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Nuopelnų dalybos
Sušokę kaimynai pastatė padegėliui trobą ir iškėlė 

vainiką. Pasidžiaugę ir pasivaišinę ėmė kalbėti ir ginčy
tis, kuris daugiau dirbo. Mat atliktas bendras darbas, bet 
kaipgi su nuopelnais?

S
tatiniai nesibaigia. Kiekvienam ir kasdien yra pro
gų prišokus ką nors bendrai gerovei padaryti. Pra
dedant šeima ir baigiant plačiąja Bendruomene 
reikėtų tik suktis, kad visur suspėtum tiesti savo pagal

bos ranką. Norintiems prisidėti prie bendrųjų darbų 
pasirinkimo sąrašas gana didelis. Tenka džiaugtis, kad 
per tuos pastaruosius penkis dešimtmečius išeivijoje 
tūkstančiai tėvynainių jungėsi tai vienur, tai kitur, savo 
polinkius bei gabumus skirdami bendriesiems lietuviško 
gyvenimo siekiams. Okupuotos ir kenčiančios tėvynės 
išlaisvinimo bei lietuvybės išlaikymo įsipareigojimai 
bendrųjų užduočių plane daugelį metų pagrįstai pirma
vo. Nūdien visi mato ir jaučia, kad vienas didžiųjų dar
bų atliktas - Lietuva laisva. Antroji užduotis - lietuvy
bės išlaikymas - niekada nesibaigianti, kol išeivija gy
vuos. Galima suprasti, kad tas nepabaigiamumas ir ne
tikrumas gal kiek ir gąsdina įsipareigojančius, ypač jau
nesniuosius, kurie tą tautinio išlikimo būtinybę laisviau 
aiškinasi. Bet tai jau atskiras klausimas. Šiandien dauge
lis sutinkame, kad yra ko pasidžiaugti galėjus prisidėti 
prie tėvynės išlaisvinimo. Bėgant metams pradedama 
jau ir skaičiuoti, kas, kiek ir kaip prie tos išlaisvinimo 
kovos prisidėjo? Tai labai sunkus ir painus klausimas, 
kurio iš tikrųjų nereikėtų nė kelti, juo labiau šiuo metu. 
Bet jis tai vienur, tai kitur iškyla.

P
RIE ŠIO klausimo nejungiant įvairių pasisakymų 
bei kritikų dėl medalių dalinimo už nuopelnus Lie
tuvos laisvinimo žygiuose, - iš esmės kertasi sklei
džiama nuomonė, kad Lietuvą išlaisvino vien tik Lietu

voje gyvenantys žmonės. Tai nevispusiškas balsas, kylan
tis arba iš visiško nežinojimo, arba - tyčinis su senąja 
priegaide, pagal kurią visi tie, kurie ne krašte gyvena, 
tampa nebereikšmingais tautos atskalūnais, o ypač tie, 
kurie anuomet pasitraukė į Vakarus. Sunku būtų nusta
tyti, kiek tokių ar panašių balsų laisvoje Lietuvoje skam
ba. Taipgi sunku būtų patikėti, kad toks pareiškimas dėl 
Lietuvos laisvinimo būtų tik vieno asmens išsigalvoji
mas. Tai apgailėtinas reiškinys. Tektų stabtelti ir rim
tai pagalvoti, ar ne per anksti aštrinam peilius geresniam 
kąsniui atsipjauti, kai briedis dar girioje. Pradėjus gin
čytis dėl nuopelnų, nesunku įsibėgėti net iki kaimo gat
vės karštų barnių, kai pritrūkus žodžių rodomi liežuviai. 
Nuopelnų dalybos šiuo metu - tai tik brangaus laiko eik
vojimas. Daug išmintingiau - žvelgti ateitin, nes toli gra
žu dar ne viskas padaryta, nors džiaugiamės nepriklauso
mybe. Reikia žvelgti ir labai atidžiai pasidairyti, ką dar 
bendrai gerovei galima būtų padaryti - išeivijoje vienaip, 
krašte kitaip. Smilkymasis būtais, nebūtais ar pagražin
tais nuopelnais gali labai lengvai atimi’ jėgas. O jas rei
kia taupyti, juoba, kad jas silpnina ir šiaip jau vis plūstan
čios įvairių negerovių bangos, paliečiančios kone visas 
gyvenimo sritis. Vienintelis tikras kelias - stiprėti ir, jei 
reikia, keistis. Kam rūpi skaičiuoti savo asmeninius 
nuopelnus, yra nesibaigiančių galimybių prisidėti prie 
bendrųjų siekių. Užmigimas ant laurų gali pražudyti ir 
įgytą nuopelningumą. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Teisinė advokatų pagalba
Kanados provincijos savo gy

ventojams turi valdžios lėšo
mis padengiamus advokatų 
paslaugos teismuose fondus. 
Jiems daugiausia lėšų išlei
džia didžiosios provincijos. 
Pastaraisiais metais visos Ka
nados mastu teisinei gyvento
jų pagalbai buvo išleista dau
giau kaip pusė bilijono dole
rių. Pagal gyventojų skaičių 
iš tos sumos Ontario provin
cijoje kiekvienam būtų tekę 
po 30 dolerių, o mažytėje Prin
co Edvardo saloje - tik po 5,3 
dolerio. Ontario advokatų nu
sivylimą šiuo fondu šiemet 
atnešė iškilęs didokas defi
citas. Naujosios Ontario kon
servatorių vyriausybės vyr. 
prokuroras Charles Harnick 
prisipažino, kad kai kuriems 
advokatams už jų teisines pa
slaugas neatsilyginta net po 
kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių.

Teisinės pagalbos fondo me
tinis deficitas jau yra pasie
kęs 62 milijonus dolerių. Tad 
advokatai pagrasino atsisaky
ti ir nepriimti jiems teisinio 
fondo paskirtų bylų. Teisinė 
Kanados ir jos provincijų sis
tema betgi yra įsipareigojusi 
kiekvienam teisiamajam parū
pinti jį ginantį advokatą. Tik 
turtingesnieji kanadiečiai pa
sirenka žymiausius brangius 
advokatus ir pasidengia jų są
skaitas. Prasidėjusį nesutari
mą sustabdė vyr. prokuroro 
Ch. Harnicko užtikrinimas, 
kad šiemetinės skolos advoka
tams už atliktas bylas bus su

mokėtos pagal jų susitarimą 
su kitomis Ontario vyriausy
bėmis. Tačiau sekančiais me
tais teisinio fondo išlaidas 
galbūt sumažins advokatų pa
sirašyta naujoji sutartis su 
konservatorių premjero M. Ha
rio vyriausybe.

Keistai atrodė žmogžudžio 
Paul Bernardo ilgai ruošta ir 
trukusi byla Toronte, labai 
išgarsinta spaudoj ir televi
zijoj. To dvi nepilnametes 
moksleives St. Catharines 
mieste su suokalbininke Karia 
Homolka pagrobusio, kelias 
dienas žiauriai prievartavu
sio ir pasmaugusio žudiko gy
nybai Ontario teisinės pagal
bos fondas išleido net 900.000 
dolerių. P. Bernardą, vieną 
žiauriausių žmogžudžių Ka
nados istorijoje, supjausčiu- 
sį vienos nužudytosios kūną 
ir cemento gabaluose įmetusį 
ežeran, gynė net du teisinės 
pagalbos fondo advokatai.

Kiti keli advokatai rūpinosi 
jo teisių apsauga ilgame bylos 
paruošime, nors pakankamai 
įrodomosios medžiagos buvo 
rasta kelių vaizdajuosčių įra
šuose. Jos taipgi pakankamai 
turėjo ir už sumažintą bausmę 
liudininke teisman įjungta žu
diko P. Bernardo buvusi suo
kalbininke ir žmona Karia Ho
molka. Kanada jau ilgą laiką 
neturi mirties bausmės, kurios 
šį kartą tikrai buvo nusipel
nęs jokio apgailestavimo teis
me neparodęs P. Bernardas. 
Jam buvo paskirta ilgiausia

(Nukelta į 9-tą psl.)

25 dieną. Iš dešinės: susisiekimo ministeris JONAS BIRŽIŠKIS, Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
(sveikina STASĮ BIRŽIŠKI-A. Biržiškos pusbrolį, ministerio tėvą) Nuotr. V. Naujiko

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Rusijos grasinimai ir gintaro paroda
KAZYS BARONAS-

Po Vokietijos krašto apsau
gos min. V. Ruhes viešnagės 
Vilniuje, Rygoje ir Taline Bal
tijos valstybių vardai vėl pla
čiai nuskambėjo vokiškoje bei 
angliškoje spaudoje. Pradžią 
rugsėjo 5 d. davė “Internatio
nal Herald Tribune” europi
nė laida, pranešdama iš Rygos, 
kad Rusija yra priešinga Balti
jos valstybių įsijungimui į 
Šiaurės Atlanto sąjungos (NA
TO) eiles. Rusijos užsienio 
reikalų viceministeris S. Kry- 
lov’as pasakė, kad Rusija su
tinka su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įsijungimu į Europos 
Sąjungą, nes ir ji mielai bend
radarbiauja su ja, bet baltie- 
čių narystė ŠAS gretose esą 
gresia Rusijos saugumui.

Atgarsiai spaudoje
Dar didesnį atgarsį rado rug

sėjo 8 d. B. Jelcino spaudos 
konferencija Maskvoje, kurio
je buvo taip pat paliesta Balti
jos valstybių klausimas. Di
džioji Vokietijos spauda pir
muose puslapiuose pranešė, 
kad toje konferencijoje buvo 
pateiktas raštu klausimas Jel
cinui: ar Rusijos kaimynės 
Lenkija bei Baltijos valstybės, 
atsižvelgdamos į Kaukazo įvy
kius, turi pagrindą ieškoti sau
gumo Vakaruose? Deja, B. Jel
cino spaudos sekretorius S. 
Medvedev’as to raštiško klau
simo Rusijos prezidentui ne
pateikė.

Liberalinis Miuncheno dien
raštis “Sueddeutsche Zeitung” 
rugsėjo 9 d. taip pat pirmame 
puslapyje rašė, kad keturios 
Europos valstybės pareiškė 
norą kuo greičiausiai įsi
jungti į ŠAS eiles. Susitikę 
Taline Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentai šią Vaka
rų sąjungą laiko svariausia 
saugos sistema Europoje. Tą 
patį pakartojo Vašingtone Len
kijos krašto apsaugos minis
teris V. Okonski.

Griežtas B. Jelcino balsas ir 
jo gąsdinimai karu Europoje 
įvairiai komentuojami vokiš
kos spaudos, tačiau vienin
gai išreiškiama ta pati nuo
monė, kad tai priešrinkiminė 
propaganda, norinti patenkin
ti ultranacionalistų norus. 
Juk 1995 m. gruodžio mėn. Ru
sijos parlamento rinkimai ir 
1996 m. - prezidento. Jo prie
kaištas — esą Rusijos niekas 
neprašė dalyvauti Bosnijos- 

Hercegovinos pasitarimuose! 
Kodėl Europai turi diktuoti 
užjūris, kodėl bombarduojami 
serbai?

Užmiršo Čečėniją...
Teisingai vokiečiai rašo, 

kad B. Jelcinas užmiršo Čečė
nijos bombardavimą ir tylėjo 
Vakarams puolus Iraką. Da
bar, kai Vakarai nori duoti 
apsaugą Rytų Europos valsty
bėms, B. Jelcinas tame įžiūri 
prasilenkimą ir nesiskaitymą 
su Rusija, laikant ją ne pirma
eile, o antraeile galybe. Vo
kiečiai tam duoda taip pat at
sakymą: be tvirto ekonominio 
pagrindo priklausyti prie pir
maeilių valstybių neįmanoma.

Kitaip reikia vertinti Jel
cino karo grasinimus tuo atve
ju, jeigu Rytų Europos valsty
bės bus įjungtos į ŠAS. B. Jel
cinas žino, kad Vašingtonas 
šio klausimo nelaiko pirmaei
liu, bet jis taip pat žino, kad 
jo Baltijos kaimynės į tai žiū
ri visu rimtumu.

Vokiečių televizijos komen
taruose buvo pažymėta, kad 
praplėtimas ŠAS į Rytų Euro
pą nėra nukreiptas nei prieš 
Rusiją, nei prieš kurią kitą 
valstybę. Priešingai, ŠAS rū
pinasi saugumu žemyne, neve
da jokių atsiskyrimo linijų. 
Esą ŠAS toliau laikysis pra
plėtimo principo, įjungiant 
Vidurio ir Rytų Europos vals
tybes į bendrą saugumo sistemą.

Gintaro paroda
Po Paryžiaus, Romos, Stock- 

holmo ir Vienos dalis Palangos 
muziejaus gintaro rodinių pa
siekė netolimo Heidelbergo 
Eberbaeho miestelį. Nustebau 
sužinojęs, kad po didžiųjų

Nach Paris, Rom, 
Stockholm und Wien 
in Eberbach:

Lietuvos gintaro parodos 
Vokietijoje sąlankos viršelis

Europos miestų Lietuvos “auk
sas” pasiekė tik apie 30,000 
gyventojų miestelį, o ne Vokie
tijos didmiestį. Pasirodo, kad 
tai nuopelnas čia gimusio Ro
naldo Miuncheno, einančio 
Vokietijos pasiuntinybėje Vil
niuje kultūrinio atstovo pa
reigas. Tad jo pastangomis ši 
paroda ir buvo perkelta į Ba- 
den-Viurtembergo krašto vie
tovę.

Jau įvažiavus į miestelį (tik
rovėje gydykla prie Neckaro 
upės), visur matomi skelbimai, 
kviečiantys aplankyti miesto 
muziejuje gintaro parodą, ku
rią vokiečiai teisingai pavadi
no “Die Traenen der Goettin 
Jūrate” - deivės Jūratės aša
ros. Sąlankoje paaiškinta, kad 
ašaros - tai Jūratės gintarėliai.

Ęėjimas - tik 3 markės. Lan
kytojas gauna sąlanką 4 psl. 
su Jūratės ir Kastyčio meilės 
tragedija bei plačiais ginta
ro ir jo reikšmės lietuviams 
paaiškinimais, parašytais Jū
ratės Senvaitienės ir Reginos 
Makauskienės.

Didelis Lietuvos žemėlapis 
puošia vieną parodos kamba
rio sieną (nežinia kodėl prie 
Vilniaus pridėdas dar “Wilna” 
vardas). Po stiklu išdėstyti 
auskarai, žiedai, šachmatų 
lenta, apyrankės ir kt., o pa
didintuose stikluose matosi 
gintare “užšaldyti” įvairūs 
vabzdžiai. Kambario sienas 
puošia Vilniaus, Aušros Var
tų, Vilniaus universiteto, arki
katedros, Kauno, Kuršių Ne
ringos didelės nuotraukos. Tai 
puiki Lietuvos turizmo propa
ganda, nes iš muziejaus patar
nautojų sužinojau, kad nuo 
liepos iki rugsėjo mėnesio 
gintaro parodą aplankė per 
6000 asmenų. Mano lankymo 
dieną du japonų ir prancūzų 
turistų autobusai buvo atvy
kę iš netolimo Heidelbergo.

Pagrindinės Eberbaeho gat
vės brangenybių krautuvės 
vienas langas buvo papuoštas 
gintaro dirbiniais su parda
vimo kaina. Prie dviejų ne
didelių kryželių prisegta 140 
markių kaina (tiek pat kanad. 
dol.), auskarai tarp 200-300 
markių, įvairi žiedų kaina.

Tai buvo tikrai maloni 100 
km savaitgalio kelionė Necka
ro upės pakrante, kurią iš abie
jų pusių juosia kalnuoti Oden- 
valdo miškai. Šias vietoves 
tikrai prisimena ir pokariniai 
lietuviai studentai, studijavę 
Heidelbergo universitete.

Prezidentas lankėsi 
Rumunijoje ir Turkijoje

Rugsėjo 18 d. Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
išvyko oficialiu vizitu į Ru
muniją, kur jis susitiko su pre
zidentu I. Iliescu ir ministe- 
riu pirmininku N. Vacaroiu, 
taipgi su atstovų rūmų bei se
nato pirmininkais. Pokalbiuo
se aptartos galimybės įsijung
ti į Europos organizacijas ir 
į ŠAS (NATO). Susitarta dėl 
pervežimų apribojimo (“tran
zito transporto kvotų”), dėl 
įvežamų prekių dvigubo ap
mokestinimo išvengimo ir dėl 
galimo bevizio režimo įvedi
mo.

Sekančią dieną nuvykęs į 
Turkiją, A. Brazauskas su
sitiko su prezidentu S. Demi- 
rell. Taip pat vyko delegaci
jų pasitarimai dėl bendradar
biavimo ekonomikos, kultūros 
srityse, pasirašytos sutartys 
dėl teisinės pagalbos ir kul
tūrinio bendradarbiavimo. 
Krašto apsaugos ministeris 
Linas Linkevičius pasirašė 
sutartį dėl ryšių ir bendra
darbiavimo karinėse mokymo, 
technikos ir mokslo srityse.

Pasirašyta Europos 
tarybos sutartis

Rugsėjo 14 d. Lietuvos am
basadorius prie Europos tary
bos Aurimas Taurantas pasi
rašė Europos sutartį prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį el
gesį ir baudimą bei du tos su
tarties protokolus. Kaip rašo 
ELTA, pagal šią sutartį suda
romas pasirašiusių kraštų at
stovų komitetas, įgaliotas ap
lankyti laisvės atėmimo vie
tas, teikti pasiūlymus teisiš
kai juose laikomų asmenų ap
saugojimui nuo kankinimų, 
žiauraus ar nežmoniško elge
sio. Tokio pobūdžio veikla pa
pildo apsaugos tvarką, numa
tytą Europos žmogaus teisių 
sutartyje. Pirmasis protoko
las leidžia prisijungti prie 
sutarties valstybes, kurios 
nėra Europos tarybos narės. 
Antrajame nustatytas komite
to sudarymas. Sutarties pasi
rašymas buvo vienas iš Lietu
vos įsipareigojimų prieš sto
jant į Europos tarybą. Lietu
va yra pirmoji Baltijos vals
tybė, pasirašiusi šią sutartį 
bei jos protokolus.

LDDP nariai skelbs pajamas
LDDP partijos nariai žada 

pranešti savo ir šeimos narių 
turtą ir pajamas, pagal frakci
jos valdybos sprendimą, ku
riame taipgi buvo priimtas 
pajamų pranešimo dokumen
tas, skelbia ELTA rugsėjo 14 
d. Nariai duomenis pateiks 
savanoriškai, nelaukdami kol 
bus priimtas visuotinis pa
jamų pranešimo įstatymas. 
LDDP frakcijos vicepirminin
ko Justino Karoso teigimu, 
šiuo dokumentu norima at
mesti “abstrakčius” kaltini
mus korupcija. Jo nuomone, 
pagrindinė korupcijos prie
žastis yra privatizacija už 
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B. Jelcino gąsdinimai dvelkia priešrinkimine propaganda 
Biržiškos grįžta į Viekšnius

Į paminklo atidengimo iškilmę suplaukė, kas tik galėjo 
Kai popiežius lankėsi Kryžių kalne 

Ilgas kelias iki leidimo iš vietos filmuoti iškilmes 
Vaizdai ir pamaldos tėviškėje

Senuoju žemaičių keliu - į Šv. Onos atlaidus Betygaloje
Politiniai rūpesčiai jaunimo stovykloje 

Hamiltoniečio įspūdžiai, pabendravus su jaunaisiais konservatoriais
Pirmoji lietuviška knyga

Tai tautos kultūros gyvenimo pradžia
Pogrindžio “Aušra” ir jos darbuotojai

Alytiškis kun. Lionginas Kunevičius nepabūgo sunkiausio kelio 
Tautos žymūnai išeivijoje

Pokalbis su istorike dr. Aldona V. Vasiliauskiene

čekius, pradėta ne dabartinės 
vyriausybės vadovo, bet anks
tesniosios. LDDP pirmininkas 
Gediminas Kirkilas patvirti
no, kad frakcija pritaria su
rengti seime diskusiją apie 
kovą su korupcija ir nusikals
tamumu.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) valdybos pir
mininkas Gediminas Vagno
rius privatizavimo tema pa
reiškė, jog pirmojo etapo ne
buvo, nors jau skelbiamas ant
rasis. Didesnė dalis (daugiau 
kaip 500 įmonių) pirminio pri
vatizavimo programoje numa
tyto valstybės turto buvo pri
vatizuota be jokių mokėjimų.

Sostinės biudžetas skoloje
Vilniaus vicemeras Ro

mualdas Sikorskis pranešė 
spaudai, kad miestas gavęs 
tik 46 milijonus litų iš pa
tvirtintų 350 milijonų, o savi
valdybę tebeslegia praėjusių 
metų biudžeto skolos. Nesu
mokėti mokesčiai siekia 45 
milijonus litų. Dėl lėšų sto
kos Vilniuje nieko neremon
tuojama, pradėtos statybos 
nebevykdomos. Kitų metų sos
tinės savivaldybės biudžetui 
reikalinga 1 bilijonas 200 mi
lijonai litų, tačiau nesitiki
ma tiek gauti.

Lietuvos laikysena dėl 
branduolinių ginklų

Kaip praneša BNS, Lietu
vos užsienio reikalų ministe
rijos laikysena dėl Prancūzi
jos atnaujintų branduolinių 
ginklų bandymų yra “pabrėžti
nai santūri”. URM politikos 
departamento direktoriaus 
Petro Zapolsko teigimu, “Lie
tuva kviečia visas branduoli
nes valstybes laikytis Nepla
tinimo sutarties principų ir 
kuo greičiau susitarti dėl 
branduolinių bandymų už
draudimo sutarties”. Derybos 
šiuo reikalu vyksta dabar Že
nevoje.

Susirūpinta Rusijos įtaka
Kaip rašo ELTA (rugsėjo 5 

d.), Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) pirminin
kas Vytautas Landsbergis tvir
tino, jog Rusijos užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojo 
S. Krylovo pareiškimas BNS 
agentūrai praėjusią savaitę 
aiškiai rodė pasipriešinimą 
Vakarų svarstymui Baltijos 
valstybių stojimo į ŠAS (NATO). 
“Tai iššūkis ne vien Baltijos 
valstybių suverenitetui, bet 
ir Vakarams”, pasakė Vyt. 
Landsbergis.

Rugsėjo 5 d. Estijoje posė
džiavęs Baltijos visumos užsie
nio reikalų ir saugumo komite
tas pasirašė pareiškimą, ku
riame tvirtinama, jog “Vakarų 
politinių sluoksnių požiūriai 
į Baltijos valstybių narystę 
NATO nepakankamai apibrėž
ti”. Komitete dalyvavo ketu
ri Lietuvos seimo nariai - Vyt. 
Landsbergis, Romualdas Ozo
las, Saulius Pečeliūnas bei 
Ričardas Žūrinskas. Komite-

(Nukelta į 3-čią psl.)



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1995. IX. 26 - Nr. 39 (2378)

j^TEVIŠKES ŽIBURIAI
THE LIGHT S OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada.
Tel. 905-275-4672. FAX 905-275-1336.

Canada Post Canadian Publications Mail Sales Product Agreement nr.1001760 
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, Vyt. Kastytis, R. Sakalaitė-Jonaitienė, 
Č. Senkevičius, G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $40, pusmetinė - $20, 
rėmėjo - $50, garbės - $60 (Amerikoj - JAV dol.) oro paštu - $115. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TŽ” administracijų. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendra
darbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st a. 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905-275-4672. 
U.S. office of publication, Lewiston, NY 14092. Membership fee: regular 
$40.00, supporter $50.00, honorary $60.00 per year. Second Class Postage 
paid at Lewiston, NY. US POSTMASTER: send address changes to: “Tėviškės 
žiburiai”, P. O. Box 1195 Lewiston, NY 14092. CANADA POST: send 
address changes to 2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3.
Printed in Canada. ISSN 0040-4063

Q KH IGIdlAMl GYVENIME Brolių profesorių ir visuomenės veikėjų Biržiškų paminklą Viekšniuose 1995 m. rugpjūčio 25 d. šventina Telšių 
vyskupas ANTANAS VAIČIUS su grupe kunigų Nuotr. V. Naujiko

Šv. Elzbietos seserų namus 
Aleksote liepos 6 d. pašventino 
Vilkaviškio vysk. Juozas Žemai
tis, MIC. Iškilmėse dalyvavo 
kun. K. Ambrasas, SJ, iš Kana
dos, kun. J. Kaminskas, OFM, ir 
iš Vokietijos seserys elzbietie- 
tės, padėjusios įrengti šiuos 
namus, kuriuose įsteigta ir se
nelių prieglauda. Pastarojoje, 
anot vyskupo; ras jaukią prie- 
bėgą vargų iškamuoti žmonės.

Pal. Jurgio Matulaičio atlai
dų aštuondienis įvyko 9-16 d.d. 
Marijampolėje. Į atlaidus atvy
ko 160 maldininkų iš Lenkijos, 
vad. vyskupo J. Wojtkowskio, ir 
Vokietijos Paderborno arkivys
kupas J. Degenhardt’as, lydimas 
aukštųjų dvasiškių. Svečiai ap
lankė Šiluvą, Kryžių kalną ir 
Vilkaviškio vyskupijos švento
ves, susitiko su jaunimu. Pa
grindines atlaidų Mišias liepos 
16 d. aukojo kard. V. Sladkevi
čius, arkivyskupas J. Degen
hardt’as, vysk. J. Žemaitis, MIC, 
vysk. J. Tunaitis ir Lenkijos El
ko vysk. W. Ziemba, kreipdama
sis į tikinčiuosius lietuvių kal
ba, kvietė palaikyti gerus kai
myninius santykius.

Lietuvos “Caritas” federaci
jos centro tarybos posėdyje 
liepos 28 d. Kaune dalyvavo 
pirm. vysk. S. Tamkevičius, vi- 
cepirm. kun. R. Grigas, gen. 
sekr. sės. A. Pajarskaitė, kiti 
vadovai bei viešnia iš Olandi
jos “Caritas” H. Vermaas. Ap
tarta atskirų vyskupijų finan
sinės paramos Olandijos “Cari
tas” įteikimo tvarka, svarstyti 
išvažiuojamųjų sesijų klausi
mai, pritarta mokymo ir ugdy
mo tarybos vadovės sės. V. Ja
navičiūtės kursų projektui.

Dr. Arvydo Žygo suorganizuo
toje išvykoje į Punsko kraštą 
rugpjūčio 10-16 d.d. dalyvavo 

Laidojant a.a. Alę Paškevičienę Notre-Dame kapinėse Otavoje 1995 m. rug
pjūčio 24 d., prie kapo visų vardu atsisveikina VYTAUTAS BALSEVIČIUS

PADĖKA
Mano mylimai žmonai

a.a. ALEI PAŠKEVIČIENEI
mirus 1995 m. rugpjūčio 21 d. Otavoje, Elizabeth Bruyere ligoni
nėje, man tebesant tik po operacijos kitoje Queensway-Carleton 
ligoninėje, pergyvenau tikrai sunkias valandas. Velionės vienin
telę sesutę Mariją Macevičiūtę, gyvenančią Hamiltone, Ont., 
dėl jos silpnos sveikatos prašiau nevažiuoti (Otavą. Taip mudu 
velionės artimiausieji asmenys negalėjome net palydėti jos į 
amžinojo poilsio vietą.

Tačiau Aukščiausiojo valia, netrūko nepaprastai kilnios 
širdies žmonių, ypač Sofijos ir Vytauto Balsevičių, kurie atliko vi
sas reikalingas paslaugas su didžiausiu rūpestingumu, ypač Sofi
ja, kuri praleido su velione paskutines valandas ir minutes, lankė 
ją ligoninėje, išklausė jos paskutinius, net mažiausius, pageida
vimus ir pasistengė viską išpildyti. Ačiū, miela Sofija, už tai.

Tik mudu, likę gyvi, velionės artimiausieji, tariame nuoširdų, 
lietuvišką, krikščionišką ačiū visiems broliams ir sesėms lietu
viams čia Otavoje, taip pat buvusiems otaviškiams Toronte ir 
kitur su kilniaširdžiu kun. dr. Viktoru Skilandžiūnu priekyje už jūsų 
paslaugas, maldas, aukas Kanados lietuvių fondui, užuojautas 
ir atjautimą.

Brangiausioji Alė, ilsėdamasi jau Ramybėje, tikriausiai visa 
tai žino, ir jos vardu galima visiems tik tarti: “Ramybė visiems 
Jums ir iki pasimatymo amžinybėje”. Albinas - Otavoje ir

Marija — Hamiltone

34 Lietuvos ateitininkų fede
racijos atstovai — vyresnieji 
moksleiviai bei studentai iš 
įvairių Lietuvos mokyklų, ka
talikų jaunimo organizacijų 
kapelionas kun. Robertas Gri
gas, Marcinkonių etnografinis 
ansamblis ir V. Pavilionienės 
vadovaujamas ansamblis. Išvy
kos metu išvykos dalyviai su
sitiko su Lenkijos lietuvių vei
kėjais, aplankė Vygrius, Suval
kus, Seinuose meldėsi prie vys
kupo A. Baranausko koplyčios, 
dalyvavo koncertuose ir Mišio
se, aukotose ant Eglinės pilia
kalnio, Žolinės atlaiduose, ap
lankė “Aušros” redakciją ir lei
dyklą. Ateitininkai klausėsi 
Punsko kultūros darbuotojų pa
skaitų. Gilius įspūdžius pali
ko bendravimas su vietos žmo
nėmis, jaunimas išgyvenęs “tik
ros Lietuvos” patirtį, stebėję
sis vietos jaunų žmonių santū
rumu. Išvykos dalyviai liko dė
kingi Punsko krašto žmonėms, 
Lenkijos lietuvių bendruome
nės pirmininkui Sigitui Paran
sevičiui, Kovo 11-tosios gim
nazijos direktorei Marytei Čer- 
nelienei, mokytojams, savival
dybės pareigūnams ir kitiems 
šio krašto lietuvių veikėjams.

Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas pokalbyje Lietuvos ra
dijui rugpjūčio 21 d. padėkojo 
kun. Vaclovui Aliuliui ir jo va
dovaujamai grupei, parengusiai 
religinių bendrijų ir bendruo
menių įstatymo projektą, kuris 
gali būti seimo priimtas šio ru
dens sesijoje. Prezidentas prie
kaištavo kai kurių ministerių 
vadovaujamoms grupėms dėl 
susitarimų su Vatikanu projek
tų vilkinimo ir pareiškė, kad 
valstybės ir Katalikų Bendri
jos santykiuose principinių ne
sutarimų nesą.

(Žinios iš leidinio “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje”)

Biržiškos grįžta į Viekšnius
1995-ųjų rugpjūčio 25-oji ir 26-oji - paminklo atidengimo iškilmių dienos

Mielai sesutei

a.a. JUSTINAI ANDRAŠIŪNIENEI
mirus Lietuvoje,

ANTANINĄ ASMENAVIČIENĘ, LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ, 
SOFIJĄ RAKŠTIENĘ ir OLĘ STEPONAVIČIENĘ 
nuoširdžiai užjaučiame -

A. G. Skaisčiai, 
Grimsby, Ont.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 

Vilnius

“Po daugel metų / vėl į Viekš
nius grįžot, / ir gal nebeišei- 
sit niekada?” — Akmenės ra
jono laikraštyje “Vienybė” ra
šė Irena Žiurauskienė eilėraš
tyje “Biržiškoms”.

Trijų Biržiškų, trijų profe
sorių grįžimo — paminklo ati
dengimo — diena Viekšniams 
tapo didelės iškilmės diena, 
išjudinusi miestelio žmones, 
sutraukusi iš rajono, Mažei
kių, Kauno, Vilniaus ...

Šventovėje
Šv. Jono Krikštytojo šven

tovė, atstatyta po Pirmojo pa
saulinio karo, pasitiko šviesi, 
pakili, su saulės lopinėliais, 
krintančiais per vitražų stik
lus ant lakuotų medžio grindų, 
su lengvutėlėm, grakštutėlėm 
bruknienojų Sakelytėm suver
tom į pynes, pakabintam palu
bėje. Nuo Žolinės pasiliko, 
laukė, kilo ir leidosi, leidosi 
ir kilo lyg švytruojančios 
kregždės.

Atitiko nuotaiką pamokslas, 
pasakytas mons. Kazimiero 
Gaščiūno iš Telšių seminari
jos. Kupinas krikščionišku
mo, kvietimo, linkėjimo iš
bristi iš nesutarimų į vienybę, 
darną jis buvo pagrįstas pa
vyzdžiais, paimtais iš praei
ties, valstybės kūrimosi (1918 
m. Lietuva kilo iš baisių griu
vėsių, kareivėliai apskarę, 
bet viešpatavo vienybės jaus
mas), Vaižganto atsiminimų 
(ėjau kur liepė, neklausda
mas, kas liepė, kad tik tėvy
nės labui, visuomenės reika
lui), Justino Marcinkevičiaus 
poezijos eilučių, žmogaus pri
gimties išmanymo. (Mišias at
našavo vyskupas A. Vaičius, 
giedojo — Akmenės kultūros 
namų choras; dirigentė — Ju
lija Draudikienė).

Bylojantis granitas
Paminklas (autorius kau

nietis Č. Pečiukas) iškilo buvu
sioje turgaus aikštėje, viena
me jos krašte, dailiai sutvar
kytame, apsodintame, ap
šviestame. Aukšto (6 m) pilko 
granito paminklas; šešiasie- 
nis, plokštumos padalytos 
trims sūnums, tėvams ir pa
minklo kūrėjų įrašui.

Viršūnę puošia Viekšnių 
herbas su karūna, apačioje 
nemaži bronzos portretiniai 
bareljefai. Pradedama nuo 
vyriausio sūnaus Mykolo (po 
bareljefu įrašas su datomis 

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954

— 1882-1962 — svarbiausiais 
veiklos duomenimis: Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus universi
teto rektorius, Vasario 16- 
osios akto signataras ir t.t). 
Už Mykolo, einant aplink į de
šinę, Vaclovas (1884-1956; Vy
tauto Didžiojo ir Vilniaus uni
versitetų bibliotekos direkto
rius, lietuvių kultūros istori
kas ir t.t). Toliau tėvų barel
jefai: Elzbieta (1858-1938; mu
zikos mokytoja, profesorių 
motina).

Senųjų Biržiškų bareljefus 
perskiria plokštuma su įrašu: 
skulptorius Č. Pečiukas, archi
tektas R. Palukaitis 1995 m. 
Penktoje plokštumoje barel
jefas tėvo, Antano Biržiškos 
(1855-1922; Viekšnių krašto 
gydytojas, profesorių tėvas). 
Paskutinėje, šeštoje, plokš
tumoje bareljefas jauniausio 
sūnaus, Viktoro (1886-1964; 
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
universitetų profesorius, ma
tematikas ir t.t.).

Aukotojai
Paminklas pastatytas visuo

menės ir Respublikos vyriausy
bės lėšomis. Jos pradėtos rink
ti Biržiškų draugijos pastan
gomis 1991 m. Vyriausybė pa
minklui skyrė 50,000 Lt. Au
kojo mokytojai, gydytojai, ki
tų specialybių žmonės. Gal ne 
vieno paaukotą litą galima 
lyginti su Biblijos našlės au
ka. Nestigo supratusių pagar
bos Biržiškoms būtinybę — 
juk toji pavardė “ne tik Viekš
nių miestelio pasididžiavi
mas, bet ir nuostabus reiški
nys Europos kultūros istori
joje”. (Tai Biržiškų komisi
jos pirmininko R. Pavilionio, 
Vilniaus universiteto rekto
riaus, žodžiai). Spaudoje ne
teko aptikti sąrašo — nei ilgo, 
nei trumpo — su išeivijos lie
tuvių aukotojų pavardėmis.

Didelis sujudimas
Viekšniuose penktadienio 

priešpietę vyko reta šventė, į 
kurią suplaukė, kas galėjo, 
pajudėjo: su vaikais, seneliais, 
invalidais, ir lipo, stojo, kur 
aukščiau*— ant kopėčių, stogų, 
laiptelių, kad tik pamatytų, 
išgirstų. Miestelin atėjusią 
istorinę dieną pagerbė Lie
tuvos prezidentas, vyskupas 
A. Vaičius, ministeris J. Bir- 
žiškis, rektoriai R. Pavilio
nis, B. Vaškelis, profesoriai, 
seimo nariai V. Landsbergis, 
A. Sakalas, Biržiškų paminklo 
komisijos, draugijos nariai, 
svečiai iš Vilniaus, Kauno ir 
kitur.

Paminklą atidengė prezi
dentas A. Brazauskas. Trum
pame žėdyje išreiškė pagarbą 
didiems Biržiškų giminės vy
rams, padėkojo viekšniškiams 
už įdėtą darbą, pakvietė su
simąstyti prie paminklo, ku
ris turėtų priminti, kaip svar
bu stoti į darbą už Lietuvą. 
Vyskupas A. Vaičius, padėko
jęs pakvietusiems iškilmėn 
giminėms, paminklą pašventi

AfA 
MALVINAI JUZUMIENEI

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą KAZĮ ir visus
gimines Lietuvoje -

Vitas ir Lori Savickai

na. Biržiškų paminklo komi
sijos pirmininkas R. Pavilio
nis kreipėsi pirmiausia į jau
nimą, pabrėždamas, kaip svar
bu laikytis šaknų, ypač dabar, 
kai veržte veržiamės į Europą.

A. Sakalas, atkreipęs dėme
sį, kad šeima, davusi Lietuvai 
tris profesorius, yra retas da
lykas, matyt, būdingas tik že
maičiams, pamini net vieno
das brolių politines pažiūras 
(du socialdemokratai, trečias 
nerodęs aktyvumo politikoje), 
jų sugyvenimą, kuris galėtų 
būti geras pavyzdys šiandien 
Lietuvos politikams.

Seimo narys V. Landsber
gis kėlė tautinį tėvų susipra
timą: užuot darę karjerą sve
tur (tėvui siūlyta likti Mask
vos universitete, ruoštis pro
fesūrai), pasirinko Viekšnius, 
kur praleido visą gyvenimą, 
savo darbu įspaudė šviesų 
pėdsaką žmonių atminime, ne
užpustytą iki šiol.

J. Biržiškis pasveikino vi
sus susirinkusius giminės var
du. (Apie profesorių giminys
tę su ministerių š. m. kovo 9 d. 
laiške iš Los Angeles rašė 
viekšniškei Sofijai Aleksand- 
ravičiūtei-Navickienei Myko
lo duktė Marija Mina Žyman
tienė: “Jonas Biržiškis yra ar
tima mūsų giminė”. Jis “mūsų 
tėvo pusbrolio Stasio, daly
vavusio iškilmėse, sūnus”. Iš 
laiško taip pat matyti, kad “mi
nisteris Jonas Biržiškis (...) 
pakvietė mus visus į Biržiškų 
paminklo pašventinimą Viekš
niuose”.)

Prie paminklo kalbėjo taip 
pat Vytauto D. universiteto 
rektorius B. Vaškelis, K. In
ta, rajono meras, Č. Pečiukas
— paminklo skulptorius, gie
dojo ansamblis.

Pranešimai ir pranešėjai
Penktadienio popietė ir 

šeštadienio didžioji dalis ati
teko konferencijai “Viekšnių 
kraštas ir profesoriai Biržiš
kos”. Neaplaidžiai paruošta 
ji džiugino pranešimų (jų bu
vo vos ne 20) profesionalumu, 
dalykiškumu, kultūra bei... 
klausytojų skaičiumi. (Nema
ža mokyklos salė buvo apypil
nė).

Pradėjęs konferenciją R. 
Pavilionis pavadino ją tauria, 
išreiškė viltį, kad Biržiškų 
vardas ugdys mūsų, ypač jau
nosios kartos, tikėjimą tau
tos gyvybingumu ir kūrybingu
mu.

Po jo, pirmininkavęs A. Ty
la, Istorijos instituto direk
torius, istorijos m. daktaras 
savo pranešime “Tėvas Anta
nas ir sūnus Mykolas Biržiška
— Maskvos universiteto stu
dentai”, paminėjo, kad per 
1897 m. gyventojų surašymą 
užsirašė Biržiškiukai. Pasi
rodo jie, tuomet Šiaulių gim
nazijos mokiniai, tautybę nu
rodė kiekvienas kitokią. Vy
riausias Mykolas užsirašė len-

(Nukelta į 3-čią psl.)

AfA
JUSTINAI ANDRAŠIŪNIENEI

mirus Lietuvoje,
seseris gyvenančias Kanadoje - SOFIJĄ RAKŠTIENĘ, 
ANTANINĄ ASMENAVIČIENĘ, ALEKSANDRĄ STEPO
NAVIČIENĘ, LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

L. Morkūnienė
G. B. Trinkai ir šeima

AfA
JUSTINAI ANDRAŠIŪNIENEI

mirus Lietuvoje,

seseriai SOFIJAI PAKŠTIENEI, jos šeimai bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

ir kartu liūdime -

K. L. Meškauskai J. z. Rickai
L. E. Klevai A. A. Erštikaičiai
B. B. Venslovai V. J. Pilkauskai

A. Kšivickienė

PADĖKA
AfA

ALBINUI KRAKAIČIUI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už 
maldas laidotuvių namuose, atlaikytas Mišias ir palydėji
mą į Šv. Jono lietuvių kapines.

Dėkojame karsto nešėjams ir L. Marcinkutei už gie
dojimą Mišių metu. Ačiū p.p. Mačiams už skanaus mais
to pagaminimą, draugėms ir ponioms už skanius pyragus.

Ačiū giminėms, draugams, pažįstamiems ir kaimy
nams už gėles, užprašytas Mišias, pareikštas užuojau
tas ir ypač už palydėjimą įamžino poilsio vietą.

Jūsų parodytas nuoširdumas palengvino mūsų skaus
mą ir liūdesį.

Visų artimųjų vardu -
žmona Anita

PADĖKA
Mūsų mylima Motulė ir Močiutė 

a.a. ONA INDRELIENĖ
mirė 1995 m. rugpjūčio 20 d.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto Prisikėlimo parapijos 
kunigams už maldas laidotuvių koplyčioje, atnašautas 
Mišias šventovėje ir velionės palydėjimą į amžino poilsio 
vietą. Ačiū D. Viskontienei už giesmes Mišių metu ir D. Radt- 
kei už palydą vargonais.

Dėkui visiems, dalyvavusiems atsisveikinimo vakare 
laidotuvių namuose. Ačiū papuošusiems karstą gėlėmis. 
Niekad nepamiršime tų jautrių žodžių, kuriais su mūsų 
brangia a.a. Motule atsisveikino A. Vaičiūnas Kanados 
lietuvių bendruomenės vardu ir D. Keršienė Toronto skautų- 
čių vardu.

Su dėkingumu prisiminsime visus, kurie lankė velionę 
Slaugos namuose, užprašė Mišias ir jos atminimui pagerbti 
aukojo “Tremtinių grįžimo fondui” bei “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje draugijai”.

Ačiū už paguodą žodžiu, raštu, šiltu rankos paspau
dimu. Jūsų visų nuoširdumas palengvino mums sunkią 
netekties valandą.

Birutė, Jonas, Kevin ir Kirk Lenard

PADĖKA
AfA

STASEI KALŪZIENEI-NORKIENEI ir 
ALEKSANDRUI KALŪZAI 

netikėtai iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijos klebonui kun. 
J. Staškui už velionių lankymą ligoninėje, maldas 
laidotuvių koplyčioje bei atlaikytas Mišias.

Dėkojame visiems, išreiškusiems mums užuo
jautą žodžiu ir spaudoje, atsiuntusiems gėles, užpra
šiusiems Mišias, aukojusiems “Tremtinių grįžimo fon
dui”, “Vaiko tėviškės namams”, “Tėviškės žiburiams” 
ir Anapilio keltuvo vajui velionių atminimui.

Ačiū solistėm Jane Martin, L. Marcinkutei ir D. 
Radtkei už giedojimą Mišių metu, J. Gurklienei ir B. 
Stanulienei už paruoštus laidotuvių pietus ir visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse.

Nuliūdę -
sūnus Algirdas Norkus su šeima



Kai popiežius lankėsi Kryžių kalne
Ten dalyvavusio kanadiečio nuotykiai, prisiminti metinių sukakties proga (1993.IX.7—1995.IX.7)

SV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II, lydimas kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus bei kitų pareigūnų, Lietuvos Kryžių kalne 1993 m. rugsėjo 7 d.

Vaizdai ir pamaldos tėviškėje
Po 60 metų šv. Onos atlaiduose Betygaloje

KĘSTUTIS DUBAUSKAS, 
Kalgaris

Ginkluoti sargybiniai
Netoli Šiluvos mums kelią 

pastojo ginkluotas kareivis. 
“Atsiprašau, bet dabar visi ke
liai į Šiluvą uždaryti. Mat ren
giamasi Šv. Tėvo atvykimui. 
Pi-ašom grįšti atgal.” Aš, išli
pęs iš automobilio, pradėjau 
aiškinti iš kur esu atvykęs ir 
nežinau ar vėl teks į tėvynę su
grįžti. Į jo ranką įdėjau ke
lias sagutes su Lietuvos ir Ka
nados vėliavomis. “Nežinau, 
paskambinsiu.” Paėjęs į šoną 
su kažkuo kalbėjosi telefonu. 
Baigęs pasikalbėjimą, šypso
damasis sugrįžo prie mūsų. 
“Leidžiama, jums kitas sargy
binis mieste parodys kur pa
statyti automobilį. Viso gero.” 
Su pagarba atsisveikino ka
riškis.

Šiluvoje mus pasitiko poli
cininkas. “Prašom sukti deši
nėn už šito balto pastato, ten 
jums parodys kur pastatyti au
tomobilį.” “Ačiū”, atsakom.

Pasukę už namo kampo, pa
matėme užtvaras. Viena jų bu
vo greit atidaryta jauno ugnia
gesio, kuris parodė mums vie
tą. Išlipęs iš automobilio aki
mis apžvelgiau kiemą. Keistas 
mišinys: gaisrinė mašina, du 
šarvuoti lengvo tipo tankai. 
Kelios mašinos su kulkosvai
džiais. Kieme maišosi gerai 
nusiteikę ugniagesiai, karei
viai ir policininkai. Ant sto
go keli vyrai vaikšto gerai ap
siginklavę.

Priėjęs vienas policininkas 
parodė į duris. “Per čia išei
site į mietelį ir per čia sugrį
šite pasiimti savo automobilio. 
Viduje yra valgykla, kainos ne
pigios. Laimingai.”

Valgykla buvo pilna žmonių, 
nes jau buvo pietų metas. Pa- 
sūliau giminėms pirma pasi
žvalgyti po miestelį, o po to 
galėsime pavalgyti. Visi suti
ko ir išsisklaidė savo keliais. 
Aš, aplankęs Apsireiškimo 
koplyčią, pasukau Šiluvos 
šventovės link. Čia per šven
torių skubinosi dvi senutės su 
blizgančiais žibintais, o jas 
stebėjo dvi aukšto ūgio polici
ninkės. Įeinu į šventovę ir ap- 
stulbstu nuo žmonių šūkavimo: 
“Ne čia - pakelk aukščiau! 
Šviesa čia negerai. Na, čia 
jau gerai.” Paklausiau. Laip
tai statūs ir pilni visokių elekt
rinių laidų. Prislinkau prie

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tas susirūpinęs, kad vėl pra
dedama kreipti didesnį dėme
sį į Rusijos nuomonę, nors 
Vakarai ne kartą tvirtino, jog 
Rusija Baltijos valstybių na
rystės ŠAS (NATO) klausimu ne
turės veto teisės.

Demonstracija prieš 
vyriausybę

ELTA praneša, kad rugsėjo 
14 d. Vilniaus Nepriklausomy
bės aikštėje susirinko daugiau 
kaip 3,000 žmonių, reikalau
jančių, kad Lietuvos vyriau
sybė, seimas ir prezidentas at
sistatydintų. Nutarta sudaryti 
visuomenės tribunolą ir pra
dėti apkaltinimo procesą. De
monstraciją surengė Lietuvos 
indėlininkų teisių gynimo ini
ciatyvinė grupė ir Lietuvos 
pensininkų ir invalidų gyni
mo komitetas. Prezidentui, 
seimui ir vyriausybei bus 
įteikta 22 punktų rezoliuci
ja. Dalyviai pareiškė, kad Lie
tuvoje vykdoma ekonominė 
politika yra ekonominis geno
cidas. RSJ 

televizijos aparatų. “Šviesas!” 
-kažkas sušuko. Šventovės vi
dus sušvito visu savo grožiu.

Lauke lynojo. Pasukau gra
žiai gėlėmis išpuoštu naujai 
padarytu iš medžio šaligatviu. 
Pagal jį buvo išsirikiavusios 
pardavėjų būdelės. Maniau gal 
pavyks ką nors rasti prisimini
mui. Deja, nieko, išskyrus 
brangias dešreles bei gėrimus. 
Kai kurie pardavėjai pamatę 
mane filmuojant, užsidengė 
veidus arba pasitraukė už bū
delės.

Valgykloje
Pamatęs savo gimines prie 

valgyklos, nuskubėjau prie jų. 
Restorane pasirinkom stalą 
prie lango. Atėjo mergina šyp
sodamasi ir paklausė, ką norė
tume valgyti. Pasakiau, kad at
vykau iš Kanados patikrinti, 
ar dar lietuviai moka gerai 
virti. Ji nusijuokė ir paėmė 
mano užsakymą vartydama an
takius. Užsakiau lėkštę šal- 
tibarščių, šutintų kopūstų su 
dešra ir bulvinių kukulių su 
spirgais. Išskyrus šaltibarš- 
čius, visa kita turėjau dalin
tis su giminėmis. O skanu buvo!

Šiauliuose pas kleboną
Atsikėlęs pažiūrėjau pro, 

langą - lynoja. Tas lietus tik
rai man pradeda įkyrėti, bet 
ką padarysi, dešimtą valandą 
reikia būti Šv. Petro ir Povi
lo klebonijoje atsiimti bilie
tus į Kryžiaus kalną, kur Šv. 
Tėvas Jonas-Paulius II atna
šaus Šv. Mišių Auką.

Atėjus netrukus pasirodė ir 
klebonas. “A, tai Jūs svečias 
iš Kanados, kuris nori būti 
arčiau Šv. Tėvo?” Paspaudėm 
viens kitam ranką. “Prašom 
prisėsti.” “Ačiū”. Sėdam. “Mat 
aš noriu šį įvykį nufilmuoti.” 
“Nežinau, ar tai galima. Atsi
prašau, eisiu į savo kabinetą 
ir bandysiu sužinoti.” Po kiek 
laiko sugrįžo susirūpinusiu 
veidu ir su maišeliu rankoje. 
“Skambinau į Šv. Tėvo sargy
bos štabą, kalbėjau su virši
ninku - ir jis nieko nežino apie 
filmavimą. Prašė, kad ateitu
mėte pas jį pasikalbėti.” “Na, 
tad einam, reikia pabandyti”, 
pasakiau aš. “Labai ačiū, kle
bone, už jūsų pastangas.” “O, 
tai niekis, neužmirškite savo 
bilietų, na, o šį maišelį nusi
neškite prie kalno. Ten Šv. 
Tėvas palaimins, kas jame yra, 
užteks visiems.”

Pas komisarą
Pakliuvome į niūrius polici

jos pastato koridorius. Vyrai 
bėgioja į visas puses. Giminai
tis vienam iš jų padavė klebo
no raštą. “A, tai jūs ieškote 
gerb. komisaro; jo raštinė gale, 
durys dešinėje. Eilė, reiks pa
laukti.” Vyrukas nusiskubino 
savo keliais. Žodis “komisa
ras” per mano kūną perbėgo 
dideliu šiurpu. Ar jie dar to
kie, klausiu save. Einam prie 
durų, ten jau laukė kokie še
ši policininkai. Beieškant vie
tos kur atsistoti atsidarė kabi
neto durys, pasirodė plikagal
vis ir vėl greit dingo už jų. Po 
minutės ar kitos duryse pasiro
dė jaunas, gero sudėjimo, uni
formuotas vyras. “Prašom į vi
dų. Jūs iš Kanados?”, kreipiasi 
į mane paimdamas revolverį ir 
uniforminę kepurę nuo kėdės. 
“Taip,” atsakiau. “Prašom pri
sėsti,” parodo į minkštas kė
des. Visi trys atsisėdom. “Jūs, 
jei gerai suprantu, norite fil
muoti popiežių iš savo vietų?” 
“Taip,” atsakiau. “Tad kodėl 
jūs nebuvote vakar vakare po
sėdyje, kuriame svarstėme pa
skutinius Šv. Tėvo apsaugos 
klausimus?” “Kad nežinojo
me,” nustebęs atsakiau. “Mat 

jūs būsite labai arti prie po
piežiaus, ir toks klausimas vi
siškai neiškilo. Paskambinsiu 
Kaunui.” Skambina. “Ir jie nie
ko nežino.” Dar rankoje ragelį 
laikydamas lyg sau ar mums 
sako: “Skambinsiu į Vilnių.” 
Padeda ragelį. “Jų visos lini
jos užimtos.”

Komisaro sprendimai
Kabinete koks tuzinas te

lefonų ir visi užimti. Vyrai 
išeina ir įeina, vis skubėdami. 
Visą eigą sekame su įdomumu. 
Įeina pastorėjęs ir plikagalvis 
vyras. “Pone komisare, aš tu
riu savo vyrams tik 80 lietpal
čių, o tokiam ore man reikia 
virš dviejų šimtų.” “Žinai kur 
yra valstybinis sandėlis. Eik 
ten ir pasiimk kiek tau reikia.” 

Ateina kitas. “Gerbiamas ko
misare, aš turiu labai didelę 
bėdą.” “O kas yra?” “Neturiu 
užtektinai žmonių apsaugoti 
visus skersgatvius, pro kuriuos 
Šv. Tėvas pravažiuos.” “Apsi
ėmei, tai žiūrėk, kad nė vie
nas žilas plaukas nenukristų 
no jo galvos,” griežtai pasakė 
viršininkas. Čia jie garsiai ir 
pašnibždomis viens su kitu ta
rėsi.

Galų gale viršininkas pasi
suko į mūsų pusę. Sukrutau. 
Bet jis vėl buvo pertrauktas 
to įkyraus žodžio. “Tamsta 
komisare, bėda su keliais, kur 
popmobilis važiuos. Bandėm 
žvyro atvežti, bet sunkveži
miai klimpsta ir turime bėdą 
juos ištraukti. Kas daryti?”, 
prakaituodamas baigė savo 
pranešimą. “Sumažink apva
žiavimo akiratį, parink sau- 
sesnius kelius, o pakeitimo 
planą tučtuojau pristatyk man. 
Gerai?” “Žmogelis atidavė pa
garbą ir dingo už durų.

Leidžia filmuoti
Pagaliau viršininkas prabilo 

į mus: “Atsiprašau, kad aš čia 
jus taip ilgai užlaikiau. Na, 
nežinau ką daryti. Kaunas nie
ko nežino, su Vilnium negaliu 
susiskambinti... Ar galiu pa
žiūrėti į jūsų dokumentus?” 
Atidavėm jam ką turėjome. 
“A, ir traukiniui jau turite bi
lietus, viskas atrodo tvarkoj. 
Ar galiu pamatyti jūsų apara
tą?” Padaviau. Pavartęs ranko
se grąžino atgal. Dėl kažko su
sirūpino. Staiga pakėlęs gal
vą prabilo: “Aš duodu jums lei
dimą filmuoti. Visą atsako
mybę pasiimsiu ant savo pe
čių. Jūs turėsite prisilaikyti 
mano nurodymų.” Paėmęs la
pelį kažką braižė, rašė. Su
lankstęs lapelį padavė man. 
“Aš pranešiu Kryžiaus kalno 
įgulai. Reikia tikėtis, kad jums 
pavyks viską gerai nufilmuo
ti.” “Ačiū gerbiamas komisa
re.” Dėkoja mano giminės, o 
aš, ištiesęs jam ranką, tariu. 
“Ačiū ir viso geriausio ponas 
viršininke.” Jis man mirkte
lėjo, spustelėjo ranką ir šypso
damiesi atsiskyrėme.

Prie Kryžių kalno
1993 m. rugsėjo 7 d. rytas kė

lėsi su saulute. Traukinys mus 
veža į Kryžiaus kalną. Išlipę 
nueiname į mums nurodytą 
vietą. Čia leitenantas atsipra
šo, kad neturi laisvo vyro mus 
nuvesti į mūsų vietą. Paaiški
no mums, kaip ten pakliūti. 
Pasukom koplyčios link. Čia 
prie vartelių mus sulaiko, tik
rina dokumentus. “Ar turite 
automatiškų lietsargių?” “Taip, 
aš turiu,” atsako mano gimi
naitis. “Atidarykite, bet tai
kinkite į žemę.” Giminaitis 
padarė kaip buvo paprašytas, 
bet šūvio nepasigirdo. “Gali
te eiti.” Ir stumia mus pro var
telius. Bet vienas jų susi
gaudę, kad manęs netikrino.

HENRIKAS KUDREIKIS

Prieš daugelį metų aš, mažas 
špokas, pirmą kartą su tėvais 
važiuoju į kaimyninės parapi
jos atlaidus. Įkinkytas į išei
ginius pakinktus, smagiai le
kia trakėnas Juodis, skamba 
jo kamanos. Į šv. Onos atlaidus 
Betygalon. Privažiuojame upę 
ir stačią pakalnę. Tėvas pa- 
riša abu paskutinius ratus. 
Dubysa atrodė tada labai pla
ti, o jos pakrančių kalnai, at
rodė siekė debesis.

Dabar, atvažiavus nuo Sierra 
Nevados kalnų, Padubysio kal
nai atrodė tik mužutės kalve
lės. Bet jos gražios, labai ža
lios. Tai mano tėviškė, aplais
tyta mano giminių ir kaimynų 
krauju, nes gausūs padubysiš- 
kių būriai stojo kovon prieš 
raudonuosius okupantus ir 
žuvo.

Lygiai po 61 metų vėl riedu, 
tik šį kartą motorizuotas, tuo 
pačiu senuoju žemaičių keliu 
Betygalon į šv. Onos atlaidus. 
Prie Ariogalos tilto Aleksas 
sustabdo automobilį. Tą patį 
daro ir beveik visi pravažiuo
jantieji. Mat iš kalno teka šal
tinis, ir kiekvienas prisipila 
indus. Šaltas ir tikrai skanus. 
Vingiuotais, gražiais medžiais 
apsodintais Dubysos pakran
čių keliais pasiekėme stebuk
lingą vietą - Ugionių bažnyt
kaimį. Apgailėjau, kad negalė
siu dalyvauti netolimuose Žo
linės atlaiduose. Šių atlaidų 
ankščiau niekad nepraleisda
vau. Žolėmis tirštai apaugu
siu šventoriumi priėjome prie 
šventovės, kuri šiandien už
rakinta.

Neasfaltuotu keliu pasiekė
me Betygalą. Kaip tik tuo me
tu buvo Votyvinės pamaldos, 
tad turėjome laiko apžiūrėti 
prie šventoriaus esančią aikš
tę. Kiti laikai - nė vieno veži
mo su arkliais. Nebūtų nė vie
tos jiems pastatyti. Daug auto
mobilių, daugiausia rusiškų, 
bet viena eilė mane nustebino: 
naujutėliai Mercedesai, BMV, 
Audi, Toyotos, Fordai, Oldsmo- 

“Pone, jūs iš Kanados?” “Taip.” 
Prašom grįžti1 Už vartų, aš tu
riu patikrinti jūsų rankinį.” 
Atsiradęs vėl kitoje pusėje 
jam parodžiau ką aš turiu savo 
kelionės maiše. “Ar aparatas 
veikia?” “Taip.” “Galiu jį pa
tikrinti?” “Prašom.” Užvedžiau 
aparatą ir padaviau jam. Vyru
kas paėmė aparatą, pavartė, 
lyg bandė pro jį žiūrėti. Grą
žindamas aparatą pasakė: 
“Taip, veikia. Galite eiti į sa
vo vietą.”

Po ilgo laukimo
Ilgai dar reikėjo laukti Šv. 

Tėvo. Oras keitėsi - tai saulė, 
tai lynojo. Vos tik pasigirdo 
malūnsparnių garsai, saulutė 
apsidengė baltu debesėliu, iš 
kurio nukrito švelnutėliai van
dens lašeliai. Kūne taip ramu 
pasidarė. Visa tai truko tik po
rą sekundžių. Per garsakalbį 
pasigirdo balsas. “Šventasis 
Tėvas jau nusileido prie Kry
žiaus kalno.” Pasigirdo stumb
rų ragų balsai. Šv. Tėvas kopia 
į kalną. Jam pasimeldus, vėl 
sugaudė ragų balsai. Grįžęs 
nuo kalno popiežius Jonas- 
Paulius II įlipa į “popmobilį” 
ir, laimindamas susirinkusius, 
privažiuoja koplyčią. Vėjas 
pradeda stiprėti. Užlipus jam 
į koplyčią, vėjas blaško jo vi
są aprangą į visas puses. Pri
ėjęs prie garsiakalbio ir lai
mindamas žmones kryžiaus 
ženklu prabyla lietuviškai: 
“GARBĖ JĖSU KRISTŲ”. siklausęs kalbų apie jo reik-

Prie N. Daugėliškio globos namų našlaičiai, seneliai, klierikai ir darbuotojai

biliai. Kas galėtų būti šių bran
gių automobilių savininkai, 
nė mano palydovai negalėjo 
paaiškinti. Abejoju, kad tai 
Betygalos apylinkių ūkininkų 
automobiliai.

Aikštėje minios vyrų, mote
rų, vaikų. Visi šventiškai ap
sirengę, nemažai jaunimo, 
ypač daug gražių jaunų mergi
nų. Pasibaigus votyvai, pasi
pylė minia maldininkų iš šven
tovės. Tiesa, didelė jų dalis 
stovėjo šventoriuje, kaip ir 
prieš 60 metų. Nauja banga 
maldininkų veržėsi švento
vėm Man teko pasilikti “bo- 
binčiuje”, nes suolus užėmė 
moterys.

Sumos teko gerokai palaukti, 
nes visi kunigai darbavosi 
klausyklose. Išpažinties ėjo 
jauni ir seni, mačiau keletą 
vyrų su barzdikėmis, gana in
teligentiškai atrodančių. Eilės 
tirpo labai pamažu.

Didelis Lietuvos šventovių 
pasididžiavimas - puikūs cho
rai. Betygalos parapijos cho
ras tikrai meniškai paruoš
tas. Bet, kai jie užgiedojo lo
tyniškai “Gloria”, gilūs pra
eities jausmai suspaudė šir
dį - vaikystės ir ankstyvos jau
nystės pamaldumo bei religi
nės muzikos grožis sugrąžino 
mane praeitin. Tą pačią “Glo
ria” (tik niekad nesužinojau 
kompozitoriaus) giedojo ypa
tingai stiprūs ir gerai pa
rengti mano kaimyninių Ario
galos, Girkalnio, Seredžiaus, 
Raseinių ir mano parapijos - 
Juodaičių chorai.

Daugiau kaip 30 metų daly- 
vaujau Mišiose Amerikos vaka
rų dykumos miestelio švento
vėje. Čia girdėti tik kelių mo
terėlių giedojimas. Sakoma, 
visur galima melstis, bet aš 
manau, kad malda maldai ne
lygi. Betygalos choristai 
mane nukėlė į tarpdurį tarp 
dangaus ir žemės. Liksiu su
jaudintas ilgam ilgam laikui. 
Po Sumos bandžiau surasti 
choro vedėją ir padėkoti. Deja, 
sakau dėkui tik šiuo straips
neliu.

Komuniją priėmė nemaža 
dalis maldininkų, tačiau daug 
mažiau negu Amerikoje. Bet 
Lietuvos katalikai priima Ko
muniją tik po išpažinties, kaip 
ir senais laikais. Didelė da
lis taip pat dalyvavo procesi
joje, nors kiti liko stovėti šven
toriuje. Pastebėjau, kad po 
baldakimu einantieji, išskyrus 
vieną, visi labai jauni kunigai.

Kaip ir kitose Lietuvos šven
tovėse, maldininkai laikėsi 
rimtai ir pamaldžiai. Suoluo
se ar stovintieji stojasi ir klau
piasi pagal Mišių dalis. Išim
tis - šventovės kampe ant suo
lo sėdėjusios merginos - nei 
stojosi nei klaupėsi, tarpais 
net kalbėjosi. Viena moteris 
neiškentė ir priėjusi jas 
perspėjo.

Pasibaigus pamaldoms kilo 
man mintis: o gal aš klystu, 
lai būna man atleista, kad aš 
iki šios dienos nesupratau, 
kodėl Katalikų Bendrija at
sisakė lotynų kalbos pamaldo
se ir kartu nepaprasto grožio 
liturginės klasikinės muzikos.

Laukuose lengvame vėjyje 
suposi pageltę kviečių ir ru
gių laukai. Daug laukų matyti 
tuščių, apaugusių piktžolėmis. 
Atrodo, kad dauguma šventė 
sekmadienį. Laukuose tema
čiau vieną dirbantį kombainą. 
Pasiekiame vėl Dubysą, kuri 
per daug metų apžėlė krū
mokšniais ir šiandien atrodo 
tik mažas upelis.

1995 m. daugiausia abiturientą stojo į Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune. Nuotraukoje - būrelis laimingą pirmakursią iš 479, priimtą 
studijuoti šiame universitete Nuotr. A. Vaitkevičiaus

Biržiškos grįžta į Viekšnius
(Atkelta iš 2-ro psl.)

ku, Vaclovas — lietuviu, o Vik
toras ... žemaičiu. Ateityje 
“lenkas” tapo 1918 m. Vasario 
16-osios, Lietuvos nepriklau
somybės akto, signataru, kartu 
su broliais (“lietuviu” ir “že
maičiu”) dirbo Lietuvai — jos 
mokslui, kultūros istorijai.

Pirmos dienos konferenciją 
A. Tyla baigė netikėta, šmaikš
čia pastabėle — linkėjimu jau
noms šeimoms sekti.. . Biržiš
kų pavyzdžiu — auginti po 
tris.. Pasidžiaugė, tokių 
matęs išeinančių iš šventovės. 
Paskutinis linkėjimo kreipi
nys nuskambėjo visai rimtai: 
gelbėkit lietuvių tautą, kad 
Lietuva nevirstų “litovskaja 
gubernija”.

Vakaronė
Vakare, prie senosios J. 

Aleksandravičiaus vaistinės, 
prieš paminklą įvyko vakaro
nė, vadovaujama Nijolės Kon- 
tutienės. Dainavo, šoko “Poil- 
sėlis” — etnografinis Viekš
nių ansamblis, svečiai, atvy
kę iš Akmenės, Mažeikių rajo
no. Pažiūrėti, kartu padai
nuoti, pasišokti susirinko ko
ne visas miestelis su mažais, 
dideliais, senais. Tik stebė
tis reikėjo — nė vieno girto, 
įkaušusio, besišlaistančio. Ma
tyt, Viekšniuose tebesklando 
buvusi labai stipri vyskupo 
Motiejaus dvasia ...

Po vakaronės, vaistinės kie
melyje — jaukus, mielas pasi- 
vaišinimas arbata, kava, obuo
liais, namine duona, sūriu, 
medum ir .. . dainom daine
lėm bei pasakojimais.

Viktoras — matematikas
Didžioji dalis pranešimų 

“prislėgė” šeštadienį. Tarp ki
tų H. Jasiūnas, Vilniaus uni
versiteto docentas, skaitęs 
pranešimą “Viktoras Biržiška 
profesorius, matematikas, pa
triotas”, nušvietė jo reikšmę, 
kuri Lietuvos matematikai, iš
ėjusiai į pasaulines platumas, 
neabejotina. Nušvietė taip pat 
reiklumą, kietumą studen
tams. Neatsitiktinai pasako
jama, kaip iš prof. Z. Žemai
čio “rankų”, studentai pa
tekdavo į prof. V. Biržiškos 
“skaistyklą” arba “malūną”. 
Pasitaikydavo, kad “malūne” 
studentą malė — varė trylika 
ar daugiau kartų. Paminėjo, 
kad profesorius buvo pasku
tinis Lietuvių-Ukrainiečių 
draugijos pirmininkas. Apim
damas plačiau, pranešėjas ap
gailestavo dėl organizatorių 
neapsižiūrėjimo — išslydo te
ma apie Biržiškų šeimas.

Taip pat Viktorui Biržiškai 
buvo skirtas “Žiupsnelis pri
siminimų apie prof. Viktorą 
Biržišką” pranešimų santrau
kose. Jose buv. universiteto rek
torius J. Kubilius rašė: “Pri- 

lumą, gerai pasirengiau iš 
skaičių teorijos”. Toliau mi
ni gavęs porą nelengvų klau
simų, savo atsakymą ir įverti
nimą: Penki! Iš karto ...

Dėmesys aplinkai
Kaunietis architektas K. 

Bubnaitis savo pranešime 
“Biržiškų tėviškės restaura
vimas” iškėlė, kiek darbų, 
pastangų ir lėšų dar reikės. 
Sykiu nuoširdžiai pasidžiau
gė, kad blogybių nukamuo
tiems, spaudoje užtvindytiems 
mafijų aprašymais Veiksniuo
se atsiveria gražioji Lietuva. 
Matyt, iš tikrųjų čia tebegyva 
Biržiškų dvasia.

Su didele širdgėla, labai 
jautriai apie Ventos padėtį 
kalbėjo kaunietis senas viekš
niškis ekologas E. Levitas 
(“Ventos krašto vandenų šva
ros problemos”). Pradėjęs ei
lėraščio eilute “Venta, Ven
ta, tu žemaičiams šventa”, 
baigė viltimi dėl ekologinio 
švietimo. Tuomet “Ventos ba
seino vandenys būtų skaidrūs, 
švarūs, gaivinantys, teikian
tys palaimą ir kūnui ir dva
siai”.

Konferenciją vainikavo mie
lo ansamblio “Poilsėlis” mote
rų duetas, padainavęs dainą 
apie Viekšnius “Mieste, mano 
mielas mieste / Aš visur, visad 
tave mylėsiu, / nes tu man jau
nystę juk davei”. (Žodžiai 
viekšniškio poeto Ablingio).

Popietė po ilgos konferen
cijos buvo skirta dvarams — 
Pavirvytės, Kairiškių, Lazdy
nų Pelėdos Paragiams — ap
važiuoti, pažiūrėti, pajusti 
aplinką, supusią tuos, su ku
riais bendravo Biržiškos. O, 
kokia liūdna, sunaikinta, nu
gyventa, apleista ji dabar! Su 
meile, puikiu išmanymu, įsi
jausdamas, negailėdamas lai
ko, aiškino Leopoldas Rozga, 
Akmenės rajono laikraščio 
“Vienybė” redaktorius.

Į Vilnių per Kauną
Sekmadienio rytą ratai jau 

pasukti namo, į Vilnių. Nega
lima nutylėti valgyklos mote
rų, nepadėkoti joms. Jos mai
tino, rūpinosi tiesiog moti
niškai. Šiaip sekmadieniais 
valgykla uždaryta, bet šįsyk 
jos atėjo — “kaip išleisti į 
tokį kelią nevalgiusių”. Ir 
pavalgydino, pamaitino, iš
leido, o išleidusios tuoj pat 
ant durų pakabino spyną.

Kelias namo ėjo per Kauną, 
kur dar sykį ataidėjo Biržiš
kų vardas. Supažindindami su 
humanitariniu fakultetu (pri
klausančiu Vilniaus universi
tetui), su fakulteto patalpo
mis senamiestyje, kauniečiai 
ne be pasididžiavimo (visai 
pamatuotu!) aprodė labai gra
žiai, rūpestingai įrengtas au
ditorijas, kabinetus. Iš tiesų 
atsižiūrėti negali į medines, 
išdrožinėtas lubų sijas, grin
dis, priderintą interjerą — 
baldus, lentas, suolus. Viena 
tokių auditorijų, įrengta vad. 
Napoleono name, pavadinta 
Mykolo Biržiškos vardu, pa
puošta jo portretu. Pasakoda
mi apie liuteronų šventovę 
šalia Napoleono namo, kau
niečiai prisiminė, kaip anuo
met rektorius J. Kubilius per
spėjęs: žiūrėkite, “častuškų” 
joje nešokite, tai bažnyčia ...

Straipsnio pradžios eilutė
je I. Žiurauskienė vylėsi: “Gal 
nebeišeisit niekada?” O L. 
Rozga prieš metus kalbėjosi 
su D. Čiurlionyte-Zuboviene 
(dabar jau iškeliavusią am
žinybėn) apie jos jaunystės 
metus ir vilties keliu paėjo 
dar toliau: gal paminklo “ati
dengimas bus pirmasis žings
nis į sugrįžimą? Gal ateis die
na, kuomet tėvynė sukaups pa
kankamai ryžto ir lėšų parsi
gabenti (...) taip ją mylėju
sių sūnų mokslininkų palai
kus?” Gal...



4 psi. « Tėviškės žiburiai • 1995. IX. 26 - Nr. 39 (2378)

© LAISVOJE TĖVYNĖJE
BIRŽŲ ALUS

Akcinės “Kalnapilio” bend
rovės Biržų skyriaus aludariai 
vasarą per mėnesį pagamina 37- 
40.000 dekalitrų alaus, o žie
mą — 25-30.000 dekalitrų.

KAUNO FUNIKULIERIAI
Kaune tebeveikia istoriniais 

paminklais tapę Žaliakalnio 
ir Aleksoto funikulieriai. Taip 
ir dabar yra vadinami keltuvo 
pareigas šlaituose traukos bū
du atliekantys vagonėliai, ke
leivius užkeliantys ant kalno 
ir nuleidžiantys pakalnėn. Kau
ne juos įrengė Vokietijos ir 
Šveicarijos firmos: Žaliakal
nio funikulierių — 1931 m., 
Aleksoto — 1935 m. Žaliakalnio 
funikulierius dabar priklauso 
“Ciklono” įmonei, vadovauja
mai K. Barzdos, Aleksoto — 
Kauno troleibusų parkui. Iki 
šio laiko daug abiejų funiku
lierių dalių tebėra nepakeis
tų, tik kasmet paremontuotų. 
Vagonėliai vis dar teberieda 
tais pačiais geležinkelio bė
giais. Funikulieriaus vienkar
tinis bilietėlis Žaliakalny kai
nuoja 30 centų, Aleksote — 40 
centų. Žaliakalnyje per mėne
sį pakeliama ir nuleidžiama 
vidutiniškai apie tris tūks
tančius keleivių. Mažiau ke
leivių susilaukiama Aleksote, 
kur per mėnesį vienkartinių 
bilietėlių parduodama tik už 
nepilną tūkstantį litų. Remian
tis Jadvygos Pekarskaitės pra
nešimu “Lietuvos ryto” skaity
tojams, Aleksoto funikulieriu
mi daugiausia naudojasi stu
dentai ir moksleiviai. Prieš 
kelerius metus Kauno miesto 
apžvalgos aikštelėn Aleksote 
turistai buvo pakeliami funi
kulieriumi, o dabar jie atve
žami autobusais. Tikimasi, kad 
keleivių skaičius Žaliakalnio 
funikulieriuje gerokai pagau
sės, kai bus atstatyta ir ati
daryta didžioji Prisikėlimo 
šventovė.

MARYTĖS PAMINKLAS
Zarasų rajono tarybos valdy

ba šią vasarą savo posėdyje nu
tarė atsiklausti Zarasų gyven
tojų, ar jie norėtų, kad šiam 
mieste būtų atstatytas pamink
las sovietų partizanei Marytei 
Melnikaitei. Ji buvo pasitrau
kusi iš Lietuvos, įstojusi lie
tuviškąja vadinton XVI-jon 
Raudonosios armijos divizijon, 
bet buvo grąžinta Lietuvon par
tizaninei veiklai. Į vokiečių 
rankas patekusi prie Girdžiū- 
nų dabartiniame Ignalinos ra
jone, buvo sušaudyta 1943 m. 
liepos 8 d. Jos atminimui skir
tą paminklą sukūrė komparti
jos užsakymą gavęs žymusis 
skulptorius Juozas Mikėnas 
(1901-1964). Tas jo kūrinys da
bar laikomas viename sandėly-

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

Sudbury

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Ontario

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilogramą
* Pristatymas iki 50 kg $14
* Priimame visokias dėžes ta pačia kaina
* Iš toliau siųsti per U.P.S.
* Mes galime palydėti jus važiuojant į Lietuvą
Montrealyje - Leonas ir Genė Balaišiai.........tel. 514 366-8259
Hamiltono raj. - Bernardas ir Danutė Mačiai. tel. 905 632-4558 
Mississaugos raj. -Algis ir MildaTrumpickai. tel. 905 822-1827 
Delhi, Simcoe-Andrius ir Gertrūda Usvaltai. tel. 519 773-8007 
Buffalo, N.Y. raj. Danguolė ir Don French .... tel. 905 871-1799
Informacijos klausimais dėl dolerių siuntimo, maisto siuntinių 
kainoraščių, dėl palydėjimo ar pagalbos nuvažiuoti į Lietuvą 
prašome rašyti arba skambinti:

Genei ir Vytui Kairiams, 517 Fruitland Road, 
Stoney Creek, Ontario L8E 5A6.

je Zarasuose. Pasak Zarasų ra
jono burmistro Benjamino Sa
kalausko, posėdžio dalyviams 
buvo tiesiog gaila sandėlyje 
laikomo skulptoriaus J. Mikė
no tokio iškilaus meno kūrinio.

TIK SEKMADIENINĖ MOKYKLA
Vilniuje rugsėjo 10 d. moks

lo metus pradėjo tik sekmadie
ninė vokiečių mokykla, turinti 
mokytoją iš Vokietijos, kuriam 
teks dirbti su vaikų ir suaugu
siųjų grupėmis. Remiantis Lie
tuvos vokiečių sąjungos regis
traciniais duomenimis, Lietu
voje jų yra daugiau kaip du tūks
tančiai. Tad reikėtų didesnės 
mokyklos už sekmadieninę.

ATBĖGĖLIAI IŠ ŠRI LANKOS
Lietuvon vėl pradėjo veržtis 

atbėgėliai iš kadaise Ceilonu 
vadintos Šri Lankos. Alvydas 
Ziabkus “Lietuvos ryto” rugsėjo 
4 d. laidoje pranešė, kad nak
ties metu Klaipėdoje, prie tarp
tautinės jūrų perkėlos nebaig
toje statyti elektros transfor
matorinėje, buvo rasti 67 Šri 
Lankos piliečiai, tarp kurių bu
vo aštuonios moterys ir dešimt 
vaikų. Kažkoks Davidas, užsi
iminėjantis atbėgėlių gabeni
mu į V. Europos šalis, iš šios 
grupės suaugusiųjų paėmė po 
pustrečio tūkstančio JAV do
lerių, už vaikus — po tūkstan
tį. Grupės nariai lėktuvu bu
vo atskraidinti Maskvon. Trau
kiniu jie atvažiavo Smolenskan, 
dviem autobusais buvo nuvežti 
prie Gudijos ir Lietuvos sie
nos, o iš ten dviem uždengtais 
sunkvežimiais slapta atvežti 
prie Kuršių marių. Pasislėpę 
Klaipėdoje, jie turbūt laukė 
jiem pažadėto laivo Baltijos 
jūroje kelionei Švedijon. Su
laikyta grupė grąžinta Rusijon. 
Kitos panašios grupės didžiąją 
dalį Lietuvos pasieniečiai su
laikė dar prie Gudijos sienos. 
Grupę sudarė Šri Lankos ir Af
ganistano piliečiai. Henriko 
Straižio surinktais ir “Lietu
vos aide” paskelbtais duomeni
mis, Lietuvoj per pirmąjį 1995 
m. pusmetį buvo sulaikyta 1.115 
nelegalių ateivių iš Azijos.

ŠOKIŲ MARATONAS
Druskininkuose vis dar 

tęsiamas šokių maratonas, ku
rio pavadinimas anksčiau buvo 
susietas su “nuvarytais ark
liais”. Mat šokama su trumpo
mis pertraukėlėmis, kol išsenka 
visos jėgos. Šiemetinis marato
nas rugpjūčio 24-27 d.d. įvyko 
jau pakeistu M. K. Čiurlionio 
miestui geriau tinkančiu pava
dinimu “Druskininkai 95”. Ma
ratono rengėjai vis dėlto nu
tarė, kad “Nuvarytų arklių” pa
vadinimas yra nehumaniškas. 
Tad šiemet šios niekam nenau
dingos kvailystės dalyviai ir 
žiūrovai buvo kviečiami jau į 
penktąjį šokių maratoną “Drus
kininkai 95”. Jame dalyvavo vos 
šešiolika šokėjų porų. Marato
ną laimėjo tik šokyje likusi vie
na alytiškių pora Rimas Zem- 
neckas ir Vilma Bakšytė, ali
nančiame šokyje išsilaikę 57 
valandas ir 59 minutes. Už savo 
vargą jie laimėjo “Moskvičiaus” 
automobilį. Pasirodo, panašų 
maratoną Vilma Bakšytė buvo 
laimėjusi ir Palangoje. Ant
roji vieta teko druskininkietei 
Laurencijai Upstaitei. Jos šo
kių partneris iškrito ir “nu
varytu arkliu” tapo po dvide
šimt dviejų šokio valandų. Ma
ratono neįstengė užbaigti ir 
antrasis partneris, pakeitęs 
pirmąjį. Tačiau iki maratono 
pabaigos Laurencija Upstaitė 
šoko dar dvylika valandų vie
na. Jos šokio trukmė — 57 va
landos 58 minutės, baigėsi ant
rąja vieta ir poilsiu Maljorkos 
kurorte. y. Kst

Tel. Tel..............................................................

Tel. ir FAX 905 643-3334 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

1995 m. rugpjūčio 28 d. Klivlande buvo atnašaujamos Mišios už a.a. gene
rolą VLADA NAGEVIČIŲ ir jo žmoną VERONIKA- Mišias užprašė DLK 
Birutės dr-jos narės. Rugsėjo 6 d. pelenai buvo nuvežti į Lietuvą. Nuotrau
koje - dalis Birutės dr-jos narių po Mišių. Iš k.: DLK Birutės dr-jos sky
riaus pirm. JADVYGA BUDRIENĖ, garbės narė L JONAITIENĖ; stovi 
Z. SKARDIENĖ, L. NAGEVIČIENĖ, V. MACIJAUSKIENĖ, R. NASVY- 
tienė, n. čečienė, b. pautienienė ir e. Mažonienė

Nuotr. V. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
VASAROS METU gana daug 

suėjimų-gegužinių vyko Giedrai
čio medžiotojų-žūklautojų klubo 
šaudykloje. Medžiotojų klubo na
riai sekmadieniais čia praktikuo
jasi molinių paukščių šaudyme. 
Šiokiadieniais klubo patalpomis 
beveik niekas nesinaudoja. Nau
jame klubo pastate yra gera virtu
vė, valgomasis, šimtui žmonių 
salė bei kiti reikalingi patogu
mai. Lietuvių organizacijos ga
lėtų tuo pasinaudoti.

A. a. L. KUBILIUS mirė Šv. Juo
zapo ligoninėje, sulaukęs 80 m. 
amžiaus. Velionis nepaliko testa
mento, neturėjo Kanadoje gimi
nių, bet turėjo šiek tiek san
taupų. Jeigu giminės nebus su
rasti, palikimą perims miesto 
valdžia. J.K.

A.a. JUSTINOS SKRIPKUTĖS- 
ANDRAŠIŪNIENĖS, mirusios Lie
tuvoje, sesuo Sofija ir Stasys Rakš
čiai jos atminimui Kanados lie
tuvių fondui aukojo $100. Kana
dos lietuvių fondas dėkingas už 
auką. KLF

St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ atšvęsta rug

sėjo 10 d. iškilmingom pamaldom. 
Dalyvavo daug tautiečių. Matėsi 
svečių ir iš kitur. Darniai giedojo 
visi pamaldų dalyviai. Ramovėnai 
dalyvavo su gražia savo vėliava. 
Pamokslo metu klebonas kun. K. 
Butkus, OFM, priminė, kad laikas 
atnaujinti patalpas. Darbas bus 
atliktas parapijiečių talka bei 
aukomis. Kvietė paremti ir mūsų 
vyskupiją.

PAMALDOMIS buvo prisimin
tas a.a. Adolfas Šetikas. Velionis 
tikrai buvo vienas žymiausių vei
kėjų mūsų bendruomenės apylin
kėje. Mišių skaitinius atliko jau
nesnioji velionies duktė Daiva.

MŪSŲ BENDRUOMENĖ DAR 
GANA GAUSI. Tai parodė įvykusi 
V. A. Leksų 50 metų vedybinio gy
venimo šventė, į kurią susirinko 
pilnutėlė šventovė dalyvių.

VIENAS MŪSŲ PENSININKŲ 
po 15 metų aplankė buvusią savo 
darbovietę-fabriką. Jis labai pa
gražėjęs, bet vaizdas liūdnas: 
smarkiai sumažėjęs dirbančių 
skaičius, nes vietoje žmonių dirba 
automatai.

GAUSIAI AUKOJAMA Telšių 
kunigų seminarijai. Vysk. A. Vai
čius ne vienam atsiuntė asme

Nuoširdžiai dėkoju draugams ir giminėms už sveikinimus 
man švenčiant 90-tąjį gimtadienį 1995 m. rugsėjo 12 d. Nuoširdi 
padėka kun. A. Žilinskui ir jo žmonai už maldas bei prasmin
gus žodžius, Irenai Delkuvienei bei Išganytojo parapijos 
evangelikų liuteronų moterų draugijai už puikias gėles ir 
linkėjimus.

Taip pat didelis ačiū mano šeimai už džiaugsmą, kurį su
teikėte man savo sveikinimais, kalbomis, dainomis, eilėraš
čiais ir maldomis. Labai ačiū Jums, ir telaimina Dievas Jus 
visus -

Lydia Vilembrektienė

Greitai ir garantuotai pristatome Amerikos ir Kanados 
dolerius gavėjui į rankas. Pasirašytą pakvitavimą jums 
atsiųsime. 4% iki $2,000.00 plius pristatymas, 3% daugiau 
kaip $2,000.00 plius pristatymas.

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠ VISO

Siuntėjas:.................  

AMER. DOL.
$...........................

.................  $12.00
$...................... 00

Gavėjas: ..............

nišką laišką, nušviečiantį tos 
seminarijos svarbą Žemaitijai, 
kurioje, nepaisant sovietų anti
religinio barbarizmo, dar vis te
bėra labai gyva didžiojo žemai
čio vyskupo Motiejaus Valančiaus 
dvasia. Kor.

Winnipeg, Manitoba
MENO PARODA IŠ LIETUVOS. 

Winnipege nuo rugsėjo 8 iki 15 d. 
Menonitų palikimo centre (Heri
tage Centre) vyko atvykusių iš Lie
tuvos menininkų, vyro ir žmonos, 
akvarelės tapybos ir gintaro pa
puošalų paroda. Renate Lūšis ir 
Nikolajus Žoludevas, žymūs Lie
tuvos menininkai su savo kūriniais 
dalyvavę daugelyje Lietuvos ir 
užsienio parodų, dabar rodo savo 
kūrinius Kanadoje. Į Kanadą juos 
iškvietė Manitobos Steinbacho 
muziejus per Loraine ir Ernest 
Dueck, kurie dvejus metus dės
tė anglų kalbą ir literatūrą Klai
pėdos universiteto Krikščionių 
kolegijoje. Šio iškvietimo dėka, 
Renate ir Nikolajus savo kūrybą 
nuo liepos 27 d. rodė Manitobos 
Altonoje, Winkleryje ir Stein- 
bache, o po to Winnipege.

Rugsėjo 8 d. susirinkus gerai 
šimtinei svečių, tarp kurių buvo 
ir nemažai lietuvių, įvyko paro
dos atidarymas, kur lankytojai 
galėjo grožėtis Renatės akvarelės 
portretais ir Nikolajaus gintaro, 
mamuto kaulo, brangiųjų akmenų 
ir tauriųjų metalų, juvelyriniais 
papuošalais bei akvarelės gamto
vaizdžiais. « n ? ■

Parodos atidarymo vaišes su
rengė lietuviai kartu su Centro 
vadovybe. Abu menininkus globo
ja M. ir E. Bugailiškiai. Parodos 
parengime talkininkavo E. Bugai- 
liškis, E. Fedaras, J. Grabys ir 
E. Kalasauskas. Vakarais Renate 
pravedė akvarelės tapybos pamo
kas jaunimui, kurių susirinko 
nemaža grupė. Apie vykusią paro
dą pasikalbėjime su abiem meni
ninkais rugsėjo 12 d. laidoje ra
šė Winnipego “Free Press” dien
raštis. Iš Winnipego abu meninin
kai vyksta į Torontą, kur nuo rug
sėjo 24 d. jų paroda vyks Anapily
je, o nuo spalio 1 d. Prisikėlimo 
parapijoje. EKK

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

KAN. DOL.
$...........................

.................. $15.00
$...................... 00

Ottawa, Ontario
PRANCŪZIŠKOS SPAUDOS iš

karpoje, gautoje iš Amos vysku
pijos, rašoma apie prel. Stasį Ži
lį, kuris ten darbavosi 1951-1956 m. 
kaip vyskupo sekretorius, kurijos 
pareigūnas, kalėjimo kapelionas 
ir lietuvių sielovadis. Nei laik
raščio pavadinimas, nei data ne
pažymėta. Rašoma, kad prel. S. Ži
lys dabar gyvena Romoje, darbuo
jasi kaip Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos kapelionas ir Rytų apei
gų kongregacijos archyvaras Vati
kaną. Kurį laiką dėstė lietuvių 
kalbą Laterano universitete. Kai 
šiais metais lankėsi Vatikane 
Lietuvos prezidentas A. Brazaus
kas, prel. S. Žilys buvo vertėju. 
Laikraštyje įdėta mažytė nuotrau
ka, kurioje matyti prel. S. Žilys 
sėdintis prie Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II ir kalbančio su preziden
tu A. Brazausku. Neseniai prela
tas esą lankėsi Lietuvoje, kur su
sitiko su savo broliu, seserimi 
ir kitais giminėmis po daugelio 
metų. Amose esą jį daug kas at
simena kaip dailininką, palikusį 
savo tapybos paveikslų. “Tikimės 
jį vieną gražią dieną čia vėl pa
matyti”, - baigia laikraštis. Kor.

Sault Ste. Marie, Ontario
A. a. JANINA GRONSKIENĖ 

mirė rugpjūčio 29 d., išgyvenusi 
64 metus. Palaidota Holy Sepulch
re katalikų kapinėse. Liko liūde
syje vyras Stasys, vaikai bei vai
kaičiai. Velionė buvo gimusi Len
kijoje ir glaudžiai draugavo su 
lietuviais. Jos atminimui apy
linkės valdyba vėžio ligų gydy
mui paaukojo 50 dolerių.

KLB APYLINKĖS VALDYBA 
gavo Kanados lietuvio ženkliu
kų, kurie bus išdalinti per atei
nantį visuotinį susirinkimą. Jei 
kas norėtų dabar įsigyti, kreip
kitės į pirmininką Vytautą.

MŪSŲ LIGONIŲ, besigydan
čių ligoninėse dar vis yra. Stasys 
Druskis jau daugelį metų pralei
do Plummer Memorial Public ligo
ninėje su Alzheimer liga. Pauli
na Genienė, gavusi širdies prie
puolį, gydosi General ligoninėje.

ONUTĖ ŽURAUSKIENĖ drau
gų bei kaimynų tarpe atšventė 
savo 60 metų gimtadienį. Vaišes 
suruošė jos vyras Vincas.

Wasaga Beach, Ontario
WASAGOS MOTERŲ BŪRELIS 

vasaros sezoną užbaigė linksmu 
parengimu, kurio programą atliko 
Wasagos meninės pąjėgos. Irena 
Kusinskienė ir Algis Ulbinas pui
kiai suvaidino humoristinį vaiz
delį “Linksmieji broliai”. Algis 
Ulbinas ir Aleksas Kusinskis 
linksmino mus dainomis. Ačiū už 
smagiai praleistą vakarą. A.V.

JONAS (JOHN) RUTKAUSKAS, 
Ontario provincijos policijos ser
žantas, sūnus Leono Rutkausko, gy
venančio Tillsonburge, Ont., 1995 m. 
liepos 19 d. atšventė sėkmingos 
tarnybos 13 metų sukaktį. Pasižy
mėjęs įvairių paskirčių policijos 
darbuose. Užaugęs prie Tillsonbur- 
go tabako ūkyje, kurį laiką dirbęs 
Toronto policijoje. Mėgsta sportą, 
rankdarbius, gražiai gyvena su šei
ma Ingersoll, Ont.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas" /W) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

COLDUJGUX 
ŪANKCRLJ

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

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Šv. Antano lietuvių parapija 
Detroite deimantinę veiklos 
sukaktį paminėjo praėjusiosios 
vasaros rugpjūčio 13 d. Minėji
mas buvo susietas ir su Lietu
vos vyčių aštuoniasdešimtuoju 
seimu bei jų Detroito 102-rosios 
kuopos 75-rių metų veiklos su
kaktimi. Šioms sukaktims skir
tas iškilmingas Mišias Šv. An
tano lietuvių parapijos švento
vėje koncelebravo kardinolas 
Adam Maida, Detroito arkivys
kupas, su lietuvių vysk. Pau
liumi Baltakiu, OFM, klebonu 
kun. Alfonsu Babonu, iš Romos 
atvykusiu prel. Algimantu Bart
kumi, Lietuvos vyčių dvasios 
vadu kun. Juozu Anderlioniu ir 
kitais kunigais. Sekmadienio 
Mišioms Šv. Antano šventovėje 
dabar susirenka tik apie šimtą 
parapijiečių, o šion trigubon 
šventėn su svečiais atvyko net 
penketas šimtų. Muz. Stasys Sli
žys, gyvenantis Kanados Onta
rio provincijos Windsore, su 
choru giedojo savo parašytas 
Mišias. Visi stebėjosi mažos 
Šv. Antano parapijos atsigavi
mu Detroite. Juk prieš keletą 
metų jau buvo skelbtas jos pla
nuojamas uždarymas, o dabar 
ją su deimantine veiklos su
kaktimi sveikino kardinolas ir 
Detroito arkiv. Adamas Maida, 
linkėjęs šiai atkutusiai lietu
vių parapijai atšvęsti ir 150 me
tų sukaktį.

Detroito kolonijos lietuviai 
neteko birželio 12 d. savo na
muose Hamtrocke, Mičigane, 
mirusios a.a. Genovaitės Kup
činskienės, sulaukusios jau de
vyniasdešimt vienerių metų am
žiaus. Velionė rugpjūčio 8 d. po 
gedulinių Mišių, kurias Šv. An
tano šventovėje atnašavo kle
bonas kun. Alfonsas Babonas, 
palaidota Holy Sepulchre ka
pinėse. Velionė buvo pasižymė
jusi dosnia parama lietuviškom 
organizacijom, spaudai ir radi
jo valandėlėm. Giminių neturė
jo tad ją laidojo Mičigano 
valstijos administratorius Ken
neth Morris. Atsisveikinimo 
ir laidotuvių reikalus tvarkė 
laidotuvių direktorė Jolanda 
Zaparackienė.

Švedijos ir Lietuvos draugijos 
posėdžiai, trukę tris dienas rug
pjūčio pradžioje, įvyko Juknai
čiuose, Šilutės rajone. Šilutė ir 
Švedijos Ljungbis yra susigimi
niavę miestai. Į posėdžius at
vyko penkiolikos švedų delega
cija su Švedijos ir Lietuvos 
draugijos pirm. Jarlu Brantin- 
gu, Ljungbio miesto atstovais. 
Lietuvai atstovavo Šilutės drau
gijos pirm. V. Stūrys ir Ūkinin
kų sąjungos Šilutės skyriaus 
prim. A. Bakutis, Lietuvos ir 
Švedijos draugijos pirm. Edvar
das Vaitkus, Vilniaus universi
teto profesorius. Svečiams iš 
Švedijos buvo parodytas Zigmo 
Stonio ūkis, turintis daugiau 
kaip šimtą hektarų žemės ir pus
šimtį melžiamų karvių. Švedijos 
ir Lietuvos draugijos posė
džiuose buvo aptartas pasiruo
šimas Lietuvos forumui, įvyk
siančiam spalio 28-29 d.d. Vek- 
šyje. Šis forumas sutampa su 
Švedijos ir Lietuvos draugijos 
pokarinio atkūrimo penkerių 
metų sukaktimi. Posėdžiuose 
taipgi buvo tariamasi apie Klai

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose - 
A j A » LIETUVIŲ KREDITO

JL JvJLKzV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.75% 
santaupas........................3.50%
kasd. pal. taupymo sąsk.
.........................................  3.00% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 5.75%
180 dienų indėlius........  5.75%
1 m. term.indėlius .......... 6.25%
2 m. term.indėlius .......... 6.50%
3 m. term.indėlius .......... 6.75%
4 m. term.indėlius ........  7.00%
5 m. term.indėlius ........  7.25%
RRSPirRRIF
(Variable) ....................... 3.50%
1 m.ind............................. 6.25%
2 m.ind............................. 6.50%
3 m.ind.............................. 6.75%
4 m.ind.............................. 7.00%
5 m.ind............................. 7.25% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

pėdos ir Palangos gamtosaugos 
pagerinimą, vandens valymo 
įrenginių statybos pagreitini
mą.

Didelis dalyvių dėmesys teko 
aktualioms turizmo į Lietuvą 
problemoms. Švedams atrodo, 
kad turizmui kenkia per bran
gūs bilietai skrydžių iš Kris- 
tianstado į Kauno orauostį Kar
mėlavoje. Reikėtų keliones at
piginančio laivo keltuvo tarp 
Klaipėdos ir Karlskronos. Ta
čiau šis projektas dabar yra 
sustabdytas. Atrodo, kad 1996 
m. pradžioje pradės veikti kel
tų linija tarp Ahuso ir Klaipė
dos. Posėdžiuose taipgi kalbėjo 
Lietuvos ir Švedijos draugijos 
pirm. prof. Edvardas Vaitkus. 
Draugijai nepriklausantiems 
lietuviams susidarė įspūdis, 
kad ji egzistuoja tik labai for
maliai, neturėdama konkrečių 
veiklos planų.

Britanija
A. a. Onos Raudonytės-Bulai- 

tienės, mirusios š. m. liepos 29 
d., neteko Londono lietuviai. 
Velionė gimė Škotijos Glasgo- 
ve 1903 m. kovo 25 d. Po I D. 
karo ji 1922 m. liepos 17 d. susi
tuokė su Petru Bulaičiu, grįžu
siu iš karo, ir įsikūrė Londone, 
kur jis išgarsėjo kaip geras siu
vėjas, įsigijęs savo siuvyklą ir 
aptarnavęs turtingus klientus. 
Ona ir Petras Bulaičiai išaugi
no vienuolikos vaikų šeimą — 
keturias mokytojomis tapusias 
dukras Rozaliją, Danutę, Euge
niją ir Kristiną. Dvi pastaro
sios buvo ne tik mokytojos, bet 
ir seselės vienuolės. Iš septy
nių sūnų labiausiai iškilo du 
— garsiu fotografu Londone ta
pęs Juozas Bulaitis ir arkiv. dr. 
Jonas Vytautas Bulaitis, apašta
liškasis nuncijus P. Korėjos 
sostinėje Seule. Velionė taipgi 
paliko 25 vaikaičius ir 27 pro
vaikaičius. Gedulines Mišias 
Šv. Kazimiero šventovėje rug
pjūčio 8 d. koncelebravo sūnus 
arkiv. dr. Jonas Vytautas Bu
laitis, šios lietuvių švento
vės klebonas kun. dr. Jonas Sa- 
kevičius, MIC, iš Panavėčio at
vykęs talkininkas kun. Kasty
tis Ramanauskas, MIC, ir vienas 
anglas kunigas. Jautriu pamoks
lu su motina atsisveikino ar
kiv. dr. J. V. Bulaitis, perskai
tęs iš Vatikano gautą popiežiaus' 
Jono Pauliaus II užuojautos te
legramą visiems Onos ir Petro 
Bulaičių vaikams bei jų šei
moms. Velionė palaidota Šv. 
Patriko kapinių Londone lie
tuviškame skyriuje, kur jos jau 
laukė vyras Petras Bulaitis, 
dukra Rozalija Černienė, sū
nūs Ronaldas ir Viktoras.

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- 
odo apylinkėse kreipki
tės į .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.^

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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

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



Tarptautinės organizacijos TFP (Tradition, Family, 
Property) nariai, surinkę per penkis milijonus parašų 
už Lietuvos nepriklausomybę, lankėsi Lietuvoje. Nuo
traukoje - seimo narys ANTANAS RAČAS rodo nuo
traukų TFP nario Fred Porfilio, žuvusio JAV-se ren
kant parašus 1991 m.

DALYVIO ĮSPŪDŽIAI

Politiniai rūpesčiai jaunimo stovykloje
Tėvynės sąjungos - jaunųjų Lietuvos konservatorių stovykla Druskininkuose, kurioje 

dalyvavo šimtinė jaunuolių iš Lietuvos ir kitų šalių

Prancūzijos lietuvių veikla
Prancūzijos lietuvių ben

druomenė (Pr.L.B.) keletą sy
kių per metus išleidžia gražų 
bendraraštį, kuriame pran
cūzų ir lietuvių kalbomis api
būdinama vietinė veikla bei 
naujienos.

Birželio mėnesio dvylikos 
puslapių leidinyje Pr.L.B. 
pirm. Perkūnas Liutkus savo 
įžanginiame žodyje prisime
na, kaip jaunimas anksčiau 
Lietuvą pažinojo tik iš pasakų 
ir dainų, o dabar realūs ryšiai 
yra labai plečiami per įvai
rias draugijas ir renginius. 
Jis džiaugiasi Pr.L.B. gyvas
tingumu ir dėkoja kun. Jonui 
Petrošiui už nenuilstamas 
pastangas išsaugojant lietu
vybės liepsnelę, aplink kurią 
nesiliovė vieningai burtis 
Prancūzijos lietuviai. Pirmi
ninkas taipgi išreiškė viltį, 
kad išeivijoje turėtume steng
tis nesiriboti vien medžiagine 
pagalba ir ekonominiu ben
dradarbiavimu su Lietuva. 
Reiktų padėti tėvynainiams 
ugdyti ir socialinę atsakomy
bę, nes dėl komunistų okupa
cijos lietuviuose išliko dide
lis pasyvumas, egoizmas ir 
materializmas. Įsidėmėtinas 
ir jo pasakymas, jog “tuo pačiu 
nepamirškime, kad savo įtemp
toje vakarietiškoje kasdieny
bėje turime daug ko pasimo
kyti iš lietuvių!’’.

Bendraraštyje suminėti visi 
praeito ketvirčio metų svar
bieji įvykiai. Lietuvos nepri
klausomybės šventės iškil
mėse Paryžiuje, kovo 4 d. daly
vavo 250 lietuvių ir jų draugų. 
Buvo laikomos koncelebraci- 
nės Mišios, įvyko minėjimas, 
kuriame kalbėjo veikėjai bei 
pareigūnai, o meninę progra
mą atliko jaunimas. Po minė
jimo dalyviai pabendravo prie 
tai progai paruoštų vaišių.

Kovo 22 d. draugijos “Litu- 
anie - Porte de l’Aurore” (Lie
tuva - Aušros Vartai) kvie
timu, Paryžiuje lankėsi Vil
niaus arkivyskupas mons. A. 
Bačkis. Po koncelebracinių 
Mišių jis kalbėjo apie sunkią 
socialinę būklę Lietuvoje, 
apie Kat. Bendrijos gyvenimą 
ir jos turto grąžinimo proble
mas. Jis taip pat minėjo religi
nės literatūros leidybos klausi
mus, naujos kunigų seminari
jos statybos ir kunigų ruošimo 
reikalus bei pagalbą labiau
siai skurstantiems.

Motinos dienos proga buvo 
surengta vaikų piešinių paro-

p ..Mhomeufe
W HomeLife/Realty

One Ltd. 
Realtor-Member

—FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8
Visais namų pirkimo- 

pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 vai. pager)

da bei eilėraščių rečitalis ir 
vaišės. Šis gegužės 14 d. įvykęs 
renginys buvo staigmena, pa
ruošta Ingos ir Jose Lančų.

Kovo mėnesį netrūko gau
sių ir kultūrinių veiklos po- 
reiškių. Paryžiuje Tarptau
tiniame klasikinės muzikos 
“salone” Lietuvai atstovavo 
žymi pianistė M. Rubackytė, 
surengusi koncertą, o R. Skuo
dienė skaitė paskaitą apie M. K. 
Čiurlionio gyvenimą ir kūry
bą, švenčiant jo gimimo 120- 
tas metines. “Karthala” lei
dykla Paryžiuje išleido 167 
psl. knygą “La Lituanie”, ats
kleidžiančią Lietuvos istoriją 
ir kalbą. Autorius, žurnalis
tas Leonas Teiberis, sužeistas 
sausio 1991 m. įvykiuose Vil
niuje, mirė 1992 metais Pary
žiuje. Jo sūnus Tauras baigė 
ruošti šią knygą išleidimui.

Tours mieste balandžio mėn. 
vyko Teresės Jankauskaitės 
juodosios keramikos darbų 
paroda. Ji vartoja retą techni
ką, kuria kūriniai išdeginami 
ir keletą dienų laikomi po že
me, kaip buvo daroma senovė
je. Taipgi buvo rodomos dabar
tinės Lietuvos vaizdų alzasie- 
čio Alain Kohl nuotraukos.

Šiaurės kraštų kino filmų 
festivalyje Rouen mieste bu
vo rodomi keli lietuviški trum- 
pametražiniai filmai, o Lyons 
miesto teatre “2000” lietuvis 
režisierius Olegas Kesminas 
stato spektaklį “Don Juan”. 
Conde sur Huisne, Perche 
miestelio aikštei buvo suteik
tas ten kurį laiką gyvenusio 
žymaus lietuvių semiotiko 
Algirdo Greimo vardas.

Gegužės mėn. 8 d. buvo atvy
kusi oficiali delegacija iš Lie
tuvos, II-jo Pasaulinio karo 
pabaigos minėjimo iškilmėms 
prie Are de Triomphe (Tiumfo 
Vartų). Dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Povilas Gylys, Prancūzijos 
ambasadorius Ričardas Bač
kis, užsienio reikalų ministe
rijos Vakarų Europos sky
riaus vedėjas Rokas Berno
tas. Pirmą kartą vėliavų neši
me su Lietuvos trispalve žy
giavo kariškis iš Lietuvos - 
pulkininkas-leitenantas Jur
gis Norgėla.

Prie bendraraščio turinio 
taipgi prisidėjo lietuvio gydy
tojo, atliekančio stažą Pran
cūzijoje, Dariaus Liutkaus 
įdomus straipsnis. Jis apibū
dina ne tik savo nuotaikas ir 
darbą Lille mieste, bet ir Lie
tuvos aukštuosius mokslus 
baigusių gyventojų pergyve
namus ekonominius sunku
mus. Jo manymu, Lietuvoje 
dabar labiausiai reikia plė
toti atsakomybės jausmą. Jis 
primena, jog juo stipresni 
ryšiai bus tarp Lietuvos ir 
Vakarų Europos, juo sparčiau 
Lietuva įsijungs į Europos 
kultūrinį ir ekonominį gyve
nimą, juo greičiau ji išspręs 
savo problemas.

Pasigėrėtinas šio leidinė
lio tvarkingas išleidimas ir 
gausi informacija, rodanti, 
kad iš tikrųjų, Prancūzijos 
lietuvių bendruomenė nėra 
tik išsilaikiusi, bet yra ir gy
vastinga bei darbšti. RSJ

ANDRIUS GEDRIS, 
Hamiltonas

1995 m. rupgjūčio 7-13 d.d. 
Druskininkų mieste įvyko Tė
vynės sąjungos jaunimo orga
nizacijos (jaunųjų konserva
torių lygos) stovykla. Šiose 
kasmetinėse JKL stovyklose 
yra aptariamos problemos, 
liečiančios demokratines vals
tybes bei Lietuvos kelią de
mokratine linkme. Dėl to jos 
pavadintos “Jaunųjų demokra
tų mokykla”.

Galimybę man dalyvauti toje 
stovykloje sudarė: Juozas Ba
joraitis, Regina Choromans- 
kytė, Stasys Dalius, Jonas Dir- 
vaitis, Rasa Fronczak, kun. 
Juvenalis Liauba, Antanas 
Liaukus, Elena Liaukienė, p. 
Mačiulaitienė, Sofija Sendži- 
kienė, Jonas Stankus, Liuda 
Stungevičienė, Petras Šidlaus
kas, Liucius Ulbinas.

Stovyklautojai (jų buvo apie 
šimtą) buvo apgyvendinti kuk
liose poilsio namų (“Drobės” 
pensionato) patalpose miesto 
centre. Paskaitos bei semina
rai įvyko Druskininkų miesto 
tarybos didžiojoje salėje. Vi
sus valgius stovyklai ruošė 
restoranas “Baltoji astra”.

Iškilmingas stovyklos atida
rymas įvyko po prof. dr. Vy
tauto Landsbergio paskaitos 
rugpjūčio 8 d. vakare. Visi sto
vyklautojai nusifotografavo 
kartu su prof. Landsbergiu 
prie karaliaus Mindaugo pa
minklo kitoje gatvės pusėje 
nuo savivaldybes rūmų. Nuo 
paminklo prasidėjo stovyklau
tojų eisena į “Lietuvos” sana
torijos salę, kur įvyko iškil
mės. Druskininkų JKL pirmi
ninkas Audrius Valatkevičius 
pakvietė prof. Landsbergį tar
ti atidarymo žodį. Tėvynės są
jungos narys Auris Jarašūnas 
iš JAV (Kalifornijos skyriaus) 
ir aš (TS Kanados skyriaus Ha
miltono grupės narys) buvom 
pakviesti tarti sveikinimo žo
dį. Meninę atidarymo dalį at
liko kanklininkas Antanas Bu- 
jokas, dainininkas Danielius 
Sadauskas ir pianistė Eglė 
Perkumaitė.

Paskaitos
Svarbiausia stovyklos dalis 

buvo paskaitos bei seminarai. 
Ši rimtoji stovyklos dalis at
skleidė Lietuvai labai svar
bias, realias problemas bei 
jų sprendimus. Pagrindinė te
ma buvo Lietuvos saugumo 
klausimai bei jos tarptauti
niai santykiai. Paskaitas skai
tė ne tik TS nariai, bet ir sve
čiai, savo sričių žinovai.

Kai kurios paskaitos vertos 
ypatingo dėmesio. Viena tokia 
paskaita buvo dr. Laimos And
rikienės apie Europos sąjun
gą, istorinius Europos elemen
tus, kurie skatino Europą su
kurti tokią santvarką ir apie 
Lietuvos norą tapti ES nare.

Per klausimus bei diskusijas 
paaiškėjo, kad ne visi stovyk
lautojai yra eurofilai (ES idė
jos šalininkai), kai kurie yra 
euroskeptikai (neturi pasitikė
jimo ES ir Lietuvos naryste jo
je). Dr. Andrikienė paminėjo 
labai svarbią detalę - Lietuva 
ruošia savo “Baltąją knygą”, 
kurioje bus surašyti visi Lie
tuvos reikalavimai bei garan
tijų prašymai stojant į ES. Dr. 
Andrikienė prašė susirinku
sius sudaryti savo nuomonę 
apie ES ir Lietuvos vietą Eu
ropoje. Mano nuomone, išeivi

ja, būdama lietuvių tautos da
lis, turėtų tą reikalą svarstyti 
ir jį spręsti.

Labai vertingos buvusio 
krašto apsaugos ministerio 
Audriaus Butkevičiaus paskai
tos. Jis nepriklauso jokiai par
tijai, dirba savo pradėtoje 
pelno nesiekiančioje organi
zacijoje, kuri sprendžia Lie
tuvos saugumo klausimus. Jis 
savo paskaitose kalbėjo apie 
gynybines sistemas (Jungtinių 
tautų organizaciją, NATO, 
Vakarų Europos sąjungą), Lie
tuvos gynybinės sistemos prob
lemas ir tinkamą gynybinės 
sistemos modelį Lietuvai. Pa
sak A. Butkevičiaus, Lietuvos 
saugumo įstatymas bei visų 
partijų programos šioje sri
tyje nėra tinkamos. Jis teigė, 
kad Lietuvai reikalinga profe
sionali kariuomenė vietoj da
bartinės šaukiamosios. Tokia 
kariuomenė esą sutaupytų 
valstybei pinigų, nes nerei
kėtų labai dažnai iš naujo 
ruošti karius. Patirties turin
tys kareiviai yra efektyvesni 
už naujai mobilizuotus. Tai 
esą rodo konfliktas Čečėnijo
je, kur saujelė patyrusių 30 
metų amžiaus turinčių čečėnų 
labai ilgai atsilaikė prieš jau
nus rusų kareivius. A. Butke
vičius kritikavo Lietuvos sau
gumo įstatymą, pagrįstą Lie
tuvos siekiu tapti Š. Atlanto 
s-gos (NATO) nare. Tas doku
mentas esą nesirūpina Lietu
vos gynyba dabartiniame lai
kotarpyje ir neparuošia Lie
tuvos gynybai tada, kai ji taps 
ŠAS arba ES nare. Jis teigė, 
kad saugumo sutartis yra tik 
popieriaus gabalas, kurį dides
nės valstybės gali pasirinkti 
nepaisyti lemtingu momentu, 
ir todėl Lietuva turi būti 
visada pasiruošusi gynybai.

Prof. V. Landsbergis kalbė
damas apie Baltijos valstybių 
užsienio politiką, svarstė sau
gumo problemas ir Lietuvos 
siekius tapti ŠAS bei ES nare. 
Jis teigiamai vertino ŠAS plė
timą ir mano, kad iš trijų Bal
tijos valstybių Lietuva yra ge
riausiai pasiruošusi tapti ŠAS 
nare. Lietuvos narystė ŠAS ne
būtų pavojinga Rusijai, nes 
saugumo plėtimas yra visiems 
naudingas, išskyrus agreso
rius. Lietuva negali būti ne
utrali ir turi stoti į ŠAS, nes 
kitaip ji ateityje gali būti 
įtraukta į jai nepalankią Ru
sijos įtakos sferą. Rusija sku
ba atkurti karinę sąjungą NVS 
šalių ribose. Europos pasida
lijimas tebėra faktas. Lietu
va turi laikytis tam tikrų prin
cipų savo užsienio politikoje. 
Dabartinė valdžia jos nesilai
ko Tibeto bei Čečėnijos atveju.

Artūras Skučas, buvęs Aukš
čiausios tarybos apsaugos 
tarnybos viršininkas, savo pa
skaitoje kalbėjo apie savo veik
lą Sąjūdžio laikotarpyje, pa
stangas registruoti ir organi

zuoti savanorius, AT apsaugą, 
1991 m. sausio ir rupgjūčio kri
zes. Kai svečias iš Rumunijos 
Valentin Suvar paklausė A. 
Skučą, kokia yra dabartinė 
KGB veikla Lietuvoje, atsakė: 
KGB dabar veikia ekonomiš
kai, bando toje srityje įsiga
lėti ir padaryti savo įtaką. Da
bartinė valdžia nestabdo KGB/ 
mafijos veiklos ir pati palai
ko ryšius su ja.

Stovykloje dar skaitė paskai
tas čečėne “Čečenpress” atsto
vė Aminat Saijeva apie krizę 
Čečėnijoje, kuri turėtų domin
ti kiekvieną lietuvį.

Tėvynės sąjungos bei seimo 
narys Andrius Kubilius skai
tė paskaitą tema “Lietuva sto
jimo į Europos sąjungą išvaka
rėse”, kurioje paminėjo sąly
gas Lietuvai stojant į ES, tam 
tikras garantijas, susietas su 
ES naryste ir vidaus proble
mas, kurios atsiras prieš pat 
Lietuvai stojant į ES.

Apie tarptautines organiza
cijas kalbėjo Seimo narys Ro
mualdas Ozolas, kuris savo pa
skaitoje lietė ir Karaliaučiaus 
srities klausimą. Jo nuomone 
Vokietijos arba Lenkijos įtaka 
toje srityje padidintų Europos 
nepastovumą. Geriausia išei
tis Karaliaučiaus sritį perduo
ti Lietuvai.

Paskaitą apie Lietuvos stoji
mą į ŠAS galimybes bei prob
lemas ir Lietuvos dalyvavimą 
taikdarių eilėse Kroatijoje 
skaitė krašto apsaugos minis
teris Linas Linkevičius. Buvęs 
Lietuvos min. pirmininkas 
Aleksandras Abišala kalbėjo 
apie užsienio bendrovių veik
lą Lietuvoje.

Apskritai, visos paskaitos 
supažindino stovyklos daly
vius su Lietuvai svarbiomis 
politinėmis problemomis.

Šauniausio konservatoriaus 
konkursas

Stovykloje buvo surengtas 
šauniausio konservatoriaus 
konkursas. Jame galėjo daly
vauti visi stovyklos dalyviai. 
Norėdamas kuo pilniau daly
vauti stovykloje, sutikau da
lyvauti konkurse, kai viena 
stovyklos dalyvė pasiūlė mane 
kaip kandidatą.

Konkursas turėjo keturias 
dalis: diskusija, pranešimas, 
rašinėlis ir meninė improvi
zacija. Išskyrus meninę impro
vizaciją, kiekviena konkurso 
dalis turėjo būti surišta su 
pagrindine stovyklos tema - 
Baltijos valstybių saugumas 
ir užsienio politika.

Mane labiausiai domino 
diskusija, kurioje dalyviams 
buvo pateikta tema bei pozi
cija. Ją reikėjo ginti. Dalyviai 
turėjo tik porą minučių pasi
ruošti, bet rezultatai buvo ga
na geri. Keli dalyviai sugebė
jo per tas minutes paruošti 
labai tvirtus įrodymus. Aš la-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Būrelis jaunimo Jaunųjų konservatorių stovykloje Druskininkuose prie 
laužo. Gitara groja ROBERTAS NARKEVIČIUS, buvęs JKL pirmininkas

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

sutvarkymas .prieplaukos .garažai .tvoros .židiniai .virtuvės, 
vonios remontas ir apdaila • rūsių įrengimas • šildymo ir vėsinimo 
sistemų įvedimas .plytelių įdėjimas .pataisymai ir pritaikymai 
pagal invalidų ir senelių poreikius .nuosavybių priežiūra. .18 metų 
patirtis .Nemokamas įkainavimas .Speciali kaina rudens ir žiemos 
laikotarpiui. Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.
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1995 m. rugsėjo 6 d. iš Klivlando buvo išvežti į Lietuvą a.a. generolo VLADO 
NAGEVIČIAUS ir jo žmonos VERONIKOS pelenai. Vlado pelenais rūpi
nosi LEONIDAS NAGEVIČIUS, o Veronikos - DLK Birutės dr-jos Klivlan
do skyriaus pirm. J. BUDRIENĖ. Nuotraukoje-“Jakubs & son” laidotuvių 
namuose su urnomis J. Budrienė, L. Nagevičienė, E. Mažonienė ir K. Schmidt

Nuotr. V. Bacevičiaus

PASTABOS IR NUOMONES

Išeivijos kolaborantų įtaka Lietuvai
VILIUS BRAŽĖNAS jo ne vienas pagalvoti.

Kaip Lietuvoje, taip ir užsie
niuose gausu konferencijų, 
simpoziumų, svarstybų. Svars
toma praeitis, dabartis ir atei
tis. Daug kalbama apie Lietu
voje likusius kolaborantus, 
bendradarbiavusius su sovie
tiniu okupantu. Būtų įdomu, 
jeigu politologai, politikai, 
istorikai ir sociologai pritai
kytų savo “metodologiją” ir 
pateiktų mums duomenų bei 
išvadų apia išeivijos lietu
vių bendradarbiautojų - kola
borantų įtaką tautai anomis so
vietų okupacijos dienomis, 
kaip tai atsiliepė į buvusius 
seimo bei prezidento rinkimus, 
kaip buvusių kolaborantų da
bartinė veikla Lietuvoje gali 
paveikti ateinančius seimo ir 
prezidento rinkimus.

Būta įvairių rūšių ir laips
nių kolaboravimo. Kai kurių 
išeivių kolaboravimas buvo 
panašus į kolaboravimą su 
kalėjimo viršininkais, kai ban
doma kaliniui perduoti mais
to trupinėlį ar šiltų drabužių. 
Kai kas išeivijoje mokėjo “pri
pažinimo” kainą, norėdami ap
lankyti sergančius ar mirštan
čius tėvus. Tikrumoje jau buvo 
savotiškas kolaboravimas, kai 
ant laiško voko artimiesiems, 
kad jis pasiektų adresatą, rei
kėjo užrašyti tą veidmainišką 
“LTSR”.

Net ir be “metodologijos” pa
galbos kyla klausimas, ar ne 
per brangią kainą mokėjo sen
timentų bei smalsumo vedami 
kolaborantai su Kremliaus 
įstaigomis, prašydami įsibro
vėlio Lietuvon leidimo lietu
viui aplankyti Lietuvą? Vie
nok svarbiausia būtų išsiaiš
kinti, kiek ilgalaikės ir pat
varios naudos ar žalos padarė 
bendradarbiautojai “kultūri
ninkai”, pro KGB koštuvą iš
sijoti ir net su KGB “turizmo” 
skyriaus (“Tėviškės” draugi
jos) profesionaline pagalba 
lankę okupuotą Lietuvą. Ypač 
pastarosios grupės kolabora
vimas turėtų kelti klausimą, 
kiek tuo buvo palaužta rezis
tencijos dvasia Lietuvoje ar 
sušvelninti okupacinio veido 
tikrieji bruožai? “Jeigu Lie
tuvos okupantas yra priimti
nas pabėgėliams nuo komuniz
mo, gal mes, gyvenantieji oku
pacijoje, nesame ‘objektyvūs’, 
ir todėl klystame?” Taip galė-

Išeivių kooperavimas su 
okupanto statytiniais Lietu
voje negalėjo tikrosios Lie
tuvos padėties neiškreipti ir 
užsienio akyse. Tai įrodė maž
daug prieš 20 metų man į ran
kas patekęs sovietinės propa
gandos anglų kalba leidinys. 
Knygutėje apie Baltijos pajū
rio, Nidos ir kitų vietovių 
grožį būta, žinoma, ir Maskvos 
propagandos. Toks buvo ir 
straipsnelis apie “gerai žino
mo prancūzų rašytojo, publi
cisto ir scenos veikalų auto
riaus Jean-Paul Sartre” lan
kymąsi Lietuvoje. Prie Sartre 
su Ed. Mieželaičiu nuotrau
kos rašoma:

“Atsakydamas į žurnalisto 
klausimą, kokios jis nuomo
nės apie kai kuriuose Vakarų 
kraštuose skleidžiamus pa
reiškimus, jog Tarybinėje Lie
tuvoje žmonės neturi jokios 
nepriklausomybės, jog jie yra 
priespaudoje ir net pavergti, 
Jean-Paul Sartre pareiškė: 
“Visi lietuviai, kuriuos man 
teko sutikti, yra tikrai laisvų 
žmonių pavyzdys. Čia būdamas 
esu sutikęs lietuvių ir iš JAV, 
kurie atvyko pamatyti savo 
gimtojo krašto. AŠ ABEJOJU 
AR JIE ATVYKTŲ PAMATY
TI PAVERGTO KRAŠTO...” 
(Pabr. V.B.)

Tad praverstų rengti simpo
ziumus, panagrinėti klausi
mui - ar ta nenormali bičiu
lystė tarp išeivių ir maskvinių 
partiečių okupuotoje Lietu
voje nėra atsiliepusi į politi
nę kultūrą atgavus nepriklau
somybę. O ir nepriklausomybę 
atgavus ko gero buvę išeivi
jos kolaborantai ir toliau, jų 
nuomone, normaliai kolabora
vo ir su vietiniais kolaboran
tais. Šis klausimas, žinoma, 
liečia ne šeimyninius lanky
tojus, bet labiausiai išeivijos 
rašto, mokslo ir kūrybos at
stovus.

Savaime suprantama, čia ne
kalbama apie vieną kitą, bu
vusį išeivijos “kolaborantą”, 
kurie mokėjo Maskvai kainą, 
kad galėtų nuvykti Lietuvon, 
kad užmegztų ryšius su patrio
tiniu pogrindžiu, paremtų jo 
spaudą, bei jos prasiveržimą 
į laisvąjį pasaulį. Vienok var
gu ar šie dabar bekolaboruoja 
su buvusia nomenklatūra, vėl 
sėdinčia valdžios kėdėse.

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

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

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

Nemokamas siuntinių paėmimas
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

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntinius 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

JAV ir Kanados dolerių perdavimas 
4% plius $20 pristatymas iki $4,999 

3% nuo $5,000

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 žemes riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5 11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga

72 dėžutės po 160 g
Siuntinys nr.6 20 kg cukraus (10x2 kg)

400 g tirpstančios kavos (2x200 g)
Siuntinys nr.7 31 Įvairus kanadiški produktai (20 kg)
Siuntinys nr.8 17 Įvairūs kanadiški produktai (14 kg)
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis šildytuvas

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

$64 (JAV $48)

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)

' SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001
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Politiniai rūpesčiai jaunimo...
Mylėjo Lietuvą, globojo ateivius
Atsisveikinant su amžinybėn iškeliavusia a.a. Ona Indreliene Toronte

(Atkelta iš 5-to psl.) 
bai bijojau, kad man nesiseks 
šioje konkurso dalyje, bet ga
na sėkmingai gyniau pateiktą 
poziciją.

Smagiausia konkurso dalis 
buvo meninė improvizacija. 
Dalyviai įvairiai pasirodė to
je konkurso dalyje. Buvo rim
ty, poetiškų ir humoristinių 
pasirodymų. Kai kurie grojo 
gitara ir dainavo.

Konkurso buvo labai vertin
ga stovyklos dalis, nes skatino 
dalyvius panaudoti ir tobulinti 
įvairių rūšių gabumus. Kon
kursą laimėjo buvęs JKL pir
mininkas Robertas Narkevi
čius. Man teko antra vieta. 
Prizas pirmajai vietai buvo 
nemokama kelionė į Angliją 
arba Švediją.

Vakarinės programos
Kasdien vakarais buvo proga 

susipažinti su kitais stovyklau
tojais ir pasilinksminti. Buvo 
dvi diskotekos (šokiai) netoli
mos mokyklos patalpose. (Te
ko vieną praleisti, nes visą 
naktį rašiau konkurso rašinė
lį!). Šiose diskotekose muzika 
buvo moderni, kokios jauni
mas Vakaruose klauso.

Vieną vakarą buvo surengtas 
labai smagus laužas prie tven
kinio. Keli stovyklautojai gro
jo gitara, o visi kiti labai 
linksmai dainavo. Jaunimas 
mokėjo labai smagiai tą vaka
rą bendrauti ir buvo labai 
smagu. Svečiai Nils Hast iš 
Švedijos ir Valentin Suvar 
iš Rumunijos galėjo tai pa
justi.

Smagus buvo vakaras, kuria
me buvo surengtos suvaidin
tos vestuvės. Vestuvių daly
viai juokingai apsirengė ir 
su humoru atliko visas apei
gas. Kiti stovyklautojai įsijun
gė su dainomis ir pokštais.

Buvo ir laisvų vakarų, per ku
riuos jaunimas galėjo miesto 
kavinėse arba diskotekose pa
bendrauti. Bendraudamas su 
Lietuvos jaunimu vienoje ka
vinėje, susipažinau su jų bend
ravimo būdais, dalyvavau

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS 
ir ANDRIUS GEDRIS iš Kanados 
Jaunųjų konservatorių lygos sto
vykloje Druskininkuose

Pogrindžio “Aušra” ir jos darbuotojai
KUN. K. J, AMBRASAS, 

Montrealis

Trys datos ženklina Dzūki
jos pušelių liūliuotą, Nemuno 
bangų auklėtą ir penkių vaikų 
alytiškėje šeimoje išaugusį 
poetišką, filosofišką kunigą 
Lionginą Kunevičių: 1932- 
1958-1994. Skiriamosios gyve
nimo gairės, svarbiausieji 
žmogiškosios pakelės ženklai: 
gimimo, kunigystės ir mirties 
akimirkos. Jas skiria tiktai 
26 ir 36 skaitmenys. Gyventa 
nedaug. Tiktai 62 pavasariai. 
Ne veltui.

Prie Nemuno, tarp miškų ir 
grybų, vieno brolio ir trijų 
seserų pašonėje leidęs kūdi
kystę, jaunystę. Ir kodėl taip 
spėriai jis mus paliko, kai ši
taip reikia Lietuvai kunigų, 
katalikiškų poetų, kritikų, 
energingų veikėjų?! Tiktai 
vienas kitas semestras Vil
niaus universitete prie biblio
tekininkystės studijų. Net kar
tu buvome tame pačiame fa
kultete, sykiu matėme tą patį 
mūsų kiemo berželį, filologų 
numylėtinį.

Dvidešimt vienerių būda
mas, jis peržengė seminarijos 
slenkstį. Pati jaunystė, pati 
jėga ir veržlumas. Tiesiai iš 
universiteto auditorijos, kur 
galėjo gimti ne vienas eilė
raštis, straipsnis, sparnuota 
mintis, o gal ir mokslinis dar
bas, laipsnis ar kitoks paukš
tis. Ryžtingas ne! Reikia vesti 

diskusijose ir daug sužinojau 
apie jų vertybes, veiklą, sie
kius ir troškimus.

Paskutinis stovyklos vaka
ras buvo laisvo pobūdžio. Aš 
jį praleidau jaunų vilniečių 
tarpe. Jos vaišino mane pyra
gu ir smagiai su manim bend
ravo.

Įpūdžiai ir išvados
Turiu tik gerų įspūdžių iš 

stovyklos. Paskaitose ir kon
kurse daug išmokau. Taip pat 
esu labai patenkintas, kad 
susitikau su puikiu Lietuvos 
jaunimu. Jaunieji konserva
toriai padarė gerą įspūdį. Jie 
yra labai suinteresuoti savo 
ir Lietuvos likimu, labai pro
tingi. Tai buvo matyti per kon
kurso diskusijas. Tarp jaunųjų 
konservatorių yra daug univer
siteto bei kitų aukštesniųjų 
mokyklų studentų. Lietuvos 
jaunimas yra jos ateitis. Pa
tyręs jaunųjų konservatorių 
gabumus, patriotiškumą ir no
rą veikti, manau, kad Lietuva 
turės šviesią ateitį.

Per visą stovyklą vyravo 
linksma nuotaika. Tarp pa
skaitų ir kitų rimtesnių mo
mentų ta nuotaika buvo ypač 
jaučiama. Lietuvos jaunimas 
labai mėgsta dainuoti, pasa
koti anekdotus ir kitaip links
mintis. Manau, kad išeivijos 
jaunimui būtų verta dalyvau
ti tokiose JKL paruoštose sto
vyklose, - galėtų daug išmokti, 
smagiai laiką praleisti ir nau
jus ryšius užmegzti. JKL veikė
jai Lietuvoje labai norėtų, kad 
lietuvių jaunimas Kanadoje 
pradėtų JKL veiklą savo kraš
te. Aš mielai sutinku su tokiu 
siūlymu, nes tokia Kanados lie
tuvių jaunimo veikla būtų abi
pusiškai naudinga. Kanados 
lietuvių jaunimas, veikdamas 
per JKL, teiktų tai organiza
cijai moralinės paramos ir pa
dėtų jai savo patarimais. Be 
to, atgaivinta patriotiška Ka
nados lietuvių jaunimo veikla 
padėtų lietuvybei išsilaikyti 
šiame krašte ir sulėtintų šios 
lietuvių tautos dalies nutau- 
timą. Manau, kad jau laikas 
pradėti JKL veiklą Kanadoje. 
Taip pat manau, kad verta rem
ti JKL Lietuvoje, nes ta orga
nizacija kelia pilietinį ir po
litinį jaunimo veiklumą, skati
na kūrybiškumą ir ugdo jaunus 
vadus bei visuomenės veikėjus.

Kai Lietuvos aido korespon
dentas Kęstutis Petrauskis pa
kvietė mane pokalbiui, pa
klausė, ar išeivijos jaunimas 
domisi Lietuvos politika. Aš 
atsakiau: anksčiau daugiau 
ja domėjosi, bet dabar, kai 
Lietuvos nepriklausomybė yra 
pasaulio pripažinta, jaunimas 
sustojo domėtis Lietuvos po
litiniu procesu. Mano noras - 
kad išeivijos jaunimas savo 
veikla paneigtų šį mano teiginį.

Kun. LIONGINAS KUNEVIČIUS so
vietinėje kariuomenėje, kurion buvo 
paimtas už tai, kad nesutiko grąžinti 
“kulto tarnautojo” pažymėjimo Reli
ginių reikalų tarybos įgaliotiniui

minias! Nei bibliotekininkys
tė, nei universiteto garsas, 
nei aplinkui besisukinėjantys 
ir jaunyste trykštantys veidai 
nesuviliojo.

Anuomet bet kurioje aukšto
joje mokykloje religinių pa
žiūrų studentams nebuvo leng
va: tardymai, grasinimai, įspė
jimai ir net įsakymas “atleis
ti” palietė ne vieną, o šimtus. 
Tik dar sunkiau buvo tiems, 
kurie patys nusprendė būti ti
kybos, krikščioniško auklėji
mo ir gyvenimo mokytojais. 
Kunigai dažnai ne tik sovie
tinės valdžios akyse, — patys

Pirmoji lietuviška knyga
Profesoriaus dr. Domo Kauno pranešimas Toronte apie Martyno Mažvydo “Katekizmą”.

Esą netikslu jį vadinti Katekizmu, nes tik ketvirtadalis knygos skirtas Katekizmui

M. VASILIAUSKIENĖ

Važiuodamas iš Čikagos į 
Montrealį, Toronte keletui 
dienų sustojo Vilniaus uni
versiteto prof. dr. Domas 
Kaunas. Čia, globojamas L. ir
l. Adomavičių, aplankė “Tėviš
kės žiburius”, vyr. jų redak
torių prel. dr. Pr. Gaidą, užde
gė žvakę ant a.a. Elzės Janku
tės kapo, kurią pažino susira
šinėdamas ir ieškodamas išsa
mesnės medžiagos apie jos tė
vą Martyną Jankų. Aplankė ir 
Kanados lietuvių muziejų, su 
kurio vedėja dr. R. Mažeikaite 
surado bendrą kalbą, nes abu 
tikri knygiai, kaip prof, save 
ir visus knygų mylėtojus bei 
rinkėjus su pasididžiavimu 
vadina.

Donelaičio žemės knygius
1995 m. rugsėjo 6 d. Toronto 

Lietuvių namuose įvyko LN 
kultūros būrelio surengtas 
su svečiu pašnekesys. Jo te
ma: “Pirmoji lietuviškoji kny
ga ir jos reikšmė”.

Su prof. dr. D. Kaunu pub
liką supažindino L Adomavi
čienė. D. Kaunas, gimęs 1949
m. Žemaitijoje, Vilniaus uni
versitete studijavo bibliote
kininkystę, apgynė doktoratą 
ir nuo 1975 m. dėsto universite
te. Šiuo metu jis yra Knygotyros 
katedros vedėjas, Vilniaus 
universiteto mokslo darbų 
“Knygotyra” vyr. redaktorius. 
Tyrinėja lietuviškos knygos 
istoriją, išleido 7 knygas, Lie
tuvoje ir užsienio spaudoje 
paskelbė per 100 mokslinių 
straipsnių.

1995 m. jam buvo paskirta 
Lietuvos respublikos mokslo 
premija ir Mažosios Lietuvos 
fondo premija už rankraštį 
“Mažosios Lietuvos knyga - 
lietuviškos knygos raida 1547- 
1940”. Ją atsiimti jis ir buvo 
atvykęs Čikagon.

Visuomeninės pareigos - 

niekingiausi ir labiausiai ne
kenčiami. Į jų gretas, kaip ty
čia, ir pasuko alytiškis jaunuo
lis Lionginas. Štai kodėl atsi
rado tas eilėraštis, kurio vie
ną posmą pacitavo mokslo 
draugas kun. P. Dumbliaus
kas, SDB (KKŽ 1995, 73): 
Nei ereliai į aukštumas, nei 

bitutės lankoj
Neišlėks vėtrom siautėjant, 

nesipriešins audroms.
Tik sparnams kunigų, nevalia 

bot audrų,
Reikia vesti minias į Tėvynę...

Šis kun. Pr. Tamulevičiaus 
harmonizuotas eilėraštis vir
to Kauno tarpdiecezinės kuni
gų seminarijos klierikų him
nu. Atrodo, ramus, netgi lėto
kas ir gal net vangokas Lion
ginas atsilaikė prieš visokiau
sius ano meto spaudimus, vis 
nuožmiau ir dažniau Saugumo 
spendžiamus spąstus. Atsilai
kė. Su juodašimčiais nebend
ravo. Kitų neišdavinėjo. To 
dar neužtenka. Kiti tylėjo, 
slapukavo, bijojo imtis bet 
kokio pogrindinio darbo, ne
drįso nosies iškišti iš savo 
namų ir pasirodyti ten, kur 
galėjo būti suimti, įtarti, 
tardyti.

Kun. Lionginas gyvena ir 
dirba Bažnyčios naudai, Tė
vynės labui ne tiek, kiek lei
do susilpnėjusi sveikata, bet 
kiek reikalavo tuometinės 
Bažnyčios ir tautos sąlygos, 
susiklosčiusi nepalanki lie
tuvių kultūrai, tautinėms tra

Lietuvos bibliotekininkų drau
gijos ir Martyno Mažvydo bib
liofilų klubo (Vilnius) pirmi
ninkas. Pats apie save knygos 
“Donelaičio žemės knygiai” 
aplanke taip rašo: “Atsitiko 
taip, kad gimtąją Žemaitiją 
turėjau iškeisti į lietuvninkų 
kraštą ir tapti knygotyrininku. 
Man, valstiečio vaikui, visa ši
ta ne taip paprasta. Dabar kas
dien verčiu Mažosios Lietuvos 
knygą. Ji neaprėpiama. Kiek
vienam gotiškąja raide spaus
dintam žodžiui teko sudėtin
gas gyvenimas ir likimas. Jo 
atgarsiai tebeskamba į isto
rijos atmintį įrašytuose kūrė
jų varduose, spaudos pamink
luose ir Donelaičio žemės 
miestų bei kaimų pavadini
muose.”

Retų leidinių rinkėjas
Iš pirmų jo žodžių tuoj ga

lima buvo pajusti tą didelę 
meilę, kurią jis jaučia knygai, 
ypač lietuviškajai. Jo žodžiais 
tariant: “Knygų pasaulyje atra
dimų nėra. Yra tik sugrįžimai. 
Sugrįžta užmiršti arba bent 
primiršti kadaise žinomi auto
rių vardai, leidinių pavadini
mai ir patys leidiniai. J. Gu- 
tenbergo juodoji raidė įsigalė
jo visame pasaulyje. Ir ten, kur 
ji prisilietė, liko iškalbus tau
tos gyvybės, epochos, žmogaus 
būties ženklas”.

Jau nuo 1970 m. profesorius 
pradėjo vaikščioti po kaimus 
ir rinkti senas lietuviškas kny
gas, maldaknyges, žurnalus, 
kalendorius, laikraščius, pla
katus. Senose skryniose, kar
tais ir pelių apgraužtų jam 
pavyko rasti net XVIII š. pra
džios leidinių, įvairių retų 
XIX š. knygų ir leidinių iki 
šiol nežinomų lietuvių biblio
grafijai.

“Nuo bibliofilijos iki tyrinė
jimo potraukio - vienas žings
nis. Kas buvo, kada ir kur gy
veno žmonės, rašę, spausdinę, 

dicijoms, religinei pasaulė
žiūrai genocidinė, žiauri ir 
nesiskaitanti su elementa
riausiomis žmogaus teisėmis 
politika. Erelis galėjo ne- 
skristi į kalnus, bitutė galėjo 
nerinkti medaus, bet lietuvis 
kunigas negalėjo nesakyti pa
mokslų, negalėjo nekatekizuo- 
ti vaikų, negalėjo tylėti, kai 
tautai grėsė dvasinė žūtis, kai 
buvo kertami paskutiniai tvir
ti ąžuolai. Šitai savo gyveni
mu akivaizdžiai įrodė kun. 
Lionginas. Kadaise klieriko 
parašyti žodžiai, virtę semi
narijos auklėtinių himnu, ne
buvo vien tik švaistymasis žo
džiais. Jie pavirto jam tikro
ve ir būtinybe.

Pažintis
Į Vilkaviškį, kur gyveno de

kanas, parapijos klebonas a.a. 
mano brolis Konstantinas 
Ambrasas, su įvairias rūpes
čiais, reikalais nesyk atva
žiuodavo ir kun. Lionginas 
Kunevičius. “Jautrus, nuošir
dus, nelaimėje visad ištiesiąs 
ranką, supratingas ir kūrybiš
kas”, — sakydavo apie didvy- 
žiškį brolis.

Už tvirtą laikyseną su mili
cijos, Saugumo, rajono val
džios atstovais, ypač už atsi
sakymą atiduoti įgaliotiniui 
darbo pažymėjimą, po dauge
lio kamantinėjimų, grasinimų, 
kun. Lionginas buvo paimtas 
kariuomenėn, į darbus, o iš 
ten grįžus buvo paskirtas prie 
Nemuno nuošalion Gerdašių 
parapijon.

Netoli atsidūrė ir brolis ku
nigas. Jis mat, kolei dar nebu

pardavinėję, skaitę, savo nuo
savybės ir užkeikimo ženklais 
žymėję mus pasiekusias kny
gas? Iš užuominų, iš smulkiau
sių žinučių ryškėja spaudos 
darbininkų likimai, jų darbo 
rezultatai ir vertė. Atrodo, 
tarsi regėtos knygos prašo žo
džio. Jos pasirengusios dos
niai atskleisti rašto simbo
liais užkoduotą praeitį, liau
dies išmintį ir gimtosios kal
bos grožį” - kalbėjo svečias. 
Pirmoji knyga - tautos kultū
ros gyvenimo pradžia ir dėl to 
ji yra nepaprastai reikšminga.

Pirmoji knyga
Lietuva nebuvo iš pirmųjų 

parašiusių savo pirmą knygą, 
bet ir ne iš paskutiniųjų. Čia 
nekalbama apie didžiąsias 
valstybes, kaip Anglija, Vokie
tija ar Prancūzija, bet mažes
nes, kaip Suomija, Estija, Lat
vija, Valonija, Čekija ir pan. 
Latviai ir estai anksčiau už 
lietuvius atsispaudė savo pir
mąsias knygas, tuo tarpu Rusi
ja, nors ir būdama daug dides
nė, savo pirmąją knygą išleido 
keliolika metų vėliau negu 
Lietuva.

Įdomios ir tų knygų istorijos. 
Estai savo šios pirmos knygos 
turi tik keletą puslapių. Lat
viai iš viso jos neturi, nes kny
gos iš Wuertembergo buvo nu
vežtos į Liubeką persiuntimui 
laivu į Rygą. Bet, Liubeke re
formacijos priešai, sužinoję 
apie siuntą, visas knygas su
degino. Senuose Liubeko ar
chyvuose buvo aptiktas doku
mentas - įvykusio fakto ap
rašymas.

Lietuviškasis M. Mažvydo 
“Katekizmas” buvo spausdina
mas Karaliaučiuje Hanso 
Weinrecho spaustuvėje, atseit, 
savame krašte, o ne užsieniuo
se. Spausdinimo išlaidas pa
dengė kunigaikštis. Vienas jos 
egzempliorius išliko Karaliau-

(Nukelta į 7-tą psl.)

vo “Kronikos” ir kurią kaip 
tik pradėjo leisti kun. S. Tam- 
kevičius, anuomet čia buvęs 
vikaru, už pirmąsias Kanadon 
slaptai perduotas apie Lietu
vos sunkią Bažnyčios padėtį 
žinias (atvežtas vienos gimi
naitės ir per jos neatsargumą 
pakliuvusias į rankas vieti
niam, kuris tarnavo raudonie
siems), pateko enkavedistų 
nemalonėn. Už tai buvo nema
žai persekiotas, tardytas, bar
tas, o galop visai išguitas iš 
dekano, elektoriaus ir kitų 
pareigų.

Taigi tuomet, kai kun. Lion
ginas dirbo visai netoli Lei
palingio (čia už bausmę buvo 
atkeltas kun. Konstantinas 
Ambrasas), mudu dar arčiau 
susipažinome. Jis kurį laiką 
buvo mano nuodėmklausiu. O 
tada, kai buvo pradėta leisti

Būsimo pogrindžio “Aušros” leidėjo ir redaktoriaus kun. LIONGINO 
KUNEVIČIAUS pirmosios Mišios Kauno kunigų seminarijoje 1958 metais

Gera rašyti apie ištiestą pagal
bos ranką. Rodos, ji lieka su mu
mis, nors žmogaus nebėra. Ir tik
rai lieka — keičiasi tik pavida
lai. Kas padaryta — tęsiasi; kam 
pagelbėta, gal ačiū neužtenka. Il
galaikis prisiminimas, nuoširdi 
maldelė pavirsta vainiku ant nau
jai supilto kapo.

A. a. Ona Indrelienė-Janulio- 
nytė, torontiečiams žinoma gera
darė, uoli visuomenės veikėja, 
nuolatinė įvairių lietuviškų or
ganizacijų rėmėja ir dalyvė, ke
liolika pastarųjų metų praleidu
si senelių namuose, 1995 m. rug
pjūčio 20 d. tenai ir užmigo am- 
žiuoju miegu, sulaukusi 93 m. am
žiaus, palikusi dukrą Birutę ir 
žentą Joną Lenartus bei du vai
kaičius. Palaidota iš Toronto Pri
sikėlimo šventovės rugpjūčio 23 
d. Holy Cross kapinėse šalia anks
čiau mirusio savo vyro.

Velionė gimė Rygoje 1901 m. 
lapkričio 6 d. Pirmojo pasauli
nio karo metu su šeima nublokšta 
į Rusiją. Mokėsi Voroneže, 1918 
m. grįžo į motinos tėviškę Vir
bališkius. Jau septyniolikmetė 
Onutė įsijungė į lietuvišką veik
lą, lydėjo Lietuvos savanorius į 
frontus. Stokojant mokytojų, sto
jo mokytojauti Buožių kaime, Va
balninku valsčiuje. Čia su dide
liu entuziazmu dirbo be atlygi
nimo, vaikus ne tik mokydama 
skaityti, rašyti, bet ir įvairių 
žaidimų bei dainų. Mokslo me
tams pasibaigus, gerajai mokyto
jai už įdėtą nuoširdų darbą ūki
ninkai atsilygino grūdais, bulvė
mis, obuoliais bei kitomis gėry
bėmis.

Po kelerių mokytojavimo metų 
persikėlė į Kupiškį, kur dirbo 
valsčiaus raštinėje. Ištekėjo už 
Jono Indrelės. Kiek vėliau jauna 
šeima bandė kurtis Kaune, be ne
sėkmingai. 1929 m. paliko Lietuvą 
ir išvyko į Kanadą su mintimi grei
tai grįžti atgal. Deja, taip ne
įvyko. Buvo lemta įsitvirtinti 
naujame krašte, tarsi tam, kad 
sustiprėję ekonomiškai galėtų ir 
kitiems padėti. Tas laikas netru
kus atėjo.

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, velionė bei to meto 
torontietės bendramintės, gera
darės (p.p. Monkienė, Yokuby- 
nienė, Dervinienė ir daugelis ki
tų) suorganizavo Toronto šalpos 
grupę “Daina”, kuri keletą metų 
uoliai darbavosi, siuntiniais 
remdama V. Vokietijoje atsidū
rusius karo pabėgėlius, padėda
ma kurtis į Kanadą atvykstan
tiems tautiečiams.

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
“Kronika” ir atsirado daugiau 
medžiagos — tautinių, patrio
tinių, kultūrinių, literatūri
nių, visuomeninių ir kitų 
straipsnių, į “Kronikas” ne
buvo galima sutalpinti. Nere
tai jie netikdavo bažnytinius- 
tautinius rūpesčius apžvel
giančiam leidiniui.

Štai kodėl buvo nutartas po
grindyje leisti kitas, daugiau 
visuomeninio, publicistinio ir 
tautinio turinio leidinys. Jis 
savo paskirtimi ir anuo metu, 
1888 m. caro letenos prispaus
ta Lietuvos padėtimi, buvo la
biau panašus į tuometinius so
vietinės sauvalės, politinio 
ir moralinio išnaudojimo lai
kus, kuriuos nešė lietuviai vi
są penkiasdešimtmetį.

Vienąsyk pasirodęs kun. 
Lionginas sako: “Negaliu vie-

A. a. ONA INDRELIENĖ, 
visuomenės veikėja, daugelio kitų 

ateivių geradarė

Tas šalpos sambūris laikėsi 
ilgokai, ir daugeliui teko patirti 
dainiečių geradarystes. Kai šei
moms, norinčioms iš Vokietijos 
persikelti į Kanadą, reikėdavo 
gauti buto ir darbo garantijas, 
velionė ir jos vyras a.a. J. Indre- 
lė pasirašydavo tiek daug iškvie
timų, kad net imigracijos pareigū
nai pradėjo domėtis Indrelių na
mo dydžiu.

Toronte naująjį gyvenimą pra
dėję ateiviai Indrelių namuose 
— tada pagarsėjusiuose 202 St. 
Clarens — rado tikrą lietuvišką 
aplinką, kam reikėjo ir laikiną 
globą, patarimus dėl darbo ar 
įsikūrimo, o svarbiausia neuž
mirštamą velionės visiems rody
tą nuoširdumą, motinišką globą.

Pradėjus organizuotis lietuviš
kam gyvenimui, išsišakojus viso
keriopai veiklai, velionė visur 
buvo veikli, nes iš tikrųjų tai 
buvo jos seniai pradėtų darbų 
tęsinys — senoji ateivių karta 
čia jau buvo išvertusi pirmąją 
sunkaus šio lietuviško darbo va
gą. Dabar teliko tęsti, jungtis, 
dalyvauti, suspėti. Ir velionė 
tuo savo “visur ir visada” už
krėsdavo ne vieną. Susivieniji
mas lietuvių Amerikoje (SLA), 
moterų sambūriai, Bendruomenė, 
Tautos fondas, skautai, Lietuvių 
namai ir daugelis kitų — tai lau
kai, kuriuose velionė paliko sa
vo darbo bei talkos pėdsakus, 
aiškiai matomus ir po prabėgusių 
dešimtmečių. O tas reginys, visa 
sudėjus — tai ženklas, rodantis, 
kad svetima padangė nesugniuž- 
do ir per ilgą laiką tų, kurie no
ri išlikti savo tautos sudėtyje.

Č. Senkevičius

nas aprėpti rašinių, informa
cijos ir straipsnių. Čia ver
kiant reikia kelių galvų. Rei
kia kitos akies, nes lietuvių 
kalbą ne taip gerai moku, kad 
galėčiau vienas viską išpai
nioti. Negebu deramai sutvar
kyti kartais tokiu neįkandamu 
stiliumi ir tokia sunkia rašy
sena parašytų straipsnių, in
formacijų ir kitos medžiagos”.

Dešimt metų išdirbęs redak
cijose ir keliolika knygų iš
vertęs ar redagavęs, gerai ži
nojau, ką šis darbas reiškia. 
Juk tada, kai Vilkaviškio kle
bonijoje tuometinis Vilkaviš
kio vikaras kun. S. Tamkevi- 
čius paprašė redaguoti “Kro
nikos” numerius, neatsisa
kiau. Puikiai žinojau, kad už 
vieną sugautą mano ranka tai
sytą straipsnį galėjau gauti 
10, 20 metų kalėjimo ar lage
rio. Tik kas padės, jei univer
sitetą baigęs lituanistas, o 
dabar valandų valandas užsi
kniaubęs prie knygų ir rašąs 
disertaciją aspirantas nepa
dės leisti to leidinio? Jo rei
kia Lietuvai ir ypač pasauliui 
įrodyti, kad Lietuva gyva ir 
kaip ji smaugiama. Ji tikrai už 
geležinės uždangos: atitverta 
šunimis, elektros linijomis, 
spygliuotomis tvoromis, sargy
biniais ir rūpestingai išakė
tomis kontrolinėmis pasienio 
juostomis, kurias ne kartą ne
toli Ančios išvažiavęs grybau
ti pats savo akimis mačiau 
prie Lenkijos sienos. Prasi
dėjo dvilypis, trilypis, gal net 
keturlypis gyvenimas.

(Bus daugiau)



Tautos žymunai išeivijoje
Pokalbis su Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto vyresniąja mokslo darbuotoja, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos istorijos sekcijos pirmininke dr. Aldona Vladislava Vasiliauskiene
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□ KLILTJRWEJE VEIKLOJE
—Jūsų pastarųjų metų moks- 

linė-organizacinė veikla glau
džiai susijusi su mūsų tautie
čiais, gyvenančiais užsieny
je. Kaip nuo ramaus Lietuvos 
Statuto nagrinėjimo pasukote 
į judrų, kupinų netikėtumų, 
kelią ?

— Galėčiau išvardinti ne 
vieną akstiną, paskatinusį 
mane darbuotis naujoje veik
los dirvoje. Visą pirma dide
lę moralinę paskatą pajutau 
iš gerbiamą Onos ir dr. Stasio 
Bačkių šeimos. Pastarojo rū
pesčiu išeivijoje buvo atkur
ta Lietuvių katalikų mokslo 
akademija. 1992 m. jos centras 
iš Romos buvo perkeltas į Vil
nių, ir aš iš pat pradžių įsijun
giau į jos veiklą. Taip pat lem
tingą įtaką mano pasirinkimui 
padarė prof. Jonas Kavaliū
nas, daug prisidėjęs organi
zuojant Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktuves, Jurgio Ma
tulaičio paskelbimo palaimin
tuoju iškilmes ir daug kitų 
renginių. Šis šviesus žmogus 
bene metus laiko po Nepri
klausomybės atstatymo dirbo 
Lietuvoje ir ne kartą nusis
kundė, kad mes dažnai iškreip
tai suvokiame tautiečių pasi
traukimą į Vakarus motyvus. 
Man, kaip istorikei, parūpo 
pasigilinti į objektyvias šio 
reiškinio priežastis. Paveikta 
prof. Jono Kavaliūno, ryžausi 
kelti iš užmaršties įžymiuo
sius tautos atstovus - gyvus 
bei mirusius - ir parodyti jų 
dvasios bei veiklos didingumą.

— Jau ketvirti metai vaisin
gai darbuojatės naujame bare, 
esate surengusi keliolika kon
ferencijų, parašiusi daugybę 
straipsnių, keletą knygų... 
Nueita tolokai, tačiau visuo
met malonu prisiminti pra
džią, ar ne?

— Žinoma. 1993 m. surengė
me respublikinę konferenci
ją kunigo profesoriaus Stasio 
Ylos mirties dešimtmečiui 
paminėti. Apie šį iškilų vyrą

Dr. ALDONA VASILIAUSKIENĖ (antra iš dešinės) su kun. prof. 
ANTANU LIUIMA, SJ

Pirmoji lietuvišku knyga
(Atkelta iš 6-to psl.)

čiaus archyvuose. Antrajam 
pasauliniam karui baigiantis, 
archyvas buvo gabenamas gi
lyn į Vokietiją, bet pakeliui, 
pritrūkus benzino, jis buvo 
paliktas Torunėje. 1956 m. bu
vo sužinota, kad Odesoje yra 
labai sena lietuviška knyga. 
Vilniaus universitetas susi
domėjo ir pasiuntė vieną iš 
profesorių sužinoti, kas tai 
per knyga. Nuvažiavus paaiš
kėjo, kad ji buvo paskolinta 
kažkam, norinčiam išmokti lie
tuvių kalbą. Ji buvo surasta 
ir, iš tikrųjų, tai buvo Mažvy
do “Katekizmas”. Prasidėjo 
derybos su ukrainiečiais. Per- 
leidus keletą senų Ukrainos 
žemėlapių, knyga grįžo Lietu
von ir dabar yra Vilniaus uni
versiteto bibliotekoje. Knyga

Visą gyvenimą...
Visą gyvenimą, 
Šiltą ir vėsų, 
Laiškus rašysiu 
Tik tau.
Jausiu - likimo 
Keliu palydėsi, 
Džiaugsies, kad gautus 
Skaitau.

Mintys pasiekia 
Neatrastą ribą, 
Mintys sugrįžta 
Iš metų kitų. 
Laikas prie kelio 
Užpusto sodybą, 
Tik nepajėgia 
Suplėšyt laiškų...
Valerija Vilčinskienė, Lietuva 

gražiai kalbėta jo gimtajame 
Anykščių krašte, po to Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje, Kaune, Vilniuje; konfe
rencijas papildė išsamios pa
rodos, koncertai. Tais pačiais 
metais paminėjome populia
riojo Kazio Pakšto, kilusio iš 
Užpalių, 100-etį. Na, o šiemet 
Utenoje paminėjome dar du 
šviesius Aukštaitijos sūnus. 
Ūkanotą sausio 28-ąją atrodė, 
jog miestas švietė nuo gera
širdiškos, mielos kunigo dak
taro, Romos gregorinio uni
versiteto profesoriaus, ilga
mečio LKMA pirmininko An
tano Liuimos, SJ, šypsenos. 
Jo 85-čio sukaktis tapo viso 
šio krašto žmonių švente - visi 
džiaugėsi naujuoju Utenos 
miesto garbės piliečiu... Kitas 
šios žemės garsus vyras - filo
sofas, pedagogas, redaktorius 
dr. Juozas Girnius - sugrįžo į 
tėviškę amžino poilsio. Lie
pos 1 d. jis iškilmingai palai
dotas Sudeikių šventoriuje; 
birželio 30 d. Utenos kultūros 
rūmuose organizavau jam skir
tą konferenciją.

— Apie šiuos uteniškius 
parašėte ir išleidote knygas. 
Kas padėjo?

— Pirmąją “Kai kunigas dak
taras Antanas Liuima SJ pra
byla” padėjo išleisti Utenos 
miesto merija, artrąją “Žvilgs
nis į Juozą Girnių” - Utenos 
klebonas, dekanas Petras Ado
monis ir “Caritas” pirmininkė 
Aldona Vilčiauskienė. Už tai 
esu jiems labai dėkinga. Abi 
knygas teko rašyti skubiai, tai
kant atitinkamoms progoms. 
Dėl to be LKMA sekretorės 
dr. Antanės Kučinskaitės pa
tarimo, paskatinimo, be Uni
versiteto istorijos fakulteto 
laborantės Danutės Valentu- 
kevičiūtės techninės pagal
bos jos numatytu laiku nebūtų 
pasirodžiusios. Dėkinga joms 
už rūpestį, nuoširdumą. Beje, 
kad konferencijos sklandžiai 
vyktų, kad jų dalyviai laiku 
galėtų nuvykti ir į tolimiau- 

yra gan gerai išsilaikiusi.
Prof. D. Kaunas mano, kad 

pirmąją lietuvišką knygą ne
tikslu vadinti katekizmu, nes 
pačio katekizmo joje yra tik 
ketvirtadalis. Ji turėtų būti 
pavadinta “mokomąja knyga”, 
kaip ir kitų tautų pirmosios 
knygos. Joje yra ir elemento
rius, ir kita mokomoji medžiaga.

Pats M. Mažvydas buvo įdo
mus ir šviesus asmuo, tikras 
knygos mylėtojas - knygius. 
Turėjo nemažą biblioteką. 
Yra numatyta atlikti Ragai
nės XVIII š. šventovės tiria
muosius darbus. Anksčiau ku
nigus laidojo po šventovėmis. 
Manoma, kad ir M. Mažvydas 
gali būti palaidotas po Ragai
nės šventove, kurioje dirbo 
iki mirties. Be to, numatoma 
atnaujinti ir pačią šventovę.

450 metų
1997 m. sausio 7 d. sueina 

450 metų nuo pirmosios lietu
viškos knygos išleidimo. Lie
tuvoje šią sukaktį norima la-. 
bai iškilmingai paminėti. Yra 
sudaryta ir seimo patvirtinta 
komisija, kuri rūpinsis įvai
riais minėjimo reikalais. Prof, 
dr. D. Kaunas toje komisijoje 
yra sekretorius. Savo pašneke
sį jis baigė, kviesdamas išei
viją irgi tinkamai paminėti 
šią sukaktį.

Po kelių klausimų LN kultū
ros būrelio ir visų susirinku
sių vardu A. Kynas padėkojo 
profesoriui už išsamų, įdomų 
pašnekesį ir pakvietė visus 
dar pabendrauti, pasivaišinti 
LN kultūros būrelio rūpestin
gų ponių paruoštom vaišėm. 

sius Lietuvos kampelius, no
riu tarti nuoširdų ačiū Svei
katos apsaugos ministeriui 
Antanui Vinkui. Norėtųsi, kad 
jo dėmesingumas dvasiniams- 
humanistiniams visuomenės 
reikalams persiduotų ir kitų 
įstaigų vadovams.

— Į Jūsų akiratį jau turbūt 
pateko daugiau nei dvidešimt 
asmenybių iš vadinamojo egzo
do. Apie visas parašėte straips
nių, studijų, kalbėjote per ra
diją, televiziją. Sakykite, kaip 
Jūs tas asmenybes surandate? 
Kas Jus orientuoja rašyti apie 
tą ar kitą?

— Pagrindinis orientyras - 
LKMA darbai, metraštis, ar
chyvai. Aš gi esu istorikė, tu
riu šiokią tokią pėdsekio uos
lę. O kruopštumo, nuoseklumo 
išmokė puikūs mūsų istorikai
- Bronius Dundulis ir jo žmo
na Pranutė, deja, jau amžiną 
atilsį. Jos 80-ečiui aš para
šiau pirmąją savo knygą “Bro
nės Dundulienės straipsnių 
bibliografija”. Be to, ilgokai 
krapščiausi Lietuvos Statutų 
“popieriuose”. Rašydama apie 
antrąjį Statutą, apgyniau di
sertaciją.

— Pasidomėjus Jūsų pačios 
raštais (sakykim, 50-ečio pro
ga), atrodo, jau taipogi būtų 
reikalinga bibliografinė ro
dyklė ir didžiausią rašinių 
dalį sudarytų tekstai apie eg
zodo dvasininkus, filosofus, 
istorikus, kultūrininkus.

— Gal ir taip. Pavyzdžiui, 
apie minėtąjį K. Pakštą buvau 
net knygelę parašiusi, tačiau 
nepajėgiau išleisti. Studiją 
parašiau apie žymų prelatą, 
redakcijų, organizacijų išei
vijoje ir Lietuvoje mecenatą 
Juozą Prunskį. Jis neseniai at
šventė garbingą 85-erių metų 
sukaktį. Rašiau ir apie vysku
pą Petrą Pranciškų Bučį (LK
MA Metraščio II tome)... O sa
kykit, kaip nepastebėti ryš
kios kun. Vytauto Balčiūno 
asmenybės? Jis leidžia ir re
daguoja garsiąją knygų seriją 

, “Krikščionis gyvenime”; jam 
priklauso ir neeilinis darbas
- į magnetofono juostą įrašy
tas Šventasis Raštas ir išda
lintas akliesiems. Auksinę 
kunigystės sukaktį šis dvasiš
kis atšventė Lietuvoje. Apie 
tai rašiau savaitraštyje “Am
žius”, kurio amžius, labai gai
la, bet baigėsi... Negalėjau 
nepastebėti ir garbiojo moks
lininko iš Romos gregorinio 
universiteto prof. Pauliaus 
Rabikausko, kuriam Vilniaus 
universitetas suteikė garbės 
daktaro vardą, ir politologo 
iš JAV Vytauto Vardžio...

— Suprantu, jog visko chro
nologiškai tiksliai čia neįvar
dinsime, todėl dar noriu pasi
teirauti apie moterų veiklos 
LKMA tyrinėjimą. Kaip sekasi?

— Neblogai. Neseniai Vil
niaus universitete įvyko tarp
tautinės moterų sąjungos su
važiavimas, surengtas ponios 
Aušros Marijos Pavilionienės 
rūpesčiu. Turėjau užduotį su
pažindinti pasaulio moteris 
su Lietuvos katalikių moterų 
veikla. O ji jau solidi. Džiaug
damiesi vyrais, neturime tei
sės ignoruoti iškilių moterų 
asmenybių. Apie vieną iš jų 
rašiau “Apžvalgoje”, “Katali
kų pasaulyje”. Tai Aldona Šle- 
petytė-Janačienė. Ji vadovau
ja Pasaulio lietuvių katalikių 
moterų organizacijai, taip pat 
įeina į Pasaulio katalikių są
jungos tarybą. Pernai bendri 
reikalai suvedė su kita sese 
iš užjūrio - Marija Žemaitiene. 
Kartu vykome į Uteną, į jos 
vyro Aleksandro tėviškę. Po
nų Žemaičių lėšomis Utenoje 
pastatyta nuostabi Tremtinių 
koplyčia. Ponia Marija kilniai 
pasižadėjo dviems geriausiai 
besimokantiems “Saulės” gim
nazijos mokiniams (berniukui 
ir mergaitei) kasmet skirti po 
500 dolerių. Štai tokie švie
sūs žmonės ir tokie kilnūs jų 
darbai! Jie suteikia mums - 
sovietinės sistemos visaip 
minkytiems, traumuotiems - 
dvasinių jėgų, patriotizmo, 
įpareigoja uoliau ir daugiau 
dirbti. Šia proga dėkoju JAV 
Lietuvių fondo valdybai ir jos 
pirmininkui gerb. St. Barui 
už prisiminimą bei pasveiki
nimą mano 50-čio sukaktyje.

— Dėkoju Tamstai už pokalbį.
Kalbėjosi -

Alfredas Guščius

Itališkojo renesanso stiliaus atvirų arkų galerijos juosia Vilniaus univer
siteto didįjį kiemų iš trijų pusių. Šaltesniame Lietuvos klimate jos nelabai 
tiko, todėl kartais arkų angos būdavo užmūrijamos. Sienose įstatytos lentos 
su garsių čia dirbusių profesorių ar auklėtinių pavardėmis Ntr. Alf. Laučkos

Artūras Tereškinas
EDVARDAS ŠULAITIS

Nemaža mūsų tautiečių ban
do savo laimę ir atvyksta į Dė
dės Šamo žemę ieškoti “Ame
rikos”. Tačiau ne visiems tai 
pasiseka padaryti, ir nema
ža dalis tokių apsivilia, kai 
kurie net be laiko baigia šia
me “laimės” krašte dienas ar 
uždaromi už grotų. Kiti tuoj 
pat grįžta namo. Tačiau vil
niečiui Artūrui Tereškinui 
pasisekė. Jis čia surado ne 
tik Ameriką, bet ir sau žmo
ną Jūrą (Avižiėniūtę), anglų 
kalbos specialistę.

Porą metų atidavęs sovie
tinei kariuomenei (kaip jis 
sako “atkalėjęs Stavropolio 
lygumose”), sugrįžęs į Lietu
vą baigė Vilniaus universite
tą ir tapo aspirantu Lietuvių 
literatūros ir tautosakos ins
titute. Aspirantaudamas jau
nystės dienas leido Vilniaus 
bibliotekose ir kavinėse; stu
dijavo XVIII š. Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštystės raštus, 
juose išvinguriuotas dorovės 
normas ir elgesio taisykles. 
Bet, jo žodžiais tariant, įvyko 
krizė ir nusprendė “savo liū
desį ir skausmą išbarstyti pa
saulyje”.

Prieš ketvertą metų atvyko 
į Lituanistikos katedrą Ilino
jaus universitete Čikagoje 
be dolerio kišenėje. Bet jį 
rėmė daug gerų žmonių ir Lie
tuvių fondas. Vėliau pasisekė 
jam įstoti į visame pasaulyje 
žinomą Harvardo universite
tą prie Bostono, iš kurio ne
seniai grįžo pasipuošęs ma
gistro laipsniu. Dabar jis ten 
ruošiasi rašyti daktaro diser
taciją apie XVII š. Lietuvą.

Eidamas mokslus, Artūras 
neužmetė ir kūrybinės plunks
nos. Eilėraščius apie lapes, 
kiškius ir vaikus pradėjęs ra
šyti būdamas septynerių me
tų. Vėliau padaręs pertrauką 
ir jaunimo žurnale “Mokslei
vis” debiutavo ne eilėraščiais, 
bet humoreskomis. Vėliau 
spausdino savo kūrinius Tel
šių rajono laikraštyje “Komu
nizmo švyturys”, pasidarė jo 

ARTŪRAS TEREŠKINAS (kairėje) per savo naujos knygos sutiktuves 
1995 m. rugpjūčio 20 d. A. Kezio “Galerijoje” kalbasi su Remigijumi 
Misiūnu, atvykusiu į Čikagą rinkti medžiagos disertacijai apie lietuvių 
knygų leidyklas pokario metais Vokietijoje Nuotr. E. Šulaičio

“surado Ameriką” 
poetine “žvaigžde”. Įstojęs į 
Vilniaus universitetą, įsijun
gė į poeto Marcelijaus Marti
naičio literatų būrelį. 1991 m. 
išėjo pirmoji jo eilėraščių 
knyga “Grindinio žuvys”, o šie
met Čikagoje veikiantis Al
gimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas išleido jo antrą
ją knygą “Absonia” (šis loty
niškas žodis reiškiąs disonan
są). Jo kūrybą spausdino Či
kagos “Draugas” bei kiti lei
diniai Lietuvoje, Amerikoje 
ir net Lenkijoje.

Naujausios jo knygos “Ab
sonia” sutiktuvės buvo sureng
tos rugpjūčio 20 d. Algimanto 
Kezio “Galerijos” patalpose 
prie Čikagos. Čia apie auto
rių kalbėjo pats šeimininkas 
(perskaitė Tereškino paruoš
tą jo gyvenimo ir kūrybos bio
grafiją), o pats Ameriką atra
dęs Tereškinas klausytojus su
pažindino su savo senesne ir 
naujausia kūryba, kurią jo 
žmona Jūra verčia į anglų kalbą.

Taigi, atrodo, yra pagrindo 
laukti ir naujų A. Tereškino 
kūrybos knygų, taip pat ir jo 
mokslinės disertacijos dokto
ratui gauti. Tad galime sakyti, 
kad be cento iš Vilniaus į Či
kagą atvykęs Artūras Tereš
kinas surado Ameriką.

Atsiųsta paminėti
KARDAS, nr. 5-6, istorinis tau

tinės minties trimėnesinis žur
nalas, 40 psl. gausiai iliustruo
tas; leidžia Lietuvos atsargos 
karininkų s-ga, vyr. redaktorius 
Ant. Martinionis. Adresas: Box 
1847, 2043 Vilnius — 43, Lietuva. 
Nr. kaina 3 Lt.

BALTIC STUDIES NEWSLET
TER, nr. 3 (75), 1995 m. rugsėjo 
laida, 28 psl. red. Sandra Milevs- 
ka. Adresas: 111 Knob Hill Rd., 
Hackettstown. NJ. USA.

LIETUVA, Filatelistų draugi
jos “Lietuva” biuletenis nr. 1 (219), 
lietuvių ir anglų kalbomis, 56 psl. 
ir viršeliai. Paruošė E. Jasiūnas 
ir J. Variakojis; viršelis Ant. Be
ieškos; spausdino M. Morkūno 
spaustuvė. Administracijos adre
sas: Kazys Rožanskas, 3450 West 
62nd St., Chicago, IL 60629. USA.

ALKA vadinamas Amerikos 
lietuvių kultūros archyvas Put- 
name, Conn., atgavo iš Vilniaus 
grąžintą ten atnaujintą dail. Ado
mo Smetonos istorinį paveikslą 
apie Lenkijos karaliaus ir Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Stepono 
Batoro Vilniaus akademijos įstei
gimo bulės įteikimą Vilniaus vysk. 
Protosevičiui. Šis paveikslas bu
vo rodytas Niujorko 1939 m. pa
saulinės parodos Lietuvos pavil
jone.

JAV LB Los Angeles apylinkės 
didžiausias metinis renginys yra 
tradicinės Lietuvių dienos. Šie
met jos įvyks Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos valdose rugsėjo 30 ir 
spalio 1. Specialų rengėjų komite
tą sudarė jaunosios kartos studi
jas baigusieji atstovai — Karigai- 
la Petrulis, Živilė Tomkutė ir Li
nas Udrys, pagrindiniu šio rengi
nio šūkiu pasirinkę: “Vaikai — 
Lietuvos ateitis”. Lietuvių die
nose bus pagerbtos lietuviškosios 
organizacijos, kurios rūpinasi 
naujų vadų išauginimu išeivijos 
gyvenimui ir parama vaikams Lie
tuvoje.

Dailininkai Antanas ir Anas
tazija Tamošaičiai gilius savo 
pėdsakus paliko ne tik prieškario 
laikotarpio Lietuvoje, bet ir poka
rio Kanadoje, ypač Ontario pro
vincijoje. Mat ten prie Kingstono 
įsigytame ūkyje, netoli Toronto, 
didžiausio Kanados miesto, turė
jusio veiklią lietuvių koloniją, 
buvo įsirengę savo studiją su ar
chyviniu dailės turtų muziejumi. 
Kūrybinį darbą sudrumstė atėjusi 
senatvė ir Anastazijos Mažeikai- 
tės-Tamošaitienės mirtis 1991 m. 
rugpjūčio 28 d. Ji dabar ilsisi 
vienintelėse lietuvių kapinėse vi
soje Kanadoje. Tas Šv. Jono kapi
nes Mississaugoje prie Toronto 
yra įsteigęs Lietuvos kankinių 
parapiją su nauja šventove ir Ana
pilio lietuvių centru organizavęs 
klebonas kun. Petras Ažubalis, 
miręs 1980 m. liepos 12 d.

Dail. Antanas Tamošaitis, da
bar jau gyvenantis Lietuvoje, š. 
m. liepos 4 d. kultūros ministe
rijoje pasirašė sutartį su Lietu
vos valstybinio muziejaus direk
tore Birute Kulnyte, susietą su 
Antano ir Anastazijos Tamošai
čių galerijos atidarymu Vilniaus 
savivaldybės paskirtose Dominin
konų 15-1 patalpose prie Stiklių 
gatvės. Šia sutartimi Antanas Ta
mošaitis visus savo ir Anastazijos 
kūrinius bei tautodailės rinkinius 
padovanojo Lietuvos valstybi
niam muziejui, anksčiau vadintam 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejumi. Antanas Tamošaitis 
taipgi pridėjo 10.000 Kanados 
dolerių savo ir Anastazijos ga
lerijai įrengti. Sutartimi buvo 
įsipareigota jų vardo galerijos 
reikalams kasmet skirti 80% pa
lūkanų, kurios bus gautos už fon- 
dan įdėtą pusę milijono kanadiš- 
kų dolerių. Šį kapitalą Antanas 
ir Anastazija Tamošaičiai sutel
kė, pardavę prie Kingstono įsi
gyto prasto ūkio gražius sklypus 
pelningų namų statybai. Antano 
ir Anastazijos Tamošaičių gale
riją Vilniuje planuojama atida
ryti 1996 m. Atidarymu norima 
paminėti dvi sukaktis: panktą- 
sias Anastazijos mirties metines 
— rugpjūčio 28 d., Antano devy
niasdešimtąjį gimtadienį — va
sario 15 d.

Suvalkų trikampio lietuviai 
šį pavasarį turėjo didelę literatū
rinę šventę — bendro Lenkijos 
lietuvių poezijos rinkinio “Būki 
mums motina” sutiktuves. Knygą 
sudarė mokytoja Janina Aleksai- 
tė-Macukonienė, pati rašanti ei
lėraščius. Leidinin buvo įjungti 
dvidešimties autorių 102 eilėraš
čiai, atspausdinti dėl skirtingo 
eilėraščių skaičiaus nevienodai 
pasiskirstytuose puslapiuose. Pet
ras Motiejūnas, “Dienos” skaity
tojus supažindinęs su rinkinio 
“Būki mums motina” sutiktuvė
mis, pateikia tik devynių auto
rių pavardes — Jono Stoskeliū
no, Antano Valinčiaus, Jono Sen- 
dos, Valdo Žukausko, Laimos 
Slovikauskaitės, Algio Uzdilos, 
Birutės Jonuškaitės-Augustinie- 
nės, Sigito Birgelio ir sudaryto
jos bei redaktorės Janinos Alek- 
saitės-Macukonienės. Pastaroji, 
dabar gyvenanti Lietuvoje, 1991 
m. išleidusi romaną “Ievos niekas 
neišvarė iš rojaus”, jau yra Lie
tuvos rašytojų sąjungos narė. 
Tūkstančio egzempliorių tiražu 
išleistą rinkinį, apimantį buvu
sius ir dabartinius Lenkijos lie
tuvių poetus, puošia talentingos 
menininkės Volandos Vyšniaus
kienės piešiniai. Knygos “Būki 
mums motina” sutiktuvėse buvo 
ir Lietuvos rašytojų sąjungos at
stovų, skatinusių ją išleisti ir 
skaitytojams Lietuvoje.

Dailininkų tėvo ir dukros 
Kmieliauskų darbų parodą su
rengė Švedijos Vetlando miesto 
muziejus. Vilniaus dailės akade
mijos prof. Antanas Kmieliauskas 
šiai parodai parūpino estampų ir 
knygženklių rinkinį, Ramunė 
Kmieliauskaitė — naujausių ak
varelių.

Lietuvos muzikos akademija 
Vilniuje atidarė kompiuterinės 
muzikos studiją. Projektą elekt
roninei aparatūrai įsigyti jau 
prieš ketverius metus buvo paruo
šęs akademijos dėstytojas Ričar
das Kabelis, tiek laiko tobulinę- 
sis Štutgarte. Šio projekto įgy
vendinimą finansavo Vokietijos 
akademinių mainų tarnyba.

Vilniuje ir visoje Lietuvoje 
rugsėjo 1 d. iškilmingai prade
dami naujieji mokslo metai. 
Jiems ieškoma vis kitokios įžan
gos, skirtingesnės nuo anksčiau 
turėtų. Šį kartą buvo sulaukta 
sovietų kariuomenės paskutinių
jų okupacinių dalinių atitraukimo 
iš Lietuvos prieš dvejus metus ir 
priartėta prie M. K. Čiurlionio 
šimtas dvidešimtojo gimtadienio 
rugsėjo 22 d. Tad naujųjų metų 
pradžią rugsėjo 1 d. vilniečiai pra
dėjo Katedros aikštėje surengtu 
iškilmingu koncertu, skirtu M. K. 
Čiurlionio šimtas dvidešimto
sioms gimimo metinėms. Pasak 
Karinos Firkavičiūtės pranešimo 
“Lietuvos aide”, šio koncerto pro
grama moksleiviams tapo “Beauš- 
tanti aušrelė”, įvadine pamoka į 
didžiąją muziką. “Beauštančios 
aušrelės” programą, pasinaudo
dami kompozitoriaus Giedriaus 
Kuprevičiaus specialiai šia proga 
sukurtu “Beauštančios aušrelės” 
simfoniniu prologu, sudarė Lie
tuvos muzikų rėmimo fondas su 
švietimo, mokslo ir kultūros 
ministerijomis. Šis prologas 
buvo vienintelė lietuviškoji 
koncerto dalis. Pagrindinis dė
mesys jame teko operų arijoms 
bei kitiems tarptautinių klasi
kų kūriniams. Juos atliko Lie
tuvos simfoninis orkestras su 
vadovu ir vyr. dirigentu G. Rin
kevičiumi, smuikininku R. Kati
liumi, operos solistais I. Mil
kevičiūte, V. Noreika, V. Prud
nikovu, R. Stonyte.

Rež. Juozui Miltiniui, Pane
vėžio dramos teatro įsteigėjui ir 
ilgamečiam vadovui, mirusiam 
1994 m. liepos 13 d., Panevė
žio katedros kapinių centre rug
sėjo 3 d. buvo pastatytas antka
pinis paminklas, kurį buvo išsi
rinkęs pats velionis. Jo autoriai 
yra du kauniečiai — architektas 
Algimantas Mikėnas ir skulpto
rius Juozas Šlivinskas. Šie kau
niečiai yra sukūrę paminklo pro
jektą ir anksčiau mirusiam akto
riui Valiui Derkinčiui. Pasiūly
tų projektų peržiūroje dalyvavo 
ir rež. J. Miltinis. Jam tada labai 
patiko vienas V. Derkinčiui su
kurtas paminklo projektas, at
mestas kitų peržiūros komisijos 
narių. Rež. J. Miltinis tada pa
prašė skulptorių J. Šlivinską tą 
projektą pasaugoti jam ir šiek tiek 
pakeistą panaudoti jo mirties at
veju. Paminklą pagamino Kauno 
akcinė bendrovė “Akmenlita”. 
Skulptorius J. Šlivinskas rež. 
J. Miltinio intelektinį dvasios 
pasaulį atkūrė iš balto marmuro 
pagaminta teatrine aktoriaus kau
ke ir tamsesniu mirtį primenan
čiu skulptūriniu rež. J. Milti
nio portretu. Paminklas atideng
tas rugsėjo 10 d.

Stasys Povilaitis, panevėžietis 
fotomenininkas, šią vasarą Vil
niaus fotogalerijoje surengė iki 
rugsėjo 4 d. veikusią savo pirmą
ją individualią parodą “Iš arklių 
gyvenimo”, jai sutelkęs net 46 
arklių nuotraukas. S. Povilaitis 
fotografuoja nuo 1983 m., o paro
dose dalyvauja nuo 1985 m. Šiuo 
metu jį labiausiai domina ark
lių ciklo nuotraukos. Iš tikrųjų 
yra keista matyti tokiose S. Povi
laičio nuotraukose arklių portre
tus. Draugai jį vadina arklių fo
tografu, o jis sakosi paprasčiau
siai pasiilgęs arklio. “Dienos” at
stovei Reginai Oraitei S. Povilai
tis teisinosi: “Nežinau, kaip į ob
jektyvą pakliūna visi tie arkliai. 
Arklių tikrai nesapnuoju, man 
labiau patinka į juos žiūrėti ne
miegant . . .” Žurnalistei R. 
Oraitei S. Povilaitis prisipažino, 
kad jam savaitgaliais patinka lan
kytis žirgynuose: “Nusivežu dvi
dešimt juostų ir pasakau sau: kol 
neišfotografuosi — negrįši. Be
lieka tesėti. Tik nemanykit, kad 
labai paprasta užfiksuoti besijuo
kiančius — jaunimo žargonu kal
bant, žvengiančius arklius, koke
tišką įsimylėjėlę kumelaitę, už
sisvajojusią ristūnų rate, arba 
susimąstyme paskendusį erži
lą . . .” V. Kst.
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)R IS I K E I I
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

MOKA UŽ:
Lietuvių grupė, dalyvavusi baltiečių šaudymo pirmenybėse 1995 m. rugsėjo 
9 d. latvių klubo “Lielupė” šaudykloje. Pirmoje eilėje iš kairės: V. Svitas, 
sn., V. Verbickas, A. Šimkevičius, B. Savickas; antroje eilėje A. Svilas, 
K. Deksnys, J. Stankus, svečias, R. Svilas

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% 
Taupomųjų sąskaitą ....... 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

^SPORTAS

Iš Vokietijos
“International Herald Tribune” 

dienraštis rugsėjo mėn. 8 d. spor
to žiniose pranešė, kad futbolo 
rungtynėse Lietuva-Ukraina įvar
tį Lietuvai pelnė Darius Maciule
vičius jau 16-tą žaidimo minutę. 
Lietuvio pavardė įrašyta teisingai.

Vokietijos rankinio pirmeny
bių rungtynėse V. Petkevičius, 
žaisdamas prieš Massenheimo 
komandą, savo Magdeburgo klu
bui pelnė 5 įvarčius. V. Petkevi
čius priėmė Vokietijos pilietybę 
ir žaidžia jos rinktinėje.

Bokso rungtynėse Lietuva įveikė 
Suomiją, pasekme 12:7,5. Buvusio
je laikinoje sostinėje ypač buvo 
laukiami Europos pirmenybių 
bronzos medalių nugalėtojų Vi
do Bičiulaičio ir Vitalijaus Kar- 
pačiausko susitikimai. Lietuviai 
lengvai nugalėjo suomius, o V. 
Bičiulaitis savo priešininką įvei
kė K. O.

Atrankinėse Europos futbolo 
pirmenybių rungtynėse rugsėjo 6 
d. Lietuvos vienuolikė Vilniuje

/MvMį LIETUVIŲ
■T T T T. KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

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 mortglčius iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

D\/| ELECTRICAL
DvL engineering

Licence
E-2392

Taisau senas ir (vedu naujas:
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS - ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

Baltiečių šaudymo varžybos
Trisdešimtosios Šiaurės Ameri

kos baltiečių stendinio šaudymo 
varžybos įvyko rugsėjo 9 d. latvių 
klubo “Lielupė” šaudykloje. Es
tai, jau antri metai nesudaryda
mi penkių žmonių grupės, varžy
bose nedalyvavo. Lietuviams at
stovavo 8 šaudytojai. Latvių buvo 
10. Lietuvių penkių žmonių grupė 
(K. Deksnys, V. Verbickas, B. Sa
vickas, A. Šimkevičius ir R. Svi
las) 16 jardų atstume surinko 454 
taškus ir laimėjo pirmą vietą.

ŠALFASS-gos pranešimai
1995 m. metinis visuotinis ŠAL

FASS-gos suvažiaviams įvyks 
1995 m. lapkričio 18 d. Dievo Ap
vaizdos Lietuvių kultūros centre, 
25335 W., 9th Mile Rd., Southfield, 
MI, tel. 810 356-9721. Pradžia 11 
vai. ryto. Suvažiavime sprendžia
muoju balsu dalyvauja sporto 
klubų rinktieji atstovai, sporto 
klubų pirmininkai ar jų įgalioti
niai, ŠALFASS-gos rinktieji bei 
skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS- 
gos garbės nariai. Patariamuoju 
balsu kviečiami dalyvauti sporto 
darbuotojai, fizinio auklėjimo mo
kytojai, sporto veteranai, lietu
viškų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių sportinių 
judėjimu besidomį asmenys.

Smulkios informacijos praneša
mos ŠALFOSS-gos sporto klu
bams ir ŠALFASS-gos pareigū-

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

CHOICE
“Ali THE

IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
• (VAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

Etobicoke, Ontario M9A 1B2

Tel. 416 767-9000 FAX 416 239-6228

AIJI) A
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
runT/AV INSURANCE BROKERS LIMITED CHOLKAN -------------------------------------------------------------

" 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

A. a. VITAS GERULAITIS, 
tarptautinio pripažinimo susilau
kęs ir pagarsėjęs teniso žaidėjas, 
neseniai prisimintas CBC televi
zijos laidoje. Apie tai buvo rašy
ta “TŽ” 38 nr. Šalia straipsnio iš
spausdinta jo tėvo, taip pat gar
saus tenisininko, Lietuvos ir Balti
jos valstybių čempiono, prieš kele
tą metų JAV-bėse mirusio a.a. VY
TAUTO GERULAIČIO nuotrauka. 
Sakoma, kad pirmosios tėvo pamo
kos ir paskatinimai žymia dalimi 
prisidėję prie Vito iškilimo

nams. Organizacijos ar asmenys, 
norintieji gauti daugiau informa
cijų ar pateikti pasiūlymų, pra
šomi kreiptis į ŠALFASS-gos cent
ro valdybos pirmininką Audrių Ši
leiką, 150 Colbeck St, Toronto, 
Ont. M6S 1V7, Canada. Tel. 416 
767-6520, faksas 416 760-9843.

Šalia einamųjų kasmentinių 
reikalų, vienu iš svarbesnių dar
botvarkės punktų bus ŠALFASS- 
gos vadovybės (centro valdybos, 
revizijos komisijos ir garbės teis
mo) rinkimai. Sporto klubai, ŠAL
FASS-gos pareigūnai ir sporto 
darbuotojai prašomi visu rimtu
mu atsižvelgti į mūsų sportinio 
gyvenimo gyvybinius reikalus ir 
pasistengti suvažiavime gausiai 
dalyvauti.

ŠALFASS-gos centro valdyba

1995 m. Š. Amerikos baltiečių ir 
lietuvių plaukimo pirmenybės 
įvyks 1995 m. lapkričio 5 d., Trini
ty Recreation Centre, 155 Craw
ford St, Toronto, Ont. (tarp Bathurst 
ir Ossington gatvių, įvažiavimas 
iš Queen St). Vykdo-Toronto estų 
plaukimo klubas. Varžybų pra
džia - 9 vai. ryto. Registracija - 
apšilimas nuo 8.30 vai. ryto. Varžy
bos bus vykdomos šiose klasėse: 
vyrų ir moterų (15 m. ir vyresnių), 
senjorų (24 m. ir vyresnių), jaunių 
ir mergaičių (13-14 m, 11-12 m., 9- 
10 m., 7-8 m. ir 6 m. ir jaunesnių). 
Lietuvių pirmenybės bus išvestos 
iš baltiečių. Programa apima visus 
stilius. Šuolių į vandenį nebus. 
Amžiaus grupavimas nustatomas 
pagal dalyvio amžiij varžybų dieną.

' s
Dalyvavimas atvijus visiems lie

tuvių, latvių ir estų plaukikams. 
Dalyvių registracija iki 1995 m. 
lapkričio 1 d., pas PSF-jos Plauki
mo komiteto vadovę: Mrs. Mai 
Kreem, 618 Davenport Rd., Toron
to, Ont. M5R 1K9, tel. 416 924-6028. 
Lietuviams registruotis ar infor
macijas gauti galima ir pas Iloną 
Smalenskienę, 248 Keele St., To
ronto, Ont. M6P 2K3, tel. 416 769- 
7040. Ji koordinuoja lietuvių da
lyvavimą ir yra ŠALFASS-gos 
plaukimo komiteto narė. Informa
cijų dar galima gauti pas Algirdą 
Bielskų, tel. 216 486-0889 ir pas 
Arvydą Barzduką, tel. 703 560- 
1410 namų,. 703 241-2500 darbo, 
kurie irgi yra ŠALFASS-gos plau
kimo k-to nariai. Smulkios infor
macijos yra praneštos visiems 
ŠALFASS klubams. Lietuviai 
plaukikai kviečiami šiose varžy
bose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos centro valdyba ir 
Plaukimo komitetas

pralaimėjo Ukrainai 1:3 (1:0). Dar 
tą patį vakarą Vokietijos televi
zija pranešė pasekmę, nes rungty
nės Lietuvos sostinėje vyko 5 vai. 
30 min. vakaro. Lietuvos grupėje 
gautos šios pasekmės: Italija-Slo- 
vėnija 1:0 ir Kroatija-Estija 7:1. 
Po šių rungtynių Lietuvos grupė 
atrodo taip: 1. Kroatija, 2. Italija, 
3. Lietuva, 4. Ukraina, 5. Slovėni
ja, 6. Estija. Kroatija užsitikrino 
dalyvavimą Europos pirmenybė
se. Dėl antro kelialapio į Angliją 
varžosi Italija, Lietuva ir Ukrai
na. Mūsų kaimynė Latvija įveikė 
“nykštuką” Lichtenšteiną pasek
me 1:0. K.B.

Kunigaikštienės Birutės vyr. skau- 
tės-židinietės, davusios įžodį “Ro
muvos” stovykloje 1995 m. rugpjū
čio 6 d. Iš kairės: R. Ušpalytė, R. 
Pacevičienė ir T. Bražukienė

• Kai nežinai į kokį uostą 
plauki, joks vėjas nėra tinka
mas. (Seneka).

Skautų veikla
• A.a. Onos Indrelienės atmi

nimui, knygos “Lietuviškoji skau- 
tybė” leidybai aukojo $20 - E. Sen
kuvienė, P. Saplienė, L. V. Sen- 
džikai, F. Mockus, V. Skrinskas; 
$25 - M. Vasiliauskienė, K. Budre- 
vičius. Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

• Registruojami giliukai ir 
liepsnelės nuo 4 metų amžiaus. 
Tėveliai prašomi registracijos 
reikalu kreiptis į ps. D. Petraus
kienę tel. 905 274-1477. Pirmoji 
sueiga — spalio 21 d. po Maironio 
mokyklos pamokų.

• “Šatrijos” tuntas trejus su 
puse metų buvo gražiai vadovau
jamas s. Vidos Senkuvienės. Jai 
išvykus į Lietuvą, tuntą laikinai 
perėmė jos pavaduotoja ps. I. Paš- 
kauskienė ir vadovavo iki žiemos 
sezono atidarymo sueigos, rugsėjo 
24 d. VS v.s. B. Banaitienės įsa
kymu nauja tuntininke paskirta 
j.ps. D. Pargauskaitė-Biskienė. 
Padėkota tuntininkės pareigas 
ėjusiai ps. I. Paškauskienei. M.

Los Angeles ateitininkų stovykloje 1995 m. rugpjūčio 6-13 d.d. Iš kairės: Mantas Žvinakevičius, Birutė Pakuckaitė, 
Darija Varnaitė, Andrius Mažeika, Ieva Mickutė, Austė Kuolaitė, Povilas Jocas

1678 Bloor Street West

Toronto. Ontario M6P 1A9

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANULIS
RE/MAX West Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,(2 blokai į vakarus
nuo Lietuvių namų) negjoj tel. 416 802-1 029, FAX 416 769-1 524.

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

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.

AKTYVAI per 101 milijoną dolerių

Nemokama narių gyvybės dra'bda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dyd( 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 l 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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

ę -SAMOGmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

GENYS 
sutton group - assurance realty inc. realtor 

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

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

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

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

KELIONĖS 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.He*******************************************

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS - per Kopenhagą.

Rugsėjo 29, grįžimas iki gruodžio 10 d. - $940 plius mokesčiai. 
Naujos rudens - žiemos sezono kainos - $950 plius mokesčiai.

**************************** į į ****** * *"* T>» * 

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

UNITY TRAVEL, 1558 Bloor St. W„ 
Toronto, Ontario M6P 1A4

~ Tel. 416-538-6570 ALGIS
FAX 416-538-9657 MEDELIS



Lietuvos kankinių šventė
Šis metinis tradicinis lietuvių 

Anapilio parapijos renginys, 
sutraukiantis šimtus Toronto, 
Mississaugos, Oakvillės, Hamil
tono ir kitų apylinkių tautiečių, 
įvyko rugsėjo 24 d. Pradėta iškil
mingomis pamaldomis 3 vai. po 
pietų Lietuvos kankinių švento
vėje, kurioje Mišias konceleb- 
ravo parapijos klebonas kun.
J. Staškus, Londono Šiluvos Ma
rijos parapijos klebonas kun.
K. Kaknevičius, kun. Eug. Jurgu
tis, OFM, kun. V. Volertas ir Ha
miltono Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM, pasakęs ir išsamų pa
mokslą.

Mišių skaitinius atliko Rasuo- 
lė Tumosaitė ir Daina Gurklytė. 
Aukų nešimui vadovavo ir atitin
kamus apibūdinimus skaitė Vida 
Valiulienė. Aukas nešė para
pijos jaunimas, parapijos tary
bos pirm. J. Karasiejus ir tary
bos nariai. Giedojo sol. Slava 
Žiemelytė.

Po Mišių prel. dr. P. Gaida pa
šventino naują parapijos pro
jektą - baigiamą įrengti keltu
vą. Iškilmingi pietūs vyko didžio
joje Anapilio salėje, pradėti 
labai punktualiai 5 v.p.p. Šią 
šventės dalį atidarė parapijos 
tarybos pirm. Juozas Karasie
jus, pasveikindamas gausiai su
sirinkusius svečius, ir pakvietė 
Prisikėlimo parapijos kleboną

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kalėjimo bausmė be jos dova
nojimo dvidešimt penkerius 
metus. Ją jis būtų gavęs ir be 
jo gynybai teisinės pagalbos 
fondo išmesto beveik milijono 
dolerių. P. Bernardas dabar 
reikalauja apeliacijos, tikė
damasis trumpesnės kalėjimo 
bausmės, leidžiančios ankstes
nį išleidimą, nors jo laukia 
dar viena byla už panašius 
veiksmus su moksleivėmis To
ronto Scarboro priemiestyje, 
tik ten jos nebuvo nužudytos.

Kanados imigracijos minis- 
teris Sergio Marchi (Marki), 
neįstengiantis susidoroti su 
nelegaliais atbėgėliais iš Azi
jos ir Afrikos, pasiūlė finansi
nę paramą pabėgėliams iš 
Bosnijos. Jis sutinka Kanadon 
įsileisti atbėgėlius iš buvusios 
Jugoslavijos ir jiems finansuo
ti pirmuosius tris mėnesius Ka
nadoje, jei kitos privačios or
ganizacijos juos rems sekan
čius devynis mėnesius.

Imigracijos ministeriui S. 
Markiui atrodo, kad tokiomis 
bendromis pastangomis Kana-

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžių (Joubert). 

Advokatas
RAMŪNAS P. LAPP-LAPAVIČIUS, 

B.A., LL.B.

60 Hume Street,
Collingwood, Ontario Te,‘ 705 445-2886
L9Y 3Z5 FAX 705 444-5837

Vienintelis Kanadoje

kviečia keliauti kartu!

lietuviškas kelionių biuras

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

naudotis LAL ir AUDRA TRAVEL paslaugomis!

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

kaina $950 (kan.) -t- mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) 4- 
mokesčiai. Trys skrydžiai per savaitę, 140 svarų nemokamo svorio.

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

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

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

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

Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis

Telefonas 416 533-8443
FAX 416 533-6279

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

kun. Aug. Simanavičių, OFM, in- 
vokacijai, kurioje buvo pabrėž
ta parapijos reikšmė tikintie
siems. Besivaišinant šiltais val
giais ir vynu, tarybos pirminin
kas keliais išėjimais prie mikro
fono pranešinėjo apie gaunamas 
aukas keltuvo statybai, parei
kalaujančiai netoli šimto tūks
tančių dolerių. Atskirai padė
kojo p. Adomoniui, statybos vyk
dytojui, kurio prisidėjimas prie 
šio projekto labai sumažino iš
laidas. Tarybos pirm. J. Kara
siejus taipgi pristatė šventėje 
dalyvaujančius garbės svečius, 
dėkojo visiems už aukas ir dė
mesį parapijos reikalams bei 
šeimininkėms už skanų maistą. 
Pabaigoje žodį tarė parapijos 
klebonas kun. J. Staškus, humo
ro nevengdamas reiškė padėką 
šventės dalyviams bei parapi
jos rėmėjams.

Vakarienei pasibaigus, sve
čiai turėjo progą laisvai pasi
kalbėti, pasidalinti įspūdžiais 
ir apžiūrėti muziejaus parodų 
salėje vykstančią klaipėdiškių 
dailininkų Renatės Lūšis ir Mi
kalojaus Žoludevo papuošalų ir 
tapybos parodą, kurią surengė 
Kanados lietuvių muziejus ir 
Lietuvių namų kultūrinė komi
sija. Rengėjai patenkinti įdo
mios parodos lankymu - per aš- 
tuonias jos valandas priskai
čiuota keli šimtai lankytojų. Dl.

da galėtų įsileisti apie 1.200 
atbėgėlių iš buvusios Jugosla
vijos. Jis, deja, nemato, kad pa
bėgėlių iš buvusios Jugosla
vijos šiuo metu nebėra. Yra 
tik Serbijos imperijos siekian
čių Bosnijos serbų sukilimas 
prieš musulmonų vyriausybę. 
Seniau nuo serbų traukėsi jų 
vejami musulmonai, o dabar 
nuo kroatų ir musulmonų bė
ga serbai. Jie visi nori pasilik
ti iš savo tėvų bei protėvių pa
veldėtoje gimtojoje žemėje. 
Politinės globos Kanadoje nie
kas nesiprašo.

Ontario konservatorių vyriau
sybė savo gyventojams baigia 
ruošti vieną trijų dalių korte
lę. Jos savininko tapatybę liu
dys kortelėn įjungta nuotrau
ka. Kortelė taipgi galios OHIP 
sveikatos draudai, gerovės pa
šalpoms gauti ir automobilio 
vairuotojo teisėms įrodyti. 
Galvojama net ir apie fotogra
finį piršto nuospaudų įjungi
mą, bet sprendimas tebėra ne
padarytas. Sveikatos ministe- 
rio J. Wilsono pranešimu, ga
lutinį naujosios kortelės pro
jektą premjero M. Harrio mi- 
nisterių kabinetui tikimasi 
pristatyti iki 1995 m. pabai
gos. V.Kst.

Kanados lietuviai sportininkai, dalyvavę Pasaulio lietuvių žaidynėse, žygiuoja Vilniaus gatve su Kanados vėlia
vomis. Virš gatvės matyti užrašas: “Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse”

SKAITYTOJAI PASISAKO
VIEŠNAGĖ KANADOJE

Nuo 1995 m. liepos 3 d. iki rug
pjūčio 23 d. viešėjau Kanadoje, 
Ontario provincijoje, pas savo 
dėdę Joną Vaškevičių. Mano dėdė 
Jonas ir dėdienė Aldona Vaškevi- 
čiai labai nuoširdūs ir darbštūs 
žmonės. Buvo taip pat smagu pa
viešėti pusseserių Rūtos ir Da
lios, pusbrolio Jonuko šeimose 
- tai dėdės vaikai.

Savo giminaičių dėka aš gana 
gerai susipažinau su ta nuosta
bia šalimi Kanada, varge priglau
dusią tiek daug lietuvių. Pama
čiau ne tik gamtą - teko matyti 
laidotuves, lietuvių kapines, da
lyvauti savo mielos pusseserės 
Dalios vestuvėse, įvairiuose po
būviuose ir gegužinėse. Sutikau 
daug gražiai lietuviškai kalban
čių savo dėdės draugų, kurie ir 
man tapo ne tik draugais, bet ir 
broliais. Jie ne tik gražiai kalba 
lietuviškai, bet ir dainuoja ne
pamirštas lietuviškas dainas.

Labai maloniai nuteikia par
duotuvėse, kai tave pardavėjai 
sutinka su šypsena ir kreipiasi, 
lyg į malonų pažįstamą. Tas ge
ras žodis “atsiprašau” žmonių nie
kur nepamirštamas, jau nekal
bant apie atvejus netyčia užkliu
džius. Man čia viskas labai labai 
patiko ir valgiai, ir aplinka, o la
biausia žmonės, nors dauguma jau 
garbaus amžiaus, tačiau pilni op
timizmo, gyvenimo džiaugsmo ir 
mylintys savo tėvynę Lietuvą.

Zita Petrylienė, mokytoja, 
Smalininkai

LEIDINYS APIE KOVOTOJUS
Mieli kun. Juozo Zdebskio ben

dražygiai, bendraminčiai - geros 
valios žmonės!

1986 m. vasario 5 d. žuvusio žy-

Dr. Gina J. Ginčauskaiti 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima pacientus 
ir vakarais

Juozas (Joseph) 
NORKUS

į Re/max West įstaigoje ilgiausiai
#1 KANADOJE dirbantis agentas.
Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirti. 
Mielai atsakysiu į namų pirkimo, pardavimo 

ar remonto klausimus.
West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

pirm. - penki. 9 v.r. - 6 v.v., šeši. 10 v.r. - 4 v.p.p.

GLOBUS LTD.
Mūsų atstovai:

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

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

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg - $5.50 plius S14 pristatymas 

Siuntiniai išsiunčiami kas antra 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.

maus tikinčiųjų teisių gynėjo ir 
kovotojo už Lietuvos laisvę kun. 
Juozo Zdebskio mirties 10-sioms 
metinėms norėtume išleisti 
knygą. Ji parašyta remiantis uni
kalia KGB archyvų išlikusia me
džiaga iš kun. Zdebskio 8 tomų 
sekimo bylos. Pagal šios bylos 
dokumentus parašytoje knygoje 
atskleidžiama ne tik pasišven- 
tusio kunigo ir kovotojo asmeny
bė, bet ir KGB persekiojimų re- 
finuotumas, klastingumas, veid- 
mainingumas ir žiaurumas.

Taip pat parengta spaudai kun. 
Juozo Zdebskio bendražygių ir 
bendraminčių prisiminimai apie 
jo artimo meilės darbų, misijų 
kelionių, katalikiškos spaudos 
rengimo bei platinimo ir kitą 
veiklą.

Visus, kam rūpi Lietuvos Kata
likų Bažnyčios persekiojimo ir 
jos kovų už laisvę istorija, kvie
čiame paremti šį darbą. Tai bus 
įnašas į tautos karžygių ir Baž
nyčios istorijos fondą.

Jei atsirastų daugiau lėšų, su 
džiaugsmu tęstume šitokių knygų 
leidybą. Aukotojams dėkosime jų 
lėšomis išleistose knygose. Jie 
galės įsigyti kiekvienos knygos 
pageidaujamą egzempliorių skai
čių savikaina (todėl prašome įra
šyti telefono numerį arba adresą). 
Kartu tai tarsi prenumeratos, už
tikrinimas, kadapgi knygos tira
žas nebus didehs4’ir ne visi norin
tys galės šias krrygas įsigyti. Kny
gų tiražas, kaina' ir išleidimo lai
kas priklausys nuo surinktų lėšų.

Smulkesnė informacija (bet 
kuriuo paros metu) - Vilnius, tel. 
22-58-62, sės. Loreta Teresė.

Kun. Aušvydas Belickas, 
t redaktorius

P.S. Aukas siųsti: Rev. A. Belic
kas, Sėlių 17, 2004 Vilnius, Lithu
ania. Tel. 8-22-752-106. Arba: 
A. Žilinskas, Varpų 6 - 9, 2007 
Vilnius, Lithuania. Tel. 696-273 
(vakarais).

GLOBOS NAMAI
Mieli tautiečiai, dėkoju visiems, 

suteikusiems pagalbą statant pa
rapijinius globos namus, kurie 
daugelio talkos dėka buvo pas
tatyti ir arkivyskupo Audriaus 
Bačkio pašventinti. Šie globos 
namai jau yra priglobę 16 sene

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893 

lių ir 7 vaikučius - našlaičius. 
Be to, jau globoju 20 našlaičių, 
kuriuos priglobė geri žmonės, 
nepabijoję sunkumų ir vargo mū
sų varganoje tėvynėje. Todėl vėl 
ir vėl tenka prisiminti, kokia svar
bi yra Jūsų pagalbai ištiesta ran
ka. Nuoširdžiai dėkoju už suteik
tą pagalbą ir prašau nepamiršti 
N. Daugėliškio parapijinių glo
bos namų ir jų gyventojų. Jūsų 
pagalba čia dar ilgai bus reika
linga. Noriu prašyti pagalbos ir 
kitoje srityje: labai reikalingi 
vaistai, drabužiai (ypač vaikams 
nuo 6 iki 14 metų), taip pat pra
verstų patalynė.

Jei nusprendėt padėti, galite 
pervesti pinigus į šią sąskaitą: 
Pay to American Express Bank 
Ltd., account No. 719906 for credit 
to the State Commercial Bank 
of Lithuania. Vilnius.S.W.I.F.T.: 
BARU LT 2X for further credit 
to Kęstutis Ralys, Ignalina account 
No. 07007175 American Express 
Tower, New York, N.Y., USA. 
Telex - 3715559 express S.W.I.F.T. 
:AEIB US 33.

Kęstutis Ralys, klebonas, 
N. Daugėliškis, 

Ignalinos raj., Lithuania

KANADOS LIETUVIU FONDUI
Nuoširdžiai dėkoju už $450 para

mą man, studentui lituanistui, 
kurią gavau 1995 m. rugpjūčio 
8 d. Jau penkeri metai, kai gili
nuosi į savo gimtųjų apylinkių - 
Balatnos krašto (Varenavo rajo
nas, Gardinos sritis, Gudija) isto
riją bei tarmę. Važinėju po kai
mus, renku medžiagą savo būsi
mam magistro darbui. Šiuo metu 
Lietuvos studentui, gaunančiam 
vos 60 litų (15 JAV) stipendiją, 
dirbti tokį darbą yra labai sun
ku. Tėvai, šių etninių Lietuvos 
žemių lietuviai, padėti man ne
įstengia. Tad man Jūsų parama 
suteikta labai laiku. Dalį gautų 
pinigų panaudosiu užsakyti lietu
viškai spaudai Balatnos krašto 
lietuviams, kitą dalį - gimtojo 
krašto tarmės bei istorijos tyri
mams, medžiagos rinkimui.

Marius Vaišnys,
Saulėtekio ai. 8-507, 

Vilnius, Lietuva

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

LEIDĖJAI
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Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (‘‘Craniosacral Therapy”)

Priima pacientus pagal susitarimą
Telefonas 41 6 536-5437

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

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

2373 Bloor Street West Telefonas
(Prie Jane St.) 4-j 6 763-5677

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus. 

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

2.7 John St., Second Floor 

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

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

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

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

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

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

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” bi uro

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

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

'GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

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



TO RO N T O»T M MONTREAL
Anapilio žinios

— Praėjusį sekmadienį iškil
mingai atšvęsta parapijos šventė.

— KLK moterų draugijos narės 
mūsų šventovėje sekmadieniais
10.30 v.r. praveda Rožinio mal
das. Visi kviečiami į tas maldas 
įsijungti.

— Parduodama ligoniams tinka
ma kėdė ant ratukų. Kreiptis tel. 
(613) 382-4366.

— Anapilio knygyne galima įsi
gyti naujų “Dienovidžio” ir “Trem
tinio” numerių.

— Mišios spalio 1, sekmadienį,
9.30 v.r. už a.a. Birutę Pšezdziec- 
kienę, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 11 v.r. už a.a. Antaną Masionį.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, rugsėjo 24, po

pietėje dalyvavo 170 asmenų. Sve
čių knygoje pasirašė L. Raškevi- 
čienė iš Plungės ir Vladas Eiki- 
nas iš Hingham, Mass., JAV. Pra
nešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narys E. 
Pamataitis.

— LN valdybos posėdis šaukia
mas spalio 5, ketvirtadienį,
7.30 v.v. Informacinis susirinki
mas įvyks spalio 15, sekmadienį, 
2 v.p.p. Vytauto Didžiojo menė
je. Visi kviečiami dalyvauti.

— Svetainėje “Lokys” muzikinė 
vakaronė — šį penktadienį, rug
sėjo 29, 9.30 v.v. Kviečiame “Lo
kio” svetainės lankytojus pasi
naudoti pasiūlymų bei pageidavi
mų dėžute.

Anapilio muziejaus statybos 
vąjui aukojo: $100 — M. Vaške
vičienė.

Anapilio keltuvo vąjui au
kojo: $100 — Č. L. Senkevičiai, 
A. A. Kazanavičiai, M. Vaške
vičienė. Iki šiol keltuvui su
aukota $10,863, o bus išleista 
daugiau kaip $95,000.

Buvusiems Sibiro tremti
niams aukojo: $100 — M. Vaš
kevičienė.

Daugėliškiu parapijai Lie
tuvoje aukojo: $100 — P. Pa- 
kalka.

Telšių kunigų seminarijai 
aukojo: $100 — M. Vaškevi
čienė.

A. a. Aleksandro Šapočkino 
atminimui Regina Kirkpat
rick “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A. a. sesers Justinos Skrip- 
kutės-Andrašiūnienės, miru
sios Prienuose, Lietuvoje, at
minimui, Stasys ir Sofija Rakš
čiai “Tėviškės žiburiams” au
kojo $100.

A. a. Laimos Būtėnienės, jau
nystės dienų draugės ir bend
raklasės, atminimui Aldona 
Minelgienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Matildos Dumčienės 
atminimui Nijolė ir Ona 
Giedriūnienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $40.

A. a. Matildai Dumčienei mi
rus Windsore, užjausdami sū
nų Romą ir jo šeimą, aukojo 
“’Tėviškės žiburiams” po $20: 
Regina ir Stasys Beržiniai, 
Agota Babeckienė, Natalija 
Ivanauskienė.

KANADOS LIETUVIŲ VAIKŲ ŠVENTĖS, įvyksiančios 1995 m. spalio 
14-15 d.d. Anapilio sodyboje, “Rodom-darom” komiteto narės - Aurelija 
Karasiejūtė (kairėje) ir Audra Paulionytė prie savo sukurtos ir pagamin
tos, šventei skirtos vėliavos Nuotr. G. Paulionienės

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

pagal užsakovo pageidavimus.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmai Komunijai pasiruo

šimo pamokos prasidės lapkričio 
mėnesį. Vaikučius ruoš seselė 
Teresėlė. Prašom vaikučius re
gistruoti parapijos raštinėje tel. 
416 533-0621.

— Ruošiasi tuoktis Rūta M. Jur
kutė ir Algis J. Nausėdas.

— Pakrikštytos: Tanya-Moni- 
ca, Onutės (Poškutės) ir Stanley 
Walter Zeber dukrelė; Casandra- 
Sofija, Kristinos ir Edmondo Ju
revičių dukrelė.

— Rugsėjo 21 d. palaidota a.a. 
Petronėlė Ūkelienė, 90 m.; rugsė
jo 25 d. palaidotas a.a. Algirdas 
Jagėla, 72 m.

— “Volungės” choras giedojo 
per 10.15 v.r. Mišias. Giedojimą 
pravedė, skaitė Mišių skaitinius 
ir kartu giedojo Ar. Radtke, A. 
Puzerytė, D. Sonda ir I. Viskon- 
taitė.

— Pradedant ateinančiu sekma
dieniu, spalio 1, KLK moterų 
draugijos mūsų parapijos sky
riaus narės pardavinės jų pačių 
iškeptus pyragus parapijos salėj 
po visų Mišių. Narės nuolatos 
lanko ligonius. Valdybos posė
dyje, kuris įvyko rugsėjo 19 d., 
nutarta: skyriaus metinė šventė 
bus gruodžio 3 d., uždaros mote
rų rekolekcijos gruodžio 8-10 d.d. 
Registruotis parapijos raštinė
je ar pas skyriaus pirmininkę 
Ireną Vibrienę 416-762-8414.

— Mišios ateinantį sekmadienį, 
spalio 1: 8.15 v.r. — už a.a. prel. 
Praną Vaserį; 9.15 v.r. — už a.a. 
Dervinių šeimos mirusius; 10.15 
v.r.. — už a.a. Klemensą ir Tatja
ną Dargius, a.a. Kazį Beniušį ir 
a.a Uršulę Petkevičienė; 11.30 v.r. 
— už parapiją.

Klaipėdos menininkų Rena- 
tės Lūšis ir Nikalojaus Žolu- 
devo paroda, perkelta iš Ka
nados lietuvių muziejaus pa
rodų salės į Prisikėlimo para
pijos parodų salę, bus atida
ryta šį sekmadienį, spalio 1 d., 
10 vai. ryto.

Vilniaus radijo laidos už
sieniui nuo š. m. rugsėjo 24 d. 
bus girdimos Toronte nauju 
5940 khz dažniu ir dėl Lietu
voje įvedamo žiemos laiko vie
na valanda vėliau — 8 v.v. Inf.

“Tremtinių grįžimo fondui” au
kojo: $500 - St. Jakaitis; $400 - P. 
Lapinskas; $120 - A. Tautkuvienė. 
A.a. Antano Masiulio atminimui 
pagerbti $25 aukojo Pr. A. Augai- 
čiai. A.a. Aldonos Jankaitienės 
atminimui pagerbti: $40 - V. Dau- 
gelavičienė; $20 - A. Šeškuvienė 
(kovai su vėžio liga). A. a. Vikto
rijos Puniškienės atminimui pa
gerbti: $25(amer.) - R. P. Mickevi
čiai; $20 (amer.) - J. L. Kaunai. 
A.a. Aleksandro Kalūzos atmi
nimui pagerbti: $20 - G. B. Trinka, 
Z. A. Stančikai; $10 - D. J. Kaunai- 
tės, O. Juodikienė.

“Vaiko tėviškės namai” - bena
mių vaikų kaimo statybai Lietu
voje $30 aukojo geradariai iš Ota
vos. A.a. Aleksandro Kalūzos at
minimui aukojo: $20 - E. M. Kaza
kevičiai; $15 - T. Stanulis; $5 - N. 
Balčiūnienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja šio fondo globėja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

10 psi. • Tėviškės žiburiai • 1995. IX. 26 - Nr. 39 (2378)
mūsų ateitis ir viltis!

KANADOS LIETUVIŲ VAIKŲ ŠVENTE
1995 m. spalio 14-15 d.d., Anapilyje, Mississaugoje, Ontario 
Programa taikoma mokyklinio amžiaus vaikams, nuo 6 iki 16 metų amžiaus. 
Spalio 14, šeštadienį: 10 v.r. - registracija, ieškinys, oficialus šventės atidarymas; 11 v.r.

- atsidaro “Rodom-darom" užsiėmimų stotelės; 1-3 v.p.p. - veikia virtuvė; 2 v.p.p. - baigiasi 
“Rodom-darom” užsiėmimai; 3 v.p.p. - talentų popietė - pasirodo konkursų laimėtojai, vado
vauja folkloro specialistė Raseinių Magdelė (Virginija Našlėnienė); 4.30 v.p.p. - veikia virtuvė; 
6-7.30 vai. vak. - vakaruškos - rateliai, šokiai, žaidimai. Groja Teodoro Pabrėžos vadovauja
ma kapela; veda - Raseinių Magdelė.

Spalio 15, sekmadienį: 9.30 v.r. - Mišios Lietuvos kankinių šventovėje; 10.30-12 vai. - uždara 
repeticija visiems koncerto dalyviams; 2-3.30 v.p.p. - koncertas ir šventės uždarymas.

Registruotis privaloma iš anksto. Dėl registracijos anketų kreiptis į KLB raštinę tel. 416 533-3292.

Visuomenė kviečiama šventėje dalyvauti ir pasidžiaugti jauniausia mūsų karta. Šventės ste
bėtojams bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo. Bilieto kaina - $5. Stebėtojų bilietai galios šeštadienį 
ir sekmadienį, įskaitant įėjimą į Vaikų šventės koncertą, kuris įvyks spalio 15, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Anapilio salėje. Koncerte pasirodys - Hamiltono, Londono, Otavos, Montrealio, Toronto bei Kliv- 
lando lituanistinių mokyklų choristai kartu su Meškiuku Rudnosiuku.

Šventės metu bus išstatyti meno konkurso dalyvių darbai. Šeštadienį ir sekmadienį veiks 
“Rudnosienės svetainė” - bus galima pirkti J. Gurklienės paruoštų lietuviškų patiekalų. Tėveliai ir svečiai 
galės pasivaišinti vynu ir alučiu svetainėje veikiančiame bufete.

Valkų šventė yra KLB renginys

KLB rinkimai Toronte
XXVI-TOSIOS KRAŠTO TA

RYBOS RINKIMAI TORONTO 
APYLINKĖJE įvyks 1995 m. 
spalio 1, sekmadienį. Toronto 
apylinkė balsuos šiose būsti
nėse: 1. Lietuvos kankinių pa
rapijoje - nuo 10 vai. ryto iki 
1 val.p.p. Adresas: 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga (Anapi
lis). 2. Prisikėlimo parapijoje - 
nuo 9 vai. ryto iki 1 val.p.p. Ad
resas: 1011 College St., Toronto.
3. Išganytojo parapijoje - nuo 
12 vai. ryto iki 1 val.p.p. Adre
sas: 1691 Bloor St. W., Toronto.
4. Lietuvių namuose - nuo 12
vai. ryto iki 2 val.p.p. Adresas: 
1573 Bloor St. W„ Toronto. 5. “Vil
nius” Manor - nuo 9 vai. iki 11 
vai. ryto. Adresas: 1700 Bloor St. 
W., Toronto. Balsuojama už 18 
kandidatų iš 23-jų. Balsuoti 
gali visi, sulaukę 18 metų am
žiaus. Valdyba

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo metiniai pietūs įvyks 
spalio 12 d. “Vilniaus” rūmuo
se. Pradžia 12 vai. Bus trumpa 
programa. Bilietai gaunami 
pas O. Dervinienę tel. 416 767- 
5518 arba pas O. Juodviršienę 
tel. 416 762-8944. Bilieto kai
na $12.

Toronto lietuvių dramos 
teatras “Aitvaras” spalio 29, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Niujorko 
lietuvių Kultūros židinyje 
(361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY) vaidins premijuotą Felik
so Jokubausko komediją “Pas
kutinis iš Varlyno” Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
Queens apylinkės rengiamoje 
popietėje.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniu
je aukojo: $500 — Lietuvos ne
priklausomybės laikų mokyto
ja Magdalena Pakulienė savo 
a.a. vyro Juozo Pakulio (irgi 
buvusio mokytojo) šviesiam 
atminimui pagerbti; $20 — Ona 
Krasauskienė. Mokyklos rė
mėjai nuoširdžiai dėkoja už 
paramą iš amžino įšalo žemių 
į Lietuvą sugrįžusiam jauni
mui.

Patikslinimas. “TŽ” 36 nr. straips
nyje “Lietuviai gelbėjo ne tik žy
dus” antrosios skilties antroje 
pastraipoje turi būti: “Dabar dar 
reikia sužinoti, kiek kartų Lie
tuvoje gyventojų lietuvių buvo 
daugiau, kaip tremties Vakarų 
pasaulyje - 1,181,340 padalinant 
iš 180,000 yra 6.563 kartų. Taigi 
apie tiek kartų turėtų būti dau
giau ir gelbėtojų: 6271 padaugi
nant iš 6 yra 37,626, arba dar pri
dėjus 6,271, iš viso gautume 43,897”. 
Šioje vietoje pakartotos dvi eilu
tės buvo nutraukusios sakinio 
mintį. Už klaidą atsiprašome.

PARDUODAMAS vieno kambario 
butas Vilniaus centre su visais 
patogumais, gražioje vietoje. Skam
binti tel. 416 635-0783.

“QUALITY ROOFING” dengiame 
stogus, įrengiame verandas (decks), 
apkalame namų sienas (siding), 
atliekame įvairius remontus. Pigiau
sias ir geriausias darbas, nemoka
mas įvertinimas bet kurioje apy
linkėje. Skambinti Kęstučiui tel. 
519 657-1879.

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).

Scarborough miesto 200 me
tų sukakties proga yra rengia
mas vietinių autorių literatū
ros vakaras. Norintys dalyvau
ti autoriai prašomi kreiptis 
telefonu 416 396-8850 iki rug
sėjo 30 d.

Mindaugas Ivanauskas, Vil
niaus orauosčio generalinis 
direktorius, Toronte dalyva
vęs tarptautiniame orauosčių 
vadovų suvažiavimę, prieš 
skrisdamas atgal į Lietuvą, 
rugsėjo 22 d. su ponia, lydimi 
dr. Petro ir Irenos Lukoševi
čių, aplankė “Tėviškės žibu
rius”, domėjosi laikraščio lei
dyba, paliko puošnų, spalvotai 
iliustruotą 20 psl. leidinį 
“Tarptautinis Vilniaus aero
uostas”. Pavarčius leidinį, 
susidaro įspūdis^ kad Vilniaus 
orauostis yra labai atnaujin
tas, praplėstas, ; sumodernin
tas, pajėgus per parą aptar
nauti daugiau kaip 80 lėktuvų.

Vytautas ir Staselė Paulio- 
niai, čikagiečiai, atostogau
dami Kanadoje aplankė ir sa
vo artimuosius, palaidotus Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Missis
saugoje: brolį Zigmą Paulionį 
ir jo dukrą Joarią, svainį Bro
nių Ščepanavičių ir jo motiną 
Celiną, giminaičius Sergiejų 
Paulionį ir jo žmoną Viktoriją, 
Gertrūdą Jonaitienę bei bičiu
lius Jurgį Račį ir jo žmoną Ge
novaitę. Pagerbdami jų neiš
dildomą atminimą svečiai 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $50.

Savaitraštis “Dienovidis” Lie
tuvoje 1995 m. 31 nr. išspaus
dino pokalbį su išeivijos ka
talikų vyskupu P. Baltakiu. Į 
klausimą kuriuose kraštuose 
lietuvai dažniausiai prisimena 
savo tėvynę, gyvena jos dabar
ties rūpesčiais bei vargais, 
dosniausiai ją remia, vysku
pas taip atsakė: “Proporcin
gai pagal žmonių skaičių pir
moje vietoje tikriausiai būtų 
Kanados lietuviai, jie nupirko 
Lietuvai ambasados rūmus 
Briuselyje, suorganizavo trak
torių vajų, remia alkanųjų 
maitinimą, daugelis profesio
nalų talkina Lietuvai ir t.t. 
Antroje vietoje laikyčiau Aust
ralijos lietuvius. Ne mažiau 
Lietuva rūpinasi ir Amerikos 
lietuviai, ypač pažymėtini 
Lietuvos vyčiai”.

REIKALINGA auklė 2 mergaitėm 
3,5 ir 8 metų, kuri gyventų kartu ir 
atliktų namų ruošos darbus. Skam
binti tel. 905 771-6632.

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.

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.

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

Lietuvos policijos 
akademija

Šios mokslo įstaigos pirmojo 
kurso studentė Nendrė Raga- 
levičiūtė pranešime “Tėviškės 
žiburiams” rašo, kad akade
mija įsteigta 1990 m. balan
džio mėn. Ji savarankiška aukš
toji mokykla, rengianti Lietu
vos policijai bei kitoms vidaus 
reikalų įstaigoms kvalifikuo
tus specialistus, kelia polici
jos pareigūnų kvalifikacijas.

Pradėdami mokytis studen
tai ir dirbti dėstytojai duoda 
priesaiką. Specialistai ren
giami pagal pakopinę mokymo 
sistemą: pirmoji pakopa - I 
kursas, antroji - II ir III kur
sai, trečioji - IV ir V. Baigu
siems antrąją pakopą suteikia
mas teisės bakalauro laipsnis, 
baigę trečiąją gauna magistro 
laipsnį. Busimieji magistrai 
turi atlikt 12 savaičių stažuotę.

LPA palaiko glaudžius ry
šius su Vokietijos Miunsterio, 
Prancūzijos, Rusijos, Švedijos, 
Lenkijos bei kitų kraštų po
licijos mokyklomis bei kolegi
jomis. Ryšius koordinuoja 
Tarptautinių ryšių skyrius, 
skatinantis akademiją įtrauk
ti į kitų kraštų tolygių mokyk
lų gyvenimą.

Šiemet į pirmąjį kursą norė
jo įstoti 916 studentų - 677 vai
kinai ir 239 merginos. Priimta 
516 - 456 vaikinai ir 60 mergi
nų. Rugpjūčio 14-25 d.d. vyko 
sporto ir įvadinių mokslų sto
vykla Vilniuje, Baltupių rajo
ne. Rugsėjo 1 d. iškilmingu 
maršu pražygiavo gražiomis 
uniformomis apsivilkę pirma
kursiai. LPA adresas: Ateities 
g. 20, 2057 Vilnius, tel. 76-33-35, 
faksas 35-44-44. Inf.

Įvairios žinios
JAV National Science Foun

dation paskyrė $145,000 penke- 
riems metams North Carolina 
valstijos universitetui Greens
boro mieste įsteigti naują cent
rą, kuriame bus renkama doku
mentacija apie vienuolika nau
jųjų Vidurio Europos demokra
tijų. Projektui vadovauja Da
vid Olsen, politinių mokslų pro
fesorius, pirmuoju centro tiks
lu užsimojęs rinkti demokra
tizacijos (1989-1990) laiko
tarpio parlamentinius doku
mentus — seimų sesijų dalyvių 
sąrašus ir veiklos statistiką. 
Dokumentuojamos valstybės 
bus Estija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Čekija, Slovakija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgari
ja, Slovėnija ir Moldova. Įnf.

LIETUVIŲ šeima iš 3 asmenų, labai 
tvarkinga, nori išsinuomoti 3 mie
gamų ir 2 prausyklų namą arba dvi- 
butį (duplex) 3 metams High Parko 
rajone arba Etobicoke priemiesty
je. Prašome skambinti vakarais 
Joanai tel. 416 769-6791.

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.

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.

Aušros Vartų parapijos komitetas 
išsiuntinėjo parapijiečiams kvie
timus į parapijos metinius pie
tus, kurie įvyks lapkričio 5 d. Kar
tu yra įdėti ir loterijos bilietai.

Montrealio lituanistinė mokyk
la rugsėjo 16 d. pradėjo naujus 
mokslo metus. Mokinių skaičius 
dar nenusistovėjęs, bet, atrodo, 
kad šiais metais bus didesnis. 
Ypač padidėjo parengiamasis 
skyrius.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius šaukia narių susirinkimą 
spalio 1 d. po 11 vai. Mišių Sese
lių namuose. Bus seselės Palmiros 
paskaita, aptarti einamieji rei
kalai ir kavutė. Kviečiamos vieš
nios ir svečiai.

Mjr. Arūnas Dudavičius, ir kpt. 
Artūras Balynas iš Lietuvos su ki
tais Rytų Europos karininkais

Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

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

šeštadieniais 9 v.r.- 4 v.p.p.
(iaraiųuojame greitą, pigų ir patikimų 

SIUNTINIŲ, dUTOMORILIŲ ir US DOLERIŲ 
persiuntimą Jūsų giminėms ir draugams

MUSŲKAINOS TORONTE: 
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $7.50 plius $14 pristatymas
arba
1 kg $1.49 plius $14 pristatymas

Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.99 plius $14 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.

Milijardas vargšų pasaulyje
Pasaulio banko atlasas - gyveninio veidrodis

Šveicarija, pagal statistiką, 
yra turtingiausias kraštas pa
saulyje. Kiekvieno gyventojo 
uždarbio vidurkis 1993 m. sie
kė 36410 dol. (apie 55000 mar
kių). Tai nurodo Pasaulinio 
banko atlasas Vašingtone, ku
rio duomenis persispausdino 
kai kurie Europos laikraščiai. 
Vokietija atsistojo turtingų
jų kraštų eilėje 9-je vietoje. 
Kiekvienas vokietis vidutiniš
kai uždirba 23560 dol. (apie 
37000 markių) per metus. Prie 
pirmųjų 10 turtingųjų kraštų, 
be Šveicarijos ir Vokietijos, 
dar priklauso šios šalys: Luk- 
senburgas, Japonija, Danija, 
Norvegija, Švedija, Amerika, 
Islandija ir Kuveitas.

Neturtingiausia pasaulio ša
lis, pagal Pasaulio banko duo
menis, yra Mozambikas, kur 
vieno žmogaus uždarbis sie
kia tik 80 dol. per metus. Ne 
geriau yra Tanzanijoje ir Etio
pijoje - apie 100 dol., Sierra 
Leone - 140 dol. ir Nepale -

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Tel. 416 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses). 

mokosi prancūzų kalbos Kanados 
kariuomenės bazėje, esančioje 
apie 50 km į pietus nuo Montrea
lio. Jie abu rugsėjo 17 d. buvo at
vykę į Montreal}, dalyvavo pamal
dose Aušros Vartų šventovėje 
ir “Rūtos” klube susitiko su vietos 
lietuviais. Kadangi jų komandi
ruotė tęsis beveik keturis mėne
sius, todėl su montrealiečiais 
numato dar ne kartą susitikti.

Leonas Balaišis, išsikėlus Augus
tinui Mylei į Lietuvą, perėmė “Ne
priklausomos Lietuvos” administ
ratoriaus pareigas.

Į Lietuvių tautodailės institu
to suvažiavimą, įvykusį rugsėjo 
16 d. Gananoque, Ont., iš Mont
realio buvo nuvažiavę Regina ir 
Petras Brikiai bei Danutė Staške- 
vičienė. B.S.

160 dol. per metus. Iš viso dau
giau kaip milijardas žmonių 
pasaulyje gyveno 1993 metais 
skurde.

Vis dėlto besiplėtoj antys 
kraštai, anot Pasaulio banko, 
padarė “žymią pažangą”. Ta
čiau skirtumas tarp turtingų
jų kraštų ir neturtingųjų yra 
didelis. Turtingųjų kraštų pi
liečiai gyvena dvigubai ilgiau 
negu neturtingųjų. Pagal sta
tistinius duomenis, ilgiausiai 
gyvena japonai. Vidutinis gy
venimo ilgis siekia 79 metus. 
Juos seka šveicarai ir švedai 
(78 m.). Vokiečių amžiaus vi
durkis siekia 76 metus. Trum
piausiai žmonės gyvena šiuo
se kraštuose: Guinea-Bissau 
(39 m.), Sierra Leone ir Ugan
doje (43 metus), taip pat Mala- 
vijoje ir Mozambike (44 m.).

Nepaprastai didelis skirtu
mas ir energijos suvartojime. 
Pramonės kraštų gyventojai, 
palyginus su neišsivysčiusių 
kraštų gyventojais, suvartoja 
tūkstanteriopai daugiau ener
gijos. Pasaulinio banko duo
menimis, vienas asmuo Vokie
tijoje suvartoja per metus 
4358 kg. energijos - alyvos, 
dujų, branduolinės medžia
gos ir anglies. Amerikoje šis 
vienetas siekia 7662 kg., Švei
carijoje - 3694 kg. Nepaprastai 
daug energijos suvartoja Arti
mųjų rytų nafta turtingos ša
lys. Mažiausiai energijos su
vartoja Somalija (7 kg.) ir Bur
kina Faso (16 kg.). K.V.Sk.


