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Ministeris pirmininkas
Latvijoje

Rugsėjis - tai grįžimo metas. Moksleiviai po atosto
gų grįžta į mokyklas, dirbantieji į darbovietes, visuome
nės veikėjai į posėdžius ir susirinkimus. Taip ir vėl visa
kasdienybė stoja į senąsias vėžes riedėti toliau ta pačia
tvarka ir linkme.

Rugpjūčio 13 d. Lietuvos
ministeris pirmininkas Adol
fas Šleževičius lankėsi Latvi
joje pasitarimams su Latvijos
vyriausybės delegacija. Buvo
aptarti įvairūs bendradarbia
vimo klausimai, pvz. jūros sie
nos nustatymas, dėl kurio nu
spręsta, kad turės susitikti
abiejų valstybių užsienio rei
kalų ministerial. Dėl oro erd
vės kontrolės rengiamasi per
skirstyti ribas ir nutarta, jog
Lietuva privalo gauti daug di
desnę zoną negu turi iki šiol.
Ši sutartis svarbi, nes už ci
vilinės aviacijos lėktuvų ap
tarnavimą surenkami nemaži
pinigai, o Lietuva dabar turi
vieną moderniausių Europoje
oro erdvės kontrolės sistemų.
Pasienio tarnybų ir ekonomi
nio bendradarbiavimo klausi
mus ministerial pirmininkai
aptars sekančiame susitikime
rugsėjo mėnesį.

TIPRIAU sujuda ir lietuviškasis gyvenimas. Mo
kyklose einamos lituanistinio mokymo programos,
organizacijų sueigose bei susirinkimuose dalina
masi patyrimu, diskutuojama, suartėjama. Stiprėja ry
šiai ir draugystės. Aptariami ir gvildenami bendruome
ninio pobūdžio reiškiniai, pasidžiaugiama įspūdžiais,
parsivežtais iš Lietuvos, patirtais tolimesnėse kelionė
se. Renkasi choristai, teatro mėgėjai, tautinių šokių šo
kėjai repeticijoms, sportininkai treniruotėms. Atsiran
da daugiau ir šventovių lankytojų; parapijose vyksta įvai
rių grupuočių suėjimai, reiškiasi religinė, kultūrinė,
tautinė veikla. Savose pastogėse, kaip Toronto Lietuvių
namuose, pensininkų namuose Toronte ir Hamiltone
telkiasi būriai tautiečių šiokiadieniais ir sekmadieniais
pabūti drauge, dalyvauti renginiuose, pobūviuose, pa
skaitose, koncertuose. Žodžiu, visur, kur besidairytum,
rudeniui prasidėjus įprasta veikla tarsi iš naujo atgyja.
Kiek sunkiau yra mažesniuose telkiniuose, bet ir ten pa
gal galimybes daroma viskas, kad poatostoginis laikas
būtų panaudojamas kokiam nors tautiniam pėdsakui
palikti. Visa tai šitaip ar panašiai tęsiasi jau keli dešimt
mečiai. Kai ko, tiesa, jau pasigendama, pvz. Kanados lie
tuvių dienų. Bet šio tradicinio renginio vietą, gal jau ir
sąmoningai, bando užimti kiti panašūs renginiai, gal jau
daugiau pritaikyti išeivijoje bręstančiom naujom kar
tom, kurios netrukus sudarys lietuviškąją visuomenę.
Bandymai ieškoti naujų būdų bei priemonių, kaip veik
lą pagerinti, praturtinti, pritaikyti vis naujiems porei
kiams, atrodo, yra jau nebeišvengiamas dalykas.
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KANADOS ĮVYKIAI

Referendumo kova su Kvebeku
Kanados provincijų premje
rų konferencija, įvykusi Niufaundlandijos sostinėje St.
John’s, tapo politiniu smūgiu
premjerui Jacques Parizeau,
referendumu siekiančiam ne
priklausomybės
Kvebekui.
Konferencijon rugpjūčio 24
d. jis sakėsi atvykęs trumpam
laikui pasikalbėti apie dabar
tinius prekybinius Kanados
provincijų ryšius, neliečian
čius referendumo ir nepriklau
somo Kvebeko reikalų. Deja,
šį savo pažadą J. Parizeau pa
naudojo separatistinio refe
rendumo propagandai.
Sekančią dieną, pasitraukęs
iš premjerų konferencijos, J.
Parizeau jau gyrėsi kvebekiečiams, kad atsiskyrimo nuo Ka
nados reikalai yra pagerėję.
Esą dabar provincijų premje
rai jau yra sukalbamesni atsi
skyrusio Kvebeko artimesniems ryšiams ir bendradar
biavimui su Kanada bei jos fe
deracijoj pasilikusiomis pro
vincijomis.
Tada buvo paskelbtas baig
minis angliškųjų Kanados pro
vincijų premjerų pranešimas,
vieningai atmetantis nepri
klausomo Kvebeko pasilikimą
Kanados provincijų federaci
joje. Įsidėmėtini yra Saskačevano premjero R. Romanovo
žodžiai: “Jūs galite pasilikti
dabartinėj Kanadoj ir naudotis

privilegijomis kaip dalis bend
ros šeimos arba mes liksime
be jūsų...” Panaši buvo ir On
tario premjero M. Harrio min
tis: “Privilegijos kvebekiečiams Kanados federacijoje
pasibaigia su nepriklausomo
Kvebeko pasitraukimu iš jos”.
Neturėtų būti užmirštas ir Ka
nados
liberalų
ministerio
pirm. J. Chretieno perspėji
mas kvebekiečiams, kad jis
referendumo vajuje neplanuo
ja pažadėti Kanados konsti
tucijos reformų. Šiuo metu
kvebekiečiams gali būti pasiū
lyta tik pati Kanada, kurią
daug kas laiko geriausia ša
limi pasaulyje. Esą separa
tistinio
Kvebeko
šalinin
kams referendume bus sunku
įtikinti kvebekiečius, kad jų
gyvenimas pagerės, kai jie
liks be Kanados. Separatisti
nis Kvebeko premjeras J. Pa
rizeau referendumui jau yra
pasirinkęs spalio 30 d. Jis betgi
nėra tikras, kad jam referen
dumą pavyks laimėti be kve
bekiečiams pažadėtų nepri
klausomo Kvebeko finansinių
ir ekonominių ryšių su Kana
dos federacija.

Į referendumo vajų jau įsi
jungė ir buvęs ilgametis Kve
beko liberalų premjeras Ro
bertas Bourassa, 1993 m. pa(Nukelta į 2-rą psl.)
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Savaitė Lietuvoje

Tolyn veiklos keliu

AS slinktis stebint reikėtų susitarti, kad veikla ne
turėtų būti sustabarėjusi, savo formomis besikar
tojanti metų metais iki nuobodumo ir įgrisimo.
Patrauklesnė ji ir reikšmingesnė, kai daugiau panaši
gyvą, judantį organizmą, sugebantį negriaunant pamatų
savo statinį gerinti, pertvarkyti, didinti bei puošti. Atsimintina betgi, kad labai staigūs posūkiai gali apversti
jau daugelį metų riedantį veiklos vežimą, ir tada belik
tų tik išsilakstyti. Todėl prie šių problemų reikėtų eiti
ramiai ir apgalvotai. Pastaruoju dešimtmečiu kiekvieną
rudenį vis aiškiau ryškėja klausimas: ką tęsti, ką keisti,
ko atsisakyti, ką naujo įvesti? Tam tikra nerimastis kyla
iš visų pusių. Ir gana didžia dalimi dėl to, kad naujieji
veikėjai ateina beveik patyliukais. Tik vienas kitas kaž
kur tartas atviresnis žodis išduoda, kas labiausiai jau
nesniajai kartai rūpi, kas vis gula “ant širdies”. Pvz. šiek
tiek jau pastebimas lietuvių kalbos vartojimo ir nevar
tojimo klausimas. O panašių klausimų turbūt prisirink
tų ir daugiau. Jais visais reikėtų atviriau ir aiškiau pasi
sakyti nelaukiant, kol vyresnioji karta išmirs, nes tai tik
būtų nereikalingas laiko vilkinimas. Bendruomenės ar
atskirų organizacijų susirinkimuose, kur laikas yra ribo
tas, sunku viską išdėstyti. Naudingiausia būtų pasinau
doti savos spaudos puslapiais. Ten galėtų būti keliami
rūpimi klausimai. O juk jie nėra nei privatūs, nei asme
niniai. Tas rūpestis yra bendrinis, priklauso visiems.
Jo kėlimas viešumon neštų daug daugiau naudos negu
kokie siauro ratelio pokalbiai privačių suėjimų progo
mis. Ir čia užaugusių veikėjų tarpe rašančių užtenka.
Reikia tik pasiryžti ir daryti. Visus liečiantys klausimai
priklauso viešumai. Č.S.
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Lietuvių sporto veikėjai iš Kanados Pasaulio lietuvių žaidynių iškilmėje Vilniuje. Kairėje - ANTANAS SUPRONAS,
dešinėje - Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos - ŠALFASS pirmininkas AUDRIUS
ŠILEIKA
Nuotr. G. Svitojaus
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Naujoji ateivių banga ir senoji
tis ir per jas suartėti su savo
tėviškėmis, kadaise pažinto
Lietuvai atgavus nepriklau mis vietovėmis, mokslo insti
somybę, Amerikos žemyne iš tucijomis ir bendra dabarti
pradžių lankėsi įvairios dai nės Lietuvos atmosfera.
nos ir muzikos grupės, vyriau
Kai prieš beveik penkis de
sybės atstovai ir net pats Lie
tuvos prezidentas Algirdas šimtmečius Šiaurės Amerikos
Brazauskas. Palengvėjus ke žemyną užplūdo pokarinė po
lionių sąlygoms ir Kanados litinių pabėgėlių banga, čia
bei Amerikos lietuviams ma ji jau rado įsitvirtinusias
siškai pradėjus lankytis tė lietuviškas parapijas, gausią
vynėje, atsirado giminės, už spaudą, Lietuvių namus, šal
simezgė naujos pažintys, įsi pos ir visuomenines organiza
steigė bendro verslo bendro cijas, į kurių veiklą naujieji
vės ir iš Lietuvos tėvynainiai ateiviai įsitraukė ir ją tęsia
pradėjo lankytis Amerikoje toliau, kaip ALTos ir BALFo,
arba steigė naujas, kaip Pa
bei Kanadoje.
saulio lietuvių bendruomenė,
Pagaliau į šį žemyną prade taip pat atgaivino Lietuvoje
da plaukti ir nauja Lietuvos okupantų uždarytas organiza
emigrantų banga, apsispren cijas, jų tarpe šaulius, skau
dusi čia pastoviai gyventi. tus, ateitininkus ir kitas. Ano
1995 m. rugpjūčio 6-13 dieno laikotarpio naujieji ateiviai
mis dalyvaudama JAV LB neturėjo daug bendros kalbos
Švietimo
tarybos
tradici su vietiniais lietuviais, dau
nėje lituanistinių mokyklų giausia mažamoksliais, ang
mokytojų savaitėje Dainavo lies kasyklų, fabrikų ar sker
je, turėjau progą pažinti į lie dyklų darbininkais, kurie ne
tuviško švietimo darbą įsijun turėjo laimės lankyti lituanis
gusias lietuvaites, mokslus tinių mokyklų ar siekti aukštų
baigusias Lietuvoje ir su šei jų mokslų, todėl buvo gili spra
momis įsikūrusias Amerikoje. ga, nes “naujieji” skyrėsi savo
Buvo džiugu matyti jų pastan išsilavinimu ir “naujoviška”
gas įsitraukti į lituanisti lietuvių kalba. Vis dėlto lietu
nių mokyklų veiklą. Susipaži vybė visus jungė, todėl ir to
nau su tautinių šokių specia liau klestėjo lietuviškos para
liste choreografe Lidija Taut- pijos, periodinė spauda, įsi
kuviene, vakaronių programų steigė lituanistinių mokyklų
sudarytoja Egidija Matulio tinklas. Žodžiu, lietuviškas
niene, mokytojomis Valda Si gyvenimas nesustojo, tik gal
kora ir Nomeda Šilgaliene, kiek pakeitė savo pabūdį, nes
kurios jau ir Lietuvoje dir dauguma naujųjų ateivių buvo
bo įvairių profesijų srityse,
išsimokslinę profesionalai.
o dabar dėsto lituanistinėse
Dabar iš Lietuvos ateina
mokyklose.
nauja tėvynainių banga. Tai
Bet tai turbūt tik lašas jū nėra politiniai pabėgėliai,
roje, nes spaudos puslapiuo ieškantys laisvėje prieglobs
se jau skaitėme, kad Niujorke čio nuo persekiojimų ir trė
ir kitur neseniai iš Lietuvos mimų. Visais laikais Lietuvo
atvykę tėvynainiai buriasi į je Amerika buvo įsivaizduoja
atskirą klubą, nepritapdami ma kaip stebuklingas kraštas,
prie jau įsitvirtinusių užsie kuriame gatvės yra auksu grįs
nio lietuvių organizacijų. Ko tos, o upėse teka pienas ir me
dėl? Ar mes ne tos pačios tė dus.
Pirmąsias “pavasario
vynės vaikai? Ar jiems nebūtų kregždes” pasitikome su mei
naudinga bendrauti su čia įsi le, vaišingumu ir dovanomis.
kūrusiais lietuviais, pasinau Tai būdingas mūsų tautos
doti jų patarimais ir įsikūri bruožas, todėl sunku suprasti,
mo patirtimi?
kodėl naujieji ateiviai nuo čia
Gyvenimo pradžia nepažįs įsigyvenusių šalinasi, jei ne
tamame krašte paprastai yra skaityti išimčių, kurias užti
sunki ir beveik bauginanti, kau mokytojų savaitėje Dai
neturint į ką atsiremti, su navoje.
kuo savo problemas aptarti,
Rugpjūčio 12 dieną į savai
neturėti priklausomumo jaus
mo, kaip tas iš lizdo išmestas tės uždarymą atvyko PLB pir
paukštelis. O vietiniams yra mininkas Bronius Nainys, ku
verta užmegzti naujas pažin ris susirinkusiems labai op

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

timistiškai kalbėjo apie lie
tuvybės išlikimą užsienio lie
tuviuose, didžiausius nuopel
nus priskirdamas lituanisti
nėms mokykloms ir šeimoms.
Palietęs
naujai
atvykusių
klausimą, ir jis pastebėjo jų
šalinimąsi, tačiau skatina ne
tyrinėti jų atvykimo priežas
čių, bet priimti juos į savo
tarpą kaip tos pačios tautos
vaikus. Jis ragino juos įtrauk
ti į Bendruomenę, organizaci
jas ar bet kurios srities veik
lą, kad tik jie neliktų nuoša
liai. Tai neturėtų sudaryti
problemų, nes skirtumų išsi
lavinime nėra, tik gal ilgame
tės okupacijos “smegenų plo
vimas” yra paveikęs tėvynai
nių psichiką ir įkvėpęs nepa
sitikėjimą kitų gera valia bei
nuoširdumu. Tačiau, dedant
nuoširdžias pastangas, toji
kliūtis gali būti pašalinta,
nes gyvenimas laisvėje leidžia
žmogui išskleisti sparnus, ku
rie okupacijos metais buvo
palaužti.
Reikia ir per spaudą, ir per
radijo valandėles raginti, kad
lietuvių susibūrimuose rengi
nių metu ar po pamaldų para
pijose būtų stengiamasi susi
pažinti su naujai atvykusiais,
kad būtų rodomas susidomėji
mas jų interesais ir kad jie bū
tų įtraukiami į veiklą ar tai
visuomeninio, ar kultūrinio
darbo srityse. Profesinės ir
ypač jaunimo organizacijos
turėtų imtis iniciatyvos. Ne
svarbu, kodėl ir kada lietu
viai atvyksta į šį žemyną, bet
svarbu yra tai, kad jie yra mū
sų sesės ir broliai, vienos
tautos vaikai, kurie, anot him
no žodžių, privalo gyventi vie
nybėje.
Be to, naujoji ateivių banga
gali daug prisidėti prie lietu
vybės išlaikymo užsienyje, jų
dauguma yra jauni profesio
nalai su šeimomis, tai ir lie
tuviško jaunimo prieauglis
yra naudingas mūsų jaunimo
organizacijoms, nes jis savo
buvimu skleis lietuviškumą,
vaikystėje ar ankstyvoje jau
nystėje lengvai užmegzdamas
draugystes.
Tautinio įsipareigojimo var
du įtraukime naujai atvyks
tančius į savo tarpą, tuo įro
dydami savo krikščionišką ar
timo meilę, lietuvišką solida
rumą ir įsipareigojimą lietu
vybės labui.

gos ministerijoje įvyko Vo
kietijos ir Lietuvos delegaci
jų pokalbis, kuriame svečiai
žadėjo ir toliau tęsti Lietuvos
kariškių mokymo Vokietjoje
programą, skelbia “Lietuvos
rytas”. Taipgi kalbėta apie
Vokietijos pagalbą Lietuvoje
kuriamam panašaus pobūdžio
mokymo centrui Rukloje.

V. Ruhe susitiko su ministeriu pirmininku Adolfu Šle
ževičium bei įvairiais seimo
pareigūnais, užsienio reikalų
ministeriu P. Gyliu. Vokieti
jos ambasadoje surengtame
priėmime jis kalbėjosi su opo
zicijos vadovu V. Landsber
giu. Pokalbiuose aptarta sau
gumo struktūrų raida, Balti
jos valstybių bendradarbia
vimas ir karinė politika pa
gal pernai pasirašytus susi
tarimus, kaip rašo “Respub
lika”. Rugpjūčio 22 d. V. Ruhe
susitiko su prezidentu Algir
du Brazausku ir po to išvyko
į Latviją.
Vokietijos gynybos ministe
Atstovas tarptautinėje taryboje
ris džiaugėsi vizito pasiseki
Lietuvos seimo opozicija mu, abiejų kraštų pareigūnų
skelbia, kad Tėvynės sąjungos nuomonių bei vertinimų suta
(Lietuvos konservatorių) pir pimu, Lietuvos aktyviu bend
mininkas Vytautas Landsber radarbiavimu su Vakarų vals
gis sutiko įeiti į JAV kon tybėmis. Jis teigiamai verti
greso įsteigtą Komunizmo au no Lietuvos supratimą, jog
kų atminimo fondo (KAAF) Rusijos nereikia izoliuoti,
tarptautinę tarybą Lietuvos bei prezidento Brazausko siū
atstovu. Jam padėkos laišką lymą sukurti bendrą Lietuvos
nusiuntė KAAF pirmininkas, ir Lenkijos kariuomenės dali
buv. ambasadorius L. Dobri- nį, nes Vakaruose norima ma
ansky. Seimo opozicijos spau tyti aiškius santykius tarp
dos skyrius primena, kad Vyt. šių dviejų kraštų.
Landsbergis yra ne kartą pasi
Rezistentų konferencija
sakęs tarptautiniuose foru
Vilniuje
muose, kad komunizmo dok
Vilniuje rugpjūčio 5 d. įvy
trina jos realiais politiniais
pavidalais būtų vertinama ko Lietuvos rezistentų, politi
kaip nusikalstama, o jos vyk nių kalinių ir tremtinių bend
dytojų genocidiniai darbai rijos tarybos konferencija, ku
— pasmerkti kaip nusikalti rioje dalyvavo Alytaus, Kazlų
mas žmonijai. Tokį pareiški Rūdos, Telšių, Raseinių, Pa
mą demokratinių kraštų par nevėžio, Ukmergės, Plungės ir
lamentams Lietuvos Aukš Kauno bendrijos pirmininkai
čiausioji
taryba
paskelbė ir kitų naujai įkurtų skyrių
atstovai. Kaip rašo “Lietuvos
1991 m. rugpjūčio 24 d.
aidas”, konferencijoje kalbėjo
Išbandytas naujas kuras
prof. Vyt. Landsbergis, seimo
“Lietuvos aido” pranešimu, narys J. Listavičius, Bendrijos
rugpjūčio 9-10 d.d. buvo išban valdybos pirmininkas V. Mi
dytas naujas kuras, “orimul- liauskas, Bendrijos pirminin
sionas”, kurio 25,000 tonų at kas seimo narys A. Stasiškis,
vežta iš Venezuelos liepos 28 valdybos narys V. Samys bei
d. Lietuvos elektrinės techni dr. Ilona Vaškevičiūtė. Buvo
kos direktorius Viktoras Me aptartos
bendrijų
veiklos
kas užtikrino, kad bandymai kryptys ir nutarta sukviesti
“nesukels jokio žalingo povei Lietuvos rezistentų, politi
kio žmogaus sveikatai ar ap nių kalinių ir tremtinių suva
linkai” ir buvo pakviesti žiavimus dar šiais metais.
gamtos aplinkos apsaugos ži
Seimo delegacija Australijoje
novai stebėti bandymą. Ori“Lietuvos ryto” žiniomis,
mulsionas neskleidžia jokių
dūmų, deginant išmetama net rugpjūčio 26 d. užsibaigė Lie
30 kartų mažiau teršalų ne tuvos seimo delegacijos 4 die
gu mazutas. Tačiau šiluminė nų oficialus vizitas Australi
vertė mažesnė, todėl tam pa joje. Jos vadovas, seimo pirmi
čiam energijos kiekiui gauti ninkas Česlovas Juršėnas gė
jo reikia sunaudoti 1.5 karto rėjosi dvišalių santykių “su
konkretinimu” bei džiaugėsi
daugiau negu mazuto.
Australijos lietuvių aktyvia
Lankėsi Vokietijos gynybos
ir energinga bendruomene.
ministeris
Delegacija susitiko su Aus
Rugpjūčio 21 d. Lietuvoje tralijos senato ir atstovų rū
lankėsi Vokietijos gynybos mi mų pareigūnais. Užsienio rei
nisteris Volker Ruhe, pradė kalų ministeris G. Evans pra
damas savo kelionę po Balti nešė jiems, kad parlamentas
jos valstybes. Krašto apsau
(Nukelta j 3-čię psl.)
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Daugėjant kunigų skaičiui
Teologijos fakulteto Kaune dėstytojo ALGIRDO PATACKO
pareiškimai per Vatikano radiją

— Daugėjant kunigų skai gas žmogus, bet “sacrum au
čiui Lietuvoje, ar nedaugėja ir ros”, to, kas kunigą padaro
problemos, ypač celibato sri kunigu, jis neturi.
tyje?
— O jeigu būtų panaikintas
celibatas?
— Bent iš pirmo žvilgsnio tai
yra daugiau pačios dvasiški— Aš pasakyčiau trumpai
jos vidinė problema, bet aš taip: celibato panaikinimas
vis tik norėčiau pabandyti pa ar koks nors susilpninimas
aiškinti, kodėl ir pasauliečiui šioje srityje Lietuvoje būtų
nėra tas pats, kaip bus su mū katastrofiškas.
sų jaunaisiais kunigais. Tas,
— Ar šiuo metu pasitaikan
pavadinkim — judėjimas, kai
čios
krizės, jeigu taip būtų ga
diskutuojama, kai abejojama
lima
tai pavadinti, daro regi
celibato reikalingumu, ne vel
tui vyksta dabar, nes turbūt ma itaka ?
— Lietuvoje yra šiuo atveju
visoj Rytų Europoj, ne tik Lie
rimta padėtis — mes stovime
tuvoje, daugėja jaunų kunigų
skaičius. Jų staiga padaugėjo ties moralinės katastrofos
ir turbūt sutriko ta proporci slenksčiu. Yra požymių, apoja tarp senų, patyrusių kuni kaliptinių požymių, kad esa
gų ir tarp jaunų. Tai aktualu me ją peržengę ir galbūt lai
ir Lietuvoje, turint galvoje komės dar tiktai todėl, kad
pvz. televizijos laidą “Nakvi celibatas yra tas siūlelis, ku
ša”, kur buvo parodytas kuni ris vis dar laiko. Jeigu jisai
gas, atsisakęs celibato, bet nutrūktų, pasekmės būtų ka
kažkodėl neatsisakęs šventi tastrofiškos.
mų.
— Ką reikėtų daryti, kad pa
Išsamiai teologiškai paaiš dėtis keistųsi radikaliai ar pakinti nesu pasiruošęs — neiš lainsniškai?
manau to dalyko. Man su tuo
— Vargu ar čia kokie radika
klausimu tenka susidurti ne lūs pasikeitimai galimi. Baž
akivaizdžiai — dėstau Teolo nyčia atsigaus nuo naujo stip
gijos fakultete Kaune seno raus iššūkio, kurį patyrė iš
sios mūsų kultūros kursą, kur ėjusi į gatvę. Iki šiol buvo už
tie klausimai yra liečiami. daryta gete. Ji turi atsakyti,
Studentai jais domisi. Galiu turi sukaupti jėgas, o palaips
pasakyti, kad iš senosios mū niui, sukaupus jėgas, apsiva
sų etinės kultūros pozicijos lys, viskas susigulės ir manau,
žiūrint celibato reikalingu kad mes gyvuosim. Dabar
mas sutvirtėja. Labai gerai sprendžiam tuos klausimus iš
pažįstu mūsų mentalitetą, mū esmės. Sovietiniais laikais
sų savimonės dalykus, todėl buvo karas, o karo sąlygomis
mes, pasauliečiai, negalime viskas tam tikra prasme buvo
likti tam abejingi; galima sunkiau, bet... ir lengviau.
suprasti kai kuriuos asmenis, Dabar laisvė sudarė naujas
kurie neatlaiko ir pasitrau sąlygas naujoms pagundoms
kia (ir turėtų pasitraukti iš ir naujiems iššūkiams.
kunigystės), bet daryti iš to
Aš norėčiau, kaip pasaulie
išvadas — reikalauti panai tis kreiptis į tuos jaunus
kinti celibatą yra jau inte kunigus, kurie yra tokie pat
lektualinė nuodėmė. O, kaip jauni žmonės, kaip ir visi ki
žinia, intelektualinės nuo ti. Tie jauni žmonės turi ap
dėmės yra sunkesnės už tokias sispręsti, ar jie ištesės savo
paprastas nuodėmes.
pašaukime, išlaikys savo pa
Nesu teologas ir čia ne ma šaukimo sąlygose, o jei ne, te
no sritis, ir ne dvasiškis, gu laiku pasitraukia. Tai bū
nežinau kaip tą klausimą rei tų garbinga išeitis iš tos būk
kėtų tvarkyti. Dabar yra ir dia- lės. Niekas neturėtų dėl to
konatas, kur gali būti ir pasau pykti, bet reikia apsispręsti
lietis, bet kalba eina apie laiku — iki šventimų. Netgi ir
šventimus — tą ribą, tą virs po šventimų gyventi veidmai
mą, kurį įvykdęs žmogus vadi nystėje, o juo labiau daryti
nasi kunigas. Jis gali būti ir iš savo pralaimėjimo kokias
vienuolis, bet yra anapus to
nors teorijas ir tuo teisinti
virsmo. Jeigu šito “virsmo”
savo pralaimėjimą, — yra dvi
nepadaroma, toks žmogus nė guba nuodėmė. Pasitraukite
ra kunigas man kaip katalikui. laiku, jeigu negalite prisi
Jis gali būti šventovės tarnau taikyti prie savo pašaukimo
tojas ar šiaip labai iškalbin reikalavimų. Tada išliksite
gas, įvairiais atžvilgiais šven garbingais žmonėmis, jeigu
tovėje reikalingas ir naudin jau ne kunigais. Kor.

Lietuviai gelbėjo ne tik žydus
A. KALNIUS
Atsilyginti blogu už gera yra
velniška.
Atsilyginti blogu už bloga yra
gyvuliška.
Atsilyginti geru už gera yra
žmogiška.
Atsilyginti geru už bloga yra
karžygiška krikščionies
dorybė.
T. Toth

Pirmiausia mes tik iš žydų
sužinojome, kiek lietuvių gel
bėjo žydus. Antai Dov Levin
1976 m. liepos 8 d. “Tėviškės
žiburiuose” rašė: “Baisiausiu
laiku — 1941 ir dar daugiau ka
ro pabaigoje atsirado keli šim
tai dorų ir sąžiningų lietuvių,
kurie, nepaisant pavojaus,
išgelbėjo, rodos, net keliolika
šimtų žydų”. O apie Yehoshuą
Trigor 1989 m. lapkričio 14 d.
“TŽ” rašoma, kad jis pareiš
kęs: “O žydų gelbėtojų Lietu
voje buvęs koks šimtas atvejų”.

Šie ir kiti teiginiai yra toli
nuo tikrovės. Jie tapo kai ku
riems lietuviams paskatinimu
surinkti kiek galint daugiau
žinių apie lietuvius, gelbėju
sius žydus. Šitos iniciatyvos
ėmėsi Toronto lietuvių žurna
listų būrelis, kurio pastango
mis ir sudarytas sąrašas —
6271 gelbėtojas.
Sąrašas yra vardinis, suda
rytas remiantis mačiusių žmo
nių pranešimais, straipsnių
spaudoje žiniomis, archyvine
medžiaga, dažnokai nurodant
net ir gelbėjamų žydų pavar
des, taip pat ir gelbėtojų pro
fesijas: kunigas, karys, poli
cininkas ir 1.1.
Pranešimuose kartais nuro
dyta, kad gelbėjo šeima ar net
ir visas kaimas. Tokiu atveju
šeimai sąraše užskaityta trys
gelbėtojai. Atsimintina, kad
lietuvių šeimos, ypač ūkinin
kų, buvo gana gausios: iki 6,
7, 8 ar net žymiai daugiau as
menų. O gelbėjusiam kaimui
sąraše užskaityta 10 gelbėto
jų, nes kaimuos būdavo nuo
kelių iki keliolikos ūkių.
Čia turimas gelbėtojų skai
čius yra surinktas Vakarų pa
saulio srityse, į kurį, pagal
dr. Alfonso Damušio apskai
čiavimą, yra pasitraukę 180,000
lietuvių. Daugiausia gelbėto
jų surašyta remiantis Ameri
kos ir Kanados lietuvių suteik
tomis žiniomis, kiek mažiau
— Australijos ir Pietų Ameri
kos lietuvių žiniomis.

Norėdami bent apytikriai
nustatyti, kiek galėjo būti gel
bėtojų ano meto Lietuvoje, tu
rime surasti jos gyventojų skai
čių. Pagal A. Bendoriaus ap
skaičiavimą knygoje “Lietuva”,
ten būta 1939 m. 2,880,000 gy
ventojų. Iš šio skaičiaus atimtina 20% tautinių mažumų: lie
ka 2,304,000 gyventojų. Pagal

A. Damušio apskaičiavimą, auklėti 2,000 mažamečių žy
Antrojo pasaulinio karo ir po dų vaikų. Po kiekvienu prašy
kario metais 1940-1959 m. Lie mu buvo šimtai Utenos gyven
tuva neteko 1,122,660 gyvento tojų parašų. Komendantas iš
jų. Tokiu būdu Lietuvoje buvo Berlyno atsisakė mus išklau
syti”. Kaip skaityti čia Ute
likę tik 1,181,340 gyventojų.
nos
moteris ir vyrus, pasira
Dabar dar reikia sužinoti,
šiusius
žydų vaikų gelbėjimo
kiek kartų Lietuvoje gyven
prašymus,
ar jie ir jos buvo
tojų lietuvių buvo daugiau,
kaip tremties Vakarų pasau gelbėtojai, ar tik žaidėjai?
lyje — 1,181,340 padalinant iš (Žiūr. 1978 m. Lietuvos isto
rijos metraštį, psl. 44-45). Šia
180,000 yra 6,563 kartų. Taigi
me metraštyje yra išvardinta
apie tiek kartų turėtų būti dau180,000 yra 6.563 kartų. Taigi nemažai gelbėtojų pavardžių,
bet jos neįtrauktos į mūsų gel
ginant iš 6 yra 37,626, arba dar
bėtojų sąrašą.
pridėjus 6,271, iš viso gautu
Dar tenka paminėti, kad lie
me 43,897.
Pagal minėto sąrašo žinias tuviai anuo nelaimių metu gel
yra nukentėję 261 galbėtojas. bėjo ne tik žydus. Antai na
Rasta gelbėtojų kunigų 124, ciams užpuolus Lenkiją, gene
įskaitant ir 4 vyskupus. Gel rolo Raštikio apskaičiavimu,
bėtojų karių rasta 127. Gelbė kelios dešimtys tūkstančių ka
tojų policininkų — 65. Vienuo rių ir civilių gyventojų pasi
lynų ir vaikų prieglaudų — 12. traukė į Lietuvą. Jie buvo nuo
širdžiai priimti, aprūpinti bu
Gelbėtojų partizanų — 3.
Idant būtų lengviau įsivaiz tais ir maistu. Jiems buvo lei
duoti gelbėtojų gausumą, čia džiama važinėti po kraštą ir iš
pateikiu vieną kitą būdinges- važiuoti kada ir kur tik norėjo.
Ogi didieji mūsų priešai-runį gelbėjimo atvejį.
sų
kariai belaisviai Lietuvos
1. Žydą M. Sudarą ir jo žmo
ną slapstė 130 gelbėtojų; 2. ūkininkų buvo priimami neva
penkių žydų grupę iš Semeliš ūkio darbams, o faktinai gel
kių slapstė apie 70 gelbėtojų; bėti juos nuo bado ir mirties.
3. Fribergą gelbėjo 100 lietu Kai kurie ūkininkai priimda
vių; 4. GĮlazmaną su žmona, tė vo net po du belaisvius. Yra
vais ir pažįstamais slapstė 30 žinia, kad pvz. vienas smulkus
ūkininkas, buvęs Lietuvos ka
lietuvių ir 1.1.
Tik labai retais atvejais vie rininkas, komunistų buvo su
nas žmogus ar šeima galėjo iš šaudytas.
gelbėti vargšą žydą. Dažniau
Net ir Rytprūsių vokiečiai iš
siai jis turėjo pereiti ilgoką tisomis savaitėmis keliauda
eilę žmonių, šeimų ir net kai vo į Lietuvą prašyti maisto. Nė
mų. O tai, žinoma, didino gel vienas jų nebuvo išleistas su
bėtojų skaičių. Pavyzdžiui, tuščiu krepšeliu. Ak, juk tai
Elena Pakalnienė pasakoja: yra kiekvieno padoraus žmo
“Mes, Utenos moterys, rašėme gaus pareiga gelbėti kitą žmo
prašymus, kad mums leistų gų, patekusį į nelaimę.
Ilgametei Lietuvių tautodailės instituto narei, lituanistinės
mokyklos vedėjai ir mokytojai Otavoje
bei vaikų literatūros autorei

AfA
ALEI PAŠKEVIČIENEI
amžinam poilsiui iškeliavus, nuoširdžiai užjaučia
jos vyrą, LTI tarybos pirmininką ir garbės narį, dipl.
inž. ALBINĄ PAŠKEVIČIŲ Lietuvių tautodailės instituto valdyba
ir nariai
---

-

--■

sitraukęs iš politikos dėl ne
baigtos gydyti kraujo vėžio
ligos. Jį tada pakeitė libera
lų vadu išrinktas Dantelis
Johnsonas pralaimėjęs Kana
dos provincinio parlamento
rinkimus dabartiniam premje
rui J. Parizeau, separatisti
nės Kvebeko partijos vadui.
Pastarasis savo jėgas jau buvo
sustiprinęs su taip pat sepa
ratistiniu Kanados parlamento
nario Lucieno Bouchardo Kve-

AfA

ALEKSANDRAS KALŪZA
mirė 1995 m. rugsėjo 1 d., sulaukęs 85 m. amžiaus.

Pašarvotas rugsėjo 5 d. Turner & Porter laidotuvių
namuose Mississaugoje, Rožinis 8 v.v. Laidotuvių
Mišios rugsėjo 6 d., 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.
Laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.
Liko liūdintys - posūnis Algirdas Norkus
su šeima ir visi artimieji

AfA
ALEI PAŠKEVIČIENEI
mirus,
jos vyrą ALBINĄ, ilgametį KLF įgaliotinį Otavos
apylinkėje, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia-

AtA
ALBINUI KRAKAIČIUI
t
u

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ANITAI, broliui
BRONIUI, sesutei MARYTEI SALIKLIENEI ir jos šeimai-

Kanados lietuvių fondas

AfA
ALEI PAŠKEVIČIENEI
mirus,

D. E. Krištolaičiai

G. J. Krištolaičiai
R. R. Tamulėnai

jos vyrą ALBINĄ, gimines ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime -

Jurgis ir Petronėlė Ivanauskai

beko bloku. Didelis jo narių
skaičius Kvebeke dabar yra iš
rinktas Kanados parlamentan.

ekonominius ryšius su palik
tos Kanados provincijų fede
racija, bendras prekybos rin
kas, bendrą muitų sistemą ir
netgi bendrus dolerius. Toks
persitvarkymas
praktiškai
yra neįmanomas, kai Kvebe
kas bus nepriklausomas, o į dvi
dalis perskelta Kanada turės
tik
federacijoje
likusias
provincijas.

Tad Kanadai yra labai svar
bus senojo politiko R. Bourassos sugrįžimas į politinius
dirvonus Kvebeko nepriklau
somybės referendume. Jis grį
Pasiruošimą Kvebeko refe
žo, atrodo, įveikęs kraujo vė
žį ir atgavęs sveikatą. R. Bou rendumui praėjusią savaitę
rassa parsinešė savo parašytą aptarė ir į provincinį parla
keturių Montrealio universi mentą išrinkti 47 Kvebeko
tete skaitytų paskaitų knygą liberalai su savo vadu D.
“Valdantis Kvebekas”. Tas pa Johnsonu. Jie perspėjo kvebe
skaitas š.m. pradžioje jis buvo kiečius, kad premjeras J. Pari
skaitęs vadovaujantiems Kve zeau nepriklausomybėn tem
piamą Kvebeką nori pasigrob
beko politologams.
ti suktu referendumo klau
Tos knygos sutiktuvėmis ir simu, balsuotojams sudaran
buvo pradėta artėjančio re čiu klaidingą įspūdį, kad tas
ferendumo kova už Kvebeko balsavimas už Kvebeko nepri
pasilikimą Kanadoje ir jos fe klausomybę iš tikrųjų reiškia
deracijos išsaugojimą. R. Bou tik naujus bendradarbiavimo
rassa perspėja kvebekiečius, su Kanada ryšius. V. Kst.
kad Kvebekas, pasiskelbęs ne
priklausomu ir atsiskyręs nuo
Kanados, būtų visiškai izoliuo Aš užaugau mažame Arkansas mies
tas Š. Amerikoje. Kanadai telyje, kuriame gyveno daug lietu
toks Kvebeko atsiskyrimas viu. Taigi užaugau žinodamas apie
taipgi būtų labai žalingas. Mat Baltijos tautą problemas.
ji liktų suskaldyta į dvi ekono (BILL CLINTON, JAV prezidentas)
miniu požiūriu nevienodas da
lis. Juk ją tada sudarytų tur
tingosios Vakarų provincijos ir
neturtingos Rytų provincijos.
OPTIKAS R. SCHMID
Tad ir Kanadai grėstų politinis
1586
Bloor Street West,
jos likusių dviejų dalių susi
Toronto, Ont. M6P 1A7
skaldymas ir galbūt Atlantinių
(Prieš Lietuvių namus)
provincijų prisijungimas prie
JAV.
Tel. 416 535-6252
Greitas
patarnavimas, neaukštos
Kvebeko separatistai dabar
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
daug kalba apie nepriklau
(contact lenses).
somo Kvebeko neišvengiamus

Optical Studio

ŠV. TĖVO JONO-PAULIAUS II dovanotame kryžiuje Kryžių kalne įrašas, dėkojantis lietuviams už šį paminklą,
liudijantį Europai ir visam pasauliui lietuvių tautos tikėjimą
Nuotr. H. Paulausko

MIRTIES PRANEŠIMAS

...........................................

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Nukryžiuotasis Kristus ant Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II dovanoto kryžiaus
Lietuvos Kryžių kalnui
Nuotr. H. Paulausko

Toronto Lietuvių namų moterų būrelio pirmininkei

a. a. ALDONAI JANKAITIENEI
mirus,
jos sūnų GIEDRĮ su žmona VIDA, dukrą RAMINTĄ
su vyru WILLARD, vaikaičius ir visus artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame Toronto Lietuvių namai

Toronto Lietuvių namų moterų būrelio pirmininkei

a. a. ALDONAI JANKAITIENEI
mirus,
dukrą RAMINTĄ, sūnų GIEDRĮ su šeimomis bei
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdimeToronto Lietuvių namų vyrų būrelis

AfA
ALDONAI JANKAITIENEI
mirus,
dukrą RAMINTĄ, sūnų GIEDRĮ su šeimomis bei
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime -

P. Narušienė
B. Kasperavičienė

b. V. Saulėnai
y, m. Vaitkai

Tėviškės žiburiai • 1995.

Baltieji Liepkalnio gluosniai
Žalia vasaros jūra užtvindė
laukus. Žiedų žiedai pabiro
pievose. Pačios ilgiausios me
tų dienos. Suvešėjo ir rasomis
sužvilgo kvapnūs kupolių žoly
nai. Bet mes su buvusiu tremti
niu, o dabar habilituotu daktaru-fiziku Stanislovu Sajaus
ku vykome į Šiaurės Lietuvą
ne paparčio žiedo ieškoti. No
rėjome padėti surasti paskuti
nio žuvusio Žemaitijos (gal ir
visos Lietuvos) partizano Kos
to Liuberskio-Žvainio palai
kus. Pagerbti didvyrį, už Tėvy
nės laisvę galvą padėjusį. Bu
vome nusiteikę rimtai. Stanis
lovas net naują, aštrų kastuvą
nusipirko.
Kaune buvo pats liepų žydė
jimas. O Šiaurės Lietuvoje jos
dar tik krovė žiedų kraitį di
džiajam medonešiui. Šiek tiek
pažįstamos man šios vietos prieš kelis dešimtmečius, dar
studijų metais “Akmencemente” teko atlikinėti inžinerinę
praktiką. Vėliau gavau pasky
A. a. partizanas KOSTAS
rimą pamainos meistru į Ak
LIUBERSKIS-ŽVAINYS
menės geležinkelio stoties
(dabar Ventos gyvenvietė) kal
kių gamyklą. O viršininkas sumesta... Neradome. Giminės
kasdien su kvapeliu ir vos pa ir iš Latvijos atvažiuoja, - ver
rašą surezgantis sovietinės kia, rauda, prašo parodyti bent
valdžios gynėjas. Pilkos ir ny vietą, kad galėtų paminklėlį
kios dienos. Atrodė, kad toji pastatyti.
valdžia amžiams įsitvirtino
Bandome ieškoti ir mes. Šito
šiame Lietuvos užkampyje.
kiuose plotuose - visos pastan
Tuomet net į galvą neatėjo, gos perniek. Kai nėra kam net
kad čia galėjo liepsnote lieps apytikrės krypties parodyti...
noti partizaninė kova!
— Nejaugi neliko gyvų stri
Lietuvoje, kur bepasisuksi,
bų? - klausiu.
visur sutiksi tremties brolį ar
— O kaipgi. Yra! - sako Bro
sesę. Tad ir atvykę į Naująją
nė Puleikytė. - Štai čia, Kruo
Akmenę susiradome Bronę
piuose, toks stribas Jakutis
Puleikytę, energingą LPKTS
gyvena. Tai vis - “nežinau, ir
(Lietuvos politinių kalinių
nieko nežinau”... suka nosį į
ir tremtinių sąjungos) sky
šoną, kai klausinėjam. Nors
riaus pirmininkę. Pagal iš
mes neturim jokio keršto šir
ankstinį susitarimą ji mūsų
dy: tik tegu parodo. Nieko dau
jau laukė. Palikę nuošalyje
giau nereikia. Bet nesiteikia:
cemento gamyklos grėsmingus
jie dabar išdidūs. Garbingus
kaminus, pasukome Kruopių
vaizduoja. Nustebsite: to stri
gyvenvietės link. Tai - buvu
bo duktė Rima ar Rita Jakuty
sio savchozo (sovietinio ūkio)
tė prie užsienio lietuvių pri
centras. Pilki provincijos na
sigretino - informacijas iš Lie
mukai šildosi saulėkaitoje.
tuvos teikia...
Šventovė, kryžius aikštės pa
— Duktė gali būti kitokių
kraštyje. Ir visai šalimais pažiūrų, ir už tėvo darbus ne
ranka pasiekiamas buvęs dur
atsako.
pynas. Pelkė. Ar nevilko stri
— Suprantama. Bet kad ji pa?
bai į ją savo aukų? Vilko! Ir
rašytų, pavyzdžiui, pokalbį
dar kaip... Dienomis niekino
su savo tėvu. Kur aukas užkasinužudytus partizanus susodi
nėdavo? Tai atlikti galėtų ir
nę prie savo būstinės. Tyčio
anonimiškai, jeigu tiesiogiai
josi. Apšlapindavo. O naktimis
nepatogu. Užsienio lietuviai,
užkasinėjo šiame raiste.
be abejonės, irgi turi savo ar
Trumpam sustojame. Bronė timųjų, žuvusių partizanuose
ir norėtų žinoti, kur jų palaikai!
Puleikytė aiškina:
Bronelė pataikė į tašką. O ko
— Štai kokia pieva! Matote,
nusidriekusi, kur karvės gano mes važiuojame į Liepkalnį?
si. Einant aplink - koks kilo Jeigu ten pavyktų atrasti par
metras. O kur partizanų palai tizano Kosto Liuberskio-Žvai
kai? Kalbama, kad jų čia ko nio palaikus, kaip apsidžiaug
kios keturios penkios dešimtys tų jo paskutinė sesė St. Paulionienė su vyru Vytautu, kurie
gyvena Čikagoje...
— Nesigraudinkime. Važiuo
kime į Liepkalnį.
Gal tik pora kilometrų nu
tolusi nuo Kruopių Latvijos
pusėn, medžiais apaugusi vie
ta iš tolo išsiskiria visame ly
gumų plote. Tarsi kalnas. Bal
tagalvių žvilgančiais lapais,
neaukštų senų gluosnių apsup
tyje į dangų stiebiasi galiū
nės liepos. Uosiai. Ko ne kal
nas - Liepkalnis?
Gražu čia. Aplink driekiasi
lygūs Lietuvos laukai. O visai
netoli juos pasitinka žalia se
sės Latvijos miškų juosta. Tar
si pagalbai pasiruošusi me
džių rikiuotė. Taip ir kovojo
čia partizanai. Persekiojami
Kruopių gyvenvietėje prie kryžiaus, enkavedistų pasitraukdavo iš
skirto bolševizmo aukoms, Naujo vienos valstybės į kitą.
sios Akmenės skyriaus Tremtinių
Į Liepkalnį jau atvykęs au
ir politkalinių sąjungos pirmi
tobusiukas su 8 vyrais ir rajo
ninkė BRONĖ PULEIKYTĖ ir kau
nietis mokslininkas STASYS SA no paminklotvarkininke VylJAUSKAS
Nuotr. A! Garmutės helmina L Vyrai darbuojasi su

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,
Toronto 3, Ont.
Tel. 416 533-7954

kastuvais ir kirviais - liepų
alėjos pavėsyje jie pasiryžę
kone tranšėją iškasti. Mat šio
je vietoje esą žudiko pažįsta
mas mostelėjęs ranka, parodęs
apytikrį užkasimą. Pats žudi
kas gyvenąs Vilniuje, bet, kaip
ir visi stribai ir enkavedistai,
“nieko nežinąs, niekur neda
lyvavęs”...
Ar atskleis paslaptį pilka že
melė, ar atiduos motulė liepa,
lietuvių dainose apdainuotą,
po savo skara priglaustą ko
votojo galvelę?
Kasa vyrai sušilę. Pokši kir
viai, kapodami storas medžių
šaknis. Išbando ir manasis
bendrakeleivis visus savo me
todus bei naująjį kastuvą. Va
landos bėga. Rezultatų nėra.
Iš Vilniaus atvyksta pastip
rinimas - žuvusiojo giminaitis
Rimas D. ir jaunas archeolo
gas Giedrius. Atsiveža sodybos
planus. Ateina naujasis Kruo
pių seniūnas, taip pat fizikas
ir tremtinių sūnus. Visi - suin
teresuotieji. Vėl sužimba viltis.
Vasaros diena - ilgumas ir
gražumas. Mes, moterys, brai
dome po aukštą kvepiančią ku
polių žolę didelės, apleistos
sodybos kieme. Niekas čia ne
gyvena. Nė vienas pastatas ne
išliko. Tokių štai - buvusių
turtingų ir tvarkingų ūkinin
kų, labiausiai rėmusių partiza
nus, kaulai Sibire išbarstyti.
Savotiškai jauku Liepkalnio
sodyboje. Kažkas nematomas ir gal medžiai - sukuria dva
singą aplinką. Medžių daug.
Net išlakių tujų takelis veda
prie upelio, kuris juosia ma
žutę giraitę. Taip rūpintasi
grožiu. Čia medžiai, kaip ir
senovės Lietuvoje, buvo su
augę su žmonėmis. Prie gyve
namojo namo pamatų tebesto
vi du seni, galingi uosiai. Jau
išdžiūvę. Juodomis šakomis.
Tarsi rūsčios statulos. Išėjo
medžiai. Kai nebeliko žmonių,
juos mylėjusių. Kai nebeliko
partizanų, juos gynusių.
Vešli žolė - tamsiai žalia
ir aukšta iki pažastų - želia
stačiakampio kiemo kitoje pu
sėje, ties jaunesniųjų liepų
eile. Bronė Puleikytė aiškina:
— Ten stovėjo bolševikų pa
statyta kiaulidė. Dabar ir Jos
nėra. Tiesiog ant vokiečių ka
reivių kapų pastatė. Mat karo
metais sodyboje buvo įrengta
vokiečių karių ligoninė. Miru
sius nuo žaizdų kareivius lai
dojo čia pat. Tvarkingai. Ei
lėmis. Jie tebėra. Gal kada nors
jų tėvynainiai pasirūpins per
kelti jų palaikus Vokietijon?
Tikriausiai išsikas. Nes žino
ma kur.
Saulė riedėjo vakarop. Mums
Liepkalnio žemė neatidavė
Žvainio, paskutiniojo Žemaiti
jos partizano. Karo lakūno, li
terato, lietuviškojo Saint-Egziuperio.
...Kostas Liuberskis gimė
1913 m. liepos 23 d. Žagarės
valsčiaus Stungių kaime. Bai
gė Žagarės progimnaziją ir
1934 m. Kauno karo aviacijos
mokyklą. Tarnavo Šiauliuose
pas majorą Brazį. Už profesinį
meistriškumą buvo apdovano
tas “Plieno sparnų” garbės
ženklu.
Antrosios rusų okupacijos
metu Kostas kurį laiką slaps
tėsi Vilniuje ir Žagarės apy
linkėse. 1950 m. įstojo į Juo
zapavičiaus tėvūnijos Ąžuolo
partizanų būrį ir, davęs prie
saiką, gavo Žvainio slapyvar
dį. 1952-1955 m. leido ir reda
gavo LLKS laikraštį “Partiza
nų šūviams aidint”, o 19561957 m. - “Partizanų šūvių ai
dą” - paskutinįjį Laisvės ko
vos sąjūdžio laikraštį Lietu
voje.
(Nukelta į 5-tą psl.)

•

psl. 3

Kai nusikaltėliai baudė nekaltuosius

Ieškant buvusio karo lakūno, partizano, rašytojo kapo
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“Išveža, išveža į nežinią” - lingavo pakelės medžiai - kelionės į
Sibirą liudininkai, matę mūsų šeimos vargą nuo pat vaikystės

PRANĖ VILEITAITĖ,
Adutiškis

Ginkūnų kapinėse, netoli Šiaulių, neseniai pastatytas rezistencijos daly
vių ir tremtinių kryžius. Autorius - GEDIMINAS TAMOŠIŪNAS, archi
tektas - ANTANAS PLAIPA
Nuotr. Adelės Krutulienės

Iš tėviškės laiškų

Naujieji ūkininkai

Vakar kauniškė dukra atve
žė iš Kauno jūsų laišką ir “TŽ”
iškarpą, kurioje ir mano min
tys išspausdintos... Ačiū labai
už viską. Tai pragiedrino ma
no gyvenimą, vis per jūsų ge
rumą ir paguodos žodžius.
Dabar aš kitaip matau tekant
saulutę, kurią man užtemdė
toks netikėtas gyvenimo drau
go Liudo netekimas. Bet gal
atsigausiu. Iki šiol atrodė gy
venau tik šia diena ir tik lau
kiau amžinybės, nes Liudo pas
kutiniai žodžiai buvo, man ver
kiant ir prašant, kad ir mane
paimtų kartu: “Paimsiu, kai
tik galėsiu, jei tik galėsiu...”
Ir štai, jau metai kaip to lau
kiu ir taip pavargau nuo rūpes
tėlių ir skausmo, kad net pa
tekau į ligoninę. Jau antra
savaitė joje esu.
Taip nesinorėjo palikti na
mų šios gražios vasarėlės žy
dėjime. Taip gražu matyti,
kaip prinokusios kviečių var
pos svyra ant senolio kalno,
laukdamos pjovėjų, o prie nau
jo kluono, jau sūnaus statyto,
dar tėtukui patarinėjant, sto
vi dar nebaigtas sustatyti kom
bainas. Jau kelinta vasara šis
grūdų surinkėjas (ir barstytojas) linguos per kalnelius ligi
rudenėlio, mūsų sūnelio vai
ruojamas, lyg koks laivas jū
roje. Didžiavomės visi sūnum,
kaip jis staiga išmoko vairuoti
ir vikšrinį traktorių, jūsų pa
dovanotą, ir kombainą, pirktą
su kaimynu iš pusės. Aš būda
vo palendu sode po obelim su
abiem anūkėlėm ir visos žiū
rime, kaip mažėja rugių lau
kas, o vairuotojas tolsta, daro
si toks mažas iš toli, taip gra
žiai pjauna savoje prosenolių
žemėje derlingai užaugintus
savo pasėlius, rugelius ar kvie
čius. Džiaugėmės visi, pamirš
dami, kad ir rūpestėlio kar
tais sūnelis suteikdavo.
Nematysiu šiemet, kaip ru
gelius pjauna. Gal ir iki bulvakasio dar neparvažiuosiu,
nes koja kojelė vėl skausmin
gai prakiuro, nors skausmas
kiek aprimo ligoninėje. Pra
šiau Dievulį, kad dar duotų
sveikatos iki a.a. Liudo meti
nių, kad kapą aptvarkytume,
Mišias užprašytume ir gimi
nes, lyg paskutiniam atsisvei
kinimui, paprašytume drauge
dalyvauti... Ir viskas įvyko
liepos 1 d. (Oi, kaip sunkiai
pakėliau visas tas iškilmes,
bet širdyje buvo ramu, kad vis
ką, ką galėjome, padarėme).
O sūnui už kryžius, taip gra
žiai pritaikytus, išdrožtus iš
ąžuolo kamieno, visi buvome
taip dėkingi. Jis, atitrukda
mas nuo darbų, vakarais vis
bėgdavo į kaimyno dirbtuvę,
kur su prietaisais, kaip spe
cialistas, išdrožė savo tėvu
liui tą nuostabaus grožio pa
minklą, vietoj galvoto užsaky
ti tokio brangaus cementinio.
Kaip jis pats sakė, kartais atro
dydavo, kad tėvo ranka jam
padėdavo ir apsaugodavo nuo
susižeidimo. Darbas nuosta
biai pavyko.
Mintyse prašiau gerąjį Die
Kasinėjimai Liepkalnyje 1995 m. birželio 27 d., ieškant partizano KOSTO vulį, kad jis padėtų mūsų šei
LIUBERSKIO - ŽVAINIO palaikų
Nuotr. A. Garmutės mai, sūnui ir visai Lietuvai

išlikti, išbristi iš tos baisios
alkoholizmo balos. Gal Liudas
mus užtars pas Dievulį, gal
jis mato mus iš amžinybės...
Kas jį pažino, giminės, kaimy
nai ir kiti, sako, kad jis buvo
labai geras ir gal Dievulis jį,
tiek kentėjusį Sibiruose, pri
ėmė į savo namus, ko visi ir
meldėme. O giminės atsisvei
kindami linkėjo ir sūnui būti
tokiam, kaip jo tėvelis.
Po visų iškilmių išsirengiau
į ligoninę. Anūkėlės verkė, o
aš sakiau: “Einam atsisveikin
ti su gėlytėm”. Rožės jau gra
žiai prie šulinio žydi ir jurgi
nai žiedus sukrovę. Vyresnio
ji 5-metė Gintarėlė pakvietė:
“Močiute, atsisveikink ir su
kluono šieneliu, nes ligoninė
je nematysi”. Visiems buvo
gražaus, liūdno juoko iš mer
gaitės nuoširdumo. Jaunesnė
jau 3 metukų. Labiausiai gai
la buvo jas palikti, nes mes
visos trys - stipri sąjunga, vi
suomet kartu, kai tėvai užim
ti ūkio darbais. Bet tikiuosi,
gal vėl sugrįšiu, gal vis dar
kada sveikata pagerės.
Dar kartą dėkoju už mielą
laišką, kuriame primenate
mano vaikams jų mamos rū
pestėlius ir išgyvenimus. Ačiū
už pagalbą skolai atmokėti ką mes būtume darę, jei ne jū
sų pagalba? Pasveikinkite
savo sūnelius su šeimomis
nuo mūsų visų.
Girdėjome, kad Amerikoje
irgi baisūs karščiai, net žmo
nės miestuose nepakelia, dūs
ta, bet tikimės, kaip rašėte,
kad jūs gyvenate miškelyje,
tai gal pas jus geriau. Pas mus
irgi šiemet baisios audros su
ledais daug kam bėdų padarė,
bet pas mus tik liūtys ir per
kūnija dažnai gąsdina.
Beje, jau kas atvažiuoja pas
mus į kaimą atostogų, tai žino,
kad čia reikia su darbais ge
rokai suktis. Vieną hektarą
runkelių reikia nuravėti, 6
arus braškių, pusę ha bulvių
apkaupti, 6 veršiukus pagir
dyti (6 pernykščiai, kurie sto
vi tvarte), 4 penimi, tai reikia
ir jų tvartus išvalyti. Melžia
mos karvės šiemet tik 3. Jos
pripratusios prie martelės,
tai kitiems pieno neatleidžia.
Darbų darbelių ūkyje bega
lės, o naudos iš tų visų prie
auglių ir penimių veik nebū
na. Užaugina, o paskui ieško
kam parduoti nors už pusę kai
nos. Todėl poilsio kaime jokio
nėra, bet, kaip sakoma, nors
pavalgome savo pagamintą,
šviežią maistą.
Mama susirišo patalynę ir į
maišą įsidėjo didelį katilą.
Vienas kareivis paklausė ma
mą, ar mūsų nėra pas ką nors
padėtų daiktų. Jie buvo padė
ti pas kaimyną Meldžiuką. Aš,
įėjusi į namelį paėmiau Švč.
Jėzaus Širdies paveikslus ir
įdėjau prie kitų daiktų.
Beje, kaimynai D. Liudo
metinėse, po maldų ir iškil
mių ir užkandos padovanojo
sūnui, kaip “naujam skulpto
riui” Šv. Raštą. Tame kryžių
gaminimo laikotarpyje buvo

Tą skausmingąjį 1945-jų lie
pos 17-sios vasaros rytą tekė
jo raudona saulė, žolėje tvis
kėjo sidabras. Buvo daug vasa
ros pribertų žiedų, kurie sau
lės spindulių paliesti švietė
įvairių spalvų grožiu. Tėviškė
gaubiama mėlyno dangaus bu
vo graži ir miela.
Tetos daržinėlėje su kaimy
ne Juze miegojome giliu jau
natvės miegu. Pasigirdo šiurkš
tus sovietinio rusų kareivio
žodis - “vstavai” (kelkis)! Pa
šokome abidvi kartu. Prieš
akis su šautuvu stovėjo kariš
kis, liepęs man rengtis. Greit
duryse išvydau ir daugiau gink
luotų, o tarp jų - mamos vei
dą! Supratau, kad ją atsivarė
manęs paimti. Jaučiau kaip
daužėsi širdis, dingo burnoje
seilės...
Varo namo
Duryse stovėjo teta ir klau
sė, ko jiems čia prireikė. Pama
tė, kad daro jos mažyčiame na
melyje kratą. Nieko nesuradę
kareiviai mudvi su mama nusi
varė mažu keliuku į namus, ku
rių jau nebebuvo - besitrauk
dami vokiečiai juos sudegino.
Basos ėjome rasota žole.
Prieš akis stovėjo sudegusių
namų griaučiai - pirma Sėme
nų, paskui mūsų. Bičių avi
liai kvepėjo neiškopinėtu me
dumi, obelys, kurias tėvelis
taip uoliai prižiūrėjo, švietė
gintariniu obuolių gelsvumu.
Prisiminiau Dievą ir ėmiau
melstis.
Greitai pasiruošti
Gyvenome prie pirties ma
žytėje trobelėje. Ji buvo pa
statyta iš molio. Netoli tven
kinio ant rasotos žolės sėdėjo
senelė ir meldėsi. Kareiviai
su stribais darė kratą, o man
vienas įsakė pamelžti karvę.
Kita karvė, arklys, dvi kiau
lės, kelios avys buvo valdžios
paimtos. Mane melžiančią sau
gojo ginkluotas stribas, kad
nepabėgčiau. Pieną atidaviau
mažyliams, kurie būreliu sto
vėjo nuliūdę taip anksti pri
kelti, išsigandę. Keturi vai
kai - Vytukas, Aleksiukas, Da
nutė ir Zenelis. Pastarajam
buvo tik ketveri metai. .Visi
žiūrėjo į kareivius, kurie kei
kėsi, kad nieko nesurado.
Tada ėjau su kareiviu Kondra (jis buvo vietinis rusas iš
Stajietiškės) pas Meldžiukus
daiktų pasiimti. Įėjusi papra
šiau vandens. Genovaitė pada
vė man atsigerti. Kalbėti ne
galėjau nieko, bet ir nereikė
jo - be žodžių buvo aišku, kad
turėjau pasakyti “Sudiev”..,
Meldžiukas atnešė daiktus.
Jie buvo sudėti į didelį užval
kalą. Tai senelės rankdarbiai,
kurie mums buvo taip reikalin
gi gintis nuo žiauraus bado.

Krauti į vežimą
Kai atėjome prie namelio,
Meldžiukui buvo įsakyta padė
jus daiktus grįžt namo. Jis liūd
nai į mus pažvelgęs nuėjo savo
sodybos link. Kaimynas Leo
nas Meškelis atsivarė pakin
kytą į vežimą arklį, nes taip
buvo įsakęs stribų viršinin

kas Bačerovas.
Tėveliai krovė daiktus į ra
tus, o atskubėjęs trečias kai
mynas Leonas Vaitekėnas at
nešė didelį kepalą duonos.
Kokia tai buvo mums didelė
dovana! Neturėjome kelionei
duonos, o pasiimti leido tik
vieną vištelę.

Pėsti paskui vežimą
Į vežimą liepė sėstis vaikams.
Gale atsisėdo senelė. Tėveliai
ir aš ėjome paskui vežimą. Nie
kuo neišsakomas skausmas
varstė krūtinę. Jėgų neturė
jome nei kalbėti, nei verkti.
Kančios migla aptrauktomis
akimis mačiau kaip lingavo
pakelės medžiai, lyg gailiai
šnabždėdami: “Išveža, išveža
į nežinią”...
Į sunkvežimį ir traukinį
Važiuodami pro Petro Semėno namus, vėl gavome do
vaną - Petras atnešė pusmaišį
rugių ir, paprašęs sargus kad
leistų, padėjo į vežimą. Neby
liu pažvelgimu atsisveikinęs
nuėjo namo.
Adutiškyje mums įsakė krau
tis daiktus į didelį sunkveži
mį. Aplinkui susėdo keturi
sargybiniai, kurių durklai
žvilgėjo saulėje. Labiau sudilgė širdį, kai sunkvežimis
pralėkė pro šventovę. Nulenkėm galvas ir pasiėmėm trem
ties kryžių.
Švenčionėlių stotyje ant
didelės pievos šalia bėgių mes
patekome prie daugelio tokio
pat likimo šeimų ir ėmėm lauk
ti. Tremtinių vis daugėjo.
Kai atrišome vištelę, ji buvo
labai nukamuota. Tėvelis ją
papjovė. Kai buvo išvirta, vi
si aštuoni ją suvalgėme. Kai
pažvelgiau į žmonių ilgą eilę
nesimatė galo.
Pavakaryje, lyg baisus vam
pyras,
atsivilko gyvuliams
vežioti traukinys. Sustaugė
šaižiu, ausis kurtinančiu bal
su. Išgirdus krūpčiojo širdys.
Liepta visiems krautis į vago
nus. Patekome į pirmąjį labai
mažą vagonėlį. Tilpo tik trys
šeimos - 24 žmonės. Sukimšę
mus lyg silkes į statinę, užda
rė ir užrakino duris. Nebuvo
vietos sėstis, mažyčiai lange
liai vos praverti buvo pačioje
palubėje. Oras pasidarė troš
kus, vandens nei lašo...
Raminomės malda. “Sveika,
Marija” kartojo visų lūpos.
Sostinę galėjo pamatyti tik
tas, kas buvo prispaustas prie
vagono sienos ir pasitaikė ma
žas plyšelis.
Norėjosi išmesti atsisvei
kinimo lapelius Lietuvai. Pa
vyko kelis išmesti: “Sudiev,
šventoji Marijos žemele, lik
sime tau ištikimi”, “Dėl tavęs,
Lietuva, nebaisus Sibiro spei
gas”, “Nesunaikins mūsų prie
šas, nes Dievas su mumis!..
Iš Vilniaus mūsų ilgąjį eše
loną išvežė, kai visur juodavo
naktis. Būtų buvę klaiku ir be
viltiška jei ne Dievo malonė
širdyje.
Red. pastaba. Šio rašinio au
torė savo išgyvenimus Sibire ir
bandymą iš ten pabėgti yra ap
rašiusi atsiminimuose. Dalį jų
spausdinsime “Tėviškės žibu
riuose”.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

jau patvirtino Australijos gar
bės konsulo pareigybę Lietu
voje ir pažadėjo Australijos
paramą Lietuvai įvairiose
tarptautinėse organizacijose.
Vizito metu taipgi įvyko susi
tikimai su Naujojo Pietų Vel
so, Pietų Australijos ir Viktiek persiėmęs tuo darbu, kad
nereikėjo su nieku nei stik
liuko kilnoti. Gal bus ir toliau
gerai, gal išsipildys visų linkė
jimai būti tokiam, kaip tėvas.
Baigsiu, linkėdama jums
viso kuo geriausio. Tokios
mūsų godelės ir rūpestėliai
senoje tėviškėlėje. Linkime
jums geros sveikatos, kad dar
sustiprėtumėte. Alytiškė duk
ra buvo pasinešusi vykti jus
pagloboti, bet, kaip sakote,
kad dabar nėra dar galimybių
tam ir pas Jus ir pas mus. Gal
dar bus geriau visur. Liudas
visuomet džiaugdavosi, kad
brolelis su šeima jo ir tėviš
kės niekuomet neužmiršta ir
taip visuomet pagelbsti. Ačiū
už viską.
Jūsų Verutė ir artimieji

torijos valstijų parlamentų
vadovais, federacinio ir vals
tijų parlamentų kancleriais.
Buvo aptarti verslo ryšių
užmezgimo klausimai su įvai
rių bendrovių bei institucijų
vadovais (dėl naftos bei mi
neralų, vilnos ir odos, vyno
eksporto).
Susitikimai su Sidnio, Kanberos, Adelaidės ir Melburno
lietuviais buvo surengti Lie
tuvos garbės konsulų Viktoro
Šliterio, Jurgio Jonavičiaus
ir Kęstučio Lyniko.
Tautininkai kviečia į koaliciją
Kaip praneša ELTA (rugpjū
čio 29 d.), Lietuvių tautininkų
partijos pirmininkas Riman
tas Smetona neatmeta galimy
bės, kad galėtų atsirasti parei
kalavimas pravesti pirmalai
kius seimo rinkimus. Pernai
toks tautininkų pasiūlymas ne
susilaukė paramos. R. Smetona
pabrėžė būtinumą sudaryti
platesnę dešiniųjų partijų
koaliciją, pateikti bendrą rin
kiminį sąrašą. Jeigu tai nebū
tų įmanoma, reikia bent subur
ti centro jėgų bloką, pradėti
rimtą bendradarbiavimą. RSJ

4 psi. • Tėviškės žiburiai

•

ligoninėje. Jie dažnai ateidavo į
lietuvių šventes ir minėjimus. Ke
liaudavo Europoje ir Amerikos
valstijose. Jiedu taip pat buvo
Kanados veteranų sąjungos na
riai. A.a. Violeta buvo labai darbš
ti ir paslaugi visiems reikalin
giems pagalbos.
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® LAISVOJE TEVfflEJE
VILNIAUS “SOL LA SI”
Taip yra pavadinta prie Lie
tuvos muzikos akademijos atida
ryta muzikinių prekių parduo
tuvė. Pasak Vilmanto Labunsko,
vieno iš “Sol la si” savininkų,
čia bus galima gauti kompakti
niais diskais vadinamų mažųjų
plokštelių, garsajuosčių ir vaiz
dajuosčių kasečių, programinių
įrašų kompiuteriams.

AUKŠTAITIJOS AKADEMIJA
Staigmena tapo Rokiškio kraš
totyros
muziejuj
įvykusiam
atstovų suvažiavime įsteigta
aukštaičių krašto akademija.
Į steigiamąjį susirinkimą buvo
pakviesti penkiolikos rajonų
kultūros darbuotojai. Akade
mijos steigiman neįsijungė tik
Radviliškio rajonas. Jo vado
vai jau yra pasirinkę anksčiau
įsteigtą Žemaičių krašto aka
demiją. Kitaip pasielgė Šiau
lių rajono kultūros skyriaus
vedėja V. Jurešienė, atvykusi
Rokiškin. Mat viena pusė Šiau
lių rajono gyventojų yra že
maičiai, o kita — aukštaičiai.
1994 m. pabaigoje Aukštaitijos
krašto akademiją bandė suorga
nizuoti Panevėžio kultūrinin
kai. Jie betgi dėl kitų svarbes
nių problemų šios idėjos atsi
sakė, jos įgyvendinimą palikę
Rokiškio kultūros, švietimo ir
sporto skyriaus vedėjui P. Bla
ževičiui. Aukštaitijos krašto
akademija veiks kaip atskiras
Rokiškio kraštotyros muziejaus
padalinys,
skyrius
turintis
Aukštaitijos rajonuose ir Vil
niuje. Akademijos rektoriumi
buvo išrinktas jos iniciato
rius P. Blaževičius, kituose
aukštaičių suvažiavimuose su
silauksiantis dviejų pavaduo
tojų.

LIETUVIŲ KARIŲ KAPAI
Rokiškio rajono savivaldy
bėje buvo nutarta sutvarkyti
Latvijos Červonkoje palaidotų
Lietuvos nepriklausomybės ko
vose žuvusių karių kapus. Šį
nutarimą padarė burmistras
V. Masiulis, “Palikimo” įmo
nės direktorius J. Voronavičius, visuomeninės “Karių ka
pų” draugijos valdybos atsto
vė R. I. Norvaišienė ir skulp
torius K. Norkūnas. Vien tik
paminklo atnaujinimo ir kon
servavimo darbų sąmatinė ver
tė sieks 30.000 litų. Kultūros
vertybių apsaugos departamen
tas, darbų užsakovo teises ati
davęs “Palikimo” įmonei, suti
ko padengti pusę sąmatinių iš
laidų. Lietuvos karių kapams
Latvijos Červonkoje sutvarky
ti jau surinkta 6.000 litų aukų.
Likusią išlaidų dalį žada pa
dengti Rokiškio rajono savival
dybė. Krašto apsaugos ministe
rija sutiko finansuoti dvidešimt
septynių savanorių tipo kryže
lių atnaujinimą.
KUR YRA TA ČERVONKA?
Platesnę informaciją apie
Latvijos Cervonką ir. ten palai
dotus Lietuvos karius “Gimtojo
krašto”, skaitytojams pateikia
Rimantas Jurgelionis. Červonkos katalikų kapinės yra Lat
vijos pasienyje prie Subatės
plento Daugpilin. Ten 1919-20
m. Lietuvos kariai žuvo aršio
se kovose su bolševikais. R.
Jurgelionis cituoja dvi su ta

vieta ir kovomis susietas An
tano Miškinio poezijos posmo
eilutes: “Mes žadėjom tave jau
ną kelti iki saulės, / Kai artojai
pėsti nešė į Červonką kau
lus ...” Dauguvos fronte dėl
labai nukentėjusių archyvų ta
da buvo neįmanoma surinkti ži
nių apie kiekvieną ten žuvusį
savanorį. Tad daug kryžių turi
tik kuklų užrašą: “Nežinomas
kareivis”. Pagal skulptoriaus
Stanišausko sukurtą projektą
Červonkos kapinėse tik 1932 m.
iš betono buvo išlietas didelis
paminklas Latvijoje žuvusiems
Lietuvos kariams, primenantis
uždarą koplyčią su nukryžiuo
tu Kristumi, žuvusiu kariu ir
Lietuvos Vyčio ženklu, lietu
višku ir latvišku įrašu, kad šis
paminklas yra skirtas 1919-20 m.
žuvusiems Lietuvos kariams.
DINGO SU PAMINKLU
Rimantas Jurgelionis taip
gi cituoja paminklo pastatyme
Červonkoj 1932 m. dalyvavusio
kpt. P. Jakšto atsiminimus. Esą
jam pranešė Latvijos lietuvis
ūkininkas, kad jo ūkyje yra už
kastas Lietuvos karys ir kad to
je vietoje vaidenasi. Kai jiedu
nuėmė atkastą velėną, matėsi
rankos kaulai. Pasirodo, buvo
išlikę tik ten užkasto Lietu
vos kario kaulai. Juos, sudė
tus į dėžutę, jie nunešė į Čer
vonkos kapines ir užkasė prie
nežinomam kariui pastatyto
kryželio. Kai karo muziejaus
sodelyje Kaune 1934 m. iš lauko
akmenų buvo pastatytas įspū
dingas paminklas žuvusiems
kariams su Lietuvos nežinomo
kareivio simboliniu kapu, į jį
buvo atvežti kpt. P. Jakšto Lat
vijos lietuvio ūkyje dėžutėn
surinkti ir Červonkos kapinė
se palikti kaulai. Jie tapo sim
boliu visiems nežinomiems Lie
tuvos kariams. Paminklas buvo
sunaikintas sovietinės okupa
cijos metais, o su juo dingo ir
iš Červonkos perlaidoti nežino
mo kario kaulai. Kovose su bol
ševikais 1919-20 m. žuvusių Lie
tuvos karių kapai Červonkoje
išliko nepaliesti.
PAMINKLAS PAJEVONYJE
Pajavonyje, Vilkaviškio ra
jone, atnaujinamas Vytauto Di
džiojo paminklas. Jis ten buvo
pastatytas 1935 m. ir išliko ne
nugriautas per visus okupacijos
metus. Pajevonio apylinkės vir
šaitis A. Sruogaitis, pasidžiau
gęs nuo sunaikinimo išsaugotu
paminklu, nusiskundžia, kad jis
vis dėlto aptrupėjo,
ŽYDŲ KAVINĖ ŠIAULIUOSE
Žydų kultūros centre Šiau
liuose atidaryta jų kavinė “Sha
lom”. Ją su Žydų kultūros centru
suorganizavo ir atidarė korpo
racijos “Mechanika” vadovas L.
Soloveičikas. Joje, be lietu
viams įprasto maisto, galima
gauti ir tokių šaltų žydiškų pa
tiekalų, kaip keptas karpis, pa
gal jų receptą paruošta silkė.
Karštiems patiekalams atsto
vauja lietuviškus troškinius
primenančios žydiškos cimės su
bulvėmis arba morkomis. Žydiš
kiems patiekalams naudojami
lietuviams įprasto maisto ga
miniai su skirtinga patiekalų
paruošimo technologija. Žydų
kavinės durys bus atdaros vi
siems klientams.
V. Kst.

Laidotuvių apeigos įvyko Assiniboine Christian Centre rug
pjūčio 14 d.
Visų Winnipego kolonijos lie
tuvių nuoširdi užuojauta jos vy
rui Jonui ir šeimai.
SMAGUS IŠVAŽIAVIMAS I
GAMTĄ - Gegužinė buvo suruošta
sekmadienį, rugpjūčio 20 J.V. Za
bolotny gyvenvietėje. Organizavo
ir viską parengė Kanados lietuvių
Winnipego skyriaus klubo valdy
ba. Nors klubo pastatas jau seniai
buvo parduotas, klubo nariai su pir
mininku Ernie Samulaičiu ir
darbščia iždininke Viktorija Daubaraite vis keletą kartų per me
tus surengia susirinkimus lietu
vių šventovės salėje, o vasarą išvažiavimus į gamtą.

Skulptoriaus Stanišausko paminklas Lietuvos kariams, žuvusiems kovose
su bolševikais 1919-20 m. Latvijoje, tebestovintis Červonkos kapinėse.
“Gimtojo krašto” nuotrauka

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
(Esu “Union Gas”
atstovas)

1 kg

$ 1.1 5 plius $ 10 pristatymas

St West,
Weil Toronto,
Toronto Ont.
Ont
1573 Bloor St.

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg

$3.99 plius $10 pristatymas

Pervedimas JAV Dol.:
__________________ 4% plius $14 pristatymas_______

Mūsų atstovas Vilniuje priima siuntinius ir juos pristato
adresatams bet kurioje Lietuvos vietoje.
Siuntiniai nemuituojami. Kiekvienas siuntinys nemokamai
apdraudžiamas $ 60.00 sumai.
Pageidaujant nemokamai paimame siuntinius iš Jūsų namų.

Lougheed’s Limited
šeima ir tarnautojai
"Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury

Ontario

5a5252S2S2Sa5252S?SH5252SaSZSaS?S252S2S2Sa

Danija
Su lietuvių pėdsakais Dani
joje “Lietuvos aido” skaitytojus
supažindina ten pernai lankęsis
istorikas Marius Paplauskas.
Thistedo (Čystedo) mieste II D.
karo metais vokiečiai turėjo pa
sistatę kareivines ir įsirengę
karo laivyno bazę. Karui bai
giantis, Danijos vyriausybė vo
kiečių paliktose kareivinėse
atidarė pabėgėlių stovyklą. Jon
susirinko apie 150 atbėgėlių iš
sovietinėje okupacijoje pasili
kusių trijų Baltijos šalių — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Lie
tuvių buvo daugiausia. Tad ten
ir dabar tebestovi jų pastaty
tas dekoratyvinis lietuviškas
ąžuolo kryžius. Metalinė lente
lė su įrašu lietuvių ir danų kal
bomis skelbia: “Tave, Viešpa
tie, kuris irgi kartą pabėgėliu
buvai, maldaujame globoti vi
sus, netekusius Tėvynės. Lietu
viai tremtiniai”. Kryžiaus apa
čioje, mažesnėje lentelėje, yra
tik lietuviškas įrašas: “Kryžius
— paminklas Baltijos pabėgė
liams, pastatytas lietuvių trem
tinių”. Prie kryžiaus yra ir Ge
dimino stulpai su šalmu uždeng
ta kario galva ir aiškiu įrašu
didžiosiomis raidėmis: MŪSŲ
TROŠKIMAS
—
TĖVYNĖS
LAISVĖ. Istoriko Mariaus Pa
plausko pranešimu, po lietuviš
ku ąžuoliniu kryžiumi tebėra
užkastas butelis su jo statytojų
pavardėmis.

OFFORD

REALTY LTD.
Member Broker, 38 HurontarioSt.,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6
Parduodant, perkant ar
tik dėl informacijos apie
namus, vasarnamius,
ukius, žemes Wasagos,
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipkitės ( M
.

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

LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS

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

Winnipego, Man. lietuvių klubo nariai 1995 m. rugpjūčio 20 d. iškylavo
J. V. Zabolotny ūkyje. Nuotraukoje - dalyviai užkandžiauja

“Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda“

Kun. Juozas Margis, MIC, Ro
sario klebonas, sveiksta po bir
želio pabaigoje padarytos vi
durių operacijos. Iš ligoninės
jis jau yra grįžęs namo.

Tel. 905 544-7125

Persiuntimas laivu:

$6,95 plius $10 pristatymas

A. a. Pranas Urbonas, 78-rių
metų amžiaus, birželio 25 d. mi
rė Londono karališkoje (Royal)
ligoninėje. Velionis gimė Že
maičių Naumiestyje. Pirmoji
sovietinė okupacija jį užklupo
atliekant karinę prievolę Lie

Argentina

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

MUSŲ KAINOS TORONTE:
1 kubinė pėda
arba

Britanija

^rp A y jr a
1 A.JL1V A.

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

9 v.r.- 6 v.v.
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais
9 v.r.- 4 v.p.p.
šeštadieniais
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą
SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

Federacinis teismas Filadel
fijoje rugpjūčio 4 d. atėmė JAV
pilietybę iš 78-rių metų amžiaus
Jono Stelmoko. Esą jis nuslėpė
savo tarnybą vokiečių okupaci
jos metais suorganizuotame lie
tuvių savisaugos batalione. Re
miantis JAV teisingumo depar
tamento specialaus tyrimo OSI
skyriumi, dabartinis pensinin
kas ir architektas Jonas Stel
mokas į vokiečiams pavaldų
Lietuvos savisaugos batalioną
savanoriu įstojo 1941 m. Būda
mas jo nariu, jis vadovavo da
liniui, saugojusiam Kauno žy
dų getą ir dalyvavusiam didžio
joje akcijoje^ kurios metu bu
vo sušaudyta beveik 10.000 Kau
no gete kalintų žydų. Iš šio ba
taliono J. Stelmokas tik 1944 m.
buvo perkeltas Vokietijos karo
aviacijos tarnybon. Nutylėda
mas šiuos duomenis, jis 1949 m.
nelegaliai imigravo į JAV ir ne
teisėtai gavo JAV pilietybę 1955
m. Lietuvos generalinio proku
roro pavaduotojas A. Pėstinin
kas pranešė, kad J. Stelmokui
galės būti iškelta baudžiamoji
byla, jei bus grąžintas Lietu
von su OSI surinktais įkalčiais.

tuvos kariuomenėje. Ji buvo
perorganizuota ir įjungta so
vietų Raudonojon armijon. Ve
lioniui Europoje teko pravaikščioti kelis tūkstančius kilomet
rų, kol pagaliau atsidūrė Bri
tanijoje. Tada prasidėjo sėsles
nis gyvenimas. Londone jis su
kūrė lietuvišką šeimą, užaugino
du sūnus ir dvi dukras. Tačiau
ir atžalynui užaugus, velioniui
neteko pasidžiaugti lengvesniu
gyvenimu, nes prasidėjo vėžio
liga. Į laidotuves Šv. Kazimie
ro šventovėje susirinko daug
dalyvių. Mat įsijungė ir anglų
katalikų, kurių mokykloje velionies dukra Irena dirba mo
kytoja. Į jos tėvo laidotuves
atėjo ir tos mokyklos mokyto
jai. Velionis palaidotas Lon
done, Šv. Patriko kapinių lie
tuviškame skyriuje. Su Žemai
tijoje gimusiu velioniu daly
vių vardu atsisveikino Stasys
Kasparas.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose -

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

Telefonas (416) 604-2538

JA Valstybės

Visiems dalyvavusiems šioje
iškyloje buvo labai malonu ir sma
gu. Po skanių pietų buvo pravesti
įvairūs žaidimai ir apžiūrėtas
gražus p.p. Zabolotny ūkis. Ūkio
šeimininkė I. Zabolotny yra lie
tuvaitė - S. Žalio dukra, atvykusio
į Kanadą 1927 m. Ji kalba lietu
viškai ir keletą kartų lankėsi Lie
tuvoje. Ji su vyru ir vaikais labai
maloniai visus suvažiavusius pri
LKVS “Ramovė” XV-sis atsto
ėmė. Svečiai tik vėlai vakare pa vų suvažiavimas gegužės 13-14
tenkinti išsiskirstė. Ev. f.
d.d. įvyko Čikagoje, Jaunimo
centro mažojoje salėje. Suva
Paieškojimai
žiavimą įvadiniu žodžiu pra
dėjo šios lietuvių karių vetera
Kalakausko Juozo ieško sūnus nų sąjungos centro valdybos
Edvardas ir duktė Irena. Atsiliepti pirm, atsargos mjr. Edmundas
adresu: Stasys Pranckevičius, 1700
Bloor St. West (bt. 503), Toronto. Vengianskas, invokaciją sukal
bėjus kun. J. Vaišniui, SJ. Po
Tel. 416 763-0600.
gausių sveikinimų ramovėnų
Kazys Navickas ieško savo jau veiklą apibūdinantį praneši
nystės draugo Stepo Steikūno iš mą padarė centro valdybos
Kelmės. Jokios pagalbos neprašo. pirm. mjr. E. Vengianskas.
įskaitant
įga
Atsiliepti šiuo adresu: Ramunių Suvažiavime,
16, Šiaulių raj., 5441 Aukštelkė, liotinius buvo atstovaujama
Lithuania.
trylikai ramovėnų skyrių, tu
rinčių 434 ramovėnus. Jų sky
Tadas Stankevičius ieško savo riai bendradarbiauja su kito
brolio Mečislovo Stankevičiaus, mis išeivijos lietuvių orga
gimusio 1920 m. Varnutės kaime, nizacijomis, ypač birutietėmis
Kauno apskr., tarnavusio vokiečių ir šauliais. 1992 m. pavasarį iš
kariuomenėje kapitonu. Ryšiai
Čikagos buvo suorganizuota pir
nutrūko amerikiečiams užėmus
Prancūziją, kur jis tuo metu bu moji ramovėnų ir šaulių išvyka
vo. Atsiliepti adresu: T. Stanke Lietuvon. Ten susipažinta su
vičius, Vilniaus g-vė 9-4, Jonava Lietuvos atsargos karininkų są
jungos vadovybe Vilniuje, ka
5000, Lietuva-Lithuania.
rinių žurnalų redaktoriais. Ra
movėnų pirm. mjr. E. Vengians
kas skaitė paskaitą Lietuvos
Neužmirškime spaudos šaulių
sąjungos konferencijoje.
Iškeliaujantiems į amžinybę ky
Ramovėnų suvažiavime Čika
la klausimas, kam palikti savo san
goje pranešimus taipgi padarė
taupas. Neužmirština, kad tarp
centro valdybos ižd. V. Valkaįvairių fondų, lietuviškų institu
vickas, Lietuvos laisvės kovų
cijų bei organizacijų yra jau 45
muziejaus vedėjas J. Bagdžius,
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai”
ramovėnų skyrių atstovai. Nau- plačios apimties savaitraštis.
jojon ramovėnų centro valdyRašydami savo testamentus, neuž
bon sekančiai trejų metų ka
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
dencijai buvo perrinkta senoji,
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
o ją sudarė pirm. E. Vengians
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
kas, vicepirm. J. Mikulis, sekr.
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui,
jie reikalingi vis didesnės para A. Skopas, ižd. V. Valkavickas,
1994 m. liepos 5 d. mirusį kul
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes tūrinių reikalų vadovą ir Lie
tuvos laisvės kovų muziejaus
tamentinis palikimas “Tėviškės ži
vedėją S. Rudoką pakeitęs J.
buriams” bus prasminga parama
Bagdžius. Suvažiavimo dalyviai
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
valdybai pasiūlė įvesti ir finan
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185
suoti metinį geriausio straips
Stavebank Rd., Mississauga, Ont.,
nio konkursą karinėje spaudo
L5C 1T3, Canada.
“TZ” leidėjai je.

keliavo į amžinybę. Bet lietuvių
gyvenimas liko dar gyvas ir pras
ŠAKIŲ KATALIKŲ PARAPIJOS
mingas, ir tai dėka mūsų veiklių
klebonas kun. D. Brogys rašo: “Už
moterų.
nuoširdų gerumą ir auką 1,000 kaĮ apylinkės valdybą jau keleri
nadietiškais dol. Šakių parapijai
metai išrenkamos tik moterys.
ir “Caritas” žmonėms, dėkoju haNijolė Giedriūnaitė (Giedriūnas)miltoniečiams ir visai Kanados
pirmininkė, Valė Tautkevičienė lietuvių išeivijos bendruomenei.
Jūsų nuostabus gerumas, gailes sekretorė ir Ona Vindašienė iždininkė. Gražiai ir sutartinai
tingumas suartina mūsų širdis,
dirbant, jų visi renginiai būna
mes jaučiame jūsų pagalbos ran
įdomūs ir gausiai lankomi. Nijo
ką, nes esame visi vieno Dievo, vie
lė, nors ir turėdama atsakingą
nos žemės ir vienos saulės vai
darbą Hiram Walkers Distileries
kai. Nuoširdus ačiū Jums!
Windsore,
sutiko dar įeiti ir į mū
Jums padėjus, parapija įsigijo
sų parapijos komitetą finansų sek
autobusą, kuriuo naudojasi visi
retore. Ji tvarko parapijos sąskai
žmonės. Sekmadieniais iš tolimes
tybą, paruošia apyskaitas vyskupi
nių parapijos kaimų žmonės atve
jai ir Kanados valdžiai bei išrašo
žami į bažnyčią”.
pakvitavimus parapijiečiams. Bet
A.a. ANDRIŲ PETKEVIČIŲ prisi išskirtinai čia gerbiama Ona Giedmindami ir reikšdami užuojautą riūnienė, mūsų parapijos kavučių
mirusio žmonai ir visiems arti šeimininkė ir tvarkytoja. Kai po
miesiems, Kanados lietuvių fon pamaldų sueinam į parapijos salę,
dui aukojo: $50 - S.S. Rakščiai; čia randam baltai užtiestą stalą,
$25 - Hamiltono lietuvių pensi apkrautą sveiku ir skaniu maistu,
ninkų klubas, J.T. Andrukaičiai, pyragais bei kava. O. GiedriūnieJ.E. Bajoraičiai, A. Petraitienė; nės dėka šios kasikės’ tapo tradi
$20 - V.J. Svilai, P. Žulys, A. Gar- cija. Ją pavaduoja A. Eidukienė,
kūnas, S.P. Daliai, P. Zabaraus- E. ir I. Barišienės, E. Kairienė
kas, V.S. Matukaičiai, P.S. Kano bei kitos.
pai, K. Meškauskienė, V.J. Pil
Rūta Kuraitė-DYonna, baigusi
kauskai, J.G. Krištolaičiai, I. Re- Windsoro
universitete
teisės
pečkienė; $10 - A. Leščienė, P.
mokslus, įgijo advokatės profe
Vitienė, K.S. Karaškos, J.M. Ry- siją. Padirbėjusi kurį laiką ad
bij, P.M. Šiuliai, J.K. Januškevi- vokate, buvo universiteto vadovy
čiai, J.K. Šlekaičiai, B. Kamins bės pakviesta dėstyti teisės moks
kas, V. Subatnikaitė, J.R. Pici lų. Tai gera naujiena ne tik Rū
niai, G.A. Skaiščiai.
tos tėveliams, bet ir mūsų bend
A.a. BRONIAUS ŠOPIO atmini ruomenei. Linkime jai sėkmės
mui Kanados lietuvių fondui auko profesoriauti. St.N.
jo: $25 - Hamiltono lietuvių pensi
Winnipeg, Manitoba
ninkų klubas; $20-1. Repečkienė.
Kanados lietuvių fondas dėko
A. a. VIOLETA ELIZABETA
ja už aukas. KLF
DRIAUNEVIČIENĖ mirė rugpjū
čio mėn. 10 d. Grace ligoninėje.
Ji buvo gimusi 1921 m. Shrewsbury
Windsor, Ontario
miestelyje, Anglijoje. Susituokė
WINDSORE GYVENANTYS LIE 1952 m. su Jonu Driaunevičium ir
• Rašymas, atrodo, ir labai rimtas
TUVIAI nėra gausūs, bet turi sa 1975 m. atvažiavo į Kanadą, apsigy dalykas, ir kai kuriais atžvilgiais
vo Šv. Kazimiero parapiją ir KLB veno Winnipege. Abu dirbo Grace žaidimas.
(K. Barėnas)
apylinkę. Dauguma mūsų jauni
mo, užaugę ir čia pabaigę moks
lus, išsiskirstė po Kanadą. Nema
žai ir mūsų senesnių lietuvių, pa
vargusių nuo gyvenimo naštos, iš-

Hamilton, Ontario

O LIETUVIAI PASAULYJE

MAP 1 A6
aa
M6P

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 LIETUVIŲFONDĄ!

MOKAME UŽ:
Jcasd. 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%
RRSP ir RRIF
(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 dydį
iki $2.000 ir asmeninių
paskolų drauda iki
$25.000. Be to, narių
santaupos apdraustos

TALKOS atsargos kapitalu
per 2 mil. dol. ir Kanados
valdžios iki $60,000
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'
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Kur jie šiandien?
Buvusios sovietinės sistemos vadai, jų artimieji ir jų likimai
bar apie jį galvotų, atsakė į tą klausimą jam esą sunku
Sovietinei sistemai sugriu atsakyti.
Brown universitetas yra sena
vus, daugelis buvusiųjų “po
nų” ir toliau visai neblogai liberalų tvirtovė, visuomet
gyvena, nes juk ir ta pati KGB buvusi gana “ružava”. Čia dir
bo mano pusseserės Virgulės
tebeveikia pakeitusi iškabą.
(iš
mamos pusės) vyras fizikas
***
dr. Kęstutis Jarašiūnas iš Vil
M. S. Gorbačiovas 1993 m. niaus universiteto: 1977-78 m.
lapkričio mėnesio pradžioje 10 mėnesių, o 1990 m. 4 mė
lankėsi JAV, pakviestas sena nesius.
Sergiejų Chruščiovą teko
to respublikonų rinkimų ko
miteto pirmininko sen. Phil matyti televizijos programoje.
Gramm. Tai tas pats, kuris da Jo anglų kalba - su nemažu ru
bar stengiasi laimėti respub sišku akcentu. Gauti darbą to
likonų partijos kandidatūrą kiam JAV-se nebūtų lengva,
į prezidentus. Už vakarienės bet Brown universitete ir dabar
metu pasakytą kalbą M. Gor tokie mėgstami.
bačiovui sumokėta $50,000 do
***
lerių. Kaip rašė Čikagos “SunKaip Čikagos “Sun-Times”
Times” bendradarbis Robert
Novak, sen. Phil Gramm pa korespondentė Anemona Harklaustas dėl tokio kvietimo, tocollis rašo, blogiausiai šian
atsakė, kad M. Gorbačiovas dien gyvena “Mažoji Krem
pritraukia žmones ir pinigus. liaus princesė” Svetlana AlliVien dėl to beveik visi respub lujeva, buvusio diktatoriaus
likonų senatoriai pritarė kvie J. Stalino duktė.
1904 m. J. Stalinas vedė jau
timui. M. Gorbačiovas yra he
rojus Vakarų pasauly, bet Ru ną Gruzijos mergaitę Ekaterisijoje jis yra nepasisekimo ną Svanidzę. Ji mirė po trejų
metų palikusi sūnų Jokūbą,
ir sužlugimo simboliu.
B. Jelcinas ir M. Gorbačiovas kuris Stalinui visuomet buvo
Jokūbas
bandė
yra dvi priešingybės. Pirma “rakštis”.
sis - alkoholikas, antrasis - nusižudyti, bet jam tai nepa
abstinentas. Prieš metus B. Jel vyko. Per II pasaulinį karą
cino įsakymu M. Gorbačiovui jis pateko į vokiečių nelaisvę.
buvo atimtas jo vasarnamis ne Vokiečiai pasiūlė Stalinui jį
toli Maskvos, o prieš gerą pus iškeisti, bet Stalinas atsisakė.
metį ir “Zis” automobilis. Na,
Antroji Stalino žmona buvo
bet Nobelio premijos laurea Nadežda Allilujeva, kurią jis
tas dabar važinėja savu “Mer vedė 1919 m. Sūnus Vasili iš
cedes-Benz” automobiliu. 1995 kilo kaip aukšto rango kari
m. balandžio mėnesį mirė jo ninkas aviacijoje, bet greit
84 m. amžiaus motina Marija.
dingo iš akiračio - buvo nepa
Paskutinius pusantrų metų ji
gydomas alkoholikas. Stalino
gyveno pas artimuosius Mask
žmona Nadežda 1932 m. nusi
voje, bet palaidoti buvo nuvež
žudė, o duktė Svetlana, nors
ta į Privolnoje kaimą netoli tėvo ir labai lepinama, 1966
Stavropolio. Palaidota šalia
m. pasiprašė politinės globos
savo vyro Sergiejaus su viso
JAV ambasadoje Beirute. 1967
mis ortodoksų apeigomis. Jo m. ji apsigyveno JAV, bet jai
kie valdžios pareigūnai lai ir čia nesisekė pritapti. Har
dotuvėse nedalyvavo, bet pats
vardo universiteto Rusijos is
M. Gorbačiovas vietinių žmo
torijos profesorius Richard
nių buvo labai draugiškai su
Pipes tvirtina, esą Svetlana
tiktas. Čikagos “Sun-Times”
atsižadėjo savo diktatoriaus
korespondentas Maskvoje ra
tėvo, bet niekuomet neužmiršo
šo, kad M. Gorbačiovas esąs
savo jaunystės, motinos savi
kaltinamas už viską, bet dau
žudybės ir jos pirmos meilės.
giausia už Sov. Sąjungos su
Jis buvo žydas, kuris Stalino
griuvimą. Jo paklaustas bio
įsakymu dingo Sibire.
logas Genadi Kolukin atsakė,
1990 m. duotame pasikalbėji
kad M. Gorbačiovo vieta isto
me “London Independent”
rijoje būsianti gėdos pusėje.
laikraščiui ji pareiškė nie

L. BALTUŠIS

Visi
atsimename Nikitą
Chruščiovą, daužantį stalą
pusbačiu Jungtinių Tautų vi
sumos posėdyje. Bet kur šian
dien jo sūnus Sergiejus Chruš
čiovas? 1993 m. balandžio mė
nesį jam buvo suteikta lega
liai JAV gyvenančio svetimša
lio teisė. Jis gavo vadinamąją
“žalią kortelę”. Nuo 1992 m. gy
vena Providence, R.I., ir dėsto
Brown universitete politinius
mokslus. Šiandien jis jau ly
giai 59 m. amžiaus. Su juo kar
tu gyvena ir jo žmona Valenti
na. Paklaustas, ką jo tėvas da-

Baltieji Liepkalnio gluosniai

psl. 5

kuomet neatsikratysianti pa
vadinimo “Stalino duktė”. Esą
ji būtų buvusi daug laiminges
nė, jei jos motina būtų ište
kėjusi už staliaus. Šiandien,
būdama jau 69 metų amžiaus,
ji gyvena psichiškai sutriku
sių žmonių namuose, labai var
gingame Londono rajone.
***

O kaip su Leninu? Jo balza
muotas kūnas ir toliau guli bu
vusiame Raudonosios aikštės
mauzoliejuje. Kai ateis lai
kas, jis bus tvarkingai ir gar
bingai perkeltas kitur. Taip
pareiškė Anatoli Krasikov,
«... norėtųsi ramiai gyventi, ne
vienas
iš B. Jelcino patarėjų,
sipykti su nieku, ir esu kol kas pa
tenkintas, kad visi mane palieka senstančiai Lenino podukrai
ramybėje. Ypač bijau ‘^politikų”. Olgai Uljanovai, kuri prie
Pabuvojau vieną kartą politiku ir šinasi bet kokiam perkėlimui.
taip “apsišutinau”, kad dabar tos po Komunizmo oponentams tai
litikos bijau kaip velnias kryžiaus. nelabai svarbu, nes šiandien
(Vincas Krėvė) jie yra valdžioje.

(Atkelta iš 3-čio psl.)

se miškuose. Žiemą, - pas žmo
1955 m. rugsėjo 4 d. tris išli nes. Kostas pasakodavo apie
kusius partizanus - Steponą susirėmimus. Kautynes. Daug
Erštikį - Patašoną, Kostą Liu- rašė. Gerai valdė plunksną.
berskį - Žvainį, ir Julių Ado Dievo apdovanotas talentais
maitį - Erdvilą apnuodijo Nep žmogus.
tūno nuodais užverbuotas ry
Gyvoji partizanų legenda...
šininkas Vėtra. Jis įdavė už Ji ošia medžiais. Krauju pul
nuodytų blynų su medum. suoja širdyje. Šioje legendo
Specpreparatu “užtaisytų” bly je kertelė tenka partizano
nų paragavo ir pats agentas. Ei Kosto Liuberskio ir ryšininkės
damas kviesti kagėbistų, agen Kleopos Džiugytės draugystei,
tas nualpo. Buvo nuvežtas į kuri tarsi švarus tyras upelis
Meškuičių ligoninę. O Erdvi tekėjo į didelę upę. Deja, tos
las, suvalgęs tik vieną blyną, upės krantų nebuvo lemta pa
mišku tempė iš pavojingos vie siekti. Numatytoji 1958 m. jų
tos kovos draugus, kol pats ne santuoka neįvyko: Kostas jau
teko jėgų. Nuodų poveikis bu buvo pačiame audrų sūkuryje.
vo baisus: aptemo sąmonė, su Kleopą nekalba apie tai. Apie
triko regėjimas; kankino ha save. Svarbiausia buvo - kova!
liucinacijos. Šis apnuodiji- Kovojo prieš okupantus visi
mas buvo lemtingas S. Eršti- dori mūsų žmonės. Kaip kas
Nuotr. D. Meliūno kiui - žmonės matė jį sužalo galėjo. Šiandien savo sodybė
Nemuno deltos užliejamosios pievos, išraižytos kanalų, melioracijos griovių ir pylimų
ta galva, vėliau jis dingo be lėje ji gyvena viena. Jau 10
žinios. Kostas Liuberskis, vos metų, kai mirė motina. Dar
gyvas, po keturių parų klajo turi vieną seserį netoliese,
nių atėjo į Reibinių kaimą pas Skaistgiryje. O kita sesuo su
sario Europą pasiekė didžiau milijonas vokiečių (81 milj. gy ryšininkę Kleopą Džiugytę - šeima nuo karo baisumų pasi
KAZYS BARONAS,
si karščiai. Daug kur buvo tau ventojų) keliom savaitėm nuo Vaidilutę, kuriai pavyko jį traukusi gyvena Vokietijoje.
Vokietija
pomas vanduo, o Londono did savais automobiliais (Vokieti išslaugyti.
Būna gyvenimai, unikalūs
miestyje kentėjo gyventojai, joje — 41 milijonas), lėktuvais,
savo paprastumu. Ištikimybė
Tenka
pastebėti,
kad
šiuo
“Kas yra įsimylėjęs, skren
nes miesto valdžia metė šū traukiniais vyksta į Baltijos metu įvairiose Lietuvos vie
žmogui, Tėvynei, Dievui. Ir
da į Paryžių, o kas yra Paryžiu
kį: “Taupykime vandenį”. Iš pakrantes, Bavariją, Ispaniją, tose panašius buvusius parti jų - tokių gyvenimų - kasdie
je — įsimyli”. Nežinau kur gir
niuose darbuose tarsi ne
dalies kaltas pats miestas, Austriją, Italiją, Portugaliją. zanų apnuodijimus ir užmigdy
dėjau ar skaičiau tuos žodžius,
šlifuotas deimantas spindi tai,
nes vandentiekio tinklas yra Stipri vokiška markė įgalina mus viešai stengiasi paneigti
tačiau keletą kartų pamatęs
įvestas karalienės Viktorijos vokiečius pasiekti JAV, Kana (ar iškreipti) asmenys, kurie
ką mes vadiname optimizmu.
Vokietijos televizijoje Pran
laikais, gerokai pasenęs. Vo dą, pasidžiaugti Azijos valsty neva pasitelkdami chemijos (!)
— Kitos išeities nėra, - įsi
cūzijos sostinės vaizdus pri
kiečių spauda rašė, kad apie bėmis. Šiemet nukentėjo Grai žinias, gina užverbuotus agen
tikinusi
Kleopą, - laisvė iško
siminiau tuos žodžius, nes Pa
25% vandens nuteka į žemę, kija — nesulaukė daug vokie tus. Galima tik spėlioti, kodėl
vota
nelengvai.
Ir visos dabar
ryžius nė kiek nepasikeitė nuo
nes vamzdžiai skylėti. Paly čių dėl žemės drebėjimo, silp taip daroma...
tinės
kliūtys
anksčiau
ar vė
mano prieš keletą metų lanky
ginus su vokiečių 7% tai daug. nos viešbučių statybos ir gal
liau
turės
būti
pašalintos!
Pagijęs Kostas Liuberskis
to miesto, pilno turistų, judė
Tačiau anglas palieka anglu:
— Mozė vedžiojo savo tautą
1955-1957 metų žiemas pralei
jimo, kavinių “bistro” ir kt.
iš
dalies
dažnai
parodomo
ne

jis laisto savo pievelę, pri
po
dykumą, laukdamas kol iš
do
Latvijoje,
Ilgos
vienkiemy

užeigų. Traukia svetimtaučius
žiūri ją labiau kaip savo žmo palankumo vokiečiams. Gal je, slėptuvėje pas Liuciją ir
mirs
vergai...
Notre Dame katedra, kurią per
tai okupacijos pasekmės. Ge
ną ...
Vincentą
Lukošius.
Vėliau,
metus aplanko apie 13 milijo
Gerai, kad Lietuvoje dar gy
rai prisimenu įvykį viešbuty
nų žmonių. Ne mažesnio dė
vena žmonės, iš kurių galima
O kaip atrodė Roma vasaros je, kai keisdamas čekį iš pa kaip manoma, Raimondo Auksmesio susilaukia ir Sacre metu? Bent kelioms savaitėms tarnautojos prie “reception” kalnio pavarde gydėsi džiovą
pasisemti stiprybės ir vilties.
Coeur šventovė ant Montmart ketvirtadalis Italijos sostinės
O partizano kapas nerastas.
angliškai išgirdau tokius žo Rygos ligoninėje.
1964 m. buvo paskelbta visa
re kalno. Rodos tris kartus, gyventojų
Neišstudijuotas ir nepaskelb
paliko amžinąjį džius: “Jūs esate kanadietis;
lipdamas laiptais, buvau pri miestą, išvyko į pajūrį. Bet kaip galite sugyventi su vo sąjunginė šio partizano paieš
tas Kosto Liuberskio literatū
ka. Yra nuorodų apie jo žuvi
verstas sustoti, nes mano vagys atostogų nepripažįsta, kiete žmona?”
rinis palikimas. Tačiau jis yra
mą 1969 m. Akmenės rajone,
“laikrodis” pradėjo stipriau nes tai jų darbymetė. Manau,
surinktas. Išsaugotas. Gana
Suprantu graikus, ypač vo
mušti. Pavojaus signalas . . .
gausus. Kad nors jo puslapius
kad ir mūsų tautiečiai šv. Ka kiečių okupuotos Kretos salos Liepkalnio sodyboje, kur ne
va užkasti ir jo palaikai. Aiš
atvers ir susimąstys dvasinio
zimiero minėjimo proga spėjo
gyventojus. Saloje veikė stip kesnių duomenų apie Žvainio
Paryžiaus šventovėse
alkio ištroškę ateities kartų
aplankyti senąją miesto dalį,
rus partizaninis pasipriešini likimą nerasta ir KGB archy
Lietuvos žmonės.
Nors prie Notre Dame ka gal matė bėgiojančius čigo mas. Turistams rodomi kal
vuose.
tedros pagrindinių durų še niukus, kurie pridengę ranką
nuose įrengti partizanų bun
Žuvusieji už Tėvynę išlieka
vikriai
traukia
šiom kalbom įrašas skelbia laikraščiu
Už tvarkingo senojo Žagarės
keriai, slėptuvės. Be to, Is
amžinai
gyvi. Juos jaučiame
“prašom tylos”, tačiau jau po rankinuką ar foto aparatą ir
panijoje ir Italijoje patar miestelio, esančio Latvijos
savo
esybe.
Visur. Neveltui,
kelių minučių šis prašymas 100 m. bėgimo rekordu dings nautojai daug kur moka vokie pasienyje, Reibinių kaime sa
žvelgdamas į ateitį, savo poe
ta
siaurose
gatvelėse.
užmirštamas, ir gan stiprus
čių kalbą, tuo tarpu Graiki vo senoje sodyboje gyvena
tiniame testamente Kostas nu
klegesys girdimas katedros
Vokiškų laikraščių Romos
joje tik vienas kitas (daugiau Žvainio ryšininkė Kleopą Džiurodo:
viduje. Suprantama, nes apie korespondentai pranešė, kad
anglų). Nesistebiu, kad šiemet gytė. Įdėmios akys. Darbštaus,
700 autobusų su turistais kiek romėnai vis daugiau languose
dauguma vokiečių pajudėjo santūraus žmogaus veido iš Jei mirtis mus palies savo
juoda ranka
vieną dieną pasiekia Notre ar duryse įrengia aliarmo sig
Iberijos ir Apeninų pusiasa raiška. Stipri, ne pagal ūgį,
Ir jei žūsim kovoj mes
Dame šventovę. Vadovai įvai nalus ar net įtaiso šarvuotas
dvasia. Jos sodybos kieme
lių linkme.
audringoj kada,
riom kalbom (daugiausia ang duris. Taip pat spauda pažy
jaunais lapais ošia kasmet
Į Lietuvą
lų, prancūzų, vokiečių, ispa mėjo, kad ketvirtadalis mais
tvirtėjantis ąžuolas. Sodo obe Neapleisim mes žemės
šventos Tėviškėlės, nų) aiškina šios katedros is to krautuvių pardavėjų, vais
Kiek turistų atvyko ar atvyks lys mena Kostą. Darželyje kve
toriją, jos grožį.
tinių ar gydytojų, ligoninių
į Lietuvą, sunku pasakyti. Ta pia mėtos. Aplinka jauki. Lai Jos padangėj keliaus mūsų
gyvosios vėlės!..
Prie Sacre-Coeur šventovės tarnautojų randami paplūdi
čiau, lyginant su 1994 m. 25,000 kas čia tarsi šiek tiek pri
įėjimo guli įvairiom kalbom myje. Sunku prisišaukti ama
stabdytas.
skaičiumi (taip pažymėjo “Lie
išspausdintas lapas, trumpai tininką šaldytuvui ar skalbi
Baltieji Liepkalnio gluos
— Labai norėčiau, kad jo ka
tuvos aidas”), šiemet užsienie
supažindinantis kitų tautybių mo mašinai pataisyti, nes ant
čių skaičius turėtų siekti gal pelis būtų surastas, - kalba niai saugo paslaptį. Gerdami
turistus su katalikų tikėjimu durų priklijuotas kartoninis
35,000, nes gan daug reklamos šeimininkė. - Sunku ką nors gimtosios žemės syvus. Įrėmę
ir Išganytoju Jėzumi Kristu popieriaus lapas su užrašu
matyti Rytprūsių vokiečių sa sužinoti nes žmonės dar su akis į tą patį Lietuvos dangų.
mi. Vadovai nepamiršta dar “Chiuso per ferie” — uždaryta
vaitraštyje “Das Ostpreussen- kaustyti baimės. Bijo prakal
vienos pastabos — saugokitės dėl atostogų.
blatt”, Miuncheno “Sueddeu- bėti.
vagių. Taip, vagys “sukinėja
—Jeigu būtų žuvęs anksčiau,
tsche Zeitung”. Tačiau tai pri
Vokiečiai — keliautojai
si” ir šventovėje, iš anksto
būtų
žinoma. Stribai premijas
vati iniciatyva, nes turizmo
nužiūrėdami sau “auką”. Me
O kaip vokiečiai? Keletą
propagandai Lietuva iš savo už tai gaudavo, - svarstome
nininkų kvartale taip pat įvai kartų rašiau, kad “germanai”
biudžeto skiria tik centus, kartu.
rių tautų atstovai siūlo nu yra didžiausi kelionių mėgė
— Stribai ir kautynių neslėp
nors turizmas yra valstybei
piešti gražų portretą. Jaunos jai. Paklaustas neturtingas
tikros aukso kasyklos. Ispa davo. Girdavosi. Išniekintus
dukros veidukas kainavo 250 vokietis, kur praleido atosto
nijos, Austrijos, Portugalijos kūnus vežiodavo iš miesto į
frankų. Derėjausi su ispanu gas, apgailestaudamas pasako
valstybių biudžetus ketvirta miestą. Nemažai ir mūsų mies
(mielai prisiminiau Hamilto “Balkonien” — balkone. Jie
daliu papildo užsienio turis telyje gulėjo, - pasakoja Kleo
no McMaster un-te studijuotą sudaro daugumą, nors apie 21
pą. - Tiktai kur užkasdavo, ne
tai.
ispanų kalbą), nes užprašė
sakydavo. Jei Kostas būtų li
net 500 frankų!
kęs gyvas, pasirodytų. Žuvo,
matyt, vėliau, jau kai stribų
Notre Dame katedroje bei
nebuvo. Tą visasąjunginę pa
kitose šventovėse mielai pa
iešką vėlai skelbė. O enkave
tarnauja kunigas, mokantis
ir
gaminu
paminklus,
distai vis tiek buvo galingi,
kelias svetimas kalbas. Sek
žudė ir be teismo.
madienio Mišiose dalyvauja
darau skulptūras, portretus, bareljefus iš įvairių
įvairių tautų turistai, tad
medžiagų (granito, vario, plieno, molio, medžio)
— Koks buvo Kostas Liubers
yra šešiom kalbom paruoštas
kis? -klausinėjame.
pagal užsakovo pageidavimus.
Mišių tekstas.
— Doras. Geras. Išore niekuo A. GARMUTĖ su partizanų ryšinin
Skambinti telefonu 905 643-4990 Kęstučiui Keparučiui.
nesiskyrė nuo savo kovos drau ke VAIDILUTE - K. DŽIUGYTĘ
Karščiai Europoje
Adresas: 1053 Barton St. E., Winona, Ontario L8E 5H1
gų. Prisilaikė vyrai Skaistgi (dešinėje) prie jos sodybos kieme
Po lietingo ir šaltoko pava
rio, Žagarės, Tyrelio ir kituo augančio ąžuolo
Ntr. St. Sajausko

Atostogų kelionės ir svajonės

Projektuoju

į Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express

1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8
Indian Rd. (išėjimas iš požeminio
traukinio Keele stoties)

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki šeštadienio
9 v.r. iki 6 v.v.
Skyrius: North York’

London

Town Press
164 Willowdale Ave, North York, Ont.
(416) 222-4021

Jonas ir Marytė Narusevičiai
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

Montreal

Ventės ragas - Kuršių marių rytinio kranto iškyšulys ties Ventės kaimu.
Apie pusę kilometro nuo kranto yra pavojingi laivams akmenys, todėl
pastatytas švyturys
Nuotr. Raimundo Urbono

Andrejs Vitols

105 56th Ave., Lachine
(514) 637-9102

SKAMBINKITE

Nemokamas siuntinių paėmimas

JAV ir Kanados dolerių perdavimas

Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio
Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga:
pirmadieniais ir ketvirtadieniais
St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais
Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais
London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

4% plius $20 pristatymas iki $4,999
3% nuo $5,000

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntimus į
Nordland Express su gavėjo, siuntėjo adresais ir talpos
aprašymu. Bendrovėje mes užpildysime muitinės pareiškimą,
sąskaita bus jums pasiųsta.

Dėl patogumo, pastovumo, išvaizdos ir ekonomijos
turime įvairaus dydžio dėžių 1, 1.5, 2, 3 ir 5 kubinių pėdų.
Taip pat galite įsigyti dėžių Anapilio knygyne, sekmadieniais
ir kredito kooperatyve “Talka”, 830 Main St. E. Hamiltone

Toronto416 535-5000

Siuntiniai su kanadiškais produktais
Lietuvoje mūsų sandėlyje:
Siuntinys nr.1 10 kg miltų, 10 kg cukraus. 10 kg ryžių ■
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)

$50 (JAV $38)
$36 (JAV $27)
$30 (JAV $23)
$34 (JAV $26)

Siuntinys nr.5 11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.ė 20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 įvairūs kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

Už Toronto ribų 1-800-561-3113

FAX 416 535-5001

$64 (JAV $48)
$48
$95
$65
$75

(JAV $36)
(JAV $72)
(JAV $49)
(JAV $57)

Tarptautinio garso muzikė
A. ŠMULKŠTIENĖ

Raudondvario (Kauno rajone) rūmų ansamblio dalis - oranžerija

Nuotr. Alf. Laučkos

Partizaninės kovos įaustos dainose
Apie lietuvių laisvės kovas prieš sovietinę okupaciją, trukusias ištisą dešimtmetį, kalba ne tik
rašytiniai ir sakytiniai atsiminimai, bet ir dainos, sukurtos pačių laisvės kovotojų-partizanų
IZIDORIUS IGNATAVIČIUS,
Vilnius

Lietuvoje nebuvo “pokario”,
tiktai 50 metų trukmės SSRS
(Rusijos) karas su lietuvių
tauta. SSRS strategija siekė
sunaikinti lietuvių priešini
mąsi, atsparą, savimonę, ru
sinti ir paversti mus “tarybine
liaudimi”. Sovietų metodai
buvo žiauriausi to meto pa
saulyje - čekistiniai.
Lietuvos partizanų karas
buvo atsakomasis, gynybinis.
Jis vyko pagal savaiminį, sa
vimonės iškeltą ir įpareigo
tą referendumą - mūsų tautos
valią, kuri įamžinta partizanų
dainose. Nei stribai, nei par
torgai, nei komsorgai, nei so
vietų aktyvas nepaliko nė vie
nos iš jų savimonės kilusios
lietuviškos dainos, kurią tau
ta dainuotų.
Kiekvienas, partizanų dai
nas kūręs, jas dainavęs ir puo
selėjęs, yra tautos referendu
mo dalyvis, galintis paaiškinti
jo esmę jaunesniems Lietuvos
piliečiams, gimusiems jau so
vietmečiu ir galintiems many
ti, jog Lietuvoje Maskva buvo
laimėjusi “pergalę”. Tai pa
daryti bandysiu ir aš, pasitel
kęs atmintį ir V. Ledo ir H.
Rimkaus sudarytą Dzūkijos
partizanų dainų rinkinį “Su
šaudytos dainos” (V., 1990,
367 p.).

2261 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimopardavimo reikalais jus
informuos ir maloniai
patarnaus

NIJOLĖ B. BATES

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

Partizanų dainose atspindi
visas mūsų laisvės kovų kelias.
Pirmosiose partizanų dainose
rusiškųjų komunistų okupaci
ja vertinama dar paviršuti
niškai (“Atskrido vabalas rau
donas / Į žydinčią Lietuvą”),
bet mūsų pasirinkimas iš karto
aiškus - pats okupantas nusta
tė tautos santykį su juo: “Atė
jo driskių gauja, sugaudė bro
lelius / Ir juos visus suvarė
į bunkerius šaltus”.
Visiškai suprantama komu
nizmo esmė jo lopšyje: “O kru
vinas beproti Stalinai, / Kam
Rusijos žemę nualinai? / Ne
čiulba lakštingala soduose, /
Tik skursta kacapai kolcho
zuose”. I komunistų pretenzi
jas Lietuvoje atsakoma jų pa
čių himno parodija: “Atsisa
kom nuo senojo svieto: / Bolševikų-plėšikų darbų”. “Užėj’
prakeikti rusai, / sudegino
namus, / O mus visus išvarė /
Į Sibiro kraštus”. “Enkavedis
te, ko taip dažnai, / Mano būs
tą tu aplankai? / Ar ašarota
aš tau graži, / Kad mano krai
tį grobi, veži?” Į ištremtųjų
vietas atplūsta iš SSRS gegu
žiukai kolonistai. Kaip kiek
vienoje tautoje, taip ir lietu
vių, atsiranda maskolbernių
kolaborantų. “Grąžinkit į tė
vynę / Jūs ‘liaudies priešus’
mūs, Z Paimkit iki vieno visus
komunistus”.
“Be laisvės gyvent aš neno
riu, / Už laisvę numirti galiu”,
teigia kaimo artojas, jo moky
tojas, brolis studentas. Ne
trukus: “Tėvynės ginti išėjo
broliai - / Tylūs, bet narsūs,
kaip tie arai”. Jų artimieji
jiems pritaria, supranta, kad
gintis būtina. “Slėpkis, slėpkis, brolužėli, / Bėk žaliojon
girelėn, / Kad tu jaunas nepa
kliūtum / Komunisto rankosna”. Žmonės tiki partizanų
vadais ir šimtamečių girių glo
ba. “Išeini, sūneli, šaukiamas
Tėvynės, / Kovot už jos laisvę,
gint gimtų namų / Su mamos
palaima prie mylimo vado, /
Į giružių globą šimtmečių senų”.
Visi dar pilni nepriklauso
mybės laikų idėjų, šventojo

romantizmo: “Nebijau aš žūti
mylimoj Tėvynėj, / Čia linguo
siu žiedu kvepiančiu laukuos”.
Nebaugina ir partizanų buitis.
“Trūksta rūbų, trūksta maisto,
/ Bet tai niekis, žmonės duos. /
Partizanai prie miškelio Z Links
mą dainą uždainuos”. “Paly
dėk, mergaite, iki kiemo vartų,
Z Paskutinį kartą pasakyk: ‘my
liu’...” Ir vaikinus pasekė mer
ginos: “Neverki, mamyte, pa
linkus Z Prie ratelio vėlais va
karais, Z Ji išėjo už tėviškės
laisvę Z Su drąsių partizanų
būriais”.
Neišvengiamas kovos krikš
tas - pirmieji mūšiai. “Kal
niškių mišką apgulė rūkas, Z
Rytuose tekėjo saulė liūdna Z Ir
medžių viršūnėmis viesulai
kaukė, Z Nes krito pirmoji tė
vynės auka. (...) Z Aptemo sau
lutė, kai stingstančiom lūpom Z
Aukštam kalne tarė: ‘Tėvyne,
aš mirštu’...”. “Ilgai atmins prie
šas tą dieną ir vietą, Z Kur grū
mės kaip liūtas Lakūno būrys”.
Legendomis virto dauguma
mūšių. Merkinės: “Ten Seirijų
Siaubas Z Kovėsi prie tilto Z
Bolševikams - rusams Z Stiprų
smūgį kirto. (...) Z Ir liepsnos
liežuviai Z Padangę nudažė, Z
Istribokų lizdas Z Vidur mies
to degė”.
Apdainuotas pasitikėjimas iš
kiliaisiais vadais, ypač Adolfu
Ramanausku - Vanagu. “Vadovaukit mums, Vanage, vade, Z
Į pergalę veskite mus”. “Tikė
kite, vade, mes drąsiai kovo
sim, Z Pramintas Jūs kelias
mums pavyzdžiu bus”.
Patys kovotojai labai gerai
žino, dėl ko kovoja, kokios per
galės siekia. “Uždainuosime
laisvės tau dainą - Z Laisve
puošis visa Lietuva”. Jie taip
pat žino, kas jų laukia ir liki
mą pasitinka pasiruošę. “Kai
mano kraujas laistys gatvę, Z
Tai tu, motule, neraudok: Z Ži
nok, kad kraujas tas pralie
tas Z Už šventą žemę Lietuvos”.
Drąsos pavyzdžio žygiuose
jie semiasi iš Visagalio. “Krintam, kylam, vėlei einam, Z Gau
džia šūviai... Z Visagalis mus
palaimins: Z Mes - lietuviai”.

Partizanas išdavystės spąstuose

Pianistės Mūzos Rubackytės
rečitalį, skirtą M. K. Čiurlio
nio gimimo 120 metinėms pa
minėti, surengė “Margučio”
radijo valandėlės vedėjas Pet
ras Petrutis 1995 m. liepos 16
d., 3 v.p.p. Jaunimo centre, Či
kagoje. Pasiklausyti dar nie
kada čia nesilankiusios gar
sios pianistės į didžiąją sa
lę susirinko daugiau kaip 300
muzikos mylėtojų.
Ji skambino pagal Fr. Liszt’o
perrašymą (transkripciją) F.
Šuberto dainas, M. K. Čiurlio
nio kūrinius ir Fr. Liszt’o fortepionui pritaikytus etiudus
sekant Paganinį. Žiūrovams
prašant priedo dar paskambi
no keletą kūrinių.
Mūza Rubackytė nuo ma
žens mokėsi skambinti piani-

Skausmingas sužeistųjų at
sisveikinimas. “Klajūnas su
žeistas gulėjo Z Ant balto garbuoto akmens. Z Oi atnešk, oi at
nešk, lietuvaite, Z Nors porą la
šelių vandens (...) Z Dar nebaig
ta daina dainuoti, Z Dar ne
baigta meilė mylėt (...)”. Myli
moji didžiuojasi mylimuoju:
“Išbalęs tavo yeųdas, Z Bet iš
kilminga šypsena. Z Tu gint Tė
vynės pirmas stojai, Z Pirmose
gretose ėjai (...).”
Karo aukos neišbraukiamos
iš kovotojų gretų, nei iš gimtų
jų namų. “Neliūdėk, močiute,
kad prie Kūčių stalo Z Šįmet
viena vieta liks tuščia (...) Z Šį
met mano vietoj padėk eglės
šaką Z Iš to pat eglyno, kur ma
žas žaidžiau”.
Daugiausia dainų paskirta
žuvusiems. Atrodytų, kad nė
vienas nepasiliko neapdai
nuotas, nejaustas gyvųjų at
mintin. “Atlikęs pareigą Tė
vynei, Z Kovos laukuose tu žu
vai, Z Ir nors į laisvę kelią skynei, Z Nežino nieks, kas tu bu
vai”.
Kiekvienas (tiktai slapyvar
džiu) apraudotas, mylinčiu

Aš, matydamas, kad enkave
distai nenuteisė - kaulų nesu
laužė, o savieji sušaudys, pra
Sovietmečiu stribai bei saugumiečiai naikino Lietuvos partizanus ne tiktai ginklo dėjau jiems aiškinti, jog čia
jėga, bet ir suktomis išdavystėmis. Čia pateikiamas būdingas POVILO URBONAVIČIAUS buvo tik manevras, kurio grie
atvejis, kuriame sovietiniai saugumiečiai suvaidino partizanų būrį miško slėptuvėje biausi, norėdamas išeiti į lais
vę ir patekti pas vyrus į mišką.
ir išgavo slaptas žinias apie partizanų veiklą
Esu doras lietuvis, neketinu
nieko nei pirkti, nei parduoti.
Vienas
partizanas
pradėjo
vo
pasakyti
tardymų
metu
ir
KĘSTUTIS LAKICKAS,
raikyti atsineštą kepalą duo t.t. Labai noriai pasakojau Apie mane, mano nuveiktus
Vilnius
darbus Tėvynės labui gali pa
nos, pjaustyti kaimiško kum viską, ko klausė ir ką žinojau.
liudyti daugelis ryšininkų bei
pio gabalą, sakydamas: “Ži
Kompromituojantis
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
partizanų iš mano krašto. Jie
nom, koks kalėjimo maistas,
dokumentas
Partizanų slėptuvėje
žino mano nuopelnus Lietuvai.
todėl pirmiausia reikia sočiai
Pavalgęs paėmė planšetę ir
Nuėję gerą kelio galą susto pavalgyti”.
Galiausiai, po ilgų įrodinė
sako: “Pažiūrėsim, kas gero ši
jo. Nurišo skarelę nuo akių.
Valgiau ir galvojau, koks
jimų, juos pavyko iš dalies
toj
terboj
”
.
Ištraukęs
pluoštą
Plytėjo nedidelė miško aikšte įdomus tas partizanų gyveni
įtikinti savo nekaltumu. Par
lė. Vienas partizanas, priėjęs mas. Ką tik buvau alkanas popierių, pradėjo slebizuoda- tizanai, trumpai pasitarę, pa
mas
pusbalsiu
rusiškai
skaity

prie augančios eglutės, pakėlė Saugumo požemiuose, o štai
davė man rašalą, plunksna
ją — pamačiau keturkampę dabar laisvėje pas savus val ti. Staiga jo veidas persimai
kotį, popieriaus ir liepė viską
nė,
apatinė
lūpa
atvėpo
ir
jis
angą, įėjimą į bunkerį. Priėjęs gau skanų kaimišką kumpį.
smulkiai aprašyti apie parti
paklausė
dar
kartą,
kokia
ma

prie jos, vienas iš vyrų nusi Aplinkui malonūs, paslaugūs
zanus, ryšininkus, kaimynus,
leido į vidų. Man taip pat bu partizanai. Į akis krinta prie no pavardė. Kai pasakiau, kad
pažįstamus, galinčius paliu
Urbonavičius,
jis
pašokęs
su

vo liepta lįsti į bunkerį. Že gultų sukabinti gerai išvaly
riko: “Tai tu išdavikas, savo dyti mano nekaltumą. Nuro
myn vedė laipteliai.
ti, blizgantys automatai, kam
Tėvynės
pardavikas, užver dyti jų pavardes, vardus, sla
Nulipęs atsidūriau nedide pe atremtas į sieną stovi Degbuotas
padėti
rusams, Saugu pyvardžius, kaimus, gyvenvie
liame prieangyje. Per atdaras tiariovo sistemos rankinis kolAprašyti,
mui,
pasiruošęs
išduoti dorus tes, viensėdžius.
duris patekau į nemažą kam kosvaidis.
savo kaimynus ir partizanus. kiek jie yra prisidėję prie ko
barį, kurio sienos ir lubos
Pasigirsta lipančiojo laipte Kadangi mes neturim kalėji vų už Lietuvos laisvę ir nepri
buvo padarytos iš kartelių.
liais žingsniai, ir į vidų įeina mų, už tokį poelgį teks tave klausomybę ir t.t.
Pasieniais buvo gultai. Vidu vienas vyrų, nešdamas krau
ry kambario stovėjo stalas, juotus šautuvą ir automatą likviduoti — sušaudyti!”
Šį mano raštą progai pasitai
Viską surašyti
apstatytas
ilgais
suolais.
kius su pasiuntiniu jie per
PPŠ. Paaiškina, kad okupan
Virš stalo švietė mažytė elekt tai nukepti, na o jų “patran
Išsigandau. Rankose par siusią į mano kraštą, ir, ten
ros lemputė, kuri, kaip vėliau
kos” pravers Lietuvos laisvės tizanas, matyt, vyresnysis, lai išsiaiškinus, kad esu tikras
išaiškėjo, energiją gaudavo iš
gynėjams. Ant stalo numetė kė mano sutikimą bendradar lietuvis, galėsiu likti jų būry
akumuliatoriaus. Kampe ty keliose vietose peršautą odi biauti su Saugumu. Visi bun je, arba bus sudarytos man
liai grojo užsienietiškas banę karišką planšetę. Atsipjo kerio partizanai priėjo prie sąlygos grįžti partizanauti į
terinis radijo aparatas. Len vė duonos, kumpio ir valgyda stalo ir pradėjo čiupinėti tą savo kraštą. Kitaip manęs lau
tynose pamačiau įrištų nepri mas pradėjo su manim kalbė raštą. Visų veidai buvo griež kia savomis rankomis iškas
klausomybės laikų laikraščių
tis. Iš kur aš, kada buvau su ti, žiaurūs, akmeniniai. Nė tas kapas, kurio niekas nie
ir žurnalų, nemažai ir žurna
imtas, kas išdavė, ką reikala spindulėlio nebeliko švelnumo. kuomet iš artimųjų nesužinos.
lo “Karys” rinkinių.

nu. Būdama septynerių metų
ji jau debiutavo Vilniuje su
Lietuvos valstybiniu kameri
niu orkestru, diriguojamu S.
Sondeckio. O būdama 13 m.
laimėjo I-ją premiją valsty
biniame jaunųjų menininkų
konkurse. Buvo priimta į
Maskvos Čaikovskio konser
vatoriją. Tuo metu ji laimė
jo I-ją vietą tarptautiniame
pianistų konkurse Taline, vė
liau I-ją premiją — Maskvos
konservatorijos
konkurse,
1981 m. Budapešte tarptauti
niame pianistų konkurse. 1989
m. ji išvyko į Paryžių dalyvauti
tarptautiniame pianistų “Les
Grands Maitres Francais”
konkurse. Ir čia ji laimėjo
I-ją premiją.
M. Rubackytė gastroliuo
ja Prancūzijoje, Vokietijoje,
Olandijoje, Rusijoje, JAV-bėse bei kituose kraštuose. Lie
tuvoje lankosi kasmet.
Spaudoje pianistė labai ge
rai vertinama ir rašoma, kad
“Mūza Rubackytė yra tiesiog
užgimusi atlikti Liszt’o kūri
nius”. Prancūzai ją vadina
tarptautinio garso pianiste,
viena geriausių pasaulyje.
Ji ir jos vyras labai prisidė
jo, kad M. K. Čiurlionio kon
kursas būtų pripažintas pa
sauliniu mastu. Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministerio
jie buvo įgalioti atstovauti
M. K. Čiurlionio tarptauti
niam konkursui Pasaulinėje
muzikos konkursų federacijo
je. Šiuo metu yra 4500 tarptau
tinių klasikinės muzikos kon
kursų, bet tik 93 jų iki šiol
buvo Pasaulinės muzikos kon
kursų federacijos dalyviai.
Tarptautinis M. K. Čiurlionio
pianistų ir vargonininkų kon
kursas yra 94-sis. Sekantis jų
konkursas įvyks 1995 m. rugsė
jo 22 — spalio 7 d.d.

delnu apglostytas, pasilieka
amžiams įsimintas tautos at
mintyje. Dainų sukurta tūks
tančiams žuvusių už Lietuvos
laisvę. Žuvusiems po vieną Klajūnui, Kardui, Linui, Brie
džiui, Milžinui, Liepai, Žai
bui, Arukui, Trenksmui, Gegu(Nukelta į 7-tą psl.)

6 psl. • Tėviškės žiburiai

Atsisėdęs prie stalo ilgai
rašiau, nurodydamas viską
kuo smulkiausiai ir, kad būtų
įtikinamiau, dar pagražinda
vau pridėdamas nuo savęs.
Kai baigiau rašyti, būrio va
das atidžiai perskaitė ir su
lankstęs įsidėjo į savo plan
šetę, sakydamas: “Artimiau
siomis dienomis šiam raštui
bus duota eiga!”.
Slinko dienos. Pietus atneš
davo kibirais ūsuotas dėdulė,
kuris, pirmą kartą mane pa
matęs, pradėjo šaukti: “Vyrai,
jums valgyti daugiau nenešio
siu, ateisite patys. Čia pas jus
bunkeryje maišosi svetimi
žmonės, jie gali pranešti stri
bams, ir teks važiuoti pas bal
tas meškas, o aš to nenoriu!”.
Šiaip taip vyrai apramino
įsismarkavusį senį, paaiškin
dami, kad čia savas vyras ir
greitu laiku jis taps tikru Lie
tuvos gynėju. O kokie kopūstai
buvo to dėdulės - su spirgu
čiais, sluoksnis taukų, kaimiš
kos bulvės, sukritusios su spir
gučiais ir krapais, gabalai
karštos šviežios kiaulienos!...
Pavojus!
Praslinko bunkeryje kele
tas dienų. Vyrai vėl buvo švel
nūs, paslaugūs, kaip ir anks
čiau. Tysodamas ant gultų,
Urbonavičius skaitinėjo “Ka
rio” žurnalus, o vakarais per
radiją klausėsi “Amerikos
balso”, kalbančio į Lietuvą.
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Vasara mano darželyje Niujorko apylinkėse

Nuotr. Vytauto Maželio

Įvairios žinios
Lietuvos vyskupų konferenci
jos gen. sekretorius kun. Gin
taras Grušas kalbėjo apie Lie
tuvos Katalikų Bendrijos būklę,
pabrėždamas, kad abortas, alko
holizmas, skyrybos ir savižudy
bė - tai pačios rimčiausios prob
lemos, kurias spręsti tenka Lie
tuvos Kat. Bendrijai. Tai jis pa
sakė Lietuvos vyčių suvažiavime
Detroite, MI. Jo kalbą, pasaky
tą rugpjūčio 11 d. apžvelgė ame
rikiečių katalikų žinių agentū
ra NSNS. Nepaisant naujų iššū
kių, kaip Kat. Bendrijos nuo
savybės grąžinimas ir religijos
dėstymas, Kat. Bendrijos būklė
pradedanti gerėti. Jis nurodė bet
gi, kad itin opi švietimo prob
lema, tikėjimui stinga žinių. Pa
sak kalbėtojo, maždaug 60% san
tuokų baigiasi skyrybomis, kai
tuo tarpu apie 75% lietuvių sa

Toronto atžalyniečiai, dalyvavę tarptautiniame festivalyje Kuboje, domisi
vietinio dailininko paveikslu. Iš kairės: D. Šelmys, C. Winterfield, A. Slabosevičius, R. Mačikūnas, P. Kriščiūnas
Nuotr. D. Bonner

Dienos slėptuvėje

•

ve laiko katalikais. Auga abortų
skaičius, nors prie veiklos už
negimusios gyvybės gynimą pri
sideda vis daugiau Lietuvos gy
dytojų. Amerikiečių žinių agen
tūra “National Catholic News
Service” rašo, kad dvi JAV Kat.
Bendrijai būdingos problemos
kamuoja ir Lietuvą - kunigų
trūkumas ir šventovių nelankymas, ypač atostogų metu. Perė
jimas į šių laikų reikalavimus
turėtų vykti lėtai. Negalima
mesti senųjų papročių iš jų ge
rai nepasimokius. Kalbėtojas
kvietė Amerikos lietuvių vyčius
įvairiais būdais padėti Lietu
vos Kat. Bendrijai. Tačiau pati
svarbiausia pagalbos priemonė
esanti malda. Inf.
Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) pirmininkas Vyt.
Landsbergis parašė 1995 m. rug
pjūčio 27 d. data pažymėtą pa
reiškimą dėl normalių ir gerų
santykių su Rusija. Jame nuro
doma, kad siūlymas normalizuo
ti dviejų valstybių santykius
kreipiamas ne tuo adresu, nes
“visas Lietuvos išsivadavimas
1989-1991 m. buvo santykių nor
malizavimo, gerų tarpvasltybinių santykių siekis”. Toliau pa
brėžiama, kad Rusijos raidoje
išryškėjęs siekis “atkurti vieš
patavimą kaimyninėms šalims”.
Gerų santykių pagrindas būtų
Rusijos įsisąmoninimas, jog ji
Lietuvos nevaldys. Santykiai
normalizuosis, kai Rusijos val
džia įsitikins, jog nebegali val
dyti Baltijos valstybių. “Rusi
jos draugai Vakaruose pasielgtų
teisingai, garantuodami Balti
jos valstybių saugumą”, - bai
giamas pareiškimas. Inf.
(Nukelta į 8-tą psl.)

Nelauktai, netikėtai, vieną do sargybiniai, ir štai aš čia,
dieną atbėga paauglys ir, ati pabuvojęs nors trumpai, bet
dengęs bunkerio angą, sušun laisvėje.
ka: “Vyrai! Prie miško suva
žiavo daug mašinų su karei
Apgauli laisvė
viais, matyt, bus ablava. Tė
Išklausęs Urbonavičiaus pa
vas liepė jums pranešti. Na,
tai aš bėgu!” Ir, uždengęs bun sakojimo, aš jam paaiškinau:
kerio dangtį, nurūko.
- Broleli, tu buvai ne lais
vėje, bet pas stribus, insceni
Partizanų būrio vadas susi zuotame būryje. Na, o dabar
rūpino ir galiausiai prabilo:
laikykis. Tardytojas gavo visą
“Šis bunkeris geras, saugus.
medžiagą, smulkiai tavo su
Čia ruskiai, darydami ablavą,
rašytą, ir jau tu neturėsi kur
mūsų neras, bet dėl viso pikto
dėtis. Prisivirei košės, kurios
pereisim į geresnę seklyčią, - neiškabinsi.
taip pavadino bunkerį, - ten tai
Išpūtęs akis Urbonavičius
jau būsim šimtu procentų ga spoksojo į mane. Ir kiti kame
rantuoti, kad mūsų nesuras!”
ros draugai, mačiau, manimi
Vyrai pasiėmė ginklus, šovi netiki. Urbonavičius pasakė:
nius, granatas, kuprines su
- Negali būti... lietuviškos
maistu ir pradėjo lįsti į viršų. uniformos, gryna lietuvių kal
Aš išlindęs net užsimerkiau, ba, “Kario” rinkiniai, “Ameri
taip buvo šviesu, akinamai kos balsas”... Negali būti, kad
švietė saulė, čiulbėjo paukš šitaip suvaidintų!
čiai, dvelkė pavasarinis vėje
- Na, - sakau, - duok Dieve,
lis. Būrio vadas priėjęs užri kad aš būčiau neteisus!
šo skarele man akis. Supratau
Naktį iššaukė Urbonavičių
- to reikalauja konspiracija: tardyti. Rytą grįžo smarkiai
kad pakliuvęs į enkavedistų sumuštas ir pasakojo, kad raš
nagus negalėčiau parodyti tą, kurį buvo surašęs bunke
bunkerio ir atvesti stribų.
ryje, matė pas tardytoją ant
stalo
ir jam dabar neaišku,
Nuėjus nuo bunkerio gero
ką kelio galą, netikėtai tren ar tas malonusis partizanų
kė automatų ir kulkosvaidžių būrio vadas žuvo, ar jo raštą
papliūpa. Griebiausi plėšti pametė su planšete ir visais
nuo akių raištį ir atsidūriau dokumentais bebėgdamas. O
stambaus mongoliško veido gaila, toks geras žmogus buvo.
kareivio glėbyje. Išvarė mane Urbonavičius, vargšas, dar
iš miško. Prie kelio stovėjo ir dabar nesuprato, kad buvo
eilė kariškų autovežimių. Į teatralizuotos pjesės pagrin
(Pabaiga)
vieną jų įgrūdo mane, susė dinis herojus.
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Skulptoriui Vytautui Kašubai 80 metų!
PAULIUS JURKUS, Niujorkas
Vienas žymiausių lietuvių
skulptorių — Vytautas Kašuba
1995 m. rugpjūčio 15 dienų su
laukė 80 metų. Jis gyvena Niu
jorko miesto širdyje — Manhattan’e, kur jo pasveikinti
tą dieną susirinko būrelis ar
timų draugų.
Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą Lietuvoje buvo sakoma: ap
simokėjo įsteigti Kauno meno
mokyklą, nes ją baigė du žy
mūs menininkai — tapytojas
Vytautas Kasiulis ir skulpto
rius Vytautas Kašuba.

Kūrybos pakopomis
V. Kašuba gimė 1915 m. rug
pjūčio 15 d. Minske. 1926-34 m.
lankė ir baigė Rygiškių Jono
gimnaziją ir drožimo mokyklą
Marijampolėje.
Dailę studijavo Kauno meno
mokykloje, studijas baigė 1939
m., 1941-44 m. buvo skulptūros
studijos vedėjas Taikomosios
dailės institute Kaune.

-

Dar studijuodamas susilau
kė plataus pripažinimo. 1937
m. Paryžiaus parodoje už savo
drožinius gavo vieną aukso ir
du sidabro medalius. 1943 m.
suteikta tautinė skulptūros
premija už kompoziciją “Ka
linių išsilaisvinimas”. 1938
m. Žemaičių plento užbaigimo
proga prie plento pastatytas
jo sukurtas granitinis obe
liskas, Karo muziejuje sukur
ta: “Kario galva”, “Pavargęs
karys”. 1939 m. sukūrė didelę
Vytauto Didžiojo skulptūrą
Lietuvos paviljonui pasauli
nėje
parodoje
Niujorke.
Skulptūra išsilaikė iki šių
dienų. Ilgai ji buvo tautinin
kų namuose Bostone.
Karo metu 1944 m. vasarą
Kašubos pasitraukė i Vokieti
ją. Gyveno Miunchene. Po ka
ro atvyko į Niujorką, kur gy
veno jo sesuo Regina Budrie
nė, Lietuvos gen. konsulo Jo
no Budrio žmona.

Veikla Niujorke
Įsikūręs Niujorke, jis grei
tai pasireiškė kaip žymus
skulptorius. Čia suminėsime
tik svarbiausius jo darbus. Tuo
metu Marquette Parke Čikago
je statė Marijos garbei lietu
višką šventovę. Jos frontonui

jis iškalė iš akmens 4 žymiau
sias Lietuvos madonas. Toron
te pranciškonai statė Prisikė
limo šventovę. Jai skulptorius
sukūrė didelį 5 pėdų aukščio
Rūpintojėlį — išdrožė iš me
džio. Tai nuostabus Rūpinto
jėlis, kur sutelkta daug skaus
mo, daug minties, ir visa atlik
ta dailia forma. Ta proga jis
sukūrė dar keletą Rūpintojė
lių, kurių vieną atliedino iš
bronzos.
Kennebunkporte, ME, pran
ciškonai steigė centrinį vie
nuolyną. Vienai koplyčiai su
kūrė Prahos Kristaus Kūdikė
lio statulą, buvusiai gimna
zijai — šv. Antano statulą. Čia
nuostabiausias jo kūrinys —
tai Kryžiaus keliai. Jis su
kūrė 14 stočių kompozicijų,
pritaikytų prie architektūros
ir aplinkos.
Čia jis parodė didelį išra
dingumą. Paminklas pastaty
tas atvirame ore. Jį paliečia
ir sniego audros, šalčiai, va
saros karščiai. Jis pats pasi
darė medžiagų mišinį, iš kurio
ir sukūrė stočių figūras, ku
rios atlaikė klimato pasikeiti
mus. Daug metų išstovėjo ir
neįskilo, nenutrupėjo. Pačių
figūrų forma — ekspresyvi,
kondensuota, patraukli.
Brooklyno vienuolynui su
kūrė madonų, šv. Pranciškaus
statulų ir eilę didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių. Su pamė
gimu jis vaizdavo Lietuvos val
dovus. Kultūros židinyje yra
keturi jo sukurti Lietuvos
didžiųjų kunigaikščių meda
lionai: Gedimino, Algirdo,
Kęstučio ir Vytauto.
Didelį dėmesį skyrė kara
lių Mindaugui, sukūrė bent
kelias skulptūras, kur pilna
mistikos, senovės. Viena ka
raliaus Mindaugo skulptūra
norėta pastatyti prie Kultū
ros židinio, bet atsisakyta,
nes kvartalas darosi neramus,
ir tai gali pažeisti trapią
skulptūrą.
Iš švino sukūrė eilę religi
nių didelių skulptūrų, kurios
pateko į amerikiečių švento
ves, eilę portretų — reljefų,
kurie pasižymi elegancija,
formų grakštumu.
Atgavus Liętuvąi nepriklau-.
somybę, 1993 m. jis — valsty
binės Lietuvos premijos lau
reatas. 1994 m. gavo garbės

Mūs mediniai,
Paprasti Rūpintojėliai
Per rugieną aštrią
Parskubės.
Džiaugsmo ašarom
Ir skausmo debesėliais,
Šiluma ir meile
Akys švies.
Sutrūniję,
Negandom pajuodę,
Širdyje pasiilgti,
Vaikyste tikri,
Lūpomis parneškite
Į gryčią žodį,
Šitiek metų
Ištylėję pakely.
Mūs mediniai,
Paprasti Rūpintojėliai,
Jų takeliai
Per mintis, per širdį,
Viltimi atgiję,
Meile prisikėlę
Nuo pradžios į pradžią
Troškulį pagirdyt.

Būties akimirkos
Gilia malda
Naktis priglus prie rankų,
Tyliu atodūsiu
Užlies drobulę juodą,
Žemelę šildau,
Viltimi paglostau dangų,
Skaudaus žinojimo
Paguodą.

Ir liejas vakaras Visatos begalybė,
Per kūną teka
Iš dangaus į žemę.
Mažutė ašara
Prie šėlstančio
Gyvybės tako, Visi mes ašarom gyvenam.
Ir nešam savyje
Gyvybės pradžią,
Harmonijos skambėjimą
A ŪMI
Būties akimirkas
Darbais, mintim užrašę,
Širdies liepsna
Ir girdančiu lietum . . .

Valerija Vilčinskienė,
Lietuva

Dail. Romo Viesulo (1918-1986),

tarptautinio pripažinimo susilau
kusio grafiko, iš šeimos rinkinio
paimtų darbų paroda Kalifornijos
lietuviams š. m. kovo 12 d. buvo
surengta Los Angeles mieste, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos vir
šutinėje salėje. Velionies kūrybą
aptarė iš Filadelfijos atvykusi jo
našlė Jūra Viesulienė.

Jo sukurti medaliai

Rūpintojėliai

Žymusis skulptorius VYTAUTAS KAŠUBA Niujorke 1961 metais
Nuotr. Vyt. Maželio

Atsiųsta paminėti
LITHUANIAN HERITAGE, lie
pa-rugpjūtis 1995, 40 psl. ir vir
šeliai, žurnalas angly kalba. Lei
džia Baltech Publishing, P. O.
Box 225, Lemont, IL 60439-0225,
USA. Redaguoja V. Ramonis ir
padėjėjai.

VILTIS, nr. 2, vol. 55, dvimėnesinis žurnalas anglų kalba folk
lorui ir taut, šokiams, 20 psl. ir
viršeliai, red. P. Drutka, jr., 1110
N. Old World Third St, Suite 420,
Milwaukee, W 53203-1102. Prenu
merata $28 (JAV).

NAUJOJI
VILTIS,
politikos
ir kultūros žurnalas, nr. 26, 1995
m., 184 psl. ir viršeliai, leidžia
Amerikos lietuvių tautinė sąjun
ga ir korp. “Neo Lithuania”; red.
A. Juodvalkis ir dr. L. Kriaučeliūnas; adm. O. Kremeris, 1005
Sherwood Dr., La Grange Pk., IL
60525; spausdino “ViVi Printing”
Čikagoje; kaina $7.

NAUJASIS ŽIDINYS, AIDAI,
1995 m. liepa-rugpjūtis, religijos
ir kultūros žurnalas, nr. 7-8
(55-56), 88 psl. ir viršeliai. Vyr.
redaktorius P. Kimbrys, Universi
teto g. 4, 2001 Vilnius; leidžia
“Aidų” leidykla Vilniuje; spaus
dina Adomo Jakšto spaustuvė
Kaišiadoryse; tiražas 1200 egz.
Kaina 3.60 Lt.
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KIJETMĖJE VEIKIOJE

daktaro laipsnį Vilniaus dai
lės akademijoje ir LDK Gedi
mino ordiną. 1991 m. jis Lietu
vai padovanojo 84 skulptūras
ir 40 piešinių, kurie išstatyti
valstybinėje galerijoje Vil
niuje.

Nesvetima jam ir medalių
sritis. Su pamėgimu kuria
juos. Pirma labai gerai išstu
dijuoja reikiamą medžiagą,
pripiešia eilę škicų, surištų
su medalio tema, gerai išnag
rinėja, palieka tik būtinas
esmines dalis, o visa kita nu
braukia. Taip jo medalis pasi
daro neapkrautas, gana pa
prastas, bet turi sutelkęs pa
čias svarbiausias mintis.
Jis yra autorius garsių
Vilniaus universiteto 400 me
tų sukakties, Lietuvos krikš
to 600 metų sukakties medalių.
Kokia puiki jų kompozicija,
minties spindėjimas ir kokia
švaria technika jie atlikti!
Kai prieš keletą metų JAV da
lyvavo medalių parodoje Mi
lane, buvo parinktas kaip ge
riausias — Vytauto Kašubos
Vilniaus universiteto sukak
tuvinis medalis. Autorius lie
tuvis, tema lietuviška, o me
dalis atstovauja visai Ameri
kai!
Daug kūrinių jis sukūrė ir iš
švino. Plaktuku iškalė švino
plokštes, išlankstė jas, kad
susidarytų jo norimos figūros.
Skulptūros įspūdingos, atrodo
ateina lyg iš kažkokios seno
vės. Bet švinas buvo kenks
mingas jo sveikatai — jį ap
nuodijo. Dėl to jis nebedirba
su švinu.
Kiekviena jo sukurta skulp
tūra turi mintį, atitinkamą
formą, labai švariai atliktą,
patrauklią. Tai liudija jo ta
lentą ir didelį darbą.
Sveikiname sukaktuvininką
Vytautą Kašubą. Linkime jam
kuo geriausios sveikatos ir
kuo daugiausia sukurti lietu
viškos tematikos skulptūrų.
Kiti šios temos nemėgsta ir
nesupranta jos, o ji tokia sa
va Vytautui Kašubai, todėl ir
linkime, kad, praėjęs pro ku
nigaikščius, surastų ką nv'S
kita, kas jam artima, miela ir
lietuviška. Mes visi turime
kaip bitelės savo kūrybą nešti
į lietuvišką kultūros avilį.

»

Skulptorius VYTAUTAS KAŠUBA, Rūpintojėlis Toronto Prisikėlimo
šventovėje
Nuotr. Vyt. Maželio

Partizaninės kovos įaustos...
(Atkelta iš 6-to psl.)
nė, jie buvo reikalingi tiktai
čiui, Stazdui, Sakalui, Štur tam, kad neva lietuvių vardu
mui... Po dvi - Šernui ir Jurgi vaizduotų marksistinę “klasių
nui, Degsniui ir Putinui, Lakš kovą”. Kad kuo daugiau įskau
tingalai ir Ramunėliui, Kudir dintų motinas, seseris, myli
kai ir Dainiui... Ir po tris - Ai mąsias. “Berželiui. / Sustin
dui, Sportui ir Garsui. Po ke gusį kūną pririšo prie tvoros,
turias - Siaubui, Tigrui, Ginta / Kvatojo istribokai, o žmonės
rui ir Milžinui. Po penkias - Šal alpojo”. “Tu neskriaudei, ne
mui, Jovarui, Lakūnui, Žaibui plėšei, nežudei nekaltų, / Už
ir Liūtui... Broleliui... Drau ką tave paguldė ant akmenų
gui... Partizanui... Bernužė kietų”.
liui...
Šiuo siaubu komunistai tikė
Dainose apie žuvusius nu josi atskelti patriotus nuo
sakomas kovotojo žuvimo lai tautos kamieno ir priversti
kas - ištisa karo metų grandi susitaikyti su jų diktatūra,
nė: beveik 10 rudeniu, žiemų, bet daina viena reikšme atsa
pavasarių, vasarų... “Skrajū ko visų lietuvių vardu. “Parti
nui. / Snieguolės lengvos tar zanui. / Ant gatvės gulėjo lie
tum pūkas / Krenta ant miru tuvis, / Jo kraujas žibėjo purve
sių akių”. “Alksniui. (Žuvo (...) / Močiute, tai tavo sūnus”.
šventų Velykų išvakarėse)”, Daina pasveriamas ir mūsų
“Kardui. / Gegužio žiedai vėl aukos didumas: “Atidavėm
pravirko, / Ramunės nusidažė viską Tėvynei, Z Jaunystės die
krauju”. Daina “Keturioliktą nas kaip gėles, / Šauliai, sava
gegužės...” aprauda Ąžuolo, noriai ją gynė, / Ją gynė kariai,
Grafo, Klonio, Uosio, Genio kaip ir mes (...) / Čekistai tegul
ir Aguonos žūtį. “Jau ruduo negalvoja, / Kad Lietuvoj vi
sada bus”.
atėjo ir tos pilkos dienos”...
Atpildas šitaip, suvokiamas:
Ypač skaudus neišvengiamas
partizanų nusižudymas, susi “Nei vieno kraujo lašo, / Nei
darius beviltiškai padėčiai, ašaros gailios / Nebus jums
kad gyvi nepakliūtų į tardy dovanota, / Jūs budeliai Mask
tojų čekistų rankas. Daug dai vos”. Dvasinė aukos didybė
nų paskirta šios dalios ištik siejama su dangumi, Visata.
tiesiems. Daina išduotiems - “Tu išėjai ir tavo kelias /
Balučiui, Putinui, Šermukš Vien tiktai pergalę laimės,
niui, Paukščiui 1947 m. balan / Palinkus diemedžio šakelė /
džio 11 d. rytui švintant Mer Tau apie laisvę prakalbės. /
kinės rinktinės partizanams, Tu išėjai ir gal negrįši, / Ir lino
užkluptiems enkavedistų. Jų akys nežydės, / Tad leisk, bran
auka - tai priesakas gyvie gus, prie tavo kapo / Surinkt
siems, kurių vienas už visus vidurnakčio žvaigždes”. “O Mo
išsako draugų ryžtą “Dar ge tina Dievo Šventoji / Ir žemės,
riau, ginkle, tave mylėsiu, / ir aukšto dangaus, / Mūs Lietu
vai laisvą rytojų / Išmelsk iš
Nes tik tu vienas man likai”.
Daug mažiau būtų buvę au mieliausio sūnaus”.
Partizanų Lietuvos atvaiz
kų, jei ne išdavikai - marku
liai, kubilinskai... “Kur sąži das įaudžiamas į rankšluostį nė tavo, lietuvi, / Kur meilė į lietuvišką drobę, kuri mums
gimtųjų namų? / O pažvelk, o atitinka nukankinto Jėzaus at
pažvelk, išdavike, / Kiek krau vaizdą Turino drobulėje. “Stak
jo...
skausmingų
randų!..” lės lygiai mėto šeivas ąžuoli
Skausmas būdavo keleriopas: nes, / Baltos drobės tiesias
dėl fiziškai ir dvasiškai čekis taip plonai plonai. / Rankšluostų dušanskių palaužtųjų išda tin įausiu: Lietuva tėvyne, /
vystės ir dėl jų išduotų laisvės Tu didvyrių žemė - mes tavo
kovotojų. Tas skausmas niekur vaikai. / Ir kada žemelė bus
nedingo, jis buvo surinktas ir nuo skausmo soti, / Ir kada su
grįši tu su žirgeliu, / Atnešiu
sukauptas mūsų širdyse.
vandens tau moliniam ąsoty, /
Atsisveikinimo dainoje “Li Duosiu nusišluostyt rankšluošnui” Mildos siela išsako jų
čiu dailiu”.
dviejų dabartį, praeitį, atei
Tuos žodžius kūrė ne “ban
tį: “Štai vieną niūrų lapkričio
ditai”, ne “buožės”, ne “bur
rytą (...) / Mirštantis lapas ša
žuaziniai nacionalistai”, ne
lia nukrito (...) / Menu gegužio
“žydšaudžiai”, kaip miško bro
baltąjį rytą / Tave ginkluotą
lius vadina čekistai, o tautos
tarpe žiedų (...) / Su ramunė
eiliniai - liaudis, kuria taip
lėm lauksiu sugrįžtant”.
ciniškai spekuliavo komunis
Baisiausias yra komunistinis tai. Mums labai skaudėjo arti
mentalitetas, jo nekrofiliz- mųjų ir Tėvynės netektis, žu
mas. Komunistai elgiasi ir su
doma ir naikinama tiesa, gar
mirusiuoju tarsi jis tebebūtų bė, sąžinė - lietuvis žmogus.
jų priešas. Net naciai žuvusių
Tuos žodžius dainavo visi kas
palaikų neniekino, o komunis dieniai (ne laikinieji) Lietu
tai niekino! Aikštėse, kad ma
vos piliečiai. Už tą dainavimą
tytų kuo daugiau žmonių... Tas
atkentėdami po 10 metų kator
niekšiškiausias darbas buvo
gos. Tie žodžiai paprasti, nes
patikėtas tautos išgamoms stri
bams, kurie savaime jokios jie yra Tiesa. Dainų melodijos
ginkluotos jėgos partizanams paprastos, nes jos yra Meilė ir
nereiškė: 1945 m. pavasarį ke Tikėjimas. Ir tai šiandie stip
letą savaičių jie buvo partiza ru, galinga - kaip Kristaus Pri
nų išvaikyti. Bet kompartija į sikėlimas. To mūsų referen
jų vietą pririnko svetimtau dumo galią patvirtino Dainuo
jantysis (tiksliau - Giedanty
čių ir lietuvių padugnių.
sis) atgimimas. Atgimėme. Be
Juos saugojo rusų kariuome lieka tiktai prisikelti.

Pirmąjį savo garbės doktoratą
Vilniaus pedagoginis universite
tas birželio 23 d. suteikė Čikagos
valstybinio universiteto ordinari
niam prof. dr. Jonui Račkauskui.
Jis taipgi yra ir Jaunimo centre
įsteigto Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro pirmininkas, Či
kagos lietuvių pedagoginio insti
tuto rektorius. Vilniaus pedago
ginio universiteto pirmojo garbės
daktaro diplomas jam bus įteiktas
Vilniuje šį rudenį, spalio 6 d., kai
ten bus minima iš Vilniaus peda
goginio instituto išaugusio uni
versiteto šešiasdešimtmečio su
kaktis.
“JAV lietuvių biografijų ži
nyną” ruošiasi išleisti Lituanis
tikos tyrimų bei studijų centras
Čikagoje ir Lietuvos enciklope
dijų leidykla Vilniuje. Pasak “Ži
nyno” ruošos koordinatoriaus
Broniaus Juodelio šiam leidiniui
yra numatyta nepaprastai svarbi
istorinė ir enciklopedinė vertė
ne vien tik išeivijai bet ir Lietu
vai. Mat jis turėtų tapti informa
ciniu JAV lietuvių menininkų,
kultūrininkų, mokslininkų ir vi
suomenininkų tiltu nepriklauso
mybę atgavusion Lietuvon. “Ži
nyno” paruošimą turėjo atlikti
Lietuvos enciklopedijų leidyk
los bendradarbė Jonė Liandzbergienė, du kartus atvykusi Čika
gon rinkti medžiagos Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centre
(LTSC). Dar prieš jos antrajam
grįžimui Vilniun pasirinktą lie
pos 15 d. net ir pačiam “Žinyno”
ruošos koordinatoriui Broniui
Juodeliui, atrodo, buvo kilę rim
tų abejonių dėl šio leidinio.
Klivlando “Dirvoj” birželio
15 d. paskelbtame pranešime “Ži
nyno’ paskutinis šauksmas” Bro
nius Juodelis, “Žinyno” ruošos
koordinatorius, tada rašė: “Per
pusantrų metų buvo išsiuntinėta
3.500 žinyno anketų ir laiškų ži
nomiems, visuomeninėje bei pro
fesinėje veikloje dalyvaujantiems

Amerikos lietuviams. Atsiliepė ir
užpildytas anketas atsiuntė tik
apie 1.200. Patikrinus LTSC suda
rytus potencialių asmenų su adre
sais kompiuterio sąrašus, kurie
negrąžino užpildytų žinyno anke
tų, gaunasi labai liūdnas vaiz
das. Daugelio asmenų biografijų
su lietuvybės išlaikymo veikla iš
eivijoje ir profesinio darbo in
dėliu kraštui leidinyje nebus. Lie
tuvoje ir išeivijoje daug kas ieš
kos žinių apie žinomus asmenis,
kurių nebus žinyne dėl negrąžin
tų, o gal negautų ar pamestų an
ketų. Ar mes norime, kad šiame
žinyne liktų netikras, skurdus ir
nepilnas lietuvių išeivijos vaiz
das Amerikoje? . . .” Br. Juode
lis tada ne tik “Dirvoje”, bet ir
kituose JAV lietuvių laikraščiuo
se ragino turinčius anketas jas
nedelsiant grąžinti užpildytas,
o negavusiuosius — jas gauti, už
pildyti ir taipgi grąžinti Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centrui iki
liepos 15 d. Galutiniai rezultatai
turbūt bus paskelbti vėliau, kai
paaiškės ir paties leidinio pasku
tinieji planai.
“Darbininko” savaitraštis, lei
džiamas Niujorko Bruklyne, sa
vo aštuoniasdešimtmečiu! pami
nėti paskelbė novelės ir straips
nio konkursus. Novelės konkurso
dalyvių laukia laiško formos ly
rinė tema — “Laiškas draugei ar
draugui iš Tėvynės arba užjūrių”.
Novelės ilgis — 15-20 mašinraš
čio puslapių su dviguba interlinija. Straipsnio tema, mecenatui
prel. dr. Juozui Prunskiui pagei
daujant, yra religinė “Ko Rūpin
tojėlis laukia iš mūsų”. Ilgis —
12-15 mašinraščio puslapių su dvi
guba interlinija. Ir novelei, ir
straipsniui bus paskirtos keturios
tokio paties dydžio premijos: pir
moji — 300 dolerių, antroji —
100, dvi trečiosios — po 50 dole
rių. Konkursinius straipsnius ir
noveles reikia pasirašyti slapy
vardžiais. Užklijuotan vokelin,
taipgi paženklintan tuo pačiu sla
pyvardžiu, turi būti įdėtas auto
riaus vardas, pavardė, adresas,
telefonas ir leidimas tą kūrinį iš
spausdinti “Darbininke”. Vertin
tojų komisija atsiųstų kūrinių ne
grąžins. Juos reikia atsiųsti iki
1995 m. spalio 1 d. pašto antspau
do data šiuo adresu: “Darbinin
ko” novelės arba straipsnio kon
kursas, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207, U.S.A.

Maironio lietuvių literatūros
muziejus Kaune š. m. spalio 27 d.
rengia išeiviams įdomią konfe
renciją “Išeivijos proza 1945-

1965 m.” Ja galėtų susidomėti ta
da Kaune viešintys užsienio lie
tuviai.
Bavarijos Kitzingeno mieste
įvykusiame vaikų ir jaunimo folk
loro festivalyje Lietuvai atstovavo
jos vaikų ir jaunimo centro dainų
bei šokių ansamblis “Ugnelė” ir
Klaipėdos tautinių šokių ansamb
lis “Vijurkas”. Be vokiečių ir lie
tuvių, festivalin įsijungė Turki
jos, Lenkijos, Vengrijos, Moldo
vos atstovai. “Ugnelės” choreo
grafė B. Akelaitienė džiaugiasi
sėkminga išvyka.
Lietuvos kūno kultūros insti
tuto penkiasdešimtmečio sukaktį
“Dienos” skaitytojams primena
Romualdas Zbormirskas, paskel
bęs pasikalbėjimą su rektoriaus
pareigas laikinai einančiu prof.
Kęstu Miškiniu. Institutas buvo
įsteigtas 1945 m. kaip aukštoji
mokykla. Visišką veiklos autono
miją jam tik š. m. birželio 28 d.
suteikė Lietuvos seimas. Lietu
vių kūno kultūros institutas
(LKKI) gyveniman jau yra išlei
dęs 48 auklėtinių laidas, turėju
sias 7.475 absolventus. Šiais
mokslo metais buvo norėta į
LKKI priimti 300 pirmakursių,
o įstoti bandė net 527. Praves
tas konkursas ypač buvo didelis,
pasirinkusiems kineziterapija va
dinamos gydomosios gimnastikos
specialybę. Pasirodo, ši specia
lybė yra populiaresnė ir už tre
nerius ruošiančio fakulteto. Kan
didatų taipgi netrūko turizmo ir
sporto vadybų specialybėms,
ypač jų neakivaizdiniuose sky
riuose.
Pagrindinės LKKI penkiasde
šimtmečio minėjimo iškilmės
numatytos š. m. spalio 6 d. Kau
ne — LKKI rūmuose ir garsiojoje
Sporto halėje. į jas planuojama
įjungti tarptautinę mokslinę kon
ferenciją ir tarptautinį krepšinio
turnyrą. Sukakties proga papil
dant R. Zbormirsko pranešimą
“Dienoje”, reikėtų priminti, kad
LKKI idėjos pradininku, atrodo,
buvo jau 1932 m. liepos 15 d.
įsteigti Kūno kultūros rūmai, 1934
m. pradėję dvejų metų paruošia
muosius kursus aukštesniųjų mo
kyklų kūno kultūros mokytojams.
Tad nenuostabu, kad šiemetinėse
V-siose pasaulio lietuvių žaidy
nėse LKKI centrinių rūmų priesalyje buvo atidengtos memoriali
nės lentos dviejų pirmųjų Kūno
kultūros rūmų direktorių — dr.
Antano Jurgelionio ir Algirdo
Vokietaičio. Lietuvos kūno kul
tūros instituto penkiasdešimtme
čio minėjime prie jų bus atideng
ta ir buvusiam instituto rektoriui
Aleksiejui Šimanui skirta lenta.
Daugiau istorinės bei informaci
nės medžiagos sukakties daly
viams pateiks numatyta išleisti
knyga “Kūno kultūros institutas
1945-1995 metais”. Jon bus įjung
ta ir instituto veteranų Alfonso
Vietrino, Vlado Kišono, Kosto
Labanausko, Valerijos Stakonienės atsiminimų.
Poeto ir dramaturgo Petro Vai
čiūno šimtas penktosios gimimo
metinės liepos 11 d. buvo prisi
mintos Jonavoje. Centrinė biblio
teka ten surengė jo leidinių pa
rodą “Saulėtų posmų kūrėjas”.
Dėdei skirtus eilėraščius skaitė
poetė Judita Vaičiūnaitė, P. Vai
čiūno brolio Viktoro dukra. Parodon buvo sutelkti Petro Vaičiū
no šmaikščių posmų poezijos rin
kiniai “Rasoti spinduliai” (1923),
“Tekanti saulė” (1925), “Gimtuo
ju vieškeliu” (1927), “Saulės lo
bis” (1935), “Amžiais už Vilnių
dės galvą lietuviai” (1938) ir vie
nintelis sovietinės okupacijos
metais sukurtas aforistinės lyri
kos miniatiūrų ciklas “Gyvenimo
preliudai” (1969). Gimtadienio
proga jonaviškiai padėjo gėlių
prie šiam mieste pastatyto pa
minklo P. Vaičiūno atminimui.
Pagrindinė minėjimo dalis įvyko
gimtajame P. Vaičiūno Piliakal
nio kaime, Jonavos rajone, kur
dabar yra jo memorialinis muzie
jus. Minėjime dalyvavo Jonavos
burmistras, savivaldybės ir kraš
to muziejaus darbuotojai progra
mą atlikusi aktorė Antanina
Kumpytė, Jonavos savivaldybės
saviveiklinio teatro atstovai, va
dovaujami dramaturgo Jono Andriulevičiaus, ir Panoterių kultū
ros namų etnografinis ansamb
lis. “Dienoje” paskelbtame EL
TOS pranešime kažkodėl nemini
ma Teofilija Vaičiūnienė, velio
nies našlė, Lietuvos dramos teat
ro veteranė aktorė, jau sulauku
si devyniasdešimt penkerių metų
amžiaus ir turbūt neįstengusi at
vykti minėj iman.
v. Kst.
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Parafuos kredito kooperatyvas

EKSPORTAS

_ — —. a ■
.
_ —- t — M
VV S
999
Colleger'St..
Toronto, Ontario
M6H
1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

Anapilyje telefonas: (905) 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo
9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.;
šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UŽ:

IMA 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. Ikl...2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk................... 4.00%

Asmenines paskolas

nuo ................

8.50%

Sutarties paskolas

nuo ................

8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.00%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.25%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 Ir 3 metų ..... 7.50%

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/|
ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

Taisau senas ir įvedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS
. VĖSINIMO SISTEMAS
Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES
. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS
Skambinti

Vytui tel. 200-8960

arba

236-9071,

Toronte.

Kanados lietuviai sportininkai Pasaulio lietuvių žaidynėse atidarymo dienų
1995.VII.29 žygiuoja Vilniaus gatvėmis
Lietuviai visur sportuoja

Jaunių futbolas

Lietuvos sportininkai įvairiose
varžybose dalyvauja ir pasižymi
visame pasaulyje. Štai tolimame
Taivane rugpjūčio mėnesį vyko
pasaulio jaunimo šiuolaikinės
penkiakovės pirmenybės, kurio
se ketvirtą vietą laimėjo klaipė
dietis 21 metų jaunuolis Andrius
Zadneprovskis, paruoštas trenerio
E. Margevičiaus, kuris "Dienos”
rugpč. 24 d. laidoje pasakoja apie
įvykusias varžybas ir Andrių. Pas
tarasis šaudyme iš pradžių turė
jo sunkumų, bet vėliau pakilęs
į ketvirtą vietą, puikiai jojęs, ge
rai fechtavęsis, laimėjęs ir plau
kimo rungtį, bėgime buvęs aštun
tas. Penkiakovės čempionu tapęs
meksikietis Aug. de la Vega. Be
Andriaus Taivane rungtyniavę dar
Eug. Seniuta ir Tomas Veršelis.
Pabrėžta, kad šiuo metu plauki
mo ir bėgimo rungtyse Andrius
neturi lygių pasaulyje. Dabar jis
ruošiasi olimpinės atrankos var
žyboms. Dalyvauti Atlantos olim
piadoje teisę jau yra išsikovoję
šeši sportininkai. Inf.

Pasaulio jaunių (iki 17 m.) fut
bolo pirmenybes laimėjo Ganos
rinktinė, baigmėje įveikusi Bra
zilijos komandą 3:2 (2:0). Trečio
je vietoje liko argentiniečiai,
ketvirtoje - Omanas. Europos jau
niai į viršūnę nepakilo.
Lietuviai devinti

Šią vasarą vykusiose Pasau
lio baidarių ir kanojų pirmeny
bėse Vokietijos Duisburge Lie
tuvos irkluotojai Vidas Kupčins
kas ir Vaidas Mizeras 1000 m dvi
viete baidare nuplaukė per 3 min.
27.45 sek. ir užėmė devintą vie
tą. Nugalėtojais tapo italai.
Geras lakūnas

Akrobatinio skraidymo antro
jo tarpsnio tarptautinėse varžy
bose Kanados Abatsfordo orauostyje Lietuvos lakūnas Jurgis Kai
rys, atlikęs programą pagal Mendelsono muziką, laimėjo antrą vie
tą. Trečiasis tarpsnis įvyko rug
pjūčio 25-27 d.d. San Diege, JAV.
(“LA” inf.)

Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

Įvairios žinios
LEDAS REIKIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING
Taisau ir įvedu

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

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.

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

(Atkelta iš 6-to psl.)

JAV-Baltijos fondas, įveikęs
stiprius konkurentus, atvirose
varžybose laimėjo 2,400,000 do
lerių Amerikos valdžios dotaci
ją (grant) demokratijai Baltijos
valstybėse per nevyriausybines
organizacijas (NGO) ugdyti. Su
tartį su USAID (US Agency for

International Development) pa
sirašė JAV-Baltijos fondo pir
mininkas Linas Kojelis.
Ši programa, pavadinta “De
mocracy Network”, rems ir stip
rins Baltijos valstybių nevy
riausybines organizacijas, kad
pajėgtų pačios savarankiškai
išsilaikyti ir vykdyti nepri-

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

ALL THE
CHOICE SI
INTHEffi
WORLD

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
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
Tel.

- ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Pasaulio lietuvių žaidynėse Vilniuje su VIDA VINČIENE, laimėjusia
aukso medalį 1988 m. Kalgario olimpiadoje slidinėjime. Kairėje - buvęs
Lietuvos olimpinio komiteto gen. sekretorius JANIS GRINBERGAS,
dešinėje - ŠALFASS pirm. AUDRIUS ŠILEIKA

Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,

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

• staliaus darbai »vidaus sienų įdėjimas edažymas
• elektros įvedimai •vandentiekio sistemos įve
dimas • stogai • įvairūs cemento darbai •kiemų
sutvarkymas «prieplaukos «garažai «tvoros ažidiniai •virtuvės,
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas •šildyrflo 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.

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102,
Etobicoke, Ontario M9A 1B2

Tel. 416 767-9000

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto

FAX 416 239-6228

nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis
į mane, skambinant bet kuriuo metu.

DRAUDA.
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite

JUOZUI EIMIUI RAMUI
tel. 239-7733
namų 766-5857

FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TEODORAS STANDUS
1678 Bloor Street West

RE/MAX

West Realty Inc.

Toronto. Ontario M6P 1A9

(2 blokai i vakarus tel 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
nuo Lietuvių namų) nešioj teL 41 g 802-1029, FAX 416 769-1524.
KIPLING-RATHBURN rajone parduodamas centrinio plano 3 miegamųjų
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambariai, sklypas 49x125 pėdų. Jame 18
vaismedžių. Autobusas - tiesiai į Kiplingo požeminį, arti mokyklų Ir parko.
Tuoj pat galima užimti. Prašoma kaina $229,000.

SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS

VISAIS PARDA VIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

/fvjvĮvfc
I..IPARAMA

LIETUVIŲ
KREDITO
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.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.25%

už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):

su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų ..................
2 metų ..................
3 metų ..................
4 metų ..................
5 metų ..................
(fixed rate)

7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

• A. ir G. Valiūnai a.a. L. Butė
nienės atminimui knygai “Lietu
viškoji skautybė” aukojo $20.
• Mieloms
sesėms
Ritai,
Kristinai ir Indrei Sakutėms, nete
kusioms brangaus senelio a.a.
Apolinaro Sako, “Rambyno” ir “Šat
rijos” tuntai reiškia nuoširdžią
užuojautą.
• Rugpjūčio 1 d. “Romuvą”
aplankė inspektoriai ir stovyklą
apdovanojo už jos pakrančių na
tūralumo išlaikymą. Lankėsi ir
sveikatos departamento inspek
torius. Po visų patikrinimų gau
tas pagyrimas.
• Stovyklą aplankė iš Lietuvos
“Raseinių
Magdelė”-Virginija
Našlėnaitė. Ji pamokė dainų, šo
kių ir žaidimų. Gaila, kad tik vie
na diena buvo tam skirta. “Romu
vą” aplankė LSS tarybos pirmijos
pirm. v.s. fil. K. Ječius. Abi savai
tes instruktavo ir dvasiškai stip
rino v.s. fil. kun. A. Saulaitis, JS.
Stovyklautojai jiems visiems dė
kingi. M.

klausomą vaidmenį demokrati
zacijos, laisvos rinkos, gamto
saugos, socialinių poreikių bei
sveikatos apsaugos srityse. Iš
sivadavusios iš centralizuotos
komunistinės sistemos palikimo,
tos organizacijos ilgainiui, kaip
visose normaliose demokratijo
se, sugebės veikti pačios ir su
darinėti koalicijas, kad kraš
to gerovei paveiktų vyriausybių
politiką ir parlamentų kuriamas
teisėtvarkas. Tų organizacijų
veiklą finansuos JAV-Baltijos
fondas, bet reikalaus pateisin
ti padarytų išlaidų kiekvieną
centą, kaip kad pats JAV-Balti
jos fondas duoda atskaitomybę
dotacijų davėjams.
Visi lietuviai “Democracy Net
work” programai vykdyti gali re
komenduoti jau veikiančias ar
besikuriančias
organizacijas
ir pajėgius sąžiningus ir idėjo
mis turtingus asmenis. Reko
mendacijas svarstys autorite
tingų žmonių komisijos. Moty
vuotus siūlymus siųsti: Ms. Ash
ley Owen, c/o US-Baltic Founda
tion, 1121 Connecticut Ave.,
NW, Suite 506, Washington, DC
20077-9640. Inf.
i SOLD I
COLD LU eu.
MMMMTW

BALTIC CONSTRUCTION
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Skautų veikla
• A.a. s. Aldona Jankaitienė
rugpjūčio 28 d. iškeliavo amžiny
bėn. Laidotuvių namuose unifor
muotos skautininkės-kai stovėjo
garbės sargyboje; skautų-čių var
du atsisveikino v.s. P. Saplienė.
Rugpjūčio 31 d. po Mišių Lietu
vos Kankinių šventovėje palydėta
į Šv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje.
Skautės-tai
neteko
darbščios ir pareigingos vado
vės. Užjaučiame sūnų Giedrį, duk
rą Ramintą bei jų šeimas.
• Rugpjūčio 29 d. v.s. V. Skrinsko namuose, dalyvaujant Kanados
rajono vadui j. ps. R. Sriubiškiui,
“Rambyno” tunt. s. M. Rusinui ir
“Šatrijos” tunt. ps. I. Paškauskienei, skautininkių dr-vės draug. s.
V. Grybienei, v.s. F. Mockui, v.s.
V. Sendžikui, buvo svarstomas rė
mėjos a.a. VI. Sližienės $1000 testa
mentinis palikimas Toronto skau
tams. Nutarta gautus pinigus per
duoti “Romuvos” iždui. “Romuva”
priklauso Kanados lietuvių skau
tų rajonui ir yra tuntų remiama.
Stovyklavietei nedelsiant reikia
naujo stogo didžiajam pastatui.
Tai pareikalaus nemažos sumos.
Velionė palikimo testamente buvo
įrašiusi pageidavimą, kad unifor
muoti skautai palydėtų ją į am
žino poilsio vietą paskutinėje šios
žemės kelionėje nešdami jos kars
tą. Tai ir buvo įvykdyta.

UWI

AKTYVAI per

101

milijoną dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės dralida (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage)
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.
KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149
■f

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.

SAMOcrnA' ^

/

meniškai įriša
knygas bei žurnalus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

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

Suflmt
GROUP|

PAŽADU JUMS
24 valandų
tarnybines paslaugas,
greitą dėmesį,
sąžiningumą,
išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

ANTANAS
GENYS

‘

tel 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2
Tel. 1-905-436-9903

FAX 1-905-728-5745

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

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

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS - per Kopenhagą.
Rugsėjo 8, grįžimas rugsėjo 16, 23 ar 30 d.d. - $819 plius mokesčiai.
Rugsėjo 15, grįžimas rugsėjo 23 ar 30 d.d. - $819 plius mokesčiai.

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

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario M6P 1A4
Tel. 416-538-6570
ALGIS
FAX 416-538-9657
MEDELIS
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<b SKAITYTOJAI PASISAKO
šiuo klausimu kreipėsi: “Nepiktnaudžiaukit istorija”, kur nurodė
tris projekto iniciatorių ir vieno
kunigo pavardes. Straipsnis kur
kas aštresnis nei manasis. Tais
dviem sakiniais aš atsiliepiau į
jų kvietimą “kam brangus Laisvės
kovų atminimas, pasisakyti spau
doje ir sugėdyti įvairaus plauko
’artistus' ir kolaborantus”.
Minėtas “Dienovidžio” straips
nis įdomus ir tuo, kad jame nuro
doma “Apie šio renginio sumany
tojus pirmiausia žinios atėjo iš
Amerikos. Bet tikrieji sumanyto
jai yra ne jie. Mūsų gyvenimo pa
tirtis verčia manyti, kad tikrie
ji sumanytojai yra čia pat”.
Mano manymu, tai buvo kažko
kie turtuoliai-keistuoliai; jų pa
Toronto “Atžalyno” šokėjai, dalyvavę
vardžių iš minėto laikraščio aš
G. Saunoris nebežinąs, ar beno neperrašiau. Bet mano paleista Clara mieste
rėsiąs po trejų metų tokiose var strėlė į juos (“tie... kurie nema
žybose dalyvauti. Išvykdamas jis to...”) pakeliui pateko ne į tas ran
kreipėsi raštu į oficialius asme kas (o gal kaip tik...). Keista. “Rakš
nis, kurių atsakymo dėl netvarkos tis į širdį” pritaikoma visiems
laukiama. Vilniuje buvo susirin Amerikos lietuviams! Prisime
L. ŠILEIKIENĖ
kę daugiau kaip 130 teniso žaidė nami netgi “Šilo” dainininkai bei
jų. Vyriausias teniso varžybų tei
A. a. Izabelė Kandrotienė, “Vil
sėjas buvo Romas Kačanauskas, visokeriopos labdaros rūšys. Kaip
sako,
nuklystama
į
lankas.
(Yra
niaus
” rūmų gyventoja, ilgesnį
50-54 m. grupėje iškovojęs pirmą
laiką kantriai sirgusi, 1995 m. lie
priežodis: “vienas apie miltus, o
vietą. Inf.
kitas apie tiltus”).
pos 24 d. mirė. Jos sesuo velionės
pelenus išvežė į Lietuvą. Liepos
Brangieji! Betgi “širdies kietu
BUMERANGAS GRĮŽTA ATGAL
27 d. buvo atlaikytos Mišios už
mas
”
buvo
taikomas
ne
Jums...
Tai paneigimas fakto apie “ne
jos sielą. Po jų, mirusios prisimi
Nuostabu, kad pirmieji pasisa
rūdijančio plieno širdis”, kurį
nimui buvo paruošti atsisveikini
kymai šiuo klausimu, pavyzdžiui
įžiūrėjo p. Izabelė Žmuidzinienė
mo pietūs “Vilniaus” rūmuose. Ir
ir
nevienąkart
“
Dienovidyje
”
,
(“Draugas”, 1995.07.18 “Rakštis
šventovėje, ir pietuose dalyvavo
neužkliuvo
niekam.
O
man,
bene
į širdį”) mano “Kasdienybės spal
daug “Vilniaus” rūmų gyventojų ir
vose” (“Draugas”, 1995.06.28). Pa paskutinei išlindus - kaip varnai
šiaip torontiečių.
iš
kanapių
paukšt
per
snapą.
At

ėmusi iš konteksto du sakinius,
Velionė buvo maloni, nuoširdi,
skrieja bumerangas. Ką gi. Bume
ji pritaikė juos sau ir visiems Ame
visiems gero linkinti asmenybė.
rangai apskrieja ratą ir sugrįžta
rikos lietuviams. (Tai liečia birže
Užtat ir daugelis kaimynų, pažįsta
lio 14-sios Tautos tragedijos mi atgal.
mų, draugų jautė pareigą ją išly
Nėra to blogo, kas neišeitų į
nėjimą, išleidžiant $20,000; apie
dėti iš šios žemės. Nebuvau labai
tai buvo rašyta “Dienovidyje”, gera. Gal tie pasisakymai ir turė artima jos draugė, pažinojau ją
“Kauno laike”, “Tremtinyje” ir kt.) jo šiokią tokią įtaką, nes jose mi
kaip mūsų narę buvusioje “Dai
Lietuvos laisvės kovų ir sąjū nimas kunigas birželio 14-sios mi nos” organizacijoje. Susitikdavo
džio suvažiavimo, įvykusio 1995 m. nėjimą pravedė korektiškai.
me po Mišių Prisikėlimo parapi
balandžio 28 d. dalyviai laikraš
Tačiau Lietuvoje tam tikros sve joje šventadieniais ar mezgėjų
tyje “Dienovidis” (1995 m. 18 nr.) timos jėgos kruopščiai ir atkak būrelio susirinkimuose. Velio
liai ruošia dirvą naujam “išlais nės sesuo papasakojo, kad Izabe
vinimui”. Pjudo. Skaldo. Kompro lė iš Lietuvos į Kanadą - Albertą
• ... (Lietuvos) nepriklausomy mituoja. Meistriškai. Istorinės
apsigyventi atvyko 1934 m. Ten
bės laikotarpis, nors jame buvo atminties bijomasi nelyginant vai pagyvenusi kurį laiką su viena
daug kas kritikuotina, yra vienas duoklio. Optimistu išlikti sunku.
firma persikėlė dirbti tolimoje
iš didingiausių periodų visoje mū Reikia. Mes - laikini, o Lietuva šiaurėje, Aliaskoje. Pagaliau at
amžina.
a. Garmutė, Kaunas vyko į Torontą. Pastačius pensi
sų tautos istorijoje. (J. Aistis)
ninkams “Vilniaus” rūmus, juose
apsigyveno. Čia ji daugelį metų
Sesers laiškas broliui
visada mielai prisidėdavo prie
Paviešėjusi Kanadoje ir grįžusi Lietuvon atsiuntė šį laišką
pensininkų namų įvairios veiklos renginių. Man velionė tapo dide
Dar matau akmenuotus miškus,
Dar matau po lėktuvo sparnais
lės pagarbos ir pavyzdžio žmogu
tie vaizdai netoli tenutolo.
driekias žemė, kalnai,
mi, kai ji man padavė paskaityti
vandenynas,
Aš renku dar į delnus žvaigždes,
savo sudarytą knygelę-dienoraštį,
dar į tolius toliausius skrendu,
tų naktų kur Kanadoj praleidau.
daugiausia iš savo gyvenimo toli
nes ilgai šaukė ten balsas gyvas.
Dar einu Tavo miesto takais,
moje Aliaskoje. Skaitydama jos
ir ilgiuosi rugpjūčio to veido.
Girdis aidas lėktuvo duslus,
rašinį, visapusiškai supratau,
kai prisilietė žemės Kanados.
koks didelis vienišumas apsupa
Dar matau Tavo mielus namus,
Tavo veidas sumišęs, džiugus,
žmogų, gyvenantį svetimame kraš
po langais margaspalvį darželį.
štai, šalia vėl manęs atsirado.
te, toli nuo savo tėvynainių. Tą
O auginti rūtas taip toli
ilgesį velionė mokėjo labai aiš
tik lietuvis temoka - tegali.
Tų gvazdikų pamiršt negaliu,
kiai išreikšti popieriuje.
kurie rankose jūsų žydėjo.
Kai galingas lėktuvas ir vėl
Aliaskoje kiekvienas laisva
Laikas tas tartum tik pro mane
pasisuko link mano Europos,
laikis traukė Izabelę pabuvoti
į negrįžtančius tolius nuėjo.
aerodrome stovėjai liūdnai,

NEBUVĘ TVARKOS
Gediminas Saunoris, tenisinin
kas, dirbantis Toronte “Superior
Propane” bendrovėje, dalyvavęs
Penktosiose pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse Vilniuje, po
kalbyje su Jūrate Žemaityte “Res
publikos” rupjūčio 8 d. laidoje
iškelia kai kuriuos nusistebėji
mus ir palyginimus. Rašo, kad “nė
vieno gero žodžio negaliu pasaky
ti apie teniso varžybų organiza
vimų”. Jau iš pat pradžių tekę ge
rokai palakstyti, kol paaiškėjusi
susitikimų tvarka. Nebesusigaudęs, kokia varžybų sistema buvo
vartojama, nes po laimėto antro
susitikimo iškritęs. Jo tėvas Al
gimantas Saunoris žaidęs Kaune,
kur tvarka buvusi žymiai geresnė.

Registruota masažo terapeute

Ramona Girdauskaitė, b.sc., flm.t
20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė,
tarptautiniame festivalyje Kuboje 1995.V.22-27, aplankė našlaityną Santa
Nuotr. O. Burzdžiaus

Spaudos mylėtojos netekus

Draugo šypsnis platus, malonus,
brolio veidas nei kart nematytas.
Panašu visa tai į sapnus,
kurie skaudžiai taip menasi rytą.

Dar sapnuoju turtingus namus
Tavo draugo ant ežero kranto,
taško ežeras perlų purslus,
kai virš jo kaip kregždė valtis
skrenda.

Dar jaučiu kvapą Tavo gėlių,
karštą virpulį vasaros oro.

gamtoje, kur pavasario sraunus
upelis, pražydusi pirmoji gėly
tė ar atskridęs paukštelis nukel
davo ją mintimis į Lietuvą ir kil
davo klausimas, ar dar nėra visiš
kai sutrypta Lietuva? Jos rašinėlis
taip pat persisunkia dideliu lie
tuviško žodžio, knygos, lietuviš
ko laikraščio ilgesiu.
Ir pagaliau, kai susirišo su “Tė
viškės žiburiais”, jai pasidarė
linksmiau, - galėjo išgirsti ir pa
justi lietuvių gyvenimą Toronte.

Savo dienorašty įrašė net pavar
des (ypač jaunimo), kalbėjusių
renginiuose. Keletą straipsnelių
velionė buvo pasiuntusi ir “Tė
viškės žiburiams” apie įsisteigu
sias bendroves šiaurėje.
Apsigyvenusi Toronte galėjo
lankyti įvairius lietuvių rengi
nius, dalyvauti Mišiose lietuvių
šventovėse, skaityti lietuviškus
laikraščius, knygas ir pasijusti
nebevieniša ir esanti laiminga
tarp savųjų.
Tegu Tavo siela, Izabele, džiau
giasi Aukščiausiojo prieglobsty;
buvai didelė, bet kukli lietuviško
žodžio, rašto mylėtoja.

d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo qew)

Tel.: (905) 271-7171

Mississauga, Ontario L5G 3H7

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7

Tel.: 41 6 530-1070

(Priešais Lietuvių namus)

Dantų gydytojai

Dr. J. E. BIRGIOLAS,
Dr. S. DUBICKAS,

Dr. R. KARKA,

d.d.s.

d.d.s.

D.D.S. M.S. Dip. Orth.

(Orthodontist)

TO RO lW O"
Gautas laiškas iš “TŽ” bend
radarbio Pauliaus Klimo, šiuo
metu gyvenančio Vilniuje.
Ten žada pasilikti iki ateinan
čių Kalėdų. Jis yra ročesterietis, kadaise garsinęs Lietuvos
vardą savo žygiu į Vašingtoną
ir kitais būdais, reikalauda
mas Lietuvai nepriklausomy
bės. Brėkštant Atgimimui Lie
tuvoje, jis žygiavo per Lietu
vą su jos vėliava, reikalauda
mas gimtajam savo tėvų kraš
tui laisvės bei nepriklauso
mybės. Apie patriotinę savo
veiklą jis ketina parašyti kny
gą“The Mississauga News”
1995 m. gegužės 17 d. laidoje
išspausdino ..^luotraukas ir
trumpą aprašymą apie tris la
biausiai pasižymėjusius Ka
nados pašto darbuotojus. Ša
lia dviejų vyrų matoma mote
ris — Gražina Soltys. Jų ir ki
tų 29 pasižymėjusių Kanados
pašto tarnautojų pagerbimas

ir dovanų įteikimas įvyko bir
želio mėn. Otavoje. Čia mini
mi trys pašto darbuotojai jau
buvo ir anksčiau pasižymėję
labai geru savo pareigų atli
kimu.

“TŽ” redakcijoje gautas laiš
kas iš nelietuvio misijonieriaus Indijoje. Jis prašo siųsti
jam tikybinius reikmenis —
paveikslėlius,
medalikėlius,
rožinius, knygas (anglų kal
ba). Jo adresas: Rev. Swami
Garfield, 286 (old), 1275 (new)
Trichy Rd., Coimbatore 641018, Tamil Nadu, South India,
India.
Jokūbas Šaulys iš Klaipėdos
ir jo sesuo Barbora Daukšienė-Šaulytė, pensininkai, lydi
mi Vyt. Montvilo, rugpjūčio
28 d. lankėsi “Tėviškės žibu
riuose”, apžiūrėjo Anapilio
sodybą, pasakojime apie save
pabrėžė, kad gali dabar daug
ramiau gyventi negu soviet
mečiu.

Telefonas

2373 Bloor Street West

416 763-5677

(Prie Jane St.)

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,
(prie Victoria Park Avenue)

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

21 John St., Second Floor
Weston, Ontario M9N 1J4

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

(arti Lawrence ir Weston Rd.)

savo sielvarto slėpt neišmokęs.
Buvo skirtis be galo sunku,
bet manęs laukė mano Tėvynė,
ten manęs laukė mano namai,
taip ir vėl mūs keliai išsiskyrė.
Bet juk viskam ateina baigtis,
viskas turi išnykt kaip miražas.
Tik kiek laiko tam reikia? Deja...
visko žmogui gyvenime maža.

Dar Niagaros krioklys akyse
skleidžia rūką lyk nuotakos šydą.
Milijoniniais nakties žiburiais
Hamiltonas mane tebelydi.

psl, 9

Ačiū, Dieve Aukščiausiasis, Tau,
kad man leidai visa tai patirti,
kad mums leidai gyviems susitikt.
Kad gyvenimo mano kely, kažkada
Tu pašalinai mirtį!

Dr. Gina J. Ginčauskaitč
1551 Bloor Street West,

Advokatas
RAMŪNAS P. LAPP-LAPAVIČIUS,

Torohto, Ont. M6P 1A5

B.A., LL.B.

optometristė
(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal
susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima pacientus
ir vakarais

lietuviškas kelionių biuras
kviečia keliauti kartu!

Bendradarbiaujame su valstybine Lietuvos oro linija LAL.
Parduodame bilietus visiems LAL skrydžiams. Kviečiame
naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!
Naujas, patogus ir greitas skridimas į Vilnių per Paryžių arba Londoną
su AIR CANADA ir LAL arba CANADIAN ir LAL
kaina $950 (kan.) -p mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -jmokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

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

FAX 705 444-5837

2 Jane St., Suite 500
(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Toronto, Ontario M6S 4W3

Fax (416) 763-0674

Juozas (Joseph)
NORKUS

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

DRAUDA

Skambinti bet kuriuo metu
įstaigos tel. 416 769-1616
namų 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

AMBER

2230 Lakeshore Boulevard West

Fax: (416) 255-8220

Vasaros darbo laikas:
pirm. - penki. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.

GLOBUS

Mūsų atstovai:
LTD.
Hamiltone - Alfredas Zorkus, tel. (905) 522-9966
Montrealyje - Žaklina, Maris Kemzane, tel. (514) 637-9495
/GINTARAS EXPRESS/

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

-$1.50

(kitoje Neries upės pusėje
nuo “Lietuvos” viešbučio)

Vilnius

Tel. (3702) 22 78 97
Fax (3702)22 63 68

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

Etobicoke, Ontario M8V 1A5 (Humber Bay Plaza)

Tel: (416) 255-8603

1 kg

Atstovybės Lietuvoje naujas
adresas: Goštauto 4-78

yDRESHER

Re/max West įstaigoje ilgiausiai
dirbantis agentas.
#1 KANADOJE
Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį.
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo
ar remonto klausimus.

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

Tel. 705 445-2886

ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.,ll.b.

Tel. (416) 762-7393

Jurbarką

Vienintelis Kanadoje

60 Hume Street,
Collingwood, Ontario
L9Y 3Z5

Advokatas

plius S14 pristatymas

1 kg

Siuntiniai lėktuvu:
- $5.50 plius S14 pristatymas

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaite.
Siuntiniai nemuituojami.

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

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661
FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376
Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*
'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRTklJDyV - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3

416 762-4232

FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— A. a. Aleksandras Kalūza,
85 m. amžiaus, pašarvotas Tur
ner & Porter laidotuvių namuose
prie Hurontario gatvės. Maldos
prie karsto bus antradienį, rug
sėjo 5, 8 v.v. Laidotuvių Mišios
— rugsėjo 6, trečiadienį, 10 v.r.
Lietuvos kankinių šventovėje.
— Lietuvos kankinių šventovės
choras pradeda savo veiklos se
zoną rugsėjo 10, sekmadienį, pir
mąja repeticija 10 v.r. choro re
peticijų salėje. Choro valdyba
kviečia visus buvusius narius bei
naujus asmenis jungtis choran ir
giesmėmis kuo iškilmingiau gar
binti Dievą.
— Lietuvos kankinių švento
vės vaikučių choras savo veiklą
pradeda rugsėjo 10, sekmadienį,
9.30 v.r. Mišiomis. Tuoj po Mi
šių visi renkasi į vaikučių choro
repeticijų kambarį antrame Ana
pilio salės aukšte. Visi vaikučiai,
kurie nori į chorą įsijungti pra
šomi kartu su choristais ateiti
po Mišių į repeticijų kambarį ir
ten įsiregistruoti.
— Parapijos šventė bus švenčia
ma rugsėjo 24, sekmadienį. Iškil
mingos pamaldos bus 3 v.p.p. Po
pamaldų bus šventinamas nauja
sis keltuvas. Parapijos vaišės
bus Anapilio salėje 5 v.p.p.
— Anapilio autobusėlis para
pijos šventės dieną važiuos iš
ryto įprasta sekmadienio tvarka.
Po pietų veš maldininkus nuo Is
lington požeminių traukinių sto
ties 2.30 v.p.p., o atgal į požemi
nių traukinių stotį parveš po vai
šių.
— Mišios rugsėjo 10, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Bernardą
Petkevičių, 11 v.r. už parapiją;
Wasagoje 11 v.r. už Mikšių šeimos
mirusius.

— Nuo šio sekmadienio, rug
sėjo 10, parapijos šventovėje kei
čiama Mišių tvarka. Pirmosios Mi
šios sekmadieniais bus laikomos
8.15 v.r., antrosios — 9.15 v.r. Tre
čiųjų ir ketvirtųjų Mišių laikas
nepasikeis.
— Parapijos chorai pradeda
naują veiklos sezoną. Pirmoji “Vo
lungės” repeticija įvyks rugsė
jo 8, penktadienį, 7 v.v. Parapi
jos choras renkasi pirmajai re
peticijai rugsėjo 14, ketvirtadie
nį, 7 v.v. Vaikų choro nariai yra
prašomi nuo rugsėjo 10 d. rinktis
prie vargonų 10.15 v.r. Mišioms.
— Parapijos kavinė ir bibliote
ka vėl atidaromos nuo šio sekma
dienio, rugsėjo 10.
— Šį ketvirtadienį, rugsėjo 7,
10 v.r., įvyks pranciškonų pasau
liečių (tretininkų) kongregaci
jos susirinkimas ir Mišios.
— Praėjusį sekmadienį pakrikš
tyta Elenos (Murzaitės) ir Ričar
do Punkrių dukrelė Danielė Ma
rija.
— Mišios sekmadienį, rugsėjo
10, 8.15 v.r. — už a.a. Štuikių šei
mos mirusius; 9.15 v.r. — už a.a.
Kuodžių šeimos mirusius: 10.15
v.r. — už a.a. Venslovaičių šei
mos mirusius, a.a. Algį Strumi
lą, a.a. Telesforą Valių ir a.a. Mičiulių šeimos mirusius; 11.30 v.r.
— už parapiją ir visus parapijie
čius.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, rugsėjo 3, po
pietėje dalyvavo 207 asmenys.
Svečių knygoje pasirašė Ada Tar
vydienė iš Mažeikių, Rožė Kulie
šienė iš Vilniaus, Ramunė ir Ra
mūnas Bliudnikai iš Ročesterio,
NY, ir Aldona ir Steponas Kindu
riai iš Brookville, Md. Praneši
mus padarė ir su svečiais supa
žindino LN narė D. Keršienė.
— LN valdybos posėdis rugsėjo
14, ketvirtadienį, 7.30 v.v.
— LN informacinis susirinki
mas įvyks spalio 15, sekmadienį,
2 v.p.p. Vytauto Didžiojo menė
je. Darbotvarkė: slaugos namų ir
LN einamieji reikalai.
— “Lokio" svetainėje muziki
nė vakaronė — rugsėjo 29, penk
tadienį, 9.30 v.v. Programą atliks
Vaclovas ir Valdas.
— “Lokio” svetainei reikalin
gas bufeto tarnautojas-a. Besi
dominčius kviečiame prašymus
paduoti į Lietuvių namų raštinę.
Čia bus galima gauti išsamesnę
informaciją apie darbo valandas,
atlyginimą ir kitas sąlygas.
— Primename “Lokio” svetai
nės lankytojams apie čia turimą
pasiūlymų bei pageidavimų dėžu
tę. Jei kas turi naujų sumanymų,
kviečiame pasinaudoti šia dėžute.
— Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono
kredito
kooperatyvuose, arba
siųsti adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont.
M6P 1A6.

Anapilio muziejaus statybos
vajui aukojo: $300 — J. A.Z.
Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $300 — J. J. Zenkevičiai;
$200 — A. Z. Vaičeliūnai; $100
— M. Karasiejienė, J. N. Bud
riai, P. J. Gurkliai.
Šv. Jono lietuvių kapinėms
aukojo: $20 — L. Einikienė (a.
a. A. Krakaičio atminimui).

Telšių seminarijai aukojo:
$200 — S. E. Pusvaškiai.
A. a. Apolinaro Sakevičiaus
atminimui, Edas ir Vilija Kli
mai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $50.

A. a. Albinui Krakaičiui mi
rus, užjausdama jo žmoną Anitą, seserį Marytę Saliklienę
ir šeimą, brolį dr. Bronių Krakaitį, Albina Buragienė su šei
ma “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A. a. Apolinaro Sako atminimui
pagerbti laidotuvių metu “Trem
tinių grįžimo fondui" aukojo:
$100 - L. G. Matukai, Balicorp Ine.
direktoriai; $50 - Anapilio mote
rų būrelis, I. W. Dauginiai; $30 N. Merkelienė, B. Stalioraitienė;
$25 - L. Strumilienė, A. A. Valadkos, St. Matulevičienė, M. Elijošienė, A. Aperavičienė; $20 - V.
Paškus, A. Ledienė, G. V. Butkiai,
I. Vibrienė, M. Tamulaitienė, B.
Sapijonienė, G. Balčiūnienė, A.
Mikšienė, St. Šakienė, D. Zulonienė, Z. A. Stančikai, K. Kaminskie
nė, L. Daunienė, E. K. Šlekiai, U.
Bleizgienė, V. Balsienė, J. Pacevičienė, E. G. Kuchalskiai, V. Jasinevičienė, Č. B. Joniai, V. I. Ignaičiai, G. Ignaitytė, L. Gudinskienė, O. L. Rimkai, S. V. Aušrotai, J.
Paršeliūnas; $10 - P. Šimkienė, Ž.
Vidmantienė, I. Stasiulis, A. Gry
bas; $5-J. Petrauskas.
Aukas rinko M. Povilaitienė. Velionies šeimai, aukotojams ir rin
kėjai nuoširdžiai dėkoja šio fondo
globėja KLK moterų dr-jos
centro valdyba
A. a. Viktorijos E. Puniškienės
atminimui pagerbti laidotuvių
metu “Tremtinių grįžimo fondui"
aukojo: $50 - Anapilio moterų bū
relis; $40-N. J. Budriai; $25-J. B.
Danaičiai, A. J. Sungailos; $20 A. V. Vaitoniai, V. Jasinevičienė,
M. S. Bušinskai, M. G. Valaičiai,
D. Zulonienė, V. Paulionis, G. V.
Butkiai, P. V. Dalindos, A. Mik
šienė, G. Balčiūnienė; $10 - D. Vaidilienė, B. Sapijonienė; “Kovai su
vėžio liga" Lietuvoje aukojo: $30 A. Klemkienė; $5 - A. Puterienė.
“Tėviškės žiburiams" aukojo:
$10-1. Paškauskas.
A. a. Onos Indrelienės atminimui
pagerbti laidotuvių metu “Trem
tinių grįžimo fondui” aukojo: $10 B. Sapijonienė, M. S. Jokūbaičiai,
V. Morkūnas, V. Stukas, A. Vaičiū
nas; $5 - L. Pocienė. “Kovai su vė
žio liga" Lietuvoje aukojo: $50 G. S. Kuzmas;$20-E. H. Stepaičiai,
I. Augustinavičienė, E. S. Čepai;
$10 - B. J. Tamulioniai; $5 - B.
Norkienė.
Mirusiųjų šeimoms, aukotojams
ir rinkėjoms nuoširdžiai dėkoja KLK moterų dr-jos
centro valdyba
A. Vlado Šakalio atminimui pa
gerbti “Tremtinių grįžimo fon
dui" aukojo: $50 - E. Geldutienė.
Aukotojai nuoširdžiai dėkoja KLK moterų dr-jos
centro valdyba

Sibiro tremtinių vaikaičių
mokyklai “Lietuvių namai”
Vilniuje aukojo: $75 — V. Demikienė; $50 — F. V. Skrinskai, J. K. Žabai; $20 — K. Budrevičius, A. Genčius, V. Poš
kus; $10 — V. L. Sendžikai.
Nuoširdus ačiū už aukas, ku
rios pradžiugins į senolių že
mę sugrįžusį jaunimą. A.S.

Į St. Jean-sur-Richelieu, Que.,
kariuomenės bazę rugsėjo pra
džioje mokytis prancūzų kalbos
iš Rytų Europos atvyko 25 kariš
kiai: po 5 iš Vengrijos, Lenkijos,
Rumunijos, 4 iš Ukrainos ir po 2
iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos Artūras Balynas ir Arūnas Dudavičius. Jų kariški laipsniai šiuo
metu dar ne visai žinomi. Kursai
tęsis iki Kalėdų. Šioje bazėje mo
kytojaująs Arūnas Staškevičius
yra įpareigotas kursantus suvesti
su atitinkama tautine grupe, kad
nors savaitgaliais galėtų pabend
rauti su anksčiau į Kanadą atvyku
siais ir čia apsigyvenusiais tau
tiečiais B.S.

“Baltijos” stovyklavietėje rug
pjūčio 12 - 19 d.d. vyko stovykla,
kuriai vadovavo Romas Otto, Aud
ra Žurkevičiūtė ir Gilius Bulota.
Vytautas Ptašinskas buvo ūkvedys,
šeimininkavo Ramunė Bulotienė
ir Genovaitė Kudžmienė. Jauniau
siems vadovavo Daina Vasiliaus
kienė. Šiltas oras ir skaidrus Si
dabrinio ežero vanduo stovyklau
tojus gerai nuteikė. Lengvosios
atletikos varžybos išaiškino me
dalių laimėtojus. Šeštadienį sto
vyklą aplankė kun. Juozas Aranauskas ir atnašavo Mišias. Gai
la, kad stovyklautojų skaičius
nebuvo didelis.
Toronto “Atžalyno” šokėjai, dalyvavę tarptautiniame festivalyje Kuboje 1995.V.22-27. Nuotraukoje - Santa
Clara miesto kultūros centre
Nuotr. V. Vitkūno

Toronto Maironio mokykla

(40} LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

ir

lituanistiniai kursai

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8
Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

prasidės

1995 m. rugsėjo 16 d.
Registracija - 9 v.r.- 12 v.p.p.

“Our Lady of Peace” mokykloje,
(70 Mattice Avenue).

Tą dieną pamokos vyks nuo 9.30 iki 11.30 v.r.

Į \7aikų šventę__

1995 m. spalio 14-15 d.d.

Vietoje pamokų, visi mokyklos mokiniai dalyvauja Vaikų šventėje.
Prašome užsiregistruoti rugsėjo 16 dieną mokykloje.

Lietuviška radijo programa
“Tėvynės prisiminimai” nuo
š.m. rugsėjo 3 d. bus girdima
kiekvieną sekmadienį nuo 10
iki 10.30 v.v. iš radijo stoties
CHIN, banga 1540 AM Toronte.
Violeta SimanavičiūtėLaurinavičienė,
radijo programos vedėja

“Volungė” — Toronto lietu
vių choras, vadovaujamas mu
zikų Dalios Viskontienės ir Jo
no Govėdo, po vasaros atosto
gų ruošiasi pradėti choro dvi
dešimtmetį. Pirmoji šio ru
dens choro repeticija įvyks
penktadienį, rugsėjo 8, 7 v.v.,
Prisikėlimo parapijos patal
pose. Tolimesnės repeticijos
bus penktadieniais, 7 v.v., to
je pačioje vietoje. Visi buvę,
esantys ir norintys tapti volungiečiais yra kviečiami teirau
tis apie dalyvavimo sąlygas
pas Dalią Viskontienę (vaka
rais, tel. 416 762-8098). Per
1995-96 sezoną “Volungė” įra
šys naują muzikos rinkinį —
juostelę, kurį žada išleisti
1996 m. pavasarį; atliks savo
dešimtą metinį šv. Kalėdų pro
ga koncertą gruodžio 10 d., su
rengs trečią šokių “Rožių va
karą” vasario 10 d. ir savo gy
vavimo dvidešimtmečio kon
certą — vakarienę gegužės
11 d. A.N.

Muziejaus-archyvo vajui au
kojo A. Daniliauskas ir J. Dalmotas. Ačiū labai!
Valdyba
A. a. Laimutei Butėnienei
mirus, užjausdami vyrą Pet
rą Butėną ir dukrą Marytę su
šeima, Ada ir Valius Poškaičiai “Tėviškės žiburiams” aujojo $30.
A. a. Laimai Būtėnienei mi
rus, užjausdami jos šeimą ir
seserį Gražiną Stauskienę,
Markus ir Jūratė Ignatavičiai
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.
• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Kanados lietuviai sportininkai, dalyvavę V-tosiose pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, Krakių šventovėje
Nuotr. V. Baliūno

Metinė meno darbų paroda
parke įvyks rugsėjo 10 d., sek
madienį nuo 10.30 v.r. iki 5 v.
p.p. Springbank Art Centre,
Mississauga Rd., tuoj pat į
šiaurę nuo Dundas St., Mississaugoje. Apie 80 dailinin
kų bei rankdarbių specialis
tų bus išstatę savo darbus par
davimui. Gros orkestras, veiks
šiltų ir šaltų užkandžių bei
gėrimų kioskai. Daugiau infor
macijų teikia Lesley Nemr ar
Carole Fitzgerąld, tel. 905 8289151.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblis “Gintaras” po atosto
gų pradės naują veiklos sezo
ną. Studentų repeticijos pra
sidės rugsėjo 10, sekmadienį,
6.30 v.v. Lietuvių namuose.
Jaunių ir vaikų — rugsėjo 21,
ketvirtadienį, 6.30 v.v. Anapi
lio salėje. Vaikai priimami
nuo 8 metų amžiaus. Bus pra
dėta ruoštis šokių šventei, ku
ri įvyks 1996 m. liepos mėne
sį Čikagoje. Dėl informacijos
skambinti ansamblio vadovei
Ritai Karasiejienei tel. 905
279-9079. K.
“Atžalynas” Toronto tautinių
šokių ansamblis, pradeda re
peticijas ir šokėjų registraci
ją rugsėjo 12 d., 7 v.v. Toron
to Lietuvių namuose.
A. a. Aldona Jankaitienė,
Toronto Lietuvių namų ir
skaučių veikėja, mirė rugpjū
čio 28 d. Paliko sūnų Giedrį
ir dukrą Ramintą su šeimomis,
didelį būrį bendradarbių bei
bendraminčių ir nemažai ne
baigtų darbų. Apie tai kalbėjo
rugpjūčio 30 d. laidotuvių koplyčoje atsisveikinusieji —
p. Pocienė Lietuvių namų mo
terų būrelio vardu, T. Stanulis - LN valdybos vardu ir P.
Saplienė — skautų-čių. Mal
das prie karsto atliko Anapi
lio parapijos klebonas kun.
J. Staškus. Rugpjūčio 31 d.
velionė palaidota iš Lietuvos
kankinių šventovės Šv. Jono
lietuvių kapinėse šalia prieš
keletą metų mirusio savo vyro.

A. a. Aleksandras Kalūza
staiga mirė rugsėjo 1 d., su
laukęs 85 m. amžiaus. Velionis
torontiečiams ir kitų vietovių
lietuviams buvo labiausiai
pažįstamas kaip “Baltic ex
porting” steigėjas įstaigos,
kuri daugelį metų patarnau
davo visiems, kurie siuntė
siuntinius Lietuvon sovietų
varžomomis sunkiomis sąlygo
mis. Ta prasnie ši velionies
įstaiga atliko svarbų ryšių
su kraštu vaidmenį.
PASIŪLYMAS pensininkams. Atski
ras kambarys geroje, gražioje ap
linkoje arti ligoninės ir daktarų
gražiame Collingwoodo mieste.
Galime duoti pilną išlaikymą su
maitinimu. Dėl apžiūrėjimo skam
binti vakarais tel. 705 444-0826.

A. a. Antanas Braškys, išei
vijos lietuvių spaudos rėmė
jas, miręs Sudburyje, Ont.
1995 m. birželio 29 d., savo
testamentu “Tėviškės žibu
riams” paskyrė $5000. Čekis
gautas rugpjūčio 31 d. iš ad
vokatų įstaigos Wilkins & Wil
kins, Sudbury, Ont. “TŽ” leidė
jai dėkoja už auką ir reiškia
užuojautą artimiesiems. Ve
lionies palaikų pelenai palai
doti šalia motinos Panemu
nėje.
“Mažoji studija”, parengian
ti Lietuvos radijo programas
religiniais klausimais, fak
su atsiuntė ilgoką raštą apie
savo veiklą, kuriame išreiškia
ir padėką savo rėmėjams Ka
nadoje. Deja, gautasis teks
tas yra gerokai sužalotas —
kai kurios eilutės visai ne
įskaitomos. Dėl to šis raštas
negalėjo būti išspausdintas
“TŽ”. Tikimės, “Mažosios stu
dijos” vyr. red. V. Žukas atsiųs
nesužalotą tekstą.

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

Tel. 514 722-3545 FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.
Res. 514 256-5355

JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.
PETRAS ADAMONIS, C. /. B.

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.
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Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją

Mes ir toliau su malonumu teiksime aukščiausios klasės
patarnavimus bendruomenei. Todėl prašome naudotis mūsų bend
rovės paslaugomis. Laukiame paskambinimo dėl siuntinių pa
ėmimo iš jūsų namų.
Naujos kainos nuo š.m. balandžio 15 d. - $5.10 už kg plius $10 pristatymas.

VASAROS LAIKOTARPIU MES PRIIMAME SIUNTINIUS TIK VIENĄ
TREČIADIENĮ PER MĖNESĮ.
Nuo š.m. gegužės 31 d. mes priimame siuntinius šiomis
dienomis: birželio 28, liepos 26, rugpjūčio 30
nuo 9 v.r. iki 6 v.v.

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

SKAMBINKITE INFORmacuos ir aptarnavimo reikalais
BET KADA - 7 DIENAS

Lietuvos gen. garbės konsulas
Haris Lapas gavo iš CBC-SRC
1995 m. rugpjūčio 28 d. datuo
tą laišką, kurį pasirašęs žiniasklaidos viceprezidentas Mi
chael McEwen atsiprašo už pa
darytą klaidą Jack Granatstein
žiniose, teigiančiose, kad lie
tuviai yra buvę SS dalinių na
riai. Atsiprašymas oro bango
mis buvęs paskelbtas birže
lio 10 d., šeštadienį, 9 v. ryto.
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI
aukojo: $480 - a.a. Gritos Buntinienės laidotuvių proga (vardinis
aukojusių sąrašas skelbiamas at
skirai); $291.12 - A. R. Jankus,
Australija (iš viso 717.45); $200 - K.
Andruškevičius (iš viso $700), - Ka
raliaučiaus kr. mokykloms; $108 E. Žilius, Vokietija (iš viso $176.26);
$100 - Ant. Bumbulis (iš viso $570),
prel. dr. P. Gaida (iš viso $300),-Ka
raliaučiaus kr. mokykloms remti;
$80 - Rūta Voges-Žviliūtė, Vokie
tija (iš viso $392.93); $50-P. Vilutis
(iš viso $450), A. T. Gailius (iš viso
$260), Rūta Žugaraitė (iš viso $195);
$40 - Mažosios Lietuvos moterų
dr-ja (iš viso $690) - a.a Gritos
Buntinienės atminimui; $20 - V.
Aušrotas (iš viso $150).
Nuoširdžiai dėkojame už papil
domas aukas. Esame dėkingi Buntinų šeimai už aukų nukreipimą
į Mažosios Lietuvos fondą.

A. a. Gritos Buntinienės laido
tuvių proga (1995.08.02) Mažosios
Lietuvos fondui aukojo: $50 - Ir.
Meiklejohn, M. Kybrancienė, B.
Armstrong; $30 - G. A. Tarvydas,
V. G. Jocas, A. Masionienė, M.
Žyvatkauskas, $20 - J. Dičpetris, E. Bartminas, E. Pūkas, Ir. Delkus, M. A. Paulaitis, Maggie Essig
& family, C. & Eunice Ensley, J.
Trečiokas, A. Mikšys, E. Senkus,
V. Norvaišienė; $10 - J. Usvaltas,
B. Kasperavičius, G. Pamataitis,
A. Langas.
Nuoširdžiai dėkojame auko
tojams MLF valdyba

Toronto atžalyniečiai, susirinkę repeticijai beisbolo stadione, Santa Clara
mieste, Kuboje, kur jie dalyvavo tarptautiniame festivalyje 1995.V.22-27 d.d.
Nuotr. O Burzdžiaus
IEŠKOMA rusiškai kalbanti auklė,
kuri 6 dienas per savaitę gyven
tų kartu. Skambinti 905 881-8109.

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.
BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui,
tel. 416 760-7181.

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus
remonto darbus: • sienų • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply
telių • stiklo blokų • langų • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusių (interlocking) ply
tų. Dengiame stogus. Skambinti
Alvydui tel. 905-848-9628,
416-609-5108 (pager).

REIKALINGA auklė 6 dienom per
savaitę, kuri gyventų kartu bei
atliktų ir namų ruošos darbus.
Skambinti 905 738-8458.
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.

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.

VARTOTI DRABUŽIAI
• eksportui į Lietuvą urmu nuo

18

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

