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Principai ir kitoniškumai
Nors ir labpi norėtų, ne visi įstengia pereiti siaurą 

lieptą, jungiantį dviejų kartų krantus. Vieni, praradę 
pusiausvyrą, nukrinta bedugnėn, kiti išsigandę grįžta 
atgal, treti net nebando ir į antrąjį krantą žvelgia iš tolo.

L
IEPTAS - tai yra tas pereinamasis laikotrpis, kai vy
resnieji veikėjai užleidžia vietas jaunesniesiems.

Šiandien visa tai sukelia nemažai rūpesčių kal
bant apie išeivijos ateitį. Čia užaugusi karta, toji Ben
druomenės veikėjų pamaina, neabejotinai supranta ar 
nujaučia pagrindinius veiklos principus išlikti lietu
viais ir neleisti žūti lietuviškajam gyvenimui, be kurio 
bet kokia veikla nustotų prasmės. Tai yra pagrindas, ant 
kurio rikiuojasi patriotiškai išaugintas išeivijos jauni
mas. Nėra abejonės, kad dėl jo atsiradimo nuopelnais 
galėtų dalintis tėvai, lietuviškasis švietimas, parapijos, 
organizacijos, įvairios lietuviukų tarpusavio draugystės. 
Pagrindai padėti, ant jų stovima, bet kuria linkme žengti 
- jau stovinčiųjų pasirinkimas. Tėvai, perėję į antrąjį 
krantą ar pasilikę pirmajame, dažnai abejingi, nekan
trūs ir net baimės persmelkti, stebi savo augintinius, nau
juosius veikėjus ir laukia jų pajudėjimo. Ne vienas vy
resnysis priimtas ir jausdamasis naudingu, padeda ju
dėti, bando suprasti, įvertinti, pateisinti, patarti. Tai ne
lengvas uždavinys. Daug lengviau tiems, kurie visa stebi 
nuo pirmojo kranto. Jei reiškiniai džiuginantys - paplo- 
jama, jei nepriimtini - gal ir užsimerkiama. Ir vienaip, 
ir kitaip tasai perdavimo procesas neapsieina be skaus
mų. Dygliai pasiekia visus - ir vyresniuosius, ir jaunimą. 
Šito jau nebegalima išvengti. Bet tai neturėtų būti jokia 
kliūtis tęstinumui. Gyvenimo raida priskaldo daug įvai
rovių, kaskart vis atsiranda naujų kitoniškumų.

N
ESMAGIAUSIAS kitoniškumas vyresniesiems tur
būt bus savosios kalbos nureikšminimas, sumen
kinimas, kai pradedama įsikalti sąmonėn, kad 
lietuvybei išlaikyti kalba nebebūtinas veiksnys. Ši plin

tanti pažiūra, galima suprasti, labai jaudina vyresniuo
sius, kuriems sunku įsivaizduoti lietuvybę be lietuvių 
kalbos. Be savos kalbos tautybė ima panašėti į tam tik
rą komercinį vienetą, kuriam yra būtina reklama. Tuo 
būdu imama per daug liaupsinti išorinius ženklus, dirb
tinai propaguoti savo kilmę, įvairiai uniformuotis. Išei
vijoje savo kalbos sumenkinimo ar net praradimo klau
simas lieka lyg nepajudinamas, tampa kažkokia suakme
nėjusia neliečiamybe. Lietuvybės išlaikymo problemas 
sprendžiant apie viską galima kalbėti, tik nedaug apie 
savąją kalbą. Tas sunkusis klausimas mažai palengvėjęs 
net ir po to, kai Lietuva atgavo laisvę. O laikas būtų į šį 
klausimą pradėti žiūrėti labiau atviromis akimis. Tai 
daryti užtenka ir gerų paskatinimų. Matome labai gra
žių išeivijoje užaugusių pavyzdžių, kuriems lietuvių kal
ba nesudaro sunkių problemų. Praktiškai galvojant, bū
tų labai naudinga, kad jie ar jos viešai ir plačiai pradė
tų pasakoti, rašyti, kaip visa tai pasidarė. Tokiems išsi
pasakojimams, nurodymams, patarimams turėtų būti 
sudaromos atitinkamos sąlygos - pirmiausia lietuvių mo
kyklose, spaudoje, susirinkimuose, stovyklose. Tokie 
savos kalbos laimėjimai turėtų būti iškelti, pagerbti. Jie 
turėtų virsti aiškiais kelrodžiais visiems, kuriems tikrai 
rūpi lietuviškosios išeivijos ateitis. Č.S.

Lietuvoje daug išnykusių kaimų - nebėra gyventojų. Jų atminimui statomi kryžiai, užrašomos kaimo žmonių 
pavardės. Toks kryžius yra pastatytas ir Kupiškio rajono Puožo kaime. Iniciatorė - Los Angeles gyvenanti Genovaitė 
Beleckaitė-Plūkienė Nuotr. H. Paulausko

Lietuva spaudos puslapiuose
Kanados lenkų laikraščio ir amerikiečių politinių autorių pareiškimaiKANADOS ĮVYKIAI

Sumažins ligoninių skaičių?

Savaitė Lietuvoje

Naujos įtampos gali atnešti 
Metropolinio Toronto sveika
tos tarybos paruoštas prane
šimas, siūlantis esančių ligo
ninių reformą. Ši taryba turi 
patariamąjį balsą Ontario vy
riausybei. Pasiūlytą metropo
linio Toronto ligoninių per
tvarkymą spaudos konferenci
joje rugsėjo 29 d. paskelbė 
sveikatos tarybos ligoninių 
komiteto pirm. Edward Craw
ford. Jis betgi pabrėžė, kad 
pasiūlymas buvo paruoštas, 
pasitarus su ligoninių tarnau
tojų ir visuomenės atstovais, 
tačiau nėra tiesiogiai susie
tas tik su lėšų taupymu. Esą 
buvo ieškoma ir būdų, pageri
nančių ligoninių paslaugas.

Spaudos konferencijoje E. 
Crawfordas aiškino, kad met
ropoliniame Toronte dabar 
esantį 44 ligoninių skaičių 
norima sumažinti iki 32. Dvy
lika ligoninių tektų uždary
ti, gal tik jų nežymias dalis 
atidavus pasiliekančiosioms, 
bendrą visų lovų skaičių su
mažinus iki 10.671. Šiuo metu 
tos ligoninės veikia atskirai, 
net ir būdamos netoli viena 
nuo kitos. Dėl šios priežasties 
neišvengiama tų pačių paslau
gų konkurencinės pasiūlos ir 
jos atnešamų tuščių lovų.

Ligoninių pertvarkymo re
formą siūloma įvykdyti per 
penkerius metus. Mat jos vyk
dytojams galbūt tektų sujungti 
ir dalį paliktų ligoninių. Taip 
būtų sumažintos administraci
nės išlaidos, o dabar jos tikrai 
didelės. Pasak E. Crawfordo, 
metiniams metropolinio To
ronto ligoninių biudžetams 

reikėdavo trijų bilijonų do
lerių, kurių 850.000 tekdavo 
tik administraciniams reika
lams. Atleidimas iš darbo, už
darant ir sujungiant ligoni
nes, labiausiai paliestų jų pa
galbinius darbininkus ir admi
nistracinius tarnautojus. Ta
čiau darbo netekimas grėstų 
net ir uždaromų ligoninių kva
lifikuoto medicinos personalo 
nariams. Kalbama, kad juos 
būtų stengiamasi įdarbinti 
pasiliekančiose padidėjusio
se ligoninėse.

Kapitalinėms persitvarkymo 
išlaidoms padengti reikėtų 
vienkartinės apie 440 milijo
nų dolerių sumos. Tačiau tiki
masi, kad tada sveikatos mi
nisterija 2001 m. galėtų sutau
pyti 1,3 bilijono dolerių, o pas
kui - kasmet po 410 milijonų 
dolerių. Metropolinio Toron
to sveikatos tarybos ligoninių 
komiteto pirm. E. Crawfordas 
spaudos konferencijoje neuž
miršo pabrėžti, kad tai tėra 
pasiūlymas, dar nepatvirtintas 
Ontario konservatorių prem
jero M. Harrio vyriausybės, 
dabar sparčiai karpančios sa
vo išlaidas pažadėtoje svei
ko proto revoliucijoje.

Kovą su nelegaliai Kanadon 
iš užsienio atbėgusiais krimi
naliniais nusikaltėliais sėk
mingai sustiprino 1994 m. ru
denį sudaryta speciali RCPM 
policijos ir imigracijos parei
gūnų grupė. Per vienerius me
tus ji surado pusantro tūks
tančio užsienyje gimusių kri
minalinių nusikaltėlių, Kana-

(Nukelta į 9-tą psl.)

“Kivirčas su Lietuva!” — 
šaukia pirmame puslapyje To
ronto lenkų dienraštis “Ga- 
zeta” š. m. rugsėjo 22-24 d.d. 
laidoje. Lietuvos ambasada 
Varšuvoje rugsėjo 21 d. pa
reiškusi, esą Lenkijos prezi
dento L. Walensos kalba ati
dengiant nužudytiems len
kams Rytuose paminklą, ne
prisidėjo prie lietuvių-lenkų 
santykių gerinimo. Preziden
tas pasakęs, kad 1939 m. šalia 
sovietų okupacijos prie lenkų 
tragedijos dar prisidėjo “kru
vinas tautinis konfliktas, prie
vartos ir smurto veiksmai iš 
ukrainiečių ir lietuvių šovi
nistų pusės”.

Savo pareiškime Lietuvos 
ambasada priminė lenkams, 
kad anuo metu, apie kurį kal
bėjo prezidentas, “lietuviai 
ištiesė lenkams pagalbos ran
ką dar prieš karui praside
dant, suteikdami prieglaudą 
pabėgėliams iš Gdansko, o so
vietams užpuolus Lenkiją Lie
tuva pagelbėjo Lenkijos ka
riuomenės daliniams ir de
šimtims tūkstančių pabėgė
lių”. Ambasados nuomone, 
“šie pavyzdžiai rodo, kad mi
nimas laikotarpis lietuvių- 
lenkų santykiuose neturėtų 
būti vadinamas kruvino tau
tinio konflikto laikotarpiu”.

Kad Lenkijos prezidentas 
menkai orientuojasi istori
joje, dėl to stebėtis netenka. 
Lenkijos seimo išleistoje kny
goje “Lenkijos prezidentai” 
yra rašoma, kad Lipno mieste
lio amatų mokykloje Walensa 
buvo vidutinis mokinys, “ro
dė gabumus matematikoje ir 
nenorą mokytis ... istorijos”.

LDDP tikrins savuosius
“Gazeta” š. m. rugsėjo 15-17 

d.d. laidoje rašo: “Šio mėnesio 
5 d. (Lietuvos) seimo narys 
Ozolas pareiškė spaudai turįs 
įrodymų, kad premjeras (A. 
Šleževičius) ir jo vyriausybė 
piktnaudžiauja savo pareiga- 
vietėmis — siekia asmeninės 
naudos ir vagia tautos turtą. 
Ozolas taip pat pasakęs, kad 
premjeras turi daug akcijų 
privatizuotose energetikos, 
transporto ir bankų įmonėse. 
Jis pareiškė turįs pakankamai 
įrodymų, įgalinančių tuoj pat 
jam uždėti antrankius. Jis 
kvietė visas politines parti
jas susivienyti ir paskelbti 
Lietuvos demokratinę darbo 
partiją nusikaltėliška orga
nizacija”.

Tas pats dienraštis š. m. rug
pjūčio 22-24 d. laidoje rašo: 
“Valdančios Lietuvos demo
kratinės darbo partijos nariai 
turi per artimiausias dešimt 
dienų atskleisti savo ir savo 
šeimų pajamas ir užpildyti 
atitinkamus pareiškimus apie 
turimą turtą. Tokį sprendimą 
padarė frakcijos vadovybė tre
čiadienio (IX. 20) posėdyje.

Pareiškimai bus dviejų da
lių, kurių pirmoji bus vieša 
ir ją galima bus parodyti spau
dai, o antrą dalį galės matyti 
tik prokurorai, jeigu bus toks 
reikalas, kaip pvz. nagrinėjant 
korupcijos bylą”.

Įdomu, kuriai partijai pri
klausys čia paminėti prokuro
rai?

Ištraukos apie Prunskienę
Štai kelios ištraukos iš Be- 

shloss ir Talbott knygos “At 
the Highest Level”, kurioje ra
šoma apie Lietuvos nepriklau

somybės pripažinimą arba 
apie jo atidėjimą kritišku Lie
tuvai metu.

“Amerikiečių pamokyta Lie
tuvos ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė palai
kė Kohl’io — Mitterrand’o pa
siūlymą (dėl Lietuvos nepri
klausomybės pristabdymo, J. 
B.), tuo būdu sustiprindama 
savo poziciją Vakaruose kaip 
labiau priimtiną alternatyvą 
negu Landsbergio. (. . .)

Kremlius tyliai pasiūlė 
Landsbergiui, kad, kol dery
bos vyksta, atidėtų dvejiem 
metam nepriklausomybės pa
skelbimą. Landsbergis atsa
kė: “Jeigu kas nors Maskvos 
įgaliotas turėtų derybų pa
ketą su šiuo pasiūlymu, mes 
galėtume diskutuoti’. (...)

Vilniuje Landsbergis pasa
kė: ‘Sovietai smaugia mūsų 
tautą kaip boa smauglys’. Jis 
pareiškė, kad jo kraštas yra 
‘antra Miuncheno auka’. (...)

Skirtingai negu Jelcinas 
Prunskienė bent buvo priimta 
Baltųjų rūmų kanceliarijoje. 
Ji išmintingai pareiškė pre
zidentui savo ‘apgailestavi
mą’ dėl Landsbergio komenta
ro apie ‘antrą Miuncheną’. Ji 
taip pat pasiūlė atidėti visą 
nepriklausomybės įgyvendi
nimą ligi 1992 metų, jeigu de
rybos su Maskva vyks kons
truktyviai. Bush ją pagyrė už 
kantrybę ir įžvalgumą. (. . .)

Dabar (1990 m. gegužės 17 d.) 
Gorbačiovas pasakė Baker’iui: 
‘Aš turėjau naudingą pokalbį 
su ponia Prunskiene. Ji grįš 
į savo parlamentą ir pasisa
kys už nepriklausomybės pa
skelbimo atidėjimą. Aš tikiuo
si, kad tai jai pavyks”. J.B.

Baigėsi kelionė Azijoje
Tęsdamas savo kelionę Pie

tų Azijoje, Lietuvos ministeris 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius rugsėjo 29 d. lankėsi In
dijoje, kur jis susitiko su Indi
jos ministeriu pirmininku Na- 
rashima Rao ir valstybės mi
nisteriu užsienio reikalams 
Salman Khursheed. Kaip rašo 
ELTA, su Indijos susisiekimo 
ministerija jau seniai vyks
ta derybos dėl Klaipėdos uos
to panaudojimo Indijos gami
nių eksportui į NVS bei Balti
jos jūros pakraščio valstybes. 
Susitarta pradėti derybas dėl 
dvigubo apmokestinimo išven
gimo, dėl investicijų skatini
mo ir apsaugos sutarčių ir dėl 
jūrų bei oro transporto. Pa
skelbta, kad Indija kitais me
tais Vilniuje atidarys savo 
ambasadą.

Pakeliui į Lietuvą A. Šleže
vičius su delegacija dar su
stojo Uzbekijoje susitikti su 
šios valstybės ministeriu pir
mininku. Grįžęs Lietuvon, vy
riausybės vadovas pranešė, jog 
Azijos rinka esanti judri ir 
Lietuvai daug žadanti, ypač 
maisto produktų eksporto sri
tyje. Su beveik visomis aplan
kytomis valstybėmis bus už
megzti glaudesni ryšiai.

Sutartis su Šveicarija
Kaip skelbia ELTA, Lietuvo

je lankėsi Šveicarijos užsie
nio reikalų ministeris Flavio 
Cotti ir susitiko su prezidentu 
Algirdu Brazausku, ministeriu 
pirmiilinku Adolfu Šleževi
čium bei seimo užsienio reika
lų komisijos nariais. Buvo ap
tarti abiejų kraštų santykiai, 
veikla Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizaci
joje (ESBO) ir ryšiai su kaimy
ninėmis valstybėmis, Europos 
saugumo struktūromis. Spalio 
14 d. buvo pasirašyta dvišalė 
Lietuvos ir Šveicarijos sutar
tis dėl bevizio režimo asme
nims, turintiems diplomati
nius bei tarnybinius pasus.

Lankėsi Kuveito delegacija
BNS praneša, kad spalio 2 d. 

baigėsi Kuveito parlamentarų 
delegacijos 5 dienų apsilanky
mas Lietuvoje. Svečiai tarėsi 
su Lietuvos seimo ir vyriausy
bės atstovais dėl ekonominių, 
politinių ir kultūrinių ryšių 
plėtojimo. Pasiūlyta Lietuvai 
steigti prekybos atstovybę Ku
veite ir sudaryti sutartis dėl 
naftos tiekimo. Kuveito parla
mentarams buvo užtikrinta 
Lietuvos parama dėl sankcijų 
Irakui, “kol jis neįvykdys visų 
JT antimilitarinių rezoliuci
jų”. Abiejų kraštų atstovai 
susitarė glaudžiai bendradar
biauti tarptautinėse organiza
cijose, kurių pagalba abiems 
tautoms reikalinga, joms tais 
pačiais metais išsivadavus iš 
priespaudos, bet tebejaučiant 
didžiųjų savo kaimynų grėsmę.

Paplitęs kyšininkavimas
Pasaulio banko apklausoje 

liepos mėnesį dalyvavo 200 
užsienio investitorių ir 200 
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Vilniaus Domininkonų gatvėje telkiasi naujas kultūros židinys

Lietuvos verslininkų, skelbia 
BNS (rugsėjo 29 d.). Apklau
sos rezultatai išryškino rimtą 
kyšininkavimo problemą. Lie
tuvos verslininkai kasmet iš
leidžia 13,000 litų kyšiams. 
Vilniuje ir Kaune 54% versli
ninkų prisipažino oficialiems 
kyšiams sumokėję tarp 50 ir 
200 litų. Didelis nuošimtis 
užsienio investitorių (80%) 
pasisakė, kad iš jų pareika
lauta mokėti kyšius, o 90% tvir
tino, kad dėl korupcijos jie 
vengė plėsti savo verslą ar 
daugiau investuoti Lietuvoje. 
Jų akyse didžiausia korupci
ja pasižymėję mokesčių ins
pektoriai ir muitinių parei
gūnai, nors jie reikalavę pa
lyginamai mažų kyšių - tarp 
$30 ir $100.
Lankėsi Norvegijos delegacija
BNS žiniomis, Norvegijos 

seimo Užsienio reikalų komi
teto delegacija rugsėjo 21 d. 
lankėsi Vilniuje ir susitiko 
su URM sekretoriumi Albinu 
Januška bei kitais pareigū
nais. Su Norvegijos parlamen
tarais pasikeista nuomonėmis 
apie Lietuvos ir Norvegijos 
santykius, galimybes plėsti 
prekybą ir parlamentarų ry
šius. Svarbiausia tema Lie
tuvos seimo Užsienio reika
lų komiteto susitikime su jais 
buvo ŠAS (NATO) plėtimas. 
Svečiai užtikrino, kad Nor
vegija rems Lietuvos siekį 
tapti ŠAS nare. Norvegijos 
delegacija, aplankiusi ir Lat
viją, toliau vyko į Estiją.

Lietuvos delegacija, vado
vaujama UR komiteto vicepir
mininko Algirdo Griciaus, 
rugsėjo 24 d. išvyko į Stras- 
burgą dalyvauti Europos ta
rybos parlamentinės visumos 
sesijoje, kur svarstoma Ukrai
nos priėmimas į ET, buv. Ju
goslavijos padėtis, migrantų 
ir pabėgėlių problemos Vidu
rio bei Rytų Europoje.

Politinės nuotaikos
OMRI praneša rugsėjo 28 d., 

kad “Baltic Surveys” politinės 
apklausos agentūros duome
nimis, rugsėjo mėnesį Lietu
vos ministerio pirmininko 
Adolfo Šleževičiaus populia
rumas smarkiai nukrito. Tei
giamai atsiliepiančių apie jį 
skaičius nusmuko 10%, iki 
14%. Populiariausias politi
kas, sulaukęs 51% teigiamų 
atsiliepimų, dabar yra Cent
ro sąjungos pirmininkas Ro
mualdas Ozolas, kuris apkal
tino ministerį pirmininką ko
rupcija. Pagal šią apklausą, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) partija popu
liarumu pralenkė ir Krikščio
nių demokratų ir LDDP par
tijas.

TS (LK) partija valdybos po
sėdyje rugsėjo 27 d. nutarė, 
kad pasitarus su kitomis sei
mo opozicinėmis frakcijomis, 
pateiks nepasitikėjimo A. Šle
ževičiaus vyriausybe doku
mentą seimui, reikalaus mi
nisterio pirmininko atsista
tydinimo. RSJ
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Nuožmaus paveldo atgarsiai
Atsiliepiant į dr. Saros Ginaitės tvirtinimus

Europa ir jaunimas
Europa reikalinga naujos revoliucijos, kurioje jaunimas galėtų 

atrasti krikščioniškas savo šaknis

ANTANAS MUSTEIKIS

1994 m. pasirodė prof. dr. 
Saros Ginaitės knygutė “Žydų 
tautos tragedijos Lietuvoje 
pradžia”. Įvairiais atžvilgiais 
ji būdinga rusiškai sovieti
niams raštams, kuriuos esmin
gai apibūdino G. Orwel’is pir
masis tokių rašinių kalbą pa
vadindamas naujakalbe. Išsa
miau nagrinėti gausius šios 
knygutės propagandinius tvir
tinimus siauruose savaitraš
čio rėmuose neįmanoma, tad 
pasitenkinsime tik kai kurių 
iškraipytų faktų atitiesinimu.

Jau pačioje įžangoje autorė 
klastoja tikrovę, klausdama: 
"... ar etiška ir padoru aiškin
ti ir teisinti žydų žudynes Lie
tuvoje tariamu (mano pabrauk
ta - AM) jų aktyviu dalyvavi
mu sovietinės okupacijos ad
ministracijos veikloje 1940- 
1941 metais”. Tariamu? - įžūli 
netiesa.

Žinome iš daugybės šaltinių 
(čia galima pasiremti ir auto
rės paminėto prof. dr. Dov Le- 
vino ir ypač K. Žalio “Lietuvos 
istorija - faktai ar nuomonės?”, 
“TŽ”, 1984.1.26 duomenimis), 
žydai sudarė daugumą, t.y. 
apie 50% visų LKP narių, nors 
Lietuvos gyventojų jie tesuda
rė tik 7-10%. O lietuviai, rusai 
ir kitų tautybių komunistai 
tenkinosi partijos mažumų 
vaidmeniu kiekvieneriais tar
pukario metais, įskaitant ir 
1939-1940 m. Anuomet Lietu
vos komunistai (žydų dauguma) 
broliavosi su vokiečių nacio
nalsocialistais pagal Molo- 
tov’o - Ribbentrop’o sandėrį 
ir niokojo užgrobtas terito
rijas.

Suprantama, pagrindiniai nu
sikaltėliai buvo okupantai ru
sai pirmuoju ir antruoju bolše- 
vikmečiu, lygiai kaip ir vokie
čiai nacimečiu, tačiau jokie ko
laborantai negali atsikratyti 
atsakomybės. Lietuvos ūkį ir 
žmones pirmuoju bolševikme- 
čiu niokojo partiečiai (vadi
nas, žydų daugumos partija), 
ne kokie “tariami” dalyviai. 
Tos tautybės “kadrai”, nors 
jiems talkino ir kitų tautybių 
komunistai, buvo pirmieji Lie
tuvos gyventojų naikinimo vyk
dytojai, Lietuvos laisvės duob
kasiai ir vergijos įtvirtinto
jai. Tai yra nesugriaunamas 
faktas, įvykius vadinant jų 
tikraisiais vardais.

Autorė vadovaujasi sovie
tinės teisėtvarkos tradicija: 
pirma be jokių įkalčių apkal
tina žmones, o po to tegu “įta
riamieji” įrodo savo nekaltu
mą! Ji “randa”, kad lietuviai 
pateisina 1941 m. žydų žudynes 
Lietuvoje: “Tuo pasižymi A. 
Kalnius (slapyvardis, Kanada), 
J. Vaičeliūnas, J. Prunskis, A. 
Musteikis (JAV) ir kiti” (8p.). 
Bet įrodymų - nė šipulėlio ji 
nepateikia. Kodėl? Atsakymas 
paprastas: jų nėra. Prel. dr. 
J. Prunskio, žurn. A. Kalniaus 
ir mano tų metų nagrinėjimai
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neteisino žydų žudynių Lietu
voje. Neteisino to nei kiti lie
tuviai, kurie, rizikuodami savo 
bei savo šeimos narių gyvybe, 
gelbėjo žydus nacimečiu. Ap
skaičiuojant, kad vienam žydui 
gelbėti reikėjo vidutiniškai 
bent dviejų šeimų, t.y. dešim
ties asmenų, dešimt ar dvide
šimt tūkstančių lietuvių buvo 
įsivėlę į tą gelbėjimą, kai Lie
tuvoje buvo tarp tūkstančio ir 
dviejų tūkstančių išgelbėtų žy
dų. (Palyginimas nemalonus: 
yra žinomas tik vienas atvejis, 
kai žydas perspėjo lietuvį apie 
jam gresiančią deportaciją 
pirmuoju bolševikmečiu).

Autorė greita kaltinti lietu
vių sukilimo pastatytą laikiną
ją vyriausybę, atkūrusią Lietu
vos nepriklausomybę 1941 m. 
birželio 23 d., kad ji nesulai
kė išsišokėlių, bet nuslepia 
keletą esminių faktų. Pirma, 
tarpuvaldyje toji vyriausybė 
neturėjo normalios galios pa
laikyti tvarką bei sulaikyti 
kai kurių vietinių kerštauto
jų, “padugnių” bei “sąskaitų 
suvedinėtojų” išpuolių prieš 
žydus nekomunistus bei neko- 
laborantus. Antra, tuo metu 
žydai, kaip ir vokiečiai, buvo 
išskirtinėje vokiečių valdžio
je (teisėtvarkoje). Trečia, vo
kiečiai didžiąja ar didele da
limi “režisavo” vietinių gyven
tojų įsivėlimą į vokiečių va
dovaujamas ekzekucijas.

Yla išlenda iš maišo, kai dr. 
Ginaitė priekaištauja Katali
kų Bažnyčiai, jog ji “liko abe
jinga antižydiškiems eksce
sams, neragino laikytis krikš- 
čioniškiausio Dievo įsakymo 
‘nežudyk’ ir nekėlė krikščio
niškų atleidimo principų”(7p.). 
Atleidimo paminėjimu autorė, 
sau prieštaraudama, pripažįs
ta, kad buvo tikrų, ne tariamų 
žydų komunistiškų nusikaltė
lių, reikalingų atleidimo. O 
Bažnyčia tuoj reagavo. Tai ro
do ir mano patirtis. Aš buvau 
Pasvalio gimnazijos mokyto
jas, kai vokiečiai pirmą kar
tą vykdė vietos žydų skerdy
nes. Po to gimnazijos kapelio
nas kun. J. Varnas, nepaisy
damas vokiečių keršto, per 
pamaldas vietos šventovėje 
pasmerkė tą nusikaltimą, tar
damas, jog negalima žudyti 
žmonių be teismo, jei kas ir 
nusikalto.

Paminklas Sibiro kankiniui a.a. kun. JONUI STAŠKEVIČIUI (Anapilio par. 
klebono dėdei) Kruopių parapijos Pakalniškių kalno kapinėse Ntr. J. Rovo

Važiuodamas panemuniais senuoju keliu Kauno link pro autobuso langą išvysi Zapyškio šventovę, stovinčią 
Nemuno pakrantėje jau apie penkis šimtmečius Nuotr. D. Meliūno

Lietuviškoji spauda ir tarptautiniai įvykiai
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Tiek Kanados, tiek JAV lie
tuviškoji visuomenė yra tų sve
tingų demokratiškų šalių da
lis, ir visa, kas jose vyksta, ar 
tai būtų vidaus ar užsienio po
litika, ar mokesčių ir ekono
mikos problemos, jos visos lie
čia asmeninį mūsų gyvenimą. 
Tapę tų kraštų piliečiais, nau
dojamės balsavimo teise, o 
dar labai neseniai, pabrėžda
mi savo pilietybės statusą, 
reikalavome iš savo politikos 
vadovų Lietuvos respublikos 
pripažinimo ar, dar anksčiau, 
taip pat Baltijos kraštų iš
laisvinimo.

Mums yra brangi ir aukštai 
vertintina tautinių mažumų 
laisvė, kurios dėka turime 
spaudą, lituanistines mokyk
las, organizacijas, lietuviš
kas parapijas ir net finansi
nes institucijas su visomis 
teisėmis bei privilegijomis.

Niekas nevaržo mūsų spau
dos, niekas nedraudžia lietu
viškai melstis, kalbėti, rašyti 
ar, reikalui iškilus, organizuo
ti masines demonstracijas. To
dėl yra labai svarbu ir per lie
tuvišką spaudą susipažinti su 
vietinėmis kraštų problemo
mis, juo labiau, kad naujau
sioji ateivių banga (dauguma) 
silpnai moka anglų kalbą.

Tiesa, “Tėviškės žiburiuo
se” yra atskiras Kanados įvy
kių skyrius, o “Draugas” turi 
labai vertingą vyresnio am
žiaus asmenims skirtą socia
linių reikalų skyrių. Retkar
čiais pasirodo ir gydytojų pa
tarimai, bet didieji tarptau
tiniai įvykiai lieka nuošaliai. 
Taip nė viena eilute nebuvo 
paminėtas baisus teroristinis 
aktas Oklahomos mieste, te
roristų bombai susprogdinus 
federacinius rūmus, kuriuose 
žuvo ar buvo sužeisti net ir 
vaikų darželio auklėtiniai. 
Teroristai Japonijoje pakar
totinai paleido nuodingas du
jas centrinėse geležinkelio 
stotyse, o ir Paryžiuje siau
čia teroristai. Bet tiems įvy
kiams lietuviškoji spauda ne
skiria nė vienos eilutės, lygiai 
kaip ignoruoja nepaprastai 
įdomią tarptautinę moterų 
konferenciją Kinijoje, kurio
je dalyvavo ir Amerikos prezi

dento žmona Hillary Clin
ton, puikiai išnaudodama pro
gą viešai pakritikuoti komu
nistinį Kinijos režimą.

Todėl su grauduliu tenka 
pastebėti, kad lietuviškoji 
spauda ne tik nerašo apie 
tarptautinius, svarbius įvy
kius, bet mažai skiria dėme
sio moterims, iškeldama vien 
vyrų nuopelnus, paskelbdama 
ilgiausius nekrologus apie 
mirusius vyrus ar paminėda
ma jų mirties sukaktis su il
gomis biografijomis ir nuopel
nų sąrašu. Deja, net ir tokia 
iškili moteris, pedagogė ir mū
sų literatūros klasikė kaip Ma
rija Pečkauskaitė — Šatrijos 
Ragana, kurios mirties 65- 
osios metinės sukako š. m. lie
pos 24 dieną, nebuvo paminėta 
nė viena eilute.

Viso pasaulio akys buvo nu
kreiptos į Kinijoje vykusią 
tarptautinę moterų konferen
ciją, kurios pagrindinis tiks
las — iškovoti moterims pilie
tines teises visuose kraštuose 
ir joms suteikti pilnutinį 
“žmogaus”, “pilietės” ir “as
mens” statusą. Iš pranešimų 
Lietuvos spaudoje neteko pa
stebėti, ar tojeikonferencijoje 
dalyvavo LietuAps moterų de
legacija. (Taip; mūsų žiniomis, 
dalyvavo, Red.).'

Didžiojoje spaudoje ir tele
vizijoje buvo išsamiai prane
šama apie moterų konferenci
ją ir pasaulio moterų proble-

Kunigai apie kunigus
Iš pokalbių su dviem monsinjorais Panevėžyje

Šiemet vienas jaunuolis įsto
jo į Kauno kunigų seminariją, 
vienas - išstojo (tik neaišku, 
ar visam laikui, ar laikinai - 
apgalvoti, apmąstyti). Šiuo me
tu jau priėmę diakono šventi
mus iš Katedros parapijos ku
nigystei ruošiasi du. Vienas 
klierikas studijuoja Erfurto 
kunigų seminarijoje - šiemet 
jau būtų buvęs diakonas, bet 
kadangi metams išvyko, šven
timų dar teks palaukti.

Mons. J. Antanavičiaus nuo
mone, katedros parapija - vie
na iš daugiausia vyskupijoje 
davusių kunigų. Dažniausi pa
šaukimai - iš ministrantų, pa
tarnaujančių Mišioms. Tai, pa
sak mons. J. Antanavičiaus, - 
lyg savotiška mažoji semina
rija. Tačiau parapijai kunigų 
trūksta: kai vienas metė kuni
gystę, katedroje teliko vienas 
vikaras. Anksčiau būdavo du, 
bet ir to nebuvo per daug. 
Trūksta kunigų ir visoje vysku
pijoje. Štai Panevėžio deka
nate - 18 parapijų, o šešios 
iš jų neturi savo kunigo.

Yra studijuojančiųjų ir iš 
Šv. Petro ir Povilo parapijos: 
vienas šiuo metu jau bebai
giąs mokslus (metus dar mokė
si Austrijoje), kitam liko 
daugiau. Šiemet dar niekas į 
seminariją nestojo, bet pla
nuojančių yra.

Mons. J. Juodelis mano, kad 
tokia padėtis normali: tai nei 
daug nei mažai. Vyskupija di
delė, bet yra parapijų, iš ku
rių jau daug metų nė vieno 
kunigo nėra buvę. Labiausiai, 
matyt, pakenkė tai, kad sovie
tų valdžia labai mažino klieri
kų skaičių: 1946-1947 m. - iki 
150, o galų gale - iki 25.

Tačiau dabar Šv. Petro ir Po
vilo parapijos padėtis bene 
geriausia vyskupijoje: klebo
nas ir 3 vikarai. Vis tiek dar
bo yra daug. Mons. J. Juode
lis atsidūsta: “Bėgioji ir bė
gioji, ypač savaitgaliais - pra- 

mas. Ne paslaptis, kad daugu
moje Afrikos ir Azijos kraš
tų moterys neturi jokių pilie
tinių teisių, negali vairuoti 
automobilio, privalo vaikščio
ti uždengtu veidu ir plaukais, 
o kai kuriuose Afrikos taute
lėse jaunos mergaitės “bran
dinimo” apeigose yra fiziškai 
sužalojamos. Taip pat viena 
Pietų Amerikos atstovė pa
reiškė, kad tokios konferen
cijos privalėtų vykti atskirai 
Vakarų kultūros moterims, 
Lotynų ir Rytų kultūros at
stovėms, kad būtų išveng
ta “suvienodinimo”, atsižvel
giant į skirtingas tradicijas 
ir papročius.

Lietuviškos spaudos leidė
jai ir redaktoriai turėtų atsi
žvelgti į tai, kad skaitytojų ir 
prenumeratorių tarpe yra 
daug moterų, taip pat yra ir 
moterų žurnalisčių, bet jos 
dažnai yra nemandagiai ir 
grubiai užgauliojamos rašan
čių vyrų. Gal todėl spaudoje 
mažai teskiriama vietos mo
terų reikalams, o gal ir joms 
vertėtų neberašyti? Savaime 
suprantama, kad skaitytojai 
turi pilną teisę nesutikti su 
kieno nors nuomone, bet pri
valo sayo mintis nukreipti į 
tekstą ai’ idėją, o ne į moterį 
žurnalistę, jai prikergdami 
nemandagius epitetus. Stoka 
žurnalistinės etikos ir mini
malaus mandagumo atstumia 
ir mane ... Gal ir man reikia 
sugiedoti “Gulbės giesmę”? ...

kaitą braukdami dirbame”.
— Ar yra manančių artimiau

siais metais stoti į kunigų se
minariją - klausiu mons. J. An
tanavičių.

— Tai - savotiška paslaptis. 
Ją jaunas žmogus nešiojasi sa
vo širdyje ir nepasakys. Aš nie
kada nė vieno neraginau, nes 
kiekvienas žmogus randa savo 
kelią, o labiausiai veikia Die
vo malonė. Jei bus šaukiamas, 
- niekas jam nepastos kelio, o 
jei neturės pašaukimo, para
gintas gal nebus geras kuni
gas. Tik Dievas žino, kieno 
širdyje bręsta pašaukimas. Ga
lima kartais nužiūrėti iš šo
no, kad panašu, bet ima - ir 
apsiveda. Ir labai gerai - taip 
reikia, nes ne tada turi išei
ti iš kunigystės, kada jau esi 
priėmęs šventimus. Tada ap
sunkinsi savo sąžinę visam 
gyvenimui ir žmonių širdis 
sujaudinsi.

(...) Yra ir daugiau problemų 
parapijose: trūksta mokykloms 
kateketų. Prieš penketą metų 
Panevėžyje įsikūrė Aukštes
nioji kateketų mokykla, kuriai 
vadovauja mons. J. Juodelis. 
Jau išleistos dvi kateketų lai
dos: pernai baigė 17, šiemet 
32. Čia dėstomi 22 dalykai, 
iš jų 11 skaito pats klebonas. 
Atvažiuoja vienas kitas kuni
gas ir iš Vilniaus, skaito pa
skaitas psichologijos, pedago
gikos klausimais.

Mokykloje studijuoja įvai
rių profesijų žmonės, yra ne
mažai ir mokytojų, bet į mokyk
las tikybos dėstyti eina ne visi. 
Vieni mokosi sau, kiti planuo
ja tęsti mokslus kur nors ki
tur. O mokykloms, anot mons. 
J. Antanavičiaus, stiprių kate
ketų reikia. Trūksta žinių da
bar mokyklose dirbantiems - 
specialių pedagogikos mokslų 
net ir kunigai mažai gavę, o 
ką jau kalbėti apie kateketus.

Egidijus Miknevičius, 
1995.VIII. 12) (“Panevėžio balsas”,

“Atkreipkite dėmesį į bino- 
mą - Europa ir jaunimas; atei
tyje jis bus nepaprastai vaisin
gas. Mat jaunimas yra variklis, 
tiksliau pasakius, versmė vi
sų revoliucijų”, - pareiškė Ita
lijos katalikų dienraščio “Avve- 
nire” korespondentui Prahos 
arkivyskupas kardinolas Mi
roslav Vilk, kuris taip pat yra 
Europos vyskupų konferenci
jos tarybos pirmininkas.

Paklaustas, kokios revoliu
cijos jis laukia Europoje, kar
dinolas atsakė: “Tokios, kuria 
visas Europos jaunimas galė
tų iš naujo atrasti savo krikš
čioniškas šaknis, sugrįžti prie 
dvasinių vertybių ir iš esmės 
duoti naują, reikšmingą pa
spirtį vienybės troškimui, ku
ris Europoje yra labai aki
vaizdus”.

Korespondentui atkreipus 
dėmesį į tai, kad Europoje vir
šų pradeda imti vienybei prie
šingos apraiškos, kardinolas 
Vilk pripažino, kad taip yra. 
“Šiandien reiškiasi naciona
lizmas ir susiskaldymas, indi
vidualizmas ir užsidarymas 
savyje. Daug žmonių tiek Če
kijoje, tiek visoje Europoje, 
žiūri tik savo reikalų ir nesi
domi artimųjų rūpesčiais. Ta
čiau jaunimas kitoks, - sakė 
kardinolas. - Jaunimas turi 
įgimtą savybę atsiverti kitiems. 
Tai paliudijo ir pasaulinės 
jaunimo dienos, ir Loreto su
sitikimas. Atsivėrimas kitiems 
yra tarsi vienybės prieškam
baris. Jei šis atsivėrimas bus 
paženklintas krikščioniškomis 
ir dvasinėmis vertybėmis, atsi

MYLIMAI SESERIAI

AfA 
JUSTINAI ANDRAŠIŪNIENEI

mirus Lietuvoje,

seseris - ANTANINĄ ASMENAVIČIENĘ, LIUCIJĄ 
SKRIPKUTĘ, OLĘ STEPONAVIČIENĘ ir SOFIJĄ 
RAKŠTIENĘ bei jų artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

J. Z. Didžbaliai, 
London, Ont.

MIRTIES METINĖS

AfA jjyĄli
JULIUS

STANKUS W

1995 m. spalio 8 d. suėjo
vieneri metai, kai Julius * c '* IRamūnas Stankus, gimęs
1950 m. spalio 31 d. v
Klivlande, Ohio, iškeliavo 
į amžinybę. Tikime, kad 
būdamas amžinybėje džiau- 
giasi, nes jo vaikučiai -
Andrius (9 m.), Kristina JS
(14 m.) stropiai mokosi
anglų ir lietuvių mokyklose, dalyvauja skautuose, sporte ir 
lietuviškame gyvenime.

Tuo džiaugiasi ir velionies tėveliai Marija ir Ignas, brolis 
dr. Viktoras, giminės Amerikoje ir Kanadoje bei draugai. Nors 
visi ir pasigenda jo savo tarpe, kaip ir jo vaikučiai, jį laiko savo 
širdyse ir mintyse - šį mylimą tėvą, buvusį sportininką, taurų 
draugą ir lietuvį. šejma

PADĖKA
AfA

MALVINA JUZUMIENĖ
mano mylima žmona mirė 1995 m. rugsėjo 5 d.

Nuoširdžiai dėkoju Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, už velionės lankymą ligoni
nėje ir parapijos kunigams E. Jurgučiui, OFM, L. Januš
kai, OFM, P. Šarpnickui, OFM, už maldas laidotuvių 
koplyčioje, atlaikytas Mišias ir palydėjimą į Šv. Jono 
lietuvių kapines Mississaugoje.

Ačiū karsto nešėjams, D. Radtkei už gražų giedo
jimą Mišių metu. Visiems, išreiškusiems užuojautą 
žodžiu, raštu, už gėles, užprašytas Mišias bei palydė
jimą įamžino poilsio vietą.

Nuoširdi padėka krikšto sūnui Vitui Savickui ir jo 
žmonai. Taip pat S. ir M. Jokubaičiams ir T. Stanuliui 
už suteiktą pagalbą mano liūdesio valandoje.

Ačiū B. Stanulienei už maisto paruošimą ir ponioms 
už skanius pyragus.

Liūdintis vyras - Kazys Juzumas

dursime ant tikros ir didingos 
revoliucijos slenksčio”, - pa
reiškė kardinolas Miroslav 
Vilk, kuris vadovavo pusantro 
tūkstančio čekų delegacijai 
Loreto susitikime Italijoje. 
Jis pažymėjo, kad prieš didžią
sias permainas visus vienijo 
bendras priešas. Rytuose tai 
buvo komunistinė priespauda, 
prieš kurią buvo sutelktos vi
sų jėgos. Vakaruose tai buvo 
komunizmo proveržio į Vaka
rus grėsmė. Ši kova visus vie
nijo, tačiau tik išorėje. Rytų 
ir Vakarų vienybę dabar esą 
reikia kurti remiantis teigia
mais motyvais, vidinėmis jėgo
mis, t.y. kažkuo daugiau nei 
gresiančiu pavojumi.

Kardinolas Vilk tęsė: “Man, 
kaip vyskupui, ta grindžiamoji 
jėga ir dingstis yra Dievo mei
lė žmonėms, kurią reikia skelb
ti tiek Rytuose, tiek Vaka
ruose”.

Ko linkite Europai, išvykda
mas iš Loreto susitikimo, - pa
klausė kardinolą italų katali
kų dienraščio koresponden
tas? Į tai Prahos arkivyskupas 
Vilk atsakė: “Viliuosi, kad tai
ka ir vienybė neliks tik įkvė
pimu ar miglotu troškimu. No
rėčiau, kad jaunimas išmoktų 
gyventi kartu, kad jis taptų 
Kristaus liudytoju ne tik žo
džiais, bet ir veiksmais. Tikro
vė yra kuriama ne tik ją apta
riant, bet ir išgyvenant. Man 
atrodo, kad tai patyrė jauni
mas Loreto susitikime su po
piežiumi ir su savo bendraam
žiais”. Vt.rd.



Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio visuotinio suvažiavimo dalyviai Čikagoje 1995 m. rugsėjo 2 d.

Karaliaučiaus kraštą Lietuvai!
Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis reikalauja Karaliaučiaus

krašto grąžinimo lietuvių tautai

Taip sovietai naikino Mažąją Lietuvą
Iš Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio visuotinio suvažiavimo, kuriame istorikas 

Jonas Dainauskas atskleidė tragiškus faktus, mažai žinomus visuomenei

IEVA ADOMAVIČIENĖ

Suvažiavimas įvyko 1995 m. 
rugsėjo 2-3 d.d. Čikagoje, Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzie
juje. Istorikas Jonas Dainaus
kas savo paskaitoje “Mažosios 
Lietuvos genocidas” suglaus
tai papasakojo apie jos gyven
tojų naikinimą. Jis citavo 1944 
m. spalio 16 d. III-jo Gudijos 
fronto vado, armijos generolo 
Ivano Černiachovskio įsaky
mą kariuomenei: “Dabar mes 
stovime prieš urvą, iš kurio 
fašistiniai grobikai mus už
puolė. Mes liksime patenkinti 
tik tada, kai visus juos iš
naikinsime. Jokio pasigailė
jimo - nesigailėkite nė vieno. 
Negalima iš Raudonosios ar
mijos kareivių reikalauti, 
kad jie darytų malones. Jie 
dega neapykanta ir keršto 
troškimu. Iš fašistų krašto tu
ri likti dykuma”.

O sovietų rašytojas-žurnalis- 
tas Ilija Ehrenburgas štai ko
kius paraginimus skyrė sovie
tų kariams: “Žudykite, žudyki
te! Juk nėra tokio tarp Jūsų, 
kuriam būtų nekaltų vokiečių, 
Kalti visi - ir gyvieji, ir negi
mę! Sekite draugo Stalino di
rektyvą visiems laikams su
traiškyti fašistinį žvėrį jo pa
ties urve. Išprievartaukite vo
kiečių moteris ir tokiu būdu 
palaužkite jų rasinį išdidumą. 
Paimkite jas sau kaip grobį. 
Žudykite, šlovingieji ir nenu
galimieji raudonarmiečiai!”

Šias žudynes liudyja foto
grafijos ir gydytojų komisijos 
parodymai, kai vokiečių ka
riuomenei pavyko laikinai at
stumti rusus iki Nemirkiemio. 
Nepaliudytas liko fotografijų 
ar gydytojų komisijų sovietų 
įvykdytos masinės žudynės, 
kankinimai, prievartavimai, 
plėšimai, deginimai Mažojoj 
Lietuvoj, pradedant 1945 m. 
sausio mėnesiu. 1945.IV.9 ka
pituliavo Karaliaučiaus tvir
tovė, ir miestas buvo atiduo
tas 6 dienom karių sauvalei - 
žudymui, prievartavimui, plė
šimui.
Toliau sekė masiniai išveži
mai, virtinė koncentracijos 
stovyklų ir dirbtinis badas 
visame krašte. Kai pagaliau 
iš sovietų valdomų žemių 1951 
m. buvo leista vokiečiams re
patrijuoti, iš Karaliaučiaus, 
kur 1944 m. buvo per 100,000 
gyventojų, išvyko tik apie 25, 
000, nes kiti buvo ‘išnykę’.

J. Dainauskas priminė susi
rinkusiems, kad Maskvos radi
jas 1942-1944 m. vis kartojo: 
“Ateina valanda, kai Mažosios 
Lietuvos lietuviška žemė bus 
išlaisvinta iš teutonų-nacių 
vergijos ir susijungs su Didžią
ja Lietuva”.

Generolas Černiachovskis ne
galėjo nežinoti, kad Rytprūsiai 
iš esmės nėra vokiečių žemė, 
tačiau įsiveržę į Rytprūsius 
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laidotuvių namai 
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jo vadovaujamieji daliniai pra
dėjo naikinti to krašto gyven
tojus. Galima manyti, kad tai 
buvo daroma sąmoningai, sie
kiant išnaikinti lietuvių 
pėdsakus. Juk jeigu tie lietu
viai per šimtmečius sugebėjo 
priešintis germanams, tai jie 
tikriausiai priešinsis ir ru
sams. O tas kraštas, nepaisant 
šimtmečius užtrukusio vokieti
nimo, liko lietuviškas.

Tai galėjo žinoti ir Maskva, 
kuri bolševikinio valdymo ir 
internacionalizmo priedanga, 
vykdė nuožmiausią rusinimo 
politiką ir visur stengėsi silp
ninti etninį savitumą. Savitas 
Mažosios Lietuvos naikinimas 
tęsiasi ligi dabarties. Kali
ningrado srities visi vietovar
džiai ir vandenvardžiai suru
sinti, maždaug du penktadaliai 
tos srities gyvenviečių (kai
mų ir miestelių) sunaikinti. 
Kaliningrado srities žvejai 
yra rusai, atkelti nuo Juodo
sios jūros, susisiekimo kelių 
tinklo pareigūnai - irgi rusai. 
Jie turi užtikrinti “amžiną 
priklausomybę Didžiajai Rusi
jai”. Tai irgi yra Mažosios Lie
tuvos naikinimo forma.

Valdybos pirmininkas A. Re
gis savo pranešime pažymėjo, 
kad 1989 m. rašė laišką tuome
tiniam Sovietų Sąjungos geno

Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio suvažiavimo posėdis Čikagoje 1995 m. rugsėjo 2 d. Kalba MLRS pirm.
Algis A. Regis Nuotr. V. Jasinevičiaus

“Tėviškės žiburiai” Lietuvoje 
moralinių problemų liūno.

Malonu buvo skaityti visoje Lie
tuvoje populiarios mokslininkės- 
rašytojos Antaninos Garmutės 
įspūdžius “Svečiuose pas užjūrio 
brolius”. Manau, kad tik “TŽ” 
savaitraštyje A. Garmutė galėjo 
taip plačiai atskleisti savo ir dai
nuojančios partizanų grupės “Ši
las” viešnagę, tiek daug teisingų 
ir šiltų žodžių pasakyti apie už
jūrio lietuvių gyvenimą, apie savo 
tautiečių godas ir lūkesčius Lie
tuvoje.

Iš visų savo skaitomų spaudos 
leidinių labiausiai vertinu sa
vaitraštį “Tėviškės žiburiai”, ku
ris iš tolimos Kanados dažnai sve
čiuojasi ir visam laikui pasilieka 
mano namuose. Tai tikrai objekty
vus, patriotiškas, atitinkantis 
mano pasaulėžiūrą leidinys. Iš jo 
be melo žvelgia tikroji tiesa ne 
tik apie Kanados įvykius, tos ša
lies lietuvių gyvenimą, jų kultū
rinę veiklą, dalyvavimą įvairiuo
se renginiuose, bet ir apie lietu
vius Brazilijoje, Urugvajuje, Vo
kietijoje, Britanijoje, Australi
joje ir kitur (skyr. “Lietuviai pa
saulyje”).

Visad su įdomumu skaitau ir 
apie dabartinę Lietuvos užsie
nio politiką, kur be baimės pasa
koma ir apie tikruosius Rusijos 
siekius, apie Lietuvos valdžios 
bei LDDP nuolaidžiavimą Mask
vai, apie atgimusios mūsų tautos 
skaudžias ekonomines problemas.

Nuostabiai “TŽ” rašo JAV rašy- 
toja-žurnalistė Aurelija M. Ba- 
lašaitienė (malonu, kad jos ro
manai “Žarijos ir pelenai” ir “Pra
radimų ženkle” išleisti Lietuvoje).

Skyriuje “Laisvoje tėvynėje” ži
nios pateikiamos glaustai, tikro
viškai ir objektyviai, be komen
tarų, be išankstinių politinių 
nuostatų, menkaverčių pasam- 
protavimų “su potekste”, kas daž
nai pasitaiko mūsų spaudoje. 
“TŽ” viskas skaitytojui aišku, 
kaip ant delno.

Straipsniai iš Lietuvos plačiai 
atspindi ir mūsų gyvenimo pro
švaistes, ir dvasinį skurdą, ir 
dorų lietuvių neišmatuojamą mei
lę savo tėvynei Lietuvai, tiek 
daug iškentėjusiai, atgimusiai 
ir.. . kol kas nepajėgiančiai iš
bristi iš politinių, socialinių ir 

raliniam sekretoriui M. Gor
bačiovui. Vėliau kreipėsi į 
popiežių, kad Karaliaučiaus 
srities Katalikų Bendrija ne
būtų palikta tvarkyti len
kams. Lietuvos respublikos 
prezidentui A. Brazauskui 
Čikagoje, įteikė memorandu
mą, į kurį gautas ir atsakymas: 
vyriausybė kelia mažumų tei
sių klausimą, tariasi tuo rei
kalu su Maskva. Numatyta ra
šyti laišką ir B. Jelcinui. 
Šiuo metu kartu su ALTa ren
giamas memorandumas atitin
kamom instancijom, kad būtų 
pripažintas genocidas ir Ka
raliaučiaus sritis paskelbta 
laisva zona.

Baigdamas p-kas prašė visus 
paremti kongresmano Chris 
Cox rezoliuciją dėl Karaliau
čiaus srities demilitarizavi- 
mo laišku ar telefonu ir pakar
totinai kvietė pajėgesnius 
specialistus įsijungti į MLRS 
veiklą.

Svečias iš Vilniaus prof. dr. 
D. Kaunas pastebėjo, kad vie
nu ypu mazgo neatrišime; siū
lė kiek atsargesnį, diplomati
nį kelią. Būtinai reikia išleis
ti politinės medžiagos rinkinį. 
J. Dainauskas užbaigė diskusi
jas su pastaba, kad galutinė 
pakopa yra Mažosios Lietuvos 
sujungimas su Didžiąja Lietuva.

Autentiškos ir labai šiltos bei 
prasmingos mintys poeto Bernar
do Brazdžionio, kurį nepaprastai 
vertinu, gerbiu ir myliu. Jos pri
kaustė mano dėmesį prie straips
nio “Išeivijos rašytojai grįžta į 
Lietuvą” apie platų mokslinį vei- 
kalą-autobiografijų knygą “Egzo
do rašytojai”. Gėda prisipažin
ti, kad aš, sovietmečio laikų mo
kytoja, tiek mažai težinojau apie 
išeivijos rašytojus. Džiaugiuos, 
kad ši neįkainojamos vertės kny
ga, t.p. poeto Bernardo Brazdžio
nio mintys ir pamąstymai apie ją, 
nors ir pavėluotai (mokykloje jau 
nebedirbu) praturtino mano lite-

AfA 
GAILUTEI VALIULIENEI

mirus,
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jos dukrai, sūnui, 
seserims - BIRUTEI JUOZAPAVIČIENEI, VILTEI 
JATULIENEI ir jų šeimoms-

Stepas, Marija ir Marius Šetkai

Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio tarptautinis 
suvažiavimas Čikagoje 1995 m. 
rugsėjo 2 d., atstovaujantis 
toli nuo tėviškės nublokštųjų 
rūpesčiams genocido nusiaub
toje tėvynėje, šiuo kreipimu
si ragina Lietuvos respublikos 
prezidentą, vyriausybę ir visas 
aktyviąsias tautos pajėgas 
neatlaidžiai siekti Mažosios 
Lietuvos - neteisėtai pramin
tos Kaliningrado sritimi - de- 
militarizavimo ir priglaudimo 
prie gyvosios lietuvių tautos 
kamieno. Ten dabar įsitvirti
nusios Rusijos federacinės ka
riuomenės ginkluotosios jėgos 
ir jų karinė paruoša neabejo
tinai kelia Lietuvos respublikos 
laisvam gyvenimui nuolatinę 
grėsmę, o kaimyninėms ša
lims - nestabilumą.

Netolimos praeities faktai 
akivaizdžiai liudija siaubin
gą tikrovę. Sovietų Sąjungos 
kariuomenės 1944-45 metais 
įvykdytas Mažosios Lietuvos 
senbuvių gyventojų sunaiki
nimas, senųjų prūsų ir lietu
vių istorinių vietovardžių iš
plėšimas ir krašto kolonizavi
mas iš Rusijos gilumos atkel
tais svetimais žmonėmis palie
ka neužgydomą žaizdą Euro
pos tautų geopolitinėje struk
tūroje.

Nacių-komunistų vertybių 
skalę vaizdžiai išreiškė so
vietų rašytojų pirmininko Ili- 
jos Erenburgo atsišaukimas į 
okupacinius Sovietų Sąjungos 
karius, raginantis juos be ato
dairos žudyti, prievartauti ir 
naikinti visus užimamo kraš
to žmones, nesigailint mote
rų nei vaikų. Toks barbariz
mas buvo visu aršumu vykdo-

Kryžiaus kelias Berčiūnuose
1994 m., šventinant Berčiūnų 

šventovės kertinį akmenį, buvo 
pašventinta pirmoji Kryžiaus 
kelio stotis. Šiais metais birželio 
14 d., minint Tautos tremties die
ną, buvo pašventinta ketvirtoji 
stotis.

Kryžiaus keliai su koplytėlėmis 
Lietuvoje yra Žemaičių Kalvarijo-

ratūrinį akiratį.
Dažnokai rašau į spaudos leidi

nius (rajoninius bei respubliki
nius) ir Lietuvoje. Galiu pasi
džiaugti, kad “TŽ” mano straips
nių nesutrumpina, t.y. nesumen
kina mano sumanymų, neišbrauko 
kartais, mano nuomone, labai rei
kalingų sakinių, kaip ne kartą pa
sielgė kai kurių laisvos Lietuvos 
leidinių redakcijos. Todėl esu dė
kinga “TŽ” redakcijai, kad spaus
dina mano eilėraščius, patrioti
nių renginių aprašymus, kad pas
toviai siunčia puikų savaitraštį, 
kuris yra atgaiva mano sielai. Bu
vau įpratusi skaityti ne vieną 
dienraštį, leidžiamą Lietuvoje. 
Dabar leidinių kainos tokios aukš
tos, kad jau ne pensininko kiše
nei. Šią spragą padeda užpildyti 
žinios iš užjūrio, pateikiamos “TŽ”.

Norėčiau susirašinėti su svetur 
gyvenančiais lietuviais poetais 
ar poezijos mėgėjais. Su rėmėjų 
pagalba esu išleidusi 3 savo ei
lių knygeles: “Su vyturiais” (1992 
m.), “Vilties proskyna” (1993 m.) ir 
“Žydėjimo duona” (1994 m.). Rašyti 
adresu: Janina Strimaitienė, M. 
Valančiaus 24-46, Kazlų Rūda, Ma
rijampolės raj., Lithuania.

J. Strimaitienė 

mas Mažojoje Lietuvoje - Ka
raliaučiaus srityje - esminiai 
lietuvių kilmės gyventojų tar
pe. Vokietijos gilumon besi
veržianti sulaukėjusi Sovie
tų kariuomenė ypač nusiaubė 
Gumbinės, Ungurės, Gerduvos, 
Sodėnų-Nemirkiemio ir dau
gybę artimų vietovių. Terito
rine apsuptimi vykdomas vie
tinių gyventojų marinimas ba
du, masinis civilinių žmonių, 
žiemą suvarytų ant Kuršių Ma
rių ledo, skandinimas sprog
menimis ir žudymas kitomis 
priemonėmis - tai vis būdingi 
sovietinių karinių instituci
jų “išlaisvinimo ir globos” 
pavyzdžiai lietuvių tautai, 
nedalyvavusiai II Pasaulinio 
karo planuose nei jo grobiu 
dalinimesi.

Šimtmečius vokiečių, o da
bar Rusijos užgrobta ir visoke
riopai engiama Mažoji Lietuva 
turi turėti pripažintą teisę 
prisiglausti prie tautos kamie
no, kaip akivaizdžiai išreikšta 
Mažosios Lietuvos Tautinės ta
rybos 1918 m. lapkričio 30 d. 
paskelbtu Tilžės aktu. Nepri
klausomam gyvenimui prisi
kelianti Lietuva ir plati pa
saulio lietuvių bendruomenė 
neturi moralinės teisės likti 
abejinga šiai genocidu nute- 
riotai tautos daliai prie Balti
jos krantų. Mažosios Lietuvos 
grąžinimas gyvenimui savoje 
tautoje reikalauja Lietuvos 
vyriausybės ir visų lietuvių 
nepaliaujamų pastangų.

Ieva Jankutė, 
Mažosios Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio suvažiavimo pirmininkė 

Irena Regienė, 
MLRS suvažiavimo sekretorė

je ir Vilniaus Kalvarijoje. Kai Vil
nius buvo okupuotas, kalvarijos 
buvo įrengtos Veprių parapijoje.

Berčiūnuose Kryžiaus kelias 
prasidės prie statomos šventovės, 
kur jau įrengta pirmoji stotis. Kry
žiaus kelias pasibaigs prie su
sprogdintos šventovės pamatų. 
Kelias eis centrine gatve, pra
turtindamas stovyklą. Kryžiaus 
kančios kelias primins kiekvie
nam Kristaus ir mūsų tautos kan
čią.

Ant sovietų susprogdintos šven
tovės pamatų planuojama pastaty
ti penkioliktąją — iškilmingesnę 
Kryžiaus kelių stotį — “Jėzaus 
Kristaus prisikėlimas”. Tai sim
bolizuotų ir mūsų tautos prisikė
limą, ateitininkų atgimimą Lietu
voje ir Berčiūnų stovyklos atgi
mimą.

Šiuo metu j ’i turime mecena
tus vienuolika. Kryžiaus kelio 
stočių. Pirmosios Kryžiaus kelio 
stoties mecenatas — mons. J. An
tanavičius; antrosios — akcinė 
bendrovė “Linas”; trečiosios — 
Šimaičių šeima; ketvirtosios — 
V. Vaičaičio įmonė “Liepsna”; 
penktosios — dr. Vanda Prunskie
nė; šeštosios — Polikaičių šeima; 
septintosios — dr. Aldonos Užu- 
pienės-Lukienės šeima; aštunto
sios — Algio ir Birutės Bublių 
šeima; devintosios — jaunųjų atei
tininkų vardu, C.V. 1994-1995; de
šimtosios — Jono ir Aldonos Čin- 
gos šeima; vienuoliktosios — dr. 
Romualdo ir Gražinos Kriaučiūnų 
šeima.

Liko dar trys stotys: dvyliktoji 
— “Viešpats Jėzus miršta ant kry
žiaus”; tryliktoji — “Viešpatį Jė
zų nuima nuo kryžiaus”; keturio
liktoji — “Viešpatį Jėzų laidoja” 
ir pati iškilmingoji — “Jėzaus 
Kristaus prisikėlimas” ant su
griautos šventovės pamatų.

Išeivijos lietuvius, norinčius 
įamžinti save Berčiūnuose (kito
je stoties pusėje yra iškalama me
cenato pavardė), kviečiame kreip
tis į Birutę Bublienę, kuri mielai 
paaiškins šį svarbų projektą Ber
čiūnuose bei atsiųs projekto ma
ketą (pabaigoje), kaip atrodo jau

AfA 
JUSTINAI ANDRAŠIŪNIENEI

mirus Lietuvoje,
seseris - ANTANINĄ ASMENAVIČIENĘ, SOFIJĄ 
PAKŠTIENĘ, LIUCIJĄ SKRIPKUTĘ ir ALEKSANDRĄ 
STEPONAVIČIENĘ nuoširdžiai užjaučiame -

L. J. Koperskiai

AfA 
STASIUI BENDORAIČIUI

mirus,
choristams broliui JUOZUI ir MIRGAI BENDORAIČIAMS, 
žmonai VANDAI, dukroms - KRISTINAI ir ONAI, broliui 
ČESLOVUI Lietuvoje, seseriai MARYTEI Australijoje bei 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia -

Londono "Pašvaistės" lietuvių choro nariai
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Prie seselės Nijolės vardo globos namų Kaltinėnuose. Iš kairės: Lietuvos 
marijonų vienuolijos provinciolas kun. PRANAS RAČIŪNAS, parapijos 
senelių namų ir naujos Kaltinėnų šventovės statytojas kun. klebonas 
PETRAS LINKEVIČIUS ir viešnia iš Montrealio O. GIRDAUSKAITĖ- 
DARBYSON Nuotr. K.J. Ambraso

Dabarties kasdienybėje
Kalbamės su sesele NIJOLE SADŪNAITĖ, kurios nepalaužė 

nei gulagai, nei rūsti dabarties tikrovė

— Kuo galite pasidžiaugti, 
kai ateinat į šventovę?

— Atėjusi į bet kurią Lietu
vos šventovę džiaugiuosi, kad 
vis daugiau žmonių įsijungia į 
naują liturgiją, ypač jauni
mas, kad žmonės nebebijo at
eiti patys pasimelsti ir at
sivesti savo vaikų, kad šen ten 
mėginama Evangelijos dvasią 
nešti į gyvenimą — tarnauti 
kitiems, ypač ligoniams, se
neliams, vienišiems ir kitiems 
nelaimingiesiems.

— Kokias naujas girtinas 
permainas matote Vilniaus 
gatvėse, visame mūsų sostinės 
gyvenime?

— Vilniuje džiaugiuosi di
dėjančia švara, gėlynais, su
tvarkytomis troleibusų stote
lėmis, kur galima pasėdėti ir 
net nuo lietaus pasislėpti.

— Kaip laikosi jūsų vienuo
lija, kuriai priklausote?

— Mano vienuolija — Švč. 
Mergelės Nekalto Prasidėji
mo kongregacija — atgavo ir 
atnaujino savo pastatus ir 
amatų mokyklą Panevėžyje. 
Seserys dirba žemės ūkio ka
talikiškoje mergaičių mokyk
loje, kur, be specialybės ži
nių, moksleivės supažindina
mos su tikėjimo tiesomis. Ti
kimės, kad jos savo sąžiningu 
darbu, doru gyvenimu bus pa
vyzdys kitoms merginoms. 
Joms dar daug ko šioje mokyk
loje stinga. Jei kas šios vie
nuolijos vadovaujamai netur
tingai įstaigai kuo nors pa
dėti galėtų, ne tik melsimės 
už jas, bet ir bus dėkingos vi
sos toje mokykloje besimokan
čios mergaitės kartu su moky
tojais ir auklėtojais. Laiškus, 
pagalbą, bent vieną šio laik
raščio numerį, jei bus išspaus
dinti šie žodžiai, ir kitą pa
ramą prašytume siųsti provin
cijos vyresniosios sesers Del- 
finos Domicėlės Gailiušytės 
adresu: Sodų 10, 5300 Panevė
žys, Lithuania. Tel. 8-254- 
32885. Už Jūsų gerumą ir nuo
širdumą iš anksto nuošir
džiausiai dėkojame. Lietuva 
moka įvertinti kiekvieną jai 
suteiktą pagalbą, o dangus 
tokiems teatlygina šimterio
pai.

Už kiekvieną lašelį gerumo, 
Ir už šilumą mūsų žmonėms, 
Tu palaimink, Viešpatie, brolius, 
Neužmiršusius mūsų tautos ...

— Kokj laimingą ar nelai
mingą, įžymų ar eilinį, garsų

pastatytas. Birutei galima skam
binti tel. (810) 646-8488 arba rašyti 
adresu — 5190 Longmeadow, 
Bloomfield Hills, MI 48304, USA.

Kun. Rimas Gudelis

Seselė NIJOLĖ SADŪNAITĖ Vil
niuje prie Domininkonų šventovės

Nuotr. K.J. Ambraso

ar visai nežinomą žmogų šian
dien esate aplankiusi?

— Šiandieną aplankiau Eu
charistinio Jėzaus seserį Mo
niką Gavėnaitę (Odminių 10-2, 
2001 Vilnius, Lithuania. Tel. 
8-22-222828). Ji nuo 1969 m. 
platino pogrindinę literatū
rą. Pirmoji jos į žmones išleis
ta knyga buvo dr. J. Girniaus 
“Žmogus be Dievo”, vėliau ka
tekizmas, “LKB kronika” ir kt. 
Ji buvo nuolat KGB persekio
jama, bet tardymų, kasdien 
gresiančio suėmimo nepabū
go. Tyliai dirbo toliau Dievo 
garbei ir žmonių labui. Tik 
per Dievo Apvaizdą liko nesu
imta. Už mons. Alfonso Sva
rinsko globą Viduklėje sovie
tinės valdžios buvo laikoma 
didžiausia nusikaltėle. Grį
žus mons. Alfonsui Svarins
kui Lietuvon, seselė vėl jam 
padeda atlikti gerus darbus, 
globoja, vaišina pas jį atva
žiavusius iš arti ir toli svečius. 
Visiems čia jiems užtenka vie
tos ir širdies šilumos.

— Kokį vaidmenį jūsų ir Lie
tuvos gyvenime gali ir turi at
likti auka, malda, atgaila ir 
blaivus žvilgsnis?

— Mūsų gyvenime auka, mal
da, atgaila turi būti pamatas, 
kad išmoktume gyventi ne sau, 
kad, nešdami laimę kitiems, 
patys ir visi gyvenantys Lie
tuvoje būtume laimingi.

— Ką norėtumėte tarti 
tiems, kurių nesusitinkate, 
bet su kuriais vienokiu ar ki
tokiu būdu esate susijusi?

— Norėčiau kuo nuošir
džiausiai padėkoti visiems 
užsienio lietuviams ir visų ki
tų tautybių žmonėms už tai 
kad jie myli Lietuvą ne vien 
tik žodžiais, bet ir savo dar
bais bei aukomis. Esu suža
vėta jų dėmesiu ir jų tikra, 
nuoširdžia meile. Teatlygina 
jiems visiems Visagalis am
žinomis gėrybėmis.

— Koks, jūsų supratimu, tu
rėtų būti tautos valdžios, spau
dos ir bažnyčios santykis?

— Visus turėtų jungti viena 
mintis, vienas tikslas, vienos 
pastangos, kad būtų stiprina
ma dora, šeima, bendromis jė
gomis būtų rūpinamasi vargs
tančiais, našlaičiais vaikais 
ir nelaimingaisiais.

— Kokią įsivaizduojate Lie
tuvą ir visą pasaulį 1999 m. pa
baigoje ?

— Labai norėčiau, kad jau 
pačioje dvidešimtojo amžiaus 
pabaigoje pasaulyje ir mūsų 
tautoje viešpatautų teisingu
mu, meile, tarpusavio supra
timu paremta taika ir geru
mas, kad visi džiaugtųsi Die
vo malonės gausa ir būtų jos 
be perstojo stiprinami.

Kalbėjosi -
kun. K.J. Ambrasas
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® LAISVOJE TEVYNEJE
ATSISVEIKINO SU EGLE

Prienų šile buvo nukirsta 
aukščiausia ir seniausia eglė 
Lietuvoje. Su kenkėjų išvarpyta 
sausuole atsisveikino būrys 
miškininkų ir visuomenės atsto
vų. Ją, susirgusią nepagydoma 
senatvės liga, ant žemės pagul
dė Aurimas Kreivėnas ir Algi
mantas Padelskas, du geriausi 
Prienų urėdijos miško kirtėjai. 
Šimto šešiasdešimt metų sulau
kusi seniausia Lietuvos eglė 
buvė 45,8 metro aukščio, turė
jo 88 centimetrų storio lieme
nį. Iš jos buvo gauti aštuoni 
kubiniai metrai medienos. Nau
ja Lietuvos eglių karaliene miš
kininkai jau siūlo Aukštojo Gel- 
daudiškio miške keturiasdešimt 
trijų metrų aukštį pasiekusią 
eglę. Vietiniai miškininkai ją 
jau yra pavadinę aukščiausia 
Zanavykijos egle.

ČIURLIONIO MONETA
Lietuvos banko valdybos po

sėdyje š. m. rugsėjo 19 d. buvo 
nutarta išleisti proginę Lietu
vos respublikos 50 litų monetą, 
skirtą M. K. Čiurlionio šimtas 
dvidešimtosioms gimimo meti
nėms. Dešimt tūkstančių tokių 
M. K. Čiurlionio proginių mo
netų iš aukščiausios prabos si
dabro 925 pagamino Lietuvos 
banko monetų kalykla. Sukak
čiai skirtos monetos skersmuo 
— 34 milimetrai, svoris — 23,3 
gramo. Monetos briaunoje yra 
iškalti žodžiai: “Pasaulis kaip 
didelė simfonija”. Proginę M. 
K. Čiurlionio 50 litų monetą 
galima įsigyti Lietuvos banke 
bei jo skyriuose. Jos pardavi
mo kaina — 80 litų. Lietuvos 
banko valdyba taipgi yra lei
dusi įsteigti pirmąją kredito 
uniją Lietuvoje “Vievio taupa”.

PANEVĖŽIO SUKAKTIS
Panevėžio miesto tarybos 

narių specialiame posėdyje š. 
m. rugsėjo 7 d. buvo prisimin
tos šio miesto įkūrimo keturi 
šimtai devyniasdešimt antro
sios metinės. Panevėžio taryba 
turi 31 narį, bet šiame posėdyje 
dalyvavo tik 25. Informacijų 
apie šį posėdį “Lietuvos aido” 
skaitytojams pateikia Alvydas 
Kavaliauskas. Posėdžio daly
vius su Panevėžio istorija su
pažindino jo tarybos narys Sau
lius Kurnickas. Pirmą kartą Pa
nevėžys buvo paminėtas Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Alek
sandro 1503 m. rašte Ramygalos 
klebonui. 1554-1556 m. Panevė
žio miestelis jau turėjo ketu
riasdešimt vieną valaką žemės. 
Tada Panevėžyje veikė 64 karče
mos, 3 mėsinės, turgus. Šven
tovė Panevėžyje buvo pastatyta 
1507 m. Dabartiniame Panevė
žyje, turinčiame 30 kv. km plo
tą, yra 130.430 gyventojų. Tary
bos nariams buvo parodyti J.
Čergelio Panevėžio miestui 
skirti dokumentiniai filmai 
“Laisvės kelias” ir “Panevėžys 
kino ekranuose”. Švietimo sky
riaus vedėjos N. Liugienės pra
nešimu, pirmo š. m. pusmečio 
pramonės įmonių gamyba yra 
pasiekusi 380 milijonų litų. 
Atgijo akcinės bendrovės “Ek
ranas”, “Panevėžio muilas”, 
“Kalnapilis”. Vyriausybė Pa
nevėžio miestui šiuo metu yra 
skolinga pusaštunto milijono 
litų. Tačiau didžiąją panevė
žiečių dalį slegia karčios eko
nominės problemos. Panevėžio 
metinių šventė plačiau buvo pa
minėta rugsėjo 9, šeštadienį, 
koncertais ir sproginėjančio- 
mis spalvotomis raketomis Pa
nevėžio Senvagėje.
NAUJA MOKYTOJU DRAUGIJA
Karaliaučiaus krašto lietu

viškų klasių, lietuvių kalbos bū
relių ir fakultatyvų mokytojai 
š. m. liepos 30 d. sudarė Kali
ningrado srities lietuvių kal

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
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.

* 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.

bos mokytojų draugiją (asocia
ciją). Ją įsteigti paskatino lie
tuvių kalbos mokytojų išsibars
tymas toje srityje, neturėjimas 
tarpusavio ryšių, kurie leistų 
gvildenti aktualius metodinius 
ir dalykinius mokymo klausi
mus, susipažinti su pedagogi
kos naujovėmis. Tiesa, jais ir 
jų problemomis rūpinosi Lietu
vos švietimo ir mokslo minis
terija, organizuodama užsieny
je dirbantiems mokytojams kur
sus ir seminarus, bet dėl ribo
tų finansinių išteklių neįsten
gė aprėpti visų ten dirbančių 
mokytojų. O tai buvo labai svar
bus trūkumas. Juk ten organiza
cinio darbo griebdavosi moky
tojai, neturintys pedagoginio 
išsilavinimo ir jam reikalin
gos patirties mokyklose. Kali
ningrado srities lietuvių kal
bos mokytojų draugija, nepaval
di jokiai bendrijai, vadovausis 
tarpusavio susitarimų pagrin
du, rūpindamasi savo narių ir 
mokinių reikmėmis. Be jos pri
tarimo niekas negalės prašyti 
paramos švietimo reikalams. 
Draugija palaikys tiesoginius 
ryšius su Kaliningrado srities 
administracijos švietimo ir 
mokslo komitetu bei Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministeri
ja, Lietuvos konsulatu Kali
ningrade. Draugijon galės įstoti 
visi ten dirbantys mokytojai.

PAMINKLAS ŠVENTORIUJE
Alizavos parapijos šventoriu

je, Kupiškio rajone, rugpjūčio 
19 d. buvo atidengtas pamink
las 1940-50 m. stalinizmo au
koms prisiminti. Paminklas pa
statytas iš akmenų, surinktų 
tose vietose, kur gyveno žuvę 
partizanai ir Sibiro tremtiniai 
alizaviečiai. Akmenis iš sodyb
viečių bei kaimų suvežė ir pa
minklą sumūrijo žuvusių aliza- 
viečių kaimynai, giminės ir 
bendražygiai. Paminkle iškal
tame sąraše yra apie 40 pavar
džių — vado Jono Šidlausko, jo 
brolių Albino ir Broniaus, bro
lių Jokubkų, Glemžų, Pučėtų, 
Bislių ir daugelio kitų. Pa
minklą pašventino Mišias už žu
vusius ir gyvus Šv. Jono Kr. pa
rapijos narius atnašavęs kun. 
Virgilijus Taučkėla. Atidengi
mo iškilmėje dalyvavo Lietuvos 
šaulių sąjungos Panevėžio rink
tinės Kupiškio St. Lozoraičio 
vardo kuopos ir Vilniaus kupiš
kėnų klubo atstovai. Kupiškio 
rajono tarybos narys Ričardas 
Kriovė padėkojo šio origina
laus paminklo iniciatoriams, 
Glemžų klubo pirm. A. S. Glem- 
ža atminimo suvenyrais apdo
vanojo aktyviausius statytojus. 
Iš Vilniaus atvykęs gydytojas 
Gediminas Kaluina pasiūlė Ali
zavos vidurinės mokyklos vado
vams mokslo metus visada pra
dėti prie šio paminklo. V. Kst.

Pradėtas statyti lietuvių kultūros centras Seinuose ir prie jo - vietos lietuvių grupė Nuotr. E. Putrimo

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

Tel. ir FAX 905 643-3334 

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėms Tautoms Niujorke A. SIMUTIS 
su žmona lankėsi Klivlande. Kairėje - sol. A. STEMPUŽIENĖ, dešinėje - 
M. LENKAUSKIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Iš griuvėsių pakilusi šventovė
1944 m. rugpjūčio 13 d. vokie

čių artilerijos padegta, smarkiai 
apgriauta ir sovietmečiu po plytą 
beveik išnešiota, iš pelenų ir pu
vėsių vėl pakilo elegantiška Sin
tautų šventovė. Į dangų šoktelėjo 
tviskantys bokštai. Šis šventovės 
atstatymas, tai lyg tautos dvasi
nio atgimimo, žmogaus vilties ir 
norų išsipildymo bei Dievo palai
mos simbolis.

Likimo atvestas iš Dzūkijos, Ša
kių dekanas, Sintautų parapijos 
klebonas prel. Antanas Maskeliū
nas ėmėsi sunkaus, ištvermės rei
kalaujančio darbo. Jam teko nuei
ti sovietmečio įstatymų grįstą, 
ilgą ir erškėčiuotą kelią net iki 
Maskvos, kol pagaliau maldos bu
vo išklausytos. 1989 m. buvo gau
tas leidimas šventovę atstatyti. 
O kur dar lėšos ir darbininkai, 
kurie dirbtų ne vien tik priebė- 
giais, ieškodami šlakelio degti
nės? Kiek reikėjo kantrybės ir 
tolerancijos, kad nė vienas ne
būtų atstumtas?! Aukojo savo san
taupas parapijiečiai, rėmė kol
chozai. Rublelis klojosi prie rub
lelio, plyta prie plytos.

Pagaliau 1995 m. rugpjūčio 26 d. 
prie aukštabokštės šventovės 
slenksčio, iš senosios bažnytė
lės atlydėjusiems vyskupams ir 
dideliam būriui dvasiškių, pa
rapijiečiams prel. A. Maskeliū
nas pasakė: “Jūs esate siela, jė
ga, galybė šventovės, kuri gali 
pakilti iš griuvėsių ir puvėsių 
naujam gyvenimui ir kelti visus 
ten, kur mes esame paskirti. Die
vui nėra negalimų dalykų, nes žmo
gus - Dievo kūrėjas - atlieka die
viškus darbus: tai, kas serga - 
pagydoma, kas sugriauta - atsta
toma. Taigi, mielieji, su džiaugs
mu sutinkame ganytojus ir prašo
me juos šią šventovę pašventinti, 
kad ji būtų moralės, taikos, susi
taikinimo, doros ir tolerancijos 
mokykla”.

Jaudinančiose ir prasmingose 
iškilmėse dalyvavo: Vilkaviškio

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

Siuntėjas:................  

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

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

Gavėjas:

vyskupas J. Žemaitis, vysk. R. 
Krikščiūnas, Panevėžio vysku
pas J. Preikšas, daugelis kunigų 
svečių.

Vysk. J. Žemaitis, atlikęs šven
tinimo apeigas, pasakė pamokslą, 
kuriuo kvietė tikinčiuosius ne
užmiršti kelių į šventovę, Dievo 
namus, nes “čia mes galime susi
tikti su Kristumi”. Priminė, kad 
šventovę reikia statyti savo sie
lose ir saugoti nuo purvo.

Buvo atnašaujamos pirmosios 
Mišios Dievo ir žmonių garbei 
naujojoje Sintautų šventovėje. 
Giedojo Sintautų parapijos choras.

Prel. A. Maskeliūnas dėkojo 
visiems, kurie, pasak jo, per visus 
penkerius metus ant šio altoriaus 
dėjo dvasinę ir materialinę au
ką. Dėkojo vyskupui J. Žemaičiui 
už pašventinimą, kviesdamas ki
tąmet pirmųjų šventinimo meti
nių aukai ir jaunųjų katalikų Su
tvirtinimo sakramentui. Taip pat 
dėkojo šventovės inžinieriui An
tanui Žergartui.

Po pamaldų dar ilgai netilo 
sveikinimo žodžiai, skirti šven
tovės atstatytojui prel. A. Maske
liūnui ir visiems vyskupams. Pre
latą sveikino Šakių rajono me
ras R. Damušis, seimo narys A. 
Endriukaitis, rajono seniūnų 
vardu Kudirkos Naumiesčio se
niūnė R. Mačiulaitienė, “Caritas” 
ir pastoracinė tarnyba, A. Bub- 
laitienė. Savo žemiętį dzūką prel. 
A. Maskeliūną sveikino Vilniaus 
krašto dzūkų “pulkucis”, Vilniaus 
kupiškėnai ir dar daugelis kitų.

Nuo šios dienos varpai vėl su
grįš į savo vietas, o aukšti bokš
tai iš Zanavykijos lygumų į Dievo 
namus kvies paklydusį žemės ke
leivį. Vyskupo J. Žemaičio žodžiais 
tariant: “Ši šventovė pakilusi iš 
griuvėsių, tepažadina iš dvasinio 
snaudulio, iš abejingumo. Tepri
mena, kad Dievas čia yra ir mūsų 
laukia . Daiva Dulaitytė,

Šakiai

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

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

Hamilton, Ontario
VIENO ŽMOGAUS TEATRO 

AKTORIUS V. Žukauskas atvyksta 
į Hamiltoną ir lapkričio 4, šešta
dienį, 5 v.vak. su humoru dalyvaus 
koncerte Jaunimo centre. V. Žu
kauskas yra vieno žmogaus teatro 
kūrėjas režisierius ir atlikėjas. 
Šis jo teatras visuomenei žinomas 
ir populiarus, turėjęs daugiau 
kaip 500 pasirodymų.

“Aukuras” kviečia visus šešta
dienį į koncertą ir vakarienę, 
skirtą paminėti jo 45 metų veik
los sukakčiai, o sekmadienį, lapk
ričio 5 d., 5 v.vak. į Jaunimo 
centre statomą premjerą A. Rūko 
ir K. Inčiūros dramą “Petras Kur
melis”, pagal rašytojos Žemaitės 
apysaką. Premjeroje dalyvaus 
akt. V. Žukauskas ir kiti aktoriai - 
svečiai. Visi dalyvaukime “Auku
ro” šventėje. J.P.

HAMILTONO ATEITININKAI 
pradės 1995-1996 veiklos metus 
bendromis Mišiomis sekmadienį, 
spalio 22, 9 v.vak. Aušros Vartų 
šventovėje.

RUDENS BAZARAS įvyks lap 
kričio 12 d. Jaunimo centre, o me
tinė maisto rinkliava nepasitu
rintiems vyks lapkričio 26 ir gruo
džio 3 d.d.

JAUNUČIAI, JAUNIAI IR MOKS
LEIVIAI entuziastingai dalyvau
ja susirinkimuose ir maloniai kvie
čia besidominčius prisijungti. Dėl 
informacijos prašome skambinti 
Felicijai Gudinskienei (jaunučių/ 
jaunių globėjai) tel. 905 547-4536, 
Žibutei Vaičiūnienei (moksleivių 
globėjai) tel. 905 689-7464 arba 
bazaro reikalu Daliai Trumpickie- 
nei, tel. 905 628-8962.

London, Ontario
1995 M. RUGSĖJO 30 D.Londone 

įvyko Toronto Maironio ir Londo
no L. Eimanto vardo šeštadieni
nių mokyklų vaikų repeticija, 
ruošiantis Kanados lietuvių vai
kų šventei, kuri, atrodo, yra užde
gusi ir sudominusi ne tik rengė
jus, bet ir visuomenę. Toronto 
vaikus atlydėjo nemažas būrys 
tėvų, o į Londono parapijos sa
lę susirinko netikėtai daug 
londoniškių, nepaisant, kad tą 
dieną buvo ir laidotuvės, ir 
krikštynos, ir graži saulėta die
na. Tai aiškiai įrodė, ką Rasa Ku- 
rienė, Kanados lietuvių vaikų 
šventės rengimo komiteto pirmi
ninkė, pradėdama repeticijos 
pasirodymą teigė, kad Londonas 
yra maža, bet vieninga bendruo
menė, kur reikia tik veikti ir or
ganizuoti, o talkos, pagalbos ir 
žiūrovų niekad nepritrūksta.

Repeticija vyko vadovaujant 
Vaikų šventės meninės progra
mos vadovei Daliai Viskontie- 
nei - dainomis, ir Raseinių 
Magdelei iš Lietuvos (Virgini
jai Našlėnienei) - šokiams. 
Tiek dainos, tiek šokiai buvo at
likti įdomiai ir gerai - buvo 
gražus pasirodymas. Dabar su 
nekantrumu visi laukia 14-15 spa
lio savaitgalio, kada galės pama
tyti daug įdomybių ir staigmenų.

Tokiais įdomiais bendravimais 
išvystomos draugystės tarp vai
kų, tėvų, mokytojų. O tai paska
tinantis lietuviškos ateities už
tikrinimas. Buvo matyti, kokie 
laimingi vaikai, vėl susitikę su 
draugais iš vasaros stovyklų arba 
pakvietus ir įtraukus į ratą sene
lius, tetas, dėdes į jų šokamus 
etnografinius šokius ir dainuo
jamas dainas. Išeini iš tokio su
buvimo ir tiki šventės šūkiu “Vai
kai - mūsų ateitis ir viltis”. Kor.

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

LEIDĖJAI

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i,

(Esu “Union Gas” /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

G LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Tautos fondo atstovybė Čika
goje rugsėjo 4 d. buvo atkurta 
dr. Leono Kriaučeliūno “Lais
vosios Lietuvos” patalpose su
šauktame iniciatorių posėdyje. 
Be paties dr. L. Kriaučeliūno, 
posėdyje dalyvavo Matilda Mar
cinkienė, Juozas Žemaitis, Ago
ta Tiškuvienė, Antanina Rep
šienė, Pranas Povilaitis ir JAV 
gimusi Vida Sakevičiūtė. Jie 
visi turėjo pasisakyti apie pla
nuojamą Tautos fondo atstovy
bės Čikagoje atkūrimą ir, pri
tarus šiai minčiai, sudaryti at
stovybės valdybą. Pirmas kalbė
jo ilgametis Tautos fondo Čika
gos komiteto ižd. Pranas Povi
laitis, trumpai nušviesdamas 
buvusią Tautos fondo veiklą, 
pabrėždamas, kad jos reikia ir 
dabar. Panašios buvo mintys ir 
kitų posėdžio dalyvių.

Atstovybės valdyba nebuvo 
renkama. Kadangi organiza
ciniame posėdyje dalyvavo tik 
septyni Tautos fondo atstovy
bės atkūrimo iniciatoriai, juos 
ir buvo nutarta visus įjungti 
Tautos fondo Čikagoje atkurtos 
atstovybės valdybon. Beliko 
pasiskirstyti pareigomis. At
stovybės valdybą, pasiskirsčiu
sią pareigomis, sudarė: pirm. 
Matilda Marcinkienė, I vice- 
pirm. ir sekr. Agota Tiškuvie
nė, II vicepirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, ižd. Pranas Po
vilaitis, korespondentai Juo
zas Žemaitis, Antanina Repšie
nė ir valdybos narė Vida Sake
vičiūtė. Tada buvo diskutuota 
atkurtos Tautos fondo atstovy
bės Čikagoje veikla. Korespon
dentė A. Repšienė ją turbūt 
paskelbs kitą kartą. Savo pra
nešimą “Draugo” skaitytojams 
ji baigia pastaba: “Žinoma, 
veikla nebus taip išvystyta, 
kaip buvo anksčiau, bet bus 
stengiamasi pagal išgales 
veikti”.

Vokietija
A. a. Jonas Kęstutis Valiūnas, 

žymusis Vokietijos lietuvių vei
kėjas, po ilgos ir sunkios vėžio 
ligos mirė Schwetzingene rug
sėjo 2 d. Velionis gimė 1917 m. 
kovo 24 d. ūkininkų šeimoje Sa- 
myluose, dabartiniame Kauno 
rajone. Anksti mirus tėvui, mo
tina, likusi su keturiais vai
kais, pardavė ūkį ir atidarė 
maisto parduotuvę Kaune. Ve
lionį savo globon paėmė Kal
varijoje gyvenęs dėdė. Jis jį 
leido pradžios mokyklon, pro- 
gimnazijon ir net Marijampo
lės gimnazijon. Velionis betgi 
grįžo pas motiną 1931 m. į Kau
ną. Ten lankė “Aušros” berniu
kų gimnaziją ir baigė aukštes
niąją technikos mokyklą. Karo 
mokyklą baigęs atsargos kari
ninku, dirbo elektriku Lietu
vos pašte. Dėl šio darbo jis 
išvengė įsijungimo į okupantų 
kariuomenę. Vokietijon per 
Austriją atvyko 1944 m. Apsi
gyvenęs Memingene, pokaryje 
dirbo “Minties” redakcijoje.

Pasilikęs pokarinėje Vokie
tijoje, velionis apie 40 metų tar
navo JAV kariuomenės įsteigto
se lietuvių darbo kuopose. Il
gus metus jam teko vadovauti 
tiltų statybos kuopai Schwetz
ingene. J. K. Valiūnas su savo 
kuopos vyrais labai daug padė
jo Vasario šešioliktosios gim
nazijai talka ir piniginėmis au

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
a y jr a »LIETUVIŲ KREDITO 

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

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

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

komis. Gimnazijos kuratorijai 
priklausė nuo jos įsteigimo 1968 
m. iki mirties, paskutiniuosius 
trylika metų praleidęs kuratori- 
jos valdyboje. Gilius savo žings
nių pėdsakus velionis yra pali
kęs ir VLB organizacijoje. Jam 
iki mirties teko būti VLB tary
bos nariu, trejus metus — pirmi
ninku. VLB krašto valdybai ve
lionis priklausė dešimtį metų, 
jos pirmininku buvo septyne
rius metus. Velionis buvo vedęs 
Vokietę Ingę. Su ja užaugino 
penkis vaikus, kurių trys yra 
baigę Vasario šešioliktosios 
gimnaziją. Net ir jų motina iš
moko kalbėti lietuviškai. Atsi
sveikinimas su velioniu įvyko 
rugsėjo 9 d. Hiutenfeldo kata
likų šventovėje. Gedulines Mi
šias atnašavo gimnazijos kape
lionas kun. Alfonsas Kelmelis. 
Po Mišių su velioniu atsisvei
kino Vasario šešioliktosios gim
nazijos direktorius Andrius 
Šmitas, kuratorijos pirm. Vin- 
gaudas Damijonaitis, skautų 
tuntininkas Petras Veršelis. 
Urna su velionies palaikų pe
lenais rugsėjo 12 d. buvo palai
dota Šlienavos kapinėse gim
tuosiuose Samyluose.

Britanija
Kun. Kastytis Ramanauskas, 

MIC, mėnesį laiko pavadavęs 
atostogaujantį Šv. Kazimiero 
parapijos Londone kleboną 
kun. dr. Joną Sakevičių, MIC, 
susipažinęs su Londonu ir jo 
lietuviais, rugpjūčio 3 d. grįžo 
Panevėžin.

Brazilija
Rugsėjo aštuntosios šventės 

proga Šv. Juozapo lietuvių kata
likų bendruomenė Sao Paulo 
mieste surengė ekskursinę išvy
ką šios lietuvių kolonijos Li
tuanikos vasarvietėn. Atnaujin
toje Lituanikos stovyklavietės 
koplyčioje Mišias atnašavo kun. 
Juozas Šeškevičius, priminda
mas neseniai mirusį Vytautą 
Tumą ir kitus Lituanikoje pa
laidotus lietuvius. Po pamaldų 
prie jų buvo nunešta ir urna su 
V. Tumo pelenais. Ten jau ilsisi 
dvylika lietuvių, tarp kurių yra 
ir du kunigai. Jų kapą gražiai 
puošia Brazilijos pavasario žie
dai. Po laidotuvių kun. J. Šeš
kevičius pašventino Lituanikos 
poilsio namų pamatus. Keli Sao 
Paulo lietuviai juose tikisi pra
leisti senatvės metus. Šio pa
vasarinio sąskrydžio dalyviams 
pietus Lituanikos svečių na
muose surengė Angelika Tru- 
bienė, Angelina Tatarūnienė, 
Severą Petrokaitė, Marcelė 
Idienė, Anastazija Idaitė ir 
Adilsonas Puodžiūnas.

OFFORD 
įlREALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius. 
ukiu$, žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės l . .Angelę
Šalvaitytę, B.A.^

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. (705) 429-6428

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

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



Prie “Lietuvių namų” Vilniuje, kur mokosi tremtinių vaikai. Iš kairės: mokyklos direktorius A. RUDYS, Toronto 
Prisikėlimo parapijos tarybos labdaros sekcijos pirmininkė dr. J. ČUPLINSKIENĖ, Lietuvos našlaičių globos 
komiteto JAV-se pirmininkė dr. A. PRUNSKIENĖ, mokyklos direktoriaus padėjėja A. VISOCKYTĖ, Tremtinių 
grįžimo fondo Lietuvoje valdybos pirmininkas V. CINAUSKAS

PRANEŠIMAS IS VOKIETIJOS

Kryžiai paliekami mokyklų klasėse

Ateitininkų savaitė Amerikoje
Naujos brandžios mintys, žingsniai į XXI šimtmetį, Lietuvos ateitis, koncertai ir kiti renginiai

KAZYS BARONAS

Nepaklausė Bavarijos kraš
to vyriausybė vyriausiojo Vo
kietijos teismo nutarimo pa
šalinti iš valstybinių mokyk
lų kryžius, sprendimą parem
dama tokiais žodžiais: “Mes 
gerbiame nutarimą, bet nega
lime jo priimti”.

Beveik dvi valandas Bavari
jos vyriausybė nagrinėjo vy
riausiojo teismo nutarimą. 
Galutinis sprendimas bus pa
darytas š. m. pabaigoje Bava
rijos senato ir krašto tarybos 
“Kryžiaus įstatymu”.

Rugsėjo 12 d. Bavarijos kraš
te prasidėjo naujieji mokslo 
metai (ne vienodu laiku Vo
kietijos kraštuose prasideda 
mokslo metai, nes keliuose 
būtų tikras chaosas). Su di
džiausiu įtempimu buvo lau-

los mokslo metų pradžią ir vai
kų pasisakymus. Jie visi sakė 
esą katalikai, ir tikėjimo kry
žiai turį būti kiekvienoje kla
sėje.

Kartu su mokslo metų pra
džia Bavarijoje rugsėjo 16 d. 
Miunchene atidaryta didžiau
sia pasaulyje gėralų pramoga 
“Oktoberfest”. Į Bavarijos sos
tinę ji sutraukia daugiau kaip 
septynis milijonus ne tik vokie
čių, bet ir kitų valstybių turistų. 
Visi Miuncheno ir artimiau
sių miestų viešbučiai yra už
pildyti.

Pasaulinė alaus Mekka šie
met yra 162-oji, nes jos pra
džia siekia 1810 m. Net 24 “Ok
toberfest” buvo praleistos dėl 
siaučiančios choleros ir karo. 
Šiemet litras alaus kainuos 10 
markių (tiek pat kanad. dol.). 
Tai rekordinė kaina. Prieš 35
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Lietuvos sveikatos ministeris dr. ANTANAS VINKUS sveikina kardinolą 
VINCENTĄ SLADKEVIČIŲ jo 75 metų amžiaus sukakties proga. 1995 m. 
rugsėjo 30 d. dr. A. Vinkus buvo priimtas popiežiaus privačioje audiencijoje 
Vatikane. Jis rengiasi aplankyti Kanadą š.m. lapkričio mėnesį

Krikščionys ir laisvė Rytų Europoje
Kai kurios suvažiavimo mintys apie dabartinę būklę.

Iš Lietuvos dalyvavo kun. V. Aliulis

ČESLOVAS MASAITIS

1995 m. rugpjūčio 12 d. Nau
josios Anglijos ateitininkai 
susirinko savo tradicinei kul
tūrinei savaitei žavioje Tė
vų pranciškonų sodyboje Ken- 
nebunkporte, Maino valstijo
je. Savaitę pradėjome labai 
gražiu pianistės F. Kavaliaus
kaitės koncertu.

Brandžios mintys
Sekančią dieną, sekmadie

nį, pradėjome šventomis Mi- 
šiomis, kurias mums atnašavo 
Ateitininkų federacijos ir mū
sų savaitės kapelionas kun. 
dr. Valdemaras Cukuras. Kas
dieninių šv. Mišių metu jis 
pateikė eilę trumpų mąstymų. 
Jais peržvelgėme paskutinių
jų Kristaus žodžių ryšį su sep
tyniais sakramentais. Jis pa
žymėjo, kad šiems trumpiems 
mąstymams pradžią davė žy
maus šveicarų teologo Hanso 
Urs von Balthasar’o ir jo mo
kinės konvertitės Adriane von 
Speyr sugestijos. Šie trumpi 
pamokslai atkreipė klausyto
jų dėmesį į nuostabų sakra
mentų ryšį su Evangelijose 
užrašytais Jėzaus agonijos 
žodžiais “Atleisk jiems, Tė
ve, nes jie nežino, ką daro”. 
Yra labai aiškus ryšys su At
gailos sakramentu. Taip pat 
kreipimasis į Motiną: “Štai 
tavo sūnus” ir į apaštalą Jo
ną: “Štai tavo Motina” rodo į 
šeimos ryšį, taigi į Santuokos 
sakramento esmę. Panašūs ry
šiai yra ir kitų sakramentų.

Į XXI šimtmetį
Rugpjūčio 15 d. vakare kun. 

V. Cukuras skaitė mums pa
skaitą “Mūsų ideologija ei
nant į XXI amžių”. Čia jis iš
kėlė ateitininkų ideologijos 
ir jų sąjūdžio širdy glūdinčias 
jėgas. Šiuo metu užsienyje gy
venantys ateitininkai yra to 
turto saugotojai. Šį turtą teks 
perimti dar labai jaunai Lie
tuvos ateitininkijai, teks tar
tum atrakinti tame pavelde ir 
jojo gelmėse esančią, bet dar 
nepilnai atskleistą dinami
ką. Ateitininkija yra tikras 
švyturys kelyje į XXI-ąjį am
žių. 1994 m. ateitininkų kon
grese pasireiškusi jaunatviš
ka dvasia yra mums užtikrini
mas, kad mūsų pirmūnų Dovy
daičio ir Šalkauskio įžvalgos 
yra gyvos ir šiais laikais, kad 
joms skirta šviesi ateitis.

Šį optimistinį žvilgsnį pa
tvirtina ir mūsų ideologo sū
nus Julius Šalkauskas savo 
straipsnyje “Vertybių krizė 
ir pasaulėžiūra”, išspausdin
tame 1995 m. 24 “Dienovidžio” 
nr. Šiame straipsnyje jis ra

šo, kad mūsų ideologo mintys 
apie gyvenamo laikotarpio 
krizę ir priemones jai nuga
lėti tinka mūsų laikams dar 
labiau, negu tada, kai jas ra
šė prof. Stasys Šalkauskis. Tai 
stiprina mūsų šviesesnės atei
ties viltį.

Po šios paskaitos mūsų ka
pelionas kun. V. Cukuras va
dovavo Rožinio maldai. Ją su
kalbėjome su degančiomis 
žvakėmis rankose prieš didelį 
skaidrių ekraną, kuriame kas 
porą minučių keitėsi šven
čiausios Mergelės Marijos pa
veikslai. Tai buvo mūsų mal
da už pasaulio atsinaujinimą.

Amerikos politika
Savaitės programoje buvo 

dar trys paskaitos, du gražūs 
koncertai, pasitarimas šių kul
tūrinių savaičių reikalais ir 
vaizdajuosčių popietės.

Pirmadienio vakare klausė
mės įdomios JAV karinės 
aviacijos pulkininko Dona
to Skučo paskaitos apie Va
šingtono politiką Lietuvos at
žvilgiu. D. Skučas gyvena Va
šingtone ir aktyviai dirba po
litinės ir ekonominės pagal
bos Lietuvai srityje. Jis yra 
vienas iš iniciatorių 1988 m. 
steigiant “The Baltic Insti
tute”, kuriam priklauso estų, 
latvių ir lietuvių kilmės JAV 
karininkai. Jis yra šiais me
tais lankęsis Lietuvoje, susi
tikęs su krašto apsaugos mi- 
nisteriu, keliais seimo nariais, 
SKAT vadovybe ir su eile kitų 
Lietuvos karininkų. Savo pa
skaitoje jis papasakojo, kad 
Vašingtono politiką lemia 
ekonominiai reikalai, o ne vi
suotiniai principai. Tai veikia 
ir Vašingtono paramą Lietu
vai, o taip pat ir bendrąją po
litiką Lietuvos atžvilgiu.

Bendruomenėje
Trečiadienio vakarą klau

sėme Bostono ir apylinkės 
sendraugių valdybos pirmi
ninkės dr. Mirgos Girniuvie- 
nės paskaitos apie ateitinin
kų santykius su Bostono apy
linkės Lietuvių bendruomene 
ir jų dalyvavimą šios bend
ruomenės veikloje. Ji pasa
kojo apie mokyklnio amžiaus 
jaunimo dalyvavimą organiza
ciniame gyvenime, apie darbą 
mokyklose ir papildomai dar 
individualiniame lavinimesi. 
Tėvams tenka nemažos parei
gos, padedant vaikams visoje 
šioje veikloje. Tai sudaro sun
kumų atsteigti jaunučių atei
tininkų vienetą. Tačiau toks 
vienetas būtų labai reikšmin
gas židinys tautiškumui ir in
teligentiškumui ugdyti. Būtų 
gera, kad ir gana veikli Lie

tuvos bendruomenė Bostone 
padėtų tokio jaunučių viene
to veiklai.

Demokratija Lietuvoje
Ketvirtadienio vakarą bu

vo paskutinė mūsų savaitės 
paskaita “Demokratijos atkū
rimo problemos Lietuvoje”. 
Tai buvo Juozo Giedraičio 
pranešimas apie jo patirtį Lie
tuvoje, kur jis vėl lankėsi šią 
vasarą, ir jo mintys, kaip mes 
galėtume prisidėti prie demo
kratijos atkūrimo mūsų tėvy
nėje. Būdamas Lietuvoje jis 
susitiko su seimo nariais, Lie
tuvos krikščionių demokratų 
partijos vadovais ir su kitais 
visuomenės veikėjais. Jo ir 
daugelio šių veikėjų nuomone 
1996 m. rudenį numatyti sei
mo rinkimai yra kritiški, nes 
dabar valdanti LDDP nėra 
demokratiška. Labai svarbu 
remti krikščionišką spaudą 
Lietuvoje, nes jos platinime 
yra nemažų sunkumų.

Lietuvoje nuo seno įpras
ta užsisakinėti spaudą per 
paštą — čia senosios nomen
klatūros tarnautojai pasako, 
kad pageidaujamas laikraštis 
arba neina, arba teigia, kad 
kitas yra geresnis, arba pi
gesnis ir taip įperša valdan
čios partijos remiamą leidi
nį. Nors dabar ir galima už
sisakyti laikraštį per jo ad
ministraciją, bet daugeliui 
tai yra neįprasta, nežinoma, 
kaip tą padaryti. Labai daž
nai spaudos kioskai atsisako 
pardavinėti krikščioniškos pa
kraipos laikraščius.

kiamas Bavarijos vyriausybės 
nutarimas. Net užsienio tele
vizijų stotys atsiuntė savo at
stovus, laukdamos provokaci
jų iš ateistų ar mahometonų, 
nes turkai ir kurdai Vokieti
jos mokyklų klasėse sudaro 
kartais per 30% mokinių. Ta
čiau viskas praėjo labai ra
miai. Kiek daugiau žiniasklai- 
da atkreipė dėmesį į Viršuti
nio Pfalco mokyklą, kurią lan
ko kryžiaus kaltintojo sūnus. 
Mat bijota, kad sūnus bus mo
kinių “izoliuotas”, apstumdy
tas ar net mušamas. Pirmoji 
mokyklos diena praėjo ramiai. 
Minėto sūnaus tėvas prašė mo
kyklos vedėją neprileisti jo 
prie spaudos ar televizijos 
atstovų. Tėvas džiaugėsi, kad 
sūnus iš mokyklos grįžo svei
kas, o mokytojai sūnaus atžvil
giu laikėsi korektiškai. Tėvo 
telefonas nuolatos skamba. 
Jam grasoma net nužudymu. 
Telefonas dabar įjungtas į po
licijos nuovadą.

Vokietijos televizija paro
dė vienos Miuncheno mokyk-

Šalia laikraščių platinimo, 
reikia plačiai paskelbti ir 
LKD partijos sudarytą veik
los programą, kurioje nurody
ti konkretūs tos veiklos dar
bai ir uždaviniai. Gausus su
manių ir sąžiningų žmonių 
dalyvavimas demokratiškose 
partijose teikia viltį, kad 
ateinantys seimo rinkimai 
pakreips Lietuvą į demokra- 
tiškesnį kelią. Tą viltį stip
rina ir praėjusių savivaldy-

(Nukelta į 6-tą psl.)

metus, apsilankęs vėl Vokie
tijoje, “Theresienwiese — Te
resės pievoje” už bokalą mo
kėjau vieną markę, o alaus 
skonis nuo to laiko nė kiek 
nepasikeitė ...

“Laisvos Europos” ir “Lais
vės radijai” iš Miuncheno per
kelti į Čekijos sostinę. “In
ternational Herald Tribune” 
rugsėjo 9 d. (jį gaunu labai 
dažnai dar tą pačią dieną) iš
spausdino tuo klausimu 
straipsnį, pažymėdamas, kad 
žinių perdavimas į buvusią 
Sov. Sąjungą bei Rytų Euro
pą, nepaisant pasibaigusio 
šalto karo, yra ir toliau būti
nas. Straipsnio autorius John 
J. Maresca rašo, kad žinia- 
sklaida tuose kraštuose yra 
labai silpna, dažnai kontro
liuojama arba stipriai pasi
duoda vietinių vyriausybių 
įtakai, nes negali toliau gy
vuoti kaip nepriklausomas 
balsas. Amerikos stotys Eu
ropoje turi tol veikti, kol 
tuose kraštuose bus pasiekta 
pilna demokratija. Tas gali 
trukti per kelias kartas.

Radijo stotys perkeltos iš 
Miuncheno į Prahą ekonomi
niais sumetimais, tačiau yra 
ir simbolinė reikšmė. Ten pra
gyvenimas pigesnis, atlygini
mas mažesnis, be to, Čekija 
priklausė prie Varšuvos sutar
ties valstybių. Autorius siū
lo žinias ne tik praplėsti į 
centrinę Aziją ir Kaukazo sri
tį, bet ir keisti jų turinį. Tie 
laikai, kai Vakarai pamoks
laudavo apie vakarietišką 
idealizmą jau seniai praėję.

NEKALTAI PRADĖTOSIOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS VARGDIENIŲ SESERŲ VIENUOLYNAS, baigtas statyti 
Kaune, Žeimenos g-vėje 6. Ši institucija išvydo pasaulį JAV-bėse veikiančią šios vienuolijos seselių ir jų geradarių 
dėka. Tai trijų aukštų sumaniai suplanuotas katalikybės ir kultūros centras. Pirmame aukšte yra koplyčia, konferencijų 
ir susirinkimų salės, kapeliono patalpos. (Ten žada persikelti kun. K. Senkus iš Vokietijos). Antrame aukšte yra 16 kamba
rių vienuolyno narėms, virtuvė, poilsio kambarys, biblioteka. Trečias aukštas skirtas svečių, konferencijų, rekolekcijų 
dalyviams. Viskas įrengta skoningai ir gerai apgalvotai. Šį pastatą supa gražus parkas, kuriame auga įdomūs augalai 
ir gėlės. Tai gera aplinka susikaupimui ir dvasiniam atsigavimui. Yra ir autoaikštė. Vienuolynas yra Eigulių rajone, 
patogiai pasiekiamas miesto transportu. 1995 m. spalio 15 d. - patalpų pašventinimas. Vienuolijos vadovė seselė A. Pajars
kaitė užsiminė apie šių patalpų panaudojimą. Jos žodžiais tariant: “Šios patalpos mums yra dovana, kad galėtume dalintis 
ir kelti mūsų tautos dvasingumą”. Jau dabar rengiamos šeimininkių, gydytojų, jaunimo organizacijų popietės ir vaka
ronės. L L. Nuotr. A. Kairio

1995 m. rugpjūčio pabaigo
je Vokietijos Koenigstein’o 
mieste įvyko tarptautinės lab
daros organizacijos “Kirche 
in Not” metinis suvažiavimas. 
Jo dalyviai iš visų Europos 
šalių aptarė Kat. Bendrijos 
ir visuomenės padėtį Vidurio 
bei Rytą Europoje. Šio 45-ojo 
iš eilės tarptautinio suvažia
vimo tema — “Krikščionys ir 
laisvė Rytų Europoje”.

Liaudies religijos modelis 
Čekijoje atgyventas, kalbėjo 
Prahos Krikščioniškosios aka
demijos pirmininkas, sociolo
gas kun. Tomas Halik ir pasi
sakė prieš klaidingą iliuziją, 
jog Kat. Bendrija vėl galės bū
ti tokia, kokia buvo prieš ko
munistinės santvarkos laikus. 
Jis pažymėjo, kad šiandien 
Katalikų Bendrija vėl veikia 
pliuralistinėje visuomenėje, 
kurioje turi išmokti gyventi. 
Ji turi atrasti naujus sielo
vados būdus, kad galėtų padė
ti žmonėms teisingai suprasti 
laiko ženklus ir apsiprasti su 
laisvės sąlygomis.

Kun. Halik atkreipė dėmesį 
ypač į socialinių permainų 
ir komunistinės praeities ke
liamą grėsmę Čekijos bei kitų 
šalių visuomeninei santarvei. 
Kat. Bendrija galėtų padėti 
žmonėms jų persiorientavimo 
procese, būtini esminiai pa
sikeitimai ir pačioje Kat. 
Bendrijoje, — sakė kun. Ha
lik. Pasak jo, Kat. Bendrija 
nebepasiekia daugelio žmo
nių. Po didžiųjų permainų Eu
ropoje pamaldas lankančių 
čekų skaičius liko maždaug 
toks pat. Pasibaigus Kat. 
Bendrijos, kaip opozicijos 
jėgos, laikams, ji neteko dau
gelio rėmėjų, ypač jaunimo 
ir intelektualų sluoksniuo
se. Statistikos duomenimis,

šiuo metu Čekijoje du trečda
liai suaugusių visai nedaly
vauja pamaldose.

Kun. Halikas tikino, kad Kat. 
Bendrija Čekijoje turi padrą
sinti žmones teigiamai vertin
ti daugialypes laisvės ir tik
rovės apraiškas. Todėl ji savo 
pačios gretose turi įveikti ta
riamos niekieno žemės baimę. 
Be jokios abejonės, laisva vi
suomenė yra kur kas sudėtin
gesnė nei rojus, sakė kun. Ha
lik.

Už naują sielovadą pasisakė 
ir Dresdeno-Meiseno vysku
pas Joachim Reinelt. Pasak jo, 
Kat. Bendrija turi būti mylinti 
ir pasiaukojanti. Ji turi atvi
rai priimti visus sutiktus žmo
nes. Daug jaunų žmonių noriai 
išklausys jiems tariamą žodį, 
bet praktiškai niekas nejau
čia pareigos jais užsiimti ir 
su jais bendrauti.

Vokiečių katalikų žinių 
agentūros korespondentė Uta 
Jungman pranešime supažin
dina ir su marijonų vienuo
lijos vadovybės nario kun. 
Vaclovo Aliulio suvažiavime 
pasakyta kalba. Esą jis nepri
tarė teiginiui, kad atviras li
beralus kursas religingumui 
nepadarys žalos. Apie padėtį 
Lietuvoje kun. Aliulis kalbė
jo optimistiškai. Jis pažymė
jo, kad visuomenė deda daug 
vilčių į Kat. Bendriją. Ji prisi
kels ir atstatys visa, ką sovie
tinis ateizmas sugriovė. Jau
noji karta vėl galės džiaugtis 
religiniu švietimu ir taps su
mani bei darbšti. Vt. red.

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

/ Lietuvą su_Nordland Express
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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:

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

Siuntinys nr.1 10 kg miltų, 10 kg cukraus. 10 kg ryžių •
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 g)
Siuntinys nr.5

Siuntinys nr.6

Siuntinys nr.7
Siuntinys nr.8
Siuntinys nr.9

11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga 
72 dėžutės po 160 g 

20 kg cukraus (10x2 kg) 
400 g tirpstančios kavos (2x200 g) 
31 pairus kanadiški produktai (20 kg) 
17 Įvairūs kanadiški produktai (14 kg) 
220 v. elektrinis šildytuvas

$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

PADĖKA 
AfA 

LAIMAI BUTĖNIENEI
iškeliavus amžinybėn 1995 m. rugpjūčio 12 d., 

nuoširdžiai dėkojame Londono Šiluvos Marijos lietuvių 
parapijos klebonui kun. K. Kaknevičiui už laidotuvių 
Mišias ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines Anapi
lyje, Mississaugoje, Ontario. Dėkojame KLK moterų 
dr-jos narei V. Dalindienei ir P. Saplienei už atsisveiki
nimo žodžius kapinėse.

Ačiū giminėms, draugams, pažįstamiems, karsto 
nešėjams, D. Radtkei už vargonavimą bei giesmes 
Mišių metu; visiems už gėles, užprašytas Mišias, 
pareikštas užuojautas raštu ar asmeniškai. Dėkojame 
skautininkų draugovei už rinktas aukas velionės įamži
nimui knygoje “Lietuviškoji skautija” ir B. Stanulienei 
už paruoštus užkandžius ir visom poniom už skanu
mynus prie kavutės.

Liūdesy likę - vyras Petras, dukra Marytė su Arūnu, 
vaikaičiai - Aurelija ir Andrius, 
sesuo Gražina su šeima

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
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Ateitininkų savaitė Amerikoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

bių rinkimų rezultatai, o taip 
pat ir tai, kad atsisteigė ka
talikių moterų, krikščionių 
ūkininkų ir krikščionių darbi
ninkų sąjungos. Mums čia taip 
pat reikia ne tik visais gali
mais būdais remti demokra
tiškas idėjas Lietuvoje, bet 
ir pagal galimybes dalyvauti 
demokratėjimo procese. Turi
me dalyvauti ir būsimų rin
kimų balsavime, t. y. laiku 
kreiptis į Lietuvos konsula
tus Lietuvos pasams įsigyti, 
kad atėjus rinkimams galėtu
me balsuoti už tikrai demo
kratiškus kandidatus.

Pasitarimai ir vaizdajuostės
Trečiadienio popietę susi

rinkome aptarti savo kultū
rinės savaitės reikalų. Apžvel
gėme praėjusių metų pajamas 
(dalyvių aukas) ir programos 
išlaidas. Sutarėme kitais me
tais vėl susirinkti Kennebunk- 
porte rugpjūčio 10 d., palik
dami programos paruošimą 
tokia pat tvarka, kaip iki šio
lei.

Kitomis popietėmis žiūrė
davome vaizdajuostes apie 
šv. Marijos pasirodymus, apie 
žymius lietuvius, Juozo Bru
žo paruoštus Lietuvos vaizdus 
ir liaudies muziką. Maros Vy- 
gantienės atvežtoje vaizda
juostėje susipažinome su Tek
sase gydytomis Siamo dvynu
kėmis Vitalija ir Vilija, su 
jų pirmais žingsniais į nor
malų gyvenimą. Po šio “susi
pažinimo” dalyviai nutarė pa
aukoti pinigų dar nepasibai
gusio šių dvynukių gydymo iš
laidoms. Taip pat dalį savo 
likusių praėjusių metų savai
tės aukų paskyrėme ateitinin
kų stovyklai Berčiūnuose (Lie
tuvoje) paremti. Šią mūsų kuk
lią paramą žymiai padidino 
mūsų kapelionas kun. V. Cu- 
kuras savo auka.

Koncertai
Įspūdingiausi šios savaitės 

renginiai buvo trys koncertai 
— čia pradžioje paminėtas

Sol. SLAVA ŽIEMELYTĖ 1995 m. vasarą koncertavo ir Telšių katedroje, 
kur atliko religinę programų. Nuotraukoje po koncerto: prel. V. VĖLAVI- 
ČIUS, sol. S. ŽIEMELYTĖ, vysk. A. VAIČIUS; stovi: prel. T. POŠKA 
ir akompaniatorius docentas G. KVIKLYS

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

Montrealis
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ir koks nusivylimas būna, 
kai jie ničnieko nepamato: 
tiesiog pastebi jų rūgštų vei
dą, kad jis tavęs nesugavo ką 
nors nelegalaus ar pikta da
rant — nesusitikai su žmogum, 
nieko neperdavei ar pan. Kar
tais, ypač Lietuvoje, kai ka
da, norėdamas tuos nevėkšliš- 
kus “medžiotojus” paerzinti, 
tyčiomis pasirenki nuošales
nius miško pakraščius ar ke
liukus. Po kiek laiko tikrai 
jie irgi būtinai tenai atsi
randa ir tegul sau mato, jog 
aš tiktai mankštinuosi, bet nei 
jokių ginklų, nei proklamaci
jų neatsigabenu.

Sekliai
O kiek juokingiausių nuti

kimų su tais šnipukais būdavo 
įvairiuose miestuose, kai ap
lankiau visas anuometines 
buv. imperijos respublikas 
turistinėmis kelionėmis arba 
neretai važiuodavau į kongre
sus, susitikimus, seminarus, 
mokslines konferencijas, ver
tėjų ir rašytojų suvažiavimus 
Maskvon skaityti pranešimų 
arba su tezėmis. Toji įžūli 
akis retkarčiais pykindavo, 
o paskui būdavo tarsi koks 
normalus dalykas: matai, ra
mindavai save, tave saugo, 
kad kas nors neatsitiktu.

Tačiau visai kas kita, jei kada 
reikėdavo vežti kokius straips
nius ar medžiagą. Kraupu, kai 
kėlęs 4-5 vai. anksti ryte, štai 

pianistės F. Kavaliauskaitės, 
antrasis — jaunų mergyčių 
Kristinos ir Joanos Zdanyčių 
ir užbaigiamasis solistės Gi
nos Čapkauskienės. Kristina 
ir Joana kartu su savo tėve
liais ir seneliais jau daug me
tų dalyvauja šioje kultūrinė
je savaitėje, nors joms dar la
bai nedaug metų — Kristinai 
13 ir Joanai 10. Jos beveik nuo 
kūdikystės mokosi groti smui
kais ir atliko tikrai gražų kon
certą, su giliu įsijautimu pa
grojo solo ir duetu Bacho, von 
Weberio ir kitus kūrinius.

Savaitę užbaigėme žavingu 
solistės G. Čapkauskienės 
koncertu. Tai buvo jos dar vie
na treliais ir melizmomis pa
puošta dovana mūsų savaitei. 
Jau daug metų jos koncertai 
yra mūsų savaitės Kenne- 
bunkporte iškilmingi užbai
gimai. Pripratome gėrėtis jos 
atliekamais lietuvių kompo
zitorių kūriniais ir klasiš
komis arijomis. Šiemet ir vėl 
ji mus džiugino aštuonių žino
mų lietuvių kompozitorių kū
riniais ir antroje koncerto da
lyje padainavo devynių garsių 
pasaulio kompozitorių dai
nas. Jinai ir vėl, kaip visada, 
stebino bei jaudino mus savo 
sugebėjimu supinti balso stip
rumą su jo švelnumu ir sukelti 
ne tik tylų nustebimą, bet ir 
triukšmingą plojimą, kuris iš
šaukė dar ir dar naujų dainų. 
Jos dainos buvo lydimos 
meistrišku dr. Sauliaus Cibo 
akompanavimu.

Po koncerto savaitės ko
mendantas dr. Alfonsas Stan
kaitis tarė žaismingą atsi
sveikinimo žodį, gražiai pa
dėkojo Tėvams pranciško
nams už jų lietuvišką vaišin
gumą, taip pat visiems progra
mos atlikėjams ir dalyviams, 
pakviesdamas juos vėl susi
tikti Kennebunkporte atei
nančią vasarą. Šią iškilmin
gą vakaro dalį užbaigėme at
eitininkų himnu.

prie kelio matai stovi pliski- 
nantį tau į akis stiprų prožek
torių arba tave atsigenantį au
tomobilį. Kaipmat kyla mintis: 
krės tave šįkart, sulaikys ar dar 
nelies? Kad būtų saugiau, jei 
veži ką nors draudžiamo, pava
sarį vasarą, būdavo, prisiskini 
gėlių puokštę, o žiemą užsime
ti ant pečių kuprinę, pasiimi 
slides ar šiaip kokį nekaltą 
daiktą į rankas, pasimeldi ir 
keliauji.

Kai susitari su kun. Liongi
nu Kunevičium pasimatymą 
kur paežerėje, kur grybai dygs
ta, nesunku vaikštinėti po miš
ką ir dairytis ūmėdžių, rud
mėsių, baravykų ar kitokių gry
bų. Sėdžiu taip sykį prie Nemu
no Leipalingio pusėje priešais 
Druskininkų kurortą ir laukiu. 
Jau valanda, antra, trečia, o 
mano klebonėlio Lionginėlio 
kaip nėr taip nėr. Ogi žiūriu, 
— kur buvęs nebuvęs prie ma
nęs kažin koks perkriošęs, pen
sininkas ruselis jau slenka. 
Matyt, jau ne valanda ir ne dvi 
kur nors jis mane iš pakrūmės 
sergsti, stygoja. Tik ir jam, 
matyt, ne tik man, prailgo lauk
ti, tad nutarė mane pakalbinti 
standartiniais klausimėliais, 
kad bent žinotų, ką pasakyti 
savo viršininkams, kad net su 
manim šnekėjosi.

Kai tik su tuo nelauktu sve
čiu pasikalbėjau ir dar net ne
spėjo jis nutolti, pabrūkšt ir 
kun. Lionginas savo motorizuo
tomis vežėčiomis pasirodė. 
Mudu, sėdę čia pat ant griovio, 
sukišę nosis užgaišome prie at

Lietuvos kardinolas VINCENTAS SLADKEVIČIUS šventina naujų Kauno jėzuitų gimnazijos vėliavų 1994 m. 
rugsėjo 24 d. Joje mokosi ir mergaitės, ir berniukai

Ateities Europa - jaunimo rankose
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II mintys, pasakytos 200.000jaunimo iš 36 valstybių, jų tarpe ir iš Lietuvos, Italijos 
Loreto mieste 1995m. rugsėjo 10 d. Šios mintys atpasakotos Vatikano radijo lietuvių skyriaus darbuotojų

Sekmadienio Mišių pamoks
le popiežius pirmiausia primi
nė besibaigiančią Loreto 
šventovės sukaktį. Jau 700 me
tų šioje šventovėje visos Ita
lijos ir Europos maldininkai 
renkasi pagarbinti Švenčiau
sios Mergelės Marijos.

Tarp daugelio Europos Ma
rijos šventovių ši vieta yra 
ypatinga, nes Marijos artumo 
ženklas yra ne atvaizdas, bet 
namai, tie namai, kurių sie
nos, pagal tradiciją, girdėjo 
Nazareto Mergelės pasakytą 
“taip” Dievo Apvaizdai, gir
dėjo Marijos žodžius, nuo ku
rių prasidėjo Dievo Žodžio 
įsikūnijimas. Šiandien mes, 
susibūrę prie Marijos namų, 
ją garbiname kaip Kristaus 
Motiną, Šventosios Šeimos 
Motiną, Juozapo žmoną, visų 
šeimų globėją, meilės, vieny
bės ir taikos Motiną.

Toliau Šv. Tėvas kalbėjo 
apie jaunimo atsakomybę už 
krikščionišką Europą. Ši di
džiulė Europos jaunuolių mi
nia, susirinkusi į šią Eucha
ristijos auką, yra krikščioniš
kos mūsų žemyno praeities 
prinokintas vaisius. Tikintis 
jaunimas byloja apie istori
nį dėsningumą: Kristaus sėk
la, berta į Europos dirvą, su
dygo ir davė vaisių. Ši sėja, 
šis dygimas ir šis derlius kar
tojasi jau du tūkstančiai metų.

Tai tiesa, — kalbėjo Šv. Tė
vas, — kad Europos kultūra ir 
eurof etiškas žmonių sąmo
ningumas turi daug šaknų, bet 
dar didesnė tiesa, kad krikš
čioniškos šaknys yra pačios 
stambiausios ir svarbiausios. 
Šitokios istorinės tiesos įžval
ga turi nulemti ir mūsų ateitį, 
krikščioniškos šaknys turi gai
vinti trečiojo tūkstantmečio 
Europą.

Šv. Tėvas taip pat pažymėjo, 
kad šis dvidešimtasis amžius, 

sivežtųjų tekstų, o pro šalį, 
gerai matau pro petį, vieną
syk, antrąsyk ir dar trečiąsyk 
toji pati raudonukė mašina 
brūkštelėjo. Nors mudu laukė
me visai ne prie pagrindinio, 
bet prie visai, regis, nebenau
dojamo kelio. “Žiūrėk, kunige 
Lionginai, - sakau jam, - ko 
tas raudonas žigulys čia jau 
ketvirtąsyk mudu taip saugoja? 
Kaip manai, ar mudu čia dar il
giau šitaip drąsiai būsime?”

Šįsyk ir nieko nepaisąs Lion
ginas ryžtingiau tarė: “Tu man 
čia kuo greičiau patvarkyk, po 
pusvalandžio ar valandos grį
šiu ...” “Betgi, kunige Liongi
nai, negi per tiek laiko spėsiu 
kelias dešimtis puslapių per
skaityti?” “Šiąnakt man rei
kės viską perrašyti. Sako pasi
taikė kažkoks turistas, važiuo
jąs Maskvon, o juk jiems dar 
mikrofilmus reikia padary
ti ...”

Ką jam sakysi. Reikia, tai 
reikia. Susiglemžęs į saują 
visą naujo numerio primar
gintą įvairiomis rašysenomis 
pluoštą ir, pasitraukęs dvira
tį už balnelio, nuslystu į krū
mus pakalnėn, kur nuo kelio 
tas motorizuotas “sargybinis” 
manęs daugiau nebematytų. 
Lieku ošiančių krūmų, šla
mančių lapų priedangoje. Da
bar vėl prie darbo.

Straipsniai
Vieni straipsniai, matyt, li

teratų rašyti, kiti tik prade
dančių politikų, treti — nors 
kiekvieną sakinį brauk ir nau
ją rašyk. Tačiau kada rūpes

antrojo ir trečiojo tūkstant
mečių sąvartos amžius, kartu 
buvo ir skaudaus žmonijos gy
venimo amžius. Pastaraisiais 
dešimtmečiais krikščionija 
turėjo proporcingai beveik 
tiek pat kankinių, kiek ir apaš
taliniais laikais bei pirmai
siais amžiais.

Štai kur dar viena tiesa apie 
Europą! Tačiau Kristaus dva
sios įkvėptieji ištvėrė net ir 
pačius didžiausius bandymus. 
Ir kaip kitados kankinių krau
jas buvo naujų krikščionių 
sėkla, taip, reikia tikėtis ir 
melsti, bus ir dabar. Dvide
šimtojo amžiaus kankiniai iš
ugdys naujus trečiojo tūks
tantmečio krikščionis.

Šv. Tėvas negalėjo nekalbė
ti apie taiką, kurios trokšta ir 
niekaip nesusilaukia milijo
nai pasaulio žmonių, o tarp jų 
ir Europos Balkanų tautos. Ma
rijos namai, — sakė Jonas-Pau- 
lius II, — yra taikos simbolis. 
Mes čia, prie Marijos namų, 
susibūrėme melsti taikos. Jūs 
jaunime, Europos jaunime, ne
matėte Antrojo pasaulinio ka
ro žiaurumų, nepatyrėte ką 
reiškia netekti namų, gyven
ti tarp mirties ir smurto. Ta
čiau nė vienas rš jūsų negali 
sakyti, kad nežino, kas šian
dien dedasi Balkanuose. Klaup- 
kimės visi prie nekaltųjų ka
ro aukų kapų ir melskime Die
vą pasigailėjimo bei taikos 
malonės. Tepasiekia Viešpatį 
mūsų malda už mirusius, o mū
sų rimtis tespengia šio karo 
kaltininkų ausyse, kad atsi
verstų jų širdys ir praregėtų 
akys, kad smurto aistros vie
tą užimtų taikos troškimas.

Galiausiai, baigdamas pa
mokslą, Šv. Tėvas ragino jau
nimą eiti į modernią sekuliari
zuotą Europos kultūrą ir ją 
kalbinti, kad užsimegztų pa
saulietiškų vertybių ir krikš

tingai ištaisyti? Vis žvilgčio- 
ju į laikrodėlį, vis dūsauda
mas, susirietęs ant samanų ir 
jau gausiai pradėjusių kristi 
panemunės beržų, blindžių, 
klevų ir kitų medžių lapų, 
braukiu, taisau, rašau, kiek 
įmanydams; vieną po kitos ra
šybos, skyrybos negeroves la- 
siodamas, minties ir kitas sti
liaus klaidas, pasikartojimus 
gaudydamas, prasmę tiesinda
mas, sakinio reikšmę atmaz- 
giodamas.

Pagaliau net nepajutau, kai 
sušnypštė automobilio ratai ir 
ant pakrantės, visai viršum 
mano galvos, pasirodė petin
ga, žemaūgė alytiškio dzūko 
figūra. “Kunige Lionginai, dar 
nebaigiau ... “Gali ketvirtį 
valandos pasikrapštyti, bet, 
žiūrėk, ne daugiau. Turiu dar 
su šviesa parvažiuoti. Lauk
siu už to posūkio ...”

Dar pasikuičiau prie vienos 
labai sujauktos informacijos 
apie naikinamus Žemaitijos 
kryžius. Kiek per 15 min. gali 
perskaityti ar pataisyti? Ati
daviau. Mačiau, Lionginas ne 
tik susirūpinęs, bet ir pavar
gęs. Ką tokiam sakysi, kaip 
jam išaiškinsi, kad šitaip re
daguoti negalima. O jam už
tenka — kalbininko akis ma
tė. Dabar jis gali tauškinti 
rašomąja mašinėle ir pasaky
ti: buvo peržiūrėta. Aš tik per
rašiau. ......Nuotykeliai

Prie ežero ar Nemuno, pa
miškėje ar pabarėje, kur tik 
susitikdavome su kun. Liongi
nu Kunevičium, panašiai bū
davo su “Aušros” redagavimu. 
Numeriai vėluodavo, laiku 
nepasirodydavo. Tad perrašy

čioniškų vertybių dialogas.
Šiame žemyne, mūsų Euro

poje, prieš du šimtus metų bu
vo paskelbta laisvės, lygybės 
ir brolybės programa. Tačiau 
joje neišsiteko Dievas, ir Die
vo nebuvimas brolybės, lygy
bės ir laisvės programoje ją 
pavertė tik naujo smurto skam
bia priedanga. O Kristus mums 
sako, kad laisvė nėra abosliu- 
ti, kad laisvė yra į žmogų ir į 
tiesą atremta vertybė. Laisvė 
yra priemonė, kuria atsakingi 
naudodamiesi siekiame tikslo, 
siekiame meilės. Ši jūsų mal
dos kelionė į Marijos namus, 
teįkvepia jums Kristaus lais
vės, kad tikrai laisvi perženg
tumėte trečiojo tūkstantme
čio vilties slenkstį ir statytu
mėte naujus, teisingus, jaukius 
bendruosius Europos namus.

Tą pačią dieną “Viešpaties 
angelas” maldos proga Šv. Tė
vas dar kartą kreipėsi į Euro
pos jaunimą šiais žodžiais:

“Brangus jaunime! Esu jums 
dėkingas už džiaugsmo atmos
ferą, kurią atnešėte čia į Lo
retą, ateidami iš tiekos Euro
pos kraštų. Sujungėte savo bal
sus ir savo vėliavų spalvas į 
vieną vilties vaivorykštę. Pa
rodėte pasauliui kur glūdi bro
lybės paslaptis, sklindanti iš 
Nazareto šventosios šeimos gy
venimo pavyzdžio. Iš jūsų lūpų 
ir širdžių išsiveržė taikos šauks
mas. Prašau jus: nepaliaukite 
reikalauti taikos! Jūsų šauks
mas tebūna garsesnis už gink
lų žvangėjimą ir pabūklų griau
dėjimą, tepaliečia širdis atsa
kingųjų už šiandien Europoje 
ir pasaulyje vykstantį smurtą. 
Būkite taikos skelbėjai.”

Po šios kalbos sekė sveikini
mai visos Europos jaunimui, 
kuriuos Šv. Tėvas skaitė į Lo
retą susirinkusių jaunuolių 
gimtosiomis kalbomis, tarp jų 
ir lietuviškai.

ti reikėdavo labai skubiai, o 
redaguoti — dar skubiau, nes 
sekretoriui atrodydavo, kad 
užtenka tik į puslapį žvilgte
rėti, ir viskas klojasi kaip 
sviestu patepta.

Mūsų orai žinomi. Šalčiai, 
darganos, sniegas. Žinia, lau
ke visad nesusitikinėsi. To
dėl pasimatymų vietas keisda- 
vome, kiek tik išmanėme ir ga
lėdavome. Jei susitari kada 
vieną ar kitą valandą kun. 
Liongino laukti, tai jau žinok: 
ramybės tą dieną jau neturi. 
Jis turi atvažiuoti prieš pie
tus, o, žiūrėk, atlaidžia, ramia 
ir šiek tiek melancholiška šyp
sena per slenkstį žengia pasi
vėlinęs kelias valandas. Jei 
jau pasirodo kun. Lionginas, 
metęs disertacijos puslapius 
ar kitus darbus į šalį, sten
giesi, kad koks nors pašalinis 
nematytų, griebi celofaninį 
maišelį ar kokį aptrintą voke
lį, grudi užantin, kišenėn ir 
skubi tik paklausti: “Kada, o 
svarbiausia — kur kitąsyk?” 
Vadinasi, kiek laiko man gali
ma taisyti ir kur vėlei susitin
kame, kad atiduočiau sureda
guotą numerį ir kada man grįž
ti iš Vilniaus ar iš kur nors ki
tur. Jau tik tuomet skrieji į sa
vo kambarį ir puoli skaityti su 
šratinuku rankoje.

Man buvo patarta, kad taisy
čiau pakeista rašysena. Šitaip 
pavojus mažesnis, jei kas nors 
sugautų bevežant rankraščius. 
Tačiau ar beįmanoma dar čia 
apie kokias nors kitas rašyse
nas ar pakeistus braižus gal
voti, jei kartais per valandą 
kitą reikia sutvarkyti viso nu
merio medžiagą. Vos ne vos 
spėji išlasioti stambiausias,

Steigiamas dailininku 
Tamošaičių muziejus

Suvažiavę tautodailininkai pasidalino rūpesčiais, pasidžiaugė 
laimėjimais, išrinko naują tarybą, kėlė naujus sumanymus

Lietuvių tautodailės insti
tutas rugsėjo 16 d. sukvietė 
savo narius metiniam susirin
kimui pas instituto valdybos 
pirmininkę Aldoną Veselkie- 
nę, Gananoque, Ont. Atvažia
vo Čikagos, Filadelfijos, Mont- 
realio, Toronto skyrių vedėjos 
ir nariai. Iš viso dalyvavo 29 
nariai ir keliolika svečių. Jų 
tarpe buvo C. Meek, amerikie
tė, kuri lankėsi jau du kartus 
Lietuvoje ir rašo amerikietiš
kuose žurnaluose apie dail. A. 
ir A. Tamošaičių darbus, jų 
leidžiamas knygas ir lietuvių 
tautodailę.

Įdomi paskaita
Suvažiavusius pasveikino 

pirmininkė ir pakvietė dail. A. 
Tamošaitį paskaitai. Savo te
mą “Lietuvių liaudies meno 
ornamentika — jos panaudoji
mas šiuolaikinėje tautodailė
je” dailininkas išdėstė gana 
išsamiai ir įdomiai, paįvairin
damas įprastu savo sąmojum. 
Ornamentika prasidėjo seno
sios Graikijos laikais, kai 
graikai ėmė puošti savo kolo
nas. Su laiku tautos išvystė 
savitą ornamentiką, kai kada 
idėjas pasiskolindamos iš kai
mynų. Pvz. lietuviškosios tul
pės zanavykių prijuostėse 
greičiausiai atėjo iš Vakarų, 
bet svarbi yra pačios tulpės 
stilizacija, kuri yra skirtin
ga ir rodo atskirų tautų tau
todailininkų savitumą. Vė
liau, kubizmo įtakoje, ir dai
lininkai ėmė piešti tiesiog or
namentinius paveikslus. Vie
no jų, Piet Mondrian (g. 1872 
m.), darbų negali atskirti nuo 
lietuviškų lovatiesių raštų. 
Savo paskaitą dail. A. Tamo
šaitis paįvairino gausiais pa
vyzdžiais.

Po pietų pertraukos įvyko 
visuotinis metinis narių susi
rinkimas. Jį pasveikinusi A. 
Veselkienė pakvietė tylos mi
nute pagerbti metų eigoje mi
rusias — A. Paškevičienę, D. 
Pareigienę, Z. Žilevičienę — 
Otavos ir Čikagos skyrių na

Pradedame pirmo skyriaus pamoką Toronto Maironio mokykloje. Mokyto
ja - ADRIANA KARKAITĖ

labiausiai akį rėžiančias klai
das, o ką čia kalbėti apie smul
kesnes?

Jeigu suimtų ...
Abudu ne kartą su kun. 

Lionginu Kunevičium kalbė
davomės apie tuos atvejus, 
jei kartais mudu suimtų. Kas 
tada mudu galėtų pakeisti ir 
toliau šį darbą dirbtų. Jis kal
bėjo apie kažkokią lietuvių 
kalbą ar bibliotekininkystę 
universitete studijuojančią 
savo giminaitę. Mano akiraty
je anuomet lyg ir nieko nebu
vo tokio, kas galėtų mane pa
vaduoti. Būt tikrai buvo, bet 
kas anomis sąlygomis ir kokia 
atsakomybe imsis tokio dar
bo? Užsiminiau vienam bičiu
liui, kad bent straipsnį para
šytų, tas tik burną man savo 
ranka užčiaupė.

Kun. Lionginas žadėjo man 
parodyti slaptavietes, kur sau
go savo įnagius ir numerius. 
Jam papasakojau, kad Druski
ninkuose, kai buvo statomi na
mai, su vienu patikimu meist
ru esu pasidaręs kelias nedi
deles slaptavietes, kur gali 
tilpti rašomi straipsniai, rank
raščiai, kelios knygos. Jam 
taip pat pasakiau, jog, jei tik
rai man ar kitiems prireiktų 
visiškai pereiti į pogrindį, yra 
parengta slaptavietė su elekt
ra, nedideliu staleliu, guoliui 
vieta ir anga. Tiktai neapkū
renama. Trumpam laikui 
įrengtos kelios vietos pasi
slėpti žmonėms. Gal jų dau
giau atsirastų ir kitur.

Rankraščių slėptuvė
Vienąsyk, pasiekęs Lazdi

jus, nesuradau tinkamos ke
leivinės, kelis kilometrus pa

res. Susirinkimui pirmininka
vo P. Vaškys, sekretoriavo I. 
Tarvydienė. Priėmus darbo
tvarkę, išklausius praeitų me
tų protokolo, mandatų komi
sijos, pirmininkų, iždininkės 
ir revizoriaus pranešimų, sky
rių vedėjos išdėstė savus rū
pesčius. O jų nemažai, nes na
rių skaičius mažėja ir veikla 
silpsta. Daugiausia dirbama 
tarpusavy. Iš Lietuvos atva
žiuojančios folkloro grupės, 
juostų audėjos, jų rengiamos 
parodos nutraukia visą dėme
sį. Galvojama veikti per lie
tuviškas mokyklas, informuo
jant ir mokant mokinius tau
todailės dirbinių. Siūloma 
rengti ir vasaros savaitinius 
audimo kursus.

Stambi suma muziejui
Prieš kuratoriaus dail. A. 

Tamošaičio pranešimą A. Ve
selkienė perskaitė raštą, gau
tą iš Vilniaus, kuriame rašo
ma, kad dailininkui Antanui 
Tamošaičiui, didžiajam lietu
vių liaudies meno tyrinėtojui, 
Kauno meno mokyklos, Vil
niaus dailės akademijos dės
tytojui, Kauno taikomosios 
dailės instituto dekoratyvi
nių audinių skyriaus vedėjui, 
lietuvių liaudies meno leidi
nių autoriui, lietuviškojo mo
dernizmo kūrėjui... 1995 m. 
birželio 27 d. VDA senato nu
tarimu suteikiamas Vilniaus 
dailės akademijos garbės pro
fesoriaus vardas. Pasirašė 
rektorius A. Šaltenis ir sena
to pirmininkas (pavardė neiš
skaitoma). Pasveikinus naują
jį garbės profesorių, sekė jo 
pasakojimas kaip jis ir jo me
no rinkiniai kuriasi Vilniuje. 
“Kol visus reikalus sutvarkė
me, reikėjo nemažai doku
mentų. Lietuvoje dar nebuvo 
parašyti visi reikiami įstaty
mai” — kalbėjo dail. A. Tamo
šaitis. Bet prieš porą savai
čių Lietuvos kultūros ministe
rijoje jis ir Valstybinio (na
cionalinio) muziejaus direk
torė Birutė Kulnytė pasirašė

(Nukelta į 7-tą psl.)

žliugusiu pavasario keliu pės
čias kulniavau į naują kun. 
Liongino paskyrimo vietą — į 
Būdvietį.

Nebuvome susitarę, bet ir 
negali visada iš anksto žino
ti, kada jis gaus ar pats iš kur 
nors parsiveš užtektinai med
žiagos naujajam numeriui. 
Kunigas, kai ilgiau pabūda
vau pas jį ir išsikalbėdavau, 
prisipažindavo, kad jis dar 
pažaidžia su vaikais futbolą, 
bet ir kartu nusiskųsdavo: 
maudžia širdį. Tačiau nesilio
vė dirbęs nei parapijoje, nei 
rengęs spaudai “Aušros” nu
merius.

Nusivedęs nedidukėn prie
menėm kunigas parodė prie 
pat staktos kelis lengvai at
sukamus varžtus. Jie laikė 
lentgalius, už kurių buvo tuš
čias tarpusienis ir ten tilpo 
nedidelė rašomoji mašinėlė, 
kuria jis perrašinėdavo visus 
“Aušros” numerius. Štai kur 
visa spaustuvė ir rankraščių 
slėptuvė! “Kur dedi panaudo
tus rankraščius?” — paklau
siau. “Sunaikinu. Nėra kur dė
ti, o dar pavojingiau laikyti. 
Jei surastų, daug kam pakenk
tų ...”

Stilius
Susėdę prie stalo, ne kartą 

pasišaipydavome vienas iš ki
to straipsnių, nors nei prie 
vieno, nei prie kito mudviejų 
pavardžių nebūdavo, bet jau 
kaip nuluptą mudu vienas ki
tą iš stiliaus pažindavome. 
Stilius, pasirodo, užkliūda
vo ne tik mudviems, per kurių 
rankas pereidavo visi šio po
grindinio leidinio numeriai.

(Bus daugiau)



Prisimintas poetas Algimantas Mackus
EDVARDAS ŠULAITIS

Jau praėjo daugiau kaip 30 
metų nuo Čikagoje ir jos apy
linkėse gyvenusio poeto, re
daktoriaus, radijo pranešėjo 
Algimanto Mackaus mirties. 
Jis mirtį sutiko tragiškomis 
aplinkybėmis - žuvo automo
bilio nelaimėje 1994 m. gruo
džio 28 d. Neilgai jis išgyve
no - tik 32 metus, tačiau per 
tą laiką daug ką sukūrė ir ne
mažai nuveikė.

Paskutiniu laiku poetas bu
vo lyg ir primirštas. Išeivijoje 
tik A. Mackaus vardo knygą lei
dykla su kiekvienu savo leidi
niu lyg ir primindavo patį 
Mackų.

Pirmieji A. Maokų prisimi
nė tautiečiai Lietuvoje, ten 
išleisdami jo gana pilną raš
tų rinkinį (734 psl.). Jame su
dėta ne tik velionies poezija, 
bet ir jo straipsniai, recenzi
jos, atsiminimai apie jį ir ki
ta medžiaga. Trūksta tik nuo
traukų, nors meniškų iliustra
cijų į ją pateko.

Nors knyga pasirodė 1994 m. 
pabaigoje Vilniuje (išleido 
“Vaga”), ją buvo galima Čika
goje įsigyti tik per A. Mackaus 
prisiminimo popietę Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje 
rugsėjo 17 d. Čia apie knygą 
ir apie visą A. Mackaus kūry
bą kalbėjo jos redaktorius ir 
sudarytojas Virginijus Gasiliū- 
nas iš Vilniaus. Šis literatū
ros specialistas apie A. Mackų 
kalbėjo ir savaitę anksčiau 
(rugsėjo 10 d.) 42-me “Šviesos- 
Santaros" suvažiavime Water
vliet, Mičigane. Tik šį kartą 
Balzeko muziejuje jis gvilde
no kitą temą ir papasakojo vi
są poeto kelią nuo jo Algiman
to Pagėgio slapyvardžiu iš
leistų “Elegijų” (1950 m.). Jis 
supažindino ir su kitomis jo 
poezijos knygomis - “Jo yra 
žemė” (1959 m.), “Neornamen
tuotos kartos generacija ir au

Per A. Mackaus prisiminimo popietę 1995 m. rugsėjo 17 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje: akt. AUDRĖ BUDRYTĖ, M. MACKUVIENĖ 
ir V. GASILIŪNAS Nuotr. E. Šulaičio

M. K. Čiurlionio 120-sioms gimimo metinėms

Atsiklaupčiau radus Jūsų pėdą, 
Ašara nuplaučiau jos šventumą.

Sidabrinės eglės tylą gieda, 
Prie paminklo dieną naktį tūno.

Muzikos garsai į širdį plūsta, 
Nors nėra po eglėmis klavišų. 
Dangus jau gaubia šitą būstą, 
Saulės spinduliu prie mūsų riša.

Liejasi sonatos ir preliudai. 
Spalvomis paveikslų ciklai tęsias... 
Ak, ir keistas tas lietuvio būdas:
Mato šviesą, bet širdy bedvasis.

Žvaigždės blyksi iš “Žvaigždžių 
sonatos”, 

Steigiamas dailininkų Tamošaičių..
(Atkelta iš 6-to psl.)

sutartį. Joje numatyta A. ir A. 
Tamošaičių muziejų įsteigti 
Vilniaus miesto savivaldybės 
tam skirtose patalpose Domi
ninkonų g. 15-1. Šiam kultū
ros židiniui steigti dail. A. 
Tamošaitis dovanojo 10,000 
dolerių ir įsipareigojo kas
met jo išlaikymui skirti 80% 
palūkanų nuo pusės milijono 
dolerių. Du tūkstančiai kny
gų jau išsiųsta. Dar likę maž
daug tiek pat. Per pora mėne
sių galvojama išsiųsti visą 
senų tautinių drabužių, juos
tų, audinių, paveikslų, dro
žinių rinkinį. Taip pat ir li
kusias knygas. Kuratorius gal
voja, kad š. m. pabaigoje jau 
galės įvykti naujo muziejaus 
atidarymas Vilniuje.

Naujas leidinys
Perrinkus tarybą, tarybos 

pirmininkui A. Paškevičiui at

gintiniai” (1962 m.), “Chapel 
B” (1965 m.)

Kalbėtojas supažindino ne 
tik su šiomis knygomis, bet 
ir su atsiliepimais apie jas 
spaudoje, nors kai kurie jų 
buvo gana kritiški. Jis susto
jo ir ties Vilniuje 1972 m. iš
ėjusia jo “Poezijos” knygele, 
į kurią gana daug pasiūlytos 
medžiagos visai nepateko, nes 
buvo išcenzūruota.

Prieš A. Mackaus kūrybos pa
sirodymą Lietuvoje ten be di
desnių sunkumų jau buvo iš
spausdintos M. Katiliškio ir 
J. Meko knygos. Po išcenzū
ruoto A. Mackaus kūrybos kny
gelės tėvynėje išleidimo au
torius buvo pavadintas “fal
sifikuoto pasaulio poetu” (V. 
Areškos recenzija).

Naujausioji A. Mackaus kny
ga “Ir mirtis nebus nugalėta” 
yra pats didžiausias iki šiol 
pasirodęs A. Mackaus kūrybos 
rinkinys, kuris nepasitenki
na vien tik jo poezija. Čia A. 
Mackų galima pamatyti ir kaip 
daugelio kitų sričių autorių 
bei darbuotoją.

Į šį A. Mackaus prisiminimą 
Balzeko kultūros muziejun 
atėjo apie šimtinė tautiečių, 
jų tarpe buvo ir 92 metų am
žiaus poeto motina Marcelė, 
gyvenanti Cicero, prie Čika
gos. Programą pradėjo Vytau
tas Vepštas, kuris jai ir vado
vavo. Pabaigai aktorė Audrė 
Budrytė vaizdžiai perdavė A. 
Mackaus eilėraščių pluoštą. 
Šį renginį suruošė “Santara- 
Šviesa”.

Literatūros specialistas Vir
ginijus Gasiliūnas Čikagoje 
išbuvo iki rugsėjo 19 d. ir per 
beveik tris čia praleistas sa
vaites rinko medžiagą kitai 
knygai apie A. Mackų. Jis pasi
darbavo čia esančiose archy
vuose, kalbėjosi su poeto mo
tina, kitais artimais poeto 
draugais, iš kurių susirinko 
nemaža medžiagos.

Gal lydės į aukštą Gėrio pilį.
Tik kodėl mes nuopolio vis ratuos, 
Ašaras Tėvynės saujom pilam?

Aš girdžiu simfoninę poemą, 
Gal tai “Jūra ” - liejasi ošimas? 
Visi meno lobiai čia gyvena - 
Marmoro paminklas tiek daug 

žino...

Po egle, Čiurlionį, atsiklaupsiu, 
Vizijų, gaidų pasauly skęsiu. 
Iš žydrų sonatų džiaugsmo lauksiu 
Ne tik sau - visų lietuvių dvasiai.

Janina Strimaitienė,
Kazlų Rūda

sistatydinus dėl sveikatos, 
nauja Lietuvių tautodailės 
instituto tarybos pirmininke 
išrinkta Ilona Tarvydienė. Revi
zore perrinkta O. Taseckienė.

Po trumpos pertraukos Fila
delfijos skyriaus narys B. Kro- 
kys supažindino susirinkusius 
su nauju folkloriniu leidiniu 
ir garsajuoste “Vestuvių liau
dies dainos”. Įvyko ir loterija, 
kurioje dalyvavo visi nariai 
ir laimėjo dail. A. Tamošai
čio paveikslą, B. Krokio leidi
nį su garsajuoste, monografiją 
“Anastazija Tamošaitienė”, 
knygą “Lithuanian Sashes”, 
Rasos Veselkienės sukurtas 
sveikinimo korteles ir pan.

Susirinkime iškeltos min
tys, sumanymai, rūpestis dėl 
ateities veiklos, atnaujintos 
pažintys ir pasidalinimas idė
jomis dar ilgai vyravo visų 
mintyse atsisveikinant ir il
gose kelionėse namo. M.V.

Tikybos vadovėliai mokykloms ir šeimoms
G. P. KURPIS

Prieš mane išsirikiavusios 
penkios gražios, puikiai iliust
ruotos knygelės, spausdintos 
Italijoje, katalikų tikybos va
dovėliai pradžiamoksliams 
lietuvių kalba. Ši serija vado
vėlių, atrodo, skirta nuo pirmo
kų, maždaug 7 metų amžiaus, 
iki dvylikamečių penktokų.

Lietuviškų tikybos vadovė
lių nebuvo daug ir prieš ka
rą, o per paskutiniuosius pen
kis okupacijos dešimtmečius 
nė galvoti apie juos nebuvo 
galima. Todėl dabar, pamačius 
šias knygeles, ima džiaugsmas. 
Rodos, kiekviena jų kviečia: 
imkite mane ir skaitykit, džiau
kitės iliustracijomis, mokyki
tės mylėti Dievą ir artimą, sten
kitės būti geresni vaikai, ti
kinčiųjų bendruomenės nariai.

Šių knygelių tekstas verstas 
iš italų kalbos. Originalo au
toriai B. Bartolini ir M. Filippi, 
atrodo, ne tik puikiai pažįsta 
vaikus, bet ir giliai supranta 
Kristaus gerąją naujieną. Per 
visas knygeles, tarsi vientisa 
gija, tęsiasi pagrindinė min
tis, pati svarbiausia gyvenimo 
tiesa: mylėk savo Dievą visa 
širdimi, visu protu, visomis 
jėgomis, o‘savo artimą — kaip 
save patį.

Pirmoje knygelėje daugiau 
paveiksliukų, mažiau teksto. 
Vėliau tas santykis keičiasi 
ir jau ketvirtoje, penktoje kny
gelėje ilgėja pamokų apimtis, 
sudėtingesnis tekstas, daugiau 
ir sunkesnių klausimų “žinių 
patikrinimo” skyreliuose.

Į vaikus visada kreipiamasi 
kaip į lygiaverčius diskusijų 
dalyvius, kalba sklandi, pa
prasta, aiški. Iliustracijos pui
kios, duota daug vertingų re
liginių meno kūrinių repro
dukcijų. Daugelio nuotraukų 
tema - patys vaikai savo užsi
ėmimuose: žaidžia, mokosi, 
meldžiasi, džiaugiasi gyveni
mu. Yra įterpta ir grynai lie
tuviškų nuotraukų: Lietuvos 
šventovių, lietuvių dvasiškių, 
Kryžių kalno. Vienos knygelės 
viršelį (“Tikiu 5”) puošia gra
ži Šv. Tėvo su lietuvių jauni
mu nuotrauka.

Tikėjimo tiesos aiškinamos 
labai patraukliai, praktiškai 
ir vaikams suprantama kalba. 
Pavyzdžiui, “Tikiu 4”, prieš 
aiškinant 10 Dievo įsakymų 
klausiama: ar gali žaisti fut
bolą, nežinodamas taisyklių; 
ar gali vairuoti automobilį, 
nepaisydamas eismo taisyklių? 
Taigi, kaip gali gyventi be ti
kėjimo gairių, Dievo įsakymų?

Janina Strimaitienė 
Druskininkuose prie M. K. Čiur
lionio paminklo

Gražiai aiškinama ir krikš
čioniškų švenčių prasmė; duo
dama kelių šventųjų gyvenimo 
nuotrupos. Jautriai parinkta 
kun. Maksimilijono Kolbės, 
kun. Jono Bosko, Pranciškaus 
Asyžiečio, raupsuotojų bičiu
lio Raulo Folero nuopelnų ir 
darbų santraukos; tekstas su
lietuvintas šv. Kazimiero ir 
pal. arkivyskupo Jurgio J. Ma
tulaičio biografijų bruožais. 
Jau “Tikiu 2” mokoma, kaip su
sirasti tekstą Šv. Rašte pagal 
skyrių ir eilučių nuorodas. 
Sveikintinas yra ir toleran
tiškas kitų religijų (judaizmo, 
islamo ir kt.) aiškinimas, jų 
maldų pavyzdžiai.

Galima būtų ir daugiau tų 
knygelių gerųjų savybių pa
teikti. Jei yra iš viso mūsų pa
saulyje tokia sąvoka, kaip “to
bulas vadovėlis”, šios knygelės 
būtų arčiausia tikslo.

Ar tikslu būtų šiuos tikybos 
vadovėlius vartoti mūsų išei
vijos lituanistinėse mokyklose 
ir šeimose? Mano nuomone - 
taip. Nors vaikai šiais laikais, 
su mažomis išimtimis, labai 
vargingai vartoja lietuvių kal
bą, bet su mokytojų (o ir sene
lių, močiučių) pagalba galėtų 
naudingai šiais<vadovėliais pa
sinaudoti. O tų gražių iliustra
cijų kalba universali!

Ruošiant jaunuolius Sutvir
tinimo sakramentui vargiai ga
lima būtų pasitenkinti vien tik 
šiais vadovėliais, nes labai ma
ža žinių duota apie Šv. Dvasią 
ir jos dovanas bei vaisius: pora 
puslapių apie Sekmines “Ti
kiu 2”, užuomina apie patį sak
ramentą “Tikiu 3”. Bet apskri
tai tikėjimo tiesas vaikams 
pateikti šie vadovėliai yra ne
pamainomi.

Tarp labai nedaugelio pa
stebėtų trūkumų norėtųsi pa
minėti, kad nederėtų budizmo 
vadinti religija: budizmas yra 
gyvenimo filosofija, sistema 
siekti tobulybės. Taipgi lie
tuviškoj “Tikiu 4” pernelyg su
mažina tėvo vaidmenį vaiko 
pasaulyje. Vertimo iš italų 
kalbos tekste (psl. 72-74) ba
lansas išlaikytas: tėvas ir mo
tina lieka “lygiateisiai”.

Vaičėnų kovotojams
Ant kalnelio susirinko akmenys kaip Vaičėnų žmonės: krū

tinėse sustingusios raudos, neišsakyti žodžiai.
Suklupo prie medinio kryžiaus. Savo kančia ištrauks jie vinis 

Jam iš rankų ir kojų, kad apgintų Lietuvą - mūsų gojus, šilojus.
Iš gūdžių didžiagirių atžygiavo ąžuolai, sūnų negrįžusių 

vardus šlamėdami.
Iš bočių kaulų šaknys jėgą semia, o vėlės klaidžioja žalt

vykslėm papelkiuos.
Kas čia toks prie kaimelio artėja? Ant peties neša dalgį, 

žvilgantį mėnesienioj. Tai sukilėlis Anupras, basas, pro ru
gius, lyg tas benamis šuo, užuosdamas pėdas, sustoja ties pir
kios pamatais.

Kas sutiks grįžtantį iš metų glūdumos, kas jam patalą klos 
po sausa obelim ?

Ant akmens atsiguls, debesim užsiklos, o motulė šalia smil
gele parymos. Jau motulei seniai linguoja beržai, bet vis grįžta 
namolio: “Gal parskrido gandrai?”

— O jūs, motinos, mielos motulės, jums kapuose ramybės 
nėra. Jūsų ašarų almančios versmės neužaks, niekada. Jūs gy
vybę dalinot negimusiems, jūs ir mirusios mokat prišaukti, tad 
išeikit galulaukėn be laiko pražilusios ir mojuokit, laukit.

Sugrįžkit iš raistų, čyrenę vyturėliais.
Parskriskite iš girių, plasnoję sakalais.
Atvirskit ąžuolai jaunais kariais. Jūsų laukia ir šimtmečius 

lauks prie rūtų parimusios nuotakos. Skamba jūsų neatšvęstų 
vestuvių gedulingi maršai. Prunkšdami žirgai lėks padangėmis, 
veždami prie altoriaus. Ant sudegintos pirkios slenksčio jaunuo
sius su duona pasitiks Sopulingoji Motina.

Pelenais virtusioje gryčioje kabo girgždanti lingė. Jauna
martė iki šiol supa tuščią lopšį, kuriame klykia negimęs kūdikis.

Vai čiūčia liūlia, kraujo grumsteli, /Lai tau išdyksta 
paukščio sparneliai-/kilsipadangėn su vyturėliais.

Julija Šehnienė, Marijampolė

Red. pastaba. Šių eilučių autorė savo laiške rašo: Vaičėnų 
kaimas esąs Aukštaitijoje, netoli Sartų ežero. Akmenys reiškia 
kaimo gyventojus, ąžuolai - žuvusius kovotojus.

Baigdamas norėčiau pasida
linti viena pasakaite iš “Tikiu 
4”, kuri ne tik vaikams skirta. 
Ji parinkta iš labai turtingo 
ir seno žydų tautosakos loby
no. Štai ji, - “Pasidabruota 
širdis”.

Vienas žmogus, kuriam tur
tai sukietino širdį, jausdama
sis nelaimingas, nuėjo pas iš
minties mokytoją pasitarti. 
Taip tikėjosi atrasti praras
tą džiaugsmą. Mokytojas jį iš
klausė ir tarė: “Pažvelk pro 
langą ir pasakyk, ką matai”. 
“Matau žmones, vaikščiojan
čius gatve,” - atsakė šis. Mo
kytojas tada jam padavė veid
rodį ir tarė: “Pažvelk į veid
rodį ir pasakyk, ką matai”. Tur
tuolis atsakė: “Matau save”. 
Mokytojas tada paaiškino: “Iš 
tikrųjų tu matai tiktai save, 
o kitų žmonių visai nematai. 
Kodėl? Langas ir veidrodis 
padaryti iš tos pačios medžia
gos - stiklo. Skirtumas tik tas, 
kad veidrodis iš kitos pusės 
padengtas sidabru. Todėl veid
rodyje tu matai tik save, o žvelg
damas pro langą - ir kitus. Gai
la, bet ir tave turiu palyginti 
su šiais dviem skirtingais stik
lais. Kai buvai neturtingas, 
buvai tarytum lango stiklas, 
matei kitus ir juos užjausda- 
vai. Dabar, kai tavo širdį pa
dengė sidabras, įstengi matyti 
tik save. Pasidarei kaip veid
rodis. Galbūt geriau būtų nu
mesti tą sidabro apdangalą, 
kad vėl pamatytum kitus”.

Dabar turėtų būti aišku kaip 
diena, kodėl Kristus sakė, kad 
lengviau kupranugariui pra
lįsti pro adatos skylutę negu 
turtuoliui patekti į dangaus 
karalystę.

TIKIU. 5 dalys, katalikų tikybos 
vadovėlis mokyklai. Autoriai - 
Bartolino Bartolini ir Mario 
Filippi; iš italų kalbos vertė 
klr. Robertas Rėkus ir kun. 
Jonas Ivanauskas. Antroji laida, 
1991 m. Tiražas - 50,000 egz. 
Eile Di Ci leidykla, Torino, 
Italija.
Red. pastaba. Šie vadovėliai 

Kanadoje gaunami Lietuvos 
kankinių ir Prisikėlimo para
pijose bei jų spaudos kioskuo
se Mississaugoje ir Toronte.
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0 K11LTMĖJE VEIKLOJE
Ohio (Ohąjo) lietuvių gydytojų 

draugijos 1994 m. kultūrinė pre
mija tų metų vėlyvą rudenį buvo 
paskirta sol. Aldonai Stempužie- 
nei už vadovavimą lietuviškai ra
dijo valandėlei ir lietuvių muzi
kos garsinimą. Šį rudenį bus pa
skirta 1995 m. premija. Ohio lie
tuvių gydytojų draugija šia pre
mija kasmet įvertina kultūrine 
veikla pasižymėjusį Klivlando ar 
jo apylinkių lietuvį.

Rašytojas Kazimieras Barė- 
nas jau yra baigęs redaguoti ant
rąją dalį apžvalginės knygos “Bri
tanijos lietuviai 1947-73”. Ji turė
jo apimti paskutiniuosius DBLS 
organizacijos veiklos metus ir tap
ti Britanijos lietuvių istorija. Ta
čiau D. Britanijos lietuvių sąjun
ga, jungusi visus tos šalies lietu
vius, dabar neturi lėšų baigminei 
apžvalginės knygos daliai išleisti. 
Tad ieškoma garbės mecenatų, 
mecenatų, garbės leidėjų ir pre
numeratorių išankstinės finansi
nės paramos. Iš garbės mecenatų 
laukiama 500 svarų sterlingų au
kos, iš mecenatų — 250, iš garbės 
leidėjų — 100, iš prenumeratorių 
— 50 svarų. Garbės mecenatų pa
vardės su jų nuotraukomis ir gy
venimo santrumpomis bus įjung
tos ton apžvalginėn knygon, me
cenatų pavardės — tik su jų nuo
traukomis. Garbės leidėjams ir 
prenumeratoriams bus atsilygin
ta jų pavardžių sąrašo paskelbi
mu.

Bronius Kviklys, žymusis žur
nalistas, daugiatomių knygų “Mū
sų Lietuva” ir “Lietuvos bažny
čios” autorius, vertingų leidi
nių bei archyvinės medžiagos rin
kėjas, mirė Čikagoje 1990 m. rug
pjūčio 28 d. Penkerių mirties me
tinių proga jis buvo prisimintas 
Vilniuje ir prie jo gimtinės Zas- 
trone esančiuose Daugailiuose, 
dabartiniame Utenos rajone. Se
nojoje Vilniaus katedroje gimi
naičių užprašytas Mišias atnaša
vo vysk. Juozas Tunaitis. Tada 
giminės ir svečiai susirinko pas 
Vilniuje pastoviai įsikūrusius Rū
tą Kviklytę ir Edmundą Kulikaus
kus. Velionis iš dukros Rūtos pa
rūpinto kasetės įrašo gyvu žodžiu 
dalijosi vaikystės prisiminimais, 
savo giminės genealogijos duome
nimis. Apie jo didelius kultūri
nius darbus Čikagoje kalbėjo poe
tas Kazys Bradūnas, redagavęs 
“Draugo” kultūrinį priedą. Dukra 
Rūta ir Edmundas Kulikauskai 
Daugailių mokyklon nuvežė ve
lionės įkalbėtą kasetę apie pra
džios mokyklos lankymą. Daugai
lių šventovėje Mišias atnašavo 
ir pamokslą sakė klebonas kun. 
Petras Baltuška.

Žurnalisto Broniaus Kviklio 
kultūrinį palikimą, apimantį 
jo biblioteką su gausiais vertin
gais leidiniais, dideliu archyvi
niu rankraštynu bei kita medžiaga 
dabar jau yra gavęs Kaune, Vy
tauto Didžiojo universiteto hu
manitarinių mokslų fakultete, 
1995 m. pavasarį įsteigtas Išei
vijos studijų centras. Vien tik 
sutelktų knygų ir periodinių lei
dinių rinkiniui atvežti reikėjo 
trijų šimtų dėžių. Spaudoje rašo
ma, kad visa siunta svėrė apie aš- 
tuonias tonas. Informacinę me
džiagą planuojama skelbti seriji
niame “Egzilo archyvo” leidiny
je. Išeivijos studijų centras pla
nuoja sąsiuviniais leidžiamą ma
žąją darbų seriją. Tikimasi, kad 
tokiu sąsiuviniu šį rudenį bus iš
leistas ir prez. Antano Smetonos 
rankraštis “Lituania propria” 
(“Tikroji Lietuva”). Nerimo ir 
pasipyktinimo atnešė “Lietuvos 
aide” š. m. liepos 28 d. žurna
listės Aušrinės Sėmienės paskelb
tas rašinys “Tiražo klaida”, pra
nešantis, kad B. Kviklio keturių 
tomų “Mūsų Lietuvos” knygos 
kaip popieriaus žaliava laukia 
permalimo Naujųjų Verkių po
pieriaus fabrike. Pasirodo, tai 
buvo Bostone išleistos “Mūsų Lie
tuvos” antroji fotografuotinė lai
da, pirmą kartą atspausdinta Lie
tuvoje. Piktų priekaištų buvo pa
žerta “Minties” leidyklai, bet vė
liau paaiškėjo, kad tikrasis leidė
jas yra “Vilniaus” susivienijimas, 
dabar jau vadinamas uždara akci
ne bendrove “Fidus”. “Minties” 
leidyklos direktorius Vytautas 
Visockas specialiu laišku prane
šė “Lietuvos aido” redakcijai, 
kad V. Kviklio “Mūsų Lietuvą” 
išleido “Vilniaus” gamybinių pa
slaugų ir prekybos susivienijimas. 
Esą “Mintis” tik atliko iš leidė
jų gautą paruošimo bei atspaus
dinimo užsakymą. Tačiau šiuo 
leidiniu “Mintis” neprekiavo, 
“Mūsų Lietuvos” knygų neplati
no, jų neturėjo ne tik biblio
tekoms, bet ir Naujųjų Verkių 
popieriaus fabrikui.

Vytautas Barkauskas yra pir
masis Lietuvos kompozitorius, 
kurio kūrinius Frankfurte prie 
Maino leis pasaulinio garso mu
zikos leidykla “Edition Peters”, 
savo skyrius turinti Britanijoje 
ir JAV. Išleidžiamus kūrinius ji 
reklamuoja visame pasaulyje pa
skleidžiamais biuleteniais.

Pasaulio lituanistų bendrija, 
1994 m. birželio 21 d. pakeitusi 
Čikagoje 1952 m. kovo 2 d. įsteig
tą tik išeivijoje veikusį Lituanis
tikos institutą, š. m. birželio pa
baigoje Vilniaus pedagoginio uni
versiteto istorijos fakultete su
rengė konferenciją “Priklausomy
bės metų (1940-90) lietuvių visuo
menė: pasipriešinimas ir prisitai
kymas”. Pranešimus skaitė Lietu
vos ir išeivijos mokslininkai. Tris 
dienas trukusi konferencija turėjo 
tris sekcijas, apimančias “Soviet
mečio lituanistiką ir visuomenės 
sąmonę”, “Sovietinio kūrybos 
valdymo fasadą ir užkulisius”, 
“Kūrėjo pasirinkimą sudarantį 
užsakymų vykdymą arba rezisten- 
cijon vedantį atmetimą”. Orga
nizacinio komiteto vadovas prof. 
Albertas Zalatorius spaudoje 
pranešė, kad dalyvauti šioje kon
ferencijoje neatsisakė nė vienas 
išeivijos lituanistas. Skaityti 
pranešimai bus išleisti atskiru 
leidiniu.

Kauno dramos teatras yra se
niausias Lietuvoje, šį sezoną mi
nėsiantis deimantinę veiklos su
kaktį. Minėjimui planuojama skir
ti visą gruodžio mėnesį. Naująjį 
sezoną šis teatras pradėjo gast
rolėmis Klaipėdoje rugsėjo 3-12 
d.d., ten atvykęs su Kazio Sajos 
“Šventežerio” komedija, scenoje 
išsilaikiusia jau dvidešimt pen
kerius metus. Klaipėdiečiams 
Kauno dramos teatras taipgi nu
vežė V. Šekspyro komediją “Dvy
liktoji naktis”, N. Koliados pje
sę “Ragatkė” ir J. M. Singo kome
diją “Šaunuolis iš Vakarų”. Ma
žesnei scenai atstovavo F. Dosto
jevskio “Baltųjų naktų” insceni
zacija, S. Becketto vienaveiks
mė pjesė “Laimingos dienos”, O. 
Fugardo “Sveikas ir sudie”, bei 
kitų autorių kūriniai.

Lietuvos menininkų rūmuo
se vilniečiai turėjo kompaktinės 
plokštės sutiktuves su j on įrašy
tu M. K. Čiurlionio šimtas dvide
šimtajam gimtadieniui skirtu nau
ju kompozitoriaus Vidmanto Bar
tulio kūriniu “Hommage ’a Čiur
lionis”. Tą kompaktinę plokšte
lę (compact disc) išleido Vilniaus 
plokštelių studija, pasinaudoda
ma M. K. Čiurlioniui skirto nau
jo kūrinio įrašu, kurį atliko Lie
tuvos radijo ir televizijos choras 
(vadovas Lionginas Abarius), 
Kauno valstybinis choras (vado
vas Petras Bingelis) ir Gintaro 
Rinkevičiaus vadovaujamas Lie
tuvos simfoninis orkestras. Plokš
telės sutiktuvėse kalbėjo kūrinio 
autorius V. Bartulis, saksofonis
tas P. Vyšniauskas, redaktorė 
Rūta Skudienė ir docentas dr. 
Stasys Šimaitis. Pastarasis, pasak 
“Lietuvos aido” atstovės Nikos 
Aukštaitytės, žavėjosi M. K. 
Čiurlioniui skirtu V. Bartulio 
kūriniu, neturinčiu tradicinės 
formos, visaip naujovišku, tar
si pratęsiančiu muzikinę paties 
M. K. Čiurlionio kūrybą. N. 
Aukštaitytė, cituodama dr. Sta
sį Šimaitį, rašo: “Ši muzika sie
kia nepažintas kosmoso gelmes, 
sukrečia ir pakylėja žmogų”.

Lietuvos filharmonija naująjį 
koncertinį sezoną rugsėjo 20 d. 
Vilniuje pradėjo Vienos kame
rinio orkestro koncertu su žymiu 
austrų dirigentu C. Traunfellne- 
riu, solistais — smuikininku S. 
Guertleriu ir arfiste E. Schwartzl- 
mueller. Orkestras su jais atliko 
dabartinių laikų T. D. Schlee mu
zikos siuitą, W. A. Mozarto Ket
virtąjį koncertą smuikui ir J. 
Haydno “Atsisveikinimo simfoni
ją”. Rugsėjo 21 d. koncerte tarp
tautinių klasikų kūrinius skam
bino žymusis amerikiečių pianis
tas Daniel Pollack, Vilniun pa
kviestas M. K. Čiurlionio pianis
tų tarptautinio konkurso vertin
tojų komisijos pirmininku. Rug
sėjo 22 d. Lietuvos menininkų 
rūmuose Vilniuje koncertą suren
gė garsus vokiečių kvartetas “Au- 
ryn Quartett”, programai pasirin
kęs dviejų kompozitorių kvarte
tus — vengro B. Bartoko ir vokie
čio L. Beethoveno. Vilniečius 
koncertan Lietuvos filharmoni
jos salėje spalio 1 d. pakvietė iš 
Vokietijos atvykęs Štutgarto ra
dijo simfoninis orkestras ir diri
gentas Philippe Auguinas. Kon
certe skambėjo R. Strausso sim
foninė poema “Don Žuanas” ir A. 
Brucknerio “Romantiškoji simfo
nija”. V. Kst.
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) R I S I K E I I M (fDarapuos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

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

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

taupymo sąsk................4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

sveikinasi su buvusiu karo laivo “Prezidentas Smetona” jūrininku, atsilankiu
siu į Jūros dienų Klaipėdoje 1995 m. liepos 28 d. Nuotr. A. Stubros

Lietuvos karo laivyno sukaktis
B. STUNDŽIA

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

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

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL 
ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDAS HIA HIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

All THE 
CHOICE Si 
INTHEmG 

WORLDMASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

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

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

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

Žvilgsnis praeitin
Atgavus Lietuvai nepriklau

somybę 1918 m., pradėta galvo
ti apie prekybos laivynų. Atva
davus Klaipėdą, susirūpinta 
pajūrio saugumu. Pradžioje tai 
buvo pavesta pasienio polici
jai, kuri įsigijo greitlaivius — 
“Savanorį”, “Žaibą”, “Aitvarą”, 
Šaulį” ir “Partizaną”.

Vokietijoje buvo nupirktas 
minų gaudytojas ir atiduotas 
pasienio policijai. Bet dėl ma
žo greičio ir neekonomiškumo 
buvo perleistas Krašto apsau
gos ministerijai, Karo techni
kos valdybai. Jūrų kpt. gen. Itn. 
T. Daukanto ir brig. gen. V. Na
gevičiaus pastangomis į Itali
jos jūrų karo mokyklą buvo iš
siųsti du jūrų vadovai P. Laba
nauskas ir V. Kuizinas. Tuo tar
pu minų gaudytojas stovėjo prie 
krantinės nenaudojamas, kol 
1935 m. rugpjūčio 1 d. kariuo
menės vado įsakymu buvo pa
verstas mokomuoju karo laivu. 
Taigi šiais metais nuo Lietuvos 
karo laivyno pradžios sukako 
60 metų. To pirmojo laivo vado
vybę sudarė: laivo vadas jūrų 
kpt. A. Kaškelis, inžinierius 
kpt. A. Darginavičius, artileri
jos karininkas P. Labanauskas, 
navigacijos karininkas V. Kui
zinas. Vėliau prisidėjo iš Pran
cūzijos jūrų karo mokyklos su
grįžę jaunesnieji jūrų Itn. R. 
Nakas ir jūrų Itn. V. Lapas (Lie
tuvos gen. garbės konsulo Kana
dai H. Lapo brolis). Laivo ūkį 
tvarkė j. Itn. Kijauskas, laivū- 
nu buvo viršila Balkys.

Laivą mėgdavo apžiūrėti tu
ristai, o jūreiviai šauniai pa
sirodydavo tankinėje rikiuo
tėje. Nors laivo katilinė suryda
vo tonas anglių, bet laivas daž
nai išplaukdavo į jūrą ir buvo 
padaręs porą ilgesnių kelionių.

1938 m. to laivo, pavadinto 
“Prezidentas Smetona” vardu, 
vadovavimą perėmė kapitonas 
jūrų Itn. P. Labanauskas, o inži
nieriumi buvo, berods, ats. j. 
Itn. Tolvaišą, baigęs Latvijos 
jūrų mokyklą.

Vokietija 1939 m. kovo 23 d. 
užėmė Klaipėdą. Mokomąjį karo 
laivą teko laikyti Šventosios 
uoste, iš kur iki sovietų okupa
cijos jis niekur nebuvo išplaukęs.

1940 m. rusai, pradėję šeimi
ninkauti, pavadino laivą “Pir
mūnu”. Trys laivo karininkai 
kapitonas jūrų Itn. P. Labanaus
kas, jūrų Itn. V. Kuizinas ir jūrų 
j. Itn. R. Nakas jachta pabėgo 
į Klaipėdą. Laivą netrukus pe
rėmė sovietų laivynas, ir jis su 
nauju vardu “Korall” buvo vo-

mų, kad reikėtų tą laivą surasti 
ir iškelti.

Atsteigiamas karo laivynas
Atgavus nepriklausomybę, vėl 

pradėta rūpintis jūros apsauga. 
Vadovaujant Krašto apsaugos 
ministeriui Audriui Butkevi
čiui, buvo sudaryta laivyno at- 
steigimo taryba, į kurią įėjo bu
vę sovietų laivyno karininkai 
E. Miliauskas, J. A. Leišis, V. Ur
bas ir V. Sirevičius. 1992 m. su
daryta Pakrančių apsaugos rink
tinė, kuriai turėjo priklausyti 
Karo laivų divizija, vadovauja
ma Raimondo Baltuškos.

Pirmas mokomasis karo laivas 
buvo “Vėtra”. Jo vadu tapo Klai
pėdos jūreivystės mokyklą bai
gęs tolimojo plaukiojimo kapi
tonas R. Bilys. 1992 m. spalio 
pabaigoje Aukščiausiosios tary
bos pirm. V. Landsbergis įteikė 
laivyno vadams karo laivyno vė
liavas, kurios skyrėsi nuo tų, 
kurios plevėsavo ant laivo “Pre
zidentas Smetona”. Kariuome
nės štabe Vilniuje laivyno rei
kalais rūpinosi komandorai lei
tenantai E. Miliauskas, J. Ali
šauskas ir V. Mockus.

1992 m. spalio pabaigoje įgytos 
dvi fregatos, ginkluotos prieš
lėktuvinėmis raketomis, keliais 
pabūklais, minosvaidžiais ir tor
pedomis. Abi jos yra po 950 tonų 
ir buvo pavadintos “Aukštaitis” 
ir “Žemaitis” vardais.

Tuo pat metu sudaroma sava
rankiška ginklų rūšis — Kari
nės jūrų pajėgos. Šių pajėgų 
vadu paskirtas kfrmandoras R. 
Baltuška, o štabo viršininku 
komandoras leitdnantas V. Ur
bas. Abi fregatos dalyvavo tarp
tautiniuose pratimuose “BAL- 
TOPS 93”. (Nukelta j 9-tą psl.)

Sportas
Plungė nugalėjo Maskvą

“Diena” 220 nr. rašo, kad žemai
čių užsispyrimas lėmė laimėji
mą ir praneša, kad rugsėjo 26 die
ną Plungėš krepšinio komanda 
“Olimpas” nugalėjo svečius Mask
vos “Dinamo” 81:77. Kova buvusi 
labai įtempta. Svečiai nemanė, 
kad teks pralaimėti, o šeiminin
kai laimėję džiūgavo. Plungiečių 
komandoje žaidė Kanados valsty
binės rinktinės žaidėjas J. Vike- 
ris. Rungtynėms teisėjavo Gudi
jos ir Latvijos teisėjai.

Lietuvos dviratininkai 
Kolumbijoje

Rusėjo 26 d. Bogotoje pasaulio 
dviračių sporto varžybose daly
vavo M. Umaras, A. Kasputis ir R. 
Razmaitė. Vyrai 4 km. lenktynėse 
pasiekė neblogų rezultatų, bet 
nepateko į 8 geriausiųjų tarpą. 
Šioje rungtyje varžėsi 48 dvira
tininkai. Pirmuoju nugalėtoju ta
po australas, laimėjęs 1 km. lenk
tynes. Rita išsilaikė netoli pir
maujančios grupės.

Laimėjimai ir rūpesčiai
R. Šiugždinis pirmą kartą Lietu

vos buriavimo istorijoje Portu
galijoje pasibaigusiose Europos 
“Lazer-Radial” klasės buriavimo 
taurės pirmenybėse laimėjo pir
mąją vietą. Trečiasis tų varžybų 
tarpsnis buvo sėkmingas ir ki- 
tiems buriuotojams - J. Meleckai- 
tei ir L. Grabnickui.

A. Pavilonis, Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) pirmininkas, 
spaudos konferencijoje tarp kit
ko pasakė, kad “krepšinio valsty
bėje” Lietuvos vyriausybė turėtų 
krepšiniui skirti daugiau dėmesio. 
Jei pati valdžia negalinti finan
siškai remti krepšininkų, turėtų 
bent sudaryti tam palankias są-

“Dienos” Inf.

LIETUVIŲ 
KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6.13% už 90-179 dienų term, indėlius 
6.13% už 180-364 dienų term, indėlius 
6.13% už 1 m. term, indėlius 
6.25% už 2 m. term, indėlius
6.25% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 4 m. term, indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius 
6.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% 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. 
7.00% 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.).

(fixed rate)

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

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 7.75%
4 metų ................. 7.75%
5 metų ............... 8.25%

I

kiečių povandeninio laivo pa
skandintas. Buvo kilę sumany-

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 101 milijoną dolerių

Kredito kortelė

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

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

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

tel. 239-7733
namų 766-5857 FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju Į namus

Skautų veikla
• Knygai “Lietuviškoji skauty- 

bė” aukojo: $500 - Kanados lietu
vių fondas; $250 - Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvas; 
$100 - Lietuvių namai Toronte, 
A. Šeškuvienė, dr. J. ir L. Yčai,
I. Kairienė, dr. M. Arštikaitytė- 
Uleckienė; $75 - I. Punkrienė; 
$50 - D. Barzdžiūtė, A. N. Kulpa- 
vičiai, R. J. Bagdonai, V. Montvi
la, A. S. Gotceitai, J. B. Banaičiai, 
E. Senkuvienė, Z. Akelaitienė, A. 
Dragunevičius, R. Sriubiškis, D. 
Skrinskaitė-Viskontienė; $30 -
J. Černauskas; $26 - G. Paulio- 
nienė; $25 - V. Bireta, E. Simona- 
vičienė, St. Škėma.

Knygos vajaus komitetas (pirm, 
v.s. V. Skrinskas, pav. v.s. V. Sen- 
džikas, nariai v.s. D. Keršienė, 
v.s. V. Morkūnas ir s. St. Kuzmas) 
praneša, kad aukos ir prenumera
tos dar priimamos. Aukotojų pa
vardės bus išspausdintos kny
goje. M.

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

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

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

Telefonas 416 532-1149

S
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

•SAMOGmA’

I

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Į Jūros dienos atidarymą Klaipėdoje 1995 m. liepos 28 d. atžygiuoja Lietuvos 
karo laivyno jūrininkai Nuotr. A. Stubros

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

A M T A M A e 1 tel. 416 236-6000A N T ZL N A S '
GENYS Pigimo ar pardavimo klausimais 

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

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

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

• Įstaiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie 

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

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

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).

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

I 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 j namus. Per 7 darbo dienas jūsų giminėms Lietuvoje tiesiai 
į rankas perduodam amerikietiškus dolerius.

žus

(2 blokai į vakarus

11678 Bloor Street West

[Toronto, Ontario M6P1A9

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

į mane, skambinant bet kuriuo metu.

W' TEODORAS STANUUS
RE/MAX West Realty Inc.

tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937,
nuo Lietuvių namų) ne£joj. tel. 416 802-1029, FAX 416 769-1524.

KIPLING-RATHBURN rajone parduodamas centrinio plano 3 miegamųjų 
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambariai, sklypas 49x125 pėdų. Jame 18 
vaismedžių. Autobusas - tiesiai Į Kiplingo požeminį, arti mokyklų ir parko. 
Tuoj pat galima užimti. Prašoma kaina $229,000.
SĄŽININGAS, GREITAS IR GARANTUOTAI MALONUS VISAPUSIŠKAS PATARNAVIMAS 

VISAIS PARDAVIMO-PIRKIMO REIKALAIS. NEMOKAMAS NAMŲ ĮVERTINIMAS

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.

Me*******************************************

DĖMESIO! NUPIGINTA:

VILNIUS - per Kopenhagą.
Naujos rudens - žiemos sezono kainos - $950 plius mokesčiai. 

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

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 karo laivyno sukaktis
(Atkelta iš 8-to psl.)

1994 m. birželio tnėn. fregata 
“Aukštaitis”, vedama kapitono 
Itn. A. Andrušaičio, pasirodė 
JAV laivyno surengtuose prati
muose “BALTOP 94”, o fregata 
“Žemaitis”, vadovaujama jūrų 
vyr. Itn. A. Stankaičio, dalyvavo 
Šiaurės jūroje ŠAS (NATO) ma
nevruose “Cooperative VEN
TURE 94”. Po pratimų buvo pro
gų apsilankyti kaimyninių vals
tybių uostuose.

Ateityje šalia buvusių sovietų 
laivyno karininkų po 3-4 metų 
pasirodys baigusieji užsienio 
jūrų karo mokyklas. Šiuo metu 
JAV jūrų karo mokyklose studi
juoja du jaunuoliai, Švedijoje — 
trys ir vienas Vokietijoje. JAV 
aukštojoje jūrų karo mokykloje 
mokosi štabo pareigūnas, kari
nio parengimo skyriaus virši
ninkas jūrų kapitonas K. Maci
jauskas, Prancūzijoje tobulinasi 
jūrų Itn. V. Rutavičius, o Vokie

tijoje jūrų vyr. Itn. A. Stankaitis.
1994 m. pabaigoje laivyną pa

pildė Norvegijos dovanotas ku
tens, gavęs “Dzūko” vardą. Klai
pėdą aplankė daugelio valsty
bių karo laivai. 1995 m. iš Šve
dijos gautas buvęs krantų apsau
gos laivas, kuris numatomas nau
doti uosto ir pajūrio teršimui 
kontroliuoti.

Laivynui dar daug ko trūksta, 
o biudžetas labai ribotas. Atro
do, kad iš vyriausybės gavo tik 
50% prašomų sumų. Reikėtų lai
vuose turėti pripučiamas gelbė
jimosi valtis, bet tam trūksta 
lėšų.

Yra parengti nauji uniformų 
projektai. Dabartinės unifor
mos labai jau artimos rusiškoms. 
Reikia tikėtis, kad karinės jū
rų pajėgos išaugs į rimtą ginklo 
rūšį ir kartu prisidės prie 
aiškesnio lietuvių pasisukimo 
veidu į jūrą.

Kanados įy^ylciai 1995 M. VASAROS STOVYKLOJE “KRETINGA” VASAGOJE. 1. Grupė stovyklautojų sako savo šūkį vėliavų 
pakėlimo metu. 2. Ontario provincijos policijos pareigūnai lietuviai aiškina savo tarnybos užduotis. 3. Jaunieji 
stovyklautojai vištų ūkyje. 4. Stovyklos maitinimo tariiyba; iš kairės: Regina Giniotienė, Ramona Yčienė, Barry 
Wilkinson, Vida Duliūnienė, Dana Enskaitienė Nuotr. A. Kaknevičiaus
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m. t.

20 High Park Blvd., Toronte.
Gydomasis masažas (“Craniosacral Therapy")

Priima pasentus 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, d.s., d.d.s.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271 -7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel.: 416 530-1070

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
doje vaidinusių globos siekian
čius politinius pabėgėlius ir 
dingusių, kai jiems grėsė iš
trėmimas. Bendromis RCMP 
policijos ir imigracijos atsto
vų grupės pastangomis buvo 
surasti ir ištremti 497 krimi
naliniai užsienio nusikaltėliai.

Kanados imigracijos minis- 
teris Sergio Marchi (Markis) 
ir policijos bei kalėjimų rei
kalus tvarkantis Herb Gray da
bar pranešė, kad ši bandomoji 
bendra Kanados RCMP polici
jos ir imigracijos atstovų gru
pė dabar jau taps nuolatiniu 
vienetu sustiprintai kovai su 
dingusiais iš užsienio atvyku
siais kriminaliniais nusikal
tėliais. Naujos taktikos buvo 
imtasi 1994 m. vasarą, kai jau
nas policininkas Todd Baylis 
buvo nušautas jamaikiečio 
Clintono Gayle. Pastarasis 
jau 1991 m. turėjo būti iš
tremtas Jamaikon, bet įstengė 
pabėgti ir pasislėpti Kanadoje 
iki policininko nušovimo 1994 
m. Toronte.

Pirmoji Kanados vieno do
lerio moneta buvo paleista 
apyvarton 1987 m. Krintant do
lerio vertei, centų monetų jau 
nepakako mažesnius reikme
nis pardavinėjančioms auto

matinėms mašinoms. Pirmajai 
monetai buvo pasirinktas 
juokdariu luniu (loon) vadi
namas Kanados ežerų paukš
tis - žuvimis mintantis naras. 
Dabar ir ta monetinio dolerio 
vertė jau tapo per maža auto
matams.

Kanados viešojo darbo mi- 
nisteris David Dingwall, pri
žiūrintis ir Kanados moneti
nių pinigų kalyklą, rugsėjo 
21 d. torontiečius pakvietė 
į dviejų dolerių monetos su
tiktuves metropolinio Toron
to zoologijos sode. Pasirodo, 
dviejų dolerių vertės moneton 
yra įjungtas Kanados ledjūrio 
baltasis lokys. Pozuotojais 
dail. Brent Townsendas buvo 
pasirinkęs tris zoologijos sode 
esančius baltuosius lokius. 
Apyvarton ta dviejų Kanados 
dolerių moneta bus paleista 
tik 1996 m. vasario mėnesį. Ji 
yra truputį didesnė ir sunkes
nė už vieno dolerio monetą. 
Jos skersmuo - 28 milimetrų, 
išorinė apvalios monetos dalis 
yra išlieta iš nikelio, o vidu
rinioji su lokiu - bronzinė. Ka
nadiečiai nusiskundžia, kad 
dabar net dvi dolerinės mone
tos savo svoriu jiems plėšys 
kišenes. Mat jau nėra popieri
nio dolerio ir greit nebus po
pierinių dviejų dolerių. V.Kst. .

Stovykla - vasaros mokykla
KUN. E. PUTRIMAS

Lietuvių tautinių šokių instituto surengtų kursų “Dainavos” stovyklavie
tėje 1995 m. vasarą mokytojos. Iš kairės: pirmoje eilėje Dalia Bilaišytė, 
Rėdą Pliurienė, Rūta Mickūnienė; antroje eilėje: Danguolė Varnienė, Rasa 
Poskočimienė, Nijolė Pupienė, Laima Kiselienė (iš Lietuvos), Violeta 
Fabianovich, Rita Karasiejienė, Genovaitė Breichmanienė ir LTŠI pirmi
ninkė Dalia Dzikienė

Pasibaigė vasaros stovyklos, 
lapai tyliai krenta, o mokyklo
se vėl aidi mokinių triukšmas. 
Labai teisingai “TŽ” liepos 18 d. 
vedamajame RSJ pabrėžė: 
“Stovyklos visada buvo lietu
vių išeivijos būdingas veiklos 
reiškinys”, “stovykla yra mūsų 
vasaros mokykla”. Tad svarbu 
skatint jaunimą dalyvauti va
saros stovyklose, remiamose 
mūsų Bendruomenės.
Jau 13 metų gyvuoja “Kre

tingos” vasaros stovykla Vasa- 
goje mūsų jaunimui, kalban
čiam ir nekalbančiam lietuviš
kai. Šiemet “Kretingos” sto
vykla sulaukė 223 stovyklau
tojų ir 41 vadovo, kurie padėjo 
pravesti programas. Ypatin
gai džiaugiamės, kad E. Kuda
bienė iš Hamiltono rado laiko 
vadovauti dramos-teatro pra
tyboms. Labai praturtino sto
vyklą lietuviškais liaudies šo
kiais, dainom ir žaidimais Ra
seinių Magdelė (Virginija Naš
lėnienė) iš Lietuvos. OPP po
licininko ir ilgamečio komen
danto Andriaus Kaknevičiaus 
dėka mus aplankė OPP bom
bų specialistai, kurie aiškino 
ir rodė, kaip policija apsau
goja ir prižiūri mus. Vasagos 
“Recycling” (įvairių daiktų 
rinkimo ir perdirbimo) dar
buotojai atvažiavo ir stovyk
lautojams aiškino, kaip Vasa
gos miestas atlieka “recycling” 
programas, kodėl ir kaip reikia 
prisidėti prie šios programos.

“Kretinga” nebūtų tokia dar
ninga be muzikės ir pedagogės 
Rasos Poskočimienės-Šoliū- 
naitės iš Lemonto, Illinois, 
kuri jau 13 metų iš eilės su sa
vo šeima atvyksta mokyti jau
nimą dainų, kasmet parašo 
vaikų operetes ir per dvi sa
vaites surengia su kitais vado

vais dramos vakarą.
Praėjusios vasaros oras bu

vo labai palankus žvejojimo 
ir baidarių išvykoms. Jaunes
nieji stovyklautojai aplankė 
vištų ūkį ir susipažino su ūki
ninko darbu.

Šių metų susikaupimas “Mes 
einame su Kristumi” įvyko 
Blueberry Plains Trails miške, 
kur buvo paruoštos stotys dva
siniams pratimams įvairiose 
vietose.

“Kretingos” stovykla jau 13 
metų sėkmingai veikia vadovų, 
tėvelių, geradarių pagalbos 
ir paramos dėka. Stovykla tėra 
poros savaičių renginys, bet 
tos savaitės palieka daug įspū
džių mūsų jaunimui ilgam lai
kui. Smagu matyti, kai buvu
sieji mūsų stovyklautojai tam
pa vadovais, dalinasi patyri
mais ir žiniomis, patys mokosi, 
kaip reikia vadovauti', laikan
tis krikščioniškų bei lietuviš
kų tradicijų. Nuo vadovų ir 
tėvų pasiaukojimo priklauso 
visos stovykos nuotaika. Sto
vyklautojai atvyksta iš įvairių 
šeimų pilni klausimų, abejo
nių, noro kažko išmokti ir, aiš
ku, išdykauti. Visuomet pabrė
žiama mūsų vadovams, dir
bantiems stovykloje, kad mes 
esame čia stovyklautojams, ir 
kiekvienas jų yra svarbus - į 
kiekvieną stovyklautoją rei
kia kreipti dėmesį.

“Kretingos” stovykla pasi
žymi savo šeimyniškumu. Be 
Linos Kuliavienės motiniškos 
globos ir rūpestingo organi
zavimo būtų sunku įsivaizduo
ti stovyklą. Esame laimingi 
turėdami geradarių, kurie pa
deda prieš ir po stovyklos, kaip 
p. Nešukaitis, p. Melninkas, 
Lou Cottreau. Esame dėkingi 
už nuolatines jų pastangas re
montuoti ir išlaikyti švarią 
bei saugią stovyklavietę.

Kretingiškas ačiū Duliūnų 
šeimai, kuri “Vyčio” sporto 
klubo vardu padovanojo sto
vyklos virtuvei šaldytuvą; Gus 
ir Daliai Rocca už padovano
tus maisto produktus, Vidai 
ir Algiui Kazlauskams už skal
bimo ir džiovinimo mašinas. 
Džiaugėsi stovyklautojai ska
niu šeimininkių iškeptu “ku
geliu”, kai Agota Babickienė, 
gyvenanti Stayneryje, sutiko 
savo name sutarkuot 150 sva
rų bulvių, nes stovyklos tar
kavimo mašina sugedo.

Liekame visada dėkingi lie
tuviškai kalbančių stovyklos 
vyriausiam virėjui policininkui 
Berry Wilkinson, kuris «jau 8 
metai iš eilės kas pavasarį ap
lanko įvairias maisto įmones, 
prašydmas maisto produktų. 
Taip stovykla sutaupo daug 
pinigų, nes išlaidų nemaža.

Nuoširdi padėka Prisikėlimo 
parapijos jaunų šeimų sekcijai 
už $1,000 auką, kuri įgalins 
pirkti naują krosnį virtuvei.

Palyginus su įvairiom kana- 
diškom stovyklom, mūsų sto
vykla net per pusę pigesnė, 
nes nesiekiame pelno.

Smagu matyt, kai kas vasarą 
grįžta jaunimas į “Kretingos” 
stovyklą, užmezga draugystės 
ryšius, su laiku patys tampa 
vadovais ir net komendantais, 
kaip pvz. Matas Stanevičius 
iš Hamiltono. Smagu aplan
kyti net ir stovyklos virtuvę, 
kurioje darbuojasi stovyklau
tojų motinos. Jos kasmet grįž
ta, nes ir virtuvės štabas yra 
gražiai susidraugavęs.

“Kretingos” stovykla pasie
kia savo tikslą, kai jaunimas 
pradeda labiau vertinti savo 
katalikiškumą ir domėtis savo 
lietuviška kilme. Tik tuo bū
du mes pajėgsime išlaikyti 
gyvas lietuviškas parapijas 
bei Bendruomenę.

Iki pasimatymo 1996 m. vasa
rą “Kretingoje”!

Dantų gydytojai

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

Dr. S. DU B! C KAS, d.d.s.

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

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

Šeimos gydytojas, 

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus.' 

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

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

Vienintelis Kanadoje

kviečia keliauti kartu!

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

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

ar remonto klausimus.

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

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

Skambinti bet kuriuo metu 
įstaigos tel. 416 769-1616 

namų 416 532-5893
Nemokamas namų įvertinimas

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

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

IS DKESHER

* 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

GLOBUS

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)

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

Tel: (416) 255-8603 Fax: (416) 255-8220
Darbo laikas:

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

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

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

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

LTD.
Mūsų atstovai:

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

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

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

Narys “Better Business”biuro

Siuntiniai laivu:
1 kubinė pėda-$8.00 plius $15 pristatymas 
arba
1 kg -$1.50 plius $15 pristatymas

Siuntiniai lėktuvu:
1 kg - $5.50 plius $15 pristatymas

Siuntiniai išsiunčiami kas antrą savaite.
Siuntiniai nemuituojami.

UŽSAKOME KELIONES / LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS: nuo $1050
Pervedame pinigus-JAV arba Kanados $ $: 5% plius $15 pristatymas
Pigiausiomis kainomis persiunčiame automobilius ir kitus stambius krovinius į Baltijos šalis. 
Siūlome paruoštus Kanados ir Vakarų Europos šalių produktų maisto siuntinius.

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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IS TO R O N T G> & MONTREAL
Anapilio žinios

— Rudeninė Kapinių lankymo 
diena bus spalio 29, sekmadienį. 
Mišios — Lietuvos kankinių šven
tovėje 3 v.p.p. Autobusas kapinių 
lankymo pamaldoms važiuos nuo' 
Islington požeminių traukinių 
stoties Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekma
dienio rytą važiuos Anapilin į pa
maldas įprasta sekmadienio tvar
ka.

— Pakrikštyta Ričardo ir Dalės 
(Pažerūnaitės) Petronių dukre
lė Kristina-Aleksandra.

— Praeitą sekmadienį Anapily
je buvo pamestas auksinis mote
riškas laikrodis.’ Suradusį pra
šome skambinti parapijos rašti- 
nėn tel. (905) 277-1270.

— Jaunų motinų-audėjų būrelis 
kviečia jungtis naujas nares ir 
dalyvauti kartą per mėnesį vykstan
čiame susirinkime. Prašome 
skambinti Julijai tel. (905) 827- 
8503.

— St. Michael’s College School 
Toronte yra nuo valdžios nepri
klausoma gimnazija, kuri remiasi 
tėvų metiniais mokesčiais ir ba
zilijonų mokytojų pasiaukojimu. 
Tėvams, norintiems kad jų sūnūs 
gautų gerą katalikišką auklėji
mą, verta šia gimnazija susido
mėti. Šį rudenį vėl priimami pra
šymai norintiems stoti į 9-tąjį sky
rių ateinančiais metais. Tuo tiks
lu rengiami du gimnazijos apžiū
rėjimo vakarai (Open House). Pir
masis vakaras bus spalio 26, ket
virtadienį, 7.30 v.v., o antrasis 
— lapkričio 2, ketvirtadienį, 7.30 
v.v. Dėl išsamesnių žinių prašo
me skambinti gimnazijon tel. (416) 
653-3180. Gimnazijos adresas: 
1515 Bathurst Street, Toronto, 
Ontario M5P 3H4.

— Mišios spalio 15, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Kotryną Vasi
liauskienę (50 m. mirties sukak
tis), 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 11 v.r. už a.a. Feliksą Kaspe
ravičių.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, spalio 8, po

pietėje dalyvavo 147 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė: Dangy- 
ra Baliliūnaitė iš Kauno, Benja
minas ir Dalia Siaurusaičiai iš 
Vilniaus. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN val
dybos narė Aldona Biškevičienė.

— LN valdybos posėdis įvyks 
spalio 19, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— LN informacinis susirinki
mas šaukiamas spalio 15, sekma
dienį, 2 v.p.p. Vytauto Didžiojo 
menėje aptarti slaugos namų ir 
LN einamiesiems reikalams.

— Spalio 21 d. įvyks pasilinks
minimo vakaras “Octoberfest” 
“Lokyje” ir Vytauto Didžiojo me
nėje. Stalus galima rezervuoti 
iš anksto. Skambinti V. Drešeriui 
233-3334 arba į LN raštinę 532- 
3311.

— LN moterų būrelio visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
spalio 22, sekmadienį, 2 v.p.p. sek
lyčioje.

— “Lokio” svetainėje muzikinė 
vakaronė — spalio 27, penktadie
nį, 9.30 v.v.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 — M. Daukienė; 
$100 — M. Petersonienė.

Anapilio autoaikštės vajui 
aukojo: $200 — J. J. Zenkevi- 
čiai.

Aukos Kanados lietuvių fondui
MIRUSIEJI, ĮRAŠYTI Į NAUJŲ 
NARIŲ SĄRAŠĄ:
Pakalniškis Boleslovas ........ $ 805
Saunorienė Jadvyga .................  500
Kazickienė Elžbieta..................  110
Šopys Bronius............................. 600
Bartkienė Kazimiera ................  140

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).

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio mėnuo yra skirtas Ro

žinio kalbėjimui pagerbti Jėzaus 
motiną Mariją. Mūsų šventovėje 
Rožinis kalbamas šiokiadieniais 
prieš 8 v.r. Mišias, sekmadieniais 
prieš 8.15 v.r. ir 11.30 v.r. Mišias.

— Pirmos Komunijos pasiruoši
mo pamokos prasidės lapkričio 
mėnesio pradžioje. Vaikučiai, 
sulaukę 7 metų amžiaus, regis
truojami parapijos raštinėje. Jie 
bus ruošiami lietuvių ir (jei bus 
reikalas) anglų kalbomis.

— Pakrikštytas Adomas-Pau- 
lius, Ritos (Vingelytės) ir Lino 
Grybų sūnus.

— Susituokė Algis J. Nausėdas 
ir Rūta M. Jurkutė.

— Parapijoj vykęs vartotų daik
tų ir drabužių išpardavimas at
nešė apie $4,000 pelno. Labda
ros sekcijos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, darbu ir daiktais 
prisidėjusiems prie šio išparda
vimo.

— Kalėdinė mugė, kurią organi
zuoja mūsų parapijos tarybos vi
suomeninė sekcija, vyks lapkričio 
25-26 d.d. didžiojoje parapijos 
salėje. Kviečiami visi, kurie no
rėtų pardavinėti savo rankų dar
bus — dailininkai, drožinėtojai, 
papuošalų dirbėjai, kepėjai, siu
vėjai, menininkai. Mugė vyksta 
šeštadienį, lapkričio 25, nuo 10 
v.r. iki 4 v.p.p. ir sekmadienį, 
lapkričio 26, iki po paskutinių 
Mišių. Suinteresuoti nuomoti pre
kystalį yra prašomi skambinti 
Danai Danaitytei 905 624-3296 
ar Vidai Juzukonytei 416 236-0848. 
Registracijos mokestis už vieną 
stalą $25.

— Mišios spalio 15, sekmadie
nį, 8.15 v.r. — už a.a. Anelę ir Pra
ną Vaserius; 9.15 v.r. — už a.a. Pet
ronėlę Kušlikienę; 10.15 v.r. — 
už a.a. prel. Povilą Pūkį, a.a. Po
vilą ir Mariją Skučus, a.a. Leoną 
ir prel. Bronislovą Barauskus; 
11.30 v.r. už parapiją.

A.a. Vlada Sližienė savo testa
mentu paskyrė “Tėviškės žibu
riams” $10,000. Leidėjai labai 
dėkingi velionei už lietuviš
kai spaudai parodytą dėmesį 
ir dosnumą.

Prisimindami mūsų mielą 
draugą a.a. Algį Jagėlą ir už
jausdami jo šeimą, Aleksandra 
Gylienė, Povilas ir Birutė Gy
liai, Zita Zvirzdienė, Antanas 
ir Aldona Minelgai, Olympia, 
WA, “Tėviškės žiburiams” pa
aukojo $100.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $200 — P. O. Derliūnai, 
S. M. Kniukštos; $100 — A. S. 
Steigvilai, J. Vėgeliai, M. Pe
tersonienė, V. V. Baliūnai (a.a. 
Onos Balionienės XV mir
ties metinių proga). Iš a.a. Vla
dos Sližienės palikimo į Kel
tuvo vajaus sąskaitą įdėta 
$25,000. Iš viso keltuvui yra 
suaukota $40,538.

PADĖKA
Išbuvusi svečiuose gražioje 

Kanadoje visus metus, noriu pa
dėkoti Birutei Dirsienei, savo mar
čiai Ritai už mano globojimą. Ačiū 
Reginai Choromanskytei, jos mo
tinai Marytei ir visiems, kuriuos 
sutikau ir kurie mane taip gražiai 
priėmė.

Su pagarba - L. Mykoliūnienė

Andrašiūnienė Justina............  100
PALIKIMAI:
Kazickienė Elžbieta............. $ 500
Braškys Antanas ....................  5,000

Daugiausia mirusius naujais na
riais įrašoma prisiuntus fondui 
surinktus pinigus laidotuvių metu. 
Tas praktikuojama jau daugelį 
metų. Laidotuvės yra šeimos rei
kalas. Be šeimos ar artimųjų su
tikimo aukos negali būti renka
mos. Dažnai, artimieji suprasdami 
fondo tikslus, pakviečia aukų rin
kėjus.
NAUJI NARIAI ĮNEŠŲ PO $100:

Saplys Ramūnas, Karasiejus Gin
taras, Karasiejūtė Aurelija, Su
valkų kr. sambūris, Armstrong 
Sean, Armstrong Kelly, Navikevi- 
čius Jurgis, A., Dalindienė Valen
tina, Dalinda Povilas, Gedris Vik
toras. Inf.

į Vaikai — mūsų ateitis ir viltis!
" Todėl ir rengiama
♦ KANADOS LIETUVIŲ VAIKŲ ŠVENTĖ
I 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.

Vaikų šventė yra KLB renginys

Kun. Petro Ažubalio stipendi
jų fondas kasmet skiria sti
pendiją jaunuoliui ar jaunuo
lei, studijuojantiems humani
tarinius mokslus ir besireiš- 
kiantiems lietuviškoje veiklo
je. Prašymus iki š.m. lapkri
čio 1 d. siųsti šiuo adresu: Dr. 
A. Kazlauskienė, 128 Dunn 
Street, Oakville, Ont. L6J 3E2, 
Canada. Inf.

Prof. Elvyra Baltinienė iš 
Vlniaus muzikos akademijos, 
Rusų ir Rytų Europos studijų 
centro kvietimu, Toronto Ro- 
barts bibliotekoje, 14-to aukšto 
352 kambaryje, skaitys dvi pa
skaitas. Pirmoji - spalio 13 d., 
1.30-3 v.p.p.; antroji - spalio 
19 d., 7-8.30 v.vak. Abi paskai
tos liečia sovietinės priespau
dos laikotarpį, nušviečiantį 
parinkta dokumentacija. Inf.

Jonas Paslauskas, Lietuvos 
ambasados reikalų patikėtinis 
Otavoje, spalio 3-5 d.d. daly
vavo Toronto Royal York vieš
butyje įvykusioje konferenci
joje ŠAS (NATO) ateities klau
simais. Jo apsilankymo proga 
Lietuvos generalinio konsulo 
Hario Lapo ir Gražinos Lapie
nės namuose J. Paslauskui 
buvo suruoštas susitikimas su 
lietuvių bendruomenės veikė
jais Toronte. Jame pasidalin
ta žiniomis apie reikalų pati
kėtinio darbą bei lūkesčius 
ambasadai steigiant Otavoje. 
Svečią pasveikino gen. konsu
las Lapas ir KLB valdybos pir
mininkas Alg. Vaičiūnas. J. 
Paslauskas išreiškė padėką vi
siems už parodytą dėmesį, tiki
si labiau susipažinti su Kana
dos lietuvių veikla dalyvauda
mas KLB tarybos suvažiavime 
lapkričio mėnesį.

B. Maskeliūnas (Wm. Mas
kell), jau daugelį metų patar
naujantis Toronto lietuviams 
draudų reikaluose, reiškiasi 
anglų kalba spausdinamuose 
laikraščiuose. Jo taiklios pa
stabos, ginančios lietuvių ir 
kanadiečių bei aplamai Lietu
vos ir kitų Baltijos kraštų rei
kalus, spausdinamos pasisa
kymų skyriuose, susilaukia 
abipusio dėmesio, kas paste
bima iš “Tėviškės žiburiams” 
persiunčiamų laikraščių iš
karpų.

IEŠKAU auklės 2 vaikučiams, 
2,5 metų ir 6 mėnesių, 6 dienom 
per savaitę, kuri gyventų mūsų 
namuose. Atlyginimas $185 savai
tei. Skambinti tel. 905 770-8906.

“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.

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)

VALERIJOS ARMONIENĖS
vaikų ir jaunimo dailės studija:

piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, meno pagrindai.
Užsiėmimai vyks nuo lapkričio mėnesio, du kartus 

savaitėje po 1 valandą.

Teirautis telefonu 416 588-4751

ALCjIMANK) 
fotomeno studija 

vestuvės, jubiliejai, šeimos šventės, meniniai 
portretai, peizažai. 

Konsultacijos fotografijos klausimais. 
Telefonas 416 588-4751

Toronto savivaldybės teikia 
pilietines premijas asmenims, 
savo veikla padėjusiems ge
rinti gyvenimo sąlygas šiame 
mieste. “Civic Award of Merit” 
skiriamas nusipelniusiam vei
kėjui, pasižymėjusiam įvairio
se srityse, pvz. kultūroje, po
litikoje, sporte, švietime, ži- 
niasklaidoje bėj religinėje ar
ba mokslinėje plotmėje. Pir
mosios moters,' dalyvavusios 
Toronto miesto taryboje, “Cons
tance E. Hamilton” vardo pre
mija skiriama asmenims, pri
sidėjusiems prie moterų tei
sių pripažinimo. Kitos premi
jos yra William P. Hubbard 
Community & Race Relations 
Award bei Acces Award padė
jusiems žmonėms su negalio
mis. Kandidatų siūlymai pri
imami iki gruodžio 1 d. Nomi
nacijų anketas ir informaci
ją galima gauti skambinant 
416 392-7855.

Nori susirašinėti
Janina Anovlnienė, 45 m. amžiaus 

medicinos sesuo-masažistė, išau
ginusi dvi dukras, pramokusi ang
lų kalbą, norėtų susirašinėti įsi
darbinimo Kanadoje tikslu. Adre
sas: Tilžės g. 39 nr., bt.2, 5400 Šiau
liai, Lietuva.

Paieškojimai
Ieškoma Juozo Žilio, gimusio 

Biržų apskr. Daujėnų valsčiuje, 
Šakarnių kaime, po karo gyvenu
sio Kanadoje (P.O. Box 475, Wawa, 
Ont). Norima sužinoti apie jo 
brolį Povilą, “Klevo” būrio parti
zanų vadą, pasitraukusį į Vaka
rus. Rašyti V. Gedmintui, 2720 E. 
Vina Del Mar Blvd., St. Peters
burg Beach, FL 33706.

ALGIS MEDELIS lapkričio 
pradžioje važiuoja į Lietuvą. Reika
lingi paslaugų kreipkitės telefonu 
1-905-436-9903.

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.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
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

Įvairios žinios
Lenkijos prezidentas Lech Wa- 

lensa, kalbėdamas minėjime, 
kuriuo buvo pažymėtos lenkų 
pergalės prieš bolševikų kariuo
menę 75-osios metinės paprašė 
ukrainiečių, gudų ir lietuvių 
tautas atleidimo, už Lenkijos 
joms padarytas skriaudas.

1920 metų rugpjūčio 15-ąją, 
per Žolinę, Osowo kaime, neto
li Varšuvos, įvyko lemtingas mū
šis, pasukęs lenkų naudai visą 
karo eigą. Dėl sutapimo su Žo
linės švente, tą mūšį lenkai va
dina “stebuklu prie Vyslos”.

Kalbėdamas apie anuos laikus, 
Lenkijos prezidentas Walensa 
priminė maršalo Pilsudskio pa
sirašytą karinę sutartį su to me
to Ukrainos vadovu Simonu Pet
liura. Lenkija nepadėjo, kaip bu
vo žadėjusi, įsitvirtinti nepri
klausomai Ukrainos valstybei, 
o pats Petliura turėjo bėgti iš 
bolševikų užimtos Ukrainos. 
Lenkų kronikininkai užrašė po 
Ukrainos žlugimo Pilsudskio 
ukrainiečiams pasakytus žo
džius: “Ponai, prašau, atleis
kit”. “Tą patį”, — kalbėjo Lech 
Walensa, - šiandien aš, dabar
tinės Lenkijos prezidentas, 
kartoju ukrainiečių, gudų ir 
lietuvių tautoms. Prašau atlei
dimo už šioms tautoms nesuteik
tą pagalbą jų kovose prieš bol
ševikus ir už skriaudas, kurias 
Lenkija joms padarė sudėtingu 
tarpkario laikotarpiu”.

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.

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

KLK Moterų dr-jos Montrealio 
skyrius spalio 1 d. turėjo susirin
kimą Seselių namuose. Susirinki
mą atidarė skyriaus pirm. Geno
vaitė Kudžmienė ir pakvietė su
sirinkimui pirmininkauti Bronę 
Lukoševičienę, sekretoriauti Re
giną Brikienę. Seselė Palmira 
pasidalino mintimis apie seki
mą Kristumi. Apie draugijos re
miamus “Vaiko tėviškės namus” 
kalbėjo Danutė Staškevičienė ir 
Elena Bernotienė. Trumpai apie 
gyvenimą ir pensijas Lietuvoje 
kalbėjo viešnia iš ten Emilija 
Šiukščiuvienė. Einamuose reika
luose numatyta Mišios draugijos 
intencija gruodžio 10 d. ir Vely
kų stalas per Atvelykį. Susirin
kimui pasibaigus, svečiai ir na
rės vaišinosi sumuštiniais, pyra
gais ir kava.

Rugsėjo pabaigoje bemiegan
čius palapinėse prie Louise ežero 
Rocky Mountains užpuolė pilkasis 
lokys (grizzly). Nukentėjo šeši

O) LITAS
■ Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8 

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

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

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Aukojo ‘'Tėviškės žiburiams”
$100 - G. Sakus; $85 - V. Slotkus; 

$70 - B. Baltrušaitis; $50 - F. Šo- 
pienė, E. Keburis, V. S. Paulionis, 
A. Ambraška; $25 - L. A. Čepas; 
$20 - S. Prekeris, R. Nickuvienė, 
A. Žebertavičius, J. Astas; $15 - J. 
Pakalka; $10- P. Baltuonis, G. Ka
rosas, E. Slatkauskas; $5-A. Budzi- 
nauskas, Z. Malo, S. Pranckevičius, 
J. Venckus, V. Jomantas, K. Megne.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$70 - L. Vaitonis, kun. M. Kirki

las; $60 - A. Cibas, J. Ardys, S. Ši- 
/moliūnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$50 - J. Danaitis, J. Lasys- 

Kuras, S. Rajeckas, J. Vaidotas, J. 
Kavaliūnas, L. Balaišis, J. Aukš
taitis, D. Mitkienė, A. Radžiūnas, 
S. Vashkys, S. Pociulis, A. Balčy
tis, S. Kazlauskas, V. Gustainis, 

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

šeštadieniais 9 V.r.— 4 V.p.p.
Garantuojame greitą, pigą ir patikimą .

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

MŪSŲ KAINOS TORONTE: 
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $7.50 plius $14 pristatymas

arba
1 kg $1.49 plius $14 pristatymas

Persiuntimas lėktuvu:
I 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.

iškylautojai. Kaip Montrealio “The 
Gazette” rugsėjo 28 d. laidoje pra
neša, tarp nukentėjusių buvo ir 
du lietuviai iš Memmengen, Vo
kietijos. Tai Tanya Aberle-Povi- 
lavičius, 25 m. amžiaus architek
tūros studentė ir jos brolis Algis, 
21 m. amžiaus. Tanya buvo šiek 
tiek apdraskyta, o Algiui reikėjo 
1300 susiuvimų nugaroj, kojose, 
rankose ir galvoje.

Donatas Baltrukonis padova
nojo didelę palmę Aušros Vartų 
parapijai. Dabar palmė gražiai 
puošia šventovės presbiteriją.

Vedyboms ruošiasi Donna Kra- 
sowski ir Michel Vazquez. Donna 
yra Alvyros Krasowski-Sveikaus- 
kaitės duktė.

a.a. Stasys (Stan) Rimeikis, 68 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo 24 d. Iš Auš
ros Vartų šventovės rugsėjo 28 d. 
palaidotas Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi žmona, duktė, 
du sūnūs, dvi dukraitės, giminės 
ir bičiuliai čia ir Lietuvoje. B.S.

V. Sherksnis, A. Stepaitis, J. Virp
ša, O. Skėrius, S. Fįdleris, L. Bal
tušis, J. Mikalauskas, P. Dunderas, 
P. Aras, S. Egan, G. Dagys, A. Štuo- 
pis, B. Jacka, J. Janušas, J. Čer- 
vinskas, S. Markus, V. Gražulis, A. 
Ambraška, P. Markuškis, B. Luko
šius, J. Petrauskas, F. Kairys, R. 
Dūda, V. Bliuvas, E. Kazlauskas, P. 
Juodaitis, E. Gocentas, L. V. Pet- 
rušaitis, L Tauteras, V. Kukorai- 
tis, R. Kuprevičius, J. Katkauskas, 
B. Pangonis, V. Jokubauskas, V. 
Kutkus, A. R. Pavasaris.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė: A. Rimkus, P. Kal
pokas, S. Ramanauskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame gar
bės bei rėmėjo prenumeratoriams 
ir visiems, kurie, siųsdami regu- 
liarą prenumeratą, prideda ir auką.


