Skambinti 416 767-6858.

IEŠKOME moters prižiūrėti du 
vaikučius, vienerių ir dviejų su 
puse metų amžiaus. Gyventų kartu, 
pradedant nuo rugsėjo vidurio. 
Skambinti tel. 905 848-9628.

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.

“MEDIA FREE TIMES” WWW 
kompiūterio žurnale rasite straips
nių įvairiais kultūriniais, religi
niais ir sociologiniais klausimais. 
Paskutinėje laidoje - baltiečių se
novės tikėjimas, “Neutralu - nuo 
Baltijos iki Juodosios” ir kitos 
aktualios temos. Kompiūteriu 
kreiptis http://www.i0.0rg/@ hart- 
comin/! Informacija teikia dr. Žai
bas Nada, DD., nr. 252 Stn. D., To
ronto M6P 3J8.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

http://www.i0.0rg/@

