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Vėlinės - dviguba šventė
Lapams krintant susirenkame prisiminti mirusiųjų. 

Tai šventė, ryškiau jungianti gyvuosius ir jau amžinybėn 
iškeliavusius. Tam tikra prasme ir tie, ir tie sudaro vieną 
visumą, nes be vienų nebūtų buvusių kitų.

V
AIKAI lanko tėvų kapus, juos puošia, prižiūri, už
dega žvakutes, pasimeldžia. Tokia jungtis yra aki
vaizdus amžinybės liudijimas, tarsi susiliejimas 
su ta Būtimi, kuriai nebuvo pradžios, nebus nė pabaigos. 

Tai kažkas didingo ir švento, įprasminančio ir trumpalai
kį žmogaus gyvenimą. Ne visi vienodai į amžinybės sąvo
ką gilinasi, bet visi žino ir jaučia, kad trumpalaikė būtis 
negali atsakyti į amžinuosius egzistencijos ir gyvenimo 
sąrangos klausimus. Vertinant tokią ir panašią mintį, 
lengviau ir maldos žodžius už mirusiuosius ištarti. Tie 
žodžiai tada savo reikšme pakyla virš papročio ir tradici
jos, kuriose dažnai menkėja esmė, užgožiama įvairių sim
bolių ir pačių žmonių sugalvotų priedų ir puošmenų. Tik
roji jungtis su mirusiaisiais turi kilti iš esminių šaltinių, 
ir joks dirbtinumas, nors ir gražiausias, šito pakeisti ar 
atstoti negali. Todėl malda ir atrama į religines apraiš
kas palengvina ne tik suprasti, bet ir jausti būties pras
mę amžinybės požiūriu. Dažnai betgi nėra lengva susi
telkti ir stovint prie antkapio apmąstyti kiekvieno žmo
gaus gyvenimą ištinkančios didžiosios permainos vaizdi
nius. Tam reikia ne vienkartinio momento, ne kokios ats
kiros dienos ar valandos, bet nuolatinio mąstymo. Miru
siųjų prisiminimui skirta diena - Vėlinės visiems turėtų 
būti vis pasikartojančiu paskatinimu orientuotis tokio 
mąstymo linkme, o ne vien tik diena, kuriai praėjus galė
tume tarti: atlikta metinė pareiga, atšvęsta šventė.
TT IETUVIŲ Vėlinės per ilgus priespaudos ir nesibai

giančios už laisvę kovos dešimtmečius įgavo dar ir 
1 J gilią tautinę prasmę. Tai diena, kuri daugelį kartų 

dvasia jungė ne tik gyvuosius su mirusiaisiais, bet ir gy
vuosius su gyvaisiais, kai tos jungties ir vienybės labai 
reikėdavo ir kai jos niekaip kitaip išoriniu būdu nebūda
vo galima išreikšti. Net ir sunkiausiomis ateistinio soviet
mečio dienomis uždegtos žvakelės ant tautos didvyrių 
kapų Vėlinių vakarą tyliai kiekvienam tardavo padrąsi
nimo žodžius, simboliškai skleidė vilties šviesulius, be 
kurių priespaudų ūkanose būtų buvę sunku išsilaikyti. 
Religinis pagrindas tautinio sąmoningumo stiprėjime 
jau nuo senų laikų buvo tas, kuriuo tauta labiausiai pusi* 
tikėjo. Net šiandien, kai Lietuva vėl atstačiusi nepriklau
somybę žengia įvairių krypčių laisvais keliais, - daugu
ma pasisako už randamą atramą tikinčiųjų bendruome
nėse. Vėlinių proga tenka ir apie tai pagalvoti, padaryti 
atitinkamas išvadas. Šiandieninė Lietuva savo išvaizda 
vėl tampa kryžių ir Rūpintojėlių šalimi. Nuotaikai ir kryp
čiai aplinka labai gera. Telieka ja naudotis, derinti iš
orines išraiškas su vidiniais nusiteikimais, kuriuos, pri
sipažinkime, tarpais gal ir per stipriai veikia laikinumu 
grindžiama mąstysena. Jau vien iš to kyla nepaprastai 
daug sunkiai sprendžiamų problemų, nes daiktai gana 
lengvai ima viršų, ir žmogus, likęs apačioje, šnairuoja į 
kitą tokį patį, save pateisindamas, o kaimyną nuteisda- 
mas. Vėlinių žvakutės liepsna turėtų ne tik "Šviesti, bet 
ir atšildyti dvasinį gruodą. Vieną kartą pradžia turi būti. 
Tegu ji būna šiandien. Artėjimas prie didžiųjų vertybių 
gyvenimo nesugadins-jį tik palengvins. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Nauja Kanados NDP vadovė
Kanados socialistų Naujųjų 

demokratų partijos (NDP) nau
jo vado rinkimuose Otavoje 
dalyvavo pusantro tūkstančio 
atstovų spalio viduryje. Jų 
laukė atsistatydinančios da
bartinės vadovės Audrey Mc
Laughlin pakeitimas. Ji buvo 
pirmoji moteris, šioms parei
goms išrinkta 1989 m., kai NDP 
socialistai Kanados parlamen
te turėjo 43 narius. Po 1993 m. 
rinkimų jų liko tik devyni, ne
tekę net ir partijos teisių par
lamente. Mat partinėms tei
sėms išsaugoti reikia minima
laus tuzino narių skaičiaus.

Kanados NDP socialistai va
dui rinkti dabar jau yra pakei
tę taisykles. Pirmiausia kandi
datai turi varžytis dėl visų Ka
nados NDP socialistų pritari
mo. Tik tada didžiausią rėmė
jų nuošimtį turintys tampa ofi
cialiais kandidatais vado rin
kimams skirtame NDP atstovų 
suvažiavime. Šį kartą tokias 
oficialias kandidatūras pa
skelbė: Svend Robinson - NDP 
atstovas Kanados parlamente 
iš Britų Kolumbijos, saskače- 
vanietis Lorn Nystrom - buvęs 
NDP atstovas Kanados parla
mente ir Alexa McDonough - 
ilgametė Naujosios Škotijos 
NDP vadovė.

Silpniausia visų NDP įvadi
niame vajuje buvo trečiąją 
vietą su 15% rėmėjų užėmusi 
A. McDonough. Pirmoji vieta 
teko S. Robinsonui, antroji - 
L. Nystromui. Oficialiame NDP 
atstovų suvažiavime vadui 
rinkti betgi paaiškėjo, kad 

tas įvadinis vajus kandidatų 
populiarumui patikrinti netu
ri jokios reikšmės. Mat jau pir
majame balsavime II vieton iš
kopė A. McDonough, tik 89 bal
sais pralaiminti S. Robinso
nui, III vieton 52 balsais nu
stumiant! L. Nystromą. Tada ir 
paaiškėjo, kad tokia taktika 
oficialieji NDP atstovai no
rėjo sustabdyti į vadus besi
veržiantį Kanados parlamento 
narį S. Robinsoną, viešai pri
sipažinusi, kad jis yra homo
seksualas, ginantis jų ir ho
moseksualių teises.

Visiems buvo aišku, kad ant
rajame balsavime A. McDo
nough gaus jame jau nedaly
vausiančio L. Nystrono bal
sus. Su jais ji užims pirmąją 
vietą ir taps naująją Kanados 
NDP socialistų vadove. S. Ro
binsonas, supratęs prieš jį 
nukreiptą tokią taktiką, taip 
pat jai pasiūlė savo rėmėjų 
balsus. Antrojo balsavimo bu
vo atsisakyta, paskelbus, kad 
vienbalsiu visų atstovų nuta
rimu naująja Kanados NDP 
socialistų vadove yra išrink
ta Alexa McDonough. Jos lau
kia sunkus Kanados NDP so
cialistų politinio populiaru
mo atstatymas. Mat naujoji 
Kanados NDP vadovė nėra 
parlamento narė, neturi parla
mentinės patirties ir nemoka 
prancūzų kalbos.

Ontario konservatorių prem
jeras Mike Harris, tęsdamas 
rinkėjams pažadėtus sveiko 
proto revoliucijos planus lė-

(Nukelta į 9-tą psl.)

VAIZDAI IŠ KANADOS LIETUVIŲ VAIKŲ ŠVENTĖS, įvykusios 1995 m. spalio 14-15 d.d. Anapilio sodyboje, 
Mississaugoje, Ontario. Viršuj kairėje spektaklyje “Rudnosiuko stebuklinga kelionė” Rudnosiuką palydi gamtos 
draugų būrys; dešinėje - dainininkių pasirodymas. Apačioje kairėje - berniukai, koncertinę dalį papildę muziki
niais barškalais; dešinėje - kanklininkės paryškina lietuvišką nuotaiką Nuotr. Vyt. Tamulaičio

Kanados lietuvių vaikų šventė
Reikšmingas trečiosios išeivių kartos pasirodymas, teikiantis naujų vilčių lietuvybės išlaikymo 
rūpesčiuose. Keturi šimtai vaikų žaidė, dainavo, reiškėsi varžybose, linksminosi ir meldėsi. Dar ne visi 
šį kartą dalyvavo, bet pradžia padaryta. Vertinimo balsai aiškūs: daugiau panašių dienų ir renginių

Jau prabėgo pusketvirtų 
metų nuo Kanados lietuvių 
bendruomenės kultūros ir 
švietimo darbuotojų suvažia
vimo, kuriame tam tikra Sim
bolika, o kartu ir papras
čiausiu susirūpinimu iškilo 
šūkis, daugiau gal konkretus 
klausimas, pavirtęs jungian
čia gija, per visą tą suėjimą 
nusidriekęs ir suvažiavimo 
darbų leidinyje atspaustas 
“2001-ieji ir mes”. Klausimas 
išjudino visus, nenutilo tą 
paskutinę suvažiavimo valan
dą. Ir dabar dar jo nebegali
ma nei atšaukti, nei pamiršti. 
Didysis rūpestis daugiausia 
palietė išeivijoje užaugusius 
tėvus, kurie labai laiku sukru
to dairytis ir klausinėti, kas 
bus su jų vaikais?

Apie išeivijos ateitį apla
mai vis smarkiau įsibėgėta 
kalbėti, daugiau rašyti, dau
giau ir džiaugtis, kai trečio
ji karta stojasi šalia tėvo, se
nelio eiti tuo pačiu lietuviš
ku keliu. Vienas toks gana aki
vaizdus reginys buvo Kanados 
lietuvių vaikų šventė 1995 m. 
spalio 14-15 d.d. Anapilio so
dyboje, Mississaugoje, Ont.

Skruzdėlynas pamiškėje
Nešaltas, bet lietingas šeš

tadienio rytmetis ne vienam 
švente susidomėjusiam svečiui 
galėjo kelti abejonę - kiek gi 
tokiam orui esant suvažiuos? 
O suvažiavo. Prisipildė kone 
visa didžiulė Anapilio auto- 
aikštė. Artėjant prie pastato, 
iš didžiosios salės sklido vie
nodai plaukiantis ūžesys. Reiš
kia - pasisekė. Tai patvirtino 
ir sutinkamų rengėjų šypsenos 
ir įtemptas bėginėjimas tartum 
norint visus apglėbti. Bet to
kių ilgų rankų niekas neturi. 
Teko lakstyti - tai šio, tai to 
vis dar reikėjo, gal ko trūko, 
gal kas netaip padaryta ar 
pranešta. Vėl vienas aiškus 
vadovų kantrybės bandymas.

O vaikų, vaikų! Sako, apie 
400 sugužėjo erdvion salėn 
įdomių uždavinių “Rodom-da- 
rom” atlikti. Ir ko ten nebuvo! 
Pamiškėje (didžiulė dekora
cija, ištempta per visą sceną)- 
tikras skruzdėlynas. Čia, žiū
rėk, keli vaikai, apklaupę ant 
grindų patiestą ilgą popie
riaus juostą, kas ką sumanė 
teptukais piešė, rašė, brau
kė. Dygo vardai, ženklai, išni
ro paslaptingi abstraktai. Du 
vadovai prižiūrėjo, kad viskas 
tvarkingai vyktų. Jie buvo tie 
gerieji dėdės, kurie antspau
davo knygutes, dalino dovanė
les. Ten toliau su vadovais ir 

geraisiais prižiūrėtojais ki
tos stotelės kitiems užsiėmi
mams. Daugiau kaip 20 tokių 
vietų, per kujjlas vaikai labai 
entuziastingi!-įjo dK ėjo, atli
kus skirtus uždavinius, rinko 
antspaudus, bėrė dovanėles į 
gražius krepšelius su užrašu 
“Vaikų šventė”. Būriavosi su 
draugais, kalbino iš kitur at
vykusius, čiulpė saldainius, 
gurkšnojo sultis, kramtė gu
mas. Kažkas panašaus į tai, 
kas tokio amžiaus vaikams 
tikrai patinka. Ir todėl niekaip 
kitaip ar geriau šito suėjimo 
nebūtų galima pavadinti kaip 
Vaikų šventė. Vaikai tai tik
riausiai jautė ir vertino. Tai 
lyg koks milžiniškas kažkieno 
gimtadinis, kai vaikai jaučia
si laimingi, apdovanoti ir dė
mesio centre. O gal tai jau ir 
yra gimtadienis? Tik ne asme
ninis, ne kalendorinis. Gal tai 
jau pačios naujausios išeivi
jos kartos gimtadienis, nuo 
kurio prasidės augimas, ir ne
trukus stiprės rankos imti 
“arklą, knygą, lyrą ir eiti 
Lietuvos keliu”. Duok, Dieve.

Talentai, premijos, vakaronė
Prie Rudnosienės virtuvės 

Anapilio parapijos salėje visą 
laiką stovėjo ilga nusidrie
kusi išalkusių ar smaguriauti 
pasiruošusių eilė. Visus pa
maitino J. Gurklienės lietuviš
kos kulinarijos skanumynai, 
troškulius ramino ir nuotaikas 
prižiūrėjo įvairūs gėrimėliai. 
Pasisotinus ir atsigaivinus bu
vo smagiau ir popietinę prog
ramą sekti, kai Raseinių Mag
delė (Virginija Našlėnienė) 
pristatinėjo geriausius iš ge
riausių - talentingus ir darbš
čius skaitovus, muzikus, dekla
matorius, įtemptą ir jautrią 
iškilmę baigiant mažuoju kon
certėliu: skambėjo dainelės 
ir kanklės. Buvo pranešta, kad 
šį muzikinį pasirodymą paruo
šė Ž. Janeliūnienė ir D. Radtke.

Vakare visi įspūdžiai ir nuo
vargiai subyrėjo “Pasakoje 
apie Rudnosiuką ir jo drau
gus”, kur vėl Raseinių Magde
lė kaip kibirkštis visus užde
gė dainai, šokiui, rateliams, 
trenkiant Teodoro Pabrėžos 
“kaimo kapelai”, visą smagią 
vakaronę tvarkant Ingai Pi- 
vofiūtei ir kitiems linksmiems 
talkininkams. Sunku net buvo 
pamatyti, kas dalyvavo, kas 
ne; kas šoko, kas dainavo; kas 
kaip kitaip jungėsi ir linksmi
nosi. Viskas tik ūžė, mirgėjo, 
sukosi. Galima spėti, kad po 
tos dienos, atėjus poilsio me
tui - vaikai į lovas krito “negy

vi”, o tėvai ilgai neužmigo...
Ačiū už tikrovę ir pasaką

Sekmadienis dar vis lietin
gas, neleidžiantis padrykai 
sukinėtis prie pastatų. Pir
masis susitelkimas - Mišios 
Lietuvos kankinių šventovė
je. Ji pilna, net stovinčių ne
mažai. Grupavosi prie vargo
nų vaikų choreliai, kai kurie 
net gražiomis uniformomis. 
Prie jų stovėjo muzikės vado
vės D. Viskontienė ir N. Be- 
notienė. Čia pat jau vargonuo
ti pasiruošęs muz. J. Govėdas. 
Jau aišku - pamaldos ne eili
nės. Džiaugsmingai giesmei 
skambant, su procesija prie 
altoriaus atėjo du jauniausi 
Toronto lietuvių kunigai Vy
tautas Volertas ir Edis Putri
mas, tuoj pat vaikams sklei
dęs pluoštus vaizdingų min
čių, visa praplėtęs per pamoks
lą, pridėjęs ir po Mišių - apie 
tikėjimo ir šios šventės pras
mę, apie dėkingumą Dievui ir 
vienas kitam. Giedojo vaikai 
ir tėvai, žiūrėdami į specia
liai paruoštas knygeles. Ilgos 
eilės slinko prie Šv. Komuni
jos - iškilmingumas jungėsi 
į vieną bendrą maldą ir pra
šymą, kad Visagalis padėtų 
įgyvendinti šventės šūkį “Vai
kai - mūsų ateitis ir viltis”. 
Po Mišių vaikai skubėjo repe
ticijom Artėjo didžioji šven
tės užsklanda — spektaklis 
“Rudnosiuko stebuklinga ke
lionė”.

Nameliai mano brangūs
Įvairiaspalvė pynė daugelį 

žiūrovų nustebino, nudžiugi
no, kai kuriuos gal ir sujaudi
no. Scena nebebuvo panaši į 
įprastą matyti. Prieš akis at
sivėrė kažkokia pasaka - vai
kai padalinti per du aukštus, 
vieni ten aukštai už spalvin
gų langų langelių, kiti apačioj 
arčiau rampos. Viskas užpildy
ta, rodos, ten jau nė uodas no
sies neįkištų. Kiek ten tų vai
kų buvo, turbūt tik vieni jų va
dovai žinojo. Išspausdintoje 
programoje vien tik vyriausių 
veikėjų 40. O kur dar jungti
niai chorai iš Klivlando, Ota
vos, Londono, Toronto. Didin
ga ir įspūdinga! Štai kad ir tas 
kairėje pastatytas didžiulis 
medis ir kalbantis (Mykolas 
Slapšys), ir geltonomis akimis 
vis po sceną ir salę pasidai
rantis. Ne juokai nei mažiems, 
nei didesniems. Pasaka virsta 
tikrove, kai kažkur sugriau
džia, sudreba mėlyni ir žali 
langai, kuriuose tai vienur, tai

(Nukelta į 3-čią psl.)

Prezidentas lankėsi Suomijoje
Lietuvos prezidentas Algir

das Brazauskas spalio 13-15 
d.d. lankėsi Suomijoje, pra
neša ELTA. Pokalbiuose su 
prezidentu Martti Ahtisaari 
ir jo vadovaujama delegaci
ja buvo pasitarta įvairiais 
klausimais: užsienio politi
kos, santykių su Rusija, ŠAS 
(NATO) plėtimo bei stojimo į 
Europos sąjungą. Taip pat bu
vo kalbėta apie galimas Suo
mijos investicijas, ypač pra
monės ir transporto plėtojimo 
srityse. Prezidentas Brazaus
kas susitiko ir su didesnių 
Suomijos firmų vadovais, pvz. 
“Neste”, kuri Lietuvoje turi 
naftos produktų pardavimo 
tinklą.

JTO sukaktuvinė konferencija
Vilniuje spalio 17-18 d.d. 

įvyko konferencija, kurią su
rengė Jungtinių Tautų organi
zacijos 50-mečio minėjimo 
Lietuvoje komitetas ir užsie
nio reikalų ministerija, skel
bia “Lietuvos aidas”. Konfe
renciją tema “Lietuvos daly
vavimas JTO veikloje” atida
rė užsienio reikalų ministe- 
ris Povilas Gylys. Sveikini
mo žodį tarė 60 metų Lietuvai 
atstovavęs JAV ir Prancūzijo
je Stasys Bačkis, apžvelgda
mas JT įsteigimą ir Lietuvos 
kelią į narystę. Lietuvos am
basadorius Jungtinėse Tauto
se Oskaras Jusys kalbėjo apie 
šios narystės reikšmę Lietu
vai, jai suteikiant visų narių 
pripažinimą ir galimybės išsi
reikšti tarptautinėje plotmė
je, pabrėžė kaip svarbus yra 
dalyvavimas Danijos taikos 
palaikymo pajėgų sudėtyje. 
Jis taip pat paminėjo, kad JT, 
švenčiančios 50 metų veiklos 
sukaktį, turi ir finansinių sun
kumų. Kituose pranešimuose 
buvo apibūdinta JT istorija, 
žmogaus teisių apsauga, kultū
ros, mokslo, studijų proble
mos, JT vystymo programos 
veikla Lietuvoje.

Spalio 22 d. Niujorke prasi
dėjo Jungtinių Tautų visu
mos iškilmingasis 50-mečio 
posėdis - minėjimas, praneša 
Lietuvos Nuolatinė misija 
Jungtinėse Tautose.

Narystė ES reikalaus darbo
BNS rašo, kad Lietuvos de

legacijos Vakarų Europos są
jungoje (VES) vadovas, seimo 
užsienio reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas A. Gri
cius padarė pranešimą apie 
VES parlamentinių ryšių ko
miteto posėdį, įvykusį Atėnuo
se spalio antrą savaitę. Jo nuo
mone, Lietuva turi siekti kuo 
greičiau tapti VES nare, “nes 
šios organizacijos teikiamos 
saugumo garantijos beveik ne
siskiria nuo NATO teikiamų 
garantijų”. Susitikimai su 
Graikijos parlamentarais, už
sienio reikalų, gynybos bei 
Europos reikalų komitetų na
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“Savo gyvenime parašysiu šimtą knygų”

riais parodė, kad Pietų Euro
pos valstybės nėra nusiteiku
sios priimti naujų narių į Eu
ropos sąjungą. A. Gricius pa
brėžė, jog reikia sustiprinti 
užsienio reikalų ambasados 
prie ES darbą šioje srityje.

Patarėjas Japonijoje
Lietuvos prezidento pata

rėjas užsienio politikos klau
simais, ambasadorius Justas 
Paleckis, lankėsi Japonijoje 
spalio antrąją savaitę to kraš
to užsienio reikalų ministe
rijos kvietimu, skelbia ELTA. 
Grįžęs jis pranešė, kad Japo
nija priėmė principinį spren
dimą įsteigti ambasadą Lietu
voje, nors teks dar laukti Ja
ponijos seimo patvirtinimo 
bei lėšų paskyrimo ir versli
ninkų pritarimo. Šiais metais 
Japonija žada atsiųsti delega
ciją, kuri ištirs ekonominio 
bendradarbiavimo su Lietuva 
galimybes.

Nauja lenkų organizacija
RFE/RL žiniomis, Vilniuje 

spalio 14 d. buvo įsteigta nau
ja visuomeninė organizacija, 
“Lietuvos lenkų kongresas”. 
Vienas steigėjų, buv. Aukš
čiausiosios tarybos narys 
Czeslaw Okinczyc, sakė, kad 
šios organizacijos tikslas nė
ra rengti politinių protestų, 
bet pozityviai bendradarbiau
ti su valdžia, ir dėl to ji bus 
skirtinga nuo Lietuvos lenkų 
sąjungos. LLK programos ta- 
rybon taip pat įstojo seimo 
nafy^Aitar Plukjžto.

Grįžo taikdariai
Spalio 17 d. į Lietuvą grįžo 

trečiojo Lietuvos taikdarių 
būrio (LITPLAT-3) kariai po 
dviejų mėnesių taikos palai
kymo misijos Kroatijoje, pra
neša OMRI. Ši Danijos vado
vaujama misija turėjo tęstis 
6 mėnesius, bet buvo nutrauk
ta JT sprendimu. Užsienio rei
kalų ministerijos tarptautinių 
ryšių skyriaus pareigūno P. 
Malakausko nuomone, šis da
linys nebebus siunčiamas at
gal į buv. Jugoslaviją.

Vilnius skoloje
Kaip rašo ELTA, Vilniaus 

sveikatos ir švietimo įstaigos 
skolingos 20.3 milijono litų 
(apie 5 milijonus dolerių) 
energetikos tiekėjams. Savi
valdybė padavė prašymą vy
riausybei leisti atidėti sko
lų mokėjimą iki kitų metų vi
durio ir nenutraukti šilumos 
tiekimo. Vilniaus 1995 m. 
biudžeto neužtenka nė pusei 
savivaldybės minimalių po
reikių. Buvo sumokėtos pra
ėjusių metų skolos, iš kurių 
9.4 milijono litų sumą sudarė 
šilumos tiekimas. Daugiau 
kaip 20.5 milijono litų yra 
reikalingi sumokėti biudžeti
nių įstaigų darbo užmokesčiui 
ir kitoms išmokoms, kurias 
vyriausybė ne kartą kėlė, bet 
joms lėšų neskyrė. RSJ
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Oi reikia naujo Valančiaus!
Alkoholizmas Lietuvoje yra pasiekęs aliarmuojantį laipsnį. Caro 

okupacijos laikais nuo alkoholio grėsmės gelbėjo vyskupas 
Motiejus Valančius. Kas išgelbės dabar?

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Visi žino alkoholio kaip 
svaigalo reikšmę. Deja, yra 
kraštų, kur jo vartojimas yra 
peržengęs ribas. Alkoholikų 
yra nemažai ir Amerikoje, ta
čiau jo vartojimas čia nė
ra pasiekęs aliarmuojančio 
laipsnio.

Gauname laiškų iš Lietuvos 
ir paskaitome jų spaudoje, 
kur pateikta gydytojų statis
tika yra aliarmuojanti. Per 
pastaruosius trejus metus Lie
tuvoje alkoholizmas didėjo. 
Oficialiai žinomų alkoholikų 
yra 70,000, bet Narkologijos 
centro vyr. gydytojas Emilis 
Subata sako, jog tikrasis skai
čius dešimteriopai didesnis.

1989 m. nuo lėtinio alkoho
lizmo mirė 201 asmuo, o 1994 — 
749. Nuo alkoholinės kepenų 
cirozės prieš šešerius metus 
mirė 29, o 1994 m. — 229 žmo
nės. Alkoholinių psichozių 
per tą laiką padaugėjo 6 kar
tus. Padaugėjo nusikaltimų, 
kuriuos padaro girti asmenys. 
Tokių nusikaltimų, palyginus 
su bendru nusikaltimų skai
čiumi, per 1991-1994 m. padau
gėjo nuo 35% iki 65%, girtų ir 
niekur nedirbančių asmenų 
padarytų nusikaltimų — nuo 
9% iki 20%. Neblaivūs paaug
liai įvykdė 3 iš kiekvieno sep
tyneto žmogžudysčių, 16 iš 26 
išžaginimų, 17 iš 37 apiplėši
mų.

Alkoholizmo plitimas susi
jęs su savižudybių daugėjimu 
ir amžiaus vidurkio trumpėji
mu. 1988 m. vidutinis žmonių 
amžius Lietuvoje buvo 72.4 m., 
1994 m. — 68.7 m. Vyrų viduti
nis amžius sumažėjo nuo 67.7 
iki 62.8 m.

Girti žmonės dažnai žūsta 
gaisruose, paskęsta, suserga 
plaučių uždegimu, gauna šir
dies smūgius, smegenų prie
puolius. Tūkstančiai žmonių 
praranda darbą, namus, šei
mą.

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).

Narkologijos centro vyr. gy
dytojas E. Subata sako, jog 
90% žmonių išgeria. 5% nege
ria dėl sveikatos, kiti 5% — iš 
įsitikinimo. Sveikas žmogus 
geria taip, kad sau nekenktų.

Nėra Lietuvoje šeimos, ne
paliestos alkoholizmo — tei
gia mokyklų psichologė Laima 
Bulotaitė, dirbusi paauglių 
narkologijos kabinete. Gerti 
pradedama mokykloje. Tai 
patvirtina ir tyrimų duome
nys. 95% Kauno abiturientų 
ir 91% abiturienčių vartojo 
alkoholį.

Socialinės bei psichologi
nės reabilitacijos įstaigoje 
dabar yra daugiau kaip 200 
žmonių. Tai ne medicinos 
įstaiga. Ten žmonės atskirti 
nuo visuomenės. Juos čia at
siunčia teismas už adminis
tracinius pažeidimus.

Baigiant reikėtų pažymėti 
ir vieno “TŽ” skaitytojo iš 
Lietuvos laišką, kuriame jis 
sako: einant Vilniaus gatvė
mis, kas keli žingsniai kavi
nė, baras, aludė, restoranas. 
Čia ir pagalvoji: kaip jie visi 
išsilaiko? O juk nuolat girdi: 
skurdas, vargas, badas. Daugy
bė elgetų. Čia ir vėl tenka žiū
rėti: kurio nosis mėlyna, o ku
riuos iš tikrųjų reikia šelpti. 
Prieš keletą metų Vilniuje, 
kiek pavaikščiojus, buvo gali
ma užeiti į kokią valgyklėlę ir 
pavalgyti. O dabar į bet kokią 
užeigą užėjus valgyti apetitas 
prapuls, nes ten jau ne valgyk
la ar arbatinė, o “latraunė”. 
Nerasi tokios vietelės, kur ne
būtų pilstomas įvairiausių rū
šių alkoholis. Sėdi tenai ap
šepę, apsiblausę girtuokliai. 
Alkoholis — baisiausias gink
las mūsų priešų rankose — tę
sia savo laišką A. Kūjelis iš 
Lietuvos. Tie jo žodžiai pa
tvirtina ir mūsų skaitytą gau
namą spaudą iš Lietuvos.

Alkoholizmo pragaras Lie
tuvoje turėtų būti sustabdy
tas. Šia liga sergančiuosius, 
kur jie begyventų, turėtų pa
dėti gydyti ir valstybė. Su 
krašte augančia ekonomine 
gerove turėtų sumažėti ir al
koholio vartojimas. Ekono
miškai turtingesni kraštai ne
turi tokio laipsnio alkoholiz
mo, kuris siaučia Lietuvoje. 
Tik žmonių gerovė, dvasinis 
stovis ir pasiryžimas blaiviai 
gyventi turės teigiamos įtakos, 
Lietuvai atgavus pilną ekono
minę laisvę ir ūkinę gerovę.

VILIUS BRAŽĖNAS
Sakoma, jog padovanotam 

arkliui į dantis nežiūrima. Vie
nok šiais laikais verta gerokai 
pražiodyti neaiškius, iš kažkur 
Lietuvoje atsiradusius gerada
rius “arklius”. Istorija moko, 
jog trojėnai būtų protingai pa
darę apžiūrėdami iš visų galų 
graikų jiems padovanotą me
dinį arklį, prieš įvelkant jį į 
savos pilies kiemą.

“TŽ” - 1995.VIII.29 buvo iš
spausdintas RSJ pasirašytas 
straipsnis “Kas tas labdarin
gasis Soros?” Parašytas re
miantis “Time” žurnalo (lie
pos 10 d.) straipsniu. Reiškia 
G. Soros yra dėmesio verta as
menybė. Mums apie jį žinotina 
ypač todėl, kad vis dažniau 
girdime, jog jis, per savo “At
viros Lietuvos fondą” (per 
įspūdingą finansavimą) vie
naip ar kitaip įtaigoja Lietu
vos politikos ir kultūros kryptį.

Apie George Soros esu rašęs 
“Dirvoje”, atsiliepdamas į Al
gimanto Banelio straipsnį, su
kėlusį eilę neatsakytų klau
simų. Apie jį rašiau “Dienovi
dyje” ir “Tremtinyje,” komen
tuodamas Soros “Atviros Lie
tuvos fondo” remtą Z. Brzezins- 
kio vizitą Lietuvoje. Be to, jo 
fondas dažnai minimas ir šiaip 
mūsų spaudoje, nei nebandant 
pažvelgti, kas už to viso sle
piasi.

Savo rašiniuose esu nurodęs 
galimybę, jog George Soros yra 
Vakarų globalistų įnagis ati
tinkamai palenkti kritiškų 
valstybių viešąją nuomonę 
prieš “nacionalizmą”. Tokią 
mintį įtaigojo pirmiausia (net 
24 puslapių!) straipsnis “Pa
saulis pagal Soros” kairios 
linkmės JAV žurnale “The New 
Yorker”. (1995.1.23) Ten gan 
tiesiai keliama mintis, jog So
ros fondas nupirkęs Ukrainos 
prezidentūrą Kučmai. Kyla 
klausimas, kiek kitų preziden
tų rinkimų buvo ir ar jie bu
vo įtaigojami “atvirų” fondų.

Mums turėtų rūpėti tai, kad 
Soros artimiausių draugų tar
pe minimi žymiausi antinacio- 
nali&tai vadovaują globalis- 
tai. Vienas jų - Henry Kissin
ger - pasidžiaugė, pavyzdžiui, 
kad NAFTA esąs “kūrybin
giausias žingsnis į naująją 
pasaulio santvarką, nuo pat 
šaltojo karo pabaigos”. Kitas - 
Strobe Talbott, žinomas ruso- 
filas, spaudos žiniomis, ga
vo (1993 m. birželyje) “Norman 
Cousins Global Governance 
Award”, pavadintą jau mirusio 
globalisto Norman Cousins 
vardu. Žymenį jam įteikė Pa
saulio federalistų sąjunga, se
niai propaguojanti pasaulinę 
valdžią. Apdovanojimas įvyko 
kitos globalistų organizacijos - 
Jungtinių Tautų sąjungos 
JAV-se - visuotiniame suva
žiavime š.m. rugpjūčio gale. 
Prez. Clinton’o draugas ir 
Valstybės departamento pa
reigūnas Talbott buvo pagerb
tas už jo straipsnį (1992 m. lie
pos 20 d. “Time” žurnale) “Glo
balinės tautos gimimas”. Ten 
jis tvirtino, jog jau nebetoli 
diena, kai “tautiškumas (na
tionhood), kaip dabar mes su-

Didysis geradaris amerikietis 
GEORGE SOROS. “The New 
Yorker” šaržas

prantame, bus atgyvena, ir vi
sos valstybės pripažins vienin
telį globalinį autoritetą”. (Tai 
turėtų priversti susimąstyti 
ne tik mūsų “politikus”, bet 
ir “lietuvybės išlaikymo” vei
kėjus).

Tai vėl parodo, jog “pasaulis 
mažas”. Su pasaulio federalis- 
tais ir Norman Cousins teko ne 
kartą susidurti prieš 35 metus, 
gyvenant Stamforde, Connecti
cut valstijoje. Kaimyniniame 
mieste gyvenęs N. Cousins ta
da buvo žinomas kaip kairaus 
žurnalo “Saturday Review” lei
dėjas bei redaktorius ir, svar
biausia, “Sane” Nuclear Poli
cy (Amerikai nuginkluoti) or
ganizacijos pirmininkas. Anti- 
komunistas sen. Thomas Dodd, 
dabartinio saloninio komunis
to sen. Christopher Dodd tė
vas, iškėlė faktą, kad “Sane” 
sąskrydžio Niujorke pagrindi
niai organizatoriai buvo žino
mi komunistai. Su dviem kon
servatyviais amerikiečiais 
draugais kartą buvome trijų 
kairių ir globalinių organi
zacijų bendrame susirinkime: 
World Federalists, “Sane” ir 
American Civil Liberties 
Union. Pirmą kartą teko susi
durti su reikalavimu “klausi
mai tik raštu’?) .Tada nebuvo 
atsakyta nė įW5eną mano ir 
mano draugų’ pateiktą klau
simą.

Kai 1975 m. išėjo iš spaudos 
knygą “Sąmokslas prieš žmoni
ją”, buvo šaipomasi iš nuro
dymų, jog esama žmonių ir gru
puočių, siekiančių pasaulinės 
galios valdyti. Dabar tokios 
pažiūros patvirtinimą užtikau, 
tarpe kitų vietų, net “Lietu
vos aide”. 1995 .VIII.31 laidoje 
“Lietuvos aidas” spausdino 
pirmą iš 4 strąipsnių serijos 
straipsnį “Nauji pasaulio šei
mininkai - amžiaus pabaigos 
valdžia”. SerijA paruošta pa
gal prancūzų leidinį “Le mond 
diplomatique”. Mintis maž
daug - nebandykite priešintis, 
pasaulį valdo ne vyriausybės, 
bet dižiulės finansinės galios - 
“nauji šeimininkai”. Tai ne pir
mas toks įtaigojimas ko gero 
iš tų pačių sluoksnių, kurie 

ligi šiolei teigė, kad tokių daly
kų (cha, cha,cha...) nėra, kad 
tai tik “konspiracinių paranoi
kų” nepagrįstos kalbos. Tačiau

įdomiausia tai, kad jau pirma
jame serijos straipsnių mini
ma eilė finansinių galiūnų, 
jų tarpe... “Džiordžas Sorosas”.

Perskaičius Igorio Buni- 
čiaus knygą “Partijos auksas” 
(lietuviškame vertime), gali
ma tapti dar labiau įtaringu 
ir klausti: iš kur tie staiga bi- 
lijonieriais tampantys “finan
siniai genijai”? Leninas turėjo 
didžturtį rėmėją “Parvus”. 
JAV dešinieji seniai įtarė “ka
pitalistą” “Occidental Petro
leum” pirmininką Armond 
Hammer buvus sovietų kūriniu 
ir agentu. Dabar tai patvirti
no praverti KGB archyvai ir 
“Partijos auksas”. Ši knyga 
patvirtina, kad panašus buvo 
ir slaptingasis bilijonierius 
bei spaudos magnatas Richard 
Maxwell. Jis - buvęs partijos 
aukso kūrinys Vakaruose. 
Prieš kiek laiko Maskvoje pra
dėjus iš aukštų pastatų pro 
langus “šokinėti” auksuotiems 
nomenklatūrininkams, anot 
Buničiaus, ir R. Maxwell “iš
šoko” iš savo jachtos į Atlantą.

Nebūtinai “Partijos aukso” 
intrigos taikytinos kiekvienam 
iš “anoniminio” gyvenimo ir 
finansinių užkulisių tamsos ki
lusiam bilijonieriui, kaip 
George Soros. Ypač, kad jam, 
kaip atrodo, nesunkiai priei
namas ir Wall Street’o “auk
sas”, kuris yra pagaminęs visą 
eilę milijonierių ir bilijonie- 
rių. Kadangi minėtieji Soroso 
draugai ir su jais surištas Nor
man Cousins iki vieno buvo ar 
yra globalistų privataus klu
bo “Council on Foreign Rela
tions” (CFR) nariai, net pirmą 
kartą apie jį paskaitęs spė
jau ir Soros esant CFR nariu. 
Patikrinus sąrašus, paaiškėjo, 
jog taip: “Soros George” sąra
šuose jau nuo 1990 m. Tad ne 
būtinai “geradaris” Soros 
švaisto vien tik savo pinigus 
globalistų geradarystei.

Minėtasis “Lietuvos aido” 
straipsnis nėra pirmas, bandąs 
įtaigoti, jog finansiniams ga
liūnams net valstybės negali 
atsispirti, t.y. slinkties į vie
ną pasaulio valdžią sustabdyti, 
tačiau net ir “Le mond diplo
matique” serijoje prasitaria
ma apie valstybių parlamentų 
galią. Tikrumoje internaciona
listų finansininkų ekonominė 
galia yra tik tiek verta, kiek 
jie, per savus statytinius vy
riausybėse, sugeba čiulpti di
džiųjų valstybių, ypač JAV, 
ekonominį kraują. Jau ir da
bar, po 1994 m. rinkimų, JAV 
kongresas ima šiauštis prieš 
globalinį JAV iždo nukraujavi
mą ir prieš JAV nusilenkimą 
Jungtinėms Tautoms. Net ir 
vienas iš respublikonų pre
zidentinių kandidatų Patrick 
Buchanan savo programoje 
skelbia “naujos pasauli san
tvarkos” atmetimą. Jeigu se
kančiuose rinkimuose iš JAV 
kongreso iškristų dar dau
giau “liberalų” (abiejų parti
jų) ir ateitų daugiau ameri- 
kanistų, “pasaulio šeimininkų” 
pagrindas pradėtų slysti jiems 
iš po kojų. Gal tada paaiškė
tų ir tikrieji George Soros ge
radarybės siekiai.

Lietuvos Prisikėlimo šventovė Kaune tebėra atstatoma bei remontuojama. 
Sovietmečiu joje buvo įrengta radijo priimtuvų gamykla

Nuotr. M. Borusienės

MIRTIES PRANEŠIMAS 
AfA 

LEONAS ŠATRAS
mirė 1995 m. spalio 18 d. Šv. Mykolo ligoninėje Toronte. 
Po gedulinių Mišių Lietuvos kankinių šventovėje palai
dotas spalio 21, šeštadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Liūdi gyvenimo draugė-

Birutė Jurgaitienė

Pirmam laikraščio “Nepriklausoma Lietuva” redaktoriui

AfA 
VIKTORUI DAGILIUI

mirus, jo sūnų RAN su šeima ir kitus artimuosius 
bei draugus nuoširdžiai užjaučiame -

Toronto lietuvių pensininkų klubo valdyba

AfA 
ALGIUI JAGĖLAI

mirus,
žmoną ADĄ, dukras - LAIMĄ ir DANĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia-

Vladas, Aldona Tarvydai
ir šeima

AfA 
BRONIUI GENČIUI

mirus,
jo žmoną MARYTĘ, seserį JOANĄ DŪDIENĘ ir 
jos šeimą nuoširdžiai užjaučia -

Wasagos moterų būrelis

PADĖKA
AfA

APOLINARAS SAKUS,
mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis, 

82 metų amžiaus, mirė 1995 m. rugpjūčio 13 d.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Jonui Staškui ir 
kun. Jonui Sakevičiui, iš Anglijos Londono, už laidotuvių 
apeigas. Dėkojame visiems, dalyvavusiems maldose, Mišio
se ir palydėjusiems velionį į šv. Jono lietuvių kapines Missi- 
ssaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už gėles bei užuojautas žodžiu ir raštu. 
Dėkojame karsto nešėjams, vargonininkei Danguolei Radtkei 
ir ypač smuikininkei Rūtai Melkienei.

Dėkojame už užprašytas Mišias ir gausias aukas Sibiro 
“Tremtinių fondui”, “Tėviškės žiburiams” ir kitoms organi
zacijoms. Nuoširdus ačiū mieloms ponioms už pyragus ir 
B. Stanulienei už skaniai paruoštus pietus. Visiems nuo
širdus ačiū -

žmona Stefa, sūnus Gedas ir žmona Dana, 
dukra Dalia ir jos vyras Gediminas,
vaikaičiai - Rita, Kristina, Indrė, Paulius ir Glorija

Ilgamečiam tarybos nariui

AfA 
BRONIUI GENČIUI 

mirus,
žmoną MARYTĘ, sesutę JOANĄ DŪDIENĘ su šeima 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Prisikėlimo parapijos taryba

AfA 

BRONIUI GENČIUI

mirus, 

nuoširdžią užuojautą jo žmonai MARYTEI, sesutei 

JOANAI DŪDIENEI ir jos šeimai reiškia

B. Abromaitienė

A. Abromaitytė

L. D. Mačikūnai

O. Senkuvienė

M. Juozaitienė

B. Kasperavičienė

A. Masionienė

M. V. Vaitkai

E. Tribinevičienė



1995 m. rugsėjo 1 d. Telšiuose atidaryta nauja VIII-ji vidurinė mokykla, kurioje mokysis 800 moksleivių. Iškilmėje 
dalyvavę (iš kairės): Telšių vicemerė ALFREDA TAMOŠEVIČIENĖ, Telšių merė DANUTĖ MILEIKIENĖ, 
Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS, Telšių apskrities valdytojas RASAS GOFMANAS, mokyklos
direktorius RIMANTAS ADOMAITIS Nuotr. M Borusienės

Vytauto Didžiojo gimnazijai 
aštuoniasdešimt metų

Grįžus iš Ramuvos stovyklos
Šių metų vasarą Dieveniškėse buvo surengta ramuviečių stovykla, kurioje dalyvavo šimtinė 

įvairaus amžiaus ir kelių tautybių asmenų. Visi domėjosi Lietuvos senove ir 
pagoniškomis protėvių apeigomis

V. MATUKAITIS, Hamilton

Jau antrą kartą viešėdamas 
Lietuvoje 1995 m. rugsėjo 7-13 
d.d. vieną savaitę Dieveniškė
se praleidau ramuvėnų sto
vykloje, kurią suruošė Vil
niaus Ramuvos draugovė. Ve
dėjas J. Trinkūnas pasirin
ko šią vietovę, nes šios apy
linkės turi daug mūsų tautos 
istorinių paminklų, pilkapių, 
piliakalnių, legendinių akme
nų, šimtamečių ąžuolų, prie 
kurių mūsų protėviai atlikda
vo įvairias tikybines apeigas.

Į šią stovyklą susirinko per 
100 žmonių įvairaus amžiaus: 
jauniausia dalyvė buvo tik tri
jų metukų, o vyriausias — jau 
perkopęs per 80. Buvo labai 
įdomu susipažinti su kitų kraš
tų žmonėmis įvairių tautybių. 
Kalbėjom trim, keturiom kal
bom. Dauguma buvo vietos 
lietuviai, bet ir iš jų kai kurie 
mokėjo kelias kalbas.

Dalis stovyklautojų gyvenom 
Dieveniškių žemės ūkio mo
kyklos bendrabutyje. Už butą 
ir maistą mokėjom 14 lt. per 
parą. Turėjom virtuvę, valgyk
lą, sales paskaitoms ir kitus 
patogumus. Dalis jaunimo 
prie miestelio miške buvo pa
sistatęs palapines. Ten jie 
miegojo ir patys gaminosi 
maistą.

Ši stovykla man priminė Lie
tuvoje vasaros poligono sto
vyklą, tik, žinoma, čia nebu
vo kariškos drausmės, bet 
tvarkos turėjom prisilaikyti. 
O ji buvo maždaug tokia: kel- 
davomės 7 v.r. ir bėgdavom į 
Gaujos upelį maudytis ar bent 
apsiprausti; pusryčiai — nuo 
8 iki 9 v.r. Po pusryčių, jeigu 
neidavom ar nevažiuodavom 
aplankyt žymesnių vietų, ei
davom į sales pasiklausyti iš
kiliųjų žmonių paskaitų arba 
susirinkę grupelėmis disku- 
tuodavom šių dienų proble
mas. Pietūs nuo 1 iki 2 v.p.p. 
Po jų eidavom pasižvalgyti į 
kaimus, aplankyti įžymybių 
arba pasisamdydavom auto
busiukus, kurie už kelis litus 
daug kur nuveždavo.

Telefonas (416) 604-2538
DIRBAME: pirmadieniais-penktadieniais 10am - 6pm

šeštadieniais 10am-2pm

Garantuojame greitą, pigų ir palikimų 
SIUNTINIŲ, AUTOMOBILIŲ ir US DOLERIŲ 

persiuntimų Jūsų giminėms ir draugams

MUSŲ KAINOS TORONTE:
Persiuntimas laivu:
1 kubinė pėda $7,50 plius $14 pristatymas
arba
1 kg $1.49 plius $14 pristatymas
Persiuntimas lėktuvu:
1 kg $3.99 plius $14 pristatymas

Pervedimas JAV Dol.:
______________________ 4% pilus $14 pristatymas_______

DĖMESIO !!!
Siuntiniai priimti iki lapkričio 8 D. 

bus pristatyti Lietuvoje 
Šv. KALĖDŲ ŠVENTĖMS.

Šį regioninį parką, kaip jie 
čia vadina, saugoja unifor
muoti Lietuvos gamtosaugos 
pareigūnai. Grupės direkto
rius R. Jomantas su savo vy
rais aptvarkė istorines vietas, 
Ramuvos stovyklai jie teikė 
visokeriopą pagalbą ir suruo
šė išleistuves. R. Jomantas 
kalbėjo apie šio krašto žymes
nes vietas. Jis platina knygą 
“Dieveniškės”, kurioje apra
šyta Dieveniškių apylinkių 
praeitis nuo ledynų laiko
tarpio iki dabar.

Mums teko aplankyti šioj 
apylinkėj šešis kaimus, kurie 
jau labai susenę, kaip ir čia 
gyvenantys žmonės. Jie, kad ir 
senoviškai, — dar kalba lietu
viškai. Prieš karą šiuose kai
muose gyveno po kelias dešim
tis šeimų. Vėliau daug jaunų 
žmonių išsikėlė, daug lenkų ir 
sulenkėjusių lietuvių pasi
traukė į Lenkiją, nes ten gyve
nimas buvo laisvesnis. Taigi 
pasilikę tiktai seni žmonės, 
kurie nepajėgia apžiūrėti nė 
tų savo žemės rėželių.

Kai kur tuose kaimuose ma
tosi vienas kitas geresnis na
mukas. Aptvarkius dar būtų 
galima gyventi. Jeigu kas no
rėtų gražioj gamtoj ramiai gy
venti, tai čia už kelis tūks
tančius dolerių galėtų nusi
pirkti visą ūkį. Vietiniai žmo
nės skundžiasi, kad juos visi 
užmiršo. Jie neprašo statyti 
katedrų, puošnių teatrų nei 
automobilių ar kitokios pra
bangos. Jie maldaute maldau
ja, kad mes jų neužmirštume. 
Mano nuomone, ten su keliais 
šimtais tūkstančių dolerių 
būtų galima plačioje apylin
kėje pagerinti tų varganų žmo
nelių gyvenimą, kad jie galė
tų įsigyti įrankių žemei dirb
ti, pasitaisyti trobas, įsigyti 
gyvulių. O kai jau atkus, gal ir 
jaunimas prisilaikys arčiau 
tėvų.

Po kelių valandų iškylos 
grįždavom vakarienės, o ji bū
davo tokia skani. Po vakarie
nės, kiek atsipūtę, grupelėmis 
traukdavom į alką, kur prie 
laužo turėdavom įdomią pro

gramą. Mūsų iškilieji kalbė
davo apie šio krašto, t. y. Ry
tų Lietuvos gamtą, jos žmones, 
kaip jie čia gyveno gilioje se
novėje. Mokslininkai esą išty
rė, kad šios apylinkės turi 
stiprią magnetinę trauką, ku
ri veikia į visą gyvūniją. Mūsų 
tarpe buvo du specialistai, 
kurie su tam tikrais įrankiais 
parodė, kaip ta žemės jėga vei
kia žmogaus organizmą. Bend
ra kalbų tema buvo: esam 
gamtos ir senų tradicijų sau
gotojai, gerbėjai, taigi turim 
vieni kitiems padėti įgyven
dinti šiuos tikslus.

Po visų kalbų pradėdavom 
laužo programą. Visi, apstoję 
laužo ugnelę, dėkodami Die
vui ar dievams už dienos malo
nes, aukodavom alų, duoną ir 
kitas gamtos gėrybes mirusių 
vėlėms, prašydavom mūsų pro
tėvius, kad jie mūsų nebaus
tų už mūsų kaltes.

Iš svečių bene pati įdomiau
sia buvo Edda Shober iš Aus
trijos. Ji turėjo su savim runų 
rašto ženklų žemėlapį. Ji aiš
kino apie sanskrito kalbą, ku
ri esanti labai gimininga ir 
lietuvių kalbai.

Laužui liepsnojant, mūsų 
vaidilutės kanklėmis prita
riant, suokė labai senas liau
dies dainas, kurių garsas plau
kė per miško gūdumas. Prie 
laužo ir kiti svečiai buvo 
gana aktyvūs su įvairiais pa
sirodymais. Po laužo amžino
sios ugnelės kurstymą per- 
duodavom “miško broliams”, 
kurie čia savo palapinėse nak
vodavo.

Po laužo programos, kas va
žiuoti, kas pėsti, grupelėmis 
traukdavom į bendrabutį, kur 
vieną kitą valandžiukę pra- 
leisdavom prie kavos puodu
ko, aptardami dienos įspū
džius.

Vieną dieną salėje turėjom 
dail. V. Vaitiekūno paskaitą 
ir parodą jo paveikslų, kuriuo
se stipriai atsispindėjo visa
tos ciklas. V. Vaitiekūnas daug 
laiko praleido studijuodamas 
garsiųjų pasaulio mokslinin
kų, filosofų mintis apie visa
tą ir žmogų. Dail. V. Vaitiekū
nas yra sukūręs albumų, pa
veikslų; baigia rašyti savo įsi
tikinimų knygą.

Pabaigoje stovyklos vado
vas J. Trinkūnas kalbėjo apie 
dabartinę Ramuvos padėtį ir 
ateities planus. Esą ši orga
nizacija plečiasi ne tik Lietu
voje, bet ir kituose kraštuo
se. Jos vadovai, apsvarstę pa
dėtį, nutarė kur nors įsigyti 
nuosavą vietovę centrinei sto
vyklai.

Paskutinę stovyklos dieną 
į laužo užgesinimo apeigas 
susirinko ne tik apylinkės 
gyventojai, bet ir Lietuvos 
ginkluotų pajėgų būrys, ku
ris įsikūręs Dieveniškių 
miestelyje ir saugoja Lietu- 
vos-Gudijos sieną. Laužo už
gesinimo apeigose prisimi
nėm derliaus nuėmimo pa
baigtuves. Vaidilutės sune
šė prie aukuro gamtos dova
nų ir sklidinėlį vandens ugne
lei užgesinti. Visi, sustoję 
apie aukurą, giliai susikaupę 
sekėm užbaigtuvių apeigas. 
Jokių pamokslų ar bauginan
čių kalbų niekas nesakė. Ho
rizonte nuplieskė žaibas, tar
si primindamas ramuvėnams 
būti gyvastingiems, — o vėliau 
ir perkūnas savo rūsčiu balsu 
įspėjo visus labiau gerbti gam
tą.

1995 m. rugsėjo 22-24 d.d. pami
nėtas Vytauto Didžiojo gimnazijos 
80-metis. Minėjimas Vilniuje pra
sidėjo rugsėjo 22 d. šv. Mišiomis 
lietuviams brangioje Šv. Mikalo
jaus šventovėje. Po to Rasų kapi
nėse pagerbti iškilieji vilnie
čiai.

Buvusių ir dabartinių gimnazi
jos mokytojų, mokinių susitikime 
senojoje gimnazijos salėje kal
bėjo Vincas Martinkėnas, Izido
rius Šimelionis, Stasys Abramaus- 
kas ir kiti. Susirinkusiuosius 
jaudinančiai sveikino Mykolo Bir
žiškos (pirmojo gimnazijos direk
toriaus, Vasario 16-osios akto 
signataro, daugelio Rytų Lietu
vos organizacijų nario ir vado
vo) vaikaitė Danutė Mažeikienė 
iš Kalifornijos, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos steigėja ir na
rė Gražutė Šlapelytė-Sirutienė 
iš Santa Monikos. Prie tos salės 
(A. Jakšto 9) liko atidengta me
morialinė lenta “Čia 1925-1939 
m. buvo Vytauto Didžiojo gim
nazija”.

Kitą dieną iškilmingas minėji
mas vyko operos ir baleto teat
re. Jį pradėjo A. Vienuolio mokyk
los direktorė Danutė Pųchovičie- 
nė. Perskaitytas Vilnijos drau
gijos Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos, prieškario vilniečių ir 
kitų klubų sveikinimai. Kalbėjo 
D. Mažeikienė, Švietimo ministe- 
ris, vilniečių veikėjai V. Martin
kėnas, P. Čibiras, seimo pirmi
ninkas Č. Juršėnas, palaikęs var
do grąžinimą. Prieš koncertą per
skaitytas Respublikos preziden
to sveikinimas.

Sekmadienį iškilmės baigėsi 
pamaldomis Vilniaus Katedroje. 
Visas tris dienas buvo platina
ma ta proga išleista Kazimiero 
Umbražiūno knygutė “Vilniaus 
lietuvių švyturys”. Minėjimą ren
gė Vytauto Didžiojo gimnazijos 
atkūrimo taryba su A. Vienuolio 
mokykla, Vilnijos draugija.

Iki sukakties Vytauto Didžio
jo gimnazijos atkūrimo tarybai 
nepavyko gimnazijos iki galo at
kurti. Sutrukdė nenumatytos or
ganizacinės, politinės, privačios

Atidarant VIH-ją vidurinę mokyklą Telšiuose 1995.IX.1 perkerpa juostą 
Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS, šaliajo-merė DANUTĖ 
MILEIKIENĖ Nuotr. M. Borusienės

Kanados lietuvių vaikų šventė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kitur prožektorių apšvietimuo
se pasirodo vaidintojai - pasa
ko eilutę ir dingsta tamsoje. 
Praskrenda drugeliai, išlenda 
Rudnosiukas (Tomas Kuras), 
sukranksi varna (Lukas Gu- 
dinskas), vėl kita (Darius Son- 
da). Štai Rudnosienė (Rasa 
Kurienė) kaip iš knygos iškirp
ta. Žinoma, labai rūpinasi, 
kad sūnelis sveikas ir laimin
gas grįžtų. Ką gali žinoti tarp 
tokios daugybės žmonių - dau
giabučio gyventojų, parke be- 
sivaikščiojančių, tarp debesų 
ir mėnulio gyventojų - juk vis
ko gali būti. O čia dar mergai
tė (Viktorija Benotaitė), dar 
ir amerikietė (Andrėja Punk- 
rytė). Tik dairykis, saugokis, 
bet ir džiaukis. Kad lengviau 
būtų sekti, kur tas lepūnėlis 
keliauja, dešinėje pusėje ryš
kiais vaizdais vis skelbė di
džiulis ekranas - miestai, til
tai, matyti ir nematyti kalnai, 
miškai, pagaliau ir mūsų Gedi
mino kalnas ir pilis, ir vėl mū
sų Kryžių kalnas. Rudnosiukas 
pakeliavęs, net “Walt Disney 
World” aplankęs, visko pama-

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 

iniciatyvos ir aplinkybės. Mokyk
loms privilegijuotą gimnazijos 
pavadinimą suteikia Švietimo 
ir mokslo ministerija, o vardą 
(šiuo atveju Vytauto Didžiojo) - 
savivaldybė. Vytauto Didžiojo 
gimnazijos, 1957 m. gavusios A. 
Vienuolio mokyklos vardą, įsteig
tos dvi bandomosios klasės, bet 
neturi dar vardo. Tam yra trys 
kliūtys: kokiose patalpose gimna
zija dirbtų, su kokiais mokyto
jais ir kokiais mokiniais.

Kadangi A. Vienuolio mokykla 
pagaliau sutiko susigrąžinti se
nąjį vardą, atrodo, jokių kliūčių 
neturėtų būti (žmogus pavardę ir 
vardą Lietuvoje gali susigrąžin
ti ar keisti). Patalpų yra: Auš
ros vartų 23 (A. Vienuolio mokyk
los patalpos), taip pat Augustini- 
jonų 8 (statoma), Jakšto 9 (teismo 
priteista K. Stasio paveldėtojoms). 
Mokytojai su mokiniai taip pat yra 
ir po reformos žymiai galėtų pa
sipildyti.

Iki sukakties minėjimo gimnazi
ją suformuoti trukdė du 1948 m. 
pirmosios berniukų gimnazijos 
abiturientai, kaip pasakos veikė
jai, keldami fantastiškus reika
lavimus: pirmiau pastatyti Žvė
ryne gimnazijai puikius rūmus 
ir “steigti naują visai Lietuvai 
ir užsienio lietuviams gimnazi
ją”. Bet ar ne geriau pirma turė
ti mokinius, o jau tada jie gero 
dangoraižio neatsisakytų, jei kas 
sugebėtų pastatyti. Dabartinėmis 
sąlygomis to greitai nebus: Rytų 
Lietuvoje labai sunkiai ir ilgai 
statomos jau pradėtos mokyklos, 
o Gervėčių kultūros centras dide
le dalimi išmontuotas. Vytauto 
Didžiojo gimnazija buvo Rytų 
Lietuvos, o ne visos Lietuvos ar 
pasaulio lietuvių. Tokių gimnazi
jų jau yra (Vasario 16-osios, Lie
tuvių namai Vilniuje), o naujai, 
nutraukus tęstinumą, Vytauto Di
džiojo vardas netiktų.

Tikiuos, kad gimnazija baigs 
atsikurti. Po minėjimo Vilniaus 
miesto valdyba, dalyvaujant 6 
svečiams, pažadėjo padėti.

Kazimieras Garšva

tęs ir prisiklausęs laimingai 
grįžta namo, kur gimtinė, kur 
saugiausia ir gražiausia.

Kiek širdžių ir rankų
Ta deklamavimų, dainelių, 

judesių, baleto gabalėlių pro
žektoriaus pjaustoma pynė su
kūrė įspūdingą judantį pa
veikslą, mirguliuojantį tau
tinėmis spalvomis - centre 
susodinti choristai buvo pa
sipuošę geltonais, žaliais ir 
raudonais marškinėliais. Iš 
ten sklido Lietuvai skirtos 
dainelės, smigo žodžiai apie 
gimtinę ir tėvynę, pasaka su
sipynė su tikrove, kiekvienam 
buvo proga tai pajusti ir gal 
prisiminti tolimą vaikystę, 
kai mokyklose deklamuota 
“Nameliai mano brangūs, man 
visur patogu, tik niekur tiek 
laimės, kaip po tavo stogu”... 
Programoje įrašyta - scenari
jaus autorė Nijolė Benotienė.

Toliau programoje skaitome 
apie klivlandietę muzikę Ri
tę Čyvaitę-Kliorienę, kuri net 
tris dainas sukūrė šiam pasi
rodymui. Susipažįstame ir su 
kitais spektaklio rengėjais, 
patarėjais, mokytojais, talki
ninkais. Jų sąrašas labai il
gas. Šia proga tik tebūna dar 
kartą prisimintas šventės ren
gimo komitetas: pirm. R. Ku
rienė, nariai - R. Girdauskai- 
tė, V. Narušis, A. Nausėdas, 
D. Nausėdienė, D. Viskontie- 
nė. Reikia tikėtis, kad šie žmo
nės pasirūpins kas dar spau
doje skelbtina. Šią apžvalgą 
baigiame su linkėjimais dirb
ti toliau ir nepavargti. Snk.
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Naują vidurinę mokyklą Telšiuose pašventino vyskupas ANTANAS 
VAIČIUS; šalia jo Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS ir 
Telšių apskrities valdytojas RASAS GOFMANAS Nuotr. M. Borusienės

Telšių seminarija laukia paramos
BRANGŪS BROLIAI KUNIGAI, 
TA UTIEČIAI GERADARIAI,

Daugelis iš Jūsų klausia, kokia
me stovyje buvo Telšių kunigų 
seminarijos pastatai, kai valdžia 
sugrąžino juos vyskupijai. Pasta
tai buvo labai apleisti. Pavyzdžiui, 
kai vieną kartą langas su visais 
rėmais iškrito iš trečio aukšto ... 
kad būtų lengviau, atvykę meistrai 
lango vietą užmūrijo. Per kiaurus 
stogus lietus lijo, sienomis van
duo bėgo. Vidaus sienos buvo suga
dintos. Pastatus atgavome visiš
kai apgriuvusius tiek iš lauko, 
tiek iš vidaus.

Su Jūsų finansine parama labai 
daug kas padaryta, bet dar kele- 
riems metams turėsime darbo, bū
tent, įtaisyti naujus langus, du
ris, grindis, atnaujinti sienas ir 
padaryti kitus pataisymus. Tačiau 
ir to, kas jau padaryta, nebūtume 
padarę be Jūsų dosnių aukų, nes 
iki šiol vykdėme tik būtiniausius 
darbus — pataisymus, kad auklėti
niai galėtų apsigyventi. Tikimės, 
kad ir ateityje mūsų rėmėjų ir gal 
naujų geradarių ištiestos rankos 
padės mums savo aukomis.

Jau esame išleidę 11 kunigų. 
Šiuo metu mokosi 85 klierikai. Be 
seminarijos pastatų, mūsų didžiau
sias rūpestis yra pačių klierikų 
išlaikymas, nes jie mokomi, auk
lėjami ir išlaikomi be jokio už
mokesčio. Jų šeimos ir žmonės bū
tų dosnūs, bet mažai tegali padė
ti, nes patys vos pragyvena. Krei
pėmės į valdžią, kad pagelbėtų, 
bet kol kas — tyla. Be geradarių 
aukų seminarijos išlaikymas bū
tų labai sunkus. Turime vilties, 
kad Jūs ir kiti tikintieji parems 
mus.

Padėkime vysk. A. Vaičiui 
išauklėti jaunuolius kuni
gystei - aukokime Telšių ku
nigų seminarijos Ir klierikų 
išlaikymui.

r

Čekius rašyti:
Lith. R.C. P. League - 
Seminarian Fund.

CANADA 
SAVINGS BONDS 

EVEN BETTER FOR 1995

3-YEAR MINIMUM RATE GUARANTEE & 
RATE INCREASES IF NEEDED
The 1995 Canada Savings Bonds offer guaranteed minimum 
rates. Plus these rates will be increased if needed, to keep your 
bonds competitive. And as always, they’re cashable at any time.

Invest in what’s important

5%% 1st YEAR
6% 2nd YEAR
6%% 3rd YEAR

NEW RRSP OPTION
Now you can buy Canada Savings Bonds directly in the form 
of a Registered Retirement Savings Plan. There's no need for a 
self-directed plan, and no fees.

You don’t have to be a Canadian citizen to buy Canada Savings 
Bonds. All Canadian residents can buy them. Fully guaranteed 
by the Government of Canada, they’re available wherever you 

bank or invest for as little as $100.

CANADA 
SAVINGS 
BONDS

LES OBLIGATIONS 
D’ĖPARGNE 
DU CANADA

BUY YOURS BY NOVEMBER 1. Canada

Todėl ir vėl nuoširdžiai kreipiuo
si į Jus, prašydamas dosnios au
kos seminaristų išlaikymui. Kai 
komitetas mano vardu kreipsis į 
Jus, prašydamas finansinės pagal
bos Telšių kunigų seminarijai, 
nuoširdžiai prašau Jus išgirsti 
jo ir mano maldavimą, atsiliepiant 
su auka. Ateityje galėsime duoti 
kunigų ir lietuviškoms parapijoms 
Amerikoje, Kanadoje ir kitur.

Meldžiu Gerąjį Ganytoją, kad 
Jis laimintų esamus geradarius 
ir įkvėptų naujus ateiti mums į 
pagalbą išgirdę nuoširdų mūsų 
prašymą. Užtikrinu Jus, kad esa
te mano ir klierikų maldose.

Viešpaties palaima telydi Jus!
Su malda ir dėkingumu Jus vi

sus laiminantis — ’
Antanas Vaičius, 
Telšių vyskupas

Įvairios žinios
Prof. Antanas Pranskevičius, 

kilęs nuo Vilkaviškio, tremti
nys, gyvenęs ir mokęsis Rusijo
je, artimai bendravęs su rusų 
disidentais, jų tarpe platinęs 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kroniką”, šiuo metu kariniame 
kalbų institute Monterey, CA 
dėsto savo paties sudarytą nau
ją mokslo šaką “Area studies”, 
nagrinėjančią buvusios Sovietų 
Sąjungos ir Rusijos ekonomi
nius, politinius, istorinius bei 
geografinius požiūrius. Su juo 
pokalbį -G. Alksninio straipsnį 
paskelbė “Lietuvos rytas” gegu
žės 2 d. laidoje. Iš jo matyti sun
kus ir vingiuotas profesoriaus 
kelias nuo Vilkaviškio iki Kali
fornijos.

Aukas siųsti:
Lithuanian Priests' 
League of America - 
Seminarian Fund
Rev. Adam Pupšys 
p- °-Box 2163

j Westerly, R.I. 02891

Aukos JA V-se 
nurašomos nuo 
federacinių 
mokesčių
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ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA
Tverečiuje, Ignalinos rajo

ne, atkurta prieškario laikotar
pyje veikusi Šv. Kazimiero drau
gija. Ją atkurti padėjo Ignali
nos kraštiečiai ir Tverečiaus 
parapijos klebonas kun. Stepas 
Tunaitis. Išrinkta valdyba ir 
jos pirm. Arūnas Sekonas. Šv. 
Kazimiero draugija globos ir 
auklės jaunimą. Jaunuoliams 
bus rengiami jaunimo vakarai, 
vaidinimai, tautinių švenčių 
minėjimai, organizuojamos eks
kursijos.

ŽYDŲ TAUTŽUDYSTĖS DIENA
Lietuvoje rugsėjo 23 d. iškel

tos trispalvės vėliavos buvo ap
juostos juodais kaspinais. Mat 
rugsėjo dvidešimt trečioji Lie
tuvoje yra laikoma žydų tautžu- 
dystės diena. Ji susieta su Vil
niaus didžiojo geto sunaikinimu 
1943 m. rugsėjo 23 d. Mažajame 
Vilniaus gete 1941 m. rugsėjo 
6 d. buvo uždaryta 11.000 žydų. 
Šią nedarbingą grupę sudarė 
moterys, vaikai ir senukai. Ši 
nedarbingųjų grupė buvo su
šaudyta per keletą dienų tų me
tų spalio pabaigoje. Didžiaja
me Vilniaus gete buvo įkalinta 
29.000 darbingų žydų. Geštapi- 
ninkai išaiškino, kad šiame ge
te yra žydų partizanų organiza
cija. Lino Kontrimo pranešimu 
“Lietuvos aide”, dabar jau ži
noma, kad iš didžiojo geto pa
bėgę keli šimtai žydų miškuo
se buvo sudarę keturis žydų par
tizanų būrius. Juos betgi greit 
išformavo sovietiniai partiza
nai, žydus išskirstę į savo bū-
rius. Geštapininkai, 1943 m. lie
pos mėnesį suėmė ir sušaudė 
didžiajame Vilniaus gete vei
kusios žydų partizanų organi
zacijos vadą Iciką Vitenbergą. 
Tada ir buvo pradėtas didžiojo 
geto likvidavimas, užbaigtas 
1943 m. rugsėjo 23 d.

GELBĖTOJAI IR ŠAUDYTOJAI
Žydų tautžudystės Lietuvoje 

dienos išvakarėse aukos buvo 
prisimintos susibūrimu prie 
joms pastatyto paminklo Pa
neriuose. Jų prisiminime daly
vavo ir Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas. Trisdešimt su
sibūrimo dalyvių jis apdovano
jo “Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiais” už žydų slėpimą. Tuos 
gelbėtojus pasveikino ir jiems 
padėkojo Lietuvos žydų bend
ruomenės pirm. S. Alperavi
čius. Tarp tų apdovanotojų bu
vo ir Lietuvos kamerinio or
kestro vedovas Saulius Sondec
kis. Medalį jis priėmė už jau 
mirusį tėvą. Mat Sondeckių na
muose Šiauliuose slapstėsi apie 
tris dešimtis žydų. Dabar Pa
saulio teisuoliais vadinamų 
žydų gelbėtojų Lietuvoje jau 
užregistruota pora tūkstančių. 
Šiuo metu Lietuvoje yra apie 
6.000 žydų, bet iš jų kasmet

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai 

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

* 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 Milda Trumpickai . 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.

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE

išvyksta pora šimtų. Lietuvos 
žydų bendruomenės pirm. Si
monas Alperavičius priminė, 
kad žydų žudyman buvo įsijun
gusių ir lietuvių . Jų skaičius 
tebėra nenustatytas. Tačiau 
visos lietuvių tautos negalima 
kaltinti, nors Lietuvoje jau 
užregistruota pora šimtų žydų 
žudymo vietų. Prieš karą Lie
tuvoje gyveno 240.000 žydų, o 
gyvų išliko tik dešimtadalis.

PARODA IR MUZIEJUS
Ignalinoje prieškario laiko

tarpyje gyveno apie 700 žydų — 
daugiau nei lietuvių bei kitų 
tautybių atstovų. Ten dabar lan
kėsi du buvusieji jos gyvento
jai Zisko Šapiras ir Josifas Ga- 
venda. Jiedu atvežė pluoštą ar
chyvinių nuotraukų. Jos ir čia 
rasti rodiniai buvo panaudoti 
Ignalinos etniniame centre su
rengtai parodai, kuri buvo skir
ta Žydų tautžudystės diena Lie
tuvoje laikomai rugsėjo dvide
šimt trečiajai. Su tais svečiais 
ir juos lydėjusiu Kauno žydų 
bendruomenės pirm. Josifu Ta- 
cu buvo susitarta Ignalinoje 
įsteigti nuolatinį jos žydų mu
ziejų. Jam bus panaudoti Igna
linos etninio centro darbuoto
jos E. Krapauskienės pastango
mis per keletą metų sutelkti 
daiktai ir dokumentai apie se
nuosius Ignalinos žydus. Finan
sinę paramą šiam muziejui pa
žadėjo į svečius atvykę žydų 
atstovai Z. Šapiras ir J. Gaven- 
da. Žydų muziejus bus įsteig
tas Ignalinos etniniame centre.

TURGUS PO STOGU
Kėdainių gyventojai džiau

giasi uždarosios akcinės bend
rovės “Statyba” atidarytu turgu
mi po stogu. Šiam tikslui “Sta
tybos” bendrovė panaudojo įsi
gytą pilnai neužbaigtą 900 kv. 
metrų ploto sporto salę. Joje 
buvo įrengti prekystaliai, prau
syklos su karštu ir šaltu vande
niu. Prekybą, pradėtą mėsos ir 
pieno gaminiais, planuojama 
praplėsti kitomis prekėmis.

ATKURTA MOKYKLA
Arūno Dumlako pranešimu 

“Lietuvos aide”, Aukštadvary
je, Trakų rajone, vėl atkurta 
prieškario metais domininkonų 
vienuolyne veikusi mergaičių 
žemės ūkio mokykla. Okupacinė 
carinės Rusijos valdžia domi
ninkonų vienuolyną uždarė po 
1831 m. sukilimo, jį pakeitusi 
stačiatikių cerkve ir vėliau 
įrengtomis kareivinėmis. Vil
niaus vysk. Jurgis Matulaitis, 
dabar jau paskelbtas palaimin
tuoju, vienuolyno patalpas 1923 
m. perdavė Moterų kultūros 
draugijai, jas panaudojusiai 
mergaičių žemės ūkio mokyk
lai. Dabartinė atkurtos mokyk
los direktorė Jūratė Kremen- 
cienė pabrėžia, kad mokykla 
nėra tokia, kaip buvo anksčiau. 
Oficialiai ji vadinama Kauno 
tekstilininkų mokyklos skyriu
mi. Mokslo metus Aukštadvary 
atkurtoj mokykloj pradėjo 16 
merginų, kurioms reikėjo gauti 
parapijos klebono rekomenda
ciją ir turėti vidurinį išsilavi
nimą. Už trejus metus truksian
tį mokslą ir gyvenimą bendra
butyje nieko nereikės mokėti. 
Merginos šioje mokykloje moky
sis siuvinėti, gaminti maistą, 
kurti interjerą. Jos betgi stu
dijuos ir Šv. Raštą, Katalikų 
Bendrijos istoriją, teologijos 
filosofiją, užsienio kalbas, psi-
chologiją ir prižiūrės 15 Aukš
tadvario parapijos senelių, ap
gyvendintų buvusio domininko
nų vienuolyno patalpose. Aukš
tadvario parapijos klebono kun. 
Vytauto Sabaliausko praneši
mu, atkurti atskirai katalikiš
kai mokyklai nebuvo gautas 
švietimo ir mokslo ministeri
jos sutikimas. V. Kst.

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

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Lietuviška sala Vokietijoje - Vasario 16 gimnazija, kurioje mokosi lietuvių jaunimas iš įvairių pasaulio kraštų. 
Joje įvyko ir 42-ji Europos lietuviškų studijų savaitė

Hamilton, Ontario
“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ” 

statybai Lietuvoje aukojo: $100 - 
S. Kačinskas; a.a. Bartkienės ir a.a. 
Petkevičiaus atminimui $20 - R. 
Choromanskytė.

“TREMTINIŲ VAIKAIČIŲ MO
KYKLAI” aukojo: a.a. Justinos 
Andrašiūnienės atminimui $20 - 
J. Z. Rickai, F. Venckevičienė; 
a.a. P. Vorininkaičio atminimui 
$20 - L. D. Stukai.

1995 m. rugpjūčio mėnesį “Trem
tinių grįžimo fondui” į Lietuvą 
nuvežta $1,250, “Vaiko tėviškės 
namų” statybai - $1,200. Už aukas 
nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos Hamiltono 
skyriaus valdyba 

PADĖKA
Po 6 savaites trukusios turinin

gos viešnagės Kanadoje ir JAV dė
koju mieliems giminėms ir jų bi
čiuliams hamiltoniečiams už šil
tą priėmimą, svetingumą ir dova
nas. Ypač noriu padėkoti H. K. 
Ruliams, B. Lukošienei, I. K. Lu- 
košiams, J. V. Repšiams, H. H. Tur- 
nevičiams, O. K. Sinkevičiams, 
E. Jasevičienei, O. J. Kareckams, 
T. P. Kareckams, S. A. Jankaus
kams, O. A. Jusiams, M. P. Šiuliams, 
E. V. Bilevičiams, S. J. Remesat.

Ypatingai didelis ačiū mieliems 
giminaičiams Vandai ir Petrui 
Lukošiams, jų sūnums Raimondui 
ir Ričardui su šeimomis, globo
jusiems mane viešnagės Kanado
je metu ir kelionėje į JAV, lan
kant gimines ir pagerbiant mūsų 
artimų mirusiųjų atminimą.

Dr. Zenonas Rulis, Vilnius

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

AfA 
JUSTINAI ANDRAŠIŪNIENEI

mirus Lietuvoje, 
sesę šaulę SOFIJĄ PAKŠTIENĘ bei visus gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono DLK Algirdo šaulių kuopa

AfA
BRONIUI GENČIUI

mirus, 
žmoną MARYTĘ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Stovyklavietės "Kretinga"priežiūros sekcija

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

Siunčiama suma 
Paslaugos 4% ar 3% 
Pristatymas į rankas 
IŠVISO

Siuntėjas:................

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

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

Gavėjas:

1995 m. baigusieji Vasario 16-tosios gimnaziją Vokietijoje. Vieni jų iš 
Lietuvos, kiti - iš įvairių pasaulio kraštų Nuotr. E. Kalvėnaitės

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$200 - Londono lėšų telkimo sky

rius; $50 - J. Margis, H. Stepaitis, 
dr. V. Mileris, P. Petrėnas; $30 - P. 
Genčius; $20-L. Smitas, T. D. Chor- 
nomaz, J. Ranonis, M. Kuzminskas; 
$15 - E. Purtulis, V. Šilėnas; $10 - 
K. Norkus, B. Kondratas, B. Jucė- 
nienė, A. Trečiokas; $5 - J. Gaspe- 
ras, D. Martinkus; $3 - M. Burk- 
šaitis.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$75 - A. Kalvaitis; $60 - E. Sin- 

kys, P. A. RaulinaiŲs, S. Gotceitas, 
dr. V. Gotceitas, Ėf Pranckevičius, 
K. Bulota, J. Ranonis, J. Šarūnas, 
M. Studniewski, E. V. Smilgis, V. 
Šipelis, J. Skladaitis.

Už dvejus metus garbės prenu
meratą atsiuntė A. Mikalajūnas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$50 - J. Palys, D. Radzevičienė, 

V. Saras, Ch. Ančiukaitis, O. Jaki
mavičius, V. Kleiza, V. Gulbinas, 
A. Bajorinas, K. Meškauskas, V. 
Vytas, J. Kriščiūnas, S. Štuikys, 
M. Juodviršis, V. Petrulis, S. Vai- 
čikauskas, R. Vaitkevičius, kun.

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

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

dr. V. Skilandžiūnas, dr. K. Nars
čius, dr. A. Balčiūnas, J. Daugė
la, S. Kilikauskas, A. Indrulaitis, 
J. Šlekaitis, V. Grenke, R. Pilipa
vičius, K. Vaitkūnas, J. Margis, 
V. Paulionis, V. Verbickas, J. Vė- 
lyvis, A. Markevičius, M. Jokšas, 
V. Valaitis, B. Stalioraitis, A. Že
maitis, L. Jakaitis, S. Kowbell, J. 
Asmenavičius, J. Jurgutis, E. Kudz- 
ma, P. Macijauskas, P. Petrėnas, 
A. Staknienė.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratą atsiuntė E. Purtulis ir 
F. Kantautas.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriam ir 
visiems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

JONAS LAANSOO, gabus jaunuolis, 
(motina lietuvė), gimęs 1976 m., šie
met baigė tryliktą skyrių Katalikų 
centrinėje gimnazijoje 86% pažymių
vidurkiu. Buvo priimtas į Vakarų 
Ontario universitetą Londone, iš 
kurio gavo $1000 paramą pradžiai. 
Studijuos mediciną. Pasižymi tvar
kingumu. Reiškėsi kai kuriose sporto 
šbkose. Yra dalyvavęs “Kretingos" 
stovykloje ir dirbęs padėjėju. Sekma
dieniais Šiluvos Marijos šventovėje 
tarnauja Mišioms. D.E.

Kanados lietuvių 
fondas

Stipendijos Lietuvos studentams
KLF tarybos posėdyje Lėšų skirs

tymo komisija 1995 m. spalio 10 d. 
patvirtino šias stipendijas Lietu
vos studentams:

Pasiūlytiems Vilniaus universi
teto - Audrai Zavadskaitei, Pet
rui Gučui, Arūnui Žąsinui, Auri
mui Pautieniui; pasiūlytiems VDU 
Kaune - Rasai Astrauskaitei, Ra
sai Špokevičiūtei, Jelenai Mata- 
činskaitei, Sauliui Sidarui; pasiū
lytiems “Vilnijos” dr-jos Kauno 
skyriaus - A. Valčiukui, R. Ost
rauskaitei; pagal asmeninius pra
šymus - T. Tekoriui, D. Grigaly- 
tei. Visiems aukščiau išvardin
tiems paskirta po $300. E. Danile
vičiūtei (Lietuva), studijuojan
čiai Otavos universitete paskirta 
$1,400.

Šioms stipendijoms išmokėti 
pinigai paimti iš A. T. Koyelaičių 
fondo $4,240, Balsių fondo $160 
ir iš Paramos Lietuvai $600.

KLF reikalų vedėjas

JA Valstybės
Tautos šventės minėjimą Flo

ridos St. Petersburgo lietuvių 
klube rugsėjo 8 d. surengė JAV 
LB St. Petersburgo apylinkės 
valdyba. Įvadiniu žodžiu minė
jimą pradėjo jos pirm. Vida 
Meiluvienė, dalyvius supažin
dindama su Vytauto Didžiojo 
įtaka lietuvių tautos gyveni
mui. Ją liudija net ir dabarti
nė lietuvių pagarba Vytautui 
Didžiajam. Tada LB apylinkės 
valdybos pirm. V. Meiluvienė 
pagrindiniam žodžiui šiame mi
nėjime pakvietė JAV kariuome
nės pik. Algimantą Garsį. Jis 
pabrėžė, kad jo kalba bus skir
ta ne Vytautui Didžiajam, o da
bartinės nepriklausomos Lietu
vos organizuojamos kariuome
nės problemoms. Esą jam su jo
mis teko gerai susipažinti, il
gesnį laiką viešėjus Lietuvoje 
ir buvus patarėju įvairiose ko
misijose, sudarytose spręsti 
kariuomenės reikalams. Baltie- 
čiai karininkai, tarnavę JAV 
kariuomenėje, yra įsteigę lie
tuvius, latvius ir estus jun
giančią organizaciją, pavadin
tą Baltijos institutu. Jos nariai 
yra pasiruošę teikti objektyvius 
patarimus tų šalių kariuomenių 
organizaciniams bei struktūri
niams reikalams.

Pik. A. Garsini atrodo, kad da
bartinė Lietuvos vyriausybė nė
ra palanki Baltijos instituto bu
vusių JAV karininkų patari
mams. Mat Lietuvos kariuome
nėn priimami daugiausia pensi
jon išėję Rusijos karininkai. 
Kariuomenės planavimas esąs 
labai panašus į sovietinį, pri
menantis tuos laikus, kai pla
nai ateidavo iš Maskvos. Pasak 
mjr. Manno pareiškimo žurnale 
“Soldier Statesman”, Lietuvos 
kariuomenėj jaučiama sovietų 
karininkų įtaka. Nėra pasitikė
jimo tarp vyresniųjų sovietines 
karo mokyklas baigusių kari
ninkų ir jaunesniųjų, patrio
tines nuotaikas turinčių kari
ninkų. Minėjimas baigtas Rū
tos Dimaitės padeklamuotais 
eilėraščiais ir visų dalyvių su
giedota “Lietuva brangi”.

Dr. Oskaras Jusys, Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose ir Patricija Durrant, Ja
maikos ambasadorė, rugsėjo 20 
d. pasirašė bendrąjį protoko
lą, užmezgantį diplomatinius 
santykius tarp Lietuvos ir Ja
maikos. Tie santykiai bus vyk
domi be pasikeitimo nuolati
niais atstovais abiejose šaly
se. Jamaika, turinti pustrečio 
milijono gyventojų, yra jau šim
tas aštuntoji šalis, užmezgusi 
diplomatinius ryšius su Lietu
va.

Australija
Savaitraščio “Mūsų pastogė” 

popietę Sidnyje rugsėjo 24, sek
madienį, surengė jos leidėjai — 
Lietuvių bendruomenės spau
dos sąjunga. Popietę pradėjo 
neseniai iš Lietuvos sugrįžęs 
prof. Vytautas Doniela paruoš
ta paskaita apie Lietuvos eko
nomiją. Klausytojus jis supa
žindino su tikrąja Lietuvos 
bankų, pramonės ir žemės ūkio 
būkle, remdamasis spaudos ir 
kitais pranešimais. Prof. V. 
Doniela taipgi atsakinėjo į po
pietės dalyvių įvairius klausi
mus. Meninę popietės progra
mos dalį atliko moterų ansamb

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A j jr A į) LIETUVIŲ KREDITO 
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830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
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3 m. term.indėlius .......... 6.50%
4 m. term.Indėlius .......... 6.75%
5 m. term.indėlius .......... 7.00%
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3 m.ind.............................. 6.50%
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Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

lis “Sutartinė”, Birutės Alek
naitės ir Justino Ankaus vado
vaujamas vyrų choras “Daina”.

Lietuvos valstybės šventę 
Sidnio lietuviai pradėjo Mišio- 
mis Šv. Jokimo šventovėje. Jas 
atnašavo kun. P. Martūzas. Gie
dojo B. Aleknaitės ir J. Ankaus 
vadovaujamas “Dainos” choras. 
Lietuvių namuose surengtame 
minėjime trumpą žodį tarė Lie
tuvos garbės konsulas Viktoras 
Šliteris. Paskaitą apie isto
rinę Lietuvos valstybės reikš
mę skaitė ALB Sidnio apylin
kės valdybos sekr. Rymantė 
Geli, neseniai įsijungusi į 
Sidnio lietuvių koloniją. Dai
nų programą atliko “Sutarti
nė” ir pamaldose minėtas “Dai
nos” choras.

Argentina
A. a. Bernardas Survila, gimęs 

1911 m. kovo 10 d. Raseiniuose, 
mirė 1995 m. rugpjūčio 24 d. 
Buenos Aires lietuvių koloni
joje. Palaidotas su religinėmis 
apeigomis, kurias atliko kun. 
Augustinas Steigvilas, MIC. Ve
lionis, jaunas atvykęs Argenti
non, dirbo siuvėju. Tačiau pra
dėjo pats kurti drabužius, vė
liau atidarė savo madų saloną. 
B. Survila buvo vienas Argenti
nos lietuvių centro kūrėjų, iš
rinktas net jo garbės nariu, 
skelbėsi žurnaluose ir televi
zijoje. Savo madų salone jis tu
rėjo žymių klienčių bei klien
tų. Lietuvišką šeimą velionis 
buvo sukūręs su Vlade Malėlai- 
te. Jiedu išaugino sūnų Hekto
rą, taip pat veiklų lietuvį.

Vokietija
Vasario šešioliktosios gimna

zija naujuosius mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 4 d. tradiciniu 
vėliavos iškėlimu, direktoriaus 
Andriaus Smito tartu žodžiu, 
klasių susitikimais su auklėto
jais, bendrabučio vedėjų pokal
biais su moksleiviais ir susipa
žinimo vakaru. Iškilmes papil
dė Vokietijoje viešėjusio Kai
šiadorių vyskupo Juozo Matu
laičio apsilankymas. Rugsėjo 5 
d. rytą, dar nepradėjus pamo
kų, jis koncelebravo Mišias su 
šešiais kunigais, tarp kurių bu
vo ir prel. Antanas Bunga, vado
vavęs vokiečių katalikų parapi
jai Bad Woerishofene ir ten 
įsteigęs centrą lietuvių vysku
pui Europoje. Naujuosius moks
lo metus gimnazija pradėjo su 
98 moksleiviais, turėdama try
lika daugiau nei praėjusiais 
mokslo metais. Daugiausia jų 
yra iš Vokietijos — net 51. Vi
si kiti — atvykėliai iš Lietuvos, 
JAV, Kanados, Urugvajaus, Ar
gentinos ir Afrikos Malio.

OFFORD
REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Stayneno ir Collingwo
od© apylinkėse kreipkl- 
tėS ( ,

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............ 7.75%

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



Vilnietis solistas DANIELIUS SADAUSKAS (kairėje) su Marquette Parko 
lietuvių parapijos Čikagoje vargonininku, daugelio lietuviškų renginių 
programų atlikėju muz. Ričardu Šoku Nuotr. Ed. Šulaičio

Čikagos lietuviy vaizdai ir vargai

Širdin įsi rėžtis i kelionė
Taip vežė mus į sibirinę nežinią. Net ir kūdikiui neleido pirkti 
pieno - jis čiulpė pasaldintus duonos džiūvėsius ir netrukus mirė.

To vaizdo niekaip negaliu užmiršti

PRANĖ VILEITAITĖ, Adutiškis

Geležinkelio vagone belau
kiant kelionės į nežinią, se
kantį rytą duryse pasirodė su 
kirviu rankoje sargybinis. Kir
vį įdavė mūsų tėvukui, įsaky
damas grindyse iškirsti skylę - 
tai bus mūsų išvietė. Kai buvo 
iškirsta, kirvį paėmęs sargybi
nis nuėjo į kitus vagonus.

Kitas kariškis liepė dviem 
moterim pasiimti kibirus ir 
eiti su juo vandens. Su M. 
Krikštulyte ėjau aš. Vedėsi 
toli, kol pasiekėme vandens 
kolonėlę. Vandens į vagonus 
atsinešė visi, bet duonos ke
lias dienas nė trupinio neda
vė. Netgi nepasidomėjo, ar vi
si turi valgyti - gal kai kuriems 
išvežimas buvo tiek žiaurus, 
kad nieko nedavė pasiimti. Už 
tai Semėno Petro mums dova
notieji rugiai buvo išvirti ir 
suvalgyti. Mama surado po va
gonais išmestų bulvių lupenų 
ir prie rugių pridėjus išėjo 
puiki sriuba.

Mūsų ketveriukė vaikų susi
gūžę tyliai sėdėjo vagono kam
putyje, lyg būtų staiga pasenę, 
nei prašė, nei verkė, kad kas 
duotų jiems nors mažą riekelę 
duonos. O juk kitų žmonių val
gomi džiūvėsiai kvepėjo mie
liausiu aromatu... Ak, Dieve, 
į kokių žiaurių budelių rankas 
patekome!

Staiga apipuolė didžiausių 
utėlių maras! Atrodė kažkas 
jų prisėjo pilnas mūsų drabu
žių siūles. Visi pajuto nepa
keliamą kūnų deginimą - tai 
jos siurbė kraują. Jos pjovė 
visą ešaloną, nežiūrėjo, ar 
kas sotesnis, ar miršta iš 
bado. Apsėmė lyg vanduo, ir 
turėjome draskyti save, nebu
vo kas daugiau daryti.

Labiausiai buvo sunku gir
dėti ir matyti mažo vaikelio 
verksmą, kai jo mamytei din
go pienas. Kūdikiui buvo tik 
keli mėnesiai. Ėmė jį girdyti 
vandeniu iš buteliuko. Reikia 
suprasti, koks jo buvo verks
mas iš bado. Jo mamytė ir se
nelė važiavo su juo. Sugalvo
jo jos duoti jam sukramtyto 
su cukrumi džiūvėsio čiulpti. 
Iš pradžių vaikelis nurimo, 
prisičiulpęs užmigo. Atrodė 
bus gerai, bet nuo juodos duo
nos rūgšties jam paleido vidu
riukus. Pajutęs didelius skaus
mus, jis rėkė - net veidelis 
darėsi mėlynas. Niekas nega
lėjome akių sumerkti, tik mel
dėmės ir verkėm į jį žiūrėdami.

Niekad neužmiršiu, kai vie
noje stotelėje, traukiniui su
stojus (buvome jau Rusijos že
mėje), iš vagono jau leido iš
lipti kas norėjo. Išlipo ir kū-

dinio motina. Netoli stovėjo 
būrelis moterų su indeliais 
pieno. Jos manė, kad viršinin
kai leis nusipirkti. Jadvyga 
(taip vadinosi kūdikio motina) 
pamatė netoli einantį galinuo- 
tą ir blizgiais batais kariškį. 
Pavadinusi jį viršininku, pa
prašė leisti nupirkti mažyliui 
pieno. Kariškis, baisiai sužvai- 
ravęs, užsidegė pykčiu ir lyg 
žaibas suriko jai: “Padychaicie 
vsie bandyty!” (Stipkite visi 
banditai). Įsakė mūsų vagono 
žmonėms grįžti į vidų, užtren
kė vagono duris ir užrakino, 
kai visi kiti vaikščiojo lauke. 
Vaikelio motina, jos anyta (vy
ro motina) ir mes buvome pri
trenkti, apstulbinti tokio des
potiško žiaurumo. Vaikelis jau 
neteko jėgų verkti. Mano sene
lė buvo paprašyta jį pakrikšty
ti. Ji sutiko ir, kaip mokėjo, 
pakrikštijo Joneliu, nes jau 
matėsi, kad netrukus Jonukas 
skris angeliuku į Dievo aukš
tumas. Mirusio berniuko kūne
lį Jadvyga spaudė prie krūti
nės ir skausmo ašaros, lyg per
lai, riedėjo iš akių. Netrukus 
atėję sargai atėmė iš jos kan
kinį ir išnešė užkasti... O kiek 
daug iš visų ilgiausio ešalono 
vagonų užkasė? Tik Dievo akys 
matė ir suskaičiavo...

Ešalonas vilkos trylika die
nų. Vienoje stotyje net tris 
dienas išstovėjo. Susipažinusi 
su kitomis tremtinėmis, pasi
vadinau vieną giedorę man pa
dėti sugiedoti šventą giesmę. 
Atsistojusios, kad daugelis 
aplinkinių girdėtų, ėmėm gie
doti visu nuoširdumu:
Viešpatie, Karaliau, Abraomo 

Dieve,
dovanoki mums laisvę 
ir atitolink priešą.
Kad pažintą žmonės Tave, 
jog tu esi Viešpats Dievas 

mūsą..."
Visai netoli išvydau piktas 

akis uniformotojo. Purtė gal
vą, kad nustotume, bet mes dar 
traukėme toliau. Priėjęs vi
sai arti rusiškai įsakė eiti į 
vagoną. Turėjome paklusti, o 
vagone galėjome giedoti die
ną ir naktį, - niekas negynė.

Po dviejų savaičių iš vagonų 
išlaipino visus mažoje stote
lėje - Mendaleevo. Didelėje 
pievoje po atviru dangumi ruo
šėmės nakvoti. Kai kas kūreno 
laužus, turėjo ką išvirti. Jau
nimas grojo gitara, dainavo:
Nežydės daugiau vosilkos 
taip, kaip vasarą aną...”

Miegojome žiūrėdami į žvaigž
des. Buvo šalta, Kamavo liūd
nos mintys. Tos baisios neži
nios laukimas skverbėsi į pa
čią širdies gilumą. Lietuva

EDVARDAS ŠULAITIS

Turbūt dar daugelis “TŽ” 
skaitytojų atsimena tas dienas, 
kai kiekvieną savaitę šiame 
laikraštyje skaitydavo “Čika
gos vaizdus ir vargus”. Šis ma
no skyrelis rodėsi apie dešim
tį metų.

Vėliau apie Čikagos įvykius 
dažnai rašydavo VI. Ramojus- 
Butėnas, o dabar dažnokai pa
rašo Aldona Šmulkštienė, kar
tais ir aš pats. Tačiau dabar 
rašome kiek plačiau tik apie 
kai kuriuos įvykius, o aš tais 
laikais stengdavausi apžvelgti 
daugelį įvykių.

Šį kartą noriu padaryti trum
pą Čikagos lietuvių gyvenimo 
apžvalgėlę, nes prasidėjus ru
dens sezonui visokių renginių 
užderėjo, kaip grybų po lie
taus, ir juos visus plačiai ap
rašyti kas savaitę reikėtų bent 
kelių “TŽ” puslapių.

Pirmiausia reikia pabrėžti, 
kad Čikagos teritorija gerokai 
išsiplėtė, nes dabar, kalbėdami 
apie ją, turime įtraukti ir Le- 
montą su jo Pasaulio lietuvių 
centru, talpinančiu daugelį lie
tuviškų įstaigų, Ateitininkų na
mais bei kitais pastatais, kurie 
buria lietuvius. Dėl tokio išsi
plėtimo sumažėjo lietuviškų 
renginių skaičius Jaunimo 
centre Čikagoje, užsidarė Tau
tiniai namai, gerokai išretėjo 
lietuviškos įstaigos Čikagos 
Marquette Parko apylinkėje, 
nors čia išsiplėtė veikla “Sek
lyčios” patalpose. Šiame raši
nėlyje pasitenkinsime lietuviš
ka veikla pačioje Čikagoje: Jau
nimo centre ir “Seklyčioje”.

* * ♦
Rugsėjo pradžioje duris ati

darė Jaunimo centre įsikūrusi 
lituanistikos mokykla, o taip 
pat ir Pedagoginis lituanisti
kos institutas. Šiose mokslo 
įstaigose mokinių nėra daug, 
bet smagu, kad darbas čia dar 
vyksta ir atneša daug naudos.

su gražiuoju vaizdų akiračiu 
stovėjo akyse. Beširdis alkis 
savo stipriais gniaužtais 
spaudė susitraukusius pašir
džius. Neėmė miegas. Girdė
josi kaip daužosi krūtinėje 
išvargusi širdis. Bet liko 
mums didi paguoda - Dievas. 
Jo niekas neišplėš, nenuma
rins. Tas tikėjimas ir didžiau
sių vargų metu neleido kris
ti depresijom

O žvaigždės virš Rusijos že
mės degė, mirgėjo, skaudžiai 
primindamos mūsų mylimos 
Lietuvos žvaigždes...

Sakiau Viešpačiui: Priimki 
mūsų tremtį už Lietuvos nuo
dėmes, atleiski mums visiems 
ir sugrąžinki į Tėvynę.

Čia šeštadieniais lankosi jau
nimas, kuris vėliau turės užimti 
į amžinybę išeinančiųjų tautie
čių vietas lietuviškose organi
zacijose. Čia repeticijas pra
dėjo operos choras, kuris se
kančiais metais žada pastatyti 
lietuvišką operą — V. Banaičio 
“Jūratę ir Kastytį”.

Rugsėjo 15 d. įvyko pirmoji šio 
sezono vakaronė (jos rengiamos 
penktadienių vakarais). Ją su
rengė Jaunimo centro moterų 
klubas, kuriam anksčiau vado
vavo veikli moteris Salomėja 
Endrijonienė, o jai iškeliavus 
amžinybėn, tas pareigas per
ėmė darbščioji Anelė Pocienė. 
Šios vakaronės metu E. Šulaitis 
parodė vaizdajuostę iš V-jų Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
1995 m. vasarą Lietuvoje.

Dabar jau nėra savaitgalio, 
kad penktadieniais ar šešta
dieniais bei sekmadieniais ne
būtų didesnių renginių: vaka
ronių, balių ar kitokių pobū
vių. O rengėjai vis nepagaili 
gražių kvietimo žodžių, nes da
bar tautiečių, belankančių lie
tuviškus renginius, gerokai su
mažėję. “Tik gulbės pieno truks 
Lietuvos dukterų rudens poky
lyje, spalio 14 d. Jaunimo cent
re” — taip rengėjai reklamavo 
savo renginį.

Pirmoji naujojo sezono meno 
paroda Jaunimo centre esančio
je Čiurlionio galerijoje įvyko 
spalio 6-20 d.d. Joje su savo dar
bais dalyvavo 13 menininkų, ku
rių dalis yra paskutiniu metu 
atvykę iš Lietuvos. Į parodos 
atidarymą spalio 6 d. vakare į 
šią galeriją buvo sugužėję ne
mažai tautiečių.

* * *
Į Čikagos lietuvių gyvenimą 

nemažai judrumo įnešė svečiai 
iš Lietuvos — Vilniaus arkika
tedros klebonas prel. Kazimie
ras Vasiliauskas ir su juo at
vykęs Vilniaus filharmonijos 
solistas Danielius Sadauskas. 
Pirmasis čia atvažiavo vado
vauti Šiluvos atlaidams Švč. 
Mergelės Marijos gimimo para
pijoje Marquette Parke. Šie 
atlaidai truko nuo rugsėjo 6 iki 
15 d., o pagrindinę atlaidų die
ną — rugsėjo 10, įvyko procesija 
miesto gatvėmis ir buvo ilgesnės 
apeigos šventovėje. Atlaiduose 
pamokslus sakydavo prel. K. Va
siliauskas, kuris yra pasižymė
jęs kaip geras kalbėtojas, visa
da turintis gilių ir prasmingų 
minčių klausytojams.

Rugsėjo 10 d. šventovėje gra
žiai giedojo ir sol. D. Sadaus
kas, kuris vėliau dar dainavo 
“Seklyčioje”, Lemonte, Cicero 
mieste ir kt. Taip pat ir prel. K. 
Vasiliauskas atliekamu nuo at
laidų metu irgi rodydavosi ki

tuose lietuvių pobūviuose, ypač 
ten, kur dainuodavo ar giedoda
vo sol. D. Sadauskas. Rugsėjo 17 
d. prel. K. Vasiliauskas atlai
kė Šv. Mišias Šv. Antano para
pijos šventovėje Cicero mieste, 
o po to parapijos salėje jam bu
vo surengtas atsisveikinimas. 
Iš čia jis išskubėjo į orouostį 
kelionei atgal į Vilnių. D. Sa
dauskas dar pajudėjo į kelis ki
tus lietuvių telkinius.

♦ ♦ ♦

Kalbant apie gražius įvykius 
Čikagos lietuvių padangėje, 
negalima patylomis praeiti ir 
pro liūdnesniuosius. Gaila, kad 
juos laikas nuo laiko sukelia 
naujai iš Lietuvos atvykusieji, 
kurie čia pradeda “garsinti” lie
tuvius. Štai spalio 3 d. “Chicago 
Tribune” dienraštis daug vietos 
paskyrė aprašymui lietuvių ir 
lenkų gaujos, vogusios praban
gius automobilius. Iš šešių šios 
tarptautinės gaujos vagių pa
vardžių net keturios priklauso 
lietuviams, kurie čia minimi 
kaip Lietuvos piliečiai (tik vie
nas, matyt, per klaidą žymimas 
kaip lenkas). Vargu ar yra pras
mės juos pačius čia garsinti, 
pateikiant tų nusikaltėlių pa
vardes, tačiau reikia pažymėti, 
kad jie tikrai nedaro garbės nė 
vienam lietuviui, ypač tiems, 
kurie čia paskutiniu metu iš 
Lietuvos atvyksta, norėdami 
užsidirbti pinigų doru būdu ir 
taip pagelbėti vargstantiems 
artimiesiems Lietuvoje. Beje, 
tie brangių automobilių vagys 
juos siųsdavę į Rusiją ir Lie
tuvą.

Lietuvių įstaigos, įsikūrusios Pa
saulio lietuvių centre Lemonte 
prie Čikagos Nuotr. Ed. Šulaičio

/ Lietuva su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu 

Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai
Nordland Express 1650 Bloor St. W.,

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

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki šeštadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Skyrius: North York

London

Montreal

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

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

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

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais

Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 
Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

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

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

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

3% nuo $5,000

Siuntiniai su kanadiškais produktais
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

$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 11.5 kg rūkyti šprotai. Ryga

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

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

$64 (JAV $48)

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

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001
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Svečias iš Vilniaus - prel. KAZIMIERAS VASILIAUSKAS (viduryje) 
Čikagoje su kan. Vaclovu Zakarausku (dešinėje) ir prel. Ignu Urbonu

Nuotr. Ed. Šulaičio

Atstatoma Kryžių šventovė
IGNAS MEDŽIUKAS

Kai buvau dar vaikas, prisime
nu, iš mūsų apylinkės, Krokialau
kio parapijos, žmonės vykdavo į 
atlaidus Kryžių šventovėje prie 
Dusios ežero. Iš artimesnių pa
rapijų vykdavo procesijos su baž
nytinėmis vėliavomis ir švento
mis giesmėmis.

Kas tie Kryžiai? Neseniai ga
vau knygelę “Kryžių bažnyčios 
praeitin pažvelgus”, parašytą J. 
Petrausko. Joje aprašoma Kryžių 
šventovės atsiradimas, jos nugrio
vimas sovietiniais laikais ir pa
stangos ją vėl atstatyti.

Šventovės istorijos pradžia sie
kia laikus, kai švedų kariuomenė 
buvo įžengusi į Lietuvos žemes. 
Lietuvos kariuomenės hetmonas 
Mykolas Višnioveckis, būdamas 
su savo daliniais Borūnuose, Aš
menos apskrityje, dažnai lanky
davo bazilijonų vienuolyno šven
tovę, kurioje buvo plačiai pagar
sėjęs malonėmis Švenčiausios 
Mergelės Marijos paveikslas. 
Prie to paveikslo jis meldęsis ir 
užsakęs paveikslo kopiją, kurią 
turėdavo su savimi karo žygiuo
se. 1702 m. Višnioveckio vadovau
jama kariuomenė apsistojo prie 
Dusios ežero, kur turėjo sulaiky
ti Gardino kryptimi žygiuojan
čius švedus. Višnioveckis, kuris 
buvo labai pamaldus, belaukda
mas Švč. Trejybės šventės, įsakė 
pastatyti tris kryžius ir prie vieno 
iš jų pakabinti Dievo Motinos pa
veikslą, įrengti altorių ir prie jo 
kariuomenės kapelionui laikyti 
pamaldas. Švedams netikėtai už
puolus, Višnioveckis iš ten turėjo 
skubiai pasitraukti, palikti kry
žius ir paveikslą. Arčiau gyvenan
tieji žmonės, suradę paveikslą, jį 
paslėpė.

Pasakojama, kad praėjus kele
tui metų vienas buvęs Višniovec
kio žygių kareivis netekęs regėji
mo, aplankęs su palydovu tą vietą, 
meldė Dievo Motinos pagalbos ir 
staiga atgavo regėjimą. Surastas 
paveikslas vėl buvo pakabintas 
prie kryžiaus. Tai sužinoję žmo
nės ėmė lankyti tą vietą.

Praėjus kuriam laikui, Mete
lių klebonas kun. Ignas Žibana- 
vičius, vyskupui leidus, toje vie
tovėje pastatė koplyčią. 1816 m. 
statybos darbai buvo baigti ir ge
gužės 25 d. vysk. Polikarpas Mar- 
ciejevskis atlaikė pirmąsias Mi
šias. Popiežius Pijus VII maldi
ninkams suteikė atlaidus. Kai ko
plyčia paseno, nutarta pastatyti 
naują, daug didesnę, bet rusų val
džia neleido. Metelių parapijie
čiai slapta paruošė medžiagą ir 
pastatė naują gražią šventovę. 
Vėliau prie jos buvo pristatytas 
namelis apsigyventi laikinai at
važiuojančiam kunigui. Čia gy
vendavo ir šventovės sargas.

Nežiūrint carinės priespaudos, 
Kryžiai tapo religine Dzūkijos 
šventove. Čia atvažiuodavo iš to
limiausių vietovių pasimelsti vy
rai, eidami į rusų kariuomenę ar 
išvykdami į užjūrius. Didžiausios 
iškilmės būdavo Kryžiuose per 
Sekmines bei Šv. Petro ir Povi
lo šventėje. Šventovė buvo pa
skirta Švč. Mergelės Marijos, An
gelų karalienės, garbei. Atlaidų 
dienomis čia suvažiuodavo daug 
kunigų iš artimesnių ir tolimes
nių parapijų ir tūkstančiai tikin
čiųjų. Čia jie melsdavosi ir dary
davo įžadus. Kryžiai išgarsėjo ne

tik Dzūkijoje, bet ir visoje Sūdu
voje.

Lietuvą okupavus bolševikams, 
toks žmonių tikėjimas ir gausus 
lankymasis jiems nepatiko, todėl 
planavo šią šventovę sunaikinti. 
Ateistai įvairiomis priemonėmis 
ir būdais stengėsi šventovės at
laidų metu sutrukdyti rinktis žmo
nėms.

Metelių klebonas ir parapijie
čiai daug kartų kreipėsi į vietinę 
ir respublikos valdžią, kad šven
tovė, kun. Vinco Jurgilo pastango
mis perstatyta 1902 m. būtų pa
likta. Tačiau į prašymus nebuvo 
atsižvelgta.

Sovietinė Lazdijų rajono val
džia mėgino apgaulingu būdu 
rinkti parašus, norėdama paro
dyti, kad gyventojai patys nori, 
jog šventovė būtų nugriauta. Bet 
toks mėginimas nepavyko. Vieti
niams žmonėms atsisakius griauti 
šią šventovę, iš Lazdijų arešto 
namų buvo atvežti nusikaltėliai. 
Padedant kitiems žemos moralės 
žmonėms, dalyvaujant sovieti
niams vietos pareigūnams, šven
tovė pradėta ardyti. Pradžioje 
nuluptas skardinis stogas, atlup
tos iš abiejų pusių sienų lentos. 
Po to su traktoriais baigtas grio
vimo darbas. Tai įvyko 1963 m. lie
pos mėn. Ir taip šventovė buvo su
lyginta su žeme. Šventovės archy
vinė medžiaga su autentiškais pa
rašais yra saugojama Metelių pa
rapijos klebonijoje.

Dabar prie Dusios ežero buvusi 
Kryžių šventovė vėl atstatoma, 
nes jos reikšmė daugelį metų šio 
krašto žmonėms buvo labai svar
bi. Pokomunistiniu laikotarpiu 
šventovės atstatymas laikytinas 
būtinu, nes ji vėl kels dvasingu
mą ir dorovę, teiks paguodos ir 
vilties ją lankantiems. Supran
tama, šiam kilniam tikslui reika
linga parama.

Prie šventovės, Vilkaviškio vys
kupo pritarimu, numatoma įreng
ti jaunimo stovyklavietę, kuri bū
tų dvasinio auklėjimo ir tautinės 
kultūros centras. Šiam tikslui 
Metelių parapijai perduoti buvę 
Metelių kultūros namai ir buvęs 
kolchozo administracinis pasta
tas. Šiems pastatams reikalingas 
pagrindinis remontas. Susiduria
ma su lėšų trūkumu. (Geradarių 
aukos priimamos Lietuvos žemės 
ūkio banke, Lazdijų skyriuje. Va
liutinė sąskaita nr. 701070906).

Metelių parapija yra išskirti
noje teritorijoje, priklausanti 
valstybės saugomų valstybinių 
parkų sąraše bei aplinkos draus
tinio teritorijoje.

1992 m. liepos 5 d. įvyko naujos 
šventovės pamatų šventinimas, 
kurį atliko vysk. J. Žemaitis. Daly
vavo Metelių parap. klebonas kun. 
Vytautas Prajara ir daug atvyku
sių kunigų bei tikinčiųjų. Iškilo 
šventovės sienos, bet dar daug ko 
trūksta užbaigimui ir vidaus įren
gimui. Žmonės betgi jau renkasi, 
tęsia senolių tradiciją.

Šioje knygelėje nurodyta litera
tūra ir šaltiniai Kryžių praeičiai 
pažinti. Duodama informacija 
apie asmenis, susijusius su Kry
žių praeitimi.

Juozas Petrauskas, KRYŽIŲ 
BAŽNYČIOS PRAEITIN PA
ŽVELGUS. Išleido, rinko ir 
spausdino AB Panevėžio 
spaustuvė, 1995. Tiražas — 1000 
egzempliorių, 112 psl.

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!



Išsami studija apie Čiurlionį
“Čiurlionis: Painter and Composer”
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RIMAS PAULIONIS

Dar vienas veikalas apie 
Čiurlionį - pagalvojau. Argi 
gali būti kas nors naujo, ar čia 
bus dar viena “analizės ana
lizė”? Buvau maloniai nuste
bintas. Pačiam studijavus 
M.K. Čiurlionio darbus, man 
buvo be galo įdomu matyti, 
jog šiame naujai pateiktame 
raštų rinkinyje jo asmenybė 
lieka dar vis ginčus kelianti 
ir paslaptinga. Leidinio re
daktorius Stasys Goštautas yra 
JAV-ių mokslo žmogus, studi
javęs Harvard’© bei Fordha- 
m’o universitetuose, dėstęs 
literatūrą ir meną Boston’o 
bei Texas universitetuose, 
Wellesely kolegijoje, para
šęs įvairių meno ir literatū
ros darbų.

Iki šios dienos meno kriti
kai ir autoriai stengiasi su
prasti M.K. Čiurlionio galvo
seną, kruopščiai tyrinėdami 
jo tapybos ir muzikos kūrinius. 
Tačiau šio dailininko-muziko, 
sugebėjusio muziką išreikšti 
vaizdiniais simboliais, vis 
dėlto neįmanoma tiksliai api
būdinti. Šiuo veikalu steng
tasi atsakyti į daugelį neišaiš
kintų klausimų apie jo vaikys
tę, mokslus ir dailininko-mu
ziko sąryšį. Tai turtingas, pla
taus spektro menininkų ir is
torikų žinių šaltinis apie Čiur
lionį. Daugybė nuotraukų bei 
asmeninių užrašų taipgi pa
deda skaitytojui įžvelgti jo 
gyvenimo gelmes.

Didelė knygos dalis skirta 
kritikų ir istorikų palygini
mams Čiurlionio su jo laiko
tarpio genijais-dailininkais, 
impresionistais ir kitais. Nėra 
abejonės, kad jam tenka išskir-

Pilkojo namo Druskininkuose svetai
nės fragmentas: fisharmonija, su ku
ria repetuodavo KONSTANTINAS 
ČIURLIONIS (tėvas) ir mokėsi groti 
visi Čiurlioniu vaikai; virš instru
mento - šeimos nuotrauka ir vaiky pa
mokų tvarkaraštis Ntr. Alf. Laučkos

Pogrindžio
KUN. K. J, AMBRASAS, 

Montrealis
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sustiprėja pavojus ir iš kai
mynų. Tie ne vienas aiškiai 
pranešinėja apie atvažiavu
sius svečius, apie kiekvieną 
tavo žingsnį, nes iš kur Sau
gumas taip smulkiai žinos, kas 
dedasi tavo kieme, kada ir kur 
išvažiuoji, nors būtų žiema, 
vasara, naktis ar diena.

Ne sykį ir ne du apie didė
jantį pavojų pakalbame su 
kun. Lionginu, kuris, atrodo, 
jau irgi pradeda būti atsarges
nis ir apdairiau važinėti, su
sitikinėti su žmonėmis arba 
bent pasidomėti, kas dedasi 
panamėje, apsižvalgyt, jei kas 
nors tykoja, domisi pas tave 
atvažiuojančiais.

Kun. Kunevičius vis prašo 
duoti kitą žmogų, kuris jam 
padėtų sutvarkyti “Aušros” 
numerių redagavimą, nes jis 
pats nepajėgia laiku ir tinka
mai parengti straipsnių, visų 
numerių spaudai. Jis negalįs 
aprėpti kalbinės, literatūri
nės, redakcinės medžiagos 
kontrolės. Neretai būtina ap
tarti visos medžiagos esmi
nius vertinimo kriterijus, ap
sisaugoti nuo galimų klaidų ir 
ypač nuo provokuojančių 
straipsnių, kurie kartas nuo 
karto skverbdavosi pro viso
kius plyšius.

Ką daryti? Paskaitos Vil
niaus universitete, semina
rai, diplominiai, kursiniai, 
kontroliniai darbai, visokie 
susirinkimai, konsultacijos su 
studentais buvo įveikiama 

tina vieta tarptautinio meno 
sferoje. Stasio Goštauto nuo
mone, trūksta ne literatūros 
apie jį, o rimtos kritinės me
džiagos. Todėl šis rinkinys yra 
tuo svarbus, kad sutelkia ne 
tik jo kritikų, bet ir jo šalinin
kų mintis apie jo darbus.

Šiame veikale iškeliami įvai
rūs klausimai, kuriuos Čiur
lionio darbai sukėlė jo kūry
bos vertintojams, Valerijonui 
Čudovskiui po 1912 m. Sankt 
Peterburge surengtos parodos, 
kai jis klausė: “Ar jis dailinin
kas, ar muzikas?” Ištraukoje 
iš Vorobjovo veikalo “Čiur
lionis Vilniuje” (1938 m.) api
būdintos ne tik sunkios Čiur
lionio darbo sąlygos, bet ir 
įtaka jo kūrybai, kurią veikė 
to laiko visuomeninė, politinė 
ir kultūrinė įtampa. Pateikti 
esto Aleksio Rannit’o argu
mentai (iš 1949 m. paskaitos 
meno kongrese Paryžiuje), 
įrodantys, kad Čiurlionis, o 
ne Kandinsky buvo pirmasis 
abstraktus dailininkas. Savo 
straipsnyje Joan Vaštokas aiš
kina, kodėl Čiurlionis nėra 
plačiau žinomas modernaus 
meno istorijoje, lygina jį su 
tokiomis išskirtinomis asme
nybėmis, kaip Hieronymus 
Bosch ir William Blake. Jo 
tapyboje ji mato net kai kurias 
šamanų meno įvaizdžius.

Kritiškai žvelgdamas An
drius Plioplys teigia, kad Čiur
lionio tikslas buvo sukurti vaiz
dines simfonijas, o ne “gryną
jį meną”, anot Kandinskio, ir 
cituoja kritiką, kuri jį pris
kyrė prie dekoratyvinio me
no mėgėjų.

Atskirame rašinyje Mindau
gas Nasvytis nagrinėja Čiur
lionio kūrybos sąryšį su Va
karų menu, lygina XIX ir XX 
amžiaus meno sąjūdžius.

Apie Čiurlionio gyvenimą ir 
tapybą įdomiai rašo Gabriella 
Di Milia ir Felix Roziner, o 
prie jo muzikinių veikalų gvil
denimo prisideda Vytautas 
Landsbergis, Danutė Staške
vičius. Kitame skyriuje žvel
giama į Čiurlionio darbo so- 
cio-istorinę reikšmę.

Bendrą vaizdą sudarantis ir 
svarbus yra A. Plioplio pateik
tas sąrašas Čiurlionio darbų 
bei parodų, kuriose jis daly
vavo kartu su įvairiais žymiais 
dailininkais, kaip Braque, Ce
zanne, Matisse, Picasso ir kt. 
Tuomet pasirodžiusios kriti
kos apžvalga, ištraukos iš įvai
rių meno ir literatūros pasau
lio asmenybių dienoraščių, 
pokalbių ir laiškų taipgi pri
sideda prie veikalo turinio 
praturtinimo.

Gale knygos įdėtas Čiurlio
nio kūrinių sąrašas, kurį Kau
ne sudarė Birutė Fedaravi- 

“Aušra” ir jos darbuotojai
kasdiena, perpinta juodos ka
tės pėdsakais, nes jie išlįsda
vo kaip yla iš maišo dažnai pa
čiu netikėčiausiu būdu ir me
tu. Štai, žiūrėk, Kūčių dienos 
rytą atneša tau iš Saugumo ko
miteto pranešimą, kad turi 
kaipmat prisistatyti pas juos 
16 valandą kažkokiame kabi
nete. Vadinasi, jau visos Kū
čios, Kalėdos sugadintos (ši 
sadistinė religinėms šventėms 
nepakanta ir kiti kankinimo 
būdai taip buvo išpuoselėti 
visuose Gulago užkaboriuo
se!), o čia jau bilietas kiše
nėje. Nejaugi negalėsiu kartu 
su tėvais, broliu pabūti per 
šventes namuose?

Įdedu atgal pranešimą į paš
to dėželę (ją grįžęs radau iš
plėštą ir pranešimą pasiimtą 
— jiems viskas ir visur leisti
na!) ir, tarsi ničnieko nežino
damas, pasiėmęs kelionmaišį 
į ranką, išskubu į geležinke
lio stotį.

Pakeliui, norėdamas lyg ko 
nors nusipirkti šventėms, bė
gioju iš vienos parduotuvės 
į kitą. Kaip gudriai, lyg katė 
sėlindama paskui pelę, iš pas
kos man seka ir tamsiųjų rū
mų pasiųstas “angelas sar
gas”. Kartais, jei trumpai, tik 
vos vos žvilgteriu į lentynas 
ir vėl neriu atgal, su tuo “sar
gu” vos ne kaktomuša susiduri 
tarpduryje. Kartais jis palau
kia gatvėje. Tiktai, matyt, ne 
vieno jų būta. Ligi geležinke
lio stoties, kolei perėjau se
namiestį, pasikeitė gal du trys. 
Nebloga sistema, tik ji man 
nerūpi. Dabar jau kitkas knie
ti: suims šiandien ar dar pa

Memorialiniai Čiurlioniu namai Druskininkuose; pirmame plane - mažesniojo namo buvusios virtuvės langas; 
toliau - pagrindinio (pilko) namo veranda Nuotr. Alf. Laučkos
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Tarp atlaidumo ir pasmerkimų
Ar smerktini visi kūrėjai, pasitarnavę sovietinei sistemai bei kenkėjiškai jos sistemai? Tokių 

eilėje minimi - Salomėja Nėris, Vladas Mozūriūnas, Teofilis Tilvytis ir kiti

ANTANAS SURAUČIUS, 
Lenkija

Žodžio kūrėjų tema sovieti
nės okupacijos metais beveik 
neliesta. Atrodo, kad ir nejau
čiamas reikalas atsijoti pastur
lakus nuo grūdų, atmesti šlykš
tynes, pasmerkti jų autorius. 
Suskirstyti į prigautus, apgau
tus, iš prievartos daugiau ar 
mažiau palinkusius, visiškai 
parsidavusius melų ir šmeižtų 
tarnybai, pasiekusius sovieti
nėje literatūroje aukštybes už 
lietuvių tautos niekinimą.

Viename iš “Dienovidžio” 
1994 m. numerių buvo trumpas 
rašinėlis apie Salomėją Nėrį. 
Negali čia pasiremti tekstu, 
nes kiekvienas gaunamas 
“Dienovidžio” numeris eina 
per Lenkijos Viduriniame Ra

čienė. Surašyta yra ir chrono
logija, naudinga ypač meno 
istorijos studentams.

Apgailėtina, kad šitokio mas
to rinkinyje nėra nė vienos 
spalvotos Čiurlionio kūrinio 
nuotraukos. Veikalas yra ne 
tik įdomus, bet ir naudingas, 
padedantis užtikrinti Čiur
lionio vietą Europos dailės 
istorijoje.

ČIURLIONIS: Painter and 
Composer. Collected Essays and 
Notes, 1906-1989 with 209 illus
trations. Stasys Goštautas-Edi
tor, Birutė Vaičjurgis-Šležas - 
Associate Editor. Typeset in the 
USA by Draugas, The Lithua
nian World-Wide Daily, Chicago, 
Illinois, USA. Printed in 
Lithuania 1994.

lūkės?
Ačiū Dievui, — šįkart šv. Ka

lėdas praleidau ramiai, nieko 
nesakęs namiškiams, nes tie 
labai rūpinsis.

Pas partorgą
Kalėdų proga artimiausiems 

dviems kaimynams įmetu į 
pašto dėželę šventinius svei
kinimus su kalėdaičiais. Po 
kiek laiko kviečia mane uni
versiteto partorgas į savo ka
binetą. Klausinėja apie šį, 
apie tą. Tik vis matau, kad ne 
tam jis mane pasikvietęs. Pa
galiau tarė: “Kam gi siuntinė
ji tuos sveikinimus su Kalė
domis? Ir taip bėdų visokių 
užtenka. Gali siųsti kokiai se
nai tetai ar dėdienei, o dabar 
štai mus pasiekia žinios: uni
versiteto profesorius, dėsty
tojas, o tokiais dalykais už
siiminėja. Ar gali toks auklėti 
tarybinį jaunimą?” Ir išima iš 
seifo mano kalėdinius sveiki
nimus, kuriuos aš tada įmečiau 
kaimynams į pašto dėželes ...”

Tik pamanyk! Šie mano nuo
širdūs kaimynams skirti keli 
šventiniai žodžiai su kalėdai
čiu kažin kur iš Dzūkijos tu
rėjo pakliūti į tokias rankas! 
Kiek jie apkalbėti, garsinti, 
bet gerai, kad pakliuvo į ge
ros širdies buvusio mokslo 
draugo (su juo per trumpą ka
rinės tarnybos metą kartu 
“trenkėme padą” Karaliau
čiaus krašte Vėluvoje, — 
anuomet Znamenske, — vienų 
kareivinių kieme apvilkti uni
formomis ir kerzavais batais 
tą patį akmeninį grindinį, lu
pome iš visų plaučių tą pačią 

maryje gyvenančių lietuvių 
rankas, bet atsimenu, kad pri
siminimai ir samprotavimai 
telkėsi apie pagrindinę min
tį: ant bedugnės krašto. Ne
galima buvo nepritarti apdai
riam, bet nuoširdžiai reiškia
mam atlaidumui lietuvių po
ezijos Lakštingalai.

Atsitiktinai iškilo mintis 
apie atlaidumus ir pasmerki
mus, tvarkant biblioteką. Lie
tuvių draugijos Slupsko sky
riuje per daugiau kaip trisde
šimt metų prisirinko nemažai 
lietuviškų knygų. Deja, ma
žiau skaitomų - leidybos iki 
1940 m. ir tik mažesnė dalis 
sovietinės leidybos. Tos kitos 
būdavo tik pavartomos ir atide
damos. Palikdavo bibliotekos 
dekoracijai. O buvo gerai iš
leistų, ypač albumų. Keitėsi 
skyriaus patalpos, knygos at
sidūrė keliose sankrovose pas 
skyriaus narius. Dabar, tvar
kant biblioteką, teko jas per
žiūrėti, paliekant tinkamas. 
Dalis ėjo iš karto į makulatū
rą. Pagalvota dar kartą peržiū
rėti ir kai kurias dar palikti. 
Bet buvo atkreiptas dėmesys į 
šlykštynes. Tai ir iš tų palie
kamų susidarė “rinktinis” fon
das - prisiminimui, kiek būta 
šmeižto ir melo, kas tų “šedev
rų” autoriai.

Salomėja Nėris
Salomėjos Nėries “Lakštingala 
negali nečiulbėti” (1946, Vals
tybinė grožinės literatūros lei
dykla) tebėra apvalytos biblio
tekos lentynose. Buvo skaito
ma, ir dabar paliko sava. Tris
dešimt šeši eilėraščiai sukur

vakarinę kareivišką dainą), o 
dabar į universiteto partor
go rankas. Prašiau, kad man 
tuos vokus su kalėdaičiais ati
duotų. Negrąžino. Dar likau 
neišguitas iš universiteto. Ta
čiau kiek tokių ir panašių at
sitikimų, susidūrimų su tais, 
kurie mus saugojo ir “medžio
jo” ...

Visur sekliai
Štai, pasirengęs kažin ko

kiam, regis, kosmologijos eg
zaminui, jau skubinuosi va
žiuoti į Bijutiškį pas kun. Jo
ną Danylą, SJ. Tik į mano du
ris bar-bar-bar milicininkas. 
Gerai, kad prieš tai suspėjau 
laiku išsprukti iš kambario ir 
nubėgti laiptais .. .

Arba vėl. Žinau, kad ant ke
lio arba prie pat durų rasiu 
kokį “sargą”, kuris, matyt, te
lefonu ar iš netoliese kur 
esančio namo atsiunčiamas. 
Todėl dar gerai neprašvitus, 
pasiėmiau meškerę iš kampo, 
susiradau guminius batus, 
aptrintas kelnes — rengiuo
si žūklėn.

Kartais šitaip pasiseka iš
sprukti, bet dažniausiai irgi 
su visokiais nuotykiais nuo- 
tykėliais susiduri su saugu
miečių sekliais net Bijutiš
kyje, kur jie tiesiog nesislėp
dami mėkso pro alksnyno krū
mus, stūguriuoja, tamsius aki
nius ant nosies užsikorę prie 
pat klebonijos kapinaitėse ir 
net prie pat kun. Jono Dany- 
los slenksčio, kuris buvo aky
lai stebimas priešais gyvenan
čios bibliotekos ar skaityklos 
vedėjos. Jinai sąžiningai re
gistruodavo automobilių nu
merius, stebėdavo į kleboni
ją ateinančius ir išeinančius. 
Kad jai būtų mažiau darbo, į 

ti poetei pasitraukus į sovie
tinę Rusiją, bet juose nėra lie
tuvių juodinimo, priešpastaty
mo vienų vienoje fronto pusė
je, kitų kitoje. Vien tik tėvy
nės ilgesys, meilė tėvynei - be 
propagandinių teiginių, kas iš
sivadavimo saulę neša. Jeigu 
ne 1941-1944 m. tarpsnio datos, 
žyminčios eilėraščius, ir vie
tos išsitrėmime į Rusiją, kurio
se buvo jie sukurti, nedaug kas 
susigaudytų, kad tai sovietinė 
garsios poetės kūryba. Partiza
nams Lietuvoje daug nuošir
džių žodžių skirta. Tiko jie 
daugiau laisvės kovos partiza
nams prieš sovietų okupaciją 
ir žiaurų terorą. Tad neteko 
stebėtis, kad tiko jie tikriems 
Lietuvos partizanams ir lais
vės kovą remiančiai visuome
nei, kad eilėraščiai iš minimo 
rinkinio buvo įsisavinami, kar
tojami miško broliams padrą
sinti ir paguosti (Iš ašmeniš- 
kų šių eilučių autoriaus paty
rimų 1944-1947 m. kovos žalio
je rikiuotėje). Gerai žinodami 
tų eilėraščių kilmę ir turinį, 
naudojo savo tikslams.

Sovietinis saugumas suprato 
nelemtą “tarybinės poetės” 
kūrybos poveikį. Lageryje Abe- 
ze pažinau jauną mokytoją, 
kuris buvo teistas už eilėraš
tį “Partizanai miškuos”. Jis 
mokė šio eilėraščio savo mo
kinukus ir panaudodavo jį mo
kyklos renginėliuose. Nepadė
jo aiškinimasis, kad tai “tary
binis” eilėraštis - sovietinės 
poetės Salomėjos Nėries. Eilė
raštis dvelkė tikrų partizanų 
dvasia. Štai vienas jo posmas:

Tėvelio Danylos, tuomet buvu
sio ne tik mūsų provinciolo, 
bet ir slaptosios kunigų se
minarijos rektoriaus namus 
pakliūdavau iš kiemo pusės, 
kur nuo piktos akies šiek tiek 
užstodavo tvarteliai ir augę 
krūmokšniai.

Vienąsyk Tėveliui ir savo 
Rektoriui pasakiau: “Man rei
kia nedelsiant rinktis: arba 
toliau tęsti šias pogrindines 
studijas ir būti kunigu, arba 
netrukus sėsti į kalėjimą. Ką 
daryti, Tėveli?” Patartas dau
giau neberedaguoti “Aušros”, 
paskutinius kelis numerius 
prieš 1990 metus jau palikau 
vienam kun. Lionginui Kune
vičiui, kuris, netrukus gavęs 
infarktą, iš Lukšių išsikraus
tė į gimtąjį miestą — Alytų, 
kur 1994 m. vasario 28 mirė .. .

Sausos nekrologo eilutės
Kokios lakoniškos, tiesiog 

protokoliškai skambančios ne
krologo eilutės: “Dirbdamas 
parapijose, nevengė fizinio 
triūso, remontavo, gražino 
bažnyčias, tačiau ypač daug 
jėgų skyrė literatūriniam dar
bui, dalyvavo pogrindinės 
‘Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
kronikos’ leidime ir pats re
dagavo nelegalų ‘Aušros’ lei
dinį”. Kiek tarp šių kelių tau
pių žodžių slepiasi ieškojimų, 
nemigo naktų, dvasinio ir tie
siog fizinio širdies sopulio, 
kurį jau kiek metų vis ryškiau 
ir ryškiau pajusdavo. Niekad 
jis nepritrūko minčių, planų. 
Visad mąslus, gal kiek svajin
gas, niekad kitam reikalin
gam nestokojęs paguodos ar 
šmaikštesnio žodžio; kupinas 

svarstymų, ginčų su nekvies-

Aš milinę velkuos...
Gruodas karo laukuos, -
Priešų kraujas į gruodą sušalęs... 
Mūs broliukai miškuos, 
Partizanai miškuos, 
Partizanas ir mano tėvelis.

Kokiu partizanu 1944-1952 m. 
galėjo būti deklamavusios tą 
eilėraštį mokytojo mokinukės 
tėvelis? Poetė grįžo į Lietuvą, 
įsiliepsnojus Lietuvos karui 
už laisvę ir nepriklausomybę.

Kaip tai atsitiko?
Iki šių dienų yra svarstomas 

klausimas, kaip Salomėja Nė
ris tapo sovietine kūrėja. Vie
na iš pirmųjų bene ryškiau
siai ji pasireiškė savo poema 
Stalinui ir gražiai besiliejan
čiais posmais apie pionierių 
stovyklas, kuriuose išreiškė 
tikėjimą ir susižavėjimą vaikų 
rojumi socialinio gyvenimo 
santvarkoje. Tik tiek, bet ryš
kiai susitepusi. To užteko bol
ševikiniams pavergėjams liaup
sinti ją kaip pirmaujančią 
lietuvių “tarybinės” pezijos 
kūrėją.

Iš palinkusių sovietiniam 
okupantui rašytojų, atrodo, 
tik Salomėjos Nėries atveju 
yra vis aktualus klausimas - 
kaip tai galėjo atsitikti? Buvo 
kukli, žmones, savo kraštą my
linti, jautri socialinei nely
gybei, kurią ir Vakaruose pa
žino (jos “Dvidešimti sū” rinki
nyje “Diemedžiu žydėsiu”). 
Nepažino gerai Rytų totalizmo 
tikrovės, daugiau tikėjo lai
mėjimais, kuriant ten socia
linio teisingumo ir lygybės 
sistemą, kad ir sunkiomis, kad 
ir kruvinomis sąlygomis. Buvo 
ir savitos politinės orientaci
jos visuotinio karo Europoje 
sąlygomis, beje, kaip ir daug 
žmonių pirmos sovietinės oku
pacijos pradžioje.

Tą orientaciją galima būtų 
taip apibrėžti; vyksta didysis 
karas, praūš siaubingai ir per 
Lietuvą; baigsis tas karas be 
didžiųjų kariaunų laimėjimų, 
pasikartos padėtis, kaip po I 
pasaulinio karo; svarbu pra
laukti, išsilaikyti, išsaugoti 
kuo daugiau savo tautinės ir 
kultūros substancijos; rusas 
lietuviams, ne tiek baisus, 
kiek vokietis, per beveik pu
santro šimto rusų valdymo me
tų lietuvių tauta išsilaikė; pri
sitaikyti - nusilenkiant, gud
raujant...

Trumpalaikė buvo tokia 
orientacija, keitė ją daug žiau
resnė tikrovė. Įsiliepsnojusio 
karo įvykiai ritosi greit, per
mainingai keitėsi, buvo tragiš
ki Lietuvai.

Kai kas mano, kad lietuvių 
poezijos Lakštingalai neteko 
didesnio pasmerkimo tik dėl 
to, kad ji anksti mirė - antros 
sovietinės okupacijos pradžio
je. Nežinia kas būtų buvę, jei
gu būtų gyvenusi toje antroje 
okupacijoje bent dešimtmetį, 

tais ir kviestais svečiais!
Kunigą Lionginą vis skatin

davau rašyti prisiminimus, 
straipsnius, eilėraščius. Ži
noma, gerai tas lietuviškas 
kuklumas, bet kartais imi ir 
pasigendi paprasčiausių ži
nių, kas maldynui parašė vie
ną ar kitą maldą, litaniją ar 
giesmei žodžius sudėjo. “Ar 
žinai, kad maldaknygėse iš
spausdintas mano vienas eilė
raštis apie Angelą Sargą”, — 
kartą išsikalbėjus apie poe
ziją, literatūrą, jis mane pa
klausė. Štai po “Visų šventų
jų litanijos” likusioje pusla
pio atkarpėlėje skaitau tą ve- 
lionies paminėtąjį, tarsi gy
vąjį ir niekada nesenstantį 
testamentą:
O Angele man skirtas, 
Šaukiuosi štai Tavęs. 
Matai, esu netvirtas, — 
Tu būk arti manęs!
Globok mane kasdieną, 
Padėk tvirta ranka, 
O nepaliki vieno, 
Šventasis Angele!

Štai dar tik pernai (1994) iš 
gyvųjų tarpo pasitraukė kun. 
Lionginas Kunevičius. Šie keli 
dar niekur nespausdinti žo
džiai, žinoma, jokiu būdu ne
atstoja jo plačiašakės veiklos. 
Tai tiktai menkas žiupsnis 
minčių apie per anksti, mūsų 
žmogiškomis akimis žiūrint,
iš abiejų galų sudegusią žva
kę — spalvingą ir talentingą 
asmenybę, kilnų kunigą Lion
giną Kunevičių, ne tik soviet
mečiu pogrindinės spaudos 
kalvėje palikusį gerus pėdsa
kus, bet ir daugelio parapijie
čių, bendramokslių, kunigų ir
bičiulių širdyje. (Pabaiga)

o gal ir visus keturis dešimt
mečius. Gynėjai pasakytų, 
kaip buvo kalbama 1945 m., kad 
Salomėja Nėris mirė pažinto 
sovietinio teroro numarinta. 
Ji negalėjo nečiulbėti Lietu
vai, kai buvo viltis ir šviesesni 
lūkesčiai, bet nepajėgė gyventi 
su lietuvių tautos tragedija.

Kiekvienam valia pareikšti 
savo nuomonę. Patikimesnė 
betgi yra kalba faktų, kurių 
supratimas išryškėja, laikui 
bėgant. Galima pasakyti api
bendrintai, kad mūsų Salomė
ja Nėris, nesupratusi objek
tyvių tikrovių, buvo prigau
ta ir apgauta.

Teko išgirsti nuomonių, ar 
verta kalbėti apie tuos, kurie 
visiškai buvo parsidavę prie
šui, ilgai veikė, paliko gėdin
gą ir aiškų nusikaltimo ženk
lą lietuvių raštijoje; esą tylė
jimas apie juos - tinkamiausia 
pasmerkimo priemonė, neatro
do, kad to pakaktų. Tikriau
siai mokyklų, viešose biblio- 
tekuose ir namų lentynose anų 
kliedėjimai ir burnojimai uži
ma vietą daug kur lygiomis 
teisėmis. Gal retai tai atidėta 
įkaičiams. Atgimimas nevyksta 
sparčiai, atgimimo reikalavi
mai atsilieka, bet tie reikala
vimai negali būti užmiršti.

Mozūriūnas
Vladas Mozūriūnas - neabe

jotinai talentingas poetas, bet 
kuo jis tapo? Užtenka pasiskai
tyti Mažojoje lietuviškoje ta
rybinėje enciklopedijoje, II t. 
Pasitaiko, kad dar ir dabar pri
keliami Mozūriūno poezijos 
posmai, net tokiuose laikraš
čiuose, kur jų mažiausiai tikė
tasi (“Voruta” 1995 m., 10 nr.). 
Žodžiai nekalti, gražūs, bet pati 
autoriaus pavardė kelia prieš
taringų minčių.

Vartydamas skyriaus biblio
teką, radau leidinį su V. Mo
zūriūno įvadiniu straipsniu. 
Tai lietuvių išeivijos JAV re
voliucingai nusiteikusių dar
bininkų eilėdaros antologija 
XIX š., paskutiniuoju dešimt
mečiu pradedant. Ta paprastų 
žmonių kūryba suprantama, 
įdomi pasiskaityti, bet jau to 
“tarybinio” literato kliedėji
mai kelia ne tiek pasipiktini
mą, kiek nusistebėjimą dėl jo 
išmonių, kaip įsiteikti rusiš
kai komunistinei propagan
dai - genocidinės priemonės

(Nukelta į 7-tą psl.)

Druskininkų kurorto įsteigimo 
data laikomi 1837 metai. Tada far
macininkai jau buvo ištyrę mine
ralinius vandenis, paruošę jų nau
dojimo rekomendacijas. Šis dekora
tyvinis akcentas žymi 150-ųsias ku
rorto metines Ntr. D. Meilūno
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Lietuvos ir jos išeivijos ateitis rūpi abiem - rašytojui JURGIUI JANKUI ir solistui JONUI VAZNELIUI
Nuotr. Vyt. Maželio

Tarp atlaidumo ir pasmerkimų

Skaitančiam, ne kritiko pomėgiui
Apie rašytojo ANATOLIJAUS KAIRIO poringes

Prieš kelerius metus, ma
žiau kaip dešimt, Anatolijus 
Kairys, poetas, rašytojas ir 
pažįstamas, juokavo: “Savo gy
venime parašysiu 100 knygų”. 
Kaip jam sekasi, tiksliai ap
skaičiuoti negaliu. Tačiau 
skubėjimo reikia: A. Kairys 
sulaukė 81 m. amžiaus. 1993 m. 
pabaigoje Kaune išėjo “Šim
tas meilės sonetų”, 113 psl.; 
1994 m. Vilniuje pasirodė jo 
istorinis romanas “Pusbro
liai”, 292 psl.; 1995 m. Kaune 
išleistos “Senojo klevo porin
gės”, 232 psl. Taigi viena stam
bi knyga kasmet.

A. Kairys yra nepaprastos iš
tvermės ir nuostabaus darbš
tumo žmogus. Štai'kad ir minė
ti “Pusbroliai”. Juose gausu 
nemeluotos istorinės medžia
gos apie Vytauto ir Jogailos 
laikus. Tą medžiagą autorius 
privalėjo kaupti, nes tik Lie
tuvos istorijos specialistas 
gali apie tai be pasiruošimo 
kalbėti. Gausu vietovių ir as
menų vardų, o tie 292 pusla
piai, apglaudę šią medžiagą, 
patys neatsirado. Tepabando 
kas nors visą knygą be jokio 
pagalvojimo, be atsikvėpimo 
perrašyti. Supras, kiek auto
rius ties ja sukrovė laiko. 
“Pusbroliai” yra naudingas 
romanas visiems, kurie nuo 
Lietuvos istorijos nebėga net 
laisvalaikiu. Tiesa, būtų pa
traukliau, jei Lietuvos spau
da atleistų popieriaus taupy
mo varžtus ir nesugrūstų eilu
čių, nepagailėtų didesnės lais
vės puslapių paraštėms.

A. Kairio “Pusbrolius” ga
lima lyginti su 1992 m. Kau
ne Vytauto Didžiojo komiteto 
išleistu Sergijaus Minclovo 
romanu “Daina apie sakalą”. 
(1992 m. perfotografuota). Šis 
savo turiniu yra mažiau pai
nus už “Pusbrolius” ir buvęs 
laimingesnis popieriaus pras
me — eilutės nelipa viena ant 
kitos, dviejų lapo šonų teks
tai nesipina. Tačiau A. Kairio 
“Pusbroliai” skaitytojui pa
kloja daugiau ir autentiškes- 
nės medžiagos.

A. Kairys gimė 1914 m. rug
pjūčio 28 d. Petrapilyje. 1942 
m. baigė Vytauto Didžiojo uni
versitete pedagogiką. Vadova
vo berniukų bendrabučiui, 
1942-44 buvo Šiaulių suaugu
sių vidurinės mokyklos direk
torius, 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją. Čia jis buvo lietu
vių gimnazijų mokytojas ir vi
cedirektorius, 1947 m. atvyko 
į JAV. O čia vertėsi įvairiai. 
Ir prekybininkas, ir nekilno
jamojo turto pardavimo agen
tas, o svarbiausia — nepails
tamas rašytojas. Rašė ne po 
pasivaikščiojimų parkuose, 
ne po diskusijų su kolegomis, 
bet ankstyvais rytais, laisva
laikiais, vakarais ir naktimis. 
Jo 100 knygų autorystė jau mi
nėta, nors niekas netvirtintų, 
kad tai esąs pagrindinis kūrė
jo tikslas.

Čia gausiau dėmesio skirsi
me naujajai A. Kairio knygai 
“Senojo klevo poringės”. Au
torius taria, kad tai “Nemir
tingųjų heroika”. Abiejų žo
džių prasmė yra nekasdieni
nė. Bet ar kasdieninis yra 
žmogus? Jis eina ir griūva, 
keliasi ir vėl klumpa, susi
žaloja, gydosi, nesuskumba 
pasveikti, vėl guli kniūpsčias 
purve. Ir vis kiekvienas kitaip, 
ir vis kiekvieno kelias užvers
tas skirtingomis kliūtimis. Dėl 

jų kyla skirtingos kančios, 
skirtingas susižalojimų slau
gymas. O kiekviename gyveni
me pinasi tragedija su he
roika. Net cinikas, net surū
gėlis ir piktas pesimistas sa
vo bruožus susidėsto iš skau
džios, aštrios kelio skaldos.

A. Kairio iki subrendimo ne
globojo mielaširdinga mamy
tė, jam ant stalo nebuvo padė
tas valgis su paraginimais ir 
paglostymais, juo nepersirū- 
pino nei artimi, nei tolimi. 
Gyveno veržlumu, buvo lenk
tas, laužtas, įskeltas ir nušiū- 
ruotas, tačiau už savo buvimą 
yra niekam neskolingas. Kas 
buvo, buvo jo; ko nebuvo, taip 
pat nebuvo jo; tik vargas buvo 
jo. Tokia heroika supa dauge
lį mirtingųjų, ypač tuos, ku
rie už pastangas gyvenime bu
vo išbarti, už savą egzisten
ciją niekinti, už nuomonę 
triuškinti.

Kiekvienoje srityje turime 
vieną ar kelis uzurpatorius, 
pasiglemžiančius teisę kal
tinti irrteisti. A. Kairys, kaip 
kūrėjas, buvo pakliuvęs jų val
džion. Jį niekino, suniekino. 
Smerkė, pasmerkė. Kodėl vyko 
šie teismai, kokie A. Kairio 
nusikaltimai? Kad rašė. Kad 
savo darbus spausdino, išlei
do.

A. Kairys nesireiškė porno
grafijoje, nihilizmo reklamo
je, moralės trypime, palaido 
gyvenimo įteisinime. Čia jo 
nelaimė. Jis bylojo apie kas
dieninį, neiškrypusį žmogų, 
apie įmanomą idiliją gyveni
me, apie Lietuvą ir lietuvius. 
O garsiašaukiai vertintojai 
pirmiausia štai kokius klau
simus kelia: ar autorius kau
piasi ties nenormalumais; ar 
paneigiami įprastiniai mora
lės dėsniai; ar pajuokiami sa
vos tautos siekiai; ar žmogus 
perkuriamas atgal į beždžio
niškus įpročius; ar metami pa
šaipūs žvilgsniai ant visko, 
kas buvo gerbiama ir ką neigia 
išlepinto, šiltuose guoliuose 
auginto, soties iškreipto gal
vojimo lepūnai? A. Kairio kū
ryboje į šiuos klausimus duo
tas neigiamas atsakymas.

Ar literatūra yra vien sukrė
timų ieškojimas? Kas atsitiks, 
kai iškrypėlis žmogus bus jau 
išnagrinėtas, kai bus aprašy
tos vedybos moters su moteri
mi, vyro su vyru, gal net žmo
gaus su nežmogumi? Jei šian
dienos įsibėgėjimai literatū
roje neatsitrenks į kietas kliū
tis, bus įteisinami tik nesvei
kų protų herojai ir abejotinos 
psichikos kūrėjai. Kai vertina
mi atrasti ar išrasti naujumai 
gyvenime, labai gražu. Tačiau 
logiškų santykių paneigimas, 
kaip yra šiuo metu įprasta, 
veda į pelkynus. Net ir patys 
kritikai, nesveikumus litera
tūroje pamėgę, nejučia tolsta 
nuo sveiko žmogaus kelio, daž
nai paklausdami: kas yra svei
ka, kas priimtina, kas teisin
ga? Į šiuos klausimus rado sau 
atsakymus milijonai, o tie, ku
riems nepatogumus sudaro gy
venimas visuomenėje, neke
liant aplinkiniams maišulio, 
egoistiniais sumetimais atsa
kymų neieško.

Grožinė literatūra pasiekė 
nedėkingus laikus. Televizi
ja savais niekais, pataikauda
ma masei, baigia ją išstumti. 
Angliškai skaitančiųjų pasau
lyje dabar pirmauja memuari
nė literatūra. Ko joje nėra? 

Iki šiol dar pasirodo knygos 
apie holokaustą. Rašo Vašing
tone pasišlaistę politikai. Ra
šo šnipai ir sunkūs krimina
listai, mokslininkai, bankinin
kai, prostitutės. Ir recenzijų, 
ir kritikų, liečiančių šią lite
ratūrą, gausu. Kai lietuviška
me pasaulyje įsispraudžia me
muarinė ar grožinės literatū
ros knygelė, ji arba ignoruoja
ma, arba gauna per galvą, jei 
joje nėra scenų, kokias randa
me “Vilniaus pokeryje”.

A. Kairio “Senojo klevo po
ringės” išsiverčia be pokeri- 
nių puošmenų. Kas prisimena 
to pačio autoriaus Mindaugo 
jubiliejinių metų proga pa
rašytą ilgą poemą, jis ir da
bar stebisi sugebėjimu rimuo
ti ir naudoti ritmą. Šis A. Kai
rio darbas yra ištisai po rit
mo skraiste. Visi 228 pusla
piai. Pasižiūrėkime:

“Ir meilė. Ir vestuvės. Ir 
krikštynos. Seno ciklo naujas 
maršas, nesikeičianti gamtos 
melodija tradicijos keliu, ar 
paprasčiau — kiekvienas ry
tas, saulės patekėjimas ar jos 
nusileidimas, vyturio giesmė 
padangėje, būrys ką tik išsi- 
perėjusių gelsvų ančiukų 
— nauja, nauja, nauja... 
(psl. 49).

Ritmas kerta visą knygą. Ta
čiau dėl jo retkarčiais kenčia 
sakinio aiškumas, nes žodžių 
parinkimas ritmui ne visada 
išsako sakinio prasmę. Kny
gos turinys vyresnei mūsų kar
tai yra perprastas. Senasis 
klevas pasakoja apie Klevijos 
krašto tragediją. Toje šalyje 
vyrauja trys šeimos: turtingo, 
tvarkingo Aleksandro; drą
saus Kazimiero; skurdaus An
tano, uždaro, beveik atsisky
rėlio.

Klevija — tai simbolinė Lie
tuva. Tos šeimos taip pat yra 
trys Lietuvos gyventojų klo
dai: pasiturį, sunkiu darbu 
gyvenimą kurią ir piktos pri
gimties atsiskyrėliai. Šių tri
jų šeimų-sluoksnių santykiuo
se vystosi Klevijos-Lietuvos 
buitis: krašto pažanga, jauno
sios kartos veržimasis moks- 
lan, okupacija, piktojo sluoks
nio talkininkavimas okupan
tui, pagaliau — laimėjimas.

Šioje knygoje nėra kosmi
nių ar fantazijos sukurtų tra
gedijų. Kometa nepalietė že
mės, Marso gyventojai neįsi- 
pilietino mūsų tarpe. Niekšas 
nevirto karžygiu, žmonės nesi- 
rangė po depresijos svoriu. 
Jaunų žmonių porelės pasibu
čiuodavo po senu klevu, bet 
savo tarpe nediskutavo šlykš
čių klausimų. Poringėse bu
vo daug piktų žmonių, bet ne 
iškrypėlių.

Pagyvenę skaitytojai apie 
šį A. Kairio darbą tars, kad 
jie viską žino. Jokių naujo
vių, aiškių įvykių atpasakoji
mas kitais žodžiais. Bet ar ži
no vaikiokai ir paaugliai? Štai 
kam šios klevo poringės bus 
įdomios ir naudingos. Šiuolai
kinio skonio kritikui peno čia 
nėra. Jam, tam kritikui, rei
kės ilgėliau palaukti, kol lie
tuvių literatūroje vėl atsiras 
peštų ir nenupeštų, keptų ir 
neiškeptų, senų ir švinktelė- 
jusių paukščiukų.

Anatolijus Kairys, SENOJO 
KLEVO PORINGĖS “Varpas”, 
Kaunas, 1995 m., 220 psl.

Vytautas Dyvas

(Atkelta iš 6-to psl.) 
prieš lietuvių tautą. Lietuva - 
išnaudojimo ir žmogaus paver
gimo kraštas, lietuvių buožija 
ir buržuazija nuožmiausia. Be 
paprasčiausios logikos, be fak
tų, be patikimesnio samprota
vimo ir ryšio. Tai parsidavėlio 
persistengimas. Anksti mirė - 
teilsisi ramybėje...

Tilvytis
Teofilis Tilvytis. Nemaža 

vietos užėmęs knygų lentynose. 
Senosios kartos rašytojas. Ži
nota apie jį kaip vėtytą ir mė
tytą, tinkantį pagrindiniu per
sonažu jo “Dičuje”. Atsisvei
kinta su beveik visomis jo kny
gomis, visų pirma su “Usnine”. 
Savo asmenybe ir jau savo 
ankstesne kūryba buvo tikęs 
į “tarybinės” literatūros pir
mūnus, pražydėjo galutinai 
Kremliaus dvasiai parsidavęs. 
Garsėjo, gavo dovanas, naudo
josi didesniu sovietų pasiti
kėjimu.

Kai atsivėrė galimybė išlįsti 
per geležinę uždangą į liau
dies demokratijos šalis, T. Til
vyčiui buvo patikėta nuvykti į 
Liaudies Lenkiją glaudes
niems ryšiams su lenkų rašyto
jais užmegzti. Lankėsi, svečia
vosi, įvykis buvo plačiai pa
garsintas. Apsilankė ir Suval
kų trikampyje. Tai įvyko, ta
čiau ne su tautiečiais Seinų- 
Punsko krašte, o Suvalkuose 
su tenykšte valdžia ir lenkų 
visuomenės atstovais. Kietos 
tautinės laikysenos tautiečiai 
netiko kietam Lietuvos “tary- 
binikui”. Suvalkuose sukruto 
lenkai sutikti svečią. Vienas 
organizatorių paskambino Jo
nui Stoskeliūnui Punske (bai
gęs Kauno universitete tarpu
karyje lituanistiką ir prancū
zų kalbą, dėstęs vakarų kalbas 
Suvalkų gimnazijoje), klausda
mas, kokios yra tautinės lietu
vių spalvos. Stoskeliūnas, be
je, žinojęs apie rengiamą iš
kilmę, pasakė tikras spalvas. 
Kitą dieną po įvykusių iškil
mių tas pats asmuo iš Suvalkų 
skambino pasipiktinęs, kad 
buvo suklaidintas. Išsiaiški
nimas buvo (pagal J. Stoske
liūno pasakojimą) toks: Stoske
liūnas: “Koks buvo konkretus 
klausimas?” Atsakymas: “Ko

Lietuvių tautodailės instituto suvažiavime Gananoque, Kanadoje. Iš kairės: 
ILONA TARVYDIENĖ - naujoji tarybos pirmininkė, dail. ANTANAS 
TAMOŠAITIS - kuratorius Nuotr. M. K. Meek

Lietuvių tautodailės instituto suvažiavimo dalyviai Gananoque, Ontario,
1995 m. rugsėjo 16 d. Nuotr. M. K. Meek

Tu palaimink ranka...
Bėgs vaikai, išskubės - 
Tik neverk.
Tavo meilės, šviesos jiems 

reikės
Atsigert.

Rudenėlis užkris 
Nelauktai.
Išskubės ir sugrįš - 
Jau suaugo vaikai.

Sunkiai dūsaus šiaurys - 
Neliūdėk.
Išskubės ir sugrįš - 
Patikėk.

Tavo meilė viena 
Ir gyvenimas vienas. 
Tu palaimink ranka 
Mano mintį, svajonę ir dieną. 

kios lietuvių tautinės vėlia
vos spalvos”. Stoskeliūnas: 
“Taip ir atsakiau”. Jeigu bū
tų buvęs paklaustas, kokios 
“tarybinės” Lietuvos spalvos, 
būčiau kitaip atsakęs”. “Taip, 
iš tikrųjų. Mano žioplumas dėl 
skubėjimo” - prisipažino Su
valkų veikėjas.

Paklaustas, kas atsitiko, pa
pasakojo: susitikimas su T. Til
vyčiu buvo gerai suorganizuo
tas, sklandžiai vyko, garbės 
prezidiumas prie šaunios de
koracijos abiejų tautų spal
vomis. Po iškilmės, pakilus 
nuo prezidiumo stalo, svečias 
pasiteiravo nežymiai, kas taip 
gražiai puošė patalpą. Pasi
kvietęs “kaltininką” į šalį, 
pasakė, kas negerai ir kad tai 
gali turėti nemalonių pasek
mių. J. Stoskeliūnas nurami
no vargšą Suvalkų veikėją, 
pareiškęs, kad jis nieko nie
kam Suvalkuose nėra pasakęs, 
o tas svečias Lietuvoje nie
kam neprasitars.

Praėjo mėnesis ir kitas - ty
la. Abu pokšto kaltininkai, 
vienudu susitikę skaniai pa
sijuokdavo iš ano nuotykio. 
J. Stoskeliūnas (punskietis, 
pedagogas, žymus Seinų-Puns
ko krašto lietuvis), miręs 
prieš keletą metų geriau nu
sivokęs apie T. Tilvytį, vis dėl
to pagyrė jį šį kartą, kad atsi
dūręs po trispalve vėliava, 
nespruko nuo prezidiumo sta
lo, kaip nelabasis nuo švęsto 
vandens, ir už tai, kad nepra
sitarė Lietuvoje apie provoka
ciją, dėl kurios galėjo nuken
tėti mažiausiai vienas, gal du, 
jeigu ne daugiau, asmenų.

Kalbant apie pasmerkimus ir 
apie atlaidumą, tenka pagalvo
ti ar nevertėtų T. Tilvyčio lai
kyseną papasakoto nuotykio 
metu kaip gerą trupinėlį pa
dėti kitoje svarstyklių lėkš
tėje?. Gal ir daugiau atsiras
tų trupinėlių, gal ir stambes
nių svarstelių geroje svarstyk
lių pusėje. Kas žino, ar negel
bėjo ką iš KGB nagų, ar nepa
rėmė, neužtarė ką iš grįžtan
čių į Lietuvą tremtinių...

Reikia domėtis ir tirti - pra
eities tiesai, atminties teisin
gumui anuos žmones rikiuoti.

Tik paglostyk galvą...
Tik paglostyk galvą 
Šypsena tylia, 
Kur vaikystės spalvos — 
Nė vienos nėra . . .

Kur paklydo vėjas, 
Žemuogių ugnis? 
Vasara išėjo? 
Niekad nesugrįš?

Nužydėjo šilas, 
Degė mėlynai, 
Sruogele pražilę 
Švietė mūs namai.

Tik paglostyk galvą
Šysena tylia, 
Atskubėk per kalvą, 
Atsisėsk šalia . . .

Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva
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□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Algirdas Titus Antanaitis, 

čikagietis išeivijos lietuvių lite
ratūros tyrinėtojas, šių mokslo 
metų rudens semestrą skaito pa
skaitas Klaipėdos universiteto 
humanitarinių mokslų fakultete 
apie išeivijos lietuvių literatūrą 
ir jos kūrėjus. Skaityti šių paskai
tų A. T. Antanaitį pakvietė Klai
pėdos universiteto literatūros 
katedra.

Architekto Jono Muloko, gi
musio 1907 m. gruodžio 31 d. Jur- 
giry prie Rokiškio, mirusio Ka
lifornijos Santa Monikoje 1983 m. 
gegužės 31 d., metinę premiją yra 
įsteigęs JAV gyvenantis architek
tas Rimas Mulokas, velionies sū
nus. Ši premija konkurso būdu 
paskiriama arkitektūros studen
tui Lietuvoje už geriausią diplo
minį darbą. Premiją paskiria Lie
tuvos architektų sąjungos suda
ryta vertintojų komisija. Šieme
tinė premija, paskirta jau tre
čią kartą, buvo įteikta Vilniaus 
technikos universiteto absolven
tei A. Petrauskaitei už jos diplo
minį darbą “Šventovė Dubingiuo
se”, paruoštą su vadovu Jonu 
Anuškevičiumi.

Sol. Vladas Baltrušaitis, Lie
tuvos ir Vilniaus operų baritonas, 
miręs Čikagoje 1975 m. liepos 27 
d., dvidešimtųjų mirties metinių 
proga buvo prisimintas Vilniuje. 
Jo atminimui buvo skirtas Meni
ninkų rūmų Baltojoje salėje rug
sėjo 7 d. surengtas specialus va
karas, suorganizuotas iš Čikagos 
atvykusios našlės Elenos Baltru
šaitienės ir vilnietės muzikolo
gės Jūratės Vyliūtės. Buvo prisi
minta, kad velionis, dirbdamas 
vargonininku ir chorų vadovu, 
Čikagoje su “Vyčio” vyrų choru 
ir sutelktais solistais 1957 m. ko
vo 30 d. pastatė G. Verdžio “Ri- 
goletto”, pats atlikdamas pagrin
dinį vaidmenį. Tai buvo pradžia 
iš šio spektaklio išaugusios ir il
gokai veikusios Čikagos lietuvių 
operos. Vakaro programon buvo 
įjungta velionies įdainuotų įra
šų. Ištraukas iš sol. V. Baltru
šaičio operinio repertuaro atli
ko trys jaunosios kartos barito
nai — Vytautas Juozapaitis, Lai
monas Pautienius ir Mindaugas 
Žemaitis.

Čikagietė dail. Magdalena Bi
rutė Stankūnienė, lankiusi Vil
kaviškio “Žiburio” gimnaziją, 
pirmoji atsiuntė savo paveikslų, 
suvenyrų ir baldų siuntą steigia
mai Suvalkijos krašto galerijai. 
Jai ir Suvalkijos krašto muziejui 
jau yra gauti Paežerių dvaro rū
mai (XVIII-XIX š. architektūri
nis ansamblis) Vilkaviškio rajo
ne. Pirmajame rūmų aukšte įsi
kurs Suvalkijos krašto muziejus, 
antrajame — Suvalkijos krašto 
dailės galerija. Dail. M. B. Stan
kūnienė su savo darbų parodo
mis yra dažna viešnia Lietuvoje. 
Šiemetinė jos tapybos, grafikos 
ir batikos darbų paroda “Žemė 
žydi” buvo jau septintoji. Ją 
Kaune gegužės 26 — liepos 2 d.d. 
surengė M. K. Čiurlionio muzie
jus. Dail. M. B. Stankūnienė šią 
parodą buvo skyrusi prieš pusant
rų metų Vilniuje staiga mirusio 
savo vyro Jono Gintauto Stankū
no atminimui. Šiuo metu su foto
menininku Algimantu Keziu ji 
ruošia spaudai antrąjį savo kū
rinių albumą, jin norėdama įjung
ti kelionių bei mitologiniais mo
tyvais sukurtus ciklus.

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus rugpjūčio 19 d. Čikago
je surengtame tarptautiniame 
festivalyje koncertinę programą 
atliko tada Čikagoje viešėjęs bo
sas Vincentas Kuprys, Lietuvos 
operos ir baleto teatro Vilniuj 
solistas, atvykęs su devyniolik
mete pianiste dukra Eugenija 
Kupryte, akompanavusia tėvui. 
Jis yra gimęs 1937 m. kovo 25 d. 
Paskerdūmyje, dabartiniame Kė
dainių rajone, augęs iš Lietuvos 
ištremtų tėvų šeimoje. Tad sol. 
V. Kuprys yra baigęs Sverdlovsko 
Uralo konservatoriją, 1959-68 m. 
dainavęs Sverdlovsko operos ir 
baleto teatre. Lietuvos operos 
ir baleto teatran parsivežtas 1968 
m. Savo repertuare turėdamas 80 
vaidmenų, sol. V. Kuprys buvo 
tapęs pagrindiniu jos bosu. Čika
goje pirmą kartą jis lankėsi 1991 
m. ir gegužės 19 d. atliko Vilte- 
nio vaidmenį Čikagos lietuvių 
operos pastatytuose A. Ponchiel- 
lio “Lietuviuose”. Tarptautiniam 
festivaliui sol. V. Kuprys buvo 
pasirinkęs kompozitorių Juozo 
Tallat-Kelpšos, Balio Dvariono, 
Stasio Šimkaus solistams harmo
nizuotas liaudies dainas, F. Schu- 
berto “Serenadą”, Mefisto ariją 
iš Ch. Gounod’o “Fausto”, kom
pozitoriaus Kęstučio Vasiliaus
ko savo tekstu sukurtas dainas 
“Žemėj Lietuvos” ir “Trys bran
giausios spalvos”.

Lėlių teatrų festivalis “Kauku- 
čio šventė” ketvirtą kartą įvyko 
Kretingoje. Vaikams skirtus spek
taklius rodė Vilniaus Martyno 
Mažvydo bibliotekos, Klaipėdos 
“Ku-kū” lėlių teatrai. Šventėn 
su spektakliu “Stebuklai ranko
mis” buvo atvykęs ir Osbio teat
ras iš Švedijos.

“Tautinių kultūrų šventė-95” 
gegužės 17-20 d.d. įvyko Vilniu
je. Ji buvo pradėta Tautodailinin
kų sąjungos galerijoje atidaryta 
paroda, kurioje su savo kūriniais 
dalyvavo žydų, totorių, karaimų, 
rusų bei kitų tautinių grupių dai
lės atstovai. Šventę praturtino 
įvairių tautinių grupių koncer
tai, konferencija, parodytas fil
mas apie tautines mažumas Lietu
voje, baigminė vakaronė ir tauti
nių patiekalų mugė Vilniuje.

Šešiasdešimt penktąjį veiklos 
sezoną Šiaulių dramos teatras 
rugsėjo 23 d. pradėjo Juozo 
Tumo-Vaižganto “Pragiedrulių” 
premjera. Sį dviejų dalių spek
taklį, inscenizavusi romaną, pa
ruošė rež. Regina Steponavičiū
tė. Tai buvo jau dvidešimt penk
tasis režisūrinis jos darbas Šiau
lių dramos teatre dvidešimt tre
jų metų laikotarpyje. Scenovaiz
džius sukūrė dail. Rita Daunora- 
vičienė. Muzikinį apipavidalini
mą, su R. Lukošiumi parinkda
mas autentiškas žemaičių gies
mes, sukurti padėjo dėstytojas 
iš Klaipėdos A. Motuzą. Pagrin
dinį Damininke Gintauto vaidme
nį atlieka aktorius K. Jankaus
kas. Šis sezonas buvo pradėtas 
su naujais teatro vadovais — vyr. 
rež. Rolandu Atkočiūnu ir pava
duotoju Gintaru Ramonu, kuris 
taipgi yra ir Šiaulių dramos teat
ro direktorius.

M. K. Čiurlionio šimtas dvide
šimtosios gimimo metinės rugsė
jo 22 d. plačiai buvo paminėtos 
visoje Lietuvoje, minėjimui netgi 
bandant suteikti tarptautinį po
būdį. Šio tikslo buvo siekiama 
tarptautiniu M. K. Čiurlionio pia
nistų ir vargonininkų konkursu 
rugsėjo 22 — spalio 7 d.d. Vilniu
je. To paties tikslo siekė ir Kau
no M. K. Čiurlionio dailės muzie
juje rugsėjo 23-24 d.d. įvykusi 
plataus masto tarptautinė konfe
rencija “Tobulybės ilgesys”. Jai 
buvo pakviesta tikrai daug prane
šėjų iš užsienio gvildenti M. Čiur
lionio sąsajas su literatūra, filo
sofija, pedagogika bei jo įtaką 
užsieniui. Kiekvienam pranešėjui 
buvo planuota skirti po 20 minu
čių. Su jų būsimomis temomis, 
dar neįvykus konferencijai, skai
tytojus supažindino Lietuvos ra
šytojų sąjungos savaitraštis “Li
teratūra ir menas”. Išankstine 
informacija negalima pasitikė
ti. Juk jie turbūt nevisi galė
jo dalyvauti šioje konferencijo
je ir skaityti pasirinktus pra
nešimus.

Kukliu masteliu M. K. Čiur
lionis rugsėjo 22 d. buvo prisi
mintas ir Rusijos Sankt Peterbur
ge, kurį cariniais laikais lietuviai 
vadindavo gražiau skambėjusiu 
Petrapiliu. Jame M. K. Čiurlio
niui 1909 m. teko gyventi kelis 
mėnesius. Prie to namo dabarti
nės Lietuvių kultūros draugijos 
pastangų dėka 1992 m. buvo ati
dengta memorialinė M. K. Čiur
lionio lenta. Draugija tada pa
gerbė jo atminimą, minėdama sa
vo šimto metų įsteigimo sukak
tį, po sovietmečio atsikūrusi 1988 
m. M. K. Čiurlionio šimtas dvi
dešimtąjį gimtadienį rugsėjo 22 
d. radijo bangomis St. Peterbur
go gyventojams priminė Lietuvos 
generalinio konsulato konsule 
Reda Zebleckytė. Prie namo su 
M. K. Čiurlionio memorialine 
lenta susirinkus būreliui lietu
vių ir kitų St. Peterburgo gy
ventojų, kalbėjo Lietuvos gene
ralinis konsulas Edvardas Gru
žas ir šio Rusijos miesto savi
valdybės užsienio reikalų komi
teto vicepirm. Vladimiras Čiu- 
rovas. Prie memorialinės M. K. 
Čiurlionio lentos buvo padėta 
daug gražių rudens gėlių. M. K. 
Čiurlioniui buvo skirtos dvejos 
Mišios: rytinės - Šv. Jekateri
nos šventovėje, vakarinės - Liur- 
do Dievo Motinos šventovėje. 
Pastaroji seniau turėjo dabar 
jau mirusį kunigą. M. K. Čiurlio
niui skirtas Mišias atnašavo vie
nuolis domininkonas Tėvas Stefa- 
nas, lietuviškai tegalėjęs sukal
bėti “Tėve mūsų”. Evangelijos 
žodžius lietuviškai ištarė do
mininkonas Tėvas Romualdas. 
Lietuviškai skambėjo tik psalmės, 
skaitytos Lietuvių kultūros drau
gijos veiklios narės Apolonijos 
Kalniūtės. Šiai informacijai pa
sinaudota ilgu Sofijos Mačerny- 
tės pranešimu Vilniuje spausdin
tame “Europos lietuvyje”, v. Kst.

.* *•



)RISIKELIMO
Parapijos kredito kooperatyvas 
—  999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
VTV Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

®bsroi; tas
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........... 5.25%

180-364 d. term, ind........... 5.50%
1 metų term. Indėlius....... 5.50%
2 metų term, indėlius....... 5.75%
3 metų term, indėlius....... 6.00%
4 metų term, indėlius....... 6.25%
5 metų term, indėlius....... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 4.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
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 ................. 8.00%

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). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Pakeista plaukimo 
pirmenybių vieta

1995 m. Šiaurės Amerikos bal- 
tiečių ir lietuvių plaukimo pir
menybių, įvykstančių 1995 m. lapk
ričio 5 d., sekmadienį, Toronte, 
vieta yra pakeista. Nauja vieta 
yra: McCormick Recreation
Centre, 66 Sheridan Ave., Toronto, 
Ont. (Dundas St. W. ir Dufferin St. 
rajone). Tel. 416 392-0742. Įvažia
vimas iš Dundas St. W. Sena vieta 
buvo Trinity Recreation Centre. 
Visa kita informacija lieka nepa
keista. Varžybų pradžia - 9 vai. 
ryto. Registracija - nuo 8.30 vai. 
ryto. Primename, kad dalyvių re
gistracija atliekama iki lapkri
čio 1 d. pas varžybų vadovę Mrs. 
Mai Kreem, 618 Davenport Rd., To
ronto, Ont. M6P 1K9, Canada. Tel. 
ir faksas: 416 924-6028. Lietuviams 
registruotis ar informacijas gau
ti galima ir pas Iloną Smalenskie- 
nę, 248 Keele St., Toronto, Ont. 
M6P 2K3, Canada. Tel. 416 769- 
7040. Ilona yra ŠALFASS-gos Plau
kimo k-to narė Toronte ir koordi
nuoja lietuvių dalyvavimą šiose 
varžybose.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Veiklos žinios
Prezidento Kennedy taurę Va

šingtone laimėjo Šiaulių “Tauro” 
žolės riedulio žaidėjos. Dvi die
nas trukusiose žaidynėse šiaulie
tės nugalėjo visas priešininkes 
ir baigminėse rungtynėse 1:0 Pen
silvanijos “Red Rose” komandą, o

Virginija Pavilonytė buvo pripa
žinta vertingiausia turnyro žai
dėja. Ši taurė bus laikoma Vašing
tono muziejuje. Joje bus įrašyti 
Šiaulių “Tauro” ir Lietuvos var
dai.

Europos futbolo atrankos var
žybose Lietuva įveikė Estiją 5:0. 
Atrankos varžybos artėja prie 
pabaigos. Kiekvienos grupės pir
mosios dvi komandos žais atei
nančiose pirmenybėse. Ketvirtos 
grupės žaidimų lentelė atrodo 
taip: 1. Kroatija 20,2. Italija 17,3. 
Lietuva 13. Kad Lietuva pasiektų 
baigmines pirmenybes, Italija 
turi pralaimėti dvi likusias 
rungtynes, o Lietuva laimėti 
prieš Italiją.

G. Koračo krepšinio taurės pir
menybėse Šilutė (100:76; 84:99) ir 
Šiauliai (82:68; 87:84) tęs kovas 
toliau. Šilutė žais su Atėnų AEK 
ir Šiauliai su Milano Stefanel.

Europos krepšinio atrankos var
žybose Lietuva pralaimėjo Pran
cūzijai 87:74. Antrose rungtynė
se Lietuva 12 taškų skirtumu įvei
kė Lenkiją. Sekančias rungtynes 
teks žaisti prieš Švediją ir Bel
giją. Lietuvos komanda žaidžia be 
savo geriausių žaidėjų — Sabonio 
ir Marčiulionio.

Birštone vykusiose ėjimo pir
menybėse pasiekti du nauji re
kordai. Jaunimo grupėje Daug- 
vinas Zujus 30 km nuėjo per 
2.13:48 ir moterų — Sonata Milu- 
šauskaitė 20 km nužingsniavo 
per 1.35:23. A.S.

i^MvJ LIETUVIŲ 
i J i KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas ĮI

q\/i ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

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.

Licence
E-2392

Karo pabaigos sūkuriuose
Ieškant laisvės, kurią anuomet galima buvo pasiekti 

sudėtingais kariniais keliais

LEDAS refrigeration 
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).

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

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

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

kelionių-pensijų (RRSP, RRIF)
Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
, INSURANCE BROKERS LIMITED

1 3836 BLOOR ST. W., ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

STASYS PRAKAPAS

Skaitydamas spaudoje apie 
didelius 50 metų nuo karo pa
baigos minėjimus, prisiminiau 
ir kai kuriuos savo pergyve
nimus.

Žygiavome nuo Įgulos šven
tovės Kaune 1943.III.8, trauk
dami dainą, o ausyse dar skam
bėjo gen. P. Kubiliūno pasaky
ti atsisveikinimo žodžiai, kad 
išvykstame kovai su bolševi
kais. Šaligatviuose stovėjo 
būriai žmonių, kurie ašaroda
mi su mumis atsisveikino. Bu
vome paskirtį į vokiečių karo 
aviacijos dalinius kaip pagal
biniai savanoriai ir įjungti 
į vokiečių karo mašineriją.

Traukiniui pūškuojant, liūd
nai žiūrėjau pro langą į pasi
liekančius mielus savo gimti
nės vaizdus, kurių jau nesiti
kėjau daugiau pamatyti.

Rusijos fronte
Apmokymas Rygoje, paskui 

Pskovo miestas, kur patyriau 
pirmąjį “fronto krikštą”. Ka
daise būdavo įdomu matyti 
karo veiksmus filmuose. Tada 
netikėjau, kad taip staiga ir 
prievarta padarys kas ir mane 
kareiviu... Apmokymas prieš
lėktuviniame bei prieštanki
niame dalinyje, ir visa tai kas
dien priešui puolant, jau buvo 
realybė. Dažnas vietų keiti
mas ir keliavimas iš vienos 
fronto vietos į kitą vargino, 
bet ir džiugino, kad sekėsi iš
likti sveikam. Taip pro akis 
praslinko garsios kautynių 
vietos - Stara Rusa, Peterhof, 
Dno, Nevel, Idrica ir pagaliau 
Latvijoj Ludza, Daupgilis, Pa- 
dauvys, Salaspilis, koncentra
cijos lageris, kur gen. P. Ple
chavičius su pik. Urbonu buvo 
uždaryti. Vėliau - Tukumas ir 
Kuržemės apsupimas. Nepa
mirštama prie Bauskės kova 
su “snaiperiu”, kurią laimėjau.

Laimingai pagaliau pasise
kė palikti Latviją ir išsikelti 
Štetinan. Čia jau pirmą naktį 
amerikiečiai “pasveikino”. 
Niekada nepamiršiu tos nak
ties, kai pradėjo bombos kris
ti. Pataikė į mūsų bunkerį. Bu
vau pritrenktas ir praradęs 
sąmonę. Pradėjęs justi rankas 
ir kojas, jaučiausi labai lai
mingas.

Parduodant ar perkant nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais atvejais prašau kreiptis 

j (' mane, skambinant bet kuriuo metu.

TEODORAS STANULIS
1678 Bloor Street West

Toronto. Ontario M6P 1A9

RE/MAX West Realty Inc.

(2 blokai į vakarus teL 416 769-1 616> nam4 tel. 41 6 231 -4937, 
nuo Lietuvių namų) nešioj. te| 41 g 802-1 029, FAX 41 6 769-1 524.
KIPLING-RATHBURN rajone parduodamas centrinio plano 3 miegamųjų 
“bungalow”. Du dideli žaidimų kambariai, sklypas 49x125 pėdų. Jame 
18 vaismedžių. Autobusas - tiesiai į Kiplingo požeminį, arti mokyklų ir 
parko. Tuoj pat galima užimti. Prašoma kaina $209,900.

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

Fronte Oderio upės pakran
tėje vieną gražią naktį, kve
piant pavasario žemei, stebė
jau rusus antrame Oderio upės 
krante.

Kryžminėje ugnyje
Kautynės prie Berlyno nusi

nešė ne vieną kovos draugą. Iš 
akių nedingdavo klaikūs vaiz
dai. Nesijaučiau, kad man gali 
kas bloga atsitikti, laikiau vis 
prisegtą mamos dovanotą me- 
dalikėlį ir tikėjau mamos žo
džiais: “Kol laikysi, tave ap
saugos...”

Karas artėjo prie pabaigos. 
Gavome įsakymą trauktis į va
karus. Vieną naktį, stovėda
mas sargyboje pastebėjau ar
tėjančius rusus. Puoliau at
gal ir pakliuvau į kryžminę 
ugnį. Laimingai grioviu pasie
kiau kryžkelę, kurioje riogso
jo sudaužytas vokiečių tankas. 
Šalia jo gulėjo viršila. Ant jo 
rankos tebebuvo laikrodis. Iš 
to sprendžiau, kad dar čia ne
galėjo būti rusų. Stovėjau kryž
kelėje, nežinodamas kuriuo 
keliu pasukti.

Vos išsigelbėjau
Nutariau sprukti į netoli 

esantį miškelį ir iš ten stebė
ti, kas atvažiuos tuo keliu. Ne
reikėjo ilgai laukti - pasiro
dė rusų gurguolės. Vienas ka
reivis tampė armoniką, daina
vo kažkokias “matuškos” dai
nas. Supratau, kad esu apsup
tas. Vienintelis išsigelbėji
mas - naktimis trauktis Elbės 
upės link. Nei šūvių, nei 
trenksmų daugiau nebesigir
dėjo.

Žygiavau kelias dienas ne
valgęs. Pagaliau nusprendžiau 
nueiti į šalia miško esantį ūkį 
ir paprašyti maisto. Vos įžen
giau į namą, pasirodė du rusų 
kazokai su automatais ir išsi
varė mane į kiemą. Liepė nu
siauti batus. Bet batai buvo 
labai prie kojų prilipę, ir jiems 
pavyko vos vieną batą nutrauk
ti. Liepė bėgti penkis žings
nius ir sustoti. Nežinau, kaip 
aš peršokau kelių metrų aukš
čio tvorą ir zigzagais moviau 
miškan. Pajutau, kaip pro ša
lį zvimbė kulkos, nuplėšė jos 
mano kelnių gabalą, bet nepa
lietė kojos.

Įlindęs į mišką, visą naktį 
negalėjau sumerkti akių. Bu
vau su vienu batu, nuoga ko
ja ir be jokių tapatybės doku
mentų, kuriuos kazokai iš ma
nęs buvo atėmę kartu su mano

ZENONAS PUZINAUSKAS, 1995 m. 
vasarą miręs Lietuvos sporto 
veteranas, su žmona Ona Palionyte, 
kuri Lietuvoje irgi buvo pasižymė
jusi krepšininkė. Jie nuotraukoje 
matomi Čikagoje 1957 m. per Lietu
vos pergalių Europos krepšinio 
pirmenybėse (1937 ir 1939 m.) pri
siminimą, kai buvo pagerbtas Z. 
Puzinauskas ir kiti Lietuvos rink
tinės žaidėjai Ntr. Ed. Šulaičio

♦ ♦ ♦
Prisimenant Puzinauską

Jau buvo rašyta apie Lietuvos 
krepšinio veterano Zenono Pu- 
zinausko mirtį. Velionis buvo 
ne vien tik geras krepšininkas 
— jo sugebėjimai buvo nemaži ir 
lengv. atletikoje. Disko metime 
jis buvo vienas iš geriausiųjų 
sportininkų lietuvių (ir ne vien 
tik jų) tarpe išeivijoje, kai gy
venome pabėgėlių stovyklose Vo
kietijoje po II pasaulinio karo. 
Jis net pagerino Lietuvos rekor
dą rungtyniaudamas Vokietijoje 
prieš 46 metus.

Štai mano rankose Memingene 
(Vokietijoje) leisto savaitraščio 
“Lietuvis” 1949 m. spalio 8 d. nu
meris. Čia skaitome: “Miunche
nas. Prieš kurį laiką Z. Puzinaus
kas pastatė naują Lietuvos rekor
dą disko metime, pasiekdamas 
44.70 m (žiūr. “Lietuvio” nr. 16). 
Spalio 2 d. Miunchene, prieš pra
sidedant futbolo rungtynėms tarp 
Pietų ir Šiaurės Vokietijos rink
tinių, įvyko kviestinių geriausių 
Vokietijos lengvaatletų varžybos. 
Z. Puzinauskas, dalyvaudamas 
šiose varžybose, dar kartą page
rino neseniai savo paties pasiek
tą naują Lietuvos rekordą disko 
metime: diskas šį kartą nuskrido 
46.10 m. Tai jau europinio mas
to pasekmė. Sveikiname Z. Puzi
nauską ir linkime rekordą dar 
ne vieną kartą pagerinti”.

Z. Puzinauskui nebuvo progos 
daugiau rekordus gerinti, nes 
netrukus jis išvyko į Čikagą ir 
čia jau aktyviame sporte jis dau
giau nesireiškė. Jis netoli Čika
gos, Beverly Shores, Indianos 
valstijoje, 1995 m. liepos 16 d. bai
gė savo žemišką kelionę.

Edvardas Šulaitis

Skautų veikla
• Spalio 29, Kapinių lankymo 

dieną, uždekime žvakutes ant mi
rusių sesių ir brolių kapų.

• 1995-1996 m. nauja tuntų 
vadovybė: “Rambyno” tunt. s. M. 
Rusinas - 905 848-0320; pav. ps. 
A. Saplys, ižd. v.s. V. Sendžikas, 
vadovų lavinimo vedėjas ps. fil. 
A. Simonavičius, spaudos ryšinin
kas v.s. F. Mockus - 416 489-7735; 
tiek. skyr. ps. A. Kišonas -416 767- 
6606; ūkio skyr. j.ps. M. Yčas, na
rys specialiems reikalams ps. P. 
Petrauskas.

“Šatrijos” tunt. j.ps. D. Biskienė- 
416 767-6588, pav. ps. A. Puzerytė, 
komendante ps. D. Grybaitė, ižd. 
s. E. Simonavičienė, tiek. skyr. - 
j. ps. S. Kišonienė, narė specia
liems reikalams ps. I. Paškauskie- 
nė. Dvasios vadas abiem tuntom - 
s. kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, 416 533-0621. Abiejų tuntų 
tėvų komiteto pirm. ps. O. Naru- 
šienė. Tėveliai yra kviečiami savo 
vaikus įrašyti į skautų-čių eiles. 
Sueigos vyksta šeštadieniais po 
Maironio mokyklos pamokų tos pa
čios mokyklos patalpose. M.

(Nukelta į 9-tą psl.)

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

LEIDĖJAI

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

MOKA:
5.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
5.50% už 180-364 dienų term, indėlius
5.50% už 1 m. term, indėlius
5.75% už 2 m. term, indėlius
6.00% už 3 m. term. Indėlius
6.25% už 4 m. term. Indėlius
6.50% už 5 m. term, indėlius
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
6.25% 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)
5.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
6.25% 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

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

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

Nuošimčiai gall pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 103 milijonus dolerių

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

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

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

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

Telefonas 416 532-1149

S

u

Atliekame visus paruošimo 
“• ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

I

SAMOCmA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel.(905) 625-2412

ANTANAS 4 
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų 

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien 
tel 416 236-6000 

pirkimo ar pardavimo klausimais

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

MEDEŪŠCONŠŪLTiNG
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2 

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

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

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

DĖMESIO! NUPIGINTA:
VILNIUS-KAUNAS

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



Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo p_gl.)

šoms taupyti, neužmiršo ir On
tario provincinių kalėjimų. 
Vidaus reikalų ministeris Bob 
Runciman įsakė uždaryti visus 
valdiškus namus, kuriuose bū
davo apnakvinami prie baus
mės užbaigos artėjantys ir dar
bus už kalėjimo ribos turin
tys kaliniai. Tokių namų siste
ma buvo norima padėti kali
niams prisitaikyti prie jų lau
kiančios laisvės ir privataus 
gyvenimo. Lėšų sutaupys kali
nius tuose namuose prižiūrė
jusių valdžios tarnautojų at
leidimas. Mat į kalėjimus su
grąžintiems kaliniams ten jau

Nauja idėja laikomas ir pro
vincinių kalinių panaudojimas 
šiukšlėms prie didžiųjų Onta
rio greitkelių surinkti. To
kiems švaros darbams bus pa
naudotos šešių kalinių grupe
lės, turinčios vieną ginkluo
tą prižiūrėtoją. Rudenį jos 
rūpinsis šiukšlių pašalinimu 
iš greitkelių pakraščių, vasa
rą sodins medelius ir pjaus žo-

ATLIEKU staliaus, vidaus sieną 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323.

lę. Tokios patikimesnių kali
nių grupelės dabar jau yra nau
dojamos tvarkyti kapinėms, 
prižiūrėti istorinėms vietoms 
bei jų paminklams. Ontario 
provincijoje peržiūrimos ir 
pertvarkomos bausmių suma
žinimo tarybos provinciniams 
kaliniams.

Šia proga Kanados parlamen
te liberalas Janko Peric pri
minė, kad federacinės Kana
dos kalėjimuose yra palyginti 
daug užsieniečių kalinių, ku
rių metinis išlaikymas už gro
tų Kanados mokesčių mokėto
jams per metus kainuoja apie 
50 milijonų dolerių. S. Durka- 
no pranešimu dienraštyje “The 
Toronto Sun”, 1993-94 biudže
tiniais metais federaciniuo
se Kanados kalėjimuose buvo 
1.012 bausmes atliekančių už
sieniečių nusikaltėlių, mokes
čių mokėtojams kainavusių vi
dutiniškai po 45.753 dolerius. 
Liberalų parlamentaras J. Pe
ric pasiūlė greičiau ištremti 
iš Kanados busmes atlikusius 
užsieniečius.

Kanados policininkų drau
gija, turinti 35.000 narių, rei
kalauja griežtesnių varžtų ne
legaliems ateiviams, Kanado
je, greitesnio nepageidauja-

Dalis tautinią šokią vadovą, mokytoją ir šokėją Lietuvią tautinią šokią instituto surengtuose kursuose “Daina
voje” 1995 m. rugpjūčio 13-20 d.d.

Karo pabaigos sūkuriuose

Realtor-Member 
—FAX 416 763-5097 

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8 

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

(24 vai. pager)

mų asmenų ištrėmimo iš Ka
nados. Policininkai ir jų va
dai taipgi reikalauja grąžin
ti mirties bausmę Kanadoje. 
Tačiau reikalavimą atmeta 
Kanados teisingumo minis
teris Allan Rock ir vidaus rei
kalų ministeris Herb Gray. 
Jie vis dar teisinasi, kad 
yra geresnių būdų už mirties 
bausmę tvarkytis su žmogžu
džiais. V.Kst.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, su
tvarkomi gėrimą (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: Antanas 
Gataveckas tel. (416) 626-2099, fax (416) 
626-4770 Toronte.

11 VISKI S ŽIBURIAI
the lights or homeland

savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam j 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

Vardas, pavardė..........................................................................

Adresas ........................................................................................ į

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką............... dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA ,

(Atkelta iš 8-to psl.) 
laikrodžiu. Nežinojau nei die
nos, nei valandos. Neturėjau 
įrodymo, kas esu, nežinojau 
į kurią pusę eiti. Vargais ne
galais pasiekiau Elbės upę. 
Norėjau surasti valtį ir kel
tis į amerikiečių pusę. Ją su
radau, bet čia pat gulėjo du 
nukauti kariai. Supratau, kas 
manęs laukia, jei mėginsiu 
keltis per upę. Atsisėdau prie 
krūmelio, stebėjau, kaip ten 
toli, vakaruose, slinko niūrūs 
pavasario nakties debesys. Tai 
buvo 1945 m. gegužės 10-ji ir 
mano 20-ji gimimo diena. Per 
skruostus riedėjo ašaros - ne
žinojau, ką man atneš sekanti 
minutė, valanda ar rytojus...

Rytų Vokietijoje
Po nesėkmingo mėginimo 

persikelti per Elbės upę, kad 
ir nakties tamsumoje, nuspren
džiau grįžti į Wittenbergo 
miestą. Laimingai pasiekęs 
priemiestį, įlindau į rastą bun
kerį, kuriame jau galėjau ge
rai išsimiegoti ir apsvarsty
ti naujus savo planus.

Rytą apsiprausęs baloje nu
kulniavau į miesto rotušę, pri
sipažinau, kad dokumentus 
atėmė raudonarmiečiai. Su
galvojau naują pavardę ir nu
rodžiau kilimo vietą Klaipėdą. 
Kadangi jau karas buvo pasi
baigęs, tai man išdavė visus 
atleidimo iš kariuomenės do
kumentus ir tapau “tikru” vo
kiečiu.

Kadangi buvau baigęs vokie
čių laikais geležinkelininkų 
kursus Kaune, tai ir nuvykau 
į geležinkelio stotį, kur mane

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

“PUNIA”
Atliekame visus lauko ir vidaus 
remonto darbus: • sieną • vanden
tiekio • elektros • keramikos ply- 
telią • stiklo bloką • langą • da
žymo ir kt. Įrengiame rūsius • vo
nias • pirtis • lauko verandas • įva
žiavimo keliukus (driveways) iš su
sikabinusią (interlocking) ply
tą. Dengiame stogus. Skambinti

Alvydui tel. 905-848-9628, 
416-609-5108 (pager).

paegziminavo ir priėmė tarny
bon. Kadangi gerai mokėjau 
vokiečių ir neblogai dar ru
sų kalbą, tai paskyrė mane vy
riausiu konduktorium Witten- 
bergo-Berlyno ruože. Gavau 
geležinkelio tarnautojo uni
formą ir jaučiausi saugiau, 
laukdamas progos, kada galė
siu pasiekti anglų-amerikie
čių zoną.

Pagaliau spalio mėnesį kaž
kaip komunistinis vokiečių 
Saugumas rado, kad esu iš Lie
tuvos. Turėjau persikelti į 
Brandenburgo stovyklą bei 
pasiruošti grįžti į namus. Ten 
buvau NKVD tardomas. Paga
liau išdavė dokumentą, įsa
kantį prisistatyti Kauno 
NKVD įstaigai grįžus. Ten 
bebūdamas sužinojau iš nusi
gėrusio enkavedisto, kad vi
sus iš čia veža tiesiog į Uralą, 
o iš ten - nežinia kur.

Aplink šį lagerį gyveno ne
mažai lietuvių repatriantų ir 
viena repatriantė. Pastaroji 
išbūrė man kortas. Nors aš 
jomis niekada netikėjau, bet 
ji man sakė, kad aš nenuvažiuo
siu į rytus, pateksiu į vakarus 
ir vėliau už vandenyno. Tą pa
tį vakarą netikėtai sutikau 
vieną ponią, atvažiavusią iš 
Vakarų Vokietijos. Ji man pa
sakė, kad Oldenburge yra lie
tuvių pabėgėlį^stovyklos. To 
man ir reikėjo,,

Šuolis į laisvę
Sužinojau, kad mus žada 

išvežti jau sekmadienį. Gerai, 
kad lagamine turėjau įsidė
jęs geležinkelio tarnautojo 
uniformą. Kadangi visi bend
rabučio gyventojai buvo išė
ję į šokius, tai prieš traukinio 
atėjimą nepastebimai su laga
minu moviau į stotį, kur apsi
vilkau geležinkelio tarnauto
jo uniformą, sėdau į traukinį 
ir važiavau arčiau britų zonos 
į vakarus.

Pasienio tikrinimas jau buvo 
sušvelnintas, ir kas norėjo 
persivežti gimines į rusų zo
ną nesunkiai leido. Tuo ir man 
pavyko pasinaudoti: sakiau

noriu atsivežti savo mamą iš 
britų zonos.

Peržengęs sieną Skubiai nu
bėgau į artimiausią geležinke
lio stotelę. Atsisėdęs galvo
jau:

O, kaip gera pajusti - esu dar 
gyvas,

Ir širdis plaka ramiais dūžiais... 
Laukuos pražydo gėlės, 
Aplinkui siaučia gegužis...

Kai netrukus atvažiavo trau
kinys, pasijutau toks laimin
gas. Per mintis ir vaizduotę 
prabėgo neseniai pergyventi 
vaizdai: pirmas pasimatymas 
su rusų kazokais, nuo jų kul
kų per plauką pavykus pabėgti 
į mišką su peršautomis kel
nėmis, rusų kareiviai prievar
taujantys vokiečių moteris, 
nežmoniškas vagiliaviams ir 
kiti kariškių palaidi veiks
mai. Įsėdau į traukinį ir išva
žiavau į laisvę. Atsiminiau aną 
kortų būrėją - ji atspėjo ma
no ateitį, apie kurią anuomet 
tik svajoti galėjau.

TORONTO
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių bendrija (nauja vi
suomeninė organizacija) įga
liojo torontiškį profesorių 
Valdą Samonį telkti pagalbą 
Raudonojo kryžiaus ligoninei 
Vilniuje, kur gydosi buvę 
tremtiniai ir Sibiro lagerių 
kaliniai. Pridėtame laiške li
goninės atstovė Nijolė Kati- 
nienė, poliklinikos vedėja, 
rašo: “Prašome padėti naujai 
įsteigtai poliklinikai politi
niams kaliniams bei tremti
niams aparatūra ir kitokia 
įranga. Šiuo metu mums ją nu
sipirkti nėra galimybės”. To
liau savo laiške ji išvardina 
visą eilę stokojamų aparatų, 
instrumentų, švirkštų, kom
piuterių, baldų kabinetams, 
tvarsliavos. Ligoninės adre
sas: Žygimantų g. 3, 2001 Vil
nius, Lithuania. Tel. 62-91-27. 
Adresas įgaliotinio Toronte: 
Prof. Vai Samonis, CREES, 
University of Toronto, 130 St. 
George Street, Suite 14335, 
Toronto, Canada M5S 1A5. Tel. 
(416) 978-2304. Faksas: (416) 
978-3817.

Vienintelis Kanadoje

lietuviškas kelionių biuras

kviečia keliauti kartu!

#1 KANADOJE

Juozas (Joseph) 
NORKUS

Re/max West įstaigoje ilgiausiai 
dirbantis agentas.

Daugiau kaip 1O metų turintis pardavimo bei 
daugiau kaip 20 metų statybos ir remonto patirtį. 
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.) -p mokesčiai. Vasaros metu - $1200 (kan.) -f- 
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

AMBER

* Mūsų įstaigoje galite įsigyti bilietus skridimams su FINNAIR, 
LUFTHANSOS, 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.

LTD.
Mūsų atstovai:

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

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 Į 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.
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Registruota masažo terapeute
Ramona Girdauskaitė, b.sc., flm.t

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

Priima pacientus pagal susitarimą
Telefonas 41 6 536-5437

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.--------------------------- ;■■■ - - ■ ------

1553 Hurontario Street, (įpietus 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.: 41 6 530-1 070

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas 
šiuo metu priima naujus pacientus.' 

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

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

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

2.7 John St., Second Floor Tel. 416 240-0594 
Weston, Ontario M9N 1J4 (24 valandas)

(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 416 248-5922

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

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

Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

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

MB DRESHER
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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas JaneirBioor),Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588
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Anapilio žinios

— Spalio 22, sekmadienį, mūsų 
šventovėje Mišias laikė ir pa
mokslus sakė svečias iš Otavos 
kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas.

— Palaidoti: spalio 19 d. a.a. 
Augustinas Navickas, 70 m. am
žiaus, ir a.a. Svetlana Makaren- 
kaitė-Nolan, 42 m. amžiaus.

— Kapinių lankymo diena bus 
spalio 29, sekmadienį. Mišios Lie
tuvos kankinių šventovėje 3 v.p.p. 
Autoaikštėje bei kapinėse tvarkų 
prižiūrės Toronto VI. Pūtvio kuo
pos šauliai. 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 tų sekma
dienio rytų važiuos Anapilin į 
pamaldas įprasta sekmadienio 
tvarka.

— Anapilio moterų būrelis ruoš 
pietus Kapinių lankymo dienų 
Anapilio salėje. Valgyti ten bus 
galima bet kuriuo dienos metu.

— Kapinių lankymo dienos pro
ga KLK moterų draugijos mūsų 
parapijos skyriaus rengiamoje 
meno parodoje Anapilio parodų 
salėje dalyvauja šie menininkai: 
Valentina Balsienė, Joana Marci- 
nėnienė ir Antanas Supronas.

— Kapinių lankymo dienų Ana
pilio senojoje parodų salėje (ant
rame aukšte) vyks a.a. Raimun
do Laurinavičiaus meno paroda, 
jo XXV mirties metinių proga.

— Mišios spalio 29, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Bernardų 
Šturmaitį ir Adolfų ir Konstan
tinų Balsius, 11 v.r. už parapijų, 
3 v.p.p. už mirusiuosius; Wasa- 
goje 11 v.r. už a.a. Antanų Dum
čių ir Janinų Vaišnorienę.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio, spalio 22, popie

tėje dalyvavo 164 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė: Onutė Šec- 
bedaitė-Čeponienė iš Lazdijų, 
Julija Balčiūnienė, Barbora Vo- 
sylienė ir Gabrielė Bekerytė - iš 
Vilniaus. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN valdy
bos narys T. Stanulis.

— LN valdybos posėdis šaukia
mas lapkričio 1, trečiadienį, 7.30 
vai. vakaro.

— Lapkričio 11, šeštadienį, 7 v.v. 
įvyks LN 44-asis tradicinis pobū
vis. Programoje - Toronto lietu
vių vyrų choras “Aras” ir “Gintaro” 
ansamblio jaunių šokių vienetas. 
Gros V. Povilonio ir V. Ramanaus
ko muzikinis duetas. Įėjimas $8 as
meniui.'Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Dėl bilietų kreiptis į 
T. Stanulį tel. 416 769-1616 arba 
LN raštinę 416 532-3311.

— “Lokio” svetainėje muzikinė 
vakaronė - spalio 27, penktadie
nį, 9.30 v.v. Muzikinę programų at
liks Vaclovas ir Valdas.

— Spalio 22 d. įvykusiame LN 
moterų būrelio visuotiniame susi
rinkime dalyvės aukojo “Tremti
nių grįžimo fondui” po $50 - a.a. 
A. Jankaitienės ir a.a. O. Indre- 
lienės atminimui ir $50 “Nepri
klausomai Lietuvai” - a.a. J. Nor- 
vaišos-Girinio atminimui.

— Moterų būrelis spalio mėn. 
pradžioje išsiuntė 3 maisto ir dra
bužių siuntinius į Lietuvų pagel
bėti daugiavaikėms šeimoms.

— Spalio 31, antradienį, 7 v.v. 
šaukiamas LN visuomeninės veik
los komiteto posėdis. Kviečiami 
moterų, vyrų būrelių, kultūros 
komisijos, “Atžalyno” atstovai. 
Negalintieji dalyvauti yra pra
šomi pranešti T. Stanuliui tel. 
416 769-1616.

— Filmas “Žemaičių piemuo” 
apie vysk. M. Valančių, jo gyveni
mų ir darbus bus rodomas lapkri
čio 12, sekmadienį, 1.30 vai. po 
pietų.

ALVINA RAMANAUSKIENĖ,
ilgametė Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvo “Parama” vedėja, 
dirbusi šioje įstaigoje daugiau 
kaip 30 metų ir šiemet pasitrau
kusi į pensijų, 1995 m. spalio 17 d. 
buvo pagerbta “Paramos” bendra
darbių suruoštoje vakarienėje “Old 
Mill” svetainėje. Dalyvavo valdy
bos, priežiūros bei kredito komi
tetų nariai. Pirm. Dainius Vaidi
la tarė padėkos žodį ir prisimini
mui įteikė A. Dagio skulptūrų

Nuotr. T. Stanulio

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitų sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė kun. Her
manas Šulcas, SDB. Jis anksčiau 
dirbo Ruandoj kaip misijonie- 
rius, bet šiuo metu jis ten negali 
grįžti, nes jo gyvybei būtų didelis 
pavojus.

— Spalio 16 palaidotas a.a. Bro
nius Genčius, 72 m.

— Kapinių lankymo diena yra 
ateinantį sekmadienį. Kas nori, 
kad paminklas būtų pašventintas, 
prašom susisiekti bet su kuriuo 
kunigu, tuo metu šventinančiu pa
minklus kapinėse. Iš anksto susi
tarti nereikia.

— Kun. Algis Kildušis, Ežerėlio 
parapijos klebonas, atvyko į To
rontu praleisti savo atostogas ir 
apsigyveno mūsų klebonijoj. Atei
nantį sekmadienį jis pasakys pa
mokslus.

— Visi parapijos kunigai, praei
tas tris savaites pasikeisdami, 
dalyvavo vyskupijoje dirbantiems 
kunigams privalomuose kursuose, 
kurie vyko Aliston, Ont.

— Mišios spalio 29, sekmadienį,
8.15 v.r. - už a.a prel. Pranų Va- 
serį; 9.15 v.r. už a.a. Joseph;
10.15 v.r. - už a.a. kun. Petrų 
Lygnugarį, a.a. Kazimierų Budrec- 
kį, a.a. Danutę Bražienę ir a.a. Ta
mošaičių šeimos mirusius; 11.30 
v.r. - už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

— A.a. kun. Vytautas Zakaras, 
OFM, 77 m. amžiaus, paskutiniu 
laiku sunkiai sirgęs, spalio 16 d. 
mirė Matulaičio namuose, Putnam, 
Ct. Palaidotas spalio 18 d. Brook- 
lyne, šv. Jono kapinėse, lietuvių 
pranciškonų sekcijoje.

A.a. Ilonos Bakienės mirties de
šimtmečiui paminėti Juozas Bakis 
paaukojo $300 benamių vaikų kai
mo "Vaiko tėviškės namai” 
statybai Lietuvoje. Marija Gverz- 
dienė iš St. Catharines, ON paau
kojo $50 “Tremtinių grįžimo fon
dui”.

Aukotojams nuoširdžiai dėkoja - 
KLK moterų dr-jos 

centro valdyba
Kanados lietuvių muziejui- 

archyvui P. Klezas aukojo $25.
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $100 — K. Juzumas, 
A. E. Šiškai; $50 — P. Gabrė
nas.
Anapilio autoaikštės vajui 

aukojo: $100 — A. L. Smolskiai 
(a.a. Igno ir Stefanijos Bie
liauskų atminimui).

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $100 — J. Juodikis; $50
— T. B. Stanuliai. Iš viso keltu
vui yra suaukota $40,888.

A. a. Vlado Stočkaus mirties 
sukaktį prisimenant, žmona 
Petronėlė ir šeima Tėviškės 
žiburiams” aukojo $150.

A. a. Laimos Butėnienės at
minimui Aida ir Leonas Prial- 
gauskai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

A. a. Vlado Gumausko atmi
nimui, užjausdami žmoną ir 
artimuosius, Elena ir Pranas 
Žuliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

Šviesiam a.a. Jono Tamoliū- 
no atminimui pagerbti Danu
tė ir David Račkai “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $25.

A. a. Onos Indrelienės švie
siam atminimui pagerbti, Ju
zė Rinkūnienė tremtinių vai- 
vaičių mokyklai “Lietuvių na
mai” Vilniuje aukojo $20.

A. a. Juozo Elvikio atminimui, 
užjausdami seserį O. Šiurnie- 
nę ir gimines, Šv. Kazimiero 
parapijos choras Delhi, Ont. 
“Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

A. a. Joanos Rovienės mir
ties metinių proga J. Rovas 
aukojo: $50 — “Tėviškės žibu
riams”, $100 — Šv. Jono lietu
vių kapinėms, $100 — Telšių 
kunigų seminarijai, $100 — 
vaikų namams Lietuvoj, $100
— Lietuvos kankinių parapi
jai.

Kryžiaus kelias 
Berčiūnuose

Papildomai gauta žinia, kad 
dvyliktoji Kryžiaus kelio stotis 
finansuojama a.a. Idzeliavi- 
čiaus šeimos vardu, tryliktoji - 
dr. Adolfo ir Jadvygos Damušių 
šeimos. Šio Kryžiaus kelio sto
čių įrengimui lėšas bei rėmė
jus išeivijoje telkia Birutė 
Bublienė (5190 Longmeadow, 
Bloonfield Hills, MI 48304, 
USA). Jos telefonas: 810 646- 
8588. “TŽ” 1995 m. 41 nr. pa
skelbtasis jos telefonas ne
tikslus. Plačiau apie šį Kry
žiaus kelią Berčiūnuose žiūr. 
“TŽ” 1995 m. 41 nr. kun. R. Gu
delio kreipimąsi. Inf.

Toronto Maironio mokyklos pirmo skyriaus mokiniai rodo lietuvių skaitymo vadovėlį (auklėtoja - A. ŠIMONĖLIENĖ)

šeštadieny 6 v.v. iki 1 v.r.

Visos pajamos - “Atžalynui”.

f Kviečiame visuslį *.
/z Iki 
■pasimatymo!

Toronto “Atžalynas” maloniai kviečia jus dalyvauti 
Prisikėlimo parapijos salėje (1021 college st.), rengiamame

™.k“re

Gros “The Haircuts” orkestras. 
įėjimas - $15 su šiltu bufetu (bufetas 
veiks nuo 7 v.v. iki 9.30 v.v.)

Rudeninis lietuvių kapinių 
lankymas - šį sekmadienį, spa
lio 29. Pamaldos - 3 v.p.p. Lie
tuvos kankinių šventovėje 
(žiūr. parapijų žiniose).

Kapinių lankymo proga spa
lio 29 d. Anapilio parodų sa
lėje rengiama dailės paroda, 
kurioje su savo kūriniais da
lyvaus šie dailininkai: Valen
tina Balsienė, Joana Marcinė- 
nienė ir Antanas Supronas. 
Parodą globoja KLK moterų 
draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius.

“Tėviškės žiburių” adminis
tracija kapų lankymo dieną, 
spalio 29, sekmadienį, bus ati
daryta po 9.30 v.r. Mišių iki 
3 v.p.p.

Anapilio knygyne kapinių 
lankymo dieną, spalio 29, gali
ma įsigyti žvakių ir naujų ka
lėdinių kortelių.

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 29 d. savait
galyje. Naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį laikrodžių rodyk
lės atsukamos vieną valandą 
atgal.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas lapkričio 2 d. minės 
Vėlinių dieną. Mišios bus 11 
vai. ryto Prisikėlimo parapijos 
šventovėje. Pietūs - 12.30 vai. 
“Vilniaus” rūmuose. Kaina $8 
asmeniui. Bilietai gaunami 
pas O. Juodviršienę tel. 416 
762-8944 ir S. Dervinienę tel. 
416 767-5518. Mišių metu gie
dos muz. L. Turūtaitė ir pen
sininkų choras “Daina”.

Rašytojas Jurgis Jankus spa
lio 21-22 d.d. savaitgalyje lan
kėsi pas gimines Toronte. Se
niau jis gyveno Ročesteryje, 
dabar gyvena Detroite, kur tu
ri geras sąlygas kūrybai. Pasta
raisiais metais jis talkino prel. 
A. Rubšiui, vertusiam Šv. Raš
to Senąjį Testamentą į lietu
vių kalbą. Taisydamas vertimo 
kalbą, jis net tris kartus per
skaitė visą Senąjį Testamentą.

Nuoširdžiai dėkojame labai 
mums padėjusiems globojant 
ir slaugant mūsų sunkiai su
žeistą dukrą Rasą Staniūnie- 
nę: Vytauto Kvedaro šeimai, 
Prano Kvedaro šeimai, Edvar
do Safarian šeimai, Banguo
lei Šelmytei ir kitiems, nuo
širdžiai padėjusiems mums 
sunkiu metu. Tepadeda Jums 
Dievas!. Rasos tėvai -

Dalia ir Benjaminas 
Siaurusaičiai, Vilnius

GERA PROGA įsijungti - tapti 
dalininku bendroje Kanados ir Lie
tuvos įmonėje “Lietkana”, kuri 
Vilniuje gamina lengvo metalo 
gaminius statyboms bei kitiems 
reikalams. Teirautis telefonu 
905 337-0452 arba faksu 905 845- 
6598.

Toronto Lietuvių namų 44-tasis
metinis 
TRADICINIS BALIUS
įvyks lapkričio 11, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor st w. 

PROGRAMOJE: Toronto lietuvių vyrų choras “Aras", vado
vaujamai muz. Lindos Marcinkutės, Toronto lietuvių 
jaunimo'ansamblio “Gintaras" jaunių grupė, vadovau
jama Rainonos Yčienės.

Šokiams gros Vaclovas Povilonis ir Valdas Ramanauskas. 
Kokteiliai 6 v.v. Veiks baras, užkandžiai. įėjimas $8 asmeniui. Sta
lai numeruoti. Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311 ir 
sekmadienio popietėse arba pas T. Stanulį tel. 416 769-1616.

Visus maloniai kviečia - Toronto Lietuvių namai ir 
visuomeninės veiklos komitetas

Kvieslys visiems Kanados 
Tautos fondo nariams

Tautos fondas, susitaręs su Kanados Tautos fondo 
pirmininku Bruno Laučiu, šaukia Kanados Tautos fondo 
narių susirinkimą 1995 m. lapkričio 5 d., 1.30 v.p.p., Lie
tuvių namuose, 1573 Bloor Street West, Toronte. Šiame 
susirinkime dalyvaus atstovai iš Tautos fondo valdybos 
ir tarybos. Susirinkimo tikslas - nutarti, ar Kanados Tau
tos fondo nariai nori likti Tautos fondo nariais, ar kurti 
kitę savarankišką organizaciją. Kviečiame Tautos fondo 
narius per spaudą, nes neturime visų Kanados Tautos 
fondo narių adresų.

Tautos fondas pasiryžo išleisti Tautos fondo veiklos 
apžvalgą-istoriją, kurioje bus išvardinti visi aukotojai 
su fotografijomis ir suaukotomis sumomis. Labai pra
šome į susirinkimą atsinešti informaciją apie aukojusius 
Tautos fondui (gyvus ir mirusius), nes ši informacija buvo 
laikoma Kanadoje ir mes negalime prie jos prieiti. Neži
nome tiksliai, kas ir kiek esate aukoję. Renkame fotogra
fijas, aprašymus ir t.t. Kviečiame Jus į talką tinkamai iš
kelti didelius kanadiečių nuopelnus Tautos fondui. Ne
galint susirinkime dalyvauti prašome šią informaciją 
siųsti Tautos fondui (Lithuanian National Foundation, 
Ine.), 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910, USA.

Laukiame Jūsų visų lapkričio 5 dieną, Lietuvių na
muose, Toronte.

TA ŪTOS FONDAS

Vaikų šventės žinios
Kanados lietuvių vaikų šven

tės rengėjai reiškia nuoširdžią 
padėką Anapilio korporacijai 
bei Anapilio parapijos klebo
nui kun. Jonui Staškui už šven
tės globą. Nuoširdi padėka 
KLK moterų dr-jos Delhi-Till- 
sonburgo skyriui už $100 auką 
šventei paremti.

Taip pat KLB Delhi-Tillson- 
burgo apylinkė atsiuntė $300 
čekį šventei paremti. Aukojo: 
apylinkės valdyba $106, A. K. 
Ratavičiai $100, N. Ivanaus
kienė $20, kiti mažiau. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

“Big V”, vaistinių bendrovė, 
per viceprezidentą Paulių Ku
rą, paaukojo šventei reikalin
gų reikmenų (saldainių, foto 
juostelių) ir parūpino žaidyk- 
lą bei labirintą. Ačiū labai. Inf.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

GAMINU koldūnus su mėsa, varške 
ir grybais. Pristatau į namus. 100 
vnt. - $15. Skambinti tel. 416 233- 
5996 Aldonai.

MOTERIS laisvai kalbanti lietuviš
kai bei angliškai ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus arba pagyvenu
sius asmenis, atlikti namų ruošos 
darbus. Skambinti tel. 416 761-7490.

BANGA RENOVATIONS, namu 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.

Dr. Bernardas Eimaitis atstova
vo Lietuvos plastinės chirurgi
jos gydytojams tarptautiniame 
suvažiavime, vykusiame antrąją 
spalio mėnesio savaitę. Prieš 
grįždamas į Lietuvą, spalio 15 d. 
“Rūtos” klube susitiko su vietos 
lietuviais ir papasakojo apie bū
tinas operacijas. Taip pat paaiš
kino Lietuvoje veikiantį medici
nos draudimą. Gaila, kad gydyto
jo atsivežtos skaidrės netiko mū
sų aparatūrai. Jo kalba būtų bu
vusi dar įdomesnė. Apie 50 klausy
tojų labai atidžiai klausėsi ir davė 
eilę klausimų.

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
atvyko kuriam laikui į Montrealį 
ir apsistojo Aušros Vartų klebo
nijoje. Spalio 15 d. per 10 ir 11 
v.r. aukojo Mišias ir pasakė pa
mokslą.

Darius Kasparaitis vėl pasirašė 
trejų metų sutartį žaisti New York 
Islanders ledo ritulio komandoje, 
kaip praneša Montrealio “Gazette” 
spalio 15 d. laidoje. Pinigų suma 
neminima.

Andrėjos (Celtoriūtės) ir Mykolo 
Beniušių sūnelis pakrikštytas 
Andriaus-Pauliaus vardais.
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Misijonierius pasakoja
1995 m. spalio 20 d. “TŽ” re

dakcijoje lankėsi misijonie
rius kun. Hermanas Šulcas, sa
lezietis, lydimas O. Stanevi
čiūtės. Tai Ruandoje keletą 
metų darbavęsis kunigas, ten 
įsteigęs jaunimo sodybą, ją 
išplėtęs ir neseniai ją prara
dęs krašte kilusių žudynių me
tu. Piktadariai kėsinosi ir į 
jo gyvybę, bet nuostabiu būdu 
išsigelbėjo ir grįžo Vokieti
jon, kur iki šiol tebegyvena.

Ten jis nesėdi sudėjęs ran
kas ir užmiršęs buvusią savo 
misiją Ruandoje — ja rūpinasi 
ir toliau, svajoja apie grįžimą, 
bet kol kas jam ten nesaugu. 
Nepaisydamas pavojų, jis ten 
per Ugandą buvo nuvykęs jau 
šešis kartus, rado sugriautą 
savo įsteigtą sodybą ir dalį 
dar išlikusių gyvų jos žmonių.

Gyvendamas Vokietijoje, jis 
sutelkė vieną milijoną dole
rių ir per patikimus tarpinin
kus atstatė sodybą bei atgai
vino jos veiklą. Sutelkti to
kią lėšų sumą jam padėjo Vo
kietijos televizijos bendro
vės, su kurių darbuotojais 
kun. H. Šulcas buvo nuvykęs 
Ruandon ir viską ten aprodęs. 
Vokietijos televizija rodė 
vaizdajuostę, kviesdama gau
sius savo krašto žiūrovus au
koti misijos atstatymui. Be to, 
prisidėjo Vokietijos katalikų 
parapijos, .labdaros draugijos 
ir pavieniai asmenys. Jų visų 
dėka kun. H. Šulco įsteigtoji 
salezietiško tipo sodyba ir vėl 
veikia. Joje yra amatų mokyk
la, medžio ir metalo dirbtuvės, 
didelis bitynas. Tuo būdu so
dyba gali išsilaikyti su iš už
sienio gaunama parama.

Pasak kun. H. Šulco, Ruan
dos žmonės yra dosnūs, nors 
labai neturtingi. Jie kuo ga
lėdami remia savo geradarius 
misijonierius. Visas kraštas 
pradeda atsigauti. Kilgali 
miestas, kuriame vyko baisios 
žudynės, buvo visai ištuštė
jęs, pilnas lavonų, griuvėsių, 
likęs be vandens, be maisto, 
be elektros. Dabar jame gyve
na jau pusė milijono žmonių.

Normaliais laikais gyvenda
mas Ruandoje kun. H. Šulcas 
gaudavo “Tėviškės žiburius” 
kas savaitę oro paštu per pen
kias dienas. Mat ryšys per Bel
gijos sostinę Briuselį labai 
geras — yra trys skrydžiai per

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.

A.a. Marcelįja Barzdenienė 
(Jakšytė), 93 m. amžiaus, mirė spa
lio 12 d. Palaidota spalio 16 d. Cote 
dės Neiges kapinėse. Liūdi duktė 
ir sūnus, jų šeimos ir kiti giminės.

A.a. Albertas Pocius, 76 m. am
žiaus, mirė spalio 13 d. Palaidotas 
spalio 16 d. Pointe Claire, Que., ka
pinėse. Liūdi dvi seserys, jų šei
mos, kiti giminės ir artimieji. B.S.

Kun. K. J. Ambrasas, talkinęs 
Lietuvoje pogrindžio “Aušros” 
redakcijai, pasiuntė sveikinimą 
Lietuvos katalikų mokslų akade
mijai, rengiančiai tos “Aušros” 
20 metų sukakties minėjimą 1995 
m. lapkričio 11 d., keldamas rei
kalą atgaivinti minėtą pogrindžio 
leidinį dabartinėse Lietuvos sąly
gose. Išreiškė linkėjimą: “Tebūna 
Jūsų, geriausiai jaučiančių Baž
nyčios ir tautos dabartinį pulsą, 
šis susitikimas ne vien dvidešimt
mečio derliaus raškymas, bet drą
si, ryžtinga, vaisinga, blaivi ir na
ši dabarties analizė, o labiausiai 
— akylas, skvarbus žvilgsnis į at
eitį, veiksmingas žingsnis į prie
kį ir ryškus švyturys tiems, kurie 
dar vidury šviesios dienos graibs
tosi tarsi būtų vidurnaktis”. Kor.

savaitę. Ruandoje dirbantys 
belgai prenumeruodavo net 
dienraščius iš Briuselio.

Paklaustas apie ateities pla
nus, kun. H. Šulcas pareiškė 
neapleisiąs Ruandos, padė
siąs jos misijoms iš tolo, kurį 
laiką pabūsiąs saleziečių mi
sijoje Izraelyje, o po to vyksiąs 
dirbti su jaunimu Lietuvon, 
kur saleziečiai steigia savo 
veiklos bazes.

Užsiminęs apie Lietuvą, mi
sijonierius papasakojo apie 
grupės ruandiečių jaunuolių 
viešnagę mūsų tėvynėje. Tiek 
jis pats, tiek ten lankęsis ruan
diečių jaunimas buvo sužavėti 
lietuvių svetingumu, nuošir
dumu ir dosnumu. Esą tenykš
čiai tautiečiai aukojo misijai 
paskutinius centus, auskarus, 
apyrankes... Ruandiečių 
grupę priėmęsis Lietuvos pre
zidentas A. Brazauskas, ir mi- 
nisteris pirm. A. Šleževičius, 
ir vyskupai. Toks misijų įver
tinimas Lietuvoje paskatinęs 
kun. H. Šulcą tęsti savo darbą 
Ruandoje. Kažkieno priekaiš
tas spaudoje, kad kun. H. Šul
cas atgabenęs juodukus Lietu
von, ruošdamasis juos ten ap
gyvendinti, yra visai be pa
grindo, netgi užgaulus. Ruan
diečių jaunimo grupė, aplan
kiusi ir Vokietiją, grįžo į sa
vo kraštą ir ten sėkmingai dar
buojasi. Jų kelionės tikslas 
buvo pasimokyti Europoje, pa
matyti jos gyvenimą, kad galė
tų panaudoti kai ką ir savo 
krašte, bei padėkoti gerada
riams už paramą.

Aplankęs Torontą, Hamilto
ną ir kitas vietoves, kun. H. 
Šulcas išvyko Amerikon telkti 
paramos misijoms. Inf.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954


