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Paklydę taikos balandžiai
Ramaus liūto, gulinčio šalia ėriuko, įvaizdis dar vis 

lieka paveikslų rėmuose. Geraširdžiai žmonės, taikos my
lėtojai bei įvairių grupuočių ramybės ir meilės skelbėjai 
neįstengia pralaužti pasaulio galiūnų karinių užtvarų.

ŽEMIŠKASIS rojus tebėra įsitvirtinęs kilnių žmo
nių svajonėse. Antrojo pasaulinio karo žudynės, 
milijoninės gyvybių aukos, užmojai naikinti išti
sas tautas, visi žiaurumai, smurtas, melas, atrodo, nebu

vo pakankama pamoka - visa tai, nors ir mažesniu mastu, 
tai vienur, tai kitur kartojasi. Ryškiausias šių dienų pa
vyzdys - nesibaigiantys neramumai subyrėjusioje Jugos
lavijoje. Pridėjus dar šiaurinę Airiją, ilgalaikes žydų - 
arabų kovas, ginkluotus siautėjimus Afrikos valstybėse 
bei visur kitur, - štai paraku pakvipęs pasaulis, kuriame 
lemiamą vaidmenį atlieka jėga. Mus, lietuvius, atrodo, 
labiausiai sujaudino Rusijos užmojis sutriuškinti Čečė
niją. Didžiojo Lietuvos kaimyno karinis pajudėjimas 
negalėjo nejaudinti ką tik nepriklausomą gyvenimą pra
dėjusių “artimojo užsienio” valstybių. Besidairant ir 
besiraminant, neutralumo šūkius skleidžiant, iš po griu
vėsių išniro laimėtojas - čečėnų tauta. Po suomių tai an
trasis pavyzdys, kaip reikia elgtis užpuolimo atveju, jei 
tik kas myli savo kraštą ir laisvę. Tokie pavyzdžiai moko, 
kad, nepaisant kiekybinių persvarų, į jėgą tegali būti 
atsakoma tik jėga. Patirti žiaurumai ir nuostoliai suku
ria aukštą moralinę vertybę, kuri tik kovojant įsigyjama. 
Šito labiausiai bijo didieji užpuolikai, amžinai skleidžian
tys taikos ir gero sugyvenimo idėjas, peršantys neutra
lumo politikas, jei reikia, perspėjantys niekur nesikišti; 
iškilus nesutarimams grasinantys. O iš tikrųjų pasaulis 
atrodytų kitaip, jei didieji pirmiausia sau pritaikytų tai, 
ką siūlo kitiems.

HIROŠIMĄ sugriovusi pirmoji atominė bomba, 
paleista iš JAV lėktuvo prieš 50 metų, visame 
pasaulyje prisiminta iškilmėse su taikos balan
džiais ir maldomis š.m. rugpjūčio 6 d. Ir kyla klausimas, 

ar. iš tikrųjų tik šitaip turėjo būti baigtas karas? Nuo ši
tokių svarstymų kol kas susilaikoma. Reikia tikėtis, kad 
atsakymą kada nors paskelbs karo strategijų specialistai 
bei istorikai. Šiandien tik viena aišku, kad jeigu karo rai
doje paprastai žmonių gyvybės tėra statistika, tai Hiro
simos ir Nagasaki aukos, palyginus su kitomis to paties 
karo aukomis, nekaltų žmonių praradimu, nėra jau to
kios didelės. Žinoma, kiekviena tauta pirmiausia skai
čiuoja savąsias. Tai normalu. Mūsų tautos aukos dar ne
pabaigtos skaičiuoti. Tą darbą sąžiningai atlikti trukdė 
penkių dešimtmečių okupacija. Dabar - kas kita. Tektų 
tik remtis ne sovietinio palikimo sąrašais, bet naujai su
darytais, į kuriuos patektų dešimtys tūkstančių “nežino
mųjų”. Prisimenant Hirošimą, mums reikėtų nepamiršti 
ir kitokio pavidalo smūgio - Hitlerio ir Stalino suokal
bio pasidalinti mažesniuosius kaimynus. Tas slaptas do
kumentas, kurio rusai ilgą laiką buvo “neradę”, pasira
šytas 1939 m. rugpjūčio 23 d., baltiečius pasmerkė taut- 
žudystei, lėtam, jokių sensacijų pasaulyje nesukėlusiam 
išnykimui. Sprogusi Hirošimoje atominė bomba mums 
nereiškė karo pabaigos, o tik prasidedančią ilgametę 
okupaciją. Sugriautas Japonijos miestas atsistatė grei
čiau negu sovietizacijos sutrypta tauta. Tuo būdu galima 
tvirtinti, kad okupacija yra baisesnė už baisiąją bombą. 
Gal kada ir poetai dainuos apie nebegrįžtančius taikos 
balandžius? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Požeminio eismo nelaimė
Visą Kanadą sukrėtė dviejų 

keleivinių traukinių susidū
rimas Toronte rugpjūčio 11 d. 
Jie priklausė Toronto viešo
jo susisiekimo TTC bendrovei, 
o nelaimė įvyko vienoje po
žeminio traukinio linijoje, 
kurių Torontas jau turi kelias. 
Pirmoji buvo iškasta prieš 
keturiasdešimt trejus metus. 
Tai palengvino eismą gyvento
jams šiame didžiausiame Ka
nados mieste, vis dar sparčiai 
augančiame Ontario provin
cijoje.

Vyravo nuomonė, kad gyven
tojų susisiekimas požeminiais 
traukiniais yra greičiausias, 
patogiausias ir saugiausias. 
Tenka sutikti, nes per tuos ke
turis dešimtmečiu TTC bend
rovės požeminiai traukiniai 
neturėjo nė vieno susidūrimo. 
Mat požemyje jie buvo aprū
pinti signalinėmis šviesomis, 
automatiniais prie bėgių pri
tvirtintais stabdžių {jungė
jais, kuriuos išjudindavo rau
donas šviesas be sustojimo 
pravažiuojančio traukinio 
ratai.

Ir vis dėlto net su automatine 
apsauga rugpjūčio 11, penkta
dienį, prasidedant savaitgaliui, 
Spadinos požeminio traukinio 
ruože įvyko pirmasis susidū
rimas. Ten tunelyje sustojusį 
traukinį pasivijo ir į jį dide
liu greičiu atsidaužė tunelin 
įvažiavęs kitas traukinys su 
iš darbo namo grįžtančiais to- 
rontiečiais. Šio traukinio ne

sustabdė nei vairuotojas Ro
bert Jeffrey, turėjęs matyti 
raudonos šviesos signalą, nei 
automatiškai veikiantys stab
džių įjungėjai ant geležinke
lio bėgių, išjudinami prie rau
donų šviesų signalo nesustoju
sio traukinio ratų.

Susidūrime sutriuškinti va
gonai priminė nukritusio ke
leivinio lėktuvo liekanas. 
Liūdniausia, kad susidūrimas 
įvyko požemyje, kur teko iš
jungti elektros srovę, o be jos 
požeminio traukinio tunelis li
ko be šviesos ir orą keičiančių 
ventiliatorių. Tos dienos vė
lyva popietė Toronte buvo 
karšta. Tad greit įkaito ir ne
laimės vieta požemyje.

Kentėjo ne tik nelaimės au
kos, bet ir atskubėjusieji gel
bėtojai. Požeminių traukinių 
susidūrime žuvo trys moterys - 
Hso Hian Lin, Kingą Szabo ir 
Christina Munar Reyes, o jos 
vyras Roberto Reyes išliko gy
vas su abiem amputuotom ko
jom. Operacijas gydytojams te
ko atlikti požemyje primity
viose sąlygose, primenančio
se, senųjų pasaulio karų fron
to linijas. Susidūrime buvo 
sužeisti 36 torontiečiai, o ke
li šimtai turėjo ilgokai lauk
ti, kol buvo ištraukti iš abie
jų traukinių ir grąžinti į Toron
to gatves.

Toronto TTC bendrovė ne
skuba paskelbti pilno nuken-

(Nukelta į 9-tą psl.)

Kasmet Toronto-Mississaugos lietuviai katalikai rengia maldinę kelionę į Kanados kankinių šventovę Midlande, 
Ont. Nuotraukoje - lietuviai maldininkai eina Kryžiaus kelius 1995.VHI.6 Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

Dabarties Lietuva ir išeivija
Studijų savaitė Vokietijoje, kurioje dalyvavo paskaitininkai iš Lietuvos ir išeivijos. 

Vienas jų teigė, kad išeiviai nebeįdomūs nei Lietuvai, nei kitom valstybėm
1995 m. liepos 30 - rugpjū

čio 6 d.d. Vasario 16 gimnazi
jos patalpose įvyko tradicinė 
Europos lietuviškų studijų 
savaitė - 42—ji. Dalyvavo apie 
70 asmenų iš Lietuvos, Vaka
rų Europos ir Šiaurės Ameri
kos. Ją rengė Vokietijos lietu
vių grupė, vadovaujama Miun
chene gyvenančios Alinos Gri
nienės. Susitikimam bei dis
kusijom pirmininkavo buvęs 
Lietuvos švietimo ministeris 
Darius Kuolys. Buvo pateikta 
11 paskaitų bei pranešimų. 
Čia pateikiamos tiktai kelių 
paskaitų mintys, susilauku
sios didesnio susidomėjimo 
dėl jų aktualumo.

Išeiviai nebeįdomūs...
Po šios 42-osios studijų sa

vaitės atidarymo 1995 m. lie
pos 30, pirmadienį, pirmąją 
paskaitą skaitė Vincas Bartu
sevičius iš Vokietijos.

Daugiau kaip prieš 50 metų, 
1944—ųjų vasarą, artėjant rusų 
frontui, daug lietuvių patrau
kė Vakarų link, manydami 
neužilgo galėsią vėl grįžti tėvy
nėn. Paaiškėjus, kad grįžti ne
beįmanoma, tremtinių sluoks
niuose greit subrendo atsa
komybė ir už savo tautinės 
tapatybės išlikimą ir, galimy
bių ribose, už tėvynės likimą. 
Tremtiniai nesiliejo į naują 
gyvenamą aplinką, steigė savo 
švietimo įstaigas, kultūrines 
organizacijas, stengdamiesi 
kuo labiau įprasminti savo 
tautinę egzistenciją. Dabar, 
atsikūrus Lietuvos valstybei, 
išeiviai tapo neįdomūs nei 
Lietuvai, nei likusiam pasau
liui, - tvirtino V. Bartusevi
čius. Santykius ir jausminį 
ryšį su Lietuva sunkina išei
vius diskriminuojantis pilie
tybės įstatymas. Paradoksas: 
kol nebuvo Lietuvos valsty
bės, išeiviai buvo Lietuvos 
piliečiai, Lietuvos pilietybės 
niekas iš jų neatėmė ir niekas 
jiems jos neneigė. Atstatyta 
teisinė Lietuvos valstybė ne
pripažįsta išeivių pilietybės 
tęstinumo ir tuo pačiu atsisa
ko išeivijoj* gyvenančios savo 
tautos dalies.

Tremtinys ir tėvynėje
Studijų savaitėje turėjo daly

vauti literatūrologas Vytau
tas Kubilius iš Vilniaus ir skai
tyti pranešimą tema: “Atlydžio 
metas Lietuvoje”. Pastarajam 
neatvykus, apie kultūros puo
selėjimą sovietų laikais ir 
apie neseniai sulauktus “atly
džio” metus kalbėjo poetas 
Marcelijus Martinaitis. Jis 
save pavadino “tremtiniu” 
kultūros prasme. Jis pats ir 
daugelis kitų komunistų val
dytoje Lietuvoje gyvenusių 
kultūrininkų neteko “namų”, 
nes jie liko anuose laikuose; 
buvo išjudinti iš savo aplin

kos, tradicijų; buvo sugriauta 
dorovinė, dvasinė, kultūrinė 
ir informacinė erdvė. Tokio
mis sąlygomis daugeliui kul
tūrininkų išeitis buvo stoti 
į partiją. Dabar, - sakė Marti
naitis, - nepasitikėdami atei
timi, pradedame taisyti savo 
praeitį, daug kas išeina ieš
koti savo vietos praeityje.

Moteris Lietuvoje
Lituanistė, Vilniaus univer

siteto profesorė Viktorija 
Daujotytė kalbėjo apie moters 
padėtį dabartiniame Lietuvos 
visuomenės gyvenime, pasa
kojo, kaip moterys ieško savo 
vietos kultūroje ir valstybėje. 
Dalis paskaitos buvo skirta 
Lietuvoje veikiančiai moterų 
partijai ir moterų skyriams 
kituose politiniuose judėji
muose. Pranešime buvo pami
nėtos ir dvi pagrindinės dabar
tinio Lietuvos gyvenimo so
cialinės blogybės - alkoholiz
mas ir šeimų netvirtumas.

Krikščionybė nepatraukli
Dailininkas ir “Mažosios 

studijos” radijo laidos redak
torius Vaidotas Žukas kalbėjo 
apie Lietuvos kultūros veikė
jų ryšius su K. Bendrija. Pas
kaitininko nuomonę apie šiuos 
ryšius nusako jau pati jo pas
kaitos tema: “Kodėl Lietuvos 
kultūrininkai bijo Bažnyčios”.

Pasak V. Žuko, Lietuvos kul
tūros sekuliarizacija arba tie
siog Lietuvos kultūros veikėjų 
nureligėjimas, kuris buvo 

Lietuviai maldininkai su vėliavomis prie lietuviško kryžiaus Midlande ties 
Kanados kankinių šventove 1995.VIII.6 Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

vykdomas komunistų laikais, 
tęsiasi ir dabar. Žmonių dva
singumo ir religijos poreikį 
tenkina ne krikščionybė, bet 
folklorinis panteizmas — re
ligijos be Dievo ieškojimas 
gamtoje ir atsiradusios gau
sios sektos. Netgi tokios visuo
tinai pripažintos Lietuvos 
kultūros asmenybės, kaip poe
tas Justinas Marcinkevičius, 
dėl savo įgyto autoriteto vadi
namas “tautos sąžine”, sklei
džia vertybes, kurios tik ne
tiesiogiai gali būti siejamos 
su krikščionybe.

Antra vertus, ir atgauta lais
vė pirmiausia tarnauja ne 
kultūros brandinimui, bet 
nedaug bendro su krikščio
nybe ir apskritai su dvasine 
kultūra turintiems verslinin
kams, kurie, atrodo, galėtų 
puikiausiai prisitaikyti
prie visų politinių sąlygų.

V. Žukas kalbėjo ir apie tuos 
kultūrininkų dialogo su K. 
Bendrija sunkumus, kurie ky
la dėl katalikų hierarchijos 
rodomo pernelyg didelio at
sargumo. Apie tokį rezervuo
tą dvasininkų požiūrį į kata
likų pasauliečių religinę veik
lą, tarp kitų faktų, liudija ir 
tai, kad Lietuvoje dar nėra 
pasauliečių nuolatinių dia
konų, kurie savo tarnyste galė
tų sėkmingai bendradarbiauti 
sielovadoje. Pasak V. Žuko, 
sėkminga Lietuvos krikščio
niškos kultūros raidą laiduo-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Sutartis su Norvegija
Lietuvoje rugpjūčio 8 d. 

oficialiu vienos dienos vizi
tu lankėsi Norvegijos gynybos 
ministeris Jorgenas Kosmo, 
lydimas delegacijos. Įvyko 
susitikimai su krašto apsau
gos ministeriu Linu Linkevi
čium bei kitais krašto apsau
gos pareigūnais, seimo pirmi
ninko pavaduotoju Aloyzu Sa
kalu, ministeriu pirmininku 
Adolfu Šleževičium bei užsie
nio reikalų ministeriu Povi
lu Gyliu. Buvo pasirašyta dvi
šalė Lietuvos ir Norvegijos 
sutartis “Dėl kontaktų ir 
bendadarbiavimo gynybos sri
tyje”. Ši yra šeštoji tokia bend
radarbiavimo sutartis, kurią 
Lietuva pasirašo su NATO 
valstybe. J. Kosmo pabrėžė, 
kad ši sutartis nėra Norvegi
jos pagalba Lietuvai, o dvie
jų nepriklausomų valstybių 
lygiomis teisėmis pasirašy
ta sutartis, kuri padės stiprin
ti ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
Baltijos kraštų gynybos siste
mą.

Lietuviai Kroatijoje
Lietuvių taikdarių būrys 

LITPLA II, tarnaujantis Da
nijos taikos palaikymo bata
lione, dalyvauja misijoje 
Kroatijoje. Jiems grėsė pa
vojus liepos pabaigoj, kai 
Kroatijos vyriausybės pajė
gos įsiveržė į Vakarų Bosni
ją ir užėmė du serbų miestus, 
grasindami pulti Kroatijos 
serbų sostinę. “Lietuvos ry
tas” skelbia, jog mūšiai vyko 
200 kilometrų nuo lietuvių 
dislokavimo vietos (rugpjūčio 
3 d.). Nors kroatai pristabdė 
puolimą ir pradėjo derybas 
su serbais, krašto apsaugos 
ministeris Linas Linkevičius 
teigė, jog kol kas susitari
mai yra tik žodiniai ir nepa
tikimi, ypač kroatams telkiant 
savo kariuomenę serbų Kraji- 
nos pasienyje — toje terito
rijoje, kur buvo apsistoję 32 
lietuviai. Pranešta, kad jie iš
vengę pavojaus, visi sveiki, 
nors Kroatijoje nepaprastai 
karšta. LITPLA II būrys grį
žo į Lietuvą rugpjūčio 19 d., 
o jį pakeis trečiasis būrys, 
apmokytas Danijoje. Jam va
dovauja leitenantas Laimo
nas Luninas.

JAV ir Lietuvos 
taikdarių pratybos

Pirmosios JAV ir Lietuvos 
taikos palaikymo pratybos 
prasidėjo rugpjūčio 4 d. Ruk
loje, vidurinėje Lietuvoje, ra
šo BNS. “Bendradarbiavimo 
taikos labui” programos ma
nevrai yra finansuojami JAV 
vyriausybės. Pratybose, pa
vadintose “Gintarinė viltis 
’95”, dalyvauja 140 lietuvių 
karių, kuriuos apmokys 10 
dėstytojų iš JAV. Bus varto
jami JAV-ėse pagaminti gink
lai ir medžiaga. Pratybų ofi
cialus atidarymas įvyko rug
pjūčio 20 d. JAV ambasada 
Vilniuje išreiškė viltį, kad 
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pratybos ne tik sustiprins 
JAV-Lietuvos karinių pajėgų 
ryšius, bet ir sklandaus bend
radarbiavimo galimybes tarp
tautinėje taikos palaikymo 
veikloje.

Skurdi svaikatos 
apsaugos būklė

Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistemai, kaip ir kultūrai bei 
švietimui, trūksta lėšų, prane
šė ministeris pirmininkas 
Adolfas Šleževičius ir svei
katos apsaugos ministeris An
tanas Vinkus. Kaip rašo ELTA 
(liepos 19 d.), nors 11.7% Lie
tuvos valstybinio biudžeto 
buvo paskirti sveikatos apsau
gai, dar liko 46 milijonai litų 
skolos nuo praeitų metų. Dėl 
biudžeto trūkumų per pirmą 
1995 pusmetį skola jau siekia 
33 milijonus litų. Yra medici
nos institucijų, jau neturin
čių iš ko mokėti atlyginimus 
savo darbuotojams. Ministeris 
pasakė, kad 1996 metams rei
kėtų daugiau kaip 1 bilijono 
litų viską subalansuoti.

“Lietuvos aide” (liepos 29 
d.) rašoma, kad “Respubliki
niam sveikatos centrui” sei
mas buvo patvirtinęs 20 mili
jonų litų, bet paskirta tik 65% 
tų lėšų. Per pirmą pusmetį 
gauta tik 53% lėšų, numatytų 
profilaktiniam skiepijimui. 
Centrui reikia 50 milijonų li
tų per metus. Dabar jau 90% vi
sų skirtų lėšų išleidžiama me
dikų atlyginimams.

Birželio ir liepos mėnesiais 
30% padaugėjo susirgimų in
fekcinėmis ligomis Vilniuje, 
Klaipėdoje, Alytuje ir Mari
jampolėje. Lietuvos vyriausia
sis valstybinis gydytojas — 
higienistas Vyt. Butkevičius 
spaudai patvirtino, jog “daž
nai ligoninės neturi būtinų 
lėšų, medikamentų, aparatū
ros . . . gydytojai dirba nau
dodamiesi sena aparatūra ir 
prietaisais. Todėl apie ligą 
dažnai sužinoma tik praėjus 
3-4 dienoms nuo tyrimų pra
džios”. Infekcinės ligos plin
ta ir dėl prastos sanitarinės 
tvarkos gamybinėse įmonėse, 
parduotuvėse bei gyvulių 
skerdyklose.

Krita gyventojų skaičius
BNS skelbimu (liepos 28 d.), 

statistika rodo, jog Lietuvos 
gyventojų skaičius sumažės 
44,000 per sekančius 20 metų, 
nebent įyyktų esminiai socia
liniai ir ekonominiai pakiti
mai. Dabartinis gyventojų 
skaičius, pasiekęs 3.7155 mi
lijonus, nukrito 2,194 per pir
mus šių metų 6 mėnesius dėl 
gimimų sumažėjimo. Statisti
kos departamento vedėjas 
Kęstutis Zaborskas spaudai 
pranešė, kad tai vyksta dėl 
gyventojų prastos finansinės 
padėties ir gyvenamų butų 
trūkumo. Jis taipgi pažymė
jo, jog santuokų šiemet ma
žiau (pernai 9,250, šiais me
tais 8,650 pirmą pusmetį). RSJ
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Silpsta lietuviški kaimai Seinijoje
Gimtajame Klevų kaime apsilankiusio įspūdžiai

Hirosima - Černobylis - Lietuva
Baltiečini Černobylio nelaimėje nukentėjo ne mažiau kaip rusai, ukrainiečiai ir gudai, bet tarptautinėse 

konferencijose apie tai tylima. Lietuvos delegacijai Japonijoje pavyko tą tylą pralaužti

“Gimtasis kraštas” 1995 m. 29 nr. 
išspausdino GEDIMINO VINI- 
KAIČIO straipsnį “Prie Seinų, 
dzūkų erdvėje”. Jame autorius 
pavaizduoja dabartinį lietuvių 
gyvenimų, kuriame matyti ryškus 
lenkinimo vyksmas.

Silpsta čia šiandien lietu
viški kaimai, bet, aplankęs 
gimtinę, dar vis randi rečiau
sią balty bendriją, kur ne tik 
šaltiniai seniausios kalbos, 
būdo, bet ir šeima, moteris, 
jos mintis iš senųjų jotvingių 
atminties. Lietuvių kaimai 
prie Seinų — tai pietvakariau- 
sių dzūkų kraštas, tik Suval
kų, Lomžos pareigūnai jį sie
kia lenkinti. Jei mūsų derybi
ninkams, kultūros veikėjams 
daugiau parūptų tas lenkini
mo mechanizmas, glemžiąs 
lietuvių kaimus, gal jis ir už
strigtų, tuo labiau kad Seinuo
se ir Suvalkuose yra dėl lietu
vybės susirūpinusių, norinčių 
padėti žmonių. Tas naikinan
tis baltus mechanizmas Lenki
joj kaip visada labai papras
tas: gudravimai, cinizmo ir 
menkinimo frazės, siekiama 
neįsileisti lietuvio dvasinin
ko, mokytojo, valdžios įstaigo
se įdarbinti tik tokius, kurie 
iš mišrių šeimų ar pramokę 
lietuviškai, žodžiu, kultūrin
gus asmenis, sugebančius vy
nioti aplink pirštą. Lietuviai 
ūkininkai išsiugdo savus dva
sininkus, bet jie skiriami tik 
į sulenkėjusius kaimus.

Čia ūkininkų, žemdirbių 
kraštas. Lietuviai ūkininkai 
gamina labai daug ir be jokių 
ten investicijų, “gerųjų dė
džių” pagalbos.

Gimtajame Klevų kaime ūki
ninkų javai gražūs, bandos 
didelės, ūkiai dažniausiai 8- 
20 ha. Gausu geros technikos. 
Pamatysi ir užklydusių ūki
ninkų: ieško į sąvartynus iš
mestų žemės ūkio mašinų.

Žinios apie Lietuvą menkos, 
radijas stovi virtuvėje, bet 
jis — senelei pasiklausyti. 
Vienintelę iš Lietuvos tele
vizijos programą stelbia len
kų kanalai.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

AfA 
APOLINARUI SAKUI

mirus,
žmoną STEFĄ, sūnų GEDIMINĄ, dukrą DALIĄ 
su šeimomis, seseris ir vaikaičius užjaučiame ir 

kartu liūdime -

A. Aperavičienė D- Zulonienė
V. V. Paškai D- Paškai
E. L. Paškai Andrius Paskųs

Mano atostogų dienomis 
Klevuose buvo didelis suju
dimas: rengėsi Klojimo teat
ro festivaliui. Nepaisydami 
karščio, jauni ir seni rinkosi 
repetuoti. Spektaklį režisavo 
Punsko kultūros namų vadovė 
Alicija Kardauskienė, kaskart 
įveikdama gal 15 km. Lūžo 
Marcinkevičių sodybos kalva 
nuo viso krašto mašinų, pil
nas kluonas prisirinko supra
tingų teatro gerbėjų. Progra
mą atliko daugiau kaip 40 da
lyvių, džiugino graži mokslei
vija, ūkininkai.

Ak, kad taip būtų lietuvių 
kaimuose, Seinuose, kaip ir 
dera civilizuotiems kraštams, 
gimta vaikelių neluošinanti 
mokykla, pedagogai. Dabar 
lietuvių vaikams reikia įveikti 
dvi programas. Pamatytumėt, 
kaip reikalauja Lumbių aš
tuonmetėj mokėti lenkų kalbą 
mažuosius dzūkelius! Tėvai 
nori, kad viską įveiktų jų 
vaikelis, kad Punske, paskui 
Lietuvoje galėtų mokytis. Juk 
Lenkijoj — jau kaip ir dingęs. 
Visai kitaip lenkams Lietuvo
je: be jokių pinklių lenkiška 
mokykla su tvirtais pedagogų 
kolektyvais. Stato Pilsudskiui 
paminklus.

Mano tėvas, tarpukario ūki
ninkas, 15 metų vadovavo cho
rui Klevuose, jo smuiką, na
tas, akordeoną galėčiau tėviš
kei padovanoti. Nesunkiai 
gaučiau Lietuvoje tautinių 
rūbų. Bet kur priglausi? Len
kiškoj mokyklėlėj, bibliote
kėlėj, kuri antrame aukšte pa
lėpėje užspęsta? Suvalkų ata
skaitose tai ji lietuviška, bet 
čia beveik vien lenkiškos gra
žiausiai išleistos knygos.

Kaip čia, tuose Seinuose, 
lietuviams sujudėti? Ūkinin
kai nepadarys nieko, jie per 
daug užimti, lietuvis vietos 
tarnautojėlis vėl nesubruz
dės, nes išlėks iš darbo. Daug 
kainuos vien per sąskrydžius 
palaikyti lietuvybę, jei nebus 
atkaklių derybų. Lenkijos val
džiai vieni juokai finansuoti 
“Aušrą”, bile tik suptų lenkiš
kos mokyklos ir jų mokytojai 
bei dvasininkai. Dabar bazili
kos vargonininkas lenkas ir 
klebonas — tokie mandagūs, 
pagarbūs lietuviams — prisi
taikė perimti ir vadovauti 
veikliosios menininkės iš Lie
tuvos Dalios Teišerskytės su
burtiems ansambliams, cho
rams. Kam? Kad neatsirastų 
vadovų lietuvių? Viešėdamas 
tėviškėje suvokiau, kad Su
valkų dvasininkija skelbia 
viena, o daro kita.
... Užeinu pas kaimyną. 

Grįžta sūnus, išvirsta iš trak
toriaus kaip “maišas” — pie
ninėje prisisiurbė. Taip sun
kiai ją atkovojo, lietuvį šiaip 
ne taip įdarbino vedėju. Prieš 
tai lenkas girdė, dabar lietu
vis negali įvesti tvarkos. Ar 
kultūra išgelbės alkoholy 
skęstančias sodybas?

DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 
Vilnius

Prieš pusę šimtmečio Hiro
simoje ir Nagasakyje buvo su
sprogdintos pirmosios atomi
nės bombos. Prieš pusę šimt
mečio žmonija pirmą karą pa
tyrė neregėtas kančias ir siau
bą. Prieš pusę šimtmečio prasi
dėjo nematomo priešo-radio- 
aktyvaus spinduliavimo-tero- 
ras. Ir jau pusė šimtmečio šis 
siaubas slankioja po planetą. 
Tai ne tik branduolinio gink
lo bandymų poligonai, atomi
nio karo grėsmė, tai ir atomi
nius variklius turintys laivai, 
radioaktyvių atliekų kapiny
nai, atominės elektros jėgainės.

Branduolinė energija - tai 
ne vien sugriauti miestai ir 
išdeginta bandymų žemė. Tai 
ne vien šimtai tūkstančių žu
vusių gyventojų. Miestus gali
ma atstatyti, žemę - atgaivin
ti, žuvusiuosius - įamžinti is
torijoje. Tačiau didžiausia 
grėsmė - suluošinta gyvųjų 
sveikata, tai busimųjų kartų 
ateitis.

Realias radioaktyvaus spin
duliavimo pasekmes geriau
siai žino Japonija. Todėl kas
met ji ypatingai pažymi Hiro
simos ir Nagasakio bombarda
vimo metines, surengdama pa
saulinio masto konferenci
jas apie radioaktyvųjį spin
duliavimą ir jo pavojus.

Lietuva taip pat yra nuken
tėjusi nuo sprogimų Černo
bylio AJ. Todėl tuose Japoni
jos organizuojamuose rengi
niuose buvome ir mes, Balti
jos šalių atstovai. Konferen
cijose, oficialiuose susitiki
muose ir visuose renginiuo
se rodėme radioaktyvaus už
teršimo žemėlapius, skleidė- 
me sociologinius duomenis

Dabarties Lietuva ir išeivija
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tų glaudesnis tikėjimo, meno 
ir mokslo bendradarbiavimas.

Klaidos apie Milašių
Paryžiuje gyvenantis daili

ninkas Žibuntas Mikšys kri
tiškai komentavo pastaruoju 
metu Lietuvoje pasirodžiusias 
studijas apie Oskarą Milašių. 
Jisai sakė: “Blaiviai žiūrint, 
keista ar sunku suprasti, kodėl 
Oskaras Milašius taip madin
gas Lietuvoje. Prie Milašiaus 
rimtai prieiti yra didžiausia 
kliūtis, nes reikia gerai mo
kėti prancūzų kalbą. Bet to
kia kliūtis tautiečiams ne 
kliūtis”. Rašoma apie Mila
šių iš lietuviškų jo kūrybos 
vertimų, lyg būtų galima ra
šyti apie Šventąjį Raštą, ne
mokant originalo kalbų ir re
miantis tik vertimu.

Ž. Mikšys atskirai aptarė 
dvi studijas apie Milašių: Lai
mono Tapino “Septynios vie
natvės Paryžiuje” ir Alinos 
Naujokaitienės straipsnius 
“Naujojoje Romuvoje”. Abie
jose studijose apstu dalyki
nių klaidų ir galbūt net auto
rių vaizduotės.

Lietuvos filosofai
Apie filosofiją Lietuvoje 

kalbėjo Vytauto Didžiojo uni
versiteto filosofijos katedros 
vedėjas Tomas Sodeika. Jo 
nuomone, Lietuvoje yra dvi 
filosofų grupės. Pirmoji - vy
dūniškojo stiliaus filosofų gru
pė, kuriai priklauso Algirdas 
Patackas, Aleksandras Žars- 
kus ir jau miręs Justinas Miku
tis. Šie yra moralistai, besi
laikantys nuošaliai nuo aka
deminės aplinkos. Kita grupė 
- tai akademiniai filosofai, 
susiję su aukštosiomis mokyk
lomis. Pastaroji, akademinė 
filosofija, sovietų laikais bu
vo tik marksizmo mokymas. 
Iš bendros tendencijos išsis
kyrė gal tik Eugenijus Meš
kauskas su savo mokslinio 
tyrimo metodika, kuri dėl savo 
specifikos galėjo gyvuoti nei
dama į konfliktą su partine 
ideologija.

Sovietų laikais svarbi buvo 
ir, Romualdui Ozolui dirbant 
“Minties” leidykloje, pradė
ta filosofijos knygų leidyba. 
Šiandien, - kalbėjo T. Sodei
ka, - nepaisant pristeigtų nau
jų filosofijos katedrų, origi
nalios filosofinės minties Lie
tuvoje nėra.

Tėvynės valandėlė
Prieš šiemetinės studijų 

savaitės pabaigą penktadienio 
vakarą įvyko Tėvynės valan
dėlė. Savo eilėraščius skaitė 

apie nukentėjusiųjų būklę 
ir prognozes apie galimas pa
sekmes, jei tokia nelaimė įvyk
tų Ignalinos AJ. Svarbiausia 
siekėme įrodyti visam pasau
liui, kad nuo Černobylio ne
laimės nukentėjo ne tik Rusija, 
Gudija ir Ukraina, bet ir mes, 
Baltijos valstybės. Žiūrint į 
1986 m. balandžio 28,29,30 die
nų radioaktyvaus užteršimo 
žemėlapius akivaizdu, kad 
pirmąjį ir patį didžiausią smū
gį gavo Lietuva (šimtus kartų 
viršijantį radioaktyvumą), 
Latvija ir Estija (dešimtis 
kartų viršijantį radioaktyvu
mą) ir kitos Baltijos šalys. Tuo 
tarpu Rusija, Gudija ir Ukrai
na tomis dienomis dar nebuvo 
net paliestos spinduliavimo.

Tuo tarpu yra suformuota 
pasauliui nuomonė tik apie 
Rusijos, Gudijos ir Ukrainos 
nelaimę, todėl visas dėmesys 
ir pagalba atitenka joms. Hi
rosimoje buvo pasiektas pri
pažinimas, kad nuo nelaimės 
Černobylije “nukentėjo ir ki
tos valstybės”. Po kelių mėne
sių šį faktą patvirtino ir Jung
tinės Tautos. Tokiu būdu atsi
vėrė keliai pateikti Rusijai 
reikalavimus dėl padarytos ža
los atlyginimo. O ji didelė. Tai 
ne vien technika ir statybinės 
medžiagos, vežtos iš Lietuvos 
nelaimei likviduoti. Tai ne 
vien lėšos ir maisto gaminiai 
Černobylio gyventojams ir ne
laimės likvidatoriams pamai
tinti.

Svarbiausia - tai žmonės, ku
rių 8000 iš Lietuvos buvo prie
varta išvežti ir pasiųsti pra
pulčiai. Be apsaugos priemo
nių, be žinių apie šį tykų ir 
nematomą priešą - radioakty
vųjį spinduliavimą. Šiandien 
jie kankinami negalių ir ligų. 
Šiandien jiems padeda tik mū- 

poetas Marcelijus Martinai
tis. Šeštadienio vakarą buvo 
surengtas baigiamasis - sop
rano Audronės Gaižiūnienės 
- koncertas. Studijų savaitė 
pasibaigė sekmadienio rytą 
Vasario 16-osKjs gimnazijos 
koplyčioje aukotomis Mišiomis.

Žiba Klimienė 
ir Vatikano radijas 

ŽIBA KLIMIENĖ, 
gyvenanti Paryžiuje, dalyvavusi 
Europos lietuviškų studijų savai
tėje, kuri įvyko Vasario 16 gimnazi
joje Vokietijoje 1995 m. liepos 30 - 
rugpjūčio 6 d.d

PADĖKA
...Kai užsimerkia mylimos akys,
Nutyla balsas toks brangus.
Bet prisiminimai, meilės jausmas
Amžinai nepamirštamas bus...

AfA
ONA URBAITIENĖ,

mūsų mylima mama, močiutė ir senelė mirė Klivlande, 
Ohio 1995 m. liepos 24, palaidota liepos 27 d. Šv. Jono 

lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario.

Nuoširdi padėka Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už maldas laidotuvių koply
čioje, šventovėje aukotas Mišias ir palydėjimą į Šv. Jono 
lietuvių kapines, muz. L. Marcinkutei už giedojimą gedulinių 
pamaldų metu ir karsto nešėjams.

Dėkojame visiems giminėms, pažįstamiems ir artimie
siems gausiai atsilankiusiems, pareiškusiems užuojautas 
žodžiu ar raštu ir už gražias gėles, kurios puošė velionės 
karstą, užprašytas Mišias ir aukas įvairiems fondams.

Nuoširdi padėka B. Stanulienei už maisto paruošimą 
ir ponioms už skanius pyragus.

Liūdesyje likę -
duktė Marija, sūnus Vincas ir jų šeimos

sų valstybė. Rusija jau ketve- 
ri metai išsisukinėja nuo de
rybų Černobylio nelaimės pa
sekmėms apsvarstyti ar žalai 
atlyginti, nors duomenys apie 
ją pateikti. Taigi kaltininkas 
išsisukinėja. Padeda Japonija, 
pati nukentėjusi nuo bombar
davimo, todėl gerai suprantan
ti ir atjaučianti kitus.

Baltijos valstybių delegacija 
lankėsi įvairiose Japonijos 
įstaigose, medicininėse ir 
valstybinėse institucijose, be
sirūpinančiose radioaktyvaus 
užteršimo pasekmėmis. Ir čia 
pavyko susitarti, kad į Balti
jos šalis atvyks gydytojas su
sipažinti su “černobyliečių” 
sveikatos būkle. Pavyko susi
tarti, kad galėsime pasiųsti 
savo gydytoją Japonijon pasi
mokyti. Pavyko susitarti dėl 
ypatingų atvejų ir pagalbos 
jiems. Gaila tik, kad iš 8000 
sveikatą pasitikrino tik 2000 
“černobyliečių”. Taigi atvy
kęs japonų specialistas galė
jo pamatyti tik nepilną mūsiš
kių nukentėjusiųjų sveikatos 
būklės vaizdą. Dėl to ir susi
tarimai dėl ypatingų atvejų 
pasiuntimo gydytis į Japoniją 
keturis kartus sumažėjo. Infor
macija apie Japonijos pagal
bą buvo kelis kartus skelbta 
per TV, sukurtos metodikos ir 
apmokyti gydytojai, kad tinka
mai gydytų “černobyliečius”, 
tačiau rezultatai labai menki. 
Mes nesirūpiname patys savo 
sveikata.

Lietuvos “černobyliečiams” 
buvo įsteigti du fondai - pini
ginis ir medikamentinis, ku
riais jie irgi nemokėjo tinka
mai pasinaudoti. Piniginis fon
das “černobyliečių” šeimoms 
paremti buvo išleistas nesėk
mingam rinkiminiam vajui. 
Medikamentai laikomi specia
lioje “černobyliečiams” skirto
je poliklinikoje Vilniuje (Ge
dimino pr. 5), tačiau labai ne
didelė dalis tuo naudojasi, 
kaip ir kelialapiais į sanato
riją. Nemanau, kad suintere
suotųjų nepasiekia informaci
ja. Iš pokalbių ryškėja nuo
monė, kad jiems rūpi kompen
sacija, už kurią galėtų įsigy
ti butą ar automobilį. Dauge
lio žmonių rūpestis nukentėju
siųjų sveikata lieka neįvertin
tas ir nepanaudotas. Apie kom
pensacijas Černobylio nelai
mės likvidatoriams Rusija 
dar nešneka.

Tuo tarpu radioaktyvusis 
užteršimas Lietuvoje palietė 
dvi grupes žmonių: be 8000 
“likvidatorių”, dar ir tie žmo
nės, kurie 1986 m. balandžio 
28, 29, 30 d.d. buvo atvirame 
ore ir gavo dideles radiacijos 
dozes. Be to, Lietuvoje turi
me ir sovietinę pabaisą - Ig
nalinos AJ su tokiu pačiu reak
toriumi, kaip Černobylije, tik 
pačiu galingiausiu. Taigi spro
gimo grėsmė kybo virš mūsų 
Tėvynės kiekvieną minutę. 
Dėl to visuomenė protestavo 
ir uždraudė 3-jo bloko statybą.

Branduolinės energijos ga
vyba visais atvejais susieta 
su nusikaltimais žmonijai, 
todėl būtina siekti, kad Lie
tuva taptų nebranduoline vals
tybe. Energija turėtume apsi
rūpinti įsisavindami turimus 
išteklius ir atsisakydami ga
minti energiją nenaudingam 
pardavimui. To reikalauja 
būsimų kartų ateitis.

MŪSŲ MIELĄI NAREI

AfA
LAIMAI BUTĖNIENEI

mirus, nuoširdžią ūži ojautą reiškiame jos vyrui PETRUI, 
dukrai MARYTEI, sesutei GRAŽINAI su šeimomis ir 
visiems giminėms bei artimiesiems-

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

Mylimai žmonai, mamytei ir močiutei

AfA
LAIMAI BUTĖNIENEI

po ilgos ir sunkios ligos baigus šios žemės kelionę, 
vyrą PETRĄ, dukrą MARYTĘ, žentą ARŪNĄ, vaikaičius- 
AURELIJĄ ir ANDRIŲ bei visus gimines nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

J. Vanagienė ir šeima K. Starkutienė ir šeima
J. Z. Klevinai ir šeima A. S. Petraičiai

.......... .. ..... ............................ ' III I i........■■■III .ii.......

AfA
VIKTORIJAI PUNIŠKIENEI

mirus,
“Rambyno” administratorių JONĄ PUNIŠKĄ ir 
visus artimuosius nuoširdžjai užjaučia-

‘‘Rambyno’’ vadovybė

AfA
VIKTORIJAI ELENAI PUNIŠKIENEI

mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame dukterims - ONAI, 
JOANAI ir jų šeimoms -

Z. Mickevičienė a. DaUgvilos
V. A. Benino nai

AfA 
VIKTORIJAI ELENAI PUNIŠKIENEI

■ ‘ r t i , X,-, ■ ••

amžinybėn iškeliavus,

nuoširdžiai užjaučiame dukteris - ONUTĘ RIMKIENĘ 
ir JOANĄ RUDĖNIENĘ bei jų šeimas —

A. Mikšienė B. Znotinienė
G. Balčiūnienė č. J. Kūrai
D. Zulonienė • P- A. Žuliai

V. S. Aušrotai

PADĖKA 
AfA 

BRONIUS ŠOPYS, 
mylimas vyras, tėvelis, senelis ir brolis, 

mirė 1995 m. liepos 8 dieną

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už maldas 
koplyčioje, gedulines Mišias ir palydėjimą [kapines.

Dėkojame vargonininkui p. Paulioniui už giesmes 
šventovėje. Ypatinga padėka K. Mileriui už tartą žodį 
atsisveikinant su buvusiu draugu. Visoms ponioms 
didelis ačiū už skanius pyragus, atneštus į laidotuvių 
pietus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atsilankė 
atsisveikinti su velioniu ir pareiškė užuojautas.

Liūdinti - žmona Fema, dukterys, 
žentai ir dukraitė

PADĖKA

AfA 
MONIKA RAZGAITIENĖ 

mirė 1995 m. liepos 24 d.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kun. 

L. Januškai, OFM, už maldas laidotuvių koplyčioje, 
klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, 
OFM, ir kun. L. Januškai už Mišias ir palydėjimą į am
žino poilsio vietą.

Dėkojame solistei ir vargonininkei D. Radtkei už 
gražų giedojimą per Mišias. Nuoširdi padėka giminėms, 
pažįstamiems ir artimiesiems už užprašytas Mišias, 
gėles ir užuojautas. Dėkojame laidotuvėse dalyvavu
siems, kuriems padėkoti atskirai neturėjome galimybės.

Esame Jums visiems dėkingi. Giliai nuliūdę - 

vyras Leonas, sūnūs - Petras ir Viktoras 
dukterys - Lina ir Rita, 
žentas Romas ir vaikaitis Tomas



“A tsisveikinimas ” ANTANINA GARMUTĖ
Kaunas

Partizanų dainos vieneto “Šilas”, grįžusio iš kelionės po Šiaurės Ameriką, 
pabendravimas Kaune su bendražygiais

Jūs ten, mes čia, bet mūs 
bendri jausmai.

Tegul širdis jais plakus 
nenustos.

Sujunkime rankas bendroj 
kovoj

Už pergalę teisybės, 
Laisvės ir šviesos!

V. Mykolaitis-Putinas, 
1961 m.

Partizanų dainų vienetas 
“Šilas”, grįžęs iš kelionės po 
Šiaurės Ameriką, suruošė su
sitikimą su kovos draugais, 
likusiais gyvais, partizanais 
ir ryšininkais Lietuvoje. Toks 
koncertas-vakaronė įvyko 1995 
m. liepos 22 d. Kaune, Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungoje. Susitikimo 
organizatorė Marija Gražulie- 
nė pavadino jį atsisveikinimo 
koncertu. Neskubėdami užbėg
ti už akių, nespėliokime šio 
pavadinimo prasmės.

Susitiko - vieni seniai ne
simatę, kiti - kasdieninių rū
pesčių ar ligų iškamuoti. Rams
tydamiesi lazdutėmis, atkli- 
binkščiavo. Bendražygiai.

Alsinančiai karštą vasaros 
dieną išvysti mielus veidus 
buvo tikra dvasios atgaiva. 
Juolab šių eilučių autorei, jų 
tarpe pamačiusiai savo knygų 
herojus.

Įsivaizduokite - kelių mote
rų apsuptas įeina, kaip visa
da tiesus it styga, žvalus ir be
sišypsantis partizanas Povilas 
Buzas - Žvejas (“Žmogus iš le
gendos” knygoje “Išėjo bro
liai”). Jo pašonėje - ryšinin
kė Monika - Izabelė Šarkienė, 
žuvusios partizanų - artojų 
šeimos atstovė. Greta - žurna
listė Birutė Jonelienė su savo 
mama - partizanų ryšininke, 
išlaikiusia partizanų vadų 
bunkerį savo sodyboje prie 
pat Mauručių geležinkelio sto
ties - vos ne slibino nasruo
se. Matosi daug nepažįstamų 
veidų. Ryžtu spindinčios akys.

— Linkėjimai iš Veiverių! — 
linksmai šūkteli tik ką atvy
kusi Vaidilutė - Dalia Rasla- 
vičienė. Anot LPKTS valdybos 
pirmininko Antano Lukšos, jos 
rankomis visos žolelės Skaus
mo kalnelyje nuravėtos, visi 
partizanų kryžiai išglostyti!

Iš Alytaus atvyko partizanų 
būrio vadas atsargos pulki
ninkas Juozas Petraška - Pat
rimpas.

— Kaip gyvenate, - klausiu, 
ar jau atsigavote po infarkto?

Ogi nepasiduodu! Anąkart 
nukritau Druskininkuose per 
šv. Mišias. Bet nieko. Žmonės 
pakėlė. Einu!

Iš Prienų atvyko saulėto vei
do Jonas Matukevičius-Danie- 
lius. Iš Balbieriškio - rūpes
tingosios ryšininkės Anelė 
Pinkevičienė ir Anelė Marcin
kevičienė. Marijampoliečių 
tarpe matau liūdnai besišyp
sančią “Palių vyrų” globėją 
Aldoną Vilutienę. (Neseniai 

AfA 
ANTANUI MASIULIUI 

mirus,
brolį KAZĮ, jo sūnų VYTAUTĄ su šeima, brolienę 
ANELĘ su šeima Lietuvoje, draugus bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA 
IZABELEI KONDRATIENEI 

mirus,
seserį ANELĘ ŽIUGŽDIENĘ, gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

BRANGIAI SESUTEI

a.a. AGOTAI PAŠKEVIČIENEI
mirus Filadelfijoje,

liūdesio valandą brolius - KLEMĄ ir JUOZĄ KARAŠKUS,
SALOMĖJĄ, dukras, dukraites bei visus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

A. Adomaitis j. R. R. Lindley
E. R. Kudirka J. M. Rybij

G. R. Vass

mirė jos vyras partizanas Leo
nas). Aldona skuba pranešti:

— Tik nepamirškite rugpjū
čio 20 d. atvykti į Marijampo
lę! “Tauro” apygardos 50-metį 
minėsim. Šv. Mišios -12 vai.

Nuotraukos, iškarpos...
Salėje surengtoje parodoje 

nustatyti stendai, kuriuose 
išdėliotos “Šilo” nuotraukos 
JAV ir Kanadoje. Užsienio lie
tuvių straipsniai, recenzijos 
atsiliepimai, iškarpos... Juos 
atidžiai apžvelgia “Tauro” apy
gardos partizanas Edmundas 
Simanaitis, neseniai išrinktas 
Jonavos meru.

Čia ir kitas jonavietis - gy
dytojas Antanas Gabužis. Atvy
ko ir LPKTS Garliavos skyriaus 
pirmininkas Vytautas And
riuškevičius. Jis - buvęs par
tizanas Stumbras, “Geležinio 
vilko” būrio vadas. Jo būrį su
darė gimnazistai ir studentai 
iš Kauno jėzuitų, Aušros ber
niukų gimnazijų, finansų tech
nikumo. Tai tvirto politinio 
nusistatymo vyras. Jo tėvai bu
vo ištremti mano “kaimynystė
je” Irkutsko srityje, o su Vy
tautu susipažįstame tik šian
dien.

Vadovės žodis
Susirikime dalyvavo Šaulių 

sąjungos narys Juozas Armo- 
naitis - Triupas, neseniai iš
leidęs krauju parašytą ir nuo
širdumu sukrečiančią atsimi
nimų knygą “Meskit dalgius, 
imkit kardus”. Tas pats parti
zanas, kurio sužeistą koją try
pė stribas Glikas (koją teko 
nupjauti), o patį partizaną en
kavedistai areštavo ligoninė
je, po to, kai šis atliko išpa
žintį užverbuotam Įgulos šven
tovės kunigui... Skaudi nepalū- 
žusiųjų dalia!

Įžanginiu žodžiu “Šilo” kon
certą pradeda Marija Gražu- 
lienė. Koncertas pavadintas 
“atsisveikinimu”, - pastebi ji, - 
ne todėl, kad keletas “Šilo” 
narių, po ilgamečio visuome
ninio darbo išėjo iš LPKTS 
tarybos, užleisdami vietą ki
tiems. Ne. Patriotais tebelie- 
kame. Dirbsime ir toliau.

Čia norėčiau įterpti, kad 
Marija Gražulienė - ne tik “Ši
lo vadovė. Ji nuo pat LPKTS 
įsteigimo buvo partizanų is
torinės grupės steigėja ir va
dovė šioje sąjungoje. Be to, 
kartu su J. Skaržinsku, jie dar
bavosi Rezistencijos dalyvių 
teisių atstatymo komisijoje 
prie Genocido tyrimo centro. 
(Šios komisijos veiklą nutrau
kė vyriausybė, paskirdama 
direktoriumi V. Skuodį). Ne
nuostabu, kad Marija Gražulie
nė dėl šios savo veiklos gerai 
pažįsta visos Lietuvos parti
zanus, jų šeimas ir ryšininkus. 
Dabar Marija savo bendražy
giams kalba:

— Laikas nenumaldomai bė
ga. Mūsų gretos tragiškai re

tėja. O mes vis skubame kaip 
voverės rate. Darbuose pa
skendę. Nespėjame net žmo
niškai pabendrauti, pailsėti. 
Atsisveikinti nespėjame... Tai 
tebus šis koncertas atsisvei
kinimo.. Nes nežinome nei 
kada, nei kas pirmas... iš
eisime. Pasidžiaukime. Pa
bendraukime. Kartu su užjū
rio broliais lietuviais. Nori
me pasidalinti su Jumis ta ši
luma, ta meile, jausmais, ku
riuos ten besilankydami paty
rėme. Viskuo pasidalinkime... 
Mūsų asmenyje jie pagerbė ir 
Jus, brangieji, kurie negalė
jote ten nuvykti.

Dainos ir pokalbiai
Ir skamba partizanų dainos. 

Jas keičia kalbų įrašai. Tau
tiečių pasisakymai. Ten, Ame
rikoje. Ir čia, Lietuvoje:

— Koks aš laimingas buvau, - 
pasakoja Antanas Gabužis, - 
kai vieną naktį per užsienio 
radiją išgirdau atsiliepimus 
kaip Klivlando lietuviai suti
ko mūsų partizanus! “Šilą”. 
Kaip jie vertina mūsų kovą!

Vėl dainuoja “Šilo” vyrai. 
Kadangi vienas šilietis - Vy
tautas Balsys - nedalyvauja 
šioje vakaronėje, į jo vietą 
atsistoja LPKTS valdybos pir
mininkas Antanas Lukša. Ir 
kokį jaudulį sukelia posmai 
vyriškos kvarteto dainos:
Subrendom miške, todėl ir 

širdys kietos.
Kautynių lauke nebuvo priešui 

vietos.
Jaunystę praleidom kovoj ir 

ugny-
Neliūski, drauguži, mums 

laisvė jau arti!
Dalyvavo visų atstovai

“Šilo baladės” žodžių klau
sosi joje apdainuojamo didvy
rio Vytauto Jurkevičiaus - 
Plauko žmona Albina. Koncer
tas - susitikimas užtruko dvi
gubai ilgiau nei užjūriuose. 
Suprantama, kadangi buvo ne 
tik dainuota, dalintasi įspū
džiais, bet ir kalbamasi gyve
nimiškais reikalais. Įdomu tai, 
kad šiame susitikime dalyvavo 
atstovai visų Lietuvos parti
zanų, esančių įvairiose orga
nizacijose ir partijose: Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos (LPKTS), Lie
tuvos laisvės kovų sąjūdžio 
(LLKS), Politinių kalinių są
jungos (PKS), konservatorių 
(TS) ir kt. Jų priklausymas (ar 
nepriklausymas) kam nors - 
neturėjo išskirtinumo. Juk sa
vo gyvenimu ir darbais Lie
tuvos partizanai ne kartą įro
dė ištikimybę svarbiausiajai 
partijai-LIETUVAI.

Vyko Lietuvos partizanų su
sibūrimas - paprastas, nuošir
dus, šeimyniškas, neakivaiz
džiai dalyvaujant ir užsienio 
lietuviams. Neveltui partiza
no dukra Aldona Gudaitienė 
verkė apsikabinusi bendra
mintę:

— Šitoks malonumas! Dainos 
iki graudulio. Viskas artima, 
lietuviška ir partizaniška. Kaip 
mūsų Tėvelių laikais... Ir už
sienio broliai, raudonojo ma
ro išvyti, mus prisimena!

Baigiant
Koncerto pabaigoje LPKTS 

valdybos pirmininkas Antanas 
Lukša padėkojo “Šilo” daini
ninkams už sėkmingą laisvės 
kovų garsinimą ir užmegztus 
vaisingus ryšius su užsienio 
lietuviais. O Marija Gražulie
nė su Juozu Skaržinsku, tarsi 
paliudydami žinomą tiesą, jog 
širdies gerumas išreiškia kil
numą ir nė kiek nenuskurdina 
žmogaus, apdovanojo partiza
nus ir jų šeimų narius, ryši
ninkus tuo, ką atsivežė ir par
sisiųsdino iš Amerikos. Šilti 
megztukai, drabužiai, batai, 
suvenyrai pradžiugino ne vie
ną už Tėvynę kentėjusią širdį...

Už dovanas, gautas per Ma
riją Gražulienę ir Juozą Skar- 
žinską, susitikimo dalyviai 
nuoširdžiai dėkoja pirmajai 
Lietuvos lakūnei Antaninai 
Liorentaitei ir Jašiūnų šei
mai iš Čikagos bei Onai Šilė- 
nienei iš Klivlando.

Per Atlantą “Šilas” nutiesė 
gražų - tarsi Vaivorykštė - 
draugystės tiltą. Teneišnyks- 
ta jis kaip laikinas miražas, 
o partizaniškų dainų aidų ai
dais teskamba mylinčių Tėvy
nę žmonių širdyse!

Palinkėsime “Šilui” dar daug 
tokių koncertų. Nepaisant pa
vadinimo.

Išeivijos šaulių ROMO KALANTOS kuopos pastatytas paminklas Veiveriuose 
žuvusiems Lietuvos kovotojams Nuotr. O. Valkauskienės

Ne litais matuojama auka
Tu išėjai ir jau negrįši, 
Ir mielos akys nežydės... 
Tai leisk, brangus, prie tavo 

kryžiaus
Surinkt vidurnakčio žvaigždes.

(Iš Lietuvos partizanų dainos)

Jūs nemirėt...
1995 m. liepos 15 d. Višakio 

Rūdos parapijos Ardzijauskų 
kaime, prigludusiame žalioje 
miško erčioje, gausiai suplau
kę žmonės iš Kauno, Garliavos, 
Marijampolės, Kazlų Rūdos ir, 
aišku, iš Višakio Rūdos ne vi
durnakčio žvaigždes skaičia
vo, o saulės spindulių nužer
toje pamiškėje dalyvavo įspū
dingose, gerai organizuotose 
iškilmėse. Jųimetu buvo pa
šventintas paminklas partiza
nui Feliksui Žindžiui-Tigrui, 
priklausiusiam “Tauro” apy
gardos “Žalgirio” rinktinei, 
vadovavusiam Trispalvės vė
liavos tėvonijai, o kurį laiką 
ir pačiai rinktinei, jo žuvimo 
1950 m. vietoje.

Marijampolės SKATo salvės 
sudrebino taikią tarpmiškę, 
suvirpino visų širdis — juk 
tai atmintis, skaudi savo au
komis, bet bylojanti, kad ko
vojusių lietuvių balsas, lais
vės siekimas nenugalimas ir 
atšiauraus Sibiro tremtyje, 
ir kalėjimuose bei koncentra
cijos lageriuose, pelkėse ir 
slėpiningose girių tankmėse.

Jūs nemirėt! — tarsi aidėjo 
Ardzijauskų žaliajame kai
me, kuriame jau išlikusi tik 
vienintelė sodyba.

Neeilinė pareiga
Renginys prasidėjo Mišio- 

mis Višakio Rūdos šventovėje. 
Jas aukojo už žuvusius parti
zanus šios parapijos klebonas 
kun. Zenonas Stepanauskas. 
Išpuoštoje šventovėje iškil
mingiau nei atlaidų metu išsi
rikiavę Kauno, Marijampolės, 
Kazlų Rūdos šauliai, spalvin
gos vėliavos, o žmonės vis ei
na ir eina ...

Pamokslą pasakė kun. Z. 
Stepanauskas. Taip iš širdies 
plaukiančių minčių, išaukšti
nančių rezistencines kovas už 
laisvę, dar niekur šventovėje 
neteko girdėti. Tai ne tik mū
sų tautos garbingos istorijos 
bruožai, ne eilinės dvasininko 
pareigos atlikimas. Jo žodžiai 
turėjo pasiekti ir labiausiai 
surambėjusias širdis, įrodyti 
jaunimui, kaip reikia vertinti 
kovas už laisvę (gaila tik, kad 
jaunimo buvo nedaug). Jaudi
nantis to laikotarpio popie
žiaus žodžių priminimas, pas
kutinio partizano paskutinis 
laiškas jaudino visus iki šir
dies gelmių. Ak, jei visi kuni
gai būtų taip patriotiškai nu
siteikę! Juk net kiekvienam 
šauliui šventovėje Mišių me
tu kun. Z. Stepanauskas sura
do galimybę ranką paspausti 
— pasveikinti.

Skaudi šeimos istorija
Po Mišių autobusai ir auto

mobiliai netruko išsirikiuoti 
jau minėtoje Ardzijauskų kai
mo pamiškėje. Išradingai ren

giniui vadovavo žuvusio parti
zano Felikso Žindžiaus-Tigro 
brolis skulptorius Viktoras 
Žindžius, gyvenantis Garlia
voje. (Jo iniciatyva ir taurus 
paminklas pastatytas). Skaudi 
šios šeimos, gyvenusios Jankų 
valsčiaus Tamošbūdžio kaime, 
istorija. 1945 m. sausio 25 d. 
Jankų vlsč. stribai konfiskavo 
visą Žindžių turtą ir išvarė 
juos be teisės čia gyventi. 
Kas gali būti skaudžiau doros 
šeimos gyvenime? Laimė, kad 
persikėlę į Kauno apskritį, 
tėvai išvengė tremties. Deja, 
tremtyje, Permės lagery, 1947 
m. mirė jų sūnus Pranas Žin
džius, taip pat buvęs partiza
nas. Partizanė Marcelė Žin- 
džiuvienė, Felikso Žindžiaus- 
Tigro žmona, apsupties metu 
susisprogdino bunkeryje Al
toniškių kaime (už Zapyškio) 
1951 m. gegužyje su kitais 4- 
riais partizanais. Žindžių šei
mos aukos buvo pagerbtos ty
los minute.

Ugningi žodžiai
Nuobodžių kalbų renginio 

metu nebuvo. Išgirdome nuo
širdžius Felikso Žindžiaus- 
Tigro tiesioginės ryšininkės 
Anastazijos Žemaitienės- 
Aguonos žodžius. O kaip ne
sižavėti paprastos moters Na
talijos Juozūnienės, auginu
sios 8 vaikus, drąsa ir didvy
riškumu? Ji savo namuose 
Prūsokų kaime (0,5 km nuo tos 
vietos, kur vyko iškilmės) 
įrengė “Tauro” apygardos par
tizanų buveinę-štabą, maitino 
jų grupę visą 1950 m. žiemą,
motiniškai rūpinosi kaip tik
raisiais savo sūnumis. Čia ku
rį laiką slapstėsi ir legendi
nis partizanas Juozas Lukša- 
Daumantas.

Žvelgi į mielo veido balta
plaukę moterį ir savo akimis 
netiki: ji — partizanų moti
na, palaipsniui apraudojusi 
svetimus sūnus, vėliau pate
kusius į žvėriškus okupantų 
nagus.

Kauno Žemaičių ansamblio

Į paminklo žuvusiems Lietuvos kovotojams pašventinimo iškilmes Veiveriuose žygiuoja išeivijos šaulių ROMO 
KALANTOS kuopos nariai 1995.VII. 15 Nuotr. O. Valkauskienės
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Išeivijos šaulių paminklas Veiveriuose
Jisai skirtas “Žuvusiems ginant Lietuvos laisvę”

BIRUTĖ JONELIENĖ, Prienai

Veiverių miestelis įsikūręs 
prie Kauno-Marijampolės 
plento, o tuoj už miestelio kal
nelis, pasipuošęs kryžiais, pa
traukia pravažiuojančių ke
leivių akis. Daugelis sustab
do automobilius, užlipa, pa
skaito užrašus ir sužino, kad 
čia ilsisi apie 70 Lietuvos par
tizanų, žuvusių žiauriose po
kario kovose su okupantais 
rusais.

Šventa veiveriečiams ši vie
ta, pavadinta Skausmo kalne
liu. Jokia tautinė šventė ne
praeina be iškilmių Skausmo 
kalnelyje ir didvyrių pager
bimo.

1995 m. liepos 15 d. vėl bū
riavosi žmonės prie Skausmo 
kalnelio, vėl trypė karietose 
pakinkyti neramūs žirgai. Ne 
kartą čia tokių renginių jau 
būta - su Veiverių klebono 
kun. Kazimiero Skučo suorga
nizuotomis karietomis, ku
rios ir sumeistrautos jo dar- 
biečių rankų, su aplinkinių 
ūkininkų neramiais žirgais. 
Bet šis renginys buvo ypatin
gas - ir svečių gausumu, ir sa
vo svarbumu. Skausmo kalne
lyje buvo iškilmingai pašven
tintas paminklas, kurį pasta
tė išeivijos lietuvių Romo Ka
lantos vardo šaulių kuopa. 
Renginyje dalyvavo šios kuo
pos šauliai. Kuopos vadas An
tanas Gudonis išreiškė pagar
bą čia palaidotiems didvy
riams, padėkojo paminklo kū
rėjui Gediminui Gvazdaičiui 

ir Kauno šaulių “Trimito” 
patriotinis montažas tęsėsi, 
skambėjo jausmingos eilės, 
dainos, virpėjo vis naujai 
uždegamų žvakių liepsnelės, 
margavo gėlių žiedai. Kalbėjo 
kartu kovoję su Feliksu Žin- 
džiumi-Tigru Šakių rajone bu
vęs partizanas J. Armonaitis, 
Garliavos seniūnas, TS (kon
servatorių) atstovas Alf. Sa
kalauskas, Kauno raj. savival
dybės tarybos narys A. Daniu- 
sevičius, Kazlų Rūdos trem
tinių ir politinių kalinių 
atstovas A. Lelešius, daug 
prisidėjęs prie šio renginio 
organizavimo, o Kauno poetas- 
tremtinys Juozas Ardzijaus- 
kas už taiklų partizaninės ko
vos įvertinimą ir ugningai pa
deklamuotą savo eilėraštį 
“Beržai broleliai” susilaukė 
ypač daug katučių. Didelė gar
bė teko ir man prabilti savo 
eiliuotu žodžiu.

Tikrieji laisvės šaukliai
Turbūt nesuklysiu pasaky

dama, kad labiausiai visi lau
kė seimo nario Nepriklauso
mybės akto signataro Algirdo 
Endriukaičio pasisakymo, nes 
žmonės ne tik gerbia jį, bet 
ir myli už objektyvų, tiesų, 
atvirą ir padrąsinantį žodį, 
seime visom išgalėm kovojan
tį už Lietuvą be melo ir ap
gaulės. Jo žodžiai skambėjo 
kaip priesaika prie partiza

AfA 
BRONIUI ŠORIUI 
iškeliavus amžinybėn,

liūdesyje likusią žmoną EUFEMIJĄ, dukras - LAIMĄ, 
VIDĄ, SIGĄ, DANĄ bei visus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Eugenija, Leonas ir Margarita Klevai

ir Lietuvos šaulių sąjungos 
vadui Rimvydui Mintautui, 
padėjusiems įgyvendinti jų 
sumanymą. Kalbėjo ir išei
vijos šaulių vadas Mykolas 
Abarius.

Renginyje dalyvavo nemažas 
būrelis Lietuvos Seimo narių: 
konservatorių partijos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
tautininkų sąjungos pirminin
kas Rimantas Smetona, de
mokratų partijos pirmininkas 
Saulius Pečeliūnas, Lietuvos 
kariuomenės kapelionas mons. 
Alfonsas Svarinskas, Lietu
vos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos pirmininkas 
Balys Gajauskas. Savo eilėraš
čius skaitė Atgimimo laikų 
šauklys - poetas Kęstutis Ge
nys, tremtinys Mindaugas Ba- 
bonas. Dainavo šaulių sąjun
gos choras “Perkūnas”, gro
jo pučiamųjų orkestras.

Daugelis kalbėjusiųjų, pa
gerbdami partizanų auką, pri
siminė, kad jų pradėta kova 
už laisvę dar nebaigta, kol val
džioje tebėra buvusieji kola
borantų tarnai.

Skausmo kalnelis pasipuošė 
dar vienu didvyrių atminimo 
ženklu - gražiu paminklu, ku
riame įrašyti žodžiai: “Kiek
vienas jūsų kraujo lašas te
stiprina Lietuvos valstybę”. 
Tai lyg ir skolos grąžinimas 
savo broliams, kurie sunkią 
valandą neapleido tėvynės, o 
liko su ja ir laistė ją savo 
krauju.

nui F. Žindžiui skirto pamink
lo. Abu jie — tikrieji laisvės 
šaukliai.

Visi nulenkėme galvas ne 
tik F. Žindžiaus didvyrišku
mui, bet ir negrįžusiems iš 
amžino įšalo žemės, išniekin
tiems turgaus aikštėse, sumes
tiems į griovius. Nusilenkė
me skausmui, kančiai, laisvei, 
ateities Lietuvai.

Ilgokai užsitęsusiame ren
ginyje visą laiką su mumis bu
vo ir mielasis Višakio Rūdos 
klebonas kun. Z. Stepanaus
kas, ne tik poetiškais žodžiais 
pratęsęs pamokslo žodžius čia, 
prie paminklo F. Žindžiui, bet 
ir su visais kartu ir ne vieną 
patriotinę dainą sudainavęs.

Pabaigoj visi susikabinę 
rankomis, kaip Baltijos kely
je, užtraukėm “Ąžuolai ža
liuos žemėj Lietuvos” ...

Įspūdis žodžiais nenusako
mas: kai kurie žmonės net 
džiaugsmo ir skausmo ašarą 
nubraukė.

Himnas nuskambėjo kaip 
priesaika tautai, tikrajam 
Lietuvos prisikėlimui. Visų 
akys tarsi sakė: “Mes ryžto 
ir drąsos mokysimės iš parti
zanų. Jų aukos mus įpareigo
ja. Mes visi būsime laisvės 
šaukliai”.

Janina Štrimaitienė,
Lietuvos kaimo rašytojų 

sąjungos narė
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@ LAISVOJE TEVYMEJE
PENKIOS GIMNAZIJOS

Audros Čepkauskaitės pra
nešimu “Lietuvos aide”, švieti
mo ir mokslo ministerijos kole
gija pilnas gimnazijų teises su
teikė penkioms vidurinėms mo
kykloms. Gimnazijomis tapo 
Kauno “Rasos”, Klaipėdos Kris
tijono Donelaičio, Panevėžio 
Vytauto Žemkalnio, Šilalės ra
jono Linkuvos ir Prienų “Žibu
rio” vidurinės mokyklos. Gim
nazijos teisių suteikimu pasi
baigė trejus metus trukęs eks
perimentas. Pirmiausia konkur
so būdu buvo sudaromos gimna
zijos lygio vyresnės klasės. 
Taip nuo viršaus buvo pakeis
tos visos tokių vidurinių mo
kyklų klasės, kol buvo įsiti
kinta, kad jos jau prilygsta 
gimnazijų klasėms. Su naujomis 
gimnazijomis dabar jų Lietuvoje 
jų jau yra keturiolika. Kūry
bingi pedagogai gimnazijoms 
paruošia originalias mokymo 
programas, moksleiviai daly
vauja bendruose Lietuvos ir 
užsienio švietimo ministerijų 
eksperimentuose. Gimnazijose 
moksleiviai turi įrengtas kom
piuterių klases, skaityklas, 
bandomojo pobūdžio teatrus ir 
muziejus.

TRAGIŠKA POETO MIRTIS
Penktąsias pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes Vilniuje su
drumstė sportininkams palinks
minti liepos 29 d. Vingio par
ke surengta oro balionų šven
tė. Joje tragiškai žuvo “Pepsi” 
LY-OBY baliono įgulos narys 
poetas Vaidotas Daunys. Balio
no gondoloje buvo tik jo pilo
tas Rimvydas Maciulevičius, o 
V. Daunys su kitais saugojo 
“Pepsi” baliono virvę, pririš
tą prie automobilio. Atrodo ta 
virvė atsikabino ar nutrūko ir 
balionas staiga pradėjo kilti 
su vieninteliu gondoloje buvu
siu įgulos nariu. V. Daunys su 
kitais įgulos nariais, laikyda
mi virvę, bandė sustabdyti grei
tą “Pepsi” baliono kilimą. Vir
vę laikiusieji įgulos nariai bu
vo atitraukti nuo žemės, bet tą 
virvę paleidę spėjo nušokti iš 
nedidelio aukščio. Tik vienas V. 
Daunys, atrodo, turintis mažiau
sią patirtį, laikėsi virvės ir su 
balionu kilo aukštyn. Jį, tik ba
lionui pasiekus šimto metrų 
aukštį, pastebėjo baliono kili
mą oro temperatūros pakeitimu 
mėginęs reguliuoti pilotas R. 
Maciulevičius. Tačiau tada jau 
buvo per vėlu. Pavargusiom ran
kom V. Daunys jau neturėjo jė
gų laikytis nei virvės, nei pa
krypusios gondolos, nei R. Ma
ciulevičiaus jam ištiestos ran
kos. Jis buvo rastas Vingio par
ko pakrašty tarp nulaužto lazdy
no šakų. Įvykis dabar tiriamas, 
ieškoma šios tragedijos priežas
čių.

PALAIDOTAS RUMŠIŠKĖSE
Žuvęs poetas Vaidotas Dau

nys gimė Rokiškyje 1958 m. sau
sio 2 d., mokėsi Rumšiškėse. 
1981 m. baigė lietuvių kalbos 
ir literatūros studijas Vilniaus 
universitete. 1981-87 m. velio
nis dirbo redaktoriumi “Perga
lės” žurnale, 1987-88 m. — 
“Žvaigždutės” vyr. redaktoriu
mi. Nuo 1988 m. jis leido “Kran
tų” kultūros žurnalą. Nuo 1994 
m. jam teko būti atgaivintos 
“Naujosios Romuvos” vyr. re
daktoriumi. Buvo išleidęs sa
vo poezijos knygą “Metų laikai”

(1985), su V. Baltyčiu — albu
mą “Vilnius. Vardas ir žodis” 
(1993). Jis taipgi įvairiuose 
leidiniuose spausdino ne tik 
savo eilėraščius, bet ir kriti
kos straipsnius bei kitus pub
licistinius rašinius. Savo skil
tį “Šeštoji diena” turėjo “Lie
tuvos ryte”. Paskutinėje “Šeš
tosios dienos” skiltyje dabar 
buvo rasti jo žodžiai: “Mirtis, 
pasirodo, nėra visagalė”. Šį sa
kinį iš tos skilties paskelbė “Lie
tuvos aidas”. Velionies turbūt 
labiausiai pasiges jo didelė 
penkių vaikų šeima. Jam skirtos 
gedulinės Mišios rugpjūčio 1 d. 
buvo atnašaujamos Vilniaus ka
tedroje, atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko Lietuvos rašytojų 
sąjungoje, laidotuvės — Rum
šiškių kapinėse.

NAUJAS VYSKUPAS
Tauragėje, Martyno Mažvydo 

šventovėje, liepos 29 d. įvyko 
VI-sis Lietuvos evangelikų liu
teronų sinodas, kuriame dalyva
vo 70 atstovų iš visų Lietuvos 
parapijų. Sinodu yra vadinamas 
dvasininkų ir pasauliečių susi
rinkimas Lietuvos evangelikų 
liuteronų bendrijos reikalams 
spręsti. Šiam sinodui jau 1994 
m. buvo pradėjęs ruoštis vysk. 
Jonas Kalvanas, miręs š. m. sau
sio 15 d. Pradėtą darbą tęsė ve
lionies vyskupo pagalbininkas 
Jonas Kalvanas, jn., jo sūnus. 
Alvydo Putelio pranešimu “Lie
tuvos aide”, sinode buvo priim
tas naujas Lietuvos evangelikų 
liuteronų bendrijos statutas, 
išrinkta naujoji konsistorija, 
turinti septynis dvasininkus 
ir keturis pasauliečius, suda
ryta revizijos komisija. Pagrin
dinis dėmesys teko naujo vys
kupo rinkimams. Juo buvo iš
rinktas velionies vyskupo sū
nus Jonas Kalvanas, jn. Jis yra 
baigęs Latvijos evangelikų liu
teronų teologijos seminariją. 
Antrasis kandidatas į vysku
pus buvo rinkimus pralaimėjęs 
kun. V. Aušra, teologijos stu
dijas neseniai baigęs JAV.

GRYBAIS DERLINGA VASARA
Grybų derliumi šią vasarą 

džiaugiasi ne tik Dzūkija, bet ir 
Rytų Aukštaitija. Jų supirkimo 
centru tapo buvusiame karinia
me Molėtų dalinyje įsikūrusi už
daroji akcinė bendrovė “Edel
weiss” (“edelveisas”). Algirdas 
Meilus, “Lietuvos aido” atsto
vas Molėtuose, skaitytojam pa
sakoja: “Čia mašinos su gelsvo
mis voveraitėmis rieda iš Anykš
čių, Ignalinos, Švenčionių, Za
rasų ir kitų Rytų Aukštaitijos 
rajonų. Per dieną supakuojama 
ir išsiunčiama į užsienį po ke
lias tonas grybų. Kur gausiau
siai voveraitės auga? Į šį klau
simą tikslaus atsakymo negausi
te. Kiekvienas grybautojas sten
giasi išsaugoti savo paslaptį. 
Tačiau daugiausia grybų prista
to Labanoro, Vidugirio, Šnieriš
kių, Poviliškių kaimų gyvento
jai. Moka jie grybauti, jiems ži
nomi miškai, grybingos vietos. 
Vienas labanorietis per dieną 
prirenka iki 7 kg voveraičių. 
Tuo negali pasigirti Molėtų 
miesto žmonės. Miškuose auga 
ir kitų grybų, bet nedaug. Dar 
neprasidėjo baravykų metas. 
Dygsta raudonviršiai, lepšės. 
Jų “Edelveisas” neperka, bet 
juos maloniai renka grybau
tojai”. v. Kst.

Trisdešimt trečiojoje “Romuvos” stovykloje (1995 m. liepos 30 - rugpjūčio 12 d.d.) v.s. kun. Ant. Saulaitis, SJ, 
Mišių metu stovyklautojams dalina šv. Komuniją. Dešinėj stovyklą aplankęs LSS tarybos pirmijos pirm. v.s. fil.
Kęstutis Ječius Nuotr. R. Kalendros

Ryžtingo laisvės kovotojo netekus
Negausus hamiltoniečių būre

lis atsisveikino su vienu pirmųjų 
nepriklausomos Lietuvos savano
rių krašto gynėjų a.a. Simu Tama
šausku (1900.XII.17 - 1995.VII.23). 
Velionis buvo kuklus, ilgo am
žiaus sulaukęs gilus savo tėvy
nės mylėtojas.

1918 m., kai Lietuva paskelbė 
nepriklausomybę ir ją ginti šau
kė savanorius, vienas jų buvo Si
mas Tamašauskas. Nepatyręs, 
mažai apmokytas ir prastai gink
luotas kartu su kitais jis kovojo 
su rusais, vokiečiais ir lenkais. 
Velioniui buvo įteiktas Savanorio 
medalis; jis taipgi medaliu buvo 
apdovanotas už pirmąjį Lietuvo-

Kai po penkiasdešimt metų teroro 
Sovietų Sąjunga pradėjo byrėti, 
ir Lietuva pirmoji pasipriešino 
sovietams, jis pasakė savo vaikai
čiui: “Arvydukai, pasakyk jiems 
ten Lietuvoje, kad, jei jiems rei
kia, aš esu pasiruošęs kovoti už 
Lietuvą...”

Iš Malartiko atsikėlė jis į Hamil
toną dėl amžiaus ir pašlijusios 
sveikatos. Nebegalėjo dalyvauti 
nė visuomeniniame gyvenime.

Per Rožinį laidotuvių koply
čioje nebuvo iškilmingų kalbų. 
Tik jo vaikaitis tarė trumpą, reikš
mingą žodį apie savo senelį. Per 
gedulines pamaldas Hamiltono

Aušros Vartų parapijos klebonas 
kun. J. Liauba, OFM, pasakė labai 
jautrų gilių minčių pamokslą.

Velionis palaidotas Šv. Jono lie
tuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont. 
šalia prieš dvejus metus mirusios 
žmonos Elenos. Liūdesyje liko vy
resnioji duktė su šeima, anksčiau 
Montrealyje mirusios jaunesnio
sios dukters šeima ir jau tik ma
žas giminių ir artimųjų būrelis. 
Kartu su jais liūdi Hamiltone, Ma- 
lartike bei kitose vietovėse gy
venę ir jį pažinoję tautiečiai. Vi
si lenkia galvas tam tauriam Lie
tuvos laisvės kariui-savanoriui.

Sulaukusį gilios senatvės a.a. 
Simą Tamašauską priglaudė sve
tinga Kanados žemė, tačiau min
tyse jis visada būdavo tėvynėje. RJB

® LIETUVIAI PASAULYJE

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

šeštadieniais 9 v.r.— 4 V.p.p.
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą • »/

SIUNTINIŲ, AUTOMOH1LIŲ ir US DOLERIŲ U
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

MŪSŲ KAINOS TORONTE: 
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $6,95 plius $10 pristatymas
arba
1 kg $ 1.1 5 plius $ 10 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.99 pilus $10 pristatymas

Pervedimas JAV Dol.:
_______________________ 4% pilus $14 pristatymas

Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir juos pristato 
adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje. 

Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai 
apdraudžiamas $ 60.00 sumai.

Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.

je sugautą priešo karo lėktuvą.
1939 m. jau būdamas 39 metų 

amžiaus, iš Kauno vėl išskubė
jo saugoti Lietuvos nuo lenkų. 
Pirmosios sovietų okupacijos me
tu buvo suimtas ir devynis mėne
sius žiauriai kankintas kalėji
me, iš kur pabėgo ir įsijungė į 
kovą už tėvynę. Nepraėjus metams, 
už pagalbą žydų šeimai jis buvo 
vokiečių suimtas ir tris mėnesius 
kentėjo kalėjime.

Velionis mylėjo savo tėvynę, vis
ką aukojo jos laisvei ir gėriui.

Stiprinami ryšiai
ARGENTINA. Dr. Vytautas 

A. Dambrava, Lietuvos ambasa
dorius Venezuela!, liepos 7-8 
d.d. dalyvavo perrinktojo Argen
tinos prezidento C. S. Menem 
inauguracijos iškilmėse. Po 
prisaikdinimo delegacijos, ku
rių buvo 111, turėjo progą da
lyvauti “Te Deum” pamaldose 
metropolijos katedroje. Par
lamento tarybos rūmuose dele
gacijos perdavė savo valstybių 
sveikinimus. Lietuvos ambasa
dorius dr. V. A. Dambrava dė
kodamas priminė prezidentui 
Menem, kad Argentina buvo 
viena pačių pirmųjų Lotynų 
Amerikos valstybių, pripaži
nusių Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą, ir perdavė Lie
tuvos prezidento norą aplanky
ti Argentiną.
Vakare delegacijos rinkosi 

į Colon teatrą išklausyti kon
certo, kuriame programą atliko 
orkestrai, baletas, choras. Po 
koncerto daugiau kaip du tūks
tančiai svečių dalyvavo prezi
dento surengtame priėmime.

Vizito proga ambasadorius su
sitiko su Argentinos lietuvių 
veikėjais, o vykdamas į Argenti
ną dienai buvo sustojęs Čilėje, 
kur dalyvavo šio krašto kongreso 
metinėje šventėje ir buvo pri
statytas prezidentui E. Frei 
Ruiz Tagle bei kitiems aukš
tiems pareigūnams. Čilės užsie
nio reikalų ministeris Insulza 
ta proga pareiškė pasitenkini
mą Lietuvos nusistatymu su Čile 
užmegzti ekonominius bei kultū
rinius ryšius. Inf.

Windsor, Ontario
METINIS BENDRUOMENĖS 

POBŪVIS, suruoštas apylinkės 
valdybos, įvyko liepos 30 d. Buvo 
miela savųjų tarpe pabendrauti,

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

g Sudbury

a

Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Ontario

m a

Veiklios Hamiltono Vysk. M. Valančiaus mokyklos tėvų komiteto darbuotojos: 
(iš kairės) Siga Erickson, Virginija Tirilienė, Danutė Račkuvienė, Vilma 
Slavickienė ir Audra Keliačienė Nuotr. K. Račkaus

pasivaišinti, pasikalbėti ir kas 
norėjo, galėjb sa'Vd laimę išban
dyti loterijoje. Tačiau nenoromis 
prisiminė, kad dar ne taip senai, 
per tokius renginius susirinkdavo 
tiek svečių, kad vos tilpdavo. 
Skambėjo dainos, girdėjosi juo
kas, o veiduose - tik šypsniai. Lai
kas pakeitė gyvenimą, įsiviešpa
tavo kitos nuotaikos. Todėl pobū
vyje buvo ramu, lyg kažkoks susi
rūpinimas lydėjo.

Dalyviai lieka dėkingi darbš
čiai valdybai už pastangas suruo- 
šiant šį tradicinį pobūvį. Kol bus 
tokių pasiaukojančių, tol mūsų 
maža lietuvių kolonija gyvuos.

DR. Č. KURAS mielai sutiko ir 
toliau atstovauti mūsų apylinkei 
sekančioje Kanados liet, bendruo
menės taryboje. Atrodo, neatsira
dus kito kandidato, rinkimai sa
vaime atpuls.

MŪSŲ PARAPIJOS BUTAS šiuo 
laiku tuščias, ieškoma padoraus 
nuomininko už žeiną nuomos kai
ną. Kreiptis pas Romą Dumčių 
tel. 519 948-2378. g Barisienė

Hamilton, Ontario
“GINTARAS” LIETUVIŲ VASA

ROS DIENINĖ STOVYKLA, bai
gėsi liepos mėnesio gale. Stovyk- 
lautojai/ės mielai dalyvavo spor
to, tautosakos ir viduramžių isto
rijos pamokose. Vyko į Hamiltono 
Vaikų muziejaus Gage parką ir 
“Rambyno” lietuvių pensininkų 
namus, kur suvaidino veikalą 
“Jūratė ir Kastytis” bei pravedė 
dainas. Taip pat vyko į Hamiltono 
lietuvių kredito kooperatyvą “Tal
ka”, kur buvo labai gražiai pri
imti ir apžiūrėjo bankelį. Šiaulių 
miesto meras Alfredas Lankaus
kas aplankė stovyklą ir pakvie
tė visus į Šiaulius. Onutė Stane
vičiūtė buvo vyriausia vadovė, 
o Ievutė Godelytė, Virginija ir 
Julytė Enskaitytės entuziastin
gai jai padėjo. “Gintaro” vasaros 
stovykla praėjo labai smagiai O.S.

Mokslininkų svarstytos 
Vilniuje

Devintasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyks 1995 m. 
lapkričio 22-25 d.d. Vilniuje. 
Globoja Lietuvos mokslininkų 
sąjunga. Jau sudarytas orga
nizacinis komitetas, kuriam 
vadovauja prof. Kazimieras 
Pyragas, pavaduotojas dr. 
Juras Ulbikas.

Pranešimų tezes (1 ar 2 ma
šinraščio puslapių) iki š.m. 
rugsėjo 30 d. prašome siųsti 
elektroniniu paštu: mkste- 
zes@uj.pfi.lt ir autoriaus nuo
trauką (juoda-balta 4x6 cm) 
arba ir spaudai parengtą tezių 
tekstą adresu: Studentų g. 39, 
VPU Teorinės fizikos katedra, 
2034 Vilnius. Ryšys su organi
zaciniu komitetu elektroniniu 
paštu: mks95@ uj.pfi.lt.

Dėl smulkesnės informaci
jos apie šį simpoziumą Lietu
voje prašome kreiptis į arch. 
Albertą Kerelį, 9525 S. 79th 
Ave., Hickory Hills, IL 60457. 
(Tel. 708 599-2000). Organizuo
jama bendra išvyka su sve
čiais per Travel Advisers ke
lionių biurą. Dešimtoji tokia 
konferencija yra numatoma 
Čikagoje 1997 m. Inf.

JA Valstybės
Niujorke jau anksčiau pradėjo 

organizuotis naujieji ateiviai 
iš nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos. Čikagoje jie pajudėjo 
vėliau. Tačiau ir čia yra daug, 
norinčių įsitvirtinti nuolati
niam gyvenimui, pasinaudojant 
ankstesnių ateivių pokarine 
patirtim ir pagalba. Jungties 
centru jau yra tapusi fotome
nininko Algimanto Kezio “Ga
lerija” bei jos renginiai. Lie
pos 9 d. ten įvykusiame susiti
kime dalyvavo pusšimtis naujų
jų ateivių, beveik vienbalsiai 
norėjusių įsijungti į JAV LB. 
Tačiau taipgi buvo pabrėžtas ir 
noras išsaugoti autonomišku
mą. Šiame susirinkime buvo su
daryta koordinacinė grupė, no
rinti rasti pagrindines veiklos 
gaires. Šios grupės nariai Gin
taras Tarnauskas, Angelė Pau- 
laitienė ir Arvydas Reneckis 
kalbėjo apie pagrindinius nau
jausios ateivių kartos socia
linio bei kultūrinio gyvenimo 
reikalus. Naujiems atvykėliams 
pradžioje sunku orientuotis 
kitokiuose gyvenimo vingiuose. 
Tačiau ši naujųjų ateivių kar
ta jau turi jai vienai būdin
gą gyvenimo patirtį. Ji žada 
kreiptis į visus tautiečius, 
prašydama jų pasidalijimo nuo
monėmis ir pasiūlymais. Bus 
ieškoma būdų padėti viens ki
tam. Galvojama net ir apie in
formacinio centro įsteigimą. 
Pasiūlymai bus pateikti vėliau 
sušauktam bendram susirinki
mui. Diskusijos bus plačiau 
aprašytos spaudoje ir paskleis
tos radijo bangomis.

Čikagietis žurnalistas Vytau
tas Zalatorius, kadaise “TŽ” sa
vaitraštyje turėjęs savo skyrių 
“Naujosios valstybės”, jau dau
giau kaip trejus metus gyvena 
ir dirba Lietuvoje. Žurnalisti
kos studijas jis yra baigęs 
Northwestern universitete, po
litinių mokslų magistro laips
nį gavęs Čikagos universitete. 
Žurnalistika Lietuvoje dabar 
nesiverčia, turėdamas kitą dar
bą. Susitikimą su juo liepos 16 
d. surengė visuomenininkas dr. 
Petras Kisielius. Apie V. Zala
toriaus pasidalijimą mintimis 
Čikagos “Drauge” rašė E. Šulai- 
tis. Gyvenimo lygis Lietuvoje 
esąs kritęs, bet keltis pamažu 
pradeda kultūrinė veikla. Pa
sak V. Zalatoriaus ir E. Šulai- 
čio, labiausiai į akis krinta 
visokie reketininkai, gaunan
tys duoklę iš prekybininkų. At
rodo, jiems geriau tiko lietu
vių kalboje jau įsipilietinęs iš 
Čikagos atkeliavęs gangsterio 
terminas. V. Zalatorius Čika
gon buvo grįžęs švęsti 64-tojo 
savo gimtadienio.

Australija
Karaliaus Mindaugo karūna

vimą ir Lietuvos valstybės die
ną Melburno lietuviai paminėjo 
liepos 9. Minėjimas buvo pra
dėtas kun. dr. Prano Dauknio 
atnašautomis Mišiomis Švč. Ma
rijos Jūrų Žvaigždės šventovė
je. Mišiose lietuvių organiza
cijos dalyvavo su savo vėliavo
mis. Po pietų pertraukos Lie
tuvių namuose oficialiajai mi
nėjimo daliai buvo persikelta 
koncertų salėn. Susirinkusius 
minėjimo dalyvius pasveikino 
ALB Melburno naujosios valdy
bos pirm. Kazys Zdanius. Pa
skaitininku pakviestas Lietu

vos garbės konsulas Kęstutis 
Lynikas aptarė karaliaus Min
daugo pasiektą laimėjimą. Pa
prašytas ALB apylinkės pirm. 
K. Zdaniaus, garbės konsulas 
K. Lynikas, grįžęs iš viešna
gės Lietuvoje, paskaitą papil
dė atsivežtais įspūdžiais. Be
ne įdomiausia jo pastaba lie
tė užsieniečius, kurie yra su
sižavėję Lietuvos universite
tais ir į juos mokytis siunčia 
savo vaikus. Eilėraščiais mi- 
nėjiman įsijungė poezijos ve
teranas Juozas Mikštas. Muzi
kinei “Gintaro” dainų ir šokių 
ansamblio daliai vadovavo Da
na Levickienė, choreografinei 
— Dalia Antanaitienė.

Britanija
Lietuvių sodyba Headley Par

ke nuo š. m. liepos 1 d. turi nau
jus vedėjus — Paulių ir Birutę 
Dobrovolskius. Paulius yra vieš
bučių vedybos bei kulinarijos 
specialistas, o Birutė klientų 
aptarnavimo specialistė. Šiam 
darbui jie su šeima atvyko iš 
Cumbrijos vietovės Šiaurinėje 
Anglijoje. DBLS centro valdy
ba liepos 2 d. surengė išleis
tuves laikinai vedėjos parei
gas ėjusiai Veronikai Jurienei. 
Jai buvo padėkota už nuoširdų 
darbą nuo 1994 m. gruodžio mė
nesio. Tikimasi, kad naujieji 
vedėjai Lietuvių sodybon su
trauks daugiau klientų. Jiems 
siūlomi ir lietuviški patieka
lai. Tad, atrodo, domimasi ir 
lietuviška klientūra.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zija, pernai gyveniman išleidusi 
devynis abiturientus, šiemet 
atsisveikino su keturiolika. 
Šiemetinę devynių abiturientų 
išeivijos vaikų grupę sudarė: 
Daina Schusterytė, Zita Kale
sinskaitė, Živilė Galinskaitė, 
Tanja Gebhauer, Elvira Kalvė- 
naitė, Renius Klimaitis, Edi
ta Lorencaitė, Tomas Pienius 
ir Jutra Wieberneityte, penkių 
iš Lietuvos — Antanas Kar
čiauskas, Justinas Čekuolis, 
Kazimieras Kaminskas, Rytis 
Medžius ir Rasa Slankauskai- 
tė. Abiturientų išleistuvėms 
birželio 16 d. buvo surengta 
iškilminga vakarienė.’ Daly
vius su jais supažindino gim
nazijos direktorius Andrius 
Šmitas. Abiturientus sveiki
no klasės auklėtoja L. Manss. 
VLB krašto valdybos pirm. Ar
minas Lipšys, mokytoja Marija 
DambriūnaitėyŠmitienė. Padė
kos žodį tarė abiturientės Dai
na Schusterytė ir Zita Kalesins
kaitė.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik del informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collmgwo- 
odo apylinkėse kreipki
tės t A .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.^

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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!

^rp a y a » LIETUVIŲ KREDITO 1 ALKA 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 ........... 6.25%
2 m. term.indėlius ......... 6.50%
3 m. term.indėlius ...........6.75%
4 m. term.indėlius ...........7.00%
5 m. term.indėlius ......... 7.25%
RRSPirRRIF
(Variable) ........................  3.50%
1 m.ind..............................  6.25%
2 m.ind..............................  6.50%
3 m.ind................................ 6.75%
4 m.ind................................ 7.00%
5 m.ind................................ 7.25%

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

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

mailto:mkste-zes@uj.pfi.lt
uj.pfi.lt


Palaimintojo Matulaičio pėdsakai
Mokėsi ir ilgą laiką darbavosi Lenkijoje, bet nenutauto - liko ištikimas savajai lietuvių tautai

VACLOVAS ALIULIS, MIC, 
Roma

Jurgio Matulaičio jaunystė 
sutampa su tautiniu lietuvių 
atgimimu paskutiniame XIX 
amžiaus ketvirtyje. Gimęs ir 
augęs lietuvių valstiečių šei
moje, jaunasis Jurgis neslėpė 
savo tautybės, įstojęs į kunigų 
seminariją Kielcuose, Lenki
joje, taip pat carų Rusijos pa
vergtoje. Lietuviška pavardė 
Matulaitis buvo sulenkinta į 
Matulewicz, bet sąmonė nepa
sikeitė. Kurso draugas, vėliau 
Siedlcų vyskupas Henryk Pr- 
zezdziecki atsimena: “Mes 
žinojome, kad jis yra lietuvis. 
Mes gerbėme jo jausmus, jis 
gerbė mūsų. Mes jame mylėjo
me Lietuvą, jis mumyse - Len-
kiją, abi bendrai kenčiančias 
ir bendrai persekiojamas”. 
1897.09.25 rašytame į JAV laiš
ke savo kaimynui, Marijampo
lės gimnazijos laikų draugui 
Vincui Šlekiui, Jurgis nostal
giškai prisimena paskutines 
kartu praleistas (1895 m.) vasa
ros atostogas, kad drauge sva
jojo apie tarnavimą Lietuvai, 
kuri turėjo atgimti “ten, kur 
Nemunėlis, kur Dauguva, kur 
Vilija teka, kur Kaunas ir Vil
nius ir kur mūs broleliai Lie
tuvoje vargsta”.

Kunigams
Studentas ir subdiakonas 

Jurgis St. Petersburge 1897 m. 
parašė plačią studiją “Keli 
žodžiai mūsų kunigėliams”. 
Po keleto metų ji buvo išspaus
dinta Amerikos lietuvių išei
vių spaudoje. Joje dalijasi 
samprotavimais iš susitikimų 
su seminaristais ir jaunesniai
siais kunigais, sugrįžus į tėvy
nę per atostogas. Šią studiją 
galima pavadinti jo Credo - 
įsitikinimų santrauka dėl ku
nigo tautinio bei visuomeni
nio veikimo, pirmiausia reli
giniais motyvais. “Jau taip 
Dievo leista, kad žmonės skirs
tytųsi į tautas... Tautos pasau
lyje yra de iure naturae (pa
gal prigimtinę teisę). Bažny
čia gi niekad nekelia rankos 
prieš žmogaus gymį (kilmę), tik 
jį tobulina, pašvenčia, kelia 
aukštyn Dievop. Taigi tautų 
naikinti nevalia”.

Kas yra tėvynė?
Toliau tame pačiame straips

nyje klausia ir atsako: “Kas 
yra tėvynė? Ar tik toji žemė, 
kur esame gimę ir kur vėliau 
ilsėsis mūsų kaulai? Ne, nes 
pirm visko jos dvasiški turtai, 
jos tiesos, laisvė, papročiai, 
padavimai ir toji kalba, kurios 
mus išmokino motina, ir tie 
broliai, tarp kurių gyvename, 
ir toji katalikų tikyba, kurią 
mums po savo galvos paliko 
tėvai. Ar krikščionis gali my
lėti tėvynę? Ne tik gali, bet ir 
privalo, nes tą meilę Dievas 
įdiegė žmonių širdysna, o Kris
tus ne tik kad neatmetė, bet ją 
žodžiu ir pavyzdžiu patvirtino. 
Ir taip, jei tėvynės meilė yra 
dora (dorybė), įsakymas, tai 
kunigas privalo mylėti tėvynę, 
tik turi pats žiūrėti, kad toji 
meilė būtų šventa. Mylėti tė
vynę tai nereiškia neapkęsti

kitų tautų. Bažnyčia nėra vieta 
varinėti politinius siekimus”.

Toliau įrodinėja, kad kuni
gas privalo Dievo žodį garsin
ti gimtąja klausytojų, o ne sa
vo kalba, nes Bažnyčia yra vi
suotinė ir visų tautų globėja. 
Ragina branginti savo tautos 
kalbą, nes ji yra kaip kraujas 
žmogaus kūne: ištekink iš jo 
kraują, ir žmogus miršta, atimk 
iš tautos kalbą, ir tautos nėra. 
Todėl įsakmiai pabrėžia, kad 
stengtumės savo kalbą išmokti 
kuo geriausiai ir kuo gražiau
siai. Pats paisė grožio kalbose 
kurias vartojo: lietuvių, lenkų, 
rusų, lotynų ir kt.

Liaudis ir mokytieji
Jurgis apgailestauja apverk

tiną būklę liaudies, apskritai 
iš tradicijos prisirišusios prie 
katalikybės, deja, veikiamos 
tų inteligentų, kurie iš prie
šiškų Bažnyčiai universitetų 
išsineša nepalankų jai nusis
tatymą ir paskui sėja jo sėk
las liaudyje. Kunigai turi su 
ta “naująja dvasia” kovoti ne 
tuščiais žodžiais, ne neapy
kanta, ne paniekinančiu ran
kos mostelėjimu, ne asmens 
užgauliojimu, bet pozityvia 
jų idėjų kritika: kas joje yra 
gero, kelti, kas iškreipta, ati
tiesti, o kas pikto - išrauti, 
išdildyti. Nenaikinti savo tau
tos idealų, o juos pakrikštyti, 
pašventinti, auginti taip, kad 
iš to būtų Dievui garbė ir žmo
nėms nauda.

Įtikinėdamas kunigus laiky
tis Katalikų Bažnyčios vieny
bės prieš valdžios pastangas 
patraukti gyventojus į pravos- 
laviją ir surusinti, Matulaitis 
priešinasi ir polonizacijai, į 
kurią buvo linkusi dalis dvasi
ninkijos. Jis rašo: “Bent kartą 
liaukimės su tais lenkiškais 
sapnais bei svajonėmis. Ge
riau būkime tuo, kuo mus Die
vas sutvėrė. Lietuvišką duo
nelę valgome, tai nesigėdin- 
kime ir lietuviškai kalbėti”.

Brandos amžiuje
Čia labai trumpai atpasa

kota jaunystės metų studija 
ne tik rodo, koks buvo jauno
jo Jurgio nusistatymas, kuriam 
jis liko ištikimas darbais ir 
žodžiais per visą gyvenimą, 
bet ir iš dalies atsako į klau
simą apie palaimintojo Jurgio 

pėdsakus Lietuvos Bažnyčio
je, lietuviškojoje katalikybė
je. Šviesaus ir gerbiamo kuni
go profesoriaus, paskui vys
kupo ir arkivyskupo išmintin
ga ir giliai katalikiška laiky
sena darė ir tebedaro įtaką 
daugumui Lietuvos klero ir 
katalikiškosios visuomenės. 
Žadina mūsų ištikimybę šven
tajai Bažnyčiai ir savo tautai, 
o kartu įspėja vengti perdėto 
nacionalizmo. Kaip kitados, 
taip ir dabar tauta, ypač ne
laisvės ir priespaudos metais, 
Katalikų Bažnyčioje mato iš
tvermingą savo egzistencijos 
ir savo aukščiausiųjų verty
bių gynėją.

Socialinėje veikloje
Tėvas Jurgis buvo ne tik teo- 

logas, asketas ir patriotas. Jis 
buvo ir žymus katalikų veiki
mo socialinėje dirvoje teore
tikas ir praktikas. Tarp ko kita, 
vyskupo Jurgio dėka Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia atliko savo
uždavinį skleisti katalikišką
ją socialinę doktriną ir prisi
dėjo prie jos įgyvendinimo. 
Iki pat sovietinės okupacijos, 
o paskui išeivijoje katalikų 
visuomenės sąjūdžiuose ryš
kų vaidmenį vaidino kunigai 
ir pasauliečiai, kuriuos paža
dino į visuomenės darbą tėvas 
Jurgis savo paskaitomis St. 
Petersburge ir Kaune, o pas
kui jų mokiniai. Taip pat ge
rai suorganizuota pirmosios 
nepriklausomybės metu Kata
likų akcija Lietuvoje daug ko 
mokėsi iš jo. Ir daug laiko po 
jo mirties praėjus, žymūs ka
talikų organizacijų veikėjai, 
kaip profesoriai Stasys Šal
kauskis ir Pranas Dovydaitis 
(sovietų kalėjimo kankinys), 
iškilus keblioms problemoms, 
vienas kitą klausdavo: “O kaip 
dabar pasielgtų Matulevičius?” 
Palaimintojo Jurgio gyveni

mas yra ryškus pavyzdys, kaip 
šventas žmogus gali savyje ir 
savo veikloje suvienyti didelę 
krikščionišką Dievo ir artimo 
meilę, pasiaukojamą darbą 
įvairių tautybių žmonių orumo 
ir išganymo vardan su gražiu 
tarnavimu tėvynei ir savo tąu- 
tai. Dievo malonė įkvėpė mū
sų palaimintąjį taip gyventi 
ir darbuotis, o jo tarnystę pa
darė vaisingą ilgiems laikams.

SOVIETŲ SUNAIKINTO PUPĖNŲ KAIMO (Kėdainių rajonas) vietoje 
išlikę palikuonys 1995 m. pastatė paminklą-akmenį su įrašu “Čia buvo 
Pupėnų kaimas”. 1989 m. toje vietoje buvo pasodinti 24 ąžuoliukai (po vieną 
nuo kiekvienos sodybos), bet piktadariai juos sunaikino. Akmeninis 
paminklas buvo pašventintas 1995 m. birželio 24 d.

Vienas iš Lietuvos praeitį primenančių paminklų - Raudonės pilis ant
Nemuno kranto, daug kartų perstatyta, ėjusi iš rankų į rankas kaip didikų 
gyvenvietė

Tarptautinės organizacijos pagalba Lietuvai
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija, įsteigta Kanadoje

prieš 50 metų, teikia pagalbą ir Lietuvai žemės ūkio srityje

ALGIRDAS ŽEMAITIS, 
Lietuvos ambasadorius JT Romoje

Tuo metu, kai JT Maisto ir 
žemės ūkio organizacija (Food 
and Agriculture Organization 
of the United Nations - FAO) 
buvo įsteigta Kvebeke (Kana
doje) 1945 m. spalio 16 d. 
(aštuonias dienas prieš JT 
įsteigimą) 44 valstybių (dabar 
FAO priklauso 173 valstybės) 
kaip autonominė pasaulinė 
organizacija, pasaulis buvo 
skirtingas nuo dabartinio. 
Po II Pasaulinio karo milijo
nai žmonių kentėjo nuo bado 
ir nepakankamos mitybos, dau
gelyje šalių žemės ūkio sek
torius buvo sutrikdytas. Dau
gelyje valstybių maisto vie
nam gyventojui teko žymiai 
mažiau nei prieš karą.

Dabar, trečiojo tūkstantme
čio priešaušryje, pagaminama 
pakankamai maisto pasauliui 
išmaitinti. Per paskutinius 
dešimtmečius pasiekta įspū
dinga pažanga: šiuo metu pa
saulyje vienan. gyventojui pa
gaminama 18% daugiau maisto 
negu prieš.3Q.«netų. Daugumoje 
besiplėtojančių šalių mityba 
pagerėjo.

Tačiau nėra pagrindo nusi

raminti, kadangi yra daug ša
lių, kurios vargu ar bepadarė 
kokią pažangą. Apie 800 mili
jonų žmonių besiplėtojančia- 
me pasaulyje yra chroniškai 
nedavalgę - suvartoja per ma
žai maisto net elementariau
sioms energijos reikmėms pa
tenkinti. Beveik 200 milijonų 
vaikų mažesnių nei 5 metai, 
kenčia nuo aštraus ar chroniš
ko baltymų energijos trūkumo. 
Vienas milijardas žmonių gy
vena skurde.

Pagal FAO, 87 valstybės pa
tenka į žemas pajamas gaunan
čių ir nepakankamai maisto 
turinčių šalių sąrašą su me
tinėmis pajamomis vienam gy
ventojui mažesnėmis nei 5,380 
litų (Afrikoje - 44, Azijoje ir 
Ramiajame vandenyne - 23, 
Lotynų Amerikoje bei Karibų 
salyne - 9 šalys). Šis statusas 
taikomas taip pat Albanijai, 
Armėnijai, Azerbaidžanui, 
Gruzijai, Kirgizijai, Makedo
nijai, Moldovai, Rumunijai, 
Tadžikistanui, Turkmenista- 
nui ir Uzbekistanui. Manoma, 
kad besiplėtojančio pasaulio 
maisto trūkumas augs ir kad 
jis kaip visuma iš maisto 
eksportuotojo taps importuo
toju.

Per paskutinius 50 metų FAO 
padėjo šalims - jos narėms di
dinti maisto gamybą. Tai nega
lėtų būti pasiekta vien tik įgy
vendinant naujas technologi
jas. Reikalingos politika bei 
institucijos, kurios skatintų 
žemdirbius gaminti daugiau 
maisto, aprūpinti reikiamu 
laiku pesticidais, trąšomis, 
technika ir t.t. ir įgalinti 
parduoti gaminius pelninga 
kaina.

Daugumos vargingųjų besi- 
plėtojančiose šalyse uždar
bis priklauso nuo žemės ūkio. 
Todėl maisto pramonės ir že
mės ūkio augimas ir toliau bus 
pagrindinė priemonė, lengvi
nanti skurdą ir gerinanti mi
tybą.

Žemės ūkio plėtra ir intensy
vėjimas, siekiant pagaminti 
daugiau maisto, gauti daugiau 
pajamų gali būti dviašmenis

Tėviškės žiburiai • 1995. VIII. 22 - Nr. 34 (2373) « psl. 5

Keisti įvykiai Amerikoje
Už 40 metų baltieji JAV-se liks mažuma?

HENRIKAS KUDREIKIS

Amerikos imigracijos tar
nyba šiandie ne baltųjų ranko
se. Tautinės mažumos nustato 
imigrantų skaičių ir jų rasi
nę rūšį. Azijiečiai ir juoda
odžiai kas mėnesį atplaukia 
dešimtimis tūkstančių. Kinie
čiai, siamiečiai, korėjiečiai, 
vietnamiečiai, filipiniečiai, 
arabai, juodaodžiai iš Haiti, 
Karibų salų, Pietų Amerikos, 
kubiečiai, meksikiečiai. Nie
kas jų neskaičiuoja. Vien į 
Kaliforniją nelegaliai įlenda 
10-20,000 kas mėnesį. Tik prie 
sienos sugautus galima grąžin
ti atgal. Palikę pasienio sri
tį jie tampa nuolatiniais gy
ventojais, apsaugoti įstatymų.

Meksikiečių organizacijos 
parūpina advokatus, o nelega
lios grupės už 12 dol. parūpina 
socialinės draudos kortelę, už 
25-35 dol. šoferio liudijimą. 
Tai tiek dokumentacijos ir te
reikia čia, nes Amerika neturi 
asmeninio dokumento.

Mano gyvenamojo miesto jau 
beveik pusė yra vad. čikanai 
(meksikiečiai). Jų 90% yra nele
galūs ateiviai. Tačiau nė vieno 
jų niekas nėra deportavęs. Jie 
visi gauna darbus greičiau ne
gu mes baltieji, nes pagal vad. 
lygybės (affirmative action) 
įstatymą, moterys, juodaodžiai 
ir čikanai turi pirmenybę prak
tiškai visur.

Taip pat jiems išmokamos 
labdaros (welfare) ir sociali
nės draudos pašalpos. Ligoni
nės ir mokyklos - nemokamai. 
Bet koks bandymas tai pakeis
ti (pvz. Kalifornijoje) sutinka
mas šauksmais rasizmas, dis
kriminacija, daugiausia civili
nių teisių organizacijų ir tiky
binių bendruomenių. Kalifor
nijos valstija dėl nepakelia
mų išlaidų stovi prie bankro
to bedugnės. Nelegalių meksi
kiečių moterų gimdymo išlai
dos Kalifornijos ligoninėms 
kainuoja 1.5 bil. dolerių. Ki
tos nelegalių ateivių išlaidos - 

kardas. Sumažindamas bado 
problemą, jis gali pakenkti 
gamtiniams ištekliams - žemei 
ir vandeniui, nuo kurių pri
klausys ateities kartų gyveni
mas. Dėl šios priežasties eko
logiškas ir išteklius tausojan
tis augimas yra FAO programų 
ir politikos žemės ūkyje, miš
kininkystėje ir žuvininkystėje 
rūpestis. Pavyzdžiui, FAO pro
paguoja kenkėjų kontrolės ir 
augalų apsaugos sistemas, ku
rios turi minimalią įtaką eko
logijai, vartoja mažai pestici
dų, pirmenybę teikia natūra
lioms kenkėjų kontrolės ir dir
vos derlingumo padidinimo 
metodams.

Pataruoju metu Vidurio ir 
Rytų Europos šalys patiria 
sunkų perėjimo laikotarpį 
sugriuvus centralizuotai eko
nomikai. FAO padeda šioms 
šalims pertvarkyti žemės ūkį, 
miškininkystę ir žuvininkys
tę, teikdama patarimus poli
tikos srityje, institucijų stei
gime, padėdama plėtoti žmo
giškuosius išteklius. FAO taip

(Nukelta į 6-tą psl.)

3 bil. per metus. Viskas gula 
ant mokesčių mokėtojų pečių.

Neseniai pasirodžiusi anglo 
ateivio Peter Brimelow knyga 
“Alien Nation” sukrėtė bal
tuosius. Jau nuo 1965 m. imig
racijos įstatymai pritaikyti 
juodaodžių ir lotynų priėmi
mui, o europiečiams vartai 
užkelti. Pasak Brimelow’o ir 
kitų tautybių žinovų, apie 2030- 
2040 metus baltieji Amerikoje 
taps mažuma. Didžiausia tau
tinė grupė bus juodaodžiai, 
sekanti - lotynai, nes jų gimi
mų skaičius pralenkia baltuo
sius keliais šimtais nuošimčių.

Bet kam laukti 35-40 metų! 
Pasak grupinių laikraščių žur
nalisto Murchison, juodaodžiai 
Amerikoje elgiasi taip, lyg jie 
sudarytų 100% Amerikos. Pa
grindinės sporto šakos, sporto 
milijonieriai - juodaodžiai. 
Nėra nė vienos televizijos 
programos ar filmo, kur nebū
tų negrų pagrindiniuose vaid
menyse. Pažiūrėkite į televi
zijos reklamas! Prezidento 
Clinton’o vyriausybės kabi
netas - didelė dalis - juoda
odžiai. Taip pat demokratų 
partijos vadovybė. Federaci
niai, valstijos ir miestų dar
bai - visų pirma juodiesiems. 
Pakėlimai kariuomenėje ar po
licijoje - pirmenybė juodie
siems. Kitaip - gresia teismas. 
Bet iš tikrųjų kol kas juodie
ji sudaro tik 17-18% visos Ame
rikos gyventojų.

Problemos kariuomenėje
Nors aukštieji Amerikos 

generolai politiniais sumeti
mais apie moterų padėtį kovos 
daliniuose skelbia ką kitą, 
tačiau visa eilė žurnalistų, 
ypač moterys - Phylis Schlaf
ly, Susanne Fields, Mona Cha- 
ren iškelia kai kuriuos teisy
bės faktus. Žinoma, katalikų 
rašytoja Schlafly sako, kad 
Pentagonas viešai pažadėjęs 
kovos daliniuose moterims 
parūpinti atskiras patalpas. 
Šiandien pažadas sulaužytas: 
Haiti akcijoje moterys guli su 
vyrais tose pačiose palapinėse 
ir naudojasi tomis pačiomis 
prausyklomis. Žurnalistė Su
zanne Fields atidengia doros 
pažeidimus.

Nauja karių ir civilių orga
nizacija “Promise keepers” 
pirmame savo sąskrydyje Va
šingtone (50,000 vyrų) RFK 
stadione prisiekė Dievui, kad 
išlaikys pažadą - jų žmonos ir 
vaikai išliks padorūs.

Kenneth Carhuff, pasižymė
jęs laivyno karininkas, priva
taus pasikalbėjimo metu savo 
tiesioginiam viršininkui pasa
kė, kad jo religinės pažiūros 
kelia abejonių dėl moterų tin
kamumo kovos tarnybai, ta
čiau pridūrė, kad jis toliau 
vykdys visus savo viršininkų 
įsakymus. JAV kongreso kari
nio komiteto atstovė Pat Schro
eder reikalauja atleisti iš ka
rinės tarnybos visus, kurie ne
tiki moterų tinkamumu kovos 
tarnyboms. Mat daugelis akty
vios tarnybos karininkų mano, 
jog moterų skyrimas į kovos 
dalinius yra politinio pobū
džio, ir tai sumažina Amerikos 
karinio parengimo kokybę.

NORDLAND EXPRESS rj A RA D Perke,kite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
f* rĮ čekiu ar pinigine perlaida

Nemokamas siuntinių 
paėmimas

Toronte ir apylinkėse susitarus 
tel. 535-5000

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

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

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

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

Už pietinės Ontario 
provincijos ribų

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

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

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

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

I
I
I
I
j Perkėlimo suma
i

{ Perkėlimo mokestis - 4%
i

j Pristatymas
i

JAV dol. Kan. dol.

....12.00. ....15.00

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).
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Viso

Siuntėjas:..................................................
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Tel: .....................................................

Gavėjas ;

Tel:

r

Išrašykite čeki 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

Draudžiama giesmė mokykloje
Keisti dalykai dėjosi š.m. 

pavasarį Salt Lake City West 
aukštesnioje mokykloje. JAV 
apygardos federacinis teisė
jas Thomas Green uždraudė 
mokyklos baigimo išleistuvė
se giedoti dvi giesmes, nes 
jose minimas “Lord” ir “God”. 
Mat moksleivė Rachel Bauch- 
man ir jos tėvai žydai įteikė 
protestą, esą giesmėse mini
mas “Lord” ir “God” yra krikš
čionių, taigi pažeidžia pirmą 
konstitucijos straipsnį.

Iškilmių metu vienas iš bai
giančiųjų mokyklą, pavarde 
William Badger, užšoko ant 
scenos, pakvietė chorą ir tė
vus giedoti vieną iš uždraus
tųjų giesmių “Friends”, ku
rios dalis paimta iš Senojo 
Testamento. Mokyklos vedėjas 
Bill Benton bandė giedojimą 
sustabdyti. Moksleivį Badger 
mokyklos policija nustūmė nuo 
scenos. Baigimo pažymėjimas 
jam sulaikytas.

Triukšmas tuo nesibaigė vie
šojoje West mokykloje. Vado
vybė tikrina garsinę vaizda
juostę. Minėtą giesmę giedo
ję mokiniai bus nubausti.

“George Orwell vad. ‘galvo
jimo’ politika iš Sovietų Są
jungos atkėliavo į JAV Utah 
valstiją” - rašo žurnalistas 
Cal Thomas.



Panemunės pilies bokštas laukia lankytojų Nuotr. Alf. Laučkos

Lietuviškumą gaivinantis užmojis
Koncertai ir paskaitos Karaliaučiaus srities lietuviams, gyvenantiems nusiaubtame 

krašte rusiškoje apsuptyje

Tarptautinės organizacijos pagalba...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

pat skatina regioninį bend
radarbiavimą, ekologiškus 
ūkininkavimo metodus, žem
dirbių dalyvavimą sudarant 
plėtros planus ir moterų vaid
mens stiprinimą.

Lietuva tapo FAO nare 1991 
m. pabaigoje. Ji, kaip ir Esti
ja bei Latvija, padarė nemažą 
pažangą pereidama į demokra
tinę ir į rinką orientuotą 
sistemą. Lietuva turėjo įvai
rią ekonomiką, o jos žemės ūkis 
buvo gan derlus pagal sovie
tinius standartus. Tačiau pri
vatiems šeimyniniams ūkiams 
ir toliau labai trūksta techni
kos, trąšų, pesticidų ir lėšų 
sėkmingam ūkininkavimui.

FAO veikla Lietuvoje yra 
įvairialypė. 1993 m., FAO pra
dėjo 760.000 litų projektą mais
to kontrolės stiprinimui. Tiks
las yra įsteigti centralizuotą

Realtor-Member 
—FAX 416 763-5097 

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) 

maisto kontrolės sistemą, pa
gerinti maisto inspekcijos ir 
laboratorijų veiksmingumą. 
FAO taip pat padeda Lietuvai 
sudaryti valstybinį sėklų pla
ną ir plėtoti sėklų pramonę. 
Prezidentūros prašymu, FAO 
suorganizavo stambią konfe
renciją užsieniečių žemės nuo
savybės klausimu. Taip pat 
skubi pagalba buvo suteikta 
kovai prieš miško kenkėjus. 
Dvylika Lietuvos bibliotekų 
gauna nemokamai visus FAO 
leidinius - apvali suma per 
metus 720,000-960,000 litų.

Projektas už 1,348,000 litų 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai, 
skirtas suvalstybinti šių kraš
tų tolimam žvejybos laivynui 
ir sudaryti naujas darbo vie
tas Baltijos žuvininkystės dar
buotojams, yra baigiamojoje 
fazėje. Šios šalys taip pat gaus 
FAO paramą pesticidų kontro
lės srityje, kurio vertė bus apie 
800,000 litų. FAO Globalinės 
informacijos ir ankstyvo įspė
jimo tarnyba (GIEWS), kuri pa
stoviai stebi pasaulio maisto 
būklę, taip pat suintensyvino 
derliaus ir maisto tiekimo 
prognozių stebėjimą Baltijos 
šalyse.

Yra sunku įvertinti pinigais 
FAO mokslinį indėlį Lietuvoje. 
Tačiau galima drąsiai sakyti, 
kad iki 1994 m. gruodžio mė
nesio, kada Lietuvos respubli
kos prezidentas lankėsi pas 
FAO generalinį direktorių, 
bendras technikinės paramos 
Lietuvai biudžetas viršijo 4 
milijonus litų.

MARIJA PURVINIENĖ, 
MARTYNAS PURVINAS, Kaunas

1995 m. birželio pabaigoje 
— po Rasos šventės Įsrutyje — 
į senovinį Gilijos kaimą Kara
liaučiaus krašte suvažiavo apie 
keturias dešimtis svečių. Tai 
buvo lietuvių jaunimas iš Ka
raliaučiaus krašto, tautinės 
muzikos klubas “Liktužė” iš 
Kauno, įvairių tautinės kultū
ros barų žinovai. Tame senovi
niame pamario kaime visą sa
vaitę vyko etnokultūrė stovyk
la. Tarp svetimų augusius lietu
viukus mokė lietuviškų dainų, 
grojimo paprasčiausiais instru
mentais — pačių pasidarytais 
skudučiais ir lumzdeliais. Trys 
mergaitės iš Gastų miesto (da
bar Slavsk) — Daiva, Reda ir 
Loreta pasisiuvo lietuviškus 
tautinius drabužius, pamoko
mos tautodailininkių iš Kau
no. Pintos juostos, daryti “so
dai” iš šiaudų. Viso to mokė 
Audronė Sasnauskienė ir Asta 
Vandytė iš Kauno. Jonas Mise
vičius skaitė paskaitas apie 
baltų pasaulėžiūros pagrindus.

Visus juos subūrė Karaliau
čiaus krašto lietuvių kultūros 
bendruomenė, padedama įvai
rių rėmėjų. Kauno savivaldy
bė davė didelį autobusą kelio
nėms su atidžių vairuotoju Ed
vardu Kaupu, vargusiu to ap
leisto krašto keliuose.

Po tos stovyklos “Liktužės” 
klubo žmonės su savo talkinin
kais dar apvažiavo kelias nuo
šalias vietoves, lankydami ten 
išsibarsčiusius lietuvius, pa
linksmindami juos tautinės 
muzikos koncertais Metežery- 
nuose (dabar Gastellovo), Kai
nininkuose (dabar Prochlad- 
noje), Kaukėnuose (dabar Jas- 
noje), Lapynuose (dabar Viš- 
niovka).

Senieji Kaukėnai
Kraupų įspūdį paliko senieji 

Kaukėnai (dabar Jasnoje), se
niau tokie reikšmingi Mažosios 
Lietuvos gyvenime, dabar griu
vėsiais virstantys.

Kaukėnų šventovės aukštąjį 
bokštą anuomet iš toli regė
davo panemunių pievose šie
navę lietuvininkai. Deja, prieš 
kelerius metus ta šventovė bu
vo padegta, vidun suvirto aukš
tasis jos stogas. Dabar tas san
dėliu paverstas pastatas per
dengtas menku stogeliu. 
Vietos valdžia buvo sumaniu
si padailinti miestelio centrą, 
atstatydama pokariu išdrasky
tą šventoriaus tvorą. Tik tam 
nesugalvota nieko geresnio 
kaip senųjų kapinių nuardy- 
mas. Nuo kapų nurinktos 
įvairių metalinių tvorelių da
lys turėjo papuošti miestelį, 
nebegadinti vaizdo greta 
įrengto didžiulio paminklo 
sovietinei armijai. Toks “pa
dailinimas” mažai ką tepakei- 
tė kasdieniame gyvenime. Ir 
šiandien greta išniekintos 

šventovės plyti naujai iška
sinėti kapai, mėtosi senųjų 
kaukėniškių kaulai. Viso to 
nė nepastebi dabartiniai gy
ventojai, praeidami ar susi
spietę savo kasdienių reika
lų aptarti.

Deja, tokie dalykai labai 
jau įprasti tame suniokotame 
krašte. Antai, karo audrų į tą 
miestelį nublokšta klaipėdiš
kė Virelytė-Lebedienė ir šian
dien su šiurpuliu prisimena 
baisius pokario vaizdus.

Anuomet naujoji valdžia su
manė didžiuliu pylimu apsau
goti panemunės miestelio ap
linką nuo kasmetinių potvy
nių. Tam pylimui supilti pa
liepta nukasti netolimą aukš
tumą su miestelio kapinėmis, 
kur ir pokariu laidota daug 
nuo šiltinės mirusių pabėgė
lių. Neilgai jiems teko žemė
je ilsėtis — didieji pasaulio 
pertvarkytojai tuos palaikus 
supylė į sumanytus pylimus. 
Minėta klaipėdiškė vis prisi
mena tas kraupias dienas, kai 
visur mėtėsi lavonų rankos ir 
kojos, riedėdavo galvos ...

Panašiai ir kitur elgtasi. An
tai Metežerynuose gyvenanti 
lietuvė parodė mums ruožą 
kelio, supilto vėlgi iš senųjų 
kapinaičių kalnelio. Ten dar 
ilgai po ratais traškėdavo se
nųjų Prūsų Lietuvos gyventojų 
kauleliai, pakelės grioviuose 
mėtėsi kaukolės.

Prisiklausius tokių istori
jų, jau nebesinori stebėtis 
tame krašte apsigyvenusių 
lietuvių dažnoku abejingumu. 
Bandydamas ten išgyventi, ne 
vienas lietuvis turbūt persi
ėmė sovietinių užkariautojų 
papročiais.

Gaivinantys koncertai
Tačiau ne vienas ten ir at

gimsta, išgirdęs jaunystėje 
girdėtą lietuvišką muziką ir 
dainas. Tuo galėjome įsitikin
ti, stebėdami smagius “Liktu
žės” koncertus, kuriuos rengė 
nuošaliuose kaimuose. Kai 
kur toks lietuviškos muzikos 
koncertas buvo pats pirmasis 
ir vienintelis per ištisus 
penkiasdešimt metų.

Tose gan nykiose gyvenvie
tėse į koncertus susirinkdavo 
nelauktai gausūs klausytojų 
būriai. Iš smalsumo (o gal iš 
begalinio nuobodulio tame 
nusiaubtame krašte) ateidavo 
ir kitų tautybių žmonės — net 
iš Sovietų Sąjungos pakraščių 
sukelti įvairiausios išvaizdos 
žmonės.

Nenuilstantis “Liktužės” ar- 
monikierius Romas Bendorai- 
tis, dainininkai (kartu muzi
kantai ir šokėjai) Kęstutis 
Aleksandravičius, Ramunė 
Baniulevičienė, Laura Gedu- 
tytė, Herminija Vokietaitie- 
nė, Danutė Žilinskaitė-Šam- 
borskienė ir Sigitas Šambors- 
kis graudžiomis dainomis bei 

linksmais šokiais sulaukdavo 
gausių katučių. Po koncertų 
dar rengtos gegužinės-rate- 
liai, įvairūs žaidimai ir šo
kiai pagal senąsias melodi
jas. Ten trypdavo ir visai nu
balę senukai ir krykštaujan
tys jų vaikaičiai, patekę į 
jiems neregėtą linksmybę.

Tą pamačius teko pripažin
ti, kad tokie smagūs rengi
niai daug labiau paliečia te
nykščių lietuvių širdis bei 
jausmus nei nuobodoki pa
graudenimai ar paskaitos.

Tų koncertų bei gegužinių 
metu būdavo gausiai dalina
mi rėmėjų parūpinti lietuviš
ki spalvingi žurnalai. Ir čia 
teko pastebėti, kad daugelis 
tenykščių gyventojų itin ver
tina namų ūkiui bei moterims 
(jų aprangai ar kitkam) skir
tus leidinius. Mažus vaikus 
žavėjo spalvingos lietuviškos 
knygelės.

Mums pasirodė, kad tokie 
dažnesni koncertai su vietos 
žmonių pasilinksminimu, to
kios patrauklios literatūros 
dalinimas tenykščiams lietu
viams galėtų būti labai reikš
minga priemonė gaivinant ta
me krašte lietuvybės dvasią, 
lėtinant tų žmonių nutautimą. 
Tokie renginiai turėtų susi
laukti didesnės paramos, jie 
privalėtų tapti dažnesniais.

Nesutarimai
Kol kas ne vieną rėmėją 

atbaido įvairūs nesutarimai 
tarp Karaliaučiaus krašto lie
tuvių, atskirų tenykščių or
ganizacijų bei iškilesnių va
dovų. Turbūt tenai pakanka ir 
nevykusių ambicijų, gal iš so
vietmečio paveldėto nepakan
tumo kitokiai nuomonei. Gal 
pakanka ir atitinkamų žinovų 
veiklos, kiršinant tenykščius 
lietuvius tarp savęs, supyki
nant juos su galimais rėmė
jais.

Vargu ar kada besulauksi
me, kad tenykščiai lietuviai 
visai dailiai susiburtų pame
tę barnius. Blėstančią lietuvy
bę Karaliaučiaus krašte reikė
tų remti jau dabar — gal pa
skatinant tuos, kurie nuveikia 
apčiuopiamus ir išties nau
dingus darbus.

Remtina veikla
Tokia remtina veikla mums 

atrodo tautinės muzikos kon
certai — pasilinksminimai vi
sose (kad ir labai atkampiose) 
to krašto vietose, pakankamo 
kiekio tenykščiams žmonėms 
įdomios literatūros parūpini- 
mas ir gabenimas į kuo įvai
resnes vietas. Gal šiandieni
niai lietuviškų šeimų vaike
liai, patrypę linksmame rate
lyje kartu su savo seneliais 
bei atvykėliais, apsirėdžiu
siais spalvingais tautiniais 
drabužiais, labiau jausis ne 
vien didžiosios valstybės pi
liečiais, bet ir savitos, įdo
mios tautos atstovais.

Skulptorius PRANAS GASPARONIS Los Angeles mieste prie savo kūrinio - 
Lietuvos žemėlapio su miestų herbais ir žemėlapio autoriaus ALGIRDO 
GUSTAIČIO atvaizdu

Klaidinantys atsiminimai
Australijoje gyvenančio tautiečio informacija apie Sedos kautynes

Dr. V. KAZLAUSKAS
Daugelis mūsų tautiečių, 

gyvenančių užsienyje, labai 
palankiai atsiliepė apie 1994 
m. paminėtą Sedos kautynių 
penkiasdešimtmetį. Yra gyvų 
liudininkų, kurie prisimena, 
kad šimtai patriotiškai nusi
teikusio jaunimo, atliko sa
vo pareigą Tėvynei, stojo į ne
lygią kovą 1944 m. liepos-spa- 
lio mėnesiais Rytų fronto Že
maitijos kovų sektoriuje prieš 
bolševikų tankus, antrą kartą 
okupuojančius Lietuvą. Tėvy
nės apsaugos rinktinės pirmo 
pulko batalionai, ginkluoti 
tik lengvaisiais pėstininkų 
ginklais, turėdami tik tris 76 
mm kalibro prieštankinius pa
būklus, nepajėgė sulaikyti 
bolševikų tankų diviziono puo
limo siaurame fronto ruože Se
dos prieigose. “Pancerfaus- 
tais” sunaikinę 8 bolševikų 
tankus, Tėvynės apsaugos rink
tinės savanoriai po aršių kau
tynių buvo priversti su dide
liais nuostoliais trauktis. Se
dos kapinės priglaudė per šim
tą mūsų žuvusiųjų draugų.

Bolševikų spauda, ištikima 
savo tradiciniam melui, rašė, 
kad Sedą užėmė Pisarevo vado
vaujamas tankų divizionas ir 
tarp kitų trofėjų paėmė 156 
artilerijos pabūklus. Kaip mi
nėjome, jų mes turėjome tik 
tris ir kiekvienam po kelis 
šovinius. Plačiau komentuo
ti bolševikinio melo neverta, 
nes juo mūsų tauta buvo mai
tinama apie 50 metų. Kelia 
nuostabą tai, kad netiksli in
formacija pasirodė ir nepri
klausomoje Lietuvoje leidžia
mame žurnale “Kardas”.

1994 m. “Kardo” 3-4 nr. bu
vo trumpa žinutė apie Tėvynės 
apsaugos rinktinės prieš 50 
metų įvykusias Sedos kauty
nes. Žinutės autorius, spren
džiant iš po tekstu įrašytos 
pavardės, yra dim. leitenan
tas S. Ratauskas-Ratas iš Aust
ralijos. Deja, žinutė neati
tinka tikrovės. Mūsų turimais 
Tėvynės apsaugos rinktinės 
archyvų duomenimis, grįžu
sių iš Vokietijos ir įstojusių 

į Tėvynės apsaugos rinktinę 
karininkų sąrašuose leitenan

to s. Ratausko-Rato nėra. TAR 
dokumentai buvo vedami la
bai pedantiškai iki pat Sedos 
kautynių išvakarių, t.y. iki 
1944 m. spalio 6 d.

Žinutėje rašoma: “Naktį pro 
mus traukėsi ‘Grossdeutsh 
land’ divizija. Minėtos di
vizijos šiame fronto ruože ne
buvo. Jinai kovėsi Suvalkijoje. 
Žinutėje rašoma: “Telšiuose 
buvome sutikti ir paskirti į 
jau organizuotą' 1 šaulių pul
ką... Šaudymų pratimų neturė
jo ir nė vieno šūvio nėra pa
leidę į taikinį...”

Štai Tėvynės apsaugos rink
tinės vado įsakymas liečiantis 
1 savanorių pulką, kuris tris 
savaites prie Ventos laikė fron
to barą ir gynimosi tikslais 
šaudė į gyvus taikinius.

Įsakymas Nr. 14, Plinkščiai, 
1944 metų rugpjūčio 15 d. Ri
kiuotės sritis.

Pulkas nuo š.m. liepos mėn. 
30 d. įsijungė į aktyvią kovą 
prieš bolševizmą ir veikia ko
vos fronte. Pas. kpt. I. Jatulis, 
pulko vadas.

Remiantis šiuo įsakymu apie 
pulko kovinę patirtį, kurią ži
nutės autorius visai sumenki
na, komentarai nereikalingi.

Šinutėje rašoma, kad “artė
jant rusų tankams, o už jų pa
sirodžius sovietiniams pėsti
ninkams, mūsų savanorių eilė
se kilo panika. Neapmokyti ka
riai šoko iš apkasų ir bėgo upe
lio link. Jų sulaikyti nepavy
ko”. Karininkas net nežino 
upelio pavadinimo. Kyla klau
simas, kaip “paniškai” bėgda
mi kariai sugebėjo, neturėda
mi artilerijos, o tik “pancer- 
faustus”, sunaikinti 8 puolan
čius jų pozicijas bolševikų tan
kus ir kautis savo pozicijose 
prieš tankų divizioną ir dešim
teriopai gausingesnius pėsti
ninkus.

Prie žinutės įdėta karių nuot
rauka, net neįvardinat jų pa
vardžių, nors ji su pavardėmis 
buvo įdėta laikraštyje “Gim
tasis kraštas”.

Šis straipsnelis sumenkino 
atminimą mūsų žuvusių kovos 
draugų, kurių per šimtą guli 
Sedos kapinėse. Jie žuvo, kad 
mes gyventume laisvi.

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

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

RAIMONDAS GUOBIS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Rašytojo Biliūno gimtinės 
pastogėje

Tarp šilų driekiasi “tie klo
niai numylėti”, kloniai, išaugi
nę žymųjį kūrėją Joną Biliūną. 
Rašytojo novelės sugraudina 
kiečiausią širdį, išspaudžia 
teisią ašarą. Londono karališ
koji akademija, išleisdama 
pasaulinės literatūros loby
no rinkinį, ten, tarsi brang
akmenius, įsegė dvi geriausias 
Jono Biliūno noveles — “Kliu
džiau” ir “Brisiaus galas”.

Ar gyva Jono Biliūno dvasia 
šiandien Niūronyse? Ėjau per 
mažą “ūlytėlę”, užsukau į vien
kiemius, vėriau duris ir klau
siau: “Ar turite Biliūno kny
gų?” Išgirsdavau tik neigiamą 
atsakymą, prisiminimus, kad 
skaitę vaikystėje arba patiki
nimą, kad jie ir taip viską ži
nantys. Tik viena moteriškė 
pasakė, kad turi vieną knygą, 
tik nežino kur ji dabar padė
ta, o Biliūną mėgstanti, nes .. . 
“už biedniokus ėjo”. Dvyliktos 
klasės mokinė Violeta prisi
minė, kad jai mažai mergaitei 
mama skaitydavo Biliūno no
veles, o ji gailiai verkdavo. 
Turi ir rašytojo raštus, visus 

tris tomus.

Pasidarė truputį liūdna, nes 
prisiminiau Malaišius, kur 
kiekvienoje sodyboje šalia 
šventųjų paveikslų kabo Vaiž
ganto atvaizdas ir skaitomi 
rašytojo raštai.

Niūronyse išlikusi rašytojo 
gimtoji sodyba, dabar memo
rialinis muziejus. Nors kelis 
kartus besidalijančių giminių 
perstatyta, ji mena pirmuosius 
Jonuko žingsnius. Čia pat ošia 
sodybos senmedžiai, Beržų 
kalnelis, į kurį susimąstymo 
valandomis užkopdavo rašyto
jas. Čia sodybos kampeliai, 
kuriuose vyko didžiosios vai
kystės dramos, nušvito palai
mos valandėlės.

Muziejaus darbuotoja
Birutė Gliaudienė prieš 

daugelį metų nedrąsiai svajo
jo gyventi Anykščiuose, dirbti 
J. Biliūno muziejuje. Svajonė 
išsipildė prieš 11 metų. Ke
letą metų gyveno čia pat mu
ziejaus namo virtuvėlėje, pa
mėgtoje vienatvėje. Vienatvė 
Birutei — palaima, tik vienat
vėje pajunta ryšį su gamta, su 
erdvėmis, tik vienatvėje pasi
šneka su saule, su medžiu, su 
žolynu. Vienatvėje ir gamtoje 
žmogus niekad nebus sava

naudis. Žvelgiant į melsvus 
saulėlydžių tolius, klausan
tis šilo ošimo, šnekantis su 
gyvai traškančia krosnyje ug
nele brendo mintys. Birutė 
rašė miniatiūras, eiliavo, bet 
visa didybe jos talentas išsi
skleidė susidomėjus japoniš
komis haikomis. Sužavėjo 
griežta klasikinė forma — 3 
eilutės ir 17 skiemenų, į ku
riuos būtinai turi tilpti gili 
mintis.

Rašytojo Biliūno memorialinio mu
ziejaus darbuotoja poetė BIRUTĖ 
GLIAUDIENĖ

Nuotr. J. Junevičiaus

Birutės Gliaudienės pasako
jimai sužavi nuoširdumu ir 
įžiebia susidomėjimą Jonu Bi
liūnu ir mažą vaikelį ir su
augusį. Kartą smalsus vaike
lis nedrąsiai paklausė Biru
tę: “Ar jūs Biliūno mama?”

Birutė Gliaudienė, jau pa
rašiusi 7 ciklus mistinių gam
tos pasakų — haikų, pripažįs
ta: “Būčiau nelaiminga be 
gamtos ir poezijos.”

Oi žirge, žirge!...
Toje vietoje gyveno ūkinin

kas Klemensas Trojackas, ki
lęs iš šitų apylinkių. Jaunys
tėje buvo išvažiavęs į Ameri
ką, ten vedė ir sugrįžo jau su 
žmona Ona, pirko iš Rudokų 
ūkį, apie 30 hektarų. Gerai 
gyveno: trobesiai buvo tvar
kingi, laikė gražius gyvulius, 
smagius arklius, tarnus mylė
jo kaip savo vaikus (savų ne
turėjo). Pokaryje dalį sodybos 
stribai sudegino, o Trojackus 
ištrėmė į Sibirą. Po keleto me
tų sugrįžo pavargę, susenę. 
Nebeilgai bepagyveno.

Idėja įsteigti muziejų, skir
tą uoliausiam žmogaus pagal
bininkui žirgeliui, kilo dar 
prieškaryje, o įsikūnijo tik 
1978 m. birželyje ūkininko 
Trojacko sodyboje. Muziejaus 
iniciatorius — Žemės ūkio 
akademijos profesorius Pet
ras Vasinauskas subūrė tary
bą, kuri visoje Lietuvoje ke
letą metų organizavo rodinius. 
Daug pagelbėjo studentai, 

kraštotyrininkai ir kiti. Ypač 
daug rodinių padovanojo P. 
Jurkštos, J. Gelaževičius. Jie 
buvo išdėstyti klojime ir tro
boje. Elmininkų Bandymų sto
ties ūkis išskyrė keliasdešimt 
hektarų žemės, įsteigė sporti
nių žirgų ūkį, įrengė hipodro
mą. Turėjo iškilti viešbutis, 
akmeninės arklidės ... Deja, 
ekonominės reformos muzie
jaus plėtimąsi sustabdė, ir 
šiandien sunku išlaikyti net 
tai, kas yra. Įmonė “Žirgas” 
žlugo, muziejus tapo A. Bara
nausko ir A. Vienuolio-Žu- 
kausko memoralinio muzie
jaus filialu, žirgai, iškentę 
dvi nelengvas žiemas, pateko 
į Anykščių žemės ūkio mokyk
los globą.

Arklio muziejaus įdomybės
Kuo gi žavi šiandien Arklio 

muziejus? Savo paprastumu, 
pilkumu. Po senmedžiais 
ąžuoliniai suolai, spindu
liuojantys gera energija, 
priešais klojimą stūkso medi
nė skulptūra — rymo vyžotas, 
sermėga užsigobęs, susirūpi
nęs žemdirbių Rūpintojėlis ar 
šv. Izidorius. Klojime išdės
tyti žemės dirbimo padargai 
— arklas, žagrė, įvairiausių 
konstrukcijų plūgai, sėjamo
sios, kertamosios, kuliamo
sios mašinos, egzotiška ark
linė gaisrinė, net žirgelių 
sukami malūnai, linų pluošto 
apdirbimo technika, vežėčios, 
bričkos, fajetonai... Po si
dabru spindinčių lentučių 

stogu, maniežinėje — arkli
nis variklis — maniežas.
Troboje — pakinktai, skam
balėliai, gūnios, meniškos fo
tografijos, stendas pasakojan
tis apie žirgą Lietuvos kariuo
menėje. Etnografinės sodybos 
klojime išdėstytos egzotiškos 
susisiekimo priemonės. Čia 
įvairios rogės, važiai, vežė
čios, tarnybinis girininko 
“ožys”, savivartis žviravežis 
vežimas. Kalvėje — kalvystės 
įrengimai, arkliavagių laikus 
menantys geležiniai pančiai.

Ūkyje yra per 20 sportinių 
bei darbinių arklių ir lauki
nio kalnų gyvulio balsu ūkau
jantis asilas Machomedas. Jo
jimas — brangus sportas, bet 
Virgio Uogelos treniruojami 
mokinukai to dar nepajuto. 
Čia dar— socializmas.

Antrąjį birželio šeštadienį 
rengiama kasmetinė šventė 
“Bėk, bėk, žirgeli”. Puiki tai 
šventė — trenkia maršus dūdų 
orkestras, skamba liaudies 
dainos, vyksta žirgų varžybos. 
Gali ir akį paganyti ir alučiu 
atsigaivinti. Deja, 1994 m. dėl 
lėšų stygiaus šventė neįvyko.

Seniau ir dabar
Piniginių injekcijų reikėtų 

ir pačiam muziejui, nes rodi
nių labai daug, o patalpų stin
ga. Reikėtų etnografinėje so
dyboje suręsti aukštaitiškas 
klėtis su vežimine, ūkinį pa
statą. Tad muziejininkai lau
kia rėmėjų, kurių pavardes 
įrašytų aukso raidėmis į mu

ziejaus istorijos knygą.
“Būdavo į karietas pakinkyti 

juodi žirgai, odiniai pakink
tai, loviai pripilti avižų, ark
liai net blizga — sunku išlai
kyti! O kas dabar? Kumelaitė 
perkarusi, pakinktai sutrūkę”, 
— alų siurbčiodamas verkšle
na buvęs šėrikas.

Ir tikrai, atrodo, buvę kles
tėjimo metai praėjo, nors 1994 
m. gegužyje-birželyje plūste
lėjo neregėta gausybė lanky
tojų, daugiausia miesto moki
nukų — žalių laukų erdvių iš
siilgusių asfalto vaikų. Juk 
smagu pasivažinėti elegantiš
kos žemaitukės Kuropkos 
traukiamu vežimuku, pajodi
nėti, paglostyti žirgą, suži
noti iš kokio medžio aptvaro 
tvora, žvilgtelėti į arklioko 
skeletą, paliesti raitelio bal
ną ... Tomis dienomis atkun- 
ta, pralinksmėja vietiniai 
prekybininkai. Net šuo, už kai
mo paukščių ūkiui iškrėstas 
piktadarybes peršauta koja, 
ima dar labiau šlubčioti ir viz
gindamas uodegą gerinasi 
prie mažųjų ekskursantų — 
sausainį ar riebesnį gardėsį 
išvilioja.

Pernai Arklio muziejų ap
lankė apie 14,000 žmonių. 
Karščiausią dieną buvo atko- 
kę net 900.

(Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memo
rialinis muziejus, tel. 51554, 
52912. Arklio muziejus, Niū
ronys tel. 51722). (Pabaiga)



“Kažin ar kitą kelią pasirinkčiau”
Kanadoje gyvenančios sol. Slavos Žiemelytės monografiją pasitinkant

LAIMA B. KURPIENĖ

Šį pavasarį (1995) sol. Slava 
Žiemelytė sugrįžo į tėvynę 
dvejopu būdu: ji pati nuvyko 
Vilniun koncertuoti ir tuo pa
čiu metu knygynuose pasiro
dė jos monografija “Slava Vac
lovą Žiemelytė”, parašyta mu
zikologės Jūratės Viliutės.

Solistė gimė Užluobės kai
me netoli Skuodo, mokslą ger
busioje ir muziką mėgstančio
je šeimoje. Nuo mažens žemu 
balsu traukdavo dainas, mo
kėsi smuikuoti ir pianinu 
skambinti.

Karo išblokšta iš Lietuvos, 
vos 17 metą mergaitė, apsigy
veno Wiesbadeno DP stovyklo
je. Ten atsikėlė Stepono So
deikos ir Gasparo Veličkos 
įsteigtas Lietuvių tautinis 
ansamblis (LTA). Į jį įstojusi 
solistė pradėjo sceninę savo 
veiklą, dainavo su ansambliu 
daugelyje DP stovyklų.

1948 m. atvyko į Montreal) ir 
pastoviai įsikūrusi tęsė forte
pijono studijas pas Kazimierą 
Smilgevičių. Bet vis dar ją 
traukė daina — pradėjo lanky
ti sol. Elzbietos Kardelienės 
studiją. Žymioji dainininkė E. 
Kardelienė tuoj pastebėjo S. 
Žiemelytės talentą — sodrų, 
žemą kontralto balsą, retą 
Dievo dovaną muzikiniame 
pasaulyje. Jos raginama, S.Ž. 
įstojo į “Royal Conservatory 
of Music” Toronte. Čia ji tu
rėjo progos studijuoti su da
bar žymiais dirigentais ir so
listais, patraukė dėmesį “Ca
nadian Opera Company” (COC) 
įsteigėjo Herman Geiger-To- 
rel. Jis konservatorijos stato
mose operose pasikvietė S.Ž. 
pagrindiniams vaidmenims — 
Ulrikos ir Azučėnos G. Verdi 
operose “Kaukių balius” ir 
“Trubadūras”, kunigaikštie
nės vaidmeniui G. Puccini 
“Sesuo Angelika”, net Frikos 
R. Wagner’io “Die Walkuere” 
bei kitose.

Konservatorijoje S.Ž. turėjo 
ir savo solo rečitalius, ku
riuose į tarptautinių kūrinių 
repertuarą įtraukdavo ir lie
tuvių kompozitorių dainas. S. 
Ž. gavo konservatorijos stipen
diją ir laimėjo pirmas vietas 
dainavimo konkursuose. Visi 
šie laimėjimai garsino ją mu
zikiniame Kanados pasaulyje.

Baigus konservatoriją, Sla

Mažesniojo (geltono) ČIURLIONIU namo Druskininkuose gyvenamos 
patalpos fragmentas: daktaro JUOZO MARKEVIČIAUS pianinas (juo 
gyvendamas Varšuvoje skambino M. K. Čiurlionis); laikrodis, Čiurlionio 
pirktas bičiuliui Nuotr. Alf. Laučkos

HihHHIM

mu mu
misi 
im?

Pagrindinis Čiurlioniu gyvenamas namas Druskininkuose. Kiekvieną vasaros savaitgali po obelimis susėdę 
žmonės klausosi iš šią namą sklindančios muzikos (jau trisdešimtus metus šiame muziejuje vyksta vasaros
koncertai) Nuotr. Alf. Laučkos

va Žiemelytė pasirašė sutartį 
su COC ir išvyko į Banff ą, kur 
to miesto operos festivalyje 
dainavo pagrindinį Prince Or- 
lofski vaidmenį J. Strauss’o 
operetėje “Šikšnosparnis”. Su 
šiuo veikalu gastroliavo ir ki
tuose Vakarų Kanados mies
tuose.

Dainuodama COC, solistė 
sukūrė daugelį pagrindinių 
bei pagalbinių vaidmenų, dai
navo ir chore. Gastroliavo ki
tuose miestuose, o su Harry 
Somers opera “Louis Riel” 
nukeliavo net į JAV-bių sos
tinę Vašingtoną. Be to, daina
vo CBC radijo programose, 
pasirodė ir televizijoje R. 
Strauss’o operoje “Elektra”.

Užbaigus darbą COC, solistė 
daugiau koncertavo lietu
viams muzikos mėgėjams. 
Knygoje ypač išsamiai apra
šytos jos gastrolės Australi
joje. Daug dėmesio skirta ir 
D. Lapinsko operai “Dux Mag
nus”, kurios trijuose pastaty
muose ji sukūrė Burtininkės, 
Karalienės, o Lietuvoje net 
du vaidmenis — Burtininkės 
ir Motinos.

Apie 100 puslapių turinčio
je minkštais aplankais knyge
lėje sukaupta daug įvairių įvy
kių sol. Slavos Žiemelytės gy
venimo, įdėta anekdotinių at
vejų bei liūdnų valandų apra
šymų. S.Ž. nueitas muzikinis 
kelias eina ir per kultūrines 
išeivijos lankas. Aprašyta kul
tūrinė veikla DP stovyklose 
ir Kanadoje, nupasakoti žy
mių Lietuvos operos solistų 
likimai. Knygoje pridėta ir 
pora tuzinų juodų-baltų bei 
spalvotų nuotraukų, gausu ci
tatų iš visokiausių išeivijos 
laikraščių bei žurnalų.

Autorė Jūratė Viliutė rašo 
sklandžiai, pagaunančiai, bet
gi neišvengia ir daugeliui lie
tuvių rašytojų būdingo sal
daus sentimentalumo. Kai kur 
pasitaiko neaiškūs pavadini
mai: “New York Post Ho
ma (Home?) News” (14 psl.), 
“Globe mail” (The Globe and 
Mail”) (23 psl. ir kt.); “Louis 
Riel” operą vadina ir opera ir 
operete (31 psl.). Nuotraukų 
numeracija ne iš eilės. Korek
tūros klaidų mažai.

Be abejonės, dideliam nuo
toliui skiriant solistę nuo au
torės, surinkti medžiagą šiai 
knygai buvo sunki užduotis. 

Darbas pasisekęs — knyga įdo
mi įžvalga į sol. S. Žiemely
tės muzikinį gyvenimą bei ap
lamai vertinga apžvalga bent 
dalies išeivijos kultūrinės 
veiklos.

Sol. S. Žiemelytę bei jos mo
nografiją nuoširdžiai sutiko 
muzikos mėgėjai Lietuvoje. 
Jos koncertus išsamiai apra
šė spauda “Kalba Vilnius”, 
“Lietuvos rytas”, “Lietuvos 
aidas”, “Dienovidis”. 1995 m. 
gegužės 26 d. Vilniaus Meni
ninkų rūmuose įvyko solistės 
koncertas. Ta proga buvo da
lyviams pristatyta ir naujai 
išleista J. Viliutės knyga.

Iš anksto solistė buvo pa
prašyta atsivežti “negirdėtą” 
repertuarą. Ji pasirinko J. 
Brahms’o, W. A. Mozart’o, R. 
Wagner’io retai atliekamas 
dainas ir arijas, J. Bašinsko 
ir J. Žilevičiaus dainas. Di
džiausio dėmesio susilaukė 
Madame Floros arija iš G. C. 
Menotti operos “The Medium”. 
Joje “spiritualistė” apgaudi
nėja žmones, neva susikalbė
dama su jų mylimais mirusiai
siais. Netikėtai ji pergyvena 
tikrą antgamtinį apsireiški
mą, kuris ją sukrečia iki iš
protėjimo. Šią ariją dainuoti 
itin sunku, nes, be daug reika
laujančios modernios muzi
kos supratimo, reikia įsijaus
ti į psichologiškai pakrikusios 
moters pergyvenimus bei per
duoti visa tai savo vokaline 
bei išraiškine vaidyba. Štai 
ką rašo muzikologas Vaclovas 
Juodpusis laikraščio “Kalba 
Vilnius” 1995 m. birželio 9 d. 
laidoje: “Ypač visus sužavėjo 
Madam Floros arija iš G. C. 
Menočio operos ‘Mediumas’. 
Tai dramatiška arija, kurią 
atlikdama V. Žiemelytė pui
kiai suderino ir balsą ir iš
raišką, pateikdama klausyto
jams tobulos interpretacijos 
variantą”.

Sol. Slava Žiemelytė, paly
dima vargonininko B. Vasi
liausko, dainavo ir Vilniaus 
arkikatedroje. Telšių kated
roje ir Skuodo šventovėje jai 
vargonavo G. Kviklys. Koncer
te Skuodo Pranciškaus Žadei- 
kio vidurinėje mokykloje jai 
akompanavo R. Biveinis.

Jūratė Viliutė, SLAVA VAC
LOVĄ ŽIEMELYTĖ. Išleido 
Lietuvos muzikų draugija. 
Spausdino VPU leidykla Vil
niuje. Tiražas — 600 egz.

Čiurlioniui - 120 metų
Jau 120 metų, kai žemė girdi 

Čiurlionio vardą: nuo “Kastu- 
kas” - gausios šeimos rate, 
“Kastulis” - iš mylimos žmo
nos lūpų; nuo “Pan Čiurliams” 
ar “Gospodin Čiurlionis” len
kų inteligentų bei rusų meni
ninkų tarpe iki Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, - mi
lijonų žmonių širdyse, ieškan
čiose gėrio, grožio, meilės ir 
randančiose tai šio didžio žmo
gaus darbuose.

Kažkaip ypatingai šis var
das skamba Druskininkuose - 
Čiurlionio namuose.

120-osios M. K. Čiurlionio 
gimimo metinės memoriali
niame muziejuje Druskinin
kuose pradėtos minėti jau nuo 
1994-ųjų rudens. Vienas pir
mųjų sveikinimų buvo muzie
jaus direktoriaus A. Nedzels- 
kio paruošta ir tuo metu iš
leista knygelė “Čiurlionis ir 
Druskininkai”. Nuskambėjus 
paskutiniesiems 29-ojo kon-

Po koncerto Lietuvoje. Iš kairės: akompaniatorius RIČARDAS BIVEINIS, 
DONATAS KATKUS (viola), muzikologas programos vedėjas VACLOVAS 
JUODPUSIS, sol. SLAVA ŽIEMELYTĖ

Tremtinių palikuonių mokykla
Užbaigę penktuosius mokslo metus “Lietuvių namuose” Vilniuje, 

ruošiamės penktajam gimtadieniui
Įvairių likimų nublokštų 

lietuvių už Tėvynės sienų pa
likuonys Vilniaus vidurinėje 
mokykloje “Lietuvių namai” 
užbaigė penktuosius mokslo 
metus; devintokai išlaikė pa
grindinės mokyklos baigimo, 
abiturientai — brandos egza
minus. Per mokymosi laiką iš
eivijos atžalos mokėsi lietu
vių kalbos, kitų bendrojo la
vinimo dalykų, susipažino su 
tautos kultūra, istorija, geo
grafija.

Mokykla jau turi nemažai 
tradicijų, kurių kas metai 
daugėja. Mokiniai kartu su 
mokyklos darbuotojais, atvy
kusiais tėveliais valgo šv. 
Kūčių vakarienę, krečia pokš
tus Užgavėnių metu, kelia są
myšį Melagių dieną.

Didžiųjų iškilmių metu da
lyvauja ir mokyklos vėliava, 
prieš ketverius metus pašven
tinta Vilniaus Visų šventųjų 
šventovėje. Pagal mokinių ta
rybos nutarimą prie jos prie
saiką duoda naujai įstojusieji, 
ją bučiuoja abiturientai, at
sisveikindami su mokykla, pe
dagogais brandos atestatų 
įteikimo akto metu. Atmini
mui jie gauna vėliavos spal
vų gairelę.

Mokykla tufi ženkliuką, ku
riuo apdovanojami mokyklos 
mokiniai, sėkmingai baigę vie
ną klasę, pradedant penktą
ja, o taip pat vienerius me
tus mokykloje dirbę pedago
gai. Ženkliukas įteikiamas 
vieną kartą.

certų sezono akordams, svei
kinusiems Čiurlionį su 119- 
uoju gimtadieniu, prasidėjo 
visas ciklas Lietuvos muzikos 
akademijos ir muziejaus orga
nizuotų koncertų, skirtų 120- 
ajam dailininko ir kompozito
riaus gimtadieniui (taip pat 
ir koncertų muziejuje 30-me- 
čiui).

Saulėtą 1995 m. gegužės 18- 
osios popietę Čiurlionį pa
sveikino pianistė A. Dvario
naitė ir aktorė V. Kochansky- 
tė: Lietuvos kultūros fondo ir 
Čiurlionio draugijos renginio 
“Šviesos pasisemti pas tave 
einu” baigiamojoje dalyje bu
vo atliekama M. K. Čiurlionio 
muzika, skaitomos jo laiškų 
bei užrašų ištraukos, taip pat 
K. Bradūno poezija (iš Čiurlio
niui skirto rinkinio “Sonatos 
ir fugos”).

Poezijos pavasaris, šiais me
tais sužydęs ir Druskininkuo
se, atsiuntė į muziejų būrelį 
savo lakštingalų - pasveikin
ti posmais M. K. Čiurlionio.

Matyt, neatsitiktinai ir “Aca
demia Baltica” meistriškumo 
kursai šiemet organizuoti 
Druskininkuose. Kursų profe
sūra ir dalyviai koncertavo 
muziejuje, gražiai įsiliedami 
į 30-ąjį koncertų sezoną ir 
įteikdami neužmirštamų aki
mirkų ir garsų puokštę Čiur
lioniui.

Be tradicinių renginių, “Bal
tų lankų” seminarų, filmų per
žiūrų, paskaitų apie meną, - 
muziejuje numatome suorga
nizuoti 120-ųjų M. K. Čiurlio
nio metinių minėjimą. Sukau
pę sukaktuvinę medžiagą, pla
nuojame pakeisti dalį paro
dos. Muziejaus direktorius 
aktyviai prisideda prie mies
to dailininkų grupės “3x” ren
giamo tarptautinio knygženk- 
lių, skirtų M. K. Čiurlionio su
kakčiai, konkurso.

E. Laučiuvienė,
M. K. Čiurlionio memorialinio

muziejaus mokslinė darbuotoja

Jaudinančių renginių būna 
pavasarį. Tai paskutiniojo 
skambučio šventė, kai pasku
tinį kartą į pamokas prieš 
brandos egzaminus susirenka 
abiturientai, kartu su jais 
pirmokai — tie patys, kuriuos 
mokslo metų pirmą dieną abi
turientai įvedė į mokyklos 
salę. Tik dabar jau jie palydi 
savo vyresniuosius draugus 
žymiai drąsesni.

Mokykloje didžiausias ren
ginys — mokslo metų pabaigos 
aktas. Po oficialių mokslo me
tų rezultatų paskelbimo, ap
dovanojimų, sveikinimo kal
bų, “atsiskaito” mokyklos me
no būreliai — dainuojantys 
kolektyvai, šokėjai, dekla
matoriai. Parodų klasėje — 
atnaujinta mokinių darbų pa
roda. Ji ypač maloni tėveliams 
— beveik visi randa savo at
žalų darbus.

Renginyje, kaip ir kituose, 
visuomet būna garbingų sve
čių. Šių metų mokslo pabai
gos akte dalyvavo seimo na
rys prof. Vytautas Landsber
gis su žmona, poetas Vytautas 
Cinauskas, susivienijimo “Mo
nolitas” generalinis direkto
rius Alfonsas Jaras.

Birželis — egzaminų mėnuo. 
Šį mėnesį mokykla nurimusi. 
Pagrindinės mokyklos baigi
mą po egzaminų pirmieji pa
junta devintokai. Šiemet pa
žymėjimus gavo visi devyni 
šios klasės mokiniai. Keturi 
iš jų egzaminus išlaikė vien 
gerais ir labai gerais pažy
miais. Visi baigusieji žada 
toliau mokytis dešimtoje kla
sėje.

Brandos egzaminus laikė ir 
atestatus gavo dvylika abitu
rientų, iš jų vieną — su pagy
rimu. Tai įvairaus tėvų likimo 
išblaškyti po pasaulį jaunuo
liai. Į “Lietuvių namų” mokyk
lą jie atvyko: septyni iš įvai
rių Rusijos vietovių (Buriati- 
jos, Kalugos, Krasnojarsko, 
Magadano, Maskvos), po vieną 
iš Azerbaidžano, Latvijos, 
Lenkijos, Tadžikistano ir Uk
rainos. Vienuolika abiturien
tų galvoja mokytis Lietuvos 
aukštosiose arba aukštesnio
siose mokyklose, viena — stu
dijuoti Kijeve (Ukraina), kur 
gyvena jos tėvai. Kaip pasi
seks įgyvendinti svajones, su
žinosime rudeniop.

Iš visų 136 mokinių mokslo 
metų pabaigoje 129 sėkmingai 
baigė savo klasės kursą. Sep
tyniems mokiniams paskirti 
papildomi darbai vasarą.

Mokiniai mokosi trijų aukš
tų mūro pastate, gyvena šalia 
esančiame bendrabutyje, ku
riame įrengta valgykla. Vi
sas kompleksas yra kalvotoje 
apželdintoje teritorijoje, ku
rioje yra sporto aikštė, se
nas sodas.

Mokyklą išlaiko valstybė, 
bet dėl sunkios ekonominės 
šalies padėties biudžeto ski
riamų lėšų užtenka tik mini
maliai jos veiklai.

Mokykla jaučia išeivijos lie
tuvių (ir Kanados) dėmesį bei 
paramą. Negaliu nepaminėti 
torontietės p. A. Stepaitie- 
nės pastangų ir rūpesčio pa
dedant mūsų moksleiviams. 
Tremtinių palikuonys para
mos susilaukia iš Tremtinių 
grįžimo fondo valdybos. Jos 
pirmininkas V. Cinauskas jau 
tapo visiškai savu. Padeda 
Maltos ordinas. Pradeda at
sirasti rėmėjų tarpe gamybi
ninkų. Gyvename ateities vil
timi.

“Lietuvių namų” mokykloje 
pirmoji mokslo diena buvo

(Nukelta į 9-tą psl.)
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C1 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Švedijos lietuvių bendruo

menė ruošiasi minėti įsikūrimo 
Švedijoje penkiasdešimtmetį. Šia 
proga norima išleisti apie 60 pus
lapių informacinę knygelę švedų ir 
lietuvių kalbomis “Lietuviai Šve
dijoje”, supažindinančią su jų 
veikla.

Australijos lietuvių spaudoje 
kadaise buvo rašoma apie pro
fesiniu aktoriumi norintį tapti lie
tuvių kilmės Helmutą Bakaitį. 
Deja, dabar nieko apie jį nebėra 
mūsiškėse enciklopedijose. Jį 
betgi mini ALB savaitraštis “Mū
sų pastogė” š. m. gegužės 8 d. lai
doje, remdamasis Sidnio dienraš
čiais “The Sydney Morning He
rald” ir “The Daily Telegraph- 
Mirror”. Esą jis atliko pagrindi
nį karaliaus Lyro (Lear) vaidme
nį rež. G. Ogilvio pastatytoje V. 
Šekspyro (W. Shakespeare) tra
gedijoje.

Tautos fondas Niujorke paskel
bė “Lietuvos gyvosios istorijos” 
naująjį projektą, vaizdajuostėn 
gyvu žodžiu įjungiantį Lietuvos 
tremtinių, politinių kalinių ir 
partizanų patirties atsiminimus. 
Esą tas gyvas žodis papildys šiuo 
metu Lietuvoje leidžiamus atsi
minimus. Tuos laikus išgyvenusio 
ir kančias patyrusio žmogaus gy
vas žodis esąs unikalus ir svar
bus dokumentas. Tautos fondo 
pranešime rašoma: “Birželio mė
nuo yra ypatingai skaudus savo 
prisiminimais lietuvių tautai. 
Tie atsiminimai neturėtų išblės
ti ir likti popieriuose ar sausuo
se, kartais net klaidinančiuose 
dokumentuose. Kol dar turime 
gyvų liudininkų sovietinio ge
nocido (tautžudystės — V. Kst.) 
nusikaltimams ir okupacinės val
džios kėslams atskleisti, jų pri
siminimus reikia skubiai užrašy
ti ir sukaupti ...”

“Lietuvos gyvosios istorijos” 
projektą žada pravesti Tautos 
fondo tarybos narė Rasa Razgai- 
tienė. Jos patarėjai Lietuvoje — 
Arvydas J. Starkauskas (buvęs 
Tautžudystės centro vedėjas ir 
dabartinis Laisvės kovų archyvo 
istorikų grupės narys), Vytautas 
Musteikis (Liaudies kultūros cent
ro videografas) ir prof. Romas 
Vaštokas. Patarėjos JAV — Gin
tė Damušytė ir Daiva Kezienė. 
Tautos fondo pranešime šio pro
jekto rėmėjai aukų čekius pra
šomi rašyti Lithuanian National 
Foundation ir siųsti: 351 High
land Blvd., Brooklyn, New York 
11207, U.S.A.. Ant čekio turbūt 
kitoje pusėje prašoma pažymėti 
“Lietuvos gyvoji istorija”. Taip 
atrodo oficialioji spaudai pa
teikta pranešimo dalis. Tų gyvo
jo žodžio svarbiųjų dokumentų 
įrašymą vaizdajuostėn buvo pla
nuota pradėti liepos mėnesį. Gra
žiai skambantis “Lietuvos gyvo
sios istorijos” projektas nėra 
pakankamai išaiškintas, jeigu gy
vojo žodžio įrašus vaizdajuostė
je norima laikyti “unikaliu ir 
nepamainomai svarbiu dokumen
tu”. Nejučiomis prisimena PLB 
valdybos pirm. Broniaus Nainio 
taipgi gražiai nuskambėjęs “Lie
tuvos kovų ir kančių” istorijos 
projektas, užkliuvęs su pirmuo
ju tomu. Nesinorėtų, kad taip 
įvyktų ir su “Lietuvos gyvosios 
istorijos” dokumentinėmis vaiz
dajuostėmis. Kyla klausimas, ar 
jos tikrai bus dokumentas, ar 
gal tik archyvinė medžiaga?

Rašytojas Julius Kaupas, gi
męs Kaune 1920 m. kovo 6 d., 
jaunas mirė Čikagoje 1964 m. ko
vo 1 d. Velionis buvo baigęs Kau
no jėzuitų gimnaziją ir Vytauto 
Didžiojo universiteto medicinos 
fakultetą. Išeivijoje vertėsi gy
dytojo praktika Detroite, turbūt 
didesnį dėmesį už mediciną skir
damas literatūrai. 1947-49 m. Vo
kietijos Freiburgo universitete 
studijavo filosofiją ir literatūrą. 
1948 m. išleido filosofinių motyvų 
turėjusį pasakų rinkinį “Dakta
ras Kripštukas pragare”, jam lai
mėjusį Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus jaunimo literatūros premi
ją. Atvykęs į JAV, specializavo
si psichiatrijos srityje. Literatū
rinius kūrinius ir straipsnius skel
bė lietuvių išeivijos žurnaluose. 
Velionis priklausė literatūrinei 
žemininkų-lankininkų grupei. Jo 
nesulauktos deimantinės gimimo 
metinės Kaune dabar paminėtos 
Maironio lietuvių literatūros mu
ziejuje. Buvo aptartas jo kūry
binis talentas ir ribotas palikimas 
dėl ankstyvos mirties. Prisimini
mais dalijosi buvusieji gimnazi
jos dienų bičiuliai. Sūnaus Algio 
Kaupo atsiminimus apie tėvą, šei
mą ir Ameriką perskaitė jo moti
na ir velionies rašytojo buvusi 
našlė D. Galaunytė-Kaupienė- 
Augūnienė.

Rokiškio sporto mokykla pa
minėjo veiklos keturiasdešimt
metį. Ją lanko apie 600 jaunųjų 
šio miesto gyventojų, žaidžian
čių krepšinį, stalo tenisą, lo
šiančių šachmatais. Jų taipgi lau
kia lengvosios atletikos, kulkinio 
šaudymo, džiudo imtynių treni
ruotės. Mokykla turi 15 etatinių 
tarnautojų.

Klaipėdos universiteto teat
ro pedagogikos katedra 1995 m. 
pavasarį pirmą kartą suorgani
zavo mokyklinio teatro savaitę. 
Jon spektakliais įsijungė Kuršė
nų, Raudondvario kultūros namų, 
Klaipėdos jaunimo centro vaikai, 
IV-sios vidurinės mokyklos moks
leiviai, Klaipėdos universiteto 
teatrai. Savaitei buvo skirta spe
ciali konferencija “Teatras — 
kaip ugdymo priemonė”.

Šilutės miesto šventėje jos ra
jono valdytojas Šarūnas Lauži
kas gegužės 28 d. pirmą kartą “Si
dabrinės nendrės” premijos lau
reatams įteikė jos diplomus, ženk
lus, dovanas ir pinigus. Pomirti
nė “Sidabrinės nendrės” premija 
už ilgametę kraštotyros veiklą 
ir knygą “Senoji Šilutė” buvo pa
skirta Petrui Jakštui. Premiją 
taipgi laimėjo ir dabar Vilniuje 
gyvenanti dail. Ieva Labutytė už 
aktyvų dalyvavimą kultūriniuose 
pamario renginiuose, Šilutės įam
žinimą dailės darbuose. Liudui 
Čičirkai, Šilutės rajono savival
dybės sporto skyriaus vedėjui, 
pasaulio senjorų sunkiosios at
letikos čempionui, premiją atnešė 
tragiškai žuvusio Broniaus Mačer
nio sporto tradicijų tęsimas. Ši
lutiškiai populiariausiu šio mies
to gyventoju išrinko buvusį rajo
no valdytoją Algirdą Balčytį.

Klaipėdos universiteto huma
nitarinių mokslų studentus turėtų 
sudominti Mažosios Lietuvos ir 
Tvankstos temos. Joms priklauso 
lietuvių ir prūsų kalba, literatū
ra, istorija, mitologija ir religija. 
Tvanksta yra prūsiškas Karaliau
čiaus pavadinimas istoriniuose 
šaltiniuose. Mažosios Lietuvos 
fondas, norėdamas sudominti stu
dentus tų temų studijomis įstei
gė dvi metines Liudviko Gedimi
no Rėzos premijas po tūkstantį 
kanadiškų dolerių. Šioms premi
joms Mažosios Lietuvos fondas 
jau yra parūpinęs 10.000 Kana
dos dolerių. Premijos bus paskir
tos už geriausius darbus univer
siteto moksliniam laipsniui ar tų 
mokslo šakų studijoms. Premi
joms skirti darbai turės būti bent 
100 mašinraščio puslapių, turėti 
15 psl. santrauką vokiečių, skan
dinavų ar latvių kalba. Kandida
tus L. G. Rėzos premijai turės 
pasiūlyti Mažosios Lietuvos fon
do ir Klaipėdos universiteto su
daryta komisija. Premijos bus 
paskiriamos ir įteikiamos lapkri
čio 30 d. Tilžės akto minėjime, 
kurį surengia Klaipėdos univer
siteto humanitarinių mokslų fa
kulteto Baltų kalbotyros ir etno
logijos katedra. L. G. Rėzos pre
mijos bus skiriamos penkerius 
metus nuo 1995 m. lapkričio 30 d.

Tarptautinis folkloro festivalis 
“Parbėg laivelis” liepos 6-9 d.d. 
įvyko Klaipėdoje. Atidarymo die
na sutapo su Lietuvos valstybės 
švente. Tad buvo iškeltos ne tik 
festivalio, bet ir Lietuvos vėlia
vos, skambėjo karo dainos. Sve
čiai senaisiais kuršių žvejybos 
laivais kurėnais Klaipėdoje nu
plaukė prie Kristijono Donelai
čio ir Herkaus Manto paminklų. 
Neringoje — prie paminklo tauto
sakininkui bei poetui Liudvikui 
Gediminui Rėzai (1776-1840). K. 
Donelaičiui buvo skirtos dainos 
“Metų” ir “Vorusnės” temomis. 
Prie H. Manto paminklo buvo sa
komos kalbos, dainavo “Kuršių 
ainiai”. Didelis koncertas įvyko 
Klaipėdos centro aikštėje. Ten 
koncertinę programą atliko dide
lis svečių būrys iš Švedijos, Len
kijos ir Indijos. Tame koncerte 
taipgi skambėjo ir suvalkiečių, 
dzūkų, aukštaičių ir žemaičių at
liekamos dainos. Menininkų na
muose buvo atidaryta folklorinin
kų darbų paroda. Jau minėtus sve
čius papildė Vengrijos vaikų, Lat
vijos ir Čekijos ansambliai. Fes
tivalio dienomis buvo išleistas 
sakmių, dainų ir papročių rinki
nys “Parbėg laivelis”. Tarptauti
nį festivalį “Parbėg laivelis” jau 
antrą kartą surengė Klaipėdos et
nokultūros centras su režisiere 
docente L Nakiene, jai talkinu
siomis centro darbuotojoms N. 
Sliužinskiene ir V. Jankūnaite. 
Pirmą kartą tarptautinis folklo
ro festivalis “Parbėg laivelis” 
buvo surengtas 1992 m. Tada jis 
buvo skirtas septyni šimtai ketu
riasdešimtajam Klaipėdos miesto 
gimtadieniui. V. Kst.
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) R I S I K Ė L I M Oi
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

^SPORTAS

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.

Kanados “Lokio” krepšininkai-jauniai, Penktosiose pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Vilniuje laimėję bronzos medalius. Iš kairės P. Leknickas, 
M. Jankus, St. Kuliavas ir T. Skrinskas Nuotr. R. Griniūtės

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

/I ELECTRICAL Licence 

D V L ENGINEERING 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 REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

CHOICE
“ALI THE

MASKELL INSURANCE WORLD"
IN THE

Lietuvos spauda apie žaidynes
Penktosioms pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėms pasibaigus, Lie
tuvos spauda gana plačiai aprašė 
žaidynių iškilmes, iliustravo nuo
traukomis, spausdino pasakytų svei
kinimų santraukas.

Žaidynes Vilniaus Kalnų parke 
liepos 30 d. atidarė prez. A. Brazaus
kas. Vėliavą nešė Lietuvos sporto 
žymūnai. Bėgikų 19 dienų aplink 
Lietuvą neštas fakelas iškilmių 
eigoje perduotas žinomam sporti
ninkui, visų Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių dalyviui Vytautui Gry
bauskui, kuris uždegė šių žaidynių 
aukurą.

“Gimtasis kraštas” 29 (1475) nr. 
paskelbė kai kurių varžybų duo
menis, daugiausia tų rungčių, ku
riuose dalyvavo lietuviai iš kitų 
kraštų. Pvz. lengvojoje atletikoje 
vyrų 1500 m. bėgime ketvirtas at
bėgo Romas Aiderdice iš Kanados; 
dvidešimt trečias Aidas Kuolas iš 
Los Angeles. Moterų krepšinyje 
Šiaulių “Maistas” nugalėjo Austra
liją 74:49, Vilniaus “Telerina” - 
Australija 77:59. Lietuva III - Ka
nada 110:115. Raseiniškiai laimė
jo prieš Čikagos “Lituaniką” 70:68, 
bet Anykščių “Šarūnas” - Torontas 
97:112; Čikagos “Lituanikos” vyrai 
atsigriebė prieš Mažeikių “Naftą” 
88:75. Moterų tinklinyje Čikagos 
“Neris” - Jurbarkas 3:0. Ledo ritu
lyje Šiaurės Amerikos rinktinė pra
laimėjo prieš Elektrėnų “Energiją” 
17:4, bet laimėjo prieš Kauno “Ve
teraną” 13:2. Inf.

Lietuvių ir baltiečių varžybos
ŠALFASS-gos centro valdybos 

pranešimu, po vasaros atostogų bus 
vykdomos šios 1995 m. Šiaurės Ame
rikos lietuvių bei baltiečių varžy
bos: Toronto LSK “Jungtis” Wasaga 
Beach, Ont. rengia softbolo pirme
nybių žaidynes; rugsėjo 2-3 d.d. 
Windmill Lakes, Ravena, Ohio įvyks 
Klivlendo lietuvių golfo klubo ko
mandinės ir individualinės golfo 
pirmenybės; lengvosios atletikos 
pirmenybės (lietuvių ir baltiečių) 
rugsėjo 9-10 d.d. Cuyahoga Commu
nity College, Parma, Ohio, rengia 
Klivlendo LSK “Žaibas”; lietuvių 
ir baltiečių šaudymo pirmenybės 
įvyks rugsėjo 9, 16 ir 23 d. latvių šau

dyklose “Lielupė” ir “Berzainė”, 
netoli Toronto. (Šaudymo reikalais 
patartina kreiptis į Balį Savicką, 
340 Dixon Rd., Apt. 2004, Weston, 
Ont. M9R 1T1, tel. 416 244-2267; 
stendinio šaudymo varžybos numa
tytos rugsėjo antroje pusėje Gied
raičio klubo šaudykloje, netoli Ha
miltono, Ont.; plaukimo pirmenybės 
bus lapkričio pradžioje (Jų reika
lu kreiptis į Iloną Smalenskienę, 
248 Keele St., Toronto, Ont. M6P 
2K3, tel. 416 769-7040). Visų var
žybų reikalais kreiptis į ŠALFASS- 
gos gen. sekretorių A. Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117- 
2122, tel. 216 486-0889, faksas 216 
943-4485. Inf.

Ledo ritulio rezultatai
Lietuvos ledo ritulio federacijos 

pirmininkas Vitas Gudiškis praneša, 
kad V pasaulio lietuvių sporto žai
dynių ledo ritulio turnyre dalyvavo 
Šiaurės Amerikos” komanda, kurio
je žaidė 7 žaidėjai iš Detroito “Ko
vo” ir 5 iš Hamiltono “Kovo”. Ko
manda pasirodė labai sėkmingai ir 
užėmė antrą vietą. Galutinė koman
dų rikiuotė: 1. “Energija” - Elektrė
nai, 2. “Šiaurės Amerika”, 3. “Ne
munas” - Rokiškis, 4. “Germantas" - 
Telšiai, 5. “Solvita” - Kaunas, 6. “Ve
teranas” - Kaunas.

įvairios žinios
Švedijos Gioteborge rugpjūčio 

4-13 d.d. įvyko pasaulinės lengvo
sios atletikos pirmenybės. Joše 
dalyvavo ir Lietuvos sportininkai. 
Deja, mūsiškiai nelaimėjo nė vie
no medalio, kai tuo tarpu 1993 m. 
panašiose varžybose Helsinkyje 
N. Žilinskienė šuolyje į aukštį buvo 
trečia, laimėdama bronzos medalį. 
Ir dabar iš visų lietuvių atstovų ši 
vilnietė pasirodė geriausiai: iššok
dama 1,93 m. vilnietė užėmė devin
tą vietą, nors tą patį aukštį pasiekė 
bulgarė ir amerikietė. Tačiau mūsiš
kė tik trečiu mėginimu įveikė 1,93 m., 
tad jai buvo paskirta devintoji vie
ta. Vokietijos televizija kiekvieną 
dieną transliavo pirmenybes, pa
rodydama iš baltiečių dešimtkovėje 
estus ir su dideliu ant krūtinės už
rašu “Lietuva” N. Žilinskienę, pa
žymint prieš varžybas, kad “Litau- 
erin” priklauso pirmaujančioms.

Nelė vilkėjo žalios spalvos sporti
nę aprangą. Pirmenybėse daugiau
sia medalių surinko amerikiečiai. 
Silpnai pasirodė rusai ir vokiečiai. 
Aukso medalių skaičiumi juos pra
lenkė gudai.

Po rankininko V. Petkevičiaus 
Vokietijos pilietybę priėmė Breme
no komandoje žaidžianti M. Riškia- 
vičienė. Lietuvaitė tuoj pat buvo 
įtraukta į Vokietijos rinktinę ir 
rungtynėse prieš pietų Korėją ji 
įmetė net 7 įvarčius.

Barcelonos olimpiados aukso me
dalio laimėtojui R. Ubartui baus
mė nebus sumažinta. Tarptautinė 
lengvosios atletikos sąjunga savo 
posėdyje rugpjūčio 3 d. atmetė Ru
sijos ir Vokietijos siūlymus spor
tininkams, kurių organizme pirmą 
kartą rasta anabolikų, taikyti 2, o 
ne 4 metų diskvalifikaciją. Pagal 
šį nutarimą R. Ubartas negalės da
lyvauti Atlantos olimpiadoje.

Rugpjūčio 11 d. Vokietijoje prasi
dėjo 1995-96 m. aukščiausios fut
bolo lygos pirmenybės. Nesėkmin
gai jas pradėjo Hamburgo SV žaidė
jas Valdas Ivanauskas rungtynėse su 
daugkartiniu Vokietijos meisteriu 
Miuncheno “Bayern” vienuolike: 
jam 43 žaidimo minutėje buvo su
žeista ranka, pareikalavusi net aš- 
tuonių susiuvimų.

Nors Europos vyrų krepšinio pir
menybės jau praeityje, tačiau laiš
kuose vokiškų laikraščių redakci
joms, randama daug pasisakymų 
apie politiniame ženkle vykusias 
pirmenybes. Serbiškom pavardėm 
pasirašyti laiškai gina teisėjus, 
garbina puikų Jugoslavijos rinkti
nės žaidimą prieš Lietuvą, daugu
ma užbaigdami laiškus tokiais žo
džiais: “Jugoslavija įrodė, kad ji 
priklauso geriausioms Europos 
krepšinio komandoms”. K. B.

/MvM' lietuvių
■Y Y Y L. 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) 
5.00% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 50.000 
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).
Nuošimčiai

I
IMA:

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

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų .... ............ 7.75%
4 metų ................. 7.75%
5 metų ................. 8.00%

(fixed rate)

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.

gali pasikeisti savaitės eigoje. _______

AKTYVAI per 101 milijoną dolerių

Kredito kortelė

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.

Toronto skautų draugovė, stovyklavusi 33-čiojoje “Romuvos” stovykloje. 
Antroj eilėj iš kairės vadovai: s. dr. A. Dailydė, stovyklos komendantas 
s.v.v.sl. L. Narušis, tuntininkas s. M. Rusinas ir draugininkas ps. R. Kalendra

Nuotr. R. Otto

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

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

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 ir vėsinimo 
sistemų įvedimas .plytelių įdėjimas .pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius .nuosavybių priežiūra. .18 metų 
patirtis .Nemokamas įkainavimas .Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų studijų dienos įvyks 

Darbo dienos savaitgalį rugsėjo 
1-4 d.d. Dainavoje, Michigane. 
Studijų dienose vyks plačios 
apimties akademinė bei kultū
rinė programa. Pranešimus reli
gijos, Lietuvos padėties, poli
tinės srities bei meno klausimais 
skaitys Petras Plumpa, Vaiva 
Vėbraitė, s. Igne Marijošiūtė, 
Milda Palubinskaitė, Vidas Ab- 
raitis, Jonas Pabedinskas ir 
Vincas Kolyčius. Pramatomos 
šios vakarų programos: Arvydo 
Žygo pokalbis, papildytas vaiz
dajuostėmis, apie ateitininkus 
pasaulyje, literatūros vakaras 
su Vytautu Volertu bei pasakų 
ir šokių vakaras. Taip pat vyks 
turininga religinė programa. Mi
šias laikys bei pamokslus sakys 
kun. Valdemaras Cukuras, kun. 
Algis Gudaitis ir kun. Julius 
Sasnauskas.

Studijų dienų metu vyks sen
draugių ir studentų sąjungų pa
sitarimai. Dalyvaus Lietuvos 
ateitininkų pirm. Arvydas Žygas, 
vykdomasis pirm. Vidas Abraitis, 
bei ateitininkų veikėjas Petras 
Plumpa, tad bus progos pasitei
rauti apie ateitininkų padėtį, 
organizacinius rūpesčius Lietu
voje. Tikimasi taip pat turėti 
pokalbį su naujai išrinktais Atei
tininkų tarybos nariais.

Visus mielai kviečiame Ateiti
ninkų studijų dienose dalyvauti. 
Tačiau prašome nedelsiant regis
truotis, nes vietų skaičius spar
čiai mažėja. Registraciją priima 
Lidija Ringienė, 50 Carriage Trail, 
Palos Heights, IL 60463, tel. (708) 
361-2557.

Skautų veikla
• A. a. Laimutės Butėnienės 

atminimui, knygai “Lietuviškoji 
skautybė” aukojo: $50 - S. Akelai
tis, A. Mikelėnas; $40 - I. J. Meik- 
lejohn; $25 - T. B. Stanuliai, A. 
A. Valadkos; $20 - J. Pacevičienė, 
D. Vaitkevičius, V. Vaitkevičius, 
J. M. Zubrickai, A. R. Grigoniai, 
A. Žemaitis, A. D. ir L. Keršiai, 
A. Zalagėnas, V. Skrinskas, F. V. 
Mockai, R. J. Kymantai, B. B. Ta
mošiūnai, P. V. Jankaičiai, P. N. 
Puidokai, L. V. Sendžikai, P. B. 
Sapliai; $10 - E. M. Kazakevičiai, 
V. Morkūnas, R. S. Sapliai, A. Olie- 
nė, I. Punkrienė, V. Starzas, B. 
S. Kuzmickai, K. J. Batūros, A. K. 
Batūros, V. E. Baleišos, A. R. Sap
liai; $14 - A. K. Ivanauskai; $15 - 
D. S. Rukšos, E. A. Bockai, J. Vin
gelis; $5-J. Repečka, A. Krasaus
kienė. Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

• Ps. Alvydui Sapliui ir Rimai 
Radžiūtei, sukūrusiems lietuvišką 
skautišką šeimą, Toronto skautai- 
tės linki saulėto ir gražaus gyve
nimo. M.

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

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

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

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

Telefonas 416 532-1149
iiZEĮnizEiniERiL

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

J“ Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis

DRALJITA
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 M9B1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

1678 Bloor Street West

Toronto, Ontario M6P 1A9

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

nuo Lietuvių namų) nešioj te| 41 g 802-1 029, FAX 41 6 769-1 524.
EGLINTON-CALEDONIA rajone parduodamas atskiras 3 vienetų-butų namas. 
Idealus viengungiui išnuomojant 2 butus už $1500 mėnesiui. įmokėjimas $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

u

> Knygų rišykla 
I “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

MLULLIb UUNbULIlNU
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

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

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

KELIONĖS l LIETUVĄ 
visuomet geriausiomis kainomis per Amsterdamą, 
Berlyną, Frankfurtą, Helsinkį, Kopenhagą, Londoną, 
Paryžių, Prahą, Varšuvą arba per kitus jūsų 
pageidaujamus miestus ir įvairias oro linijas. Didelis 
pasirinkimas. Labai greitai parvežam viešnagei jūsų 
gimines iš Lietuvos.

***♦***♦♦**♦****♦♦♦♦*♦*♦♦♦*♦*♦**♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS - per Kopenhagą.

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.

*****♦*♦*♦♦**♦**♦*♦♦*♦**♦* ♦♦"į******#*- * * # * "į * 

KELIONĖS Į VISUS KITUS KRAŠTUS. 
TEIRAUKITĖS APIE ĮVAIRIUS BILIETŲ IŠPARDAVIMUS. 
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
5 v.j>.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
MEDELISFAX 416-538-9657



Tremtinių palikuonių mokykla
(Atkelta iš 7-to psl.)

1990 m. spalio pirmoji. Šįmet 
rudenį sukaks penkeri mokyk
los darbo metai. Šiai, nors ir 
nedidelei sukakčiai, mokykla 
jau ruošiasi.

Rugsėjo 25-30 d.d. mokykloje 
bus sukakties savaitė, kurios 
metu veiks mokinių darbų bei 
mokyklos istorijos parodos, 
bus prisiminimų popietė.

Šių metų pavasarį mokyklo
je buvo surengtos sukaktu
vinės varžybos. Mokiniai da
lyvavo mokyklos kartu su laik
raščio “Lietuvos aidas” redak
cija paskelbtame rašinio kon
kurse apie kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę, su žurnalo 
“Genys” redakcija — piešinio, 
su Tremtinių grįžimo fondo 
valdyba — skaitovų varžybose. 
Nustatyti geriausieji. Jie bus 
pagerbti vieną sukakties sa
vaitės vakarą.

Minėjimo viršūnė — iškil
mingas mokyklos mokinių, pe
dagogų, visų darbuotojų susi
rinkimas rugsėjo 30-ąją. Lau
kiame ir gausaus būrio svečių.

Kviečiame tautiečius, gyve
nančius užsienyje ir minėtos

savaitės dienomis atsidūru
sius Vilniuje, aplankyti mū
sų mokyklą ir tuo pagerbti 
kuklią jos sukaktį. Svečiai 
galės palikti įrašus sukakties 
knygoje.

Tai bus jau šeštųjų mokyklos 
mokslo metų pradžioje. Vėl 
klegės vaikų, susirinkusių į 
lietuvišką pastogę iš įvairių 
kraštų, balsai. Pasakos vieni 
kitiems vasaros atostogų įs
pūdžius, dalinsis mintimis, 
aptarinės savas problemas. 
Grįžta jie čia kaip į namus, 
pasiilgę vieni kitų. O čia dar 
neeiliniai rūpesčiai — kaip 
gražiau paminėti penktąjį mo
kyklos gimtadienį, kaip malo
niau priimti svečius, tarp ku
rių bus keliasdešimt vyresnių
jų draugų, buvusių mokyklos 
mokinių. Jiems mokykla liko 
antraisiais namais. Tai džiu
gina pedagogus, kelia jų en
tuziazmą. Ir jiems mokykla 
tapo antraisiais namais, o mo
kiniai — dukromis ir sūnumis.

Aloyzas Bakšys,
Vilniaus vidurinės mokyklos 

“Lietuvių namai” 
direktoriaus pavaduotojas

Toronto atžalyniečiai ir atžalynietės tarptautiniame festivalyje Kubos mieste Santa Clara 1995.V.22-27
Nuotr. V. Vitkūno
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel. I 41 6'530“1 070

Kanados
(Atkelta iš 1-mo psl.) durno vajų. Jį, atrodo, norima

<6 SKAITYTOJAI PASISAKO

tėjusiųjų skaičiaus ir šios nie
kada nesitikėtos nelaimės 
priežasčių. Pradėti tyrimai 
betgi įtaigoja, kad kaltė tur
būt teks automatiškai stab
džius požeminiuose trauki
niuose turėjusioms įjungti 
saugumo priemonėms. Tokių 
sutrikusių automatinių stab
džių įjungėjų buvo rasta ir 
netoli susidūrimo vietos. Be 
to, vienas požeminio trauki
nio vairuotojas iš tunelio, ku
riame įvyko nelaimė, jau anks
čiau buvo pranešęs, kad ten 
negalima pasitikėti automa
tine stabdžių kontrole. Trau
kinių vairuotojams jis patarė 
važiuoti atsargiai ir stab
džiais patiems naudotis savo 
nuožiūra. Požeminių trauki
nių susidūrimo nuostoliai TTC 
bendrovei gali siekti kelis 
milijonus dolerių vien tik at
silyginimu nukentėjusiems ke
leiviams.

Kvebeko separatistiniai vadai 
Lucien Bouchard ir Jacques 
Parizeau jau pradeda Kvebe
ko nepriklausomybės referen-

turėti š.m. spalio 30 d. Nors 
tas referendumas greičiausiai 
bus atmestas, rugpjūčio 28 d. 
separatistai jau paskelbė ne
priklausomo Kvebeko himno 
konkursą. Organizatoriai no
ri, kad himno tekstas sustip
rintų istorines kvebekiečių 
nuotaikas ir kad turėtų sma
gią melodiją. Himną žada iš
rinkti vertintojų komisija. 
Tačiau pasirinktą projektą tu
rės patvirtinti Kvebeko pro- 
vincinjos parlamentas.

Konkurso organizatoriai aiš
kina, kad Kvebeko himnas ne
bus tiesiogiai susietas su šie
metiniu referendumu ir Kve
beko nepriklausomybe. Esą 
Kvebekas jau ir dabar turi 
savo vėliavą bei kitus tauti
nius ženklus. Tad tas Kvebe
ko himnas, net ir pralaimė
jus nepriklausomybės refe
rendumą, bus naudojamas 
svarbiems tautiniams įvykiams 
pabrėžti. Kvebeko himną pla
nuojama sugiedoti 1996 m. 
birželio 24, Šv. Jono Kr. die
ną, kuri laikoma tautine 
Kvebeko švente. V. Kst.

VIETOJ PRENUMERATOS
Gerieji žmonės! Nuoširdžiai dė

kojame už laikraštį “Tėviškės ži
buriai”. Aš siunčiu nors mažą do
vanėlę prisiminimui nuo savo šei
mos. Jeigu sveiki gyvensime, gal 
vėl kada ką nors.

Paulius Vasiliauskas, Pasvalys
Red. pastaba. Gautas puošnus 

rankšluostis su įaustu gamtovaiz
džiu ir įrašu: “Tarp vasarojų ir 
dangaus tai mano Lietuva”. Dėko
jame už gražią dovaną, kuri bus 
vertingas laimikis metinei “TŽ” 
loterijai.

JIE PAMIRŠTI?
Jau penkeri metai, kai Lietu

va atgavo nepriklausomybę. Prieš 
tai gana daug kanadiečių spau
doje ir parlamente pasisakydavo 
už Baltijos valstybių ir Lietuvos 
išlaisvinimą iš bolševikų okupa
cijos. Iki šiol nė vienas iš jų ne
buvo Lietuvos valdžios pagerbtas: 
Londono vyskupas Sherlock, Bob 
Macdonald, finansų min. Paul 
Martin, Flis, Blaikie ir kt. Estai 
jau taip padarė, o mūsų Lietuvos 
atstovai ar organizacijos tyli.

Man atrodo “geriau vėliau, ne
gu niekad” tokius žmones reko
menduoti Lietuvos vyriausybei, 
kad jie nebūtų pamiršti.

Stasys Prakapas,
Toronto, Ont.

j SOLD Į
COLDUJQIX 
BANKCRO

Vasaros stovykloje Vermonte, JAV, torontietė LINA PAULIONYTĖ 
supažindina mergaites su kanklėmis Nuotr. L. R. Kulbienės

.Expect 
thebesC

DAIVA 
DALINDA, 

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

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

SKAITO IR LIETUVOJE
Laikraštį “Tėviškės žiburiai” 

noriai skaito daugelis lietuvių. 
Tai labai įdomi spauda mums, 
gyvenantiems Tėvynėje. Mokyto
jas J. Pivoriūnas pasakė, kad Lie
tuvoje spausdinti laikraščiai ski
riasi nuo Kanados. Jis tuoj pat 
suprato skirtumą, sakė, kad “Tė
viškės žiburiuose” pamatė tiesos 
dvasią. Ten pas Jus dvasingumas 
yra tikras, nesugadintas jokių iš
krypimų. Jame spindi graži lietu
viška mūsų taurių senolių dvasia.

P. Vileitaitė,
Adutiškis

“GYVIEJI AKMENYS”
BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS KANADOJE,

Esame giliai sujaudinti Jūsų 
meile Kristui ir mums. Jūsų pa
vyzdys įkvepia ir mus jungti ti
kėjimą su darbais. Žinome, kad 
niekas ir Jums neatsieina visai 
lengvai, be pastangų, todėl dar 
labiau esame Jums dėkingi už tą 
sumą, kurią paaukojote mums - 
$1000 (per Kanados lietuvių ka
talikų centrą).

Manome, kad mūsų bičiulis Vin
cas Kolyčius yra papasakojęs 
Jums kai ką apie mus. Mums labai 
malonu, ir tai drąsina mus, kad 
lietuviai Kanadįoje nėra abejin
gi mūsų Lietuvėlei ir joje gyve
nantiems katalikams. Tikimės, 
kad bendromis pastangomis galė
sime geriau ir greičiau prisidė
ti prie Katalikų Bažnyčios Lietu
voje atgimimo, prie Kristaus Evan
gelijos plitimo mūsų gimtajame 
Krašte.

Su gilia pagarba savo maldose 
prisiminsime Jus, prašydami Jums 
visokeriopos palaimos visuose 
Jūsų darbuose. Tegul Kristaus 
jėga ir ramybė nužengia ant Jūsų 
ir pasilieka su Jumis. Telaimi
na Jus Visagalis Dievas!

-Jūsų broliai ir seserys Kristuje
“Gyvieji akmenys” Lietuvoje

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

LEIDĖJAI

Norintiems dirbti JT 
sekretoriate

Lietuvos respublikos pilie
čiai, turintys aukštąjį išsilavi
nimą ir besidomintys karjera 
tarptautinėse organizacijose, 
kviečiami laikyti konkursinius 
egzaminus užimti pareigybes 
Jungtinių Tautų sekretoriate.

P-l/P-2 kategorijų egzaminai 
vyks 1996 m. sausio 26-vasario 
2 d. Rygoje ir Niujorke. P-l/P-2 
egzaminai bus laikomi šiose sri
tyse: demografija, ekonomika, 
finansai, teisė, bibliotekinin
kystė, viešoji informacija, sta
tistika. Kandidatų į P-l/P-2 pa
reigybes amžius neturi viršyti 
32 metų 1996 m. gruodžio 31 d. ir 
jų mokslinis laipsnis (bakalau
ro) turėtų būti susijęs su viena 
aukščiau minėtų sričių.

P-3 kategorijos egzaminai vyks 
1996 m. sausio 31 d. Rygoje ir 
Niujorke. P-3 kategorijos egza
minai bus laikomi šiose srity
se: administracija, finansai, 
socialiniai klausimai, statisti
ka. Kandidatų į P-3 pareigybes 
amžius neturi viršyti 39 metų 
1996 metų gruodžio 31 d., jie 
turėtų turėti magistro mokslinį 
laipsnį ir bent ketverių metų 
darbo patirtį minėtose, susiju
siose su P-3 kategorijas, srityse.

Išsamesnę informaciją, kon
kurso anketas bei informaci
nius biuletenius galima gauti 
Lietuvos respublikos Nuolati
nėje misijoje prie Jungtinių 
Tautų adresu: Permanent Mis
sion of the Republic of Lithua
nia to the United Nations, 420 
Fifth Avenue, Third Floor, New 
York, NY 10018, USA. Tel.: 212 
354-7820, fax.: 212 354 7833 nuo 
10 iki 13 ir nuo 14 iki 17 vai.

Užpildytos anketos turi pa
siekti JT sekretoriatą iki 1995 m. 
rugsėjo 15 dienos adresu: Pro
fessional Staffing Service, Re
cruitment and Placement Divi
sion, Office of Human Resour
ces Management, Room S-2535 F, 
United Nations, New York, NY 
10017, USA. Fax.: 212 963-3683.

Lietuvos respublikos 
Nuolatinė misija prie JT

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

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

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

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

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

27 John St., Second Floor 

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

Vienintelis Kanadoje

kviečia keliauti kartu!

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

lietuviškas kelionių biuras

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

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

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

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

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

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

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

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

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P1A6, Canada
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail), nr. 2475066 (wholesale)

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

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

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

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

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

BĮ) DRESHER

AMBER

GLOBUS

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

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

pinn. - penkt. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.
Mūsų atstovai:

LTD. Hamiltone - Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966
/GINTARAS EXPRESS/ 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 / 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.

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

Narys “Better Business” bi uro

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

. 2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

— Rugpjūčio 16 d. palaidotas 
a.a. Apolinaras Sakus, 82 m. am
žiaus.

— Keltuvo įrengimo darbai 
sparčiai žengia pirmyn. Visais 
įrengimo darbais rūpinasi H. Ado
monis. Keltuvas kainuos daugiau 
kaip $95,000. Iki šiol keltuvui su
aukota $8,113.

— Parduodama ligoniams tin
kama kėdė ant ratukų. Kreiptis 
tel. (613) 382-4366.

— Anapilio knygyne galima 
įsigyti Augusto Mylės parašytą 
knygą “Užrašai 1940-1946 m." ir 
nr. 14 žurnalo “Laisvės kovų ar
chyvas”.

— Mišios rugpjūčio 27, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Adolfą ir 
Reginą Klemkas ir Vytautą Gvaz- 
daitį, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 11 v.r. už a.a. Joną ir Elz
bietą Valantiejus.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, rugpjūčio 20, 

popietėje dalyvavo 225 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Rasa 
Ruseckienė, Mindaugas Rusec- 
kas, Česlovas Butvilą ir Raimon
das Butvilą iš Vilniaus; Alfredas 
Rimidis iš Kauno; Marius Petru
lis iš Santa Monica, CA, Aras Pet
rulis iš Ithaca, NY, Ričardas ir 
Kristina Jocai iš Los Angeles, 
CA, Ženė Žukienė iš Vokietijos 
Marburgo. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN val
dybos vicepirm. V. Drešeris.

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

— LN informacinis susirinki
mas įvyks spalio 15, sekmadienį, 
2 v.p.p. Vytauto Didžiojo menė
je. Bus aptariami slaugos namų 
ir LN einamieji reikalai.

Lietuvių namų poilsio sto
vykla rugpjūčio 5-12 d.d. pran
ciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga” praėjo sėkmingai. Sto
vyklavo 56 suaugę ir daugiau 
kaip 20 vaikų. Rugpjūčio 12, 
šeštadienį, 7 v.v. įvyko stovyk
los užbaigimo gegužinė. Pro
gramą atliko “Linksmieji bro
liai” — “Algis Ulbinas ir Alek
sas Kusinskis, Vytautas Pečiu
lis su dukrytėmis ir Irena Ku- 
sinskienė su viešnia iš Lietu
vos. Programą paįvairino tur
tinga loterija ir J. Adomaičio 
šokių muzika. Stovyklai vado
vavo komendantas J. V. Šim
kus. Jam padėjo E. Bartminas, 
B. Laučys, V. Pečiulis ir Z. 
Rėvas. Skanų maistą kiekvie
ną dieną stovyklautojams pa
ruošdavo Bronė Greičiūnienė. 
Oras pasitaikė labai geras, 
stovyklautojai patenkinti. Ti
kimės ir kitais metais rengti 
poilsio stovyklą. Šia proga 
dėkoju visiems, kurie prisi
dėjo prie stovyklos paruoši
mo ir pasisekimo.

T. Stanulis, 
LN vyrų būrelio pirmininkas

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo; $60 — P. J. Maltai; $40 
— V. F. Mašalai (a.a. Viktorijos 
Puniškienės atminimui).

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $1,000 — A. Vaišvilienė 
(iš a.a. Mykolo Vaišvilos pali
kimo); $100 — A. Buragienė; 
$33 — “Tėviškės žiburių” dar
buotojai (a.a. Stasės Kalūzie- 
nės atminimui).

Toronto “Atžalyno” šokėjai tarptautiniame festivalyje Santa Clara mieste 
Kuboje 1995.V.27. Iš kairės: A. Styga, C. Bonner, J. Kriščiūnaitė, R. 
Mačikūnaitė, D. Šelmys Nuotr. V. Vitkūno

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

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpjūčio 15 d. kun. Edis Put

rimas išvyko į Lietuvą, kur mė
nesį laiko darbuosis Jaunimo pa
galbos centre Klaipėdoje bei ki
tuose dvasinio atgimimo baruose.

— Parapiječiai laukia rugpjū
čio 23 d. iš Hillcrest reabilita
cijos centro — ligoninės grįžtan
čio klebono kun. Augustino Sima
navičiaus, OFM, kuris toliau stip
rėjimo procesą turės vykdyti na
mie.

— Mišios rugpjūčio 27, sekma
dienį: 8.30 v.r. — už a.a. Stasį Ig
notą; 9.20 v.r. — už a.a. Ievą Mil- 
kintienė; 10.15 v.r. — už a.a. Ja
niną ir Juozą Štarus, a.a. Antaną 
Poškų, a.a. Domą ir Simonaičių 
šeimos mirusius; 11.30 — už para
piją ir visus parapijiečius.

A. a. Ona Indrelienė, seno
sios išeivijos veikėja, dauge
liui pažįstama kaip naujųjų 
ateivių globėja ir nuoširdi vi
so lietuviško gyvenimo rėmė
ja, mirė rugpjūčio 20 d. Mal
dos prie karsto Turner and 
Porter (Roncesvalles) laido
tuvių koplyčioje antradienį, 
rugpjūčio 22 d. Laidojama tre
čiadienį, rugpjūčio 23 d., iš 
Prisikėlimo šventovės Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje, Ont.

A. a. Laimutė Butėnienė, il
gai sirgusi, mirė Orilijoje, 
Ont., ir rugpjūčio 14 d. palai
dota Šv. Jono lietuvių kapinė
se Mississaugoje iš Lietuvos 
kankinių šventovės. Laidotu
vėse dalyvavo daug giminių, 
artimųjų ir skautų, kurių lei
džiamai išeivijos veiklos ap
žvalginei knygai “Lietuviško
ji skautybė” laidotuvių pietų 
metu velionės atminimui su
aukota $694. Mišias aukojo ir 
į kapines palydėjo kun. K. 
Kaknevičius. M

A. a. VI. Rainiui mirus, 
užjausdami jo gimines ir arti
muosius, “Tėviškės žiburius” 
$87 suma parėmė šie asmenys: 
R. O. Barisai, S. Danaitienė, 
V. V. Radžiai, J. E. Valiu
liai, B. Vilčinskienė, G. S. Mi
talai, A. J. Morkūnai, J. D. Da
niai, E. P. Ališauskai, V. I. 
Prisčepionkos, A. A. Paškevi- 
čiai, P. Jurgučiai, A. B. Eiman
tai, M. Bružienė, K. A. Gudžiū
nai, V. Z. Balsevičiai, J. A. 
Buivydai, V. L. Plečkaičiai.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniu
je aukojo: $100 — A. Bražys, dr. 
M. J. Uleckai; $50 — H. Stepai- 
tis, B. J. Tamulioniai, J. K. Ža
bai; $20 — S. V. Vaitkai; $15 — 
B. Stundžia. Nuoširdus ačiū 
už aukas, kurios padės trem
tinių palikuonims pažinti 
prosenelių žemės grožį, iš
mokti lietuvių kalbą. A.S.

A. a. Laimutei Butėnienei 
mirus, užjausdami vyrą Pet
rą, dukrą Marytę, vaikaičius ir 
visus artimuosius, Vladas ir 
Petra Jankaičiai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $40.

A. a. Viktorijos Elenos Puniš
kienės atminimui pagerbti 
Birutė Znotinienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Šv. Juozapo darbininko šven
tovei Klaipėdoje aukojo: $500 
— J. K. Ališauskai.

Lietuviai maldininkai eina Kryžiaus kelius Kanados kankinių šventovės 
plote Midlande 1995.VIII.6. Vadovauja kunigai - J. Staškus, E. Jurgutis, 
V. Volertas Nuotr. Vyt. Staškevičiaus

Keramikos darbų paroda 
įvyks John B. Aird galerijoje 
(900 Bay St.) nuo rugpjūčio 29 
iki rugsėjo 30 d. kasdien, išsky
rus sekmadienius ir pirma
dienius, nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Rugsėjo 7 d., 7 v.v. parodą ati
darys rašytojas John Ralston 
Saul. “Raku” technikos dar
bus rodys septyni menininkai, 
jų tarpe lietuvė Laima Bru- 
veris.

Anapilio knygyną rugpjū
čio 13 d. aplankė Eglė Masiu
lytė su Laima ir Egidijum Sa- 
baliais iš Vilniaus.

Kun. Jonas Sakevičius, Ang
lijos Londono lietuvių parapi
jos klebonas ir dr. Joana Da
nilevičienė, Čikagoje leidžia
mo “Lietuvių balso” laikraščio 
administratorė, lankėsi “Tė
viškės žiburių” redakcijoje 
rugpjūčio 15 d. Juos lydėjo jų 
pusbrolio, a.a. Apolinaro Sa
kaus sūnus, inž. Gediminas 
Sakus, kuris “TŽ” paaukojo 
$100. “TŽ” leidėjai nuošir
džiai dėkoja.

Andrius Radzevičius, toron- 
tietis ugniagesys, minimas 
“The Saturday Star” rugpjūčio 
19 d. laidos straipsnyje, ku
riame rašoma apie didvyriš
ką nelaimės ištiktų keleivių 
gelbėjimą “mirties tunelyje” 
po požeminių traukinių susi
dūrimo Toronte rugpjūčio 11 d.

A. a. Monikos Razgaitienės atmi
nimui pagerbti “Tremtinių grįži
mo fondui" aukojo: $25 - dr. A. A. 
Valadkos; $20 - J. Šileikienė, Z. O. 
Girdauskai, J. I. Ross; $15 - M. Re
gina; $10 - A. Kairienė, S. Čepo- 
nienė; $5-J. Venslovaitis, L. Dūda.

A. a. Vandos Kralikauskienės 
atminimui pagerbti “Tremtinių 
grįžimo fondui" aukojo: $20 - L. 
Urbonienė.

A. a. Stasės Kalūzienės atmini
mui pagerbti, benamių vaikų kai
mui “Vaiko tėviškės namai” Lie
tuvoje aukojo: $50 - S. S. Rakščiai; 
$20 - V. Palčiauskienė, G. B. Trin
kos, E. M. Kazakevičiai, E.G.E. Gin- 
čiauskai; $10 - Z. A. Stančikai, St. 
Radzevičienė, A. Petkevičienė; $5 - 
A. Klimienė. “Tėviškės žiburiams” 
$20 aukojo D. Zulonienė.

A. a. Antano Masiulio atminimui 
pagerbti “Tremtinių grįžimo fon
dui" aukojo: $25 - K. P. Budrevi- 
čius; $20-J. Poška, A. Vaičiūnas; 
$10 - J. Paškevičius, V. Gudaitis, 
E. Puodžiukienė, B. Sapijonienė, 
O. Juodviršienė, O. Juodišienė; 
$5 - T. Zaleskienė.

A. a. Izabelės Kandrotienės at
minimui pagerbti “Tremtinių grį
žimo fondui" $25 aukojo G. Kocius.

A. a. Vladislavos Šližienės atmi
nimui pagerbti “Tremtinių grį
žimo fondui ’’aukojo: $20 - A. Koce- 
nas, S. S. Kryževičius, V. G. Meilai, 
J. Bakis, A. G. Valiūnai, L. Dau
nienė, A. Valienė, V. Jasinevičie- 
nė, E. G. Kuchalskiai, S. A. Sakai, 
N. Liačas, V. L. Matulevičius; $15- 
A. Lemežys; $10 - I. Kairienė, A. 
Mikšienė, I. Vibrienė, G. Balčiū
nienė, V. T. Macai, A. Valadka, 
J. Pacevičienė. “Tėviškės žibu
riams" $20 aukojo V. Balsienė.

Aukas rinko KLK moterų dr-jos 
centro valdybos narė Monika Povi- 
laitienė. Mirusiųjų šeimoms, au
kotojams ir rinkėjai nuoširdžiai 
dėkoja šių fondų globėja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

VARTOTI DRABUŽIAI
• eksportui į. Lietuvą urmu nuo 

1 8 centų (JAV) už svarą 
20 ir 40 pėdų talpintuvais 

arba tonomis

. mažmeninė kaina 
90 centų (kan.) už svarą, 

mažiausiai 100 svarų.

Skambinti Richard
905 629-8386

Amerikos katalikų žurnalis
tų mėnraštis “The Catholic 
Journalist”, kurį gauna ir “TŽ” 
redakcija, 1995 m. rugpjūčio 
laidoje paskelbė CNS platoką 
žinią apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kroniką”, kuri esan
ti pasiūlyta Nobelio premi
jai. Siūlytojas — Nobelio 
laureatas poetas Česlovas 
Milašius (Milosz) ir lietuvių 
organizacijos. Ta proga mėn
raštis primena “Kronikos” 
reikšmę Lietuvoje ir jos pa
skleidimą užsienyje. Dėl jos 
esą nukentėjo daug kunigų ir 
pasauliečių, jų tarpe ir ru
sas — žmogaus teisių gynėjas 
prof. Sergiejus Kovaliovas, 
gavęs 10 metų lagerio. “Kro
nikos” siūlytojai Nobelio 
premijai pažymi, kad ji vado
vavo taikingam pasipriešini
mui totalistiniam režimui.

KLF žinios
A.a. Izabelei Kondratienei mirus, 

užjausdama P. A. Šiaugždinius, L. 
Urbonienė paaukojo $50 Kanados 
lietuvių fondui.

L. Urbonienė aplankė Kanados 
lietuvių fondo raštinę ir paauko
jo $500, pageidaudama, kad gau
namos už indėlius pajamos būtų 
skiriamos studentų stipendijoms 
Lietuvoje. Į jos pageidavimą bus 
atsižvelgta. KLF valdyba

Įvairios žinios
Lietuvių karių veteranų s-gos 

“Ramovė” pranešimu, istorinės 
tautinės literatūros leidykla 
“Kardas” Vilniuje numato leis
ti knygas apie 1940-41 m. Lietu
vos kariuomenės likvidavimą, 
birželio sukilimą, savisaugos 
dalinių kovas, 16-tąją lietuvių 
diviziją, Lietuvos vietinę rink
tinę, kovas prie Barstyčių ir 
Sėdos, lietuvių dalyvavimą są
jungininkų kariuomenės mū
šiuose Vakarų fronte bei apie 
rezistencinę veiklą okupacijų 
metu.

Leidykla “Kardas” renka me
džiagą toms knygoms išleisti 
ir kviečia visus, kas ką turėtų 
(prisiminimų, nuotraukų, doku
mentų) siųsti adresu: Leidykla 
“Kardas”, Box 1847, 2043 Vil
nius, Lithuania. Kas pageidau
tų, leidyklai pateikiant tikrą 
pavardę, straipsnius galima 
pasirašinėti slapyvardžiais. Inf.

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

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.

LIETUVOS GENERALINIAM 
KONSULATUI reikalinga darbuo
toja, mokanti lietuvių ir anglų 
kalbas, dirbusi kompiuteriu. Dar
bo valandos: 3 ar 4 valandos į die
ną, penkios dienos savaitėje. Atly
ginimas pagal patirtį ir susitari
mą. Kreiptis į: Consulate General 
of Lithuania, 235 Yorkland Blvd., 
Ste. 502, Willowdale, Ont. M2J 4Y8. 
Tel. 416 494-8313, faksas 416494-4382.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitč 
optometristė

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais

Tautodailininkų 
suvažiavimas

Lietuvių tautodailės institu
tas įsteigtas Kanadoje 1977 m. 
Atidaryti skyriai Kanadoje ir 
JAV-bėse savo veiklą tvarko 
pagal Kanados federacinės val
džios įstatymus. Per daugelį 
kultūrinės veiklos metų visuo
tiniai narių suvažiavimai ir jų 
programos būdavo panašios, o 
LT instituto nariai ir suva
žiavimų svečiai pageidaudavo 
kultūrinės veiklos įvairumo. 
Taigi, jau prieš kelerius me
tus į LTI programas pradėta 
įterpti lietuvių liaudies meno 
parodas, seminarus ir paskai
tas lietuvių tautodailės klau
simais. Šių metų LT instituto 
suvažiavime numatytos dvi pa
skaitos — viena apie tautodai
lę, o antroji lietuvių tauto
sakos tema.

Vilniaus dailės akademijos 
naujai išrinktas garbės pro
fesorius Antanas Tamošaitis 
supažindins suvažiavimo da
lyvius su lietuvių ornamen
tika, jos formų įvairumu ir 
pritaikymu įvairiausiuose lie
tuvių tautodailės dirbiniuose, 
o taip pat pasidalins žiniomis 
apie naujienas dailės srityje 
Lietuvoje.

Tautosakininkas Bronius Kro- 
kys peržvelgs naujai Ameriko
je išleistą lietuvių liaudies 
dainų leidinį ir garsajuostę 
“Lithuanian Wedding Celebra
tion Songs” (Vestuvių liaudies 
dainos), kurio projektą -parė
mė Commonwealth of Pennsyl
vania.

Kanadoje ir Amerikoje gausu 
lietuvių tautinės dailės mylė
tojų, kurie ir negalėdami at
vykti į suvažiavimus, seka 
spaudą, kas naujo yra veikia
ma tautodailės srityje. Todėl 
žinios spaudoje paskatina juos 
atvykti į metinius LT institu
to suvažiavimus.

Šiuometinis LT instituto su
važiavimas įvyks Kanadoje, Ga- 
nanoque mieste, rugsėjo 16 d. 
pirmininkės Aldonos Veselkie- 
nės namuose ir jos dailės stu
dijoje, 216 Brock St., Ganano- 
que, Ont. K7G 1K4, Canada. Tel. 
(613) 382-8448. Kor.

Paieškojimai
Ieškoma Valiukevičiūtė Zita, 

gim. apie 1945 m., ištekėjus (vy
ro pavardė nežinoma), išvyko iš 
Lietuvos į Vokietiją 1959 m. 1961 
m. gyveno Kanadoje. Žinanačius 
apie ją prašo atsiliepti: Ramutė 
Daminaitytė-Kuncaitienė, Ketur- 
naujiena, Šakių rajonas, Lietuva.

Ieško savo pusbrolių Kazimieras 
Zasas. Jis rašo: “Su jų tėvu, dėde 
Klemensu Zasu Kanadoje susira
šinėjau iki 1959 metų būdamas 
studentas. Jo du sūnūs, gimę išei
vijoj, turėtų būti apie 60 ar net 
daugiau metų. Mano adresas Pro- 
mislavos kaimas, Molėtai 4150, 
Lietuva.

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.

Aukojo “T. žiburiams”
$60 — J. Janeliūnas; $50 — J. 

Greičiūnas; $40 — P. Adamonis; 
$25 — M. Malcienė; $20 — B. Pi
voriūnienė; $10 — L. Radzevičius, 
K. Kecorius; $5 — J. Manikaus- 
kas; $2 — dr. A. T. Gailius.

Garbės prenumeratą atsiuntė
$60 — A. Diržys, L. Kurkulis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$50 — E. Holmes, S. Ančiulis, I. 

Kerelis, S. Ramanauskas, M. 
Šniuolis, J. Povilauskas, D. Gel- 
dys, A. Styga, M. Levišauskas, S. 
Baras, V. Nenortas, E. Undraitie- 
nė, P. Vaičekauskas, L. Dagys, M. 
Valiukas, A. Pargauskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami 
reguliarią prenumeratą, prideda 
ir auką.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

MONTREAL
Šią vasarą daug lietuvių keliavo 

į Lietuvą aplankyti giminių. Visi 
džiaugėsi laiminga ir gerai pasi
sekusia kelione. Dauguma skrido 
lenkų oro linija - LOT. Kiek ne
patogumų susidaro skrendant į 
Lietuvą, nes, Varšuvą pasiekus, 
tenka laukti apie 27 valandas 
mažesnio lenkų oro linijos lėk
tuvo skrydžio į Vilnių. Kiti kelei
viai, šiek tiek primokėdami, gali 
iš Varšuvos jau po poros valandų 
skristi į Vilnių Lietuvos oro lini
jos lėktuvu. Grįžtant tokių pro
blemų nėra, nes lenkų lėktuvų 
skrydžiai yra Varšuvoje suderinti. 
Iš Vilniaus atskridus į Varšuvą 
mažu lenkų oro linijos lėktuvu, 
po keturių valandų jų transatlan
tinis lėktuvas nuskraidina tiesiai 
į Montrelio tarptautinį orauostį

(40} LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

EUROPARCEL
VyT-r7/ Aptarnaujame Lietuvai, Latviją, Estiją

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

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

VASAROS LAIKOTARPIU MES PRIIMAME SIUNTINIUS TIK VIENĄ 
TREČIADIENĮ PER MĖNESĮ.

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

nuo 9 v.r. iki 6 v.v.

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

Laurendau
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MONTREALYJE
AAW AAAA SKAMBINKITE INFOR- Q<7.QxUX MACUOS ir APTAR- VvIvUvU NAVIMO REIKALAIS 
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS
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Iš linksmosios pusės: Kupiškio rajone “patikimiausias traktorius”. V. Grei
čiūnas traukia “žagrę”, žmona rėžia gilią vagą, o vaikaitis žiūri, kad planas 
būtų įvykdytas laiku Nuotr. J. Greičiūno

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

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).

Mirabel.
Živilė R. Jurkutė ir David Blai- 

ney rugpjūčio 12 d. susituokė Auš
ros Vartų šventovėje. Apeigas at
liko klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas. Vesuvinė puota vyko 
Buffet LaPierre, LaSalle, Que. 
Puotoje dalyvavo daug jaunimo. 
Taip pat dalyvavo jaunojo tėvai 
ir kiti artimieji iš Anglijos bei 
jaunosios teta Regina su vyru, 
dabar dirbantys Lietuvoje. Živi
lė savo laiku priklausė “Gintaro” 
ansambliui, “Pavasario” mergai
čių chorui ir buvo kvarteto narė. 
Jaunavedžiai povestuvinei kelio
nei pasirinko Karibų salas.

A.a. Walter Ploplis mirė rug
pjūčio 8 d. Palaidotas rugpjūčio 9 d. 
Liūdi žmona, sūnus su šeima ir 
kiti artimieji. B.S.

Angers

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

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 
kompiuterio 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. Kompiuteriu 
kreiptis http://www.io.org/- hart 
comm/! Informaciją teikia dr. Žai
bas Nada, DD., nr. 252 Stn. D., To
ronto M6P 3J8.

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).

http://www.io.org/-

