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Naujo posūkio belaukiant
Grįžęs iš Lietuvos tautietis ir paklaustas, su kuo 

tenai jam buvę lengviausia susikalbėti, pajuokaudamas 
atsakė: su paukščiais. Mat jų balsai vis dar tokie patys, o 
giesmės labai gražios.

JUOKAS juokais, bet tik dabar dažnam atsiveria patys 
skaudžiausi momentai. Kol kovojo, kol vieni kitus 
rėmė, kol Sąjūdis rankomis susikabinęs stovėjo veidu 
į Vakarus, atrodė, kad jau viskas pasiekta. O, svarbiausia, 

manyta, kad taip ir toliau tęsis, kad atgauta nepriklau
somybė visus jungs ir vienys, kad išeivija galės daug kuo 
prisidėti tvirtinant valstybės pamatus. Žavėjomės ta šviesia 
pradžia. Tai tikrai nepamirštama. Deja, juo toliau, juo 
aiškiau ėmė ryškėti kiti reginiai. Kristalizavosi figūros pa
žįstamais ar mažiau pažįstamais vardais, išniro lyg nebe tie 
žmonės, kurie valiavo Vingio parke ir drąsiai reikalavo 
laisvės. Visas pasaulis tai matė ir dar nepamiršo, daugelis 
dalyvių prisimena viską iki smulkmenų ir vis pasakoja ir 
pasakoja, kokia tada buvusi tauta, koks džiaugsmas buvo 
visus apėmęs. Bet ta džiaugsmo banga nusirito, išsiliejo. Ją 
pakeitė paprasti kasdienybės rūpesčiai. Tai normalu. Kad 
jau politiškai laisvoje ir pabirusioje visuomenėje atsirado 
daug partijų ir grupių, kad buvo sukrusta ieškoti kitokios 
demokratinio bruožo sistemos, - nieko nuostabaus; kad 
pasirodė išsiskirstymas pagal mąstymus, įsitikinimus ar 
kaip kitaip, viskas taipgi gali būti suprantama ir paaiš
kinama. Bet kad per tokį trumpą laisvės laikotarpį taip 
lengvai įsibrautų kažkokia nelaukta, nenumatyta ir meke
no nerinkta jėga, - turbūt niekas nė nesapnavo.

DAR blogiau, kai jau rimtai buvo pradėta aiškinti ir 
įrodinėti, kad toji jėga turi įtakos žmonių rinktai 
valdžiai, kad tas susipainiojimas kenkia krašto 
gerovei ir žlugdo ekonominį gyvenimą. Spaudoje pasipylė 

straipsnių, kurie gali turėti vieną ir tą pačią antraštę: kur 
eini Lietuva? Greitas ir pirmas atsakymas turbūt būtų: 
kraštas eina ten, kur jį veda vadovai. Ir jei tais vedliais 
žmonės pradeda nebepasitikėti, dažnas netikrumo 
išgąsdintas skuba griebti viską, kas įmanoma, kas lieka ar 
nubyra. O dar besidairydamas pamato, kad ne jis vienas 
toks. Tada dar drąsiau, ir taip į galvą kalte kalasi - verskis 
kaip išmanai, jei žinai kur - patepk, jei nebijai - pasiimk, 
jei naudinga - pameluok. Visai kaip anais “gerais laikais”. 
O ta apdainuota nepriklausomybė sudaro dar puikesnes 
sąlygas laisvai pasišvaistyti vikresniems. O ką jau bekalbėti 
apie viršūnes, nuo kurių matyti viskas kaip ant delno - be
lieka tik rinktis. Nesvarbu, kad kažkas gaikščioja ir pikti
nasi, kad ne toks laisvos tėvynės modelis lipdosi. Tikrasis 
modelis - jis pats, pasiryžęs tvirtai ant kojų atsistoti. Tai 
maždaug būtų toks vienos pusės vaizdas. Gyva betgi dar ir 
kita pusė, tikriausiai ir didesnė. Ji tyli, užsiėmusi gana su
dėtingais nūdienio gyvenimo reikalais, dirbanti ir ko
vojanti dėl kasdieninių poreikių, auginanti šeimas ir 
laukianti šviesesnio rytojaus. Ji per daug nesigilina, kas 
vyksta valdančiųjų užkulisiuose, nesidomi politinėmis par
tijomis, progomis net teigianti, kad visos valdžios vie
nodos. Tačiau iš tos ramesnės masės iškyla ir toliaregių, 
žiūrinčių tautos ateitin per visų šiuolaiki-nių nenaudėlių 
galvas ir matančių kitokį horizontą. Teisinė valstybė su 
tvirtais moraliniais pagrindais tampa siektinu idealu. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Netesėti rinkiminiai pažadai?
Daug triukšmo praėjusių 

savaitę posėdžius vėl pradėju- 
sian Kanados parlamentan at
nešė GST mokestis, kurį prieš 
keletą metų įvedė ministeris 
pirm. Brian Mulroney ir jo pro
gresyviųjų Kanados konservato
rių vyriausybė. GST mes lietu
viškai vadiname prekių ir pa
slaugų mokesčiu. Mat ši angliš
ka santrumpa yra sudayrta iš 
trijų žodžių pirmųjų raidžių 
(Goods and Service Tax). Mi- 
nisterio pirm. B. Mulronio Ka
nados vyriausybė GST 7% mo
kesčiu tada pakeitė federacinį 
12,5% mokestį kanadiškiems 
pramonės gaminiams, parduo
tuvėse jau įjungtą į tų gaminių 
kainas, nematomą pirkėjų 
akims. Jis betgi apėmė ir visas 
apmokamas paslaugas, anksčiau 
nepaliestas provincinio prekių 
mokesčio PST (Provincial Sales 
Tax). Tas PST mokestis, skirtin
gas kiekvienoj provincijoj, On
tario gyventojams yra 8%. Tad 
jiems atskirai atskaitomi GST ir 
PST mokesčiai pasiekia net 
15% ir yra labai nepatogūs pre
kybininkų atsiskaitymui su Ka
nados ir provincijos vyriausy
bėmis.

Jau ir pats Kanados minis
teris pirm. B. Mulronis, įvedęs 
GST mokestį, pastebėjo, kad jį 
reikėtų sujungti su provincijų 
PST mokesčiu. Tada palengvė
tų tarpvyriausybiniu mastu vyk
domas atsiskaitymas ir būtų 
galima sumažinti provincinius 

PST mokesčius. Provincinės vy
riausybės, gindamos savo teises, 
nesutiko su tokiu pasiūlymu. 
Taip šis naujas GST mokestis ir 
buvo paliktas, B. Mulroniui pa
sitraukus iš politikos, kai jį pa
keitė konservatorių vadove iš
rinkta Kim Campbell, konser
vatoriams skaudžiai pralaimėju
si parlamento rinkimus 1993 m. 
spalio 25 d. GST mokestį aštriai 
kritikavo liberalų vadas J. Chre- 
tienas, būdamas opozicijos vadu 
Kanados parlamente ir jo rinki
miniame vajuje. Si kritika, atro
do, patiko kanadiečiams, ypač 
jo įsipareigojimas panaikinti ne
populiarų GST įstatymą. Pana
šiomis mintimis rinkiminiame 
parlamento vajuje rėmėsi ir kiti 
liberalų atstovai.

Savo pažadus rinkėjams 
ministeris pirm. J. Chretienas 
buvo susirašęs dabar jau išleis
toje “Raudonojoje knygelėje”. 
Šioje po Velykų įvykusioje par
lamento sesijoje jis stengėsi pri
imamais įstatymais įrodyti, kad 
jo liberalų vyriausybė, visiškai 
sutriuškinusi Kanados konser
vatorius, laikosi tų pažadų. Iš 
tikrųjų neįgyvendintas yra likęs 
tik pats svarbiausias pažadas - 
lig šiol nepanaikintas konserva
torių vyriausybės įvestas ir libe
ralams paliktas GST mokestis. 
Mat pinigų reikia ir liberalų 
vyriausybei, o pakaito tam įsta
tymui nesurandama.

Politinis triukšmas prasidė- 
(Nukelta į 9-tą psl.)

Viršuje - žymusis Lietuvos choras “Leliumai”, atlikęs visą eilę koncertų JAV-se ir Kanadoje, su savo vadovu 
prof. ALBINU PETRAUSKU ir solistu A KRIKŠČIŪNU Klivlando lietuvių scenoje 1996.IV.13; žemiau - 
čikagiškė tautinių šokių grupė “Spindulys” “Tėviškės žiburių” spaudos vakare. Abu vienetai, kad ir skirtingo 
lygio, rodo kultūrines pastangas Lietuvoje ir išeivijoje Nuotr. V. Bacevičiaus ir A. Armono

Rusų poetas apie ateitį
Jevtušenkos knyga, išleista Amerikoje, gvildena dabarties įvykius ir žvelgia į būsimus 

Rusijos prezidento rinkimus bei jos ateitį
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Mūsų gyvenime yra įvykių, 

pro kuriuos negalima praeiti ty
lomis. Juo labiau, kad yra žymių 
rašytojų ir žurnalistų, toliau re
ginčių ir pasireiškiančių naujo
mis idėjomis. Vienas tokių yra 
rusų poetas Jevgeny Jevtušen- 
ka. Naujausia jo knyga yra iš
leista Random House 1995 m. 
ir pavadinta “Nenumirk prieš 
tapdamas numirėliu”.

Amerikos milijoninio tiražo 
laikraštis “Los Angeles Times” 
1996 m. kovo 31 d. laidoje 
išspausdino jo straipsnį, su ku
rio mintimis verta susipažinti. 
Šių metų kovo mėnesio pra
džioje vienas įtakingas Š. At
lanto sąjungos pareigūnas pa
prašė šimtų milijonų dolerių 
paramos pasiruošti naujam 
“šaltajam karui”. Šis jo prašy
mas buvo didelė dovana vadi
namiems Amerikos “patrio
tams”, kurie Durnoje balsavo už 
atstatymą senosios Sovietų Są
jungos. Kartais mes, rusai, sako 
Jevtušenka, ir vakariečiai nesu
prantame vieni kitų. Dėl to 
kyla nereikalingas susidūrimas. 
Ateinančio birželio mėnesio 
būsimus rinkimų rezultatus jau 
dabar galima pavadinti nesusi
pratimu, nes mūsų rinkėjai yra 
dar naiviai įsitikinę, kad mūsų 
žaidimo taisyklės yra tos pačios.

Žinant, kaip Vakarai su
pranta dabartinius įvykius ir 
būsimus birželio prezidento 
rinkimus, būtų geriausia žaisti 
Rusijos šachmatus su Amerikos 
kartomis. Klausimas, kokia si
tuacija yra Rusijos šachmatų 
lentoje? Pirmiausia, neturi nė 
vieno žaidimo karaliaus. Rinki
muose niekas negaus 51% bal
sų. Jelcinas gali gauti daugiau 
balsų negu Žiuganovas, kuris 
yra geresnis už Zirinovskį. Bet 
nė vienas iš jų trijų negaus 51% 
balsų ir nė vienas nelaimės įti
kinančių rezultatų.

Vakariečių baimė - laimės 
komunistai ar nekomunistai yra 
be pagrindo. Tie trys kandida
tai yra savos rūšies komunistai. 
Tai arba buvę komunistai, ku
rie dabar pretenduoja būti anti- 

komunistais, arba tikri komu
nistai, kurie nesidangsto jokia 
skraiste ir nori būti išrinkti į 
komunistų partijos daugumą.

Kas yra Jelcinas? Jis yra ko
munistas, kuris savyje turi pusę 
nepalenkiamo noro būti užsi
spyrusiu komunistu, nes buvo 
ilgametis komunistų partijos 
žmogus.

Žiuganovas? Jis irgi yra pu
sė komunisto, kuris mėgina 
pasirodyti kaip komunistas pen
sininkų akyse, kad galėtų gauti 
paskolų iš Vakarų ir Rusijos 
bankininkų.

Dabartinės komunistų par
tijos narių elitas jau įsigijo pra
bangias privačias nuosavybes. 
Jis mėgsta laikyti Lichtenšteino 
bankuose savo pinigus ir vietoje 
valstybinių vasarnamių jie pri
sipirko privačių vilų, ne tik 
Maskvos priemiesčiuose, bet ir 
Kipro, Majorkos salose, Flori
doje. (Ar Lietuvos komunistai 
ne tą patį daro?).

Nepaisant kas laimės rinki
mus, jau dabar aišku, kad tu
rėsime kapitalizmą. Klausimas 

“Tėviškės žiburių” spaudos vakare Anapilio salėje: Kanados lietuvių 
fondo tarybos pirmininkas PAULIUS KURAS pranešė apie “TŽ” 
leidybai skirtą paramą; šalia jo - KLK kultūros drauguos “Žiburiai” 
pirmininkė ir “TŽ” redakcijos narė RAMŪNĖ SAKALA1TĖ- 
JONAITIENĖ Nuotr. B. Tarvydo

tik kokios rūšies? Ar sugebėsi
me turėti humanišką kapitaliz
mą? Mes jau dabar turėtume 
žinoti, kad tuščia siela yra la
biau pavojinga negu tuščia ki
šenė. Rusijoje, kaip ir kitur, 
reikia valstybei žmonių, kurie 
yra ne vien tik filosofai, bet ir 
talentingi vadai. Rusijoje, kaip 
ir kitur, rinkimai dažnai tampa 
tautinėmis varžybomis su vidu
tiniškais rezultatais. Ateities 
žmonių kartos dar nėra rinkimų 
sąrašuose.

Pirmiausia mes turime už
baigti kovą su senais komunis
tais. Už ketverių metų, kai ske
veldros ir griuvėsiai išnyks, 
jaunoji karta, gimusi po šaltojo 
karo, bus pajėgi perimti vado
vavimą. Ji bus pajėgi būti part
nere su Vakarų valstybėmis ne 
vien tik versluose. Ji sukurs ir 
naują filosofiją, kuri atskleis 
moralinę viziją ir patrauks 
rungtyniauti su agresyviu XXI 
šimtmečio naujų genčių pasau
liu. Tikrieji Rusijos patriotai 
nekantriai laukia naujos kartos 
atėjimo į jų pasaulį.

Lankėsi Čekijos prezidentas

Balandžio 17-19 d.d. pirmą 
kartą Lietuvoje lankėsi Čekijos 
prezidentas Vaclavas Havelis, 
rašo “Lietuvos rytas” (nr. 89). 
Jo apsilankymo metu buvo pasi
rašytas, Lietuvos ir Čekijos 
memorandumas dėl tarpusavio 
prekybos liberalizavimo ir su
tartis dėl bendradarbiavimo 
švietimo, mokslo ir studijų sri
tyse. Tikimasi iki liepos ld. pa
rengti dvišalę laisvosios preky
bos sutartį.

Susitikimuose buvo aptar
tas Čekijos ir Lietuvos bend
radarbiavimas gynybos srityje 
bei santykiai su kaimyninėmis 
valstybėmis, pasikeista nuomo
nėmis dėl Europos sąjungos bei 
ŠAS(NATO) plėtimosi per
spektyvų. V. Haveliui buvo su
teiktas Vilniaus universiteto 
garbės daktaro laipsnis.

Savo pranešime jis pabrėžė, 
kad Čekijos ir Lietuvos užsienio 
politikos pagrindiniai principai 
yra siekimas stoti į Europos są
jungą, ŠAS ir CEFTA. Svečias 
savo kalboje priminė, kad svar
bu dabar “laimėti taiką, greitai, 
bet tvirtai sukurti naujus tarp
tautinius santykius” ir perspėjo, 
kad “jeigu demokratai nespės 
sukurti naujos ir prasmingos 
tvarkos, ją pradės kurti kiti”.

Švedijos gynybos ministeris 
Lietuvoje

Kaip praneša ‘ Lietuvos iy- 
tas”(nr. 85), Švedijos gynybos 
ministeris Thage Peterson lan
kėsi Lietuvoje balandžio 11-12 
d.d. Vizito tikslas buvo aptarti 
dvišalius gynybos struktūrų 
bendradarbiavimo klausimus ir 
visos Europos saugumo didini
mo problemas. Svečio teigimu, 
nors Švedija nesirengia stoti į 
ŠAS (NATO), nereiškia kad ji 
nenori prisidėti prie saugios 
Europos kūrimo. Susitikime su 
juo Lietuvos parlamentarai iš
kėlė nelegalios migracijos pro
blemą, pageidavo tolimesnės 
techninės pagalbos stiprinant 
teritorines jūros ir ekonominės 
zonos apsaugą. Lietuvos ir Šve
dijos delegacijos taipgi aptarė 
BALTBAT taikos palaikymo 
bataliono įsteigimą.

Bendradarbiavimo ženkle 
balandžio 16 d. Gotlando saloje 
prasidėjo bendros Baltijos vals
tybių, Švedijos ir JAV pratybos 
dėl gelbėjimo, migrantų su
laikymo bei aplinkos taršos va
lymo. Trys lietuviai jūrų kari
ninkai studijuoja Švedijoje, ruo
šiasi vykti dar trys, o grupė Lie
tuvos karininkų Švedijoje ren
gėsi taikos palaikymo misijoms. 
Rukloje jau pradėta naudoti 
Švedijos padovanota 270,000 li
tų vertės įranga.

Prieš išvykdamas T. Peter
sonas pranešė, kad Lietuvai bus 
perduotas laivas Baltijos jūros 
pakrančių apsaugai. Taip pat 
Švedijos ministerių kabinetas 
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nutarė skirti lėšų pakrančių ap
saugos radijolokacinėms prie
monėms.

Susitiko Lietuvos ir Lenkijos 
ministerial pirmininkai
OMRI žiniomis, balandžio 

19 d. įvyko Lenkijos ministerio 
pirmininko Wlodimicrz Cimos- 
zewicz ir Lietuvos vyriausybės 
vadovo Mindaugo Stankevi
čiaus susitikimas Augustave ir 
Punske, netoli Lietuvos sienos. 
Jie susitarė, kad birželio mėnesį 
bus pasirašyta laisvosios preky
bos sutartis, bus sudaryta žino
vų darbo grupė spręsti abipu
sius sienos reikalus.

Netrukus bus pasirašyta su
tartis dėl pavardžių rašybos, ku
ri užtikrins mažumų teisę abie
juose kraštuose rašyti pavardes 
sava kalba. Bus įsteigta Lietu
vos ir Lenkijos ekonominio 
bendradarbiavimo zona “Ne
munas”, nors Rusija su Gudija 
šiam žingsniui nėra pasiruo
šusios. Lenkai tvirtino, kad pa
rems Lietuvą jai stojant j 
CEFTA ir kitas Europos orga
nizacijas.

Balandžio 18 d. Lietuvos 
kariuomenei buvo perduoti 
penki Lenkijos dovanoti sraig
tasparniai, pagal prieš metus 
pasirašytą dvišalę sutartį. Jau 
anksčiau buvo perduota 760,- 
000 JAV dolerių vertės karinės 
įrangos.

Žuvo lietuvis Bosnijoje
ELTA praneša, kad balan

džio 17 d. Bosnijoje Lietuvos 
taikdarių būrio LITPLA-4 vyr. 
leitenantas Normundas Valteris 
žuvo, jo patruliavusiam auto
mobiliui užvažiavus ant prieš
tankinės minos. Taipgi mirė vie
nas Danijos karys, buvo sužeisti 
kiti du lietuviai, kurie jau grįžo 
tęsti misiją. Vyr. Įeit. Valteris 
dalyvavo LITPLA-1 pirmajame 
taikdarių būryje ir tarnavo pusę 
metų Kroatijoje, buvo apdova
notas Jungtinių Tautų ir Dani
jos kariuomenės medaliais. Pre
zidento Algirdo Brazausko de
kretu, jis po mirties apdova
notas Vyčio kryžiaus 2-ojo 
laipsnio ordinu.

Vyko derybos su Rusija
Balandžio 17-18 d.d. Kara

liaučiaus srityje įvyko keturio
liktoji Lietuvos ir Rusijos dery
bų sesija dėl valstybės sienos 
nustatymo bei ekonominės zo
nos ir kontinentinės seklumos 
Baltijos jūroje ribos, rašo EL
TA. Nuo derybų pradžios 1993 
m. jau susitarta dėl 90% sau
sumos sienos sutarties projekto.

Jūros sienos nustatymui 
kliudo naftos telkinys D-6, kuris 
yra nė vienai valstybei ne
priskirtoje Baltijos jūros seklu
mos dalyje. Rusijos ir Vokie
tijos bendrovės 1995 m. susitarė 
naftos telkiniu naudotis sudarę 
bendrą įstaigą “KANT”. Dėl to 
protestavo Lietuvos diplomata- 
tai, tačiau konkretaus atsakymo 
nesulaukė. RSJ
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SPAUDOS BALSAI

Rusai apie Lietuvos premjerą
Palankiai apie dabartinį 

Lietuvos ministerį pirmininką 
rašo Maskvos dienraštis “Izves
tia” š. m. vasario 17 d. laidoje:

“Be ilgo vilkinimo didele 
balsų dauguma buvęs Reformų 
ir Savivaldybių ministeris Min
daugas Stankevičius, vietoje at
statydinto Adolfo Šleževičiaus, 
buvo patvirtintas nauju ministe- 
riu pirmininku. Nė vieno rimto 
argumento prieš prezidento Al
girdo Brazausko pasiūlytą jo 
kandidatūrą iš seimo narių ne
buvo. Tą Lietuvos seime įvyku
sią retenybę, palankumą sep
tintam premjerui iš dalies ga
lima paaiškinti jo būdo taktiš
kumu. Nebuvo prasmės trukdy
ti jam tapti kabineto vadovu, 
nes dabartinei valdžiai valdyti 
kraštą liko tik 6-7 mėnesiai, t.y. 
ligi sekančių seimo rinkimų. Ta
čiau ir jo asmens būdo savybės 
buvo reikšmingos. 60-ties metų 
Mindaugas-Laurynas Stankevi
čius pasižymi reta šiais laikais 
savybe - neturi priešų. Jis ra
miai elgiasi, nesikarščiuoja, dė
mesingai klauso pašnekovo ir 
yra labai korektiškas. Jam netgi 
yra priskiriamas per didelis 
švelnumas, sakoma, kad jis ne
sugebės kai reikės sprendžiant 
daugelį klausimų suduoti kumš
čiu į stalą.

Tačiau daugelio žmonių, 
kurie jį pažįsta, nuomone, toks 
įspūdis būtų apgaulingas. Stan
kevičius tikrai stalo kumščiu 
nedaužys, bet po to, kai septynis 
kartus atmatuos, atpjaus be svy
ravimo ir ilgų tuščių kalbų”.

Lenkas apie Lietuvą
JAV-se gyvenantis lenkas, 

apsilankęs Lietuvoje, savo įspū
džius papasakojo š. m. kovo 29 
d. “Glos Polski” laidoje: “Turiu 
pasakyti, kad perdažyti į ‘demo
kratus’ lietuviai komunistai ne
kelia manyje susižavėjimo. Jie 
vartoja dabar tokias ideologines 
frazes, kaip ‘reformos’ ir ‘rinkos 
ekonomika’, o anksčiau vartojo 
išpūstus posakius apie ‘socializ
mo ir komunizmo’ statybą. Bai
minuosi, kad ir šiandien, kaip ir 
anais laikais, skambūs šūkiai yra 
tik priedanga eiliniam sukčiavi
mui ir asmeninei naudai. Yra 
žinoma, kaip sugeba ‘statyti’ 
partijos ir komjaunimo sekre
toriai, kurie visada buvo meis
teriais kraunant savo turtus vi
suomenės nuosavybės sąskaita. 
Taigi nesistebiu, kad milžiniš
kas sovietų paliktas fondas, 
privatizacijos šūkį, tapo visiškai 

Prezidentas A. BRAZAUSKAS apdovanoja Gedimino penktos klasės 
ordinu vertėją DANUTĘ STATKUTĘ DE ROSALES

skelbiant klastingą pertvarkos ir 
išvogtas ir šimtai tūkstančių 
Lietuvos gyventojų atsidūrė že
miau skurdo ribos. Dėl šios 
priežasties krašte siaučia bandi
tizmas, plėšikavimas, prostitu
cija ir kiti neigiami reiškiniai, 
apie kuriuos taip daug rašo 
spauda. Kasdien Vilniaus gat
vėse girdisi šūviai ir sprogimai, 
o per penkerius pastaruosius 
metus, venerinių ligų, kaip ra
šo ‘Kurier Wilenski’, padaugė
jo 30 kartų”.

Taip pat nepalankiai apie 
Lietuvos lenkų spaudą atsiliepia 
“G.P.” pašnekovas: “Dirbtina 
‘Slowo Wilenskie’ laikraščio gy
vybė yra palaikoma didelių iš
laidų dėka. Jis skleidžia gandus, 
sėja Vilniaus lenkų tarpe nesan
taiką, ginčus, juos skaldo ir... 
didelė jo dalis yra atiduodama 
makulatūrai. ‘Rzeczpospolita’ 
(Varšuvos mėnraštis - ‘Slowo’ 
leidėjas, J.B.) retkarčiais skel
bia rinkliavas tariamai Vilniaus 
lenkų spaudai palaikyti, kurie 
esą kenčia spaudos badą. Su
prantu, kad šios aferos dėka kai 
kas pralobsta, bet, iš kitos pu
sės žiūrint, toks elgesys Varšu
vos valdininkų, kurie tokius da
lykus praleidžia, šaukiasi dan
gaus keršto. Matyt tie valdinin
kai gerai įsidėmėjo buv. prezi
dento Lech Valensos žodžius, 
kuriuos jis pasakė viešėdamas 
JAV-se: ‘Dėl lenkų kvailumo ir 
skurdo galima gerai pasipelnyti”.

Nesinori tikėti
Niujorko rusų kalba leidžia

mas dienraštis “Novoje Ruskoje 
Slovo” š. m. balandžio 4 d. lai
doje rašo: “Lietuvos seimas po 
pirmo skaitymo priėmė įstaty
mo projektą dėl Gegužės 1-sios 
- Tarptautinės darbo šventės 
grąžinimo, kuris 1990 m. Aukš
čiausiosios tarybos buvo atšauk
tas. Įstatymo svarstymas deši
niosios opozicijos ir dabar val
dančios Lietuvos demokratinės 
darbo partijos buvo labai gyvas. 
Įstatymo projekte yra sakoma, 
kad Gegužės 1-ji yra įtraukiama 
į švenčių sąrašą, kurios oficialiai 
Lietuvoje pripažįstamos ir yra 
nedarbo diena. Įstatymo pro
jektas buvo priimtas iš esmės 
LDDP balsais. Galutinis bal
savimas įvyks artimiausiame 
Lietuvos seimo visumos posė
dyje; be abejonės Gegužės 1-ji 
grįš į kraštą”.

Tokia šventė primena so
vietinę okupaciją. J.B.

Venezuelos kongreso pirmininkas įteikia dovaną Lietuvos prezidentui. Iš kairės: atstovų rūmų pirm. dr. 
Ramon Guiellermo Aveledo, prezidentas A. Brazauskas, pik. Audronis Beišys, kongreso pirm. Cristobal 
Fernando Dalo, Venezuelos užsienio reikalų ministerio pareigas einąs ambasadorius Milos Alcalay ir 
ambasadorius dr. Vytautas Dambrava (Caracas, kongreso rūmai, 1996.III.21)

AtA 
STASIUI RAKŠČIUI

mirus, 
žmoną SOFIJĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiu -

Pijus Lapinskas

A+A
STASIUI RAKŠČIUI 

mirus,
jo žmoną SOFIJĄ, dukrą su šeima ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

V. Palčiauskienė 
E. Purtulienė

Lietuvos prezidentas Pietų Amerikoje n
Reikšminga prezidento ALGIRDO BRAZAUSKO bei jo palydovų trijų dienų viešnagė 

Venezueloje, iškėlusi Lietuvos vardų, davusi jai daug praktinės 
naudos ir suartinusi abi valstybes

FELIKSAS ZUBRAS. Caracas
1996 m. kovo 20 d. prie

blandoje “Varig” lėktuvas nusi
leido Simono Bolivaro orauos- 
tyje, kur jo laukė Venezuelos 
prezidentas dr. Rafael Caldera 
su paradinėmis iškilmėmis. Su
grojus abiejų valstybių himnus, 
aidint 21 patrankos šūviui, 80 
m. amžiaus Venezuelos prezi
dentas sakė turįs garbę priimti 
prezidentą istorinės tautos, nar
siai kovojusios už savo nepri
klausomybę ir istoriškai ištiki
mą laisvės bei demokratijos 
idealams. Ši kelionė dar labiau 
išryškinanti draugiškus santy
kius, kuriais džiaugiasi abi vals
tybės. Prezidentas A. Brazaus
kas dėkojo už iškilmingą ir ma
lonų sutikimą, pakartodamas 
vyriausybės nusistatymą gerbti 
demokratines krašto instituci
jas, stiprinti abipusius ryšius.

Prezidentas ir delegacija 
buvo apgyvendinti prezidentū
ros rezidencijoje “La Vineta”, 
skirta valstybių vadovams.

Pirmasis vakaras
Tą patį ketvirtadienio vaka

rą prezidentas dalyvavo jo ir 
dukters Laimos Mertinienės 
garbei Lietuvos ambasadoriaus 
rezidencijoje suruoštoje vaka
rienėje. Dalyvavo apie 40 sve
čių. Vakarienė prasidėjo oficia
liu aktu, kai prezidentas Bra
zauskas apdovanojo DLK Ge
dimino ordinais buvusį Vene
zuelos prezidentą dr. Luis Her
rera Campins, buv. kultūros mi
nister} dr. J ošė Antonio Abreu 
ir prezidentinės patariamosios 
užsienio reikalų komisijos gen. 
direktorių ambasadorių Jorge 
D’Angelo Bruno. Buvęs prezi
dentas Herrera 1989 m. minint 
Ribbentropo-Molotovo piktųjų 
sandėrių 50-sias metines, viešai 
pasmerkė gėdingąjį aktą, reika
lavo Sovietų Sąjungą grąžinti 
ginklu išplėštą nepriklausomy
bę ir atitraukti okupacinę ka
riuomenę. Būdamas krikščionių 
demokratų internacionalo gen. 
sekretorius, jis gynė Lietuvos ir 
kitų Baltijos šalių suverenitetą, 
veikdamas per partiją 47-se ša
lyse. Atkūrus nepriklausomybę, 
palankiai vertino Lietuvos poli
tiką, vedančią į demokratinių 
institucijų atstatymą, religinės 
laisvės užtikrinimą ir ekonomi
nę pažangą.

Dr. Abreu dar 1992 m. pa
sirašė kultūrinio bendradarbia
vimo programą, pagal kurią su
tartimis buvo įdarbinti Lietuvos 
dainavimo, baleto ir orkestro 
specialistai Amb. D’Angelo vi
suomet laikė Lietuvos bylą “tei
singa byla” ir visur gynė Lietu
vos interesus.

Prezidentas Brazauskas dė
kojo apdovanotiems asmenims 
už jų atliktą darbą sunkiais lie
tuvių tautai kovos ir laukimo 
metais.

Svečių tarpe buvo pirmasis 
Venezueloje Gedimino ordinu 
apdovanotas Caracas guberna
torius dr. Asdrubal Aguiar (da
bar yra prezidentūros ministe
ris), “Lagoven” naftos įmonės 
pirmininkas Julius Trinkūnas, 
gener. Lietuvos garbės konsulas 
Dominikos respublikoje Wil
helm Brouwer, “Distral” įmo
nės pirm. Algis Didžiulis, muzi
kai - Raimondas Butvilą ir Ar

vydas Griškevičius, artimiau
sieji ambasados darbuotojai su 
žmonomis.

Sekančio ryto susitikimai
Penktadienio programa pra

sidėjo iškilme valstybės panteo
ne, kur Lietuvos prezidentas 
padėjo vainiką prie Venezue
los, Kolumbijos, Ekvadoro, Bo
livijos ir Peru išlaisvintojo Si
mono Bolivaro sarkofago. Net 
trim atvejais (sutinkant prezi
dentą, jį išlydint ir pačiame 
paneone) buvo sugroti Lietuvos 
himnai, perskaitytas ir pasira
šytas istorinis aktas ir vizito įra
šas valstybės svečių knygoje.

Po to sekė oficialus vizitas 
prezidentui Calderai Miraflores 
prezidentūros rūmuose, o pa
baigoje, kitame salone, abu pre
zidentai vienas kitam įteikė 
ekonominio ir prekybinio bend
radarbiavimo sutartį, kurią pa
sirašė Lietuvos ambasadorius 
dr. Vytautas (gįįųnbrava ir Ve
nezuelos užsienio reikalų minis
terio pareigas einąs ambasado
rius Milos Alcalay.

Iš čia prezidentas Brazaus
kas išskubėjo į valstybės kong
resą, kur jo garbei buvo sušauk
ta speciali sesija, dalyvaujant 
diplomatiniam korpusui. Čia jis 
pasakė pagrindinę kalbą, ap
žvelgdamas krašto užsienio ir 
vidaus politiką. Kongrese Lie
tuvos prezidentas buvo sutiktas 
ir atsisveikintas Tautos himnu.

Po iškilmingojo posėdžio 
prezidentas nuvyko į savivaldy
bės rūmus, kur Caracas meras 
dr. Antonio Ledezma įteikė 
sostinės raktus, jį paskelbdamas 
iškiliuoju sostinės sūnumi. Čia 
vėl skambėjo Lietuvos, Vene
zuelos ir Caracas miesto him
nai, aidėjo paradiniai sveiki
nimai.

Praktiniai pasitarimai
Artėjant pietų metui, vyko 

- prezidento Brazausko pasitari
mai su energetikos ir kasyklų 
ministeriu dr. Erwin Arrieta bei 
antrosios didumu pasaulyje 
valstybinės naftos įmonės pir
mininku dr. Luis Giusti. Plačiai 
kalbėta apie tolimesnį bendra
darbiavimą energetikos srityje: 
orimulsijos prekybą, jungtinių 
steiginių galimybes Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonėje, naf
tos žaliavų parūpinimą ir kt. 
Nutarta pasikeisti delegacijomis 
plačiau praktiškom bendradar
biavimo galimybėm ištirti. Min. 
Arrieta pareiškė: ambasado
riaus dr. V. Dambravos asme
nyje Lietuvos prezidentas turįs 
du ambasadorius: Lietuvos am
basadorių Venezuela! ir Vene
zuelos ambasadorių Lietuvai.

Pokalbiai buvo baigti naftos 
įmonės (PDVSA) suruoštais 
pietumis. Prezidentas Brazaus
kas sakė neabejojąs, kad abiejų 
kraštų bendradarbiavimas bus 
ilgas ir pastovus. Po pietų “La
goven” naftos įmonės pirminin
kas ambasadoriui pasakė esąs 
labai patenkintas šiame susitiki
me turėtais praktiškais ir konst
ruktyviais pokalbiais.

Po pietų Lietuvos preziden
to laukė penki gubernatoriai ir 
penki merai, sudarą Caracas 
metropolio zonos vadovybę. Ir 
čia neapsieita be himnų ir gar
bės diplomų. Prezidentas merus 
ir gubernatorius apdovanojo 

tradicinėmis lietuviškomis juos
tomis.

Lietuvos ambasadoje
Tada buvo skubama į Lie

tuvos ambasadą, kur buvo ofi
cialiai atidaryta ambasados būs
tinė. Atrišant prezidentui ir am
basadoriui trispalvę juostą, de
vintame aukšte suskambo Tau
tos himnas, kurį grojo čia spe
cialiai atsiųstas orkestras. Pa
šventinimo pareigas atliko nun
cijus arkivyskupas Oriano Qui- 
lici. Smuikininkas Raimundas 
Butvilą ir čelistas Arvydas Griš
kevičius atliko trumpus progai 
pritaikintus kūrinius. Lietuvos 
prezidentas padėkojo nuncijui 
už patalpų palaiminimą, o am
basadoriui ir jo štabui - už gerai 
atliekamą atsakingą darbą. Pa
sikalbėjo su ambasados bendra
darbiais ir pasivaišino.

Lietuvos gatvė
Prezidento dar laukė Cara

cas meras dr. Ledezma kitoje 
centrinėje miesto dalyje, kur 
buvo atidengta Lietuvos res
publikos vardo gatvė (Avenida 
de la Republica de Lituania). Ir 
vėl sklido Tautos himną grojan
čio dūdų orkestro garsai, kai 
kariniai garbės daliniai atidavė 
pagarbą. Tą dieną Lietuvos 
himnas jau buvo sugrotas galbūt 
dvidešimt kartų. Prezidentas 
neslėpė savo pasigėrėjimo šiuo 
aktu ir ypačiai venezueliečių 
nuoširdumu. Gatvė geroje vie
toje, graži ir plati. Delegacijos 
nariai irgi pasakė, jog ši diena 
buvusi pati įspūdingiausia jų pa
tirtyje; tai buvusi tikra “žvaigž
džių valanda”.

Lietuvos prezidento garbei 
prezidentas Caldera suruošė iš
kilmingą vakarienę, dalyvaujant 
40 rinktinių svečių. Čia Lietu
vos prezidentas buvo apdova
notas aukščiausiu Venezuelos 
ordinu. Prezidentas Caldera 
džiaugėsi klestinčiais tarpvalsty
biniais ryšiais, išreiškė Vene
zuelos bei jo paties simpatijas 
Lietuvai.

Orimulsijos plotuose
Penktadienio rytą (III.22) 

prezidentas Brazauskas ir dele
gacija Venezuelos prezidento 
lėktuvu išskrido į Morichal ori
mulsijos centrą Monagas valsti
joje. Ten jo laukė gubernato
rius, taip pat paskelbęs jį įžy
miuoju valstijos sūnumi ir ap
dovanojo pirmą šioje valstybėje 
atsilankantį valstybės preziden
tą aukščiausiu valstijos ordinu. 
Vėl neapsieita be karinio para
do, sveikinimų ir valstybių 
himnų.

Nuvykus autobusu į orimul
sijos zoną (orimulsijos laukai 
yra plotu didesni už Lietuvos 
teritoriją), buvo apžiūrėti mo
dernios technologijos įrengimai, 
stotis, kontrolės salė ir labo
ratorija.

BITOR orimulsijos vadovy
bė suruošė iškilmingus pietus. 
Delegacija grįžo į Caracas, kur 
už poros valandų karininkų ra
movėje Lietuvos prezidentas 
suruošė priėmimą prezidentui 
dr. Rafael Calderai pagerbti ir 
atsidėkoti. Dalyvavo per 300 
svečių, jų tarpe beveik visi mi
nisteriu kabineto nariai, kong-

(Nukelta į 3-čią psl.)

MYLIMAM VYRUI
AtA

STASIUI RAKŠČIUI
mirus,

jo žmoną SOFIJĄ, dukrą LAIMĄ, vaikaites - RŪTĄ, 
KAROLINĄ, jų šeimas ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Leokadija ir Juozas Vitai su šeima

MIELAM DRAUGUI
A+A

BOLESLOVUI ČESIŪNUI
mirus Dryden, Ontario, žmoną BIRUTĘ, dukrą 
GRAŽINĄ, sūnus - ALVINĄ, ROBERTĄ ir jų šeimas bei 
gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Irena Delkuvienė, Paulius, Kristina ir Loreta

BRANGIAM BROLIUI

a.a. KOSTUI JAKUBAUSKUI 
mirus Lietuvoje,

seserį JANINĄ ir jos vyrą JUOZĄ ŠARŪNUS bei 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Liudas ir Genė Vyšniauskai

MYLIMAM BROLIUI

AtA
KOSTUI JAKUBAUSKUI 

mirus Lietuvoje,

seserį JANINĄ ŠARŪNIENĘ ir jos vyrą 
JUOZĄ liūdesio valandoje užjaučiame -

Stasė ir Jonas Naruševičiai Regina ir Juozas Piečaičiai 
Silvija ir Vincas Piečaičiai

A+A
ELZBIETAI SVENTICKIENEI 

mirus,
reiškiame užuojautą broliui PETRUI ir visai 
BALYTŲ šeimai -

A. Godeliai

PADĖKA
A+A

PETRUI JUODVALKIUI
1996 m. vasario 28 d, iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame Kankinių parapijos klebonui 
kun. J. Staškui, kun. A. Simanavičiui, OFM, ir kun. 
V. Volertui už maldas laidotuvių namuose, Mišias ir 
laidotuvių apeigas.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams, draugams ir 
pažįstamiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir 
spaudoje. Ačiū už gėles, užprašytas Mišias ir aukas 
“Našlaičių pagalbos fondui”. Dėkojame taip pat D. 
Radtkei už vargonavimą ir J. Bubulienei už paruoštus 
pietus bei skanius pyragus. Ačiū visiems, dalyvavu
siems laidotuvių namuose ir kapinėse.

Liūdintys -
žmona Elena, dukros - Liuda ir

Sylvia, sūnus Vilius



Kovojantys čečėnai, 
protestuojantys lietuviai
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Antrame KGB rūmų aukšte 
1996 m. kovo 17 d., 15 v. prie 
Švč. Mergelės Marijos altorėlio, 
papuošto Lietuvos ir Čečėnijos 
respublikų valstybinėmis vėlia
vomis, gausiai susirinkę vilnie
čiai ir budėtojai paminėjo Ru
sijos kolonijinį karą su Čečė
nijos respublika - Ičkerija, kuri 
jau daugiau kaip 15 mėnesių 
didvyriškai kovoja už savo 
laisvę.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Tarpparlamentinių ryšių su Če
čėnija koordinacinės tarybos 
pirm. A. Endriukaitis perskaitė 
37-ių Lietuvos seimo narių pasi
rašytą kreipimąsi į Europos 
tarybos parlamentinės sueigos 
prezidentę Lėni Fischer dėl Ru
sijos vykdomo Čečėnijos gyven
tojų naikinimo.

Kreipimesi rašoma: čečėnų 
kraujas šaukiasi teisingumo, 
vyksta atviras Rusijos koloniji
nis karas prieš Čečėnijos res
publiką - Ičkeriją. Kariniuose 
veiksmuose dalyvauja mažiau
siai 250.000 Rusijos reguliarios 
kariuomenės, aviacija, šarvuo
čiai, sunkioji artilerija, 600 tan
kų, daugiausia T-80. Naudojami 
nekonvenciniai ginklai - vaku- 
minės, kasetinės, skeveldrinės, 
Statinės, adatinės bombos. Nu
žudyta 50.000 žmonių, sužeista 
250,000, tapo pabėgėliais per 
500.000, ir visa tai Rusijos val
džia bando aiškinti būtinumu 
kovoti su terorizmu, pati vykdy
dama valstybinį terorizmą.

Kreipimesi reikalaujama ne
delsiant pasiųsti tyrimo komisi
ją į Čečėniją, pareikalauti Ru
sijos moralinės, politinės ir tei
sinės atsakomybės, garantuoti 
besąlygišką čečėnų tautos apsi
sprendimo teisės įgyvendinimą.

• Pasirūpinkite antrine tarnyba - 
nematoma, kur galima slapta! At
merkite akis ir apsidairykite, ar 
kur nors žmogus nėra reikalingas 
truputį laiko, truputį dalyvavimo, 
truputį draugystės, truputį globos. 
Galbūt jis yra vienišas, nusiminęs, 
ligonis, nelaimingas, kuriam tu 
gali padėti. Galbūt senelis, o gal 
vaikas. Nenusigąski, jei reikės 
laukti ar bandyti. Būki pasiruošęs 
ir nesėkmei (Albert Schweitzer).

THE BEST AIRLINE 
UNDER THE SUN.

TORONTO TO VILNIUS.

Mūsų saulėtame pasaulyje nėra tokios oro linijos, kuri aptarnavimu, 
patogumu, patikimumu ir saugumu pralenktų “Finnair”. Norintiems patirti 
Šiaurės Europos grožį ir kultūrą, “Norvista Tours” siūlo puikiausias 
keliones. Pakeitėme “Finncharter” pavadinimą, nes “Norvista” aiškiau
perduoda musų siūlomų kelionių perspektyvas Skandinavijoje ir kituose 
Šiaurės Europos kraštuose. Tik nepasikeitė “Finncharter” įgyta ilga patirtis
ir pagarsėjęs sumanumas orgnanizuojant 
keliones. “Finnair” ir “Norvista” - kartu mes 
nušviesim Jums kelią į malonių vasaros 
nuotykių pasaulį. $975w

^A/AW/7/P

GATEWAY TO THE WORLD

Contact your travel agent or call Norvista Tours at (416)222-0203 or 1-800-461-8651.
Non-stop Toronto-Helsinki (lights run Sundays & Wednesdays, May 29-Scptembcr K. 1996. 

'Some restrictions apply. Applicable airport taxes not included.

Pirmoji čečėnų ir kaukazie
čių tautžudystė įvyko 1864-1865 
m., kai buvo ištremta 700.000 
žmonių. 1929 m. bolševikai 
okupavo ir nusiaubė Čečėniją. 
1929-1930 m. įvyko visuotinis 
čečėnų tautos sukilimas prieš 
bolševikus dėl prievartinės ko
lektyvizacijos, o 1944 m. vasario 
mėnesį įvyko antra čečėnų taut
žudystė - buvo tremiami į Ka
zachstaną ir vidurinę Aziją. Tik 
1957 m. čečėnams buvo leista 
grįžti į tėvynę iš tremties.

Imperinių Rusijos jėgų vyk
dytos represinės priemonės 
prieš čečėnų tautą ją susilpnino 
ir labai sumažino jos gyventojų 
skaičių. Tačiau šiek tiek atsiga
vusi čečėnų tauta vėl didvyriškai 
kovoja už savo laisvę. “Mirtis ar 
laisvė - tik viena iš jų mums 
lemta. Mes kovosime, mirsime 
ar laimėsime”, - savo kalboje 
pareiškė Čečėnijos respublikos 
atstovė spaudai Saminat Sai- 
jeva.

Pagerbiant didvyriškai ko
vojančią čečėnų tautą už savo 
nepriklausomybę ir po maldos 
už žuvusius jos žmones poniai 
S. Saijevai buvo užrišta lietu
viška juosta ir įteiktos gėlės. 
Energetikų ansamblis “Riduo- 
la” giedojo giesmes ir dainavo 
senovines liaudies dainas. Pa
baigoje buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

Kovo 24 d., 15 v., susitikime 
su vilniečiais ir budėtojais daly
vavo lietuvių tautininkų sąjun
gos frakcijos seime seniūno pa
vaduotojas M. Treinys. Jis aiški
no tautininkų pažiūras pasiū
lytus ir priimtus įstatymus sei
me, atsakė į susirinkusiųjų klau
simus.

Labai gražiai giedojo lietu
viškas ir lotyniškas giesmes 
“Gerosios vilties” vidurinės mo
kyklos moksleivių choras “Vil
tis”. Choristams ir jų vadovams 
O. Anulytei ir Z. Droktėnienei 
susitikimo pabaigoje buvo pa
dėkota ir palinkėta geros svei
katos ir sėkmės auklėjant Lietu
vos jaunimą.

Stasys Žukas, 
protesto akcijos vadovas

Norvista

Čečėnijos karo aukų pagerbimas 1996.III.17. Iš kairės: sėdi A. Endriukaitis ir A. Saijeva Čečėnijos atstovė 
Lietuvai, dešinėje stovi energetikų ansamblis “Riduola”

VINCAS KOLYČIUS

“TŽ” 1996 m. 15 nr. veda
majame straipsnyje labai teisin
gai rašoma, kad “ne visas gyve
nimas spaudoje aprašomas, ne 
visas televizijoje rodomas”. Tas 
pats vyksta ne tik šiame krašte, 
bet ir Lietuvoje. Kiekvieną die
ną, atsivertę laikraštį, randame 
tos dienos kriminalinių įvykių 
statistiką: tiek automobilių pa
vogta, tiek užpuolimų, vagys
čių, išprievartavimų ir t.t. Apie 
tai, kas dar tauru, kas žiba ir 
šviečia, spauda nelabai mėgsta 
rašyti. Tačiau tokių švieselių 
yra. Ir daug yra. Noriu tik duoti 
kelias ištraukas iš laiško apie 
tikinčiųjų grupelę, kurią sudaro 
jauni žmonės Palangoje.

“Mes labai nustebome, kad 
apie mūsų mažą grupę yra ži
noma net už Atlanto. Tai yra 
tikrai Viešpaties valia ir Jo ne
nusakomas veikimas.

Mes sužinojome, kad Jus 
domina mūsų grupelė. Kiek 
mūsų yra ir kuo mes užsiimame, 
kokia mūsų veikla. Grupelė gi
mė iš Šv. Dvasios ir Jos veikimu 
mes gyvename. Štai mes:

Laimutė, 32 metų, yra me
dikė, dirba su spinaliniais li
goniais (invalidais) operacinėje. 
Ten dirbdama artimiau susipa
žino su vienu iš jų ir pradėjo 
darbą jo sielos išganymui, su-

Finnair is a partner in 
AEROPLAN. 

teikdama jam vilties tiek dvasi
niam, tiek fiziniam gyvenimui.

Antanas, 26 metų. Jis rūpi
nasi savo dvasine būsena, ka
dangi jo kūnas to reikalauja, 
nes serga epilepsija.

Vija - 31 metų matemati
kos mokytoja. Augina tris vai
kus ir turi alkoholiką vyrą. Jai 
reikia dvasinės stiprybės, o gru
pelėje ji ją gauna.

Rūta - 35 metų, medicinos 
sesuo. Ji dirba su alkoholikais ir 
prostitutėmis. Dirba jau dveji 
metai. Stengiasi padėti, kiek lei
džia galimybės.

Lolita - 32 metų, taip pat 
medikė. Vasario 2 d. sueis me
tai, kai ji sugrįžo pas Viešpatį. 
Bando prikelti iš dvasinės mir
ties senus pažįstamus.

Pats mažiausias - keturio
likmetis Marius, dar moksleivis. 
Nori turėti stiprų tikėjimą ir to
bulėti. Jam viskas dar prieš akis.

Romas, Ramunės brolis, 
antro kurso seminarijos klieri
kas Kaune. Jis padeda mums vi
sais rūpimais klausimais. Jam 
22 metai.

Ramunė - 31 metų medici
nos sesuo poliklinikoje. Kiek
vieną ketvirtadienį renkamės 
jos namuose. Kalbame apie 
kiekvieno problemas, bandome 
rasti teisingus sprendimus, skai
tome Šv. Raštą, medžiamės, 
kalbam rožančių. Giedodami 
giesmes ir psalmes, pritariant 
gitarai, šloviname Viešpatį.

Grupei - dveji metai; per šį 
trumpą laiką mes susipažinome 
su einančiais panašiu keliu: bro
liais Tomu ir Mariumi. Jie turi 
maldos grupelę, kaip ir mes. 
Draugaujame su pranciškonų 
jaunimu Kretingoje, su “Gyvai
siais akmenimis” Kaune. Visi 
mes broliai ir sesės Viešpatyje.

Dėkojame už Gavėnios 
programą; mes pagal ją mel
džiamės. Mūsų grupės vardas - 
Prisikėlimas.”

Seka kitas, dar ilgesnis laiš
kas. Čia kelios ištraukos:

“Jūsų laiško laukėm. Jis 
mus uždegė viltimi ir noru toli
mesniam darbui. Mūsų grupe- 
lėn įsijungė dar keturi asmenys. 
Be to, Šv. Dvasia davė mums 
kunigą Rolandą, kad būtų mū
sų dvasinis ganytojas.

Šį mėnesį 10-11 d. buvome 
Kaune “Gyvųjų akmenų” su
rengtoje konferencijoje “Malda 
krikščionies gyvenime”. Mes 
daug gavome žinių ir pamo
kymų apie maldos reikalingumą 
mūsų gyvenime. Dabar dalina
mės grupėje su tais, kurie nega
lėjo važiuoti”.

Toliau laiške, kuriame atsi-

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954 
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spindi jų dvasinis gyvenimas ir 
pastangos, vėl kiekvienas pasi
sako apie savo dvasinę kelionę. 
Viena iš jų rašo: “Labai džiau
giuosi, kad už Atlanto yra gimi
ningų žmonių. Atrodo toli, bet 
dvasioje arti. Ir tai džiugina sie
lą. Aš buvau nutarusi skirtis su 
savo vyru (jis alkoholikas), bet 
palikau viską Viešpačiui spręsti. 
Aš buvau didelėje dykumoje, 
bet išėjus iš jos pilnai atsidaviau 
Viešpačiui. Sv. Dvasia apšvietė 
mane, kad aš turiu darbuotis 
Viešpaties garbei mokykloje, 
kurioje dirbu. Surinkusi moky
tojas, kurios nesuranda tikrojo 
kelio į Viešpatį, ir paklususi Sv. 
Dvasios apšvietimui, - aš jas su
vedžiau su mūsų kunigu Ro
landu, kad pradėtų šį darbą.”

Yra ir daugiau panašių 
pasisakymų. Tokių grupelių 
Lietuvoje yra daugiau. Joms 
kurtis ir dvasiškai augti padeda 
“Gyvieji akmenys” ir taip pat 
išeiviai, kurie prisideda savo au
komis. Taigi galime džiaugtis, 
matydami tas švieseles, kurių 
jokia tamsa neužgoš.

Lietuvos prezidentas Pietų
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

reso, gubernatūrų ir savivaldy
bių vadovybė, visas Venezuelo- 
je akredituotas diplomatinis 
korpusas. Lietuvos prezidentas 
apdovanojo prezidentą dr. Ra
fael Calderą Vytauto Didžiojo 
ordino pirmąja klase. Šia proga 
abu valstybininkai atnaujino ge
riausio bendradarbiavimo lin
kėjimus, įsipareigodami dirbti 
drauge savo tautų politinei, 
ekonominei, socialinei ir kultū
rinei pažangai.

Šv. Kazimiero gatvė
Išvažiavimo dieną, šeštadie

nį (III.23) įvyko spaudos konfe
rencija. Vėliau delegacija vyko į 
Sukrės rajoną, kur jos laukė 
meras Raoul Bermudez su rau
donu kilimu, garbės sargyba, 
Tautos himnu ir Lietuvos gar
bei skirta Šv. Kazimiero ilga 
gatve labai geroje miesto dalyje. 
Dalyvavo daug venezueliečių. 
Plevėsavo šimtai trispalvių, ir 
čia pat buvo dalinami šv. Kazi
miero paveikslėliai.

Šia proga meras Bermudez 
paskelbė Lietuvos prezidentą 
įžymiuoju sūnumi ir jį apdova
nojo aukščiausiu (vienalaips- 
niu) savivaldybės ordinu.

Apdovanoti tautiečiai
Prezidento trijų dienų vieš

nagė baigėsi susitikimu ir pietu
mis su lietuviais dr. Victorino ir 
jo žmonos Anitos Nelsaitės- 
Marquez ištaigingoje rezidenci
joje. Susibūrimą lėšomis rėmė 
“Distral” firmos atstovas Vene- 
zueloje Algimantas Didžiulis. 
Prezidentas Brazauskas apdo
vanojo du Lietuvai nusipelniu
sius venezueliečius: kun. Ma
nuel Diaz Alvarez ir Armando 
Luis Moreno. Be jų, Gedimino 
ordino ketvirtą laipsnį gavo 
Vladas Mažeika ir buv. Lietu
vos užsienio reik, ministerio se
suo Elena Urbšytė-Gutauskie- 
nė. Penktojo laipsnio ordinais 
apdovanoti Nina Deveikienė 
(prisimenant ir pagerbiant jos 
vyrą Bronių Deveikį), Henrikas 
Gavorskas, dr. Jadvyga Klovai- 
tė, Aras Mažeika, Juozas Men- 
keliūnas, Jūratė Rosales ir Da
nutė Rosales.

Prezidentas kalbėjo atvirai 
ir kritiškai. Jis linkėjo lietu
viams rinkimuose išsirinkti pa

Amerikos doleris ir litas
Ar pribrendo ekonomika lito atsiejimui nuo dolerio?

Prof. K, ANTANAVIČIUS, Vilnius

Mano supratimu toks klau
simas nėra visai korektiškas. Li
to susiejimas su JAV doleriu ar 
Vokietijos marke nėra ekono
mikos brandos ar nebrandos ro
diklis. Visos konvertuojamos 
valiutos tarpusavyje yra susie
tos, todėl jos ir vadinamos “lais
vai konvertuojamomis”.

Mažųjų valstybių valiutos 
(Danijos, Belgijos, Liuksem
burgo) yra stipriau susietos su 
vienos ar kitos didžiosios vals
tybės valiuta (Vokietijos mar
ke, Prancūzijos franku, JAV 
doleriu). Mažųjų valstybių va
liutos kursas bei santykiai su 
kitomis valiutomis dažniausiai 
nustatomi ne tarptautinėse va
liutų biržose, o perskaičiuojant 
pagal bazinės valiutos kurso pa
sikeitimą, atsižvelgiant į inflia
ciją šalyje ir ekonomikos (im
porto-eksporto) politiką.

Valiutų susiejimas nereiškia 
to, ką mes turime Lietuvoje. 
Mes turime vienareikšmiai nu
statytą lito santykį su JAV do
leriu ( 4 litai už 1 dolerį). Toks 
nustatymas galimas tik tuo at
veju, kai šalių - bazinės valiutos 
turėtojos ir nustatyto santykio 
valiuta besinaudojančios (šiuo 
atveju JAV ir Lietuvos) - eko
nomikos raida yra artima arba 
visiškai priklausomos viena nuo 
kitos. Antraip vienareikšmis va
liutų santykio nustatymas gali
mas tik trumpiems laikotar
piams. Smarkiai besiskiriant in
fliacijos tempams, esant visai 
skirtingoms ekonomikos plėto
jimo strategijoms, tas nustatytas 
santykis turi būti keičiamas.

Taigi klausimas yra toks: ar 
susieti litą su doleriu (ar marke) 
normaliai ar vienareikšmiai nu
statyti? Įvedus litą, jis ir buvo 
susietas su JAV doleriu (aš 
siūlau bazine valiuta pasirinkti 
Vokietijos markę) normaliai. 
Tačiau prasidėję nedori bankų, 

čius geriausius žmones, o po to 
leisti jiems dirbti jų neerzinant 
ir jiems netrukdant.

Prezidentas ir delegacija 
skubėjo j orauostį, kur jo laukė 
“Lufthansos” skrydis į Frank
furtą ir į Vilnių.

Išvados
Belieka padaryti išvadas. 

Be abejonės, prezidento viešna
gę reikia laikyti svaria ir pavy
kusią. Pirmiausiai, atlikti reikš
mingi pasidarimai energetikos 
srityje, pasirašyta ekonominio ir 
prekybinio bendradarbiavimo su
tartis. Lietuvos pastangos atsi
palaiduoti nuo rusų yra sveikin
tinos. Jungtinių steiginių toli
mesnis tyrinėjimas bei nauji ke
liai apsirūpinti Lietuvai naftos 
žaliavomis bei plėsti prekybą 
irgi rodo krašto nusistatymą at
siriboti nuo monopolinių struk
tūrų.

Lietuvos vardas, kuris prieš 
keliolika metų buvo mažai kam 
žinomas, šiandien yra dažno 
vartojimo žodis. To pasiekta 
milžiniško darbo dėka informa
cijos srityje. Pasirašytosios su
tartys ir konkreti komercinė 

Prezidentas A. BRAZAUSKAS apdovanoja nusipelniusį Venezuelos 
lietuvį VLADĄ MAŽEIKĄ Gedimino ketvirtos klasės ordinu

tame tarpe ir Valstybinio Ban
ko, lošimai iššaukė būtinybę 
pereiti prie vienareiktmiai 
nustatyto lito ir dolerio santy
kio. Kaip aukščiau minėta, tas 
santykis gali būti nustatytas tik 
kai kuriam laikotarpiui (pusme
čiui, metams, daugiausia - dve
jiems). Ilgesnis to nustatyto 
santykio laikymasis gali atvesti 
prie labai nemalonių pasekmių, 
nes žymiau nuvertinus litą do
lerio atžvilgiu (tuo pačiu visų 
kitų konvertuojamų valiutų) 
atžvilgiu vėl teks patirti šuolinį 
santaupų nuvertėjimą ir prekių 
pabrangimą užsienių valiuta. O 
ilgai laikantis vienareikšmiai 
nustatyto kurso, esant dabarti
nei mūsų ekonomikos raidai, 
didėja būtinas valiutų santykio 
keitimo šuolis.

Galutinė mano išvada yra 
tokia:

1. Vienareikšmiai nustaty
tas valiutų santykis reikalingas 
tik tada, kai negalima pasitikėti 
valstybinio (centrinio) banko 
vadovybe, jų dora, sąžiningumu 
ir tvirtumu. Tada iš valstybinio 
(centrinio) banko atimama tam 
bankui priskirtina valiutų san
tykių nustatymo ir palaipsnio 
(nežymaus) keitimo funkcija.

2. Pereiti ar nepereiti prie 
normalaus lito susiejimo su va
liutomis yra ne ekonomikos 
brandos, o Valstybinio Banko 
vadovybės patikimumo ir. prin
cipingumo klausimas: ar jis vėl 
pradės nedorus šokius su valiu
tų santykiais, ar tolygiai eis ten, 
kur privalu eiti.

3. Valiutų taryba jokiu bū
du nereikalauja vienareikšmiai 
nustatyti lito santykį su doleriu. 
Jos pareiga yra prižiūrėti, kad 
nebūtų tų nedorų lošimų.

4. Juo ilgiau bus laikomasi 
to vienareikšmiai nustatyto lito 
santykio su doleriu, juo didesnį 
šuolį teks daryti ir juo didesnių 
nemalonumų susilaukti.

veikla atskleidžia naujas bend
radarbiavimo galimybes. Prezi
dento kelionė visa tai įtvirtino ir 
net pastūmėjo pirmyn.

Lietuvių aplankymas šiame 
žemyne irgi negalėjo būti ilgiau 
atidėliojamas, Šią spragą dabar 
užpildė nepriklausomos Lietu
vos prezidentas, sutiktas lietu
viu su pasididžiavimu.

Per pastarąsias dvi savaites 
Venezuelos spaudoje pasirodė 
apie 150 žinių ir straipsnių. Visi 
Venezuelos TV kanalai perda
vė atvykimo iškilmes ir svar
biausias viešnagės vietas. “Glo- 
bovision” per TV žinių kanalą 
Miami davė ištraukas Pietų 
Amerikai. CNN ir tarptautinės 
žinių agentūros plačiai pranešė 
apie šį vizitą.

Programą Argentinoje, 
Brazilijoje, Urugvajuje ir Vene- 
zueloje koordinavęs ambasado
rius dr. V. A. Dambrava pa
žymėjo, jog intensyvi viešnagės 
programa pavyko dėka glau
daus bendradarbiavimo su pre
zidentūra per ambasadorių Jus
tą Peleckį. Manau, jog visos ga
limybės buvo panaudotos, kad 
kiekviena Lietuvos respublikos 
prezidento Algirdo Brazausko 
vizito valanda pasitarnautų 
Lietuvai.
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<g> LAISVOJE TEVYffiJĖ © LIETUVIAI PASAULYJE
“MALDA” UKMERGĖJE

Ukmergėje jau 1992 m. buvo, 
atidaryta klebono kun. Vacio Ra
manausko vadovaujamai Švč. 
Trejybės parapijai priklausanti 
religinių reikmenų parduotuvė 
“Malda”. Tai vienintelė tokio po
būdžio parduotuvė Ukmergėje. 
Šioj pastaruoju metu atnaujintoj 
parduotuvėj dabar yra plati pre
kių pasiūla.

SLENKA ALEKSOTO ŠLAITAI
Diana Labokaitė “Lietuvos ry

te” balandžio 6 d. rašo: “Užvakar 
Kaune, Marvelėje, Kybartų gat
vėje, žemės nuošliauža nuo Alek
soto kalno užgriuvo nebaigtą sta
tyti mūrinį dviejų aukštų namą. 
Suiro vidinės sienos, bet išorinės 
smūgį atlaikė. Žmonės nenuken
tėjo. Apie pusę devynių vakaro 
nuo šlaito pasipylė vanduo, pas
kui išvirto du medžiai ir ėmė 
kristi žemės - manoma, kad nu
krito apie 50 kubinių metrų. Vie
na versija yra ta, kad žemes 
paplovė vanduo iš prakiurusių 
miesto vandentiekio vamzdžių. 
Vandens perpumpavimo stotis 
ant Aleksoto kalno aptarnauja 
Botanikos sodą ir Aleksoto stiklo 
fabriką. Manoma, kad visa 16 ki
lometrų vandentiekio trasa yra 
netinkama naudoti. Tai nėra pir
mas kartas, kai nuo Aleksoto 
kalno Marvelėje nušliaužia žemė. 
Nepaisant to, čia išduodami leidi
mai naujoms statyboms”.

IŠLAISVINO PRIENŲ TILTĄ

Nemuno aukštupyje prie Birš
tono sprogdintojams teko gelbėti 
iš abiejų pusių apsuptą Prienų 
tiltą. Vienoje pusėje jiems teko iš
sprogdinti 70 metrų ledo juostą, 
kitoje - 120 metrų. Teko gręžti 
eketes ir į jas dėti po 2 kilogra
mus amonito sprogmenų. Kiek
vienam sprogdinimui buvo nau
dojamos dvi dešimtys ekečių. 
Prienų tiltui nuo ledų gelbėti 
šiemet buvo išleista rekordinė 
tona sprogmenų.

VĖL IŠNIEKINO KRYŽIUS

Vilniaus Trijų kryžių kalne 
vėl siautėjo ateistiniai ir politi
niai vandalai, išniekinę šį istorinį 
paminklą. Lietuviams skaudų 
įvykį balandžio 9 d. laidose “Lie
tuvos ryto” skaitytojams pranešė 
Rūta Slušnytė, o “Lietuvos aido” 
skaitytojams - Linas Kontrimas. 
Esą visi trys paminkliniai kryžiai 
turėjo rusų kalba raudonais da
žais išpurkštus keiksmažodžius, 
užrašus ir net šūkius, nukreiptus 
ne tik prieš religiją, bet ir prieš 
lietuvius ir net Lietuvą. Tikslus 
nusikaltimo laikas pranešimuose 
nebuvo nustatytas. Jis betgi liečia 
paskutiniąsias Didžiosios savai-

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
a

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai a

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury Ontario

tės naktis. Galbūt naktį iš Di
džiojo šeštadienio Į Velykas. Pir
madienį, tik antrą Velykų dieną, 
nusikaltimas buvo praneštas 
spaudai ir policijai. Iškviesti ug
niagesiai neįstengė uždažyti už- 
purkštų raudonų užrašų. Mat 
Kryžių kalno paminklas yra bal
tos drambliakaulio spalvos. Rau
donų žodžių neįmanoma paslėpti 
po balta spalva. Jie vis tiek lieka 
lengvai perskaitomi pro baltus 
dažus. Ypač skaudus yra rusiškas 
šūkis pusmetrio aukščio raudo
nomis raidėmis: “Budj prokliata, 
Litva, strana ubijc” (“Būk pra
keikta, Lietuva, žudikų šalie”).

PASIKARTOJANTIS ŠŪKIS
Spaudoje rašoma, kad kryžių 

išniekinimą pranešęs Vytautas 
Abraitis kalbėjo ir apie tokį ar į 
jį panašų rusišką šūkį, išpurkštą 
ant paminklinių kalno kryžių 
prieš keletą mėnesių. Tada betgi 
buvo sunku tuo vandališku darbu 
sudominti kitus. Apie tą kryžių 
išniekinimą jau teko rašyti ir 
šioje “TŽ” skiltyje 1995 m. gegu
žės 16 d. laidos pranešime “Vel
niai kryžių kalne?” Jame buvo 
remtasi dviem “Lietuvos aido” 
korespondento Ovidijaus Luko
šiaus rašiniais - “Vandalų auko
mis vis dažniau tampa šventi pa
minklai ir bažnyčios”, “Gedimi- 
naičių lyderis kaltina satanistus 
Trijų kryžių paminklo niokoji
mu”. Jie tame dienraštyje buvo 
paskelbti 1995 m. balandžio 22 ir 
25 d.d. Didžiuoju gediminaičių 
kunigaikščiu Vilgaudu tada titu
lavosi Stasys Urniežius, rašinio 
autoriaus O. Lukošiaus pavadin
tas gediminaičių lyderiu. Tada 
tie kryžiai taip pat turėjo rusiškai 
raudonais dažais nutepliotus 
“linkėjimus” Lietuvai: “Litva, 
budj prokliata strana ubijc” 
(“Lietuva, būk prakeikta žmog
žudžių šalie”). Rusiškas šūkio 
tekstas yra tas pats, tik pradėda
mas žodžiu Lietuva. Tai liudija ir 
Vlados Inčiūtės nuotraukos “Lie
tuvos aide” kopija.

VELYKŲ LAIKOTARPIS
Ovidijaus Lukošiaus rašiniuose 

teigiama, kad 1995 m. Vilniaus 
Trijų kryžių kalno paminklas bu
vo išniekintas balandžio 18 d., o 
Velykas tais metais turėjome ba
landžio 16 d. Šiemet Velykos bu
vo balandžio 7 d. Tiksli kryžių iš
niekinimo data esanti nenusta
tyta, bet pirmieji pranešimai apie 
jų išniekinimą ir “Lietuvos aide”, 
ir “Lietuvos ryte” buvo paskelbti 
balandžio 9, antradienį po Vely
kų. Susidaro įspūdis, kad abu 
kartus Trijų kryžių paminklo Vil
niuje išniekinimas buvo susietas 
su Didžiąja savaite ir Velykomis. 
Žurnalistas Linas Kontrimas ba
landžio 9 d. pranešime rašo: “Po 
‘Lietuvos aido’ skambučio į Trijų 
Kryžių kalną atvyko net trys po
licijos mašinos, pastatytas budin
čiųjų postas. Policininkai neslėp
dami pykčio kalbėjo, kad šitokį 
darbą galėjęs padaryti tik silpna
protis arba tokių pamokytas vai
kas. Į Trijų Kryžių kalną užlipusi 
moteris sakė, kad vaikui būtų 
sunku tokiame aukštyje užrašyti 
raides. Be to, užrašyta taisyklinga 
rusų kalba...” Esą piktadarių be
veik neįmanoma sugauti, nes po
licija naktimis ten neužsuka. Už
rašai surandami tik rytą ar dieną, 
kai jau būna atvėsusios piktadarių 
pėdos. Ar nevertėtų tokiu atveju 
policijai susirūpinti paminklo ap
lankymu ir naktimis bent jau 
prieš Velykų šventes, kai net dve
jus metus iš eilės istoriniai Vil
niaus kryžiai buvo išniekinti prieš 
pat Velykas ar tuoj po jų? v. Kst.

1996 m. kovo 30-31 d.d. Klivlande įvyko APPLE mokytojų-instruktorių suvažiavimas (American Professional 
Partnership for Lithuanian Education). Nuotraukoje suvažiavimo dalyviai su direktore VAIVA VĖBRAITE 
(viduryje) Nuotr. V. Bacevičiaus

Hamilton, Ontario
“VAIKO TĖVIŠKĖS NA

MAMS” aukojo po $10 - S. A. Ur
bonavičiai a.a. J. Šimelaitienės at
minimui, a.a. E. Norkienės atmini
mui, a.a. A. Kryženauskienės atmi
nimui, a.a. Z. Beržanskienės 
atminimui; “Tremtinių grįžimo fon
dui" aukojo - Z. Matukaitienė.

PRISIMINDAMI a.a. PETRĄ 
ZABARAUSKĄ ir reikšdami užuo
jautą jo šeimai ir visiems artimie
siems, Kanados lietuvių fondui au
kojo: $25 - St. Dalius; $20 - K. K. 
Deksniai, A. Prunskus, P. Žulys, Z. 
Čečkauskas, J. G. Krištolaičiai; $10
- V. R. Bartininkai, P. M. Šiuliai ir 
J. R. Pleiniai.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas.

Ottawa, Ontario
VASARIO 16-SIOS iškilmin

gas minėjimas įvyko vasario 10 d. 
latvių salėje, dalyvaujant gausiai su
sirinkusiems tautiečiams bei sve
čiams. Šventės programos pradžia 
buvo padaryta gražiai nuskambė
jusio Kanados himno garsais. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas. KLB-nės Otavos apylinkės 
pirm. Rūta Danaitytė savo trum
pame žodelyje pasveikino visus 
susirinkusius ir pakvietė Rūtą Kli- 
čienę eiti to vakaro pranešėjos pa
reigas.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
mūsų ambasados Lietuvos respubli
kos patikėtinis Jonas Paslauskas, 
kuris savo kalboje išryškino parale
lizmą grumtynių už laisvę praeityje 
ir dabartyje, iškeldamas teigiamy
bes ir neigiamybes.

Pirmoje meninės progamos da
lyje pasirodė Otavos šeštadieninės 
mokyklos mokiniai su deklamaci
jomis, vadovaujant Rūtai Kličienei, 
Antroje dalyje visus nuostabiai pra
džiugino iš Montrealio atvykęs mo
terų dainos vienetas “Aušra”, savo 
melodingomis lietuviškomis daino
mis. Štai jos: Joana Adamonytė, 
Andrėja Celtoriūtė-Beniušienė, 
Dalia Gabrėnaitė-Savignac, Indra 
Giedrikienė, Daiva Jaugelytė-Zat- 
kovic. Akompaniatorius ir vadovas
- Aleksandras Stankevičius. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos himnu. Po 
to - vaišės ir susipažinimas su sve
čiais.

PROF. ROMUALDAS OZO
LAS, Lietuvos seimo narys, atvyko j 
Otavą š.m. vasario 14 d. Lietuvos 
respublikos patikėtinio Jono Pas
iausta pastangomis buvo suruoštas 

• Ar Jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Kanados Londono “Pašvaistės” choras įrašo naują garsajuostę “Širdies daina” Nuotr. Ed. Petrausko

susitikimas su vietos LB-nės nariais 
ambasadoje. Savo kalboje R. Ozo
las, lyg ir įsijausdamas į Nepriklau
somybės šventės minėjimo dvasią, 
išryškino Lietuvos problematiką 
demokratiniame procese, primin
damas, kad pažanga yra daroma 
demokratinių principų suvokime ir 
jų pritaikyme praktikoje. Po oficia
lios dalies visi galėjo pasivaišinti ir 
pasikalbėti su atsilankiusiu svečiu iš 
Lietuvos.

TIKINČIAJAI LIETUVAI au
kojo: G. Mitalas, Alg. ir B. Ei
mantas, p. Bružienė, p. Valiulis, 
p.p. Dalmantai, p. Danaitienė, p. p. 
Daniai, p. Paškevičius, p.p. Pas- 
lauskai, p. p. Barisai, p. Juraitienė, 
p. p. Savickai ir K.V. Sk. Iš viso 
surinkta $195.

VYSK. JUOZAS PREIKŠAS iš 
Lietuvos, lydimas kun. K. Ambraso, 
SJ, iš Montrealio, atvyko į Otavą 
š.m. kovo 3 d. vadovauti Gavėnios 
susikaupimui St. Elizabeth švento
vėje vietos lietuviams. Su vyskupu 
koncelėbravo Mišias kun. dr. V. 
Skilandžiūnas ir kun. K. Ambrasas, 
S. J. Vyskupas savo pamoksle 
ragino tikinčiuosius stiprėti dorybė
se, kad Kristaus atsimainymas įvyk
tų ir mūsų sielose. Prieš paskutinį 
palaiminimą vyskupas nuoširdžiai 
visiems padėkojo už pakvietimą ir 
tokį gražų priėmimą. Pamaldų me
tu skaitovas ir visų bendro giedo
jimo vadovas buvo Vytautas Ra- 
džius.

Vyskupą ir jo palydovą globojo 
p. p. Balsevičiai, kurie paruošė sek
madienio vakare puikią vakarienę 
vyskupo garbei su pakviestais sve
čiais. Rytojaus dieną vyskupui ir jo 
palydovui p. Balsevičius aprodė Ka
nados sostinės įžymybes. Po pietų, 
atvykus iš Toronto'kun. J. Staškui 
pasiimti vyskupo, visi buvo pakvies
ti ambasados patikėtinio Jono Pas
iausta aplankyti ambasados pa
talpas. Be to, J. Paslauskas pakvietė 
visus tris kunigus su vyskupu ir p. 
Balsevičių į savo namus vakarienei.

Vyskupui aukos buvo renka
mos bažnyčioje ir po pamaldų po
būvio metu su aukų lapu, kuriame 
pasirašė: p.p. Balsevičiai, p.p. Ba
risai, dr. Šidlauskaitė, p. Vilčinskie- 
nė, p.p. Gudžiūnai, p.p. Savickai, 
p.p., Valiuliai, p. Juraitienė, p. 
Paškevičius, p.p. Priščeponkos, p. 
Danaitienė, p.p. Radžiai, p.p. Da
niai, p.p. Jurgučiai ir p. Šimans
kienė. Iš viso surinkta $401.*

KUN. DR. V. .SKILANDŽIU' 
NAS, š.m. kovo 14 d. buvo išvykęs į 
Ameriką, Putnam, CT, pas Nekal

tai Pradėtosios Mergelės Marijos 
seseris vesti Gavėnios rekolekcijų 
pasauliečiams. To vienuolyno vy
resniosios seselės Ignės prašomas 
neatsisakė duoti dar vieną konfe
renciją ir ten visoms gyvenančioms 
vienuolėms apie vienuoliško gyve- 
nimo’pagrindus. Pasauliečių į reko
lekcijas surinko beveik dvigubai 
daugiau negu seselės laukė. Atvyta 
žmonių net iš Bostono, Niujorko ir 
Filadelfijos. Kor.

London, Ontario
KANADOS LONDONE nuo 

pat pokarinės išeivijos pradžios 
skambėjo organizuota daina ir gies
mė. Vėliau, 1977 m., šis Londono 
lietuvių choras pasivadino “Pašvais
te” ir toliau tęsia savo dainavimo ir 
giedojimo tradiciją. Aštuoneri me
tai po pirmosios garsajuostės “Gin
tarai pabiro” išleidimo, vedama 
Andriaus Petrašiūno, jn., “Pašvais
tė” šį mėnesį išleidžia antrą naują 
garsajuostę “Širdies daina”. Šioje 
juostelėje skamba daugelio įvairių 
žanrų dainos, nuo tautiškų liaudies 
dainų, kaip Čiurlionio “Beauštant! 
aušrelė” iki ištraukos iš operos 
“Faustas” - “Rytmečio daina”. 
Dauguma dainų gyvos, linksmos, 
romantiškos, paįvairintos moterų 
duetais. Daugelis dainų yra muzi
kos atžvilgiu pritaikytos pačio ta
lentingojo chorvedžio Andriaus 
Petrašiūno, jn. Garsinis įrašas pa
darytas Londono Vakarų Ontario 
universiteto muzikos fakulteto kon
certinėje salėje, vartojant naujausią 
techniką.

Tikimasi, kad visuomenė šia 
juostele susidomės ir “Pašvaistės” 
dainos pradžiugins ir paguos dau
gelį muziką mylinčių širdžių. Juos
telės kaina 10 dol. Norintys šią 
naują dainų juostelę “Širdies dai
na” įsigyti, prašomi susisiekti su bet 
kuriuo Londono lietuvių choro 
“Pašvaistė” nariu arba skambinti 
tcl. 519 438-8983. Paštu prašoma 
rašyti šiuo adresu: 394 Piccadilly 
St., London, Ontario N6A 1S7. Gr. P.

ŠILUVOS MARIJOS PARA
PIJIEČIAMS 1996 m. Gavėnios 
priešvelykinį susikaupimą-rekolek- 
cijas kovo 8-10 d.d. pravedė Pane
vėžio vyskupas J. Preikšas. Pirma
dienį, kovo 11 d., 10 v. r. vysk J. 
Preikšo ir parapijos klebono K. Kak
nevičiaus koncelebracinėmis Mišio- 
mis paminėtas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas. Pamaldose 
giedojo “Pašvaistės” choras. Gr. P.

JA Valstybės
Kadaise gausi lietuvių kolo

nija Daytone, Ohio valstijoje, 
labai susilpnėjo. Liko tik nemažai 
organizacijų, tebeveikiančių prie 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos. 
Ypač veikli tebėra Vyčių kuopa. 
Visas organizacijas dabar tebe
jungia centrinė “Sąryšio” grupė. 
Daytono lietuviai kasmet daly
vauja Vasario šešioliktosios minė
jimuose. Šiemet jis įvyko parapi
jos salėje, vadovaujamas F. Pet
kaus. Apie įvykius Lietuvoje kal
bėjo Gediminas Jomantas. Jis yra 
studentas iš Lietuvos, studijuo
jantis ryšius Ohio Steubenville 
pranciškonų universitete. Lietuva 
dabar yra ne tokia, kokios mes 
laukėme ir tikėjomės. Joje vis dar 
siaučia didelės nusikaltėlių gau
jos, rūpestį kelia stipri Rusija 
pašonėje. Nenuostabu, kad Lietu
voj dabar daug nusikaltimų ir 
nusivylimo. Savo pastabas apie 
Lietuvą studentas G. Jomantas 
papildė keliomis dainomis, joms 
pats pritardamas gitara.

Argentina
Santrumpą ALOST Argen

tinos lietuvių spaudoje sudaro 
pirmosios svarbios organizacijos 
raidės “Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos taryba”. Ji 
buvo įsteigta 1956 m. kovo 17 d. 
ir valdžios įstaigose įregistruota 
tų metų gruodžio 15 d. Tad šie
met jos koordinacinės veiklos, 
palikusios gilius pėdsakus Argen
tinos lietuvių gyvenime, laukia 
ištvermingo keturiasdešimtmečio 
sukaktis.

Australija
Adelaidės lietuviai džiaugiasi 

dabar jau retai besukuriamomis 
lietuviškomis šeimomis. Tokios 
džiugios vestuvės vasario 24 d. 
įvyko Adelaidės Šv. Kazimiero 
koplyčioje. Klebonas kun. J. Pet
raitis ten sutuokė Adelaidėje iš
augusias dviejų lietuviškų šeimų 
atžalas: Donato ir Kristinos Dun
du jaunesnįjį sūnų Andrių ir 
Romo bei Birutės Jablonskių vy
resniąją dukrą Liną. Jiedu išaugo 
kartu, nuo pat vaikystės dalyvau
dami lietuviškoje veikloje. Abu 
lankė lietuvišką darželį ir savait
galio mokyklą, abu šoko tautinius 
šokius, vaidino ir reiškėsi skautų 
eilėse. Tai liudijo vestuvių vaišėse 
parodytos vaizdajuostės, kuriose 
jie matomi kartu nuo vaikystės 
dienų. Jaunoji yra lankiusi Vasa
rio šešioliktosios gimnaziją, uni
versitete baigusi fiziologijos studi
jas, jaunasis yra kompiuterių spe
cialistas, dirbantis dėdei Ramū
nui, broliui Viktorui ir jam pa
čiam priklausančioje kompiuterių 
įmonėje.

ALB Hobarto apylinkės val
dybą Tasmanijos saloje 1996- 
1998 m. kadencijai sudarė prim. 
Ramūnas Tarvydas, sekr. Stepas 
Augustavičius, ižd. Juozas Paške
vičius ir Loreta Eskirtienė, atsto
vė jaunimo ir moterų reikalams.

Kruvinojo sekmadienio 
(1991 m. sausio 13 d.) Vilniuje 
penkerių metų sukaktį kukliai 
paminėjo Adelaidės ramovėnai 
žuvusiųjų prie Vilniaus televizijos 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

bokšto pagerbimu. Kun. J. Pet
raitis, MIC, pašventino parapijos 
šventoriuje jų atminimui išstaty
tus kryželius ir sukalbėjo maldas. 
Iškeliant vėliavą, šiai progai skir
tą žodį tarė Lietuvos garbės kon
sulas Jurgis Jonavičius. Kartu bu
vo prisiminti ir Medininkuose nu
žudyti lietuviai muitininkai.

Lenkija
Nuo Lietuvos konsulato Sei

nuose vėl buvo pavogta Lietuvos 
vėliava naktį iš balandžio penk
tosios į šeštąją. Šis konsulato 
išniekinimas yra aiškiai susietas 
su Velykomis. Algis Vaškevičius 
“Lietuvos lyte” praneša, kad dėl 
šio įvykio Lietuvos konsulas V. 
Povilionis turėjo atsisakyti Vely
kų Lietuvoje ir skubiai grįžti į 
Seinus. Policija ten jam aiškino, 
kad su vėliava buvo nulaužtas ir 
nusineštas jos trijų metrų ilgio 
kotas. Esą konsulatą saugojęs 
policininkas tuo momentu buvo 
nuėjęs į kitą pastato pusę. Grįžęs 
jis matė nuo ambasados nuva
žiuojantį automobilį ir buvo pra
dėjęs šaudyti, bet automobilis 
nesustojo. Su tokiu pasiteisinimu 
Lietuvos konsulas V. Povilionis 
nesutinka, nes tan automobilin 
nebūtų buvę galima įkišti vėlia
vos su trijų metrų ilgio kotu. 
Lietuvos ambasada Varšuvoje 
dėl šio įvykio vėl įteikė protesto 
notą Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijai. Šis Lietuvos vėliavos 
nuplėšimas ir pavogimas nuo 
Lietuvos konsulato Seinuose įvy
ko jau septintą kartą. Apie tai 
rašė kai kurie Lenkijos laikraš
čiai. Šį kartą išniekinimui buvo 
pasirinkta Velykų šventė.

Vokietija
Centrinis Vasario šešiolikto

sios Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas įvyko vasa
rio 24 d. Hiutenfelde, kuris dabar 
su lietuvių gimnazija yra pagrin
dinis mūsų tautiečių veiklos cent
ras. Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis. Jas evangelikų liutero
nų šventovėje laikė kun. Tamara 
Šmitienė, o katalikams Mišias at
našavo prel. Antanas Bunga. Pi
liečių klube įvykusioje akademi
nėje dalyje pagrindinį žodį tarė 
Lietuvos atstovas Bonnoje prof. 
Zenonas Namavičius. Meninę da
lį atliko Vasario 16 gimnazijos šo
kėjai, choristai ir orkestrantai. 
Minėjime dalyvavo beveik pusė 
tūkstančio susirinkusių lietuvių ir 
vokiečių svečių.

OFFORD
REALTY LTD.

Member Broker, 38 Hurontarlo St,
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio 
ir Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PIRMOJI LIETUVIŠKA SIUNTIMO BENDROVĖ KANADOJE
* Laivu siunčiant $8 už kubinę pėdą
* Lėktuvu siunčiant $5.50 už kilograr.ą
* 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.

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:

Tel.....................................   Tel..'.

Tel. ir FAX 905 643-3334

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

.................. $15.00

$......................  00

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus -..

(Esu "Union Gas” 2a 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

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).

kasd. pal. čekių sąsk. iki........3.50%
santaupas.................................. 3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius...................... 3.75%
180 dienų indėlius.................... 3.75%
1 m. term, indėlius...................4.25%
2 m. term, indėlius................... 5.25%
3 m. term, indėlius................... 5.75%
4 m. term, indėlius...................6.00%
5 m. term, indėlius................... 6.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 3.00%
1 m. ind.......................................4.25%
2 m. ind....................................... 5.25%
3 m. ind....................................... 5.75%
4 m. ind.......................................6.00%
5 m. ind....................................... 6.50%

Asmenines nuo............8.00%
nekiln. turto 1 m...........6.50%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
Iki $2,000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”



Taip atrodo dabar Jėzaus Motinos Marijos namelis Turkijoje netoli 
Efezo miesto

Marijos namelį aplankius 
Manoma, kad Turkijoje, netoli Efezo miesto, yra gyvenusi Jėzaus 
motina Marija. Tas namelis, turkiškai vadinamas Meryem Ana Evi, 

yra gausiai lankomas maldininkų-krikščionių ir nekrikščionių 

lazariečiai ėjo į tą vietą ir čia 
pat užmiršę troškulį, dar kartą 
perskaitė sesers Kotrynos Eme
rich vizijų aprašymą. Viskas su
tampa: sugriuvęs namas, už na
mo kalnas, o nuo jo vaizdas į 
Egėjaus jūrą...

1894 m. išvalomas šaltinis, 
atstatoma koplyčia, užveisiamas 
sodas, įrengiamas viešbutėlis 
maldininkams ir namelis vie
nuolėms. Architektas Raymond 
Pėrė atnaujina freskas, įrengia 
marmorinį altorių, apsodina pa
keles alyvmedžiais ir kiemelyje 
pastato švč. Mergelės Marijos 
statulą.

1914-18 m. karas. Čia įsi
kuria sulaukėję kareiviai ir be
veik viską nuniokoja. Tik 1926 
m. koplyčia iš naujo pertvar
koma, remontuojama. 1950 m. 
Turkijos vyriausybė Meryem 
Ana Ėvi paverčia turizmo vie
ta, pagerina maldininkų kelią 
(pirmieji maldininkai čia atvyko 
1896 m.).

Atgimimo laikotarpis prasi
deda 1950 m. Dabar - tai šventa 
vieta kaip ir Lurdas Pran
cūzijoje. Koplytėlė nedidelė. 
Daugybė lankytojų, o Hazreti 
Meryem Ana Suyu (trykštantis 
Motinos Marijos šaltinio van
duo) traukia visus ištroškusius 
ir sergančius. Šalia šaltinio - 
užrašas septyniomis kalbomis. 
Vanduo gaivinantis, šaltas. Pla
tanų medžiai pilni paukščių. 
Virš galvos - lapų šlamesys. Ty
loje bei ramybėje susikaupia 
XX š. tikintieji. Nuostabu dar ir 
tai, kad turkai musulmonai taip 
pat gausiai lanko šią krikš
čionišką vietą. Ateina jaunimas, 
moksleiviai, šeimos, įvairios 
religinės draugijos.

1967 m. liepos 26 d. čia 
meldėsi popiežius Paulius VI. 
1979 m. lapkričio 30 d.., pra
važiuodamas pro Efezą, į Mery
em Ana Evi užsuko ir popiežius 
Jonas-Paulius II, atnašavo čia 
šv. Mišias. Daug renginių nu
matoma 2000-siais metais, šven
čiant Kristaus gimimo metines, 
ypač rugpjūčio 15 d., nes ma
noma, kad tą dieną iš čia švč. 
Mergelė Marija įžengė į 
dangų”.

Taip kalbėjo vedlys. Užde
gėme žvakutes, pakalbėjome su 
ten dirbančiu kunigu italu ir 
vienuolėmis, pasimeldėme. Šir
dyje buvo ir gera, ir ramu, ir 
liūdna. Kaip norėjosi, kad mano 
tėvynainiai lietuviai Turkiją my- 
lėtų ne tik už Istanbulo turgų, 
bet ir už gražią gamtą, žmonių 
nuoširdumą bei krikščioniškų ir 
kitų kultūrų istorinių paminklų 
išsaugojimą!

Doc. L. S KŪPĄS, 
Izmiras - Paryžius - Vilnius

“Prie Jėzaus kryžiaus sto
vėjo jo motina, jo motinos se
suo, Marija Kleopienė, ir Ma
rija Magdalietė. Pamatęs sto
vinčias motiną ir mylimąjį mo
kinį, Jėzus tarė motinai: “Mo
terie, štai tavo Sūnus!” Paskui 
tarė mokiniui: “Štai tavo moti
na!” Ir nuo tos valandos mo
kinys pasiėmė ją pas save” (Jn 
19,25-27).

Šis šv. Jono Evangelijos 
skirsnis tarsi patvirtina švč. 
Mergelės Marijos atėjimą į Ma
žąją Aziją, į Efezo miestą, nes 
šv. Jonas savo Evangeliją skyrė 
efeziečiams. Logiška būtų ma
nyti, kad Jėzaus patikėti vienas 
kitam šv. Jonas ir Marija turėjo 
vykdyti paskutinę Kristaus valią 
ir vykti kartu.

Pradžioje, po Kristaus nu
kryžiavimo, jie apsigyveno Jeru
zalėje. (Kai kurie teologai tei
gia, kad švč. Mergelė Marija ten 
ir mirė). Bet apie 36-sius metus 
Palestinoje prasidėjus didžiajam 
krikščionių persekiojimui, rašy- 
tojo-istoriko Euzebijaus (265- 
340) liudijimu, šv. Jonas išvyko 
Azijon. Žinant jo meilę Kristui 
ir didžiulę pagarbą jo motinai, 
galima dar kartą tvirtinti, jog iš
vykdamas Azijon jis kartu pa
siėmė ir Mariją, kuriai tuo metu 
buvo 60 metų. Tai įvyko apie 
42-sius metus. Daugelio to me
to rašytojų-istorikų knygose irgi 
yra nemažai užuominų apie šv. 
Jono buvimą Efeze...

1995 metų liepos 5-ji. Be
galinis karštis. Termometras 
pavėsyje rodo +42°C. Aš su 15- 
kos prancūzų turistų katalikų 
grupe važiuoju aplankyti Mery- 
em Ana Evi (Motinos Marijos 
namo), kuris yra ant Būlbūl Dag 
(Lakštingalos, turkų k.) kalno: 
80 kilometrų nuo Izmiro, 11 
kilometrų nuo Selčuko miesto, 
7 kilometrai nuo Efezo. Kalnas 
neaukštas - apie 420 metrų. 
Pravažiavus Selčuką kelias pra
stokas, vingiuotas. Apačioje lie
ka Septynių brolių miegančių 
slėnis.

Kanis, 
sulmonas, 
cūziškai, 
Dievo Motinos namas jau netoli 
ir kad tikintieji privalo susi
kaupti. Vietovė pasakiško gro
žio. Bet paklausykime, ką pasa
koja mūsų vedlys.

“1818-1824 m. čia apsilankė 
vokiečių poetas romantikas 
Klemensas Brentano. Vykti į šią 
vietovę jį paskatino Vestfalijos 
Dulmeno miesto vienuolės stig- 
matizuotosios Onos Kotrynos 
Emerich vizijos ir pranašystės. 
Tarp įvairių vizijų buvo ir tokia: 
tankiame miške, ant aukšto kal
no, netoli Azijos miesto Efezo 
glūdi mažas namelis, kuriame 
gyveno Jėzaus motina Marija. 
Šalimais - švento vandens šal
tinis. Nors poetas tuomet nieko 
nerado, bet įkalbėjo vienuolius 
lazariečius iš Izmiro (Smyrno) 
pradėti kruopštesnes namelio 
paieškas. 1891 m. liepos 29 d. 
išsekę, išvargę ir ištroškę 
lazariečiai atvyko į šią vietovę. 
Namelio niekur nematyti. Jie 
prieina prie tabako plantacijoje 
dirbančių moterų ir paprašo 
vandens. Tos paaiškina, kad 
vandens jau nebeturi, bet esą 
vandens pakankamai šaltinyje 
prie vienuolyno griuvėsių. Ir 
pirštu moterys parodė į tarp 
medžių stūksančio namelio 
griuvėsius. Nustebę, susijaudinę

jaunas turkas, ne
puikiai kalbąs pran- 
turistus įspėja, kad

RAŠO IŠ URUGVAJAUS

Įspūdingi lietuvių pėdsakai
Misijonierių rūpesčiu ir lietuvių aukomis pastatyta šventovė tebestovi ir po keturių 

dešimtmečių, bet joje jau ryškiau skamba ispaniškos giesmės

KUN. KAZIMIERAS J. 
AMBRASAS, JI)

Pietų Amerikos Urugvajaus 
sostinės lietuviškos Montevideo 
parapijos šventovėje visai netoli 
didžiųjų durų įcementuotoje 
balto marmuro keturkampėje 
plytoje įrašyta: “ŠVIESIAI AT
MINČIAI ŠIOS BAŽNYČIOS 
STATYTOJUI DĖKINGI URUG
VAJAUS LIETUVIAI. MISIO
NIERIUS JONAS BRUŽIKAS 
S.J. 1897.05.20-1973.03.13. EL 
EDIFICO ESTĄ IGLESIA.

Iš tikrųjų - jis pastatė šven
tovę. T. Br. Krištanavičiaus, JD, 
parengtoje ir 1974’ m. Čikagoje 
išleistos knygos “Tėvas Jonas 
Bružikas SJ” įžangoje rašoma: 
“Turbūt nedaug yra vyresnio
sios kartos lietuvių, kurie nebū
tų pažinę T. Jono Bružiko, ne
klausę jo pamokslų ar negirdėję 
jo vardo. Tas uolusis misionie
rius skersai ir išilgai apkeliavo 
visą Lietuvą, Vokietiją, Angliją, 
JAV ir dalį Pietų Amerikos, 
skelbdamas Dievo žodį, teikda
mas sakramentus, lankydamas 
šeimas ir duodamas visiems 
krikščioniško gyvenimo pavyzdį. 
Jis buvo vienas pirmųjų jėzuitų, 
padėjusių atkurti Lietuvos jė
zuitų provinciją”.

Vaiko įspūdžiai
Pamenu, kad penkerių ar 

šešerių metų būdamas, iš gim
tojo Surgučių kaimo Sasnavos 
parapijoje, tėvų buvau nuvežtas 
į šventovę, kur sakė pamokslus 
tas garsusis misijonierius. Jis 
tikrai be jokios prievartos, o 
vien tik nuostabiai tauriu pa
vyzdžiu, uolumu ir pasiauko
jimu, ryžtinga apaštališka dvasia 
atvertęs šimtus tūkstančių Baž
nyčiai ir Dievui atšalusių sielų.

Garsiojo pamokslininko žo
džių nepamenu, - pernelyg bu
vau mažas. Tačiau tą margos, 
kiek akys užmato liūliuojančios 
sasnaviečių ir atvykėlių maldi
ninkų minios įspūdį dar ir šian
dien nešiojuosi širdyje.

Montevideo mieste
Antra vertus, pats niekaip 

negaliu atitokti, kad su T. Jonu 
Giedriu, minėto pamokslininko 
ir Urugvajaus lietuvių parapijos 
įpėdiniu, nūn vaikščioju po 
Montevideo, minu tais takais, 
kur dar taip, regis, neseniai žy
giavo energingasis Tėvas Jonas

Bružikas. Nuo tų dienų jau pra
bėgo daugiau nei keturias
dešimt metų, bet dar judrus ir 
ganėtinai energingas dabartinis 
šios parapijos klebonas T. Jonas 
Giedrys, nepaisąs nei metų naš
tos, nei jokių ligų, pats šiemet 
rugpjūčio 29-ąją švenčiąs 75- 
ąsias gimimo metines, nuošir
džiai sako:

“Tėvas Jonas Bružikas - 
nuostabus žmogus. Su juo ne
paprastai gerai sugyvenome. Jei 
ką nors reikėtų siūlyti į šven
tuosius, pirmasis mano kandi
datas būtų kaip tik šis garbingas 
kunigas, veiklus jėzuitas, gabus 
pamokslininkas. Jis nuo 1953 
vasario 2 iki 1954 birželio 3 sėk
mingai vadovavo dvasiniams su
sitelkimams Šiaurės Amerikoje 
ir per juos vis prašydavo klau
sytojus padėti lietuviams, gyve
nantiems Urugvajuje, pasistatyti 
bažnyčią. Tiesiog Dievo malonė 
per žmonių dosnumą lydėjo 
tuos pamokslininko žodžius: tų 
kelionių dienomis T. Bružikas 
suirnko apie 100.000 dolerių. Iš 
spaudos, laiškų ir kitų šaltinių 
sužinoję, kad tasai jėzuitas už
simojęs urugvajiečiams lietu
viams pastatyti bažnyčią, didžia
dvasiškai aukas pradėjo siųsti 
dosnūs tautiečiai iš Amerikos, 
Brazilijos, Argentinos, Belgijos, 
Anglijos, Danijos. Pasitaikė, 
kad net Vokietijoje atsidūrę 
tremtiniai lietuviai šiam tikslui 
nepagailėjo paskutinių savo 
santaupų.

Kad šis kilnus sumanymas 
virstų tikrove, į Urugvajų 1953 
m. viduryje atvyko užsieny gyve
nančių lietuvių jėzuitų provin- 
ciolas T. Br. Krištanavičius. Jo 
patarimu ir rūpesčiu statybos 
užmojai buvo šiek tiek suma
žinti ir rugpjūčio mėn. pradėta 
statyba, kurios architektas Pe
rez del Castillo, o inžinierius - 
Soneira. Tuometinius darbus 
prižiūrėjo T. Vladas Mikalaus
kas. 38-ųjų vasario 16-osios me
tinių proga (1'954 m.) bažnyčios 
rūsyje paaukotos pirmosios šv. 
Mišios, kurios nenutrūkusios li
gi šios dienos”, - baigia savo pa
sakojimą pašnekovas, kažkur iš
girdęs ispaniškai šaukiančius 
vaikus: “Padre Juan, Padre 
Juan!” - “Tėve Jonai! Tėve Jo
nai!” Štai tie neturtingų šeimų 
mažieji parapijiečiai, globojami 
labdaros tarnybos triskart per

savaitę susirenka pavakarie
niauti, bet be klebono T. J. 
Giedrio neapsieina: pribėgę ki
ša jam kiekvienas žanduką, kad 
tas pasilenkęs ispanišku papro
čiu su jais pasisveikintų...

Tautiečių pėdsakai
Netoli šventovės - lietuviš

kais ornamentais papuoštas 
aukštas kryžius. Tai Juozo Do
relio ir Antano Liūdžiaus dar
bas. Eilėmis išrikiuoti suolai - 
irgi jų darbas. Jau gerokai ap
trinti ir apjuodę. Už jų pa
darymą nagingi meistrai nė vie
no pezo nepaėmė. Ant suolų, 
kaip ir daugelio kitų šventovės 
rakandų, vitražų - aukotojų pa
vardės: kun. St. Grigaliūnas, ku
nigai M. ir St. Vembrės, I. Vasi
liauskienė ir kt. Dosniųjų šioje 
parapijoje netrūko.

Štai jau daugiau nei ketu
riasdešimt metų T. J. Bružikas 
“Brasil” laivu atplaukė į P. 
Ameriką. 1954 rugsėjo 8-ąją 
Urugvajaus jėzuitų provincijos 
vyresnysis čilietis Fernandas 
Krebs pašventino Urugvajuje 
įsikūrusius Jėzaus Draugijos na
mus, kur anuomet jau gyveno 
trys lietuviai jėzuitai: J. Bruži
kas, VI. Mikalauskas ir J. 
Giedrys. Tada šventovės sienos 
jau buvo išmūrytos ligi stogo, 
tais metais jėzuitų namų vyres
niuoju buvo paskirtas T. Bruži
kas. Kristaus Valdovo šventės 
dieną - 1954 spalio 31 - Monte
video arkiv. Marija Antanas 
Barbieri, OFM, kurio palaikai 
dabar ilsisi Montevideo kated
ros Švč. Sakramento koplyčioje, 
iškilmingai pašventino pirmąją 
ir tikriausiai paskutinę lietuvių 
šventovę, kuriai duotas Fatimos 
Nekalčiausios Mergelės Marijos 
Širdies vardas. Nors tądien, - 
kaip pasakoja tose iškilmėse da
lyvavęs ir viską savo akimis ma
tęs dabartinis kleibonas T. Jo
nas Giedrys, - siautė audra ir 
taškyte taškėsi lietus, bet šven- 
tovėn sugužėjo daug lietuvių. 
Jūos arkivyskupas paragino pa
gal savo papročius uoliai lankyti 
pamaldas, nuoširdžiai melstis, 
giedoti lietuviškai, dainuoti, 
tautinius šokius šokti, vieningai 
gyventi. Arkivyskupas prašė 
bendrauti ir su vietiniais ispa
nais, kitų tautų atstovais...
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Lietuvių katalikų šventovės Montevideo mieste šventinimo iškilmėse 
1954 m. Už vyskupo dešinėje garsusis pamokslininkas kun. J. 
BRUŽIKAS, kairėje - kun. V. MIKALAUSKAS - abu jėzuitai

Lietuvių katalikų šventovė Urugvajaus sostinėje Montevideo

Šventovė tebestovi
Lietuviškoji Fatimos Nekal

čiausios Mergelės Marijos Šir
dies šventovė tebestovi ir šian
dien. Pirmuoju jos klebonu bu
vo paskirtas T. Jonas Bružikas. 
Šventovė tik 1995 m. paminėjo 
40-ąsias metines, nes vasario 
13-ąją arkivyskupo įgaliotas dr. 
Liudvikas Baccino, vėliau tapęs 
vyskupu, paskelbė naują Mon
tevideo parapiją be ribų.

Štai svarbiausioje šventovės 
navoje septynis sakramentus 
vaizduoją simboliai, o viename 
presbiterijos skliaute ryškiomis 
spalvomis šviečia Kryžių kalnas, 
Vilniaus katedra su trimis statu
lomis, kurios viena atsigręžusi į 
miestą lyg kažin ką sako vilnie
čiams ir visam kraštui. Varpinė, 
Gedimino pilies kalnas. Kitoje 
pusėje - Šiluvos panorama, ku
rios svarbiausias taškas - Mer
gelės Marijos garbei skirtoji 
koplyčia ir besimeldžią pieme
nėliai.

Štai kur trys lietuviai jė
zuitai, atsidūrę už jūrių marių 
sukūrė mažą gimtosios šalies 
dalelę su svarbiausiomis švento
vėmis, į kurias žiūrėdami, su sa
vo kasdien vis retėjančiais para
pijiečiais melsdamiesi, mąstyda
mi, aukojo ir tebeaukoja šv. Mi
šias, krikštija, tuokia, laidoja, 
moko tikėjimo tiesų vaikus, šel
pia alkanus... Iš spalvotų vitra
žų, kuriems piešinius paruošė 
dailininkas lenkas Arystarchas 
Kaškurevičius, žvelgia istoriniai 
lietuvių asmenys, svarbiausių 
šventovių vaizdai. Virš pagrin
dinių šventovės durų ovale mar
guliuoja tautinės trispalvės mo
tyvai. Languose puikuojasi šv. 
Kazimiero, šv. Pranciškaus Asy
žiečio, šv. Ignaco ir kitų veidai. 
Per šv. Mišias skamba ispaniš
kos giesmės melodija ir žodžiai: 
/'‘Ateinu Tavęs prašyt, / O Dievo 
Motina šventoji, / Kad melstum 
už mane / Viešpatį, mūsų Dievą

(Nukelta į 6-tą psl.)

Jaunų ir suaugusių koncerto dalyviai 1996 m. balandžio 14 d., Anapilio 
salėje. Iš kairės Arija Batūraitė, Taras Chornomaz, Ilona Damašiūtė, 
Tomas Ambrozaitis, Ramunė Jonušonytė; priekyje Andrėja Ihinkrytė. 
Koncertą surengė Anapilio parapijos tarybos kultūrinė sekcija

Nuotr. B. Tarvydo

Jaunieji talentai scenoje
Metinis koncertas Anapilio salėje Mississaugoje. Dalyvavo 

kelių meno šakų moksleiviai, lydimi brandžių muzikų

SLAVA ŽIEMELYTĖ

Anapilio salėje 1996 m. ba
landžio 14 d. įvyko jaunų ir 
suaugusių koncertas, vertingas 
dalyvių pasirinktais kompozito
rių kūriniais ir jų atlikimu. Dėl 
tuo pačiu laiku egzaminų uni
versitete net keletas dalyvių šia
me koncerte negalėjo pasiro
dyti. Kitos datos šiam renginiui 
neįmanoma buvo gauti dėl įvai
rių kitų parengimų.

Šio pobūdžio koncertai tei
kia besimokančiam jaunimui 
scenos patirties - artistiškumo, 
laisvumo, pripratimo prie pub
likos.

Per daugelį metų šioje sce
noje girdėjome ir matėme įvai
raus žanro instrumentalistų, šo
kėjų, dailiojo žodžio mėgėjų. 
Fortepionas, atrodo, daugiausia

domina pradedančius gilintis 
muzikoje, tačiau vieną kitą pa
traukia ir smuikas, fleita, gitara. 
Smuikas itin yra sudėtingas 
instrumentas. Norinčiam pradė
ti smuikuoti reikia turėti tobulą 
klausą.

Šiame koncerte girdėjome 
ką tik pradėjusią smuikuoti Ra
munę Jonušaitytę. Stipriose 
mokytojo smuikininko Mindau
go Gabrio rankose ji spėjo pa
ruošti porą kūrinėlių. Jauni pia
nistai - Tomas Ambrozaitis ir 
Arija Batūraitė gražiai atliko 
Kabalevsky, Daquin ir Bradley 
kūrinius. Šokėja Andrėja Punk- 
rytė, vos devynerių metų, ne 
pirmą kartą pasirodė scenoje 
labai sėkmingai. Šiame koncer
te ji skrajojo po sceną su “jazz” 
šokiu. Taras Chornomaz, Da
nutės (Ramanauskaitės) ir Ted

Į Lietuvą su Nordland Express
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Chornomaz sūnus, sceninės iš
vaizdos ir elgesio, iš muziko Jo
no Govėdo studijos, atliko Fre
deric Chopin’o “Prelude in B- 
minor”, Op. 28, No. 6 ir Tomas 
Arne “Gigue”. Jis parodė su
pratimą šių kompozitorių sti
liaus.

Iki šiol negirdėjau, kad iš tų 
surengtų koncertų bent vienas 
tęstų fortepiono ar kito instru
mento muzikos mokslą iki pro
fesionalumo. Jaunuoliai, pasie
kę tam tikrą amžių, pradeda 
vartyti mokslines knygas, do
mėtis kitomis galimybėmis, pa
suka kitais keliais, siekdami gal 
lengvesnio ir daugiau užtikrinto 
pragyvenimo.

Gerai pasiruošę pianistai, 
akompaniatoriai, chorvedžiai ir 
kiti yra ne vien lietuviams reika
lingi. Todėl tie, kurie turite 
meilę muzikai ir talentą, ne
palikite pianino, kaip gražaus 
baldo tūnoti salono kampe.

Sakoma, kad ne vien duona 
žmogus gyvas. Tai paliudija mi
nėtame koncerte pasirodžiusi 
pianistė, Ilona Damašiūtė, bai
gusi muzikos mokslus Lietuvo
je. Studijavusi Telšiuose ir Vil
niuje Juozo Tallat-Kelpšos 
aukštesnėje mokykloje, baigusi 
muzikos akademiją, stažavosi 
pas docentą-pianistą Petrą Ge
niušą. Prieš keletą mėnesių at
vyko į Torontą nuolatiniam ap
sigyvenimui. Šiame koncerte ji 
atliko Frederic Chopin’o 
“Grande Valse Briliante” Op. 
24, No. 1 ir Manuel de Falla, 
ispanų kompozitoriaus, “Anda
lusia” ir “Cubana”. Jaučiama 
gera mokykla atlikime ir tech
nikoje.

Koncerto programoje taip 
pat turėjo dalyvauti pianistė 
Edita Morkūnienė, muzikos 
mokslus baigusi Lietuvoje, da
bar gyvenanti Toronte. Dėl su
sidėjusių aplinkybių Claude De
bussy ir M. K. Čiurlionio 
kompozicijų šiame koncerte ne
girdėjome.
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Lietuvos ir išeivijos ateities vizija
Aktualūs straipsniai naujausiame 1996 metų “Į laisvę” 

žurnalo numeryje

Talentingas londoniškis muzikas

Žurnalo “Į laisvę” nr. 122 
(159) 1995 m. K. Ambrozaičio 
“Klausiame save”, kodėl po 
penkerių metų užsienio paukš
čiai neskrenda atgal į tėvynę? ir 
red. J. Baužio “Ar moralu pa
neigti laisvę?” su nerimu ieško 
atsakymo. Sis numeris gvildena 
čia iškeltas ir panašias mintis.

V. KUBILIUS straipsnyje 
“Menininkas istorijos lūžyje” 
apžvelgia meninės kultūros, at
gimimo išlaisvintos iš partinės 
cenzūros kilpų raidą besikurian
čioje valstybėje. Anot autoriaus, 
vieni kultūros žmonės apsi
sprendė už nepriklausomybę, 
kiti negali pamiršti senų privile
gijų, treti pasuko neutralumo 
bei individualizmo link. Dalis 
jaunesniųjų rašytojų, atsisakę 
tautinių vertybių, pasidavė kos
mopolitizmui. Kaimo ir gamtos 
vaizdus pakeitė miesto buities ir 
kultūros tematika. Gausu tačiau 
ir vilties prošvaisčių: ne visi jau
nuoliai pasidavė masinės kultū
ros ir pomoderninei įtakai. Lei
džiamos jaunų autorių knygos, 
atgimsta literatūriniai žurnalai.

PETRAS PLUMPA, val
džios patarėjas religiniais klau
simais, aiškina, kad politiniame 
atkurtos valstybės gyvenime 
jaučiama konfrontacija, bet ne 
visuomenės susivienijimas. Net 
ir patys aktyviausi totalinės 
santvarkos priešininkai-politi- 
niai kaliniai netapo vienijančia 
jėga, susikaldė į grupes. Valsty
bei išeiti iš sunkios padėties pa
dės tik suradimas būdų įjungti į 
valstybės kūrimą sąžiningiausių 
ir gabiausių žmonių, nepaisant 
jų partinės priklausomybės.

Politologas dr. A. JAN
KAUSKAS nagrinėja teisinės ir 
organiškos valstybės modelį, 
Lietuvoje siejamą su prof. K. 
Pakšto, prof. St. Šalkauskio idė
jomis, kurias vėliau tęsė jaunes
nių kultūrininkų grupė, 1936 m. 
paskelbusi deklaraciją, pagal 
kurią pilietis nėra aukojamas 
valstybei, nei valstybė nėra au
kojama piliečiui. Ideologinėje- 
kultūrinėje srityje pabrėžiamas 
asmenybės savarankiškumas. Ne
priklausomybės netekus, dekla
racijos autoriai ir panašių idėjų 
žmonės sudarė pasipriešinimo

ALGIMANTO ARMONO 
fotomeno studija 

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

Konsultacijos fotografijos klausimais.
Telefonas 416 922-1731

Pasakoja duktė, buvusi partizanė

Tėvo
ANTANINA GARMUTĖ

Čia kiekvienas medis, kelias ir 
kalneliai

Tavąją legendą amžinai kartos!
(IS partizaną dainos)

Popiečio karštis. Neužmie
gu. Nugriaudėjo. Nužaibavo. 
Lengvų vaivorykščių tiltus nusi
nešė pavasariniai lietūs. Atgijo 
žemė. Išplaukė rugiai. Pamiškė
je tilindžiuoja šilagėlių varpe
liai. Visom gėlių spalvom žydi 
pievos. Kaimo liepose dūzgia 
bitės. Toli tai nuo didelių kelių 
ir plačių vieškelių.

Mūsų sodyba galukaimy. 
Prie šilo. Čia, Simokų kaime, 
nuo neatmenamų laikų gyvena 
Sutkų šeimynos. Zanavykai 
mes. Iš Jankų valsčiaus, Šakių 
apskrities. Miškingos tai vietos 
- beveik pusė valsčiaus miškai. 
Tarpumiškių gyventojai - netur
tingi ūkininkai ir miško darbi
ninkai. Mano tėvo Sutkaus Vin
co visas turtas - 6 ha žemės, dar 
armonika ir mes, penkios duk
ros: vyriausioji šešiolikmetė 
Bronytė, devynerių metų Jadvy- 
gutė, penkerių Vidutė, pusės 
metukų Dalytė, na, ir aš, 
Valiūtė, gimusi 1933 m.

Tėvelis mus mylėjo. Neretai 
džiaugėsi:

- Aš linksmas kaip pavasa
ris. Turtingas kaip ruduo.

- Kodėl?
- Užaugs mano dukružėlės! 

sovietų ir nacių okupantams 
branduolį, 1941 m. sudarydami 
laikinąją vyriausybę.

Pedagogas ir sociologas V. 
BARTUSEVIČIUS, aprašęs 
lietuviškos išeivijos ir pagrindi
nių jos institucijų veiklą, svarsto 
jos neaiškią ateitį. Lietuvai at
gavus laisvę, išeiviams atkrito 
užduotis už ją kovoti. Dėl nepa
lankių jų atžvilgiu sąlygų pirmi
nis išeivių entuziazmas šiek tiek 
išblėso. Jų idealistinė nuotaika 
nesiderina su išnirusiu materia
liniu pradu, valstybės turto 
grobstymu. Išeivijos ateities 
veiklos kryptis neaiški.

A. SABALIS prisimena vi
suomenininką Vaitiekūną, PLB 
statuto autorių, kuris suredaga
vo ir išleido knygelę apie pilnu
tinę demokratiją. Jo dėka išeivi
joje prigijo prof. J. Brazaičio 
mintis, kad moralė politikoje 
yra būtina.

J. SEMAŠKAITĖ prisime
na poetę Danutę Čepytę-And- 
riušienę, siuntinėjusią komuniz
mo idėjas demaskuojančius laiš
kus ir eilėraščius po visą Sov. 
Sąjungą. Saugumo suimta, gavo 
7 metus kalėjimo. Naktiniai tar
dymai palaužė jos sveikatą. Grį
žusi vyro neberado gyvo. Mirė 
vos sulaukusi Atgimimo.

J. VITĖNAS aprašo nu
skraidinto į Lietuvą gabaus žur
nalisto Julijono Būtėno suėmi
mo ir mirties aplinkybes. Parti
zanų vadui Lukšai atvykus į Va
karus, Būtėnas su juo susidrau
gavo ir pasiryžo vykti į Lietuvą 
padėti partizanams. Būtėnas su 
Kukausku buvo amerikiečių nu
leisti Kazlų Rūdos miškuose 
1951 m. Pasak sovietams pasi
davusio Kukausko, pastarasis jį 
sužeistą nušovęs, kad šis nepa
tektų j KGB rankas. Padaręs 
draugui šį “patarnavimą”, pats 
išliko gyvas, išdavė į pasimaty
mą atėjusį J. Lukšą ir nebaustas 
laisvai gyveno Vilniuje iki mir
ties 1994 m.

Žurnale gausu įdomių ži
nių, nuotraukų, atsiliepimų iš 
tėvynės. Prenumerata metams 
Amerikoje ir Kanadoje - 10 
JAV dol., Lietuvoje - tik 5 JAV 
dol. Kreiptis į administraciją: J. 
Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakers
field, CA, 93305, USA. V.E.K.

vasara
Kaip vasaros gėlės. Matysite - 
Tėvynei Lietuvai. Ir dar broliu
kų bus.

Broliuko sulaukti nesuspė
jome. Tą vasarą sulaukėme ant
rosios rusų bolševikų okupa
cijos.

Fronto banga nusirito į 
Rytprūsius. Pasiliko rusų ka
riuomenės įgulos. Ir tos bangos 
į paviršių iškeltos vietinės pa
dugnės. Stribai, plėšikai. Ir ki
tokie vadinamieji aktyvistai. 
Geriausieji Lietuvos sūnūs išėjo 
į miškus ir su ginklu rankose 
stojo į nuožmią kovą su oku
pantais. Kadangi mes buvome 
mažos, toje kovoje už laisvę žu
vo mūsų tėvai. Ir vyriausioji 
sesuo Bronytė...

O iki tol gyvenimo upė te
kėjo laimingai ir gražiai. Kas 
galėjo pagalvoti, kad šitaip 
baigsis?

Pareik, mano vaikyste, 
kregždele praskrisk po gimtųjų 
namų stogu!... 

* * *

Tėvelis buvo linksmas žmo
gus. Humoristas. Kaimo muzi
kantas. Bet ir griežtas, pareigin
gas. Jeigu ką pažadėjo - ištesės. 
Ir iš kito pareikalaus.

Dar vokiečių okupacijos 
metais tėvelis kartą išvažiavo į 
Kauną apsipirkti. Dėl humoro 
nusipirko raudoną geležinkelie
čio kepurę ir ją nešiojo. Kaimy-

Los Angeles Sv. Kazimiero salėje 1996 m. balandžio 13 d. įteikus B. RAILAI Gedimino ordiną. Iš kairės: 
Lietuvos gen. konsulas V.Čekanauskas, A. Mažeika, J. Čekanauskienė, Z. Viskanta, Doneta ir Bronys Railos, 
V. Gedgaudienė, K. Milkovaitis

Kai du grybai sriuboje...
Bronio Railos pagerbimas Los Angeles mieste

IGNAS MEDŽIUKAS

1996 m. balandžio 13 d. Šv. 
Kazimiero par. salėje buvo pa
gerbtas rašytojas publicistas 
Bronys Raila. Gimęs 1909 m. 
kovo 10 d. Plauciškių k., Roza
limo valse., Panevėžio apskr., B. 
Raila baigė Panevėžio gimna
ziją. Kauno universitete studija
vo literatūrą ir teatro meną. 
Kauno konservatorijoje mokėsi 
muzikos ir dainavimo. Pary
žiaus universiteto Aukštųjų 
tarptautinių mokslų institute 
studijavo ir baigė tarptautinę 
teisę bei diplomatijos istoriją 
(1939). Kaune buvo “Lietuvos 
aido” dienraščio dieninės laidos 
redaktorius. Kauno radiofone 
skaitė politines ir spaudos ap
žvalgas. Dirbo “Vairo” redakci
joje. Jis labiausiai yra pasireiš
kęs publicistikoje.

Atvykęs į JAV, B.R. dirbo 
“Dirvos” ir “Vienybės” redakci
jose. Savo straipsnius, papildęs 
ir perredagavęs, išleido atskiro
mis knygomis: “Tamsiausia 
prieš aušrą”, “Iš paskendusio 
pasaulio”, “Dialogas su lietu
viais”, “Versmės ir verpetai”, 

anmi'ii iimofn” 

1996 m. balandžio 13 d. Los 
Angeles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje, gavęs Gedimino 
ordiną, kalba BRONYS RAILA

nas Zigmas Paltanavičius pra
minė jį komunistu. Šis “vardas” 
prilipo: jį taip ėmė vadinti ir kiti 
žmonės.

Dėl tos nelemtos kepurės, 
antrą kartą užėjus rusams, tėtį 
išrinko seniūnu! Seniūno parei
gas teko atlikti. Dažnai su rei
kalais važinėjo į Jankus. Ten iš 
milicininko Juozo Dubininko iš
gaudavo visus stribų planus. Vi
sas žinias perduodavo partiza
nams.

1945 metais pas mus rinkosi 
ir telkėsi į partizanų gretas vy
rai: Justinas Sendžikas iš Simo
kų kaimo, broliai Justinas ir Al
binas Endziuliai iš Endziulių 
kaimo, du broliai Kvietkauskai, 
girininkas iš Dovydų km., trys 
broliai Gudaičiai ir jų žentas 
Zigmas Adomaitis ir kiti. Dau
giau kaip 50 vyrų. Jie dar buvo 
blogai organizuoti ir apie 1946 
metus žuvo. Justinas Sendžikas 
- Zuikis žuvo 1946-jų birželio 
13 d. Jo žmoną išvežė į Sibirą. 
O brolį Joną Sendžiką areštavo 
Griškabūdžio stribai ir tardyda
mi užmušė.

Pas mus lankydavosi daug 
partizanų, nes pro mūsų namus 
ėjo per karą iškasti apkasai. Jais 
naudojosi partizanai. Ateidavo 
broliai Keručiai, Ūsas, Valenti
nas Sadauskas - Velėna, Dra
gūnas, Matveikis iš Višakio Rū
dos ir daug kitų kovotojų.

Tėtė buvo nepataisomas 
optimistas. Jis sakydavo:

- Duosim okupantams ga
ro! Gražiuoju jie neišeis. Ne ta 
“mostis”. Ir vis tiek išvaduosim 
Lietuvą.

- O jeigu iššaudys? Išveš į

Savo raštuose B.R. liečia 
aktualius lietuviškus reikalus. 
Pats sakosi esąs žurnalistas, ko
respondentas, sekąs gyvenimo 
tėkmę, ją išgyvena ir rašo viešą 
dienoraštį. Visa tai aprašo drą
siai, aštriai, intriguojančiai, lies
damas asmenis ir įvykius, gyvu, 
pusiau beletristiniu stiliumi.

Rašo ir eilėraščius. Išleido 
rinkinį “Barbaras rėkia” (1930). 
Daug yra rašęs ir literatūros te
momis. Iš tokių apybraižų suda
rė rinkinį “Laumių juosta”. Iš
leido kritinių apybraižų “Paguo
da” (tris tomus), kur apžvelgia 
literatūros bei muzikos kūri
nius, ir daug kitų.

Dar reikia pridėti, kad su 
savo žmona Doneta Janulaityte 
išgyveno 65 metus. Pensijon iš
ėjo 1975 m. Jo biografinius 
bruožus perdavė V. Gedgaudie
nė, LB Vakarų apygardos pir
mininkė. Gen. Lietuvos garbės 
konsulas V. Čekanauskas B. 
Railai įteikė atsiųstą iš Lietuvos 
prezidento A. Brazausko Gedi
mino III laipsnio ordiną, o K. 
Milkovaitis, žurnalistų sąjungos 
pirmininkas, įteikė Lietuvos 
žurnalistų sąjungos paskirtą 
premijos diplomą. Buvo pa
gerbta ir p. Railienė prisegant 
jai gėlę.

Originaliais žodžiais poetas 
B. Brazdžionis pasveikino rašy
tojų vardu (D. Mickutės Mit
kienės, P. Visvydo ir Alės Rū
tos) laureatą, taip pat atskirai 
savo vardu. Knygos pristatymą 
įžangos žodžiu pradėjo ir oficia
liai daliai vadovavo Z. Viskanta.

Meninėje programoje Los 
Angeles vyrų kvartetas, pianinu 
akompanuojant kompoz. Rai
mondai Apeikytei, padainavo 
B. Railos parašytą spaudos 
baliaus valsą (“Tris dienas tris 
naktis...”) ir jo parodiją. Kvar
tetą sudaro balsingi dainininkai: 
R. Dabšys, E. Jarašūnas, A. 
Polikaitis ir B. Seliukas.

Savo žodyje Bronys Raila 
sakė, kad “per visą gyvenimą

Sibirą? - abejodavo mama.
- Visų neiššaudys. Neišve

žios. Kas liks po mūsų - gyvens. 
Laisvi - laisvoje Lietuvoje!

* »H *
Karštą 1946 metų vasarą 

mūsų namuose susirinko per 30 
partizanų. Davėme priesaiką 
ginti Tėvynę. Iš mūsų, Sutkų 
šeimos, priesaiką davė 4 žmo
nės: tėvas - Vincas Sutkus, 
Kosto s., mama Ona, sesuo 
Bronė ir aš, Valiūtė.

Priesaika vyko iškilmingoje 
aplinkoje. Visi buvo tylūs, susi
kaupę. Kadangi žmonės kamba
ryje netilpo, todėl pastatė stalą 
kieme, prie didelio galiūno 
ąžuolo. Vieni ėjo sargybą. Kiti - 
priesaiką davė. Suklupome prie 
kryželio. Meldėmės. Kalbėjome 
maldelę, kurią sukūrė partiza
nas Studentas, vado Šturmo ad
jutantas. Meldėme Viešpatį at
siųsti Šventą Dvasią ir Angelą 
Sargą, kad^ saugotų mūsų Tė
vynę, vadą Šturmą ir jo būrį.

Priesaikai duoti kiekvienas 
ėjome atskirai. Kartojome prie
saikos žodžius. Atsiklaupę bu
čiavome vėliavą. Pirmiausia pri
siekė tėvelis. Po jo - mama. Po 
to - sesuo Bronė. Ir aš. Tada 
ėjo likusieji partizanai.

Po priesaikos giedojome 
Lietuvos himną ir Maironio:
Oi neverk, motušėle, kad jaunas 

sūnus
Eis ginti brangiosios Tėvynės, 
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių 

puikus
Lauks teismo dienos paskutinės!

Tėtė pritarė armonika. Jis 
visada pritardavo partizanų dai

netroškau, nesvajojau ir dargi 
nesidomėjau, kas kiek ir už ką 
galėtų ar turėtų įvertinti mano 
profesinę veiklą ar apdovanoti 
už nuopelnus. Tiesą sakant, ma
žai ir sulaukdavau... Bet pernai 
metų pabaigoje ir šių metų pra
džioje netikėtai gavau du apdo
vanojimus... Kaip suvalkiečiai 
pasakytų, iškart net du grybai į 
sriubą. Turbūt per daug...”

Toliau jis kalbėjo, kad jo 
pastarųjų beveik 60 metų pub
licisto, literato ir kritiko pozi
cija palaikydavo ir išreikšdavo 
lietuvių tautos rezistencinių 
sluoksnių kovą ir jų pastangas 
nublokšti maskvinę okupaciją ir 
vėl atrungti Lietuvai jos valsty
binę nepriklausomybę. “Jeigu 
už tai esu pagiriamas ir dargi 
ordinu apdovanojamas, tai galiu 
ne kokius priekaištus kelti, o 
dėkoti už palankumą tajai mano 
darbo krypčiai ir už mano anti- 
bolševikiškos rezistencijos įver
tinimą.

Antrasis ‘grybas’ praėjusių 
metų sriuboje man buvo kitaip 
artimesnis, nes tas įvertinimas 
atėjo iš mano profesijos žur
nalistų kolegų sąjungos, kuri jau 
ketvirti metai skiria Vinco Ku
dirkos premiją (ir ne tik žo
džiais...). Kaip laureato diplo
mas su Lietuvos žurnalistų pir
mininko parašu liudijo, kolegos 
žurnalistai tą premiją man skyrė 
‘už nuopelnus Lietuvos žurna
listikai’ ir knygą ‘Rašalo ašaros’, 
kurią pernai išleido Sąjungos 
remiama Žurnalistikos leidykla 
Vilniuje. Kandidatą parenka ir 
premiją skiria Lietuvos žurna
listų sąjungos prezidiumas kuo 
nors ryškiau lietuvių žurnalisti
kai ir kultūrai pasitarnavusiam 
asmeniui... Kudirka pvz. pačioje 
jaunystėje išsivadavo iš lenkys
tės kvaitulio, o aš taip pat jau
nystėje nuo kitokio kvaitulio, 
sakykim, marksystės vilionių”.

Pagaliau sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Vyko vaišės ir pa
bendravimas su laureatu.

noms. Tas dainas platindavo ir 
pats rašydavo partizanas slapy
vardžiu Studentas. Turėjome ir 
mes slapyvardžius. Manasis bu
vo - Oniukas. Pradžioje mes, 
moterys, buvome ryšininkės. 
Gavome slaptažodžius. Papras
tai eidavom į Būdos pieninę, 
nešdavom laiškelius ir įvairius 
dokumentus, kuriuos perduo- 
davom kitiems ryšininkams, 
jeigu jie teisingai atsakydavo j 
slaptažodį. Eidavom į Degučius 
ir į kitus kaimus.

* * *
Pas mus partizanai dieno

davo. Ilsėdavosi. O mūsų mote
rys skalbdavo jų baltinius, virda
vo valgyti.

O aš su mažosiomis sesutė
mis eidavome į žvalgybą. Kokia 
buvo toji žvalgyba? Tai - vasarą 
- kapstytis smėlynuose, žai
džiant . O žiemą - važinėtis nuo 
kalniukų rogutėmis. Pamatę 
stribus imdavome, kaip susitarę,

Partizanų VINCO ir ONOS SUTKŲ šeima iš Jankų valsčiaus, Šakių
apskrities (1947 m. rugsėjo 3 d. nuotrauka). Tėvas, motina ir duktė 
BRONĖ (stovi dešinėje) žuvo 1950 m. vasario 2 d. Likusi gyva Valiūtė 
stovi kairėje Fotoreprodukcįja Adelės Krutulienės

Andrius Petrašiūnas, jn., 
Londone gimęs, užaugęs ir iš
simokslinęs “Pašvaistės” chor
vedys, labai gyvai reiškiasi šio 
miesto ir apylinkės muzikinia- 
me-teatriniame gyvenime. Jis 
vadovauja Londono lietuvių 
chorui “Pašvaistė” jau penkti 
metai, su juo jau daugelį metų 
koncertuoja. Be to, jo talento 
dėka išleidžiama “Pašvaistės” 
antra dainų garsajuostė “Širdies 
daina”.

Per pastaruosius metus 
Andrius reiškėsi kaip kompozi
torius ir yra pritaikęs muziką 
daugeliui profesinio ir mėgėjų 
teatrinių kūrinių. Taip pat jo 
paruošta muzika ir “Opening 
Night” spektakliui. Šiuo metu 
Andrius yra muzikos direkto
rius trijų muzikinių renginių: 
“The Music Man” - balandžio 
mėnesį Jono-Pauliaus II gimna
zijoje, “Nunsense” - gegužės

ANDRIUS PETRAŠIŪNAS, jn., Kanados Londone plačiai besireiš
kiantis muzikas, vadovaująs “Pašvaistės” chorui, išleidusiam naują 
garsajuostę “Širdies daina”

Įspūdingi lietuvių pėdsakai
(Atkelta iš 5-to psL)

Sutuoktuvės
Nuo skliauto lig skliauto vi

są šventovės erdvę užpildo iškil
mingi Mendelsono muzikos 
garsai. Pagal maršo taktą per 
šventovę kartu su gėles barstan
čiais dviem vaikais padabintu 

dainuoti arba pamėgdžioti 
paukščių balsus. Aš spiegdavau.

Kitame kaime, netoli nuo 
mūsų, buvo Žaleniakų sodyba. 
Ją vadindavo stribynu, nes vie
nas sūnus buvo stribas, o kitas 
Jankų valsčiaus sekretorius. Jų 
augintinis išdavinėjo partizanus. 
Išdavė Kvietkauską ir Adomai
tį, kurie miegojo pas Žalenia- 
kus, manydami jog ten bus sau
gu. Augintinis, pamatęs atei
nančius stribus, jiems pasakė, 
jog jų namuose miega partiza
nai. Zaleniakienė išbėgo stribų 
pasitikti į kiemą ir šaukė, kad 
pas juos miega banditai. Išgirdę 
triukšmą, partizanai užlipo ant 
aukšto ir gynėsi iki paskutinio 
šovinio. Nematydami išeities, 
nusišovė. Juos nuvežė į Jankus 
ir niekino aikštėje. Palaikus su
metė į kareivių išvietę. Žale- 
niakienę ir jos sūnų - stribą 
partizanai nubaudė mirtimi. 
Augintinio nerado. (Bus daugiau) 

mėnesį “Palace” teatre Londo
ne ir “Side by Side by Sond
heim” - birželio mėnesį Port Stan
ley vasaros festivalio teatre.

Jaunasis muzikas yra paruo
šęs reklaminį radijo projektą ir 
tikisi įsidarbinti televizijos, fil
mų ir teatro srityse.

Taipogi jis vadovauja Vaka
rų Ontario universiteto muzikos 
fakulteto koncertiniam chorui, 
kuris atlieka sudėtingą klasikinę 
ir modernią muziką.

Andrius mokytojauja Jono- 
Pauliaus II gimnazijoje, kur 
moko instrumentalinės muzikos 
ir dainavimo meno. Kaip profe
sionalus akompaniatorius And
rius jau kelinti metai pianinu 
palydi garsųjį “London Pro Mu- 
sica” chorą.

Mielam Andriui linkime ir 
toliau ryžtingai ir sėkmingai 
reikštis jo pasirinktame ir pa
miltame muzikos darbe. Gr.P.

taku žengia puošniais vestuvi
niais drabužiais pasidabinusi 
nuotaka. Žengia prie išsirinkto
jo: pasitikti naujo gyvenimo - 
palaimintos santuokos. Sumai
nomi žiedai. Kunigas taria dvie
jų ispanų jaunųjų - Aivaro ir 
Klaudijos - vardus.

Lietuviškų šeimų jau paši
rodo retai. Jaunieji lietuviai 
tirpsta aukštosiose mokyklose, 
kur kitomis kalbomis besimoks- 
lindami susipažįsta su svetimša
lėmis ir, sukūrę mišrias šeimas, 
labiau prakutę ir suaugę su ap
linka, ištirpsta daugiakalbio 
Pietų Amerikos žemyno plotuo
se. Tiktai Jėzaus Draugijos na
rys - T. Jonas Giedrys, kurį var
gu ar jau pakeis lietuvis kunigas 
(čia kaskart vis labiau reikalin
gas ispaniškai, o ne lietuviškai 
kalbantis kunigas) - dar laiko 
šventovės raktus: sekmadieniais 
pasako lietuviškai pamokslą, 
lanko lietuvius ligonius, kurie, 
pusšimčio metų ratui pasisukus 
(pokario karta) jau atsistojo 
pirmose gyvenimo linijose.

Namų kambariuose
Montevidiškių jėzuitų namų 

kambariuose, kur dar taip nese
niai vaikštinėjo T. Jonas Sukac
kas, dabar jau atsidūręs jėzuitų 
kolegijos tvarkingai ir jaukiai 
įrengtuose senelių namuose, 
lentynose sukrautos vertingos 
lietuviškos ir kitokiomis kalbo
mis knygos, laikraščiai, žurnalų 
rinkiniai, brangi daugiatomė 
lietuviškoji enciklopedija, dau
gelis kitų vertingų tomų, kuriais 
jau dabar derėtų tinkamai pa
sirūpinti ir laiku išsiųsti 
Lietuvon..

• RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
(religijos jėga, ypač tikėjimo į ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo j Dievą, be 
,tikėjimo į atlygį ir bausme, į sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).
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Pirmas poetės K. Grigaitytės romanas <1 KlILTilMĖJE VE IRIOJE
ALĖ RŪTA

Žinoma poetė Kotryna Gri- 
gaitytė-Graudienė rašydavo ir 
proza. Jos novelių rinkinys 
“Veidu prie žemės” (1963) bu
vo palankiai priimtas. Kritikas 
(Lietuvoje) dr. R. Pakalniškis 
rašė: “Tai lyrinė proza, užkre
čianti meilės ir moralės peripe
tijomis... Tarsi iš natūros piešia 
spalvingus žmonių charakterius, 
nevengia sodresnio buities po
tėpio”.

Panaši proza ir jos romane 
“Auksinukai”. Lyrikės mąsty
mas, moralinės problemos, ga
na ryškūs kaimo ir miesto žmo
nių charakteriai. Pagrindinis ro
mano asmuo Aldona Augūnai- 
tė: liauna, graži, tvirtų principų, 
valinga (kartais su saiku kapri
zinga). Viskas aplink ją sukasi, 
intriga vyniojasi pradžioj intui
tyviais jos pasirinkimais, vėliau 
- su jos poelgiais iš principo ir 
... su žiauriais likimo smūgiais. 
Ji įsimyli Valentiną, pradžioj 
abu slapukauja, neatveria savo 
jausmų. O kai atsiveria jų lai
mė, karas, komunistų siautėji
mas, Aldonos bėgimas į Vaka
rus... Amerikos pilietis Valenti
nas, Aldonos mylimasis, moti
nos verčiamas, išvyksta į Ameri
ką ir kiek vėliau kare žūsta. Al
donos tėvas išvežamas į Sibirą, 
taipgi - jos sesuo Onutė su vy
ru, bet lieka jų maži vaikai, ku
riuos globoti apsiima Aldona. 
Vienas tų vaikų - Linelis - žūs
ta nuo sprogusios bombos.

Dar du įdomūs charakteriai 
romane: dr. Saulaitis ir Ričar
das Laukaitis, su kuriais rišasi ir 
Aldonos likimas. Komunistas 
dr. Saulaitis, įstaigos viršinin
kas, kurioje dirba Aldona, įsi
myli švelnią gražuolę Aldoną, 
visiškai priešingų pažiūrų kie
tam komunistui. Likimo išdai
ga: ne Laukaitis gelbsti antiko- 
munistę Aldoną nuo okupaci
nio teroro, o Aldona slepia savo 
viršininką (nors jo nemyli); bet 
ir jai nepavyksta humaniškai

Aukštaitijoje . yra daug įdomių akmenų, ledynų atneštų iš 
Skandinavijos. Tai gamtos paminklai. Vienas toks “akmenukas” yra 
prie pat Kupiškio pieninės Nuotr. H. Paulausko

Likimo laiškai
Rašo laiškus, 
Likimas man rašo, 
Auga krūvelė
Graudi.
Nemaldauja 
Ir nieko neprašo, 
Žyla laikas
Skaudžioj atminty.

Rašo laiškus
Į naktį žvaigždėtą, 
Į dejonę pūgos 
Už langų.
Kiek jausmų
Išsvajota, sudėta - 
Net atgal
Atsigręžti baugu.

Gyveniman nešiu 
Nebaigiamus laiškus, 
Tikėjimą šventą 
Dangum ir žeme, 
Kol likimas, 

žmogui padėti, kai užėjus vokie
čiams pasidaro pavojinga situa
cija Saulaičiui... Jį “raudonieji” 
prievarta išsigabena j Rusiją - 
su bėgliais nuo fronto; nors jis 
kairiųjų pažiūrų, bet jau dėl my
limos moters sušvelnėjęs vyras 
ir nebenori, atrodo, palikti savo 
krašto.

O Ričardas Laukaitis, ypač į 
pabaigą romano, vaizduojamas 
sutirštintomis spalvomis (anks
čiau jis buvo tik škicinis charak
teris). Jis myli Aldoną, pradžio
je globoja, atrodo, nuoširdžiai, 
o paskui išryškėja jo egoizmas, 
netgi žiaurumas su buvusia pir
mąja žmona. Aldona, sužinojusi 
visa tai, nuo jo atsitraukia, išva
žiuoja į Ameriką su sena moti
na ir maža globotine. Romano 
intriga vykusi ir įdomi - traukia 
skaityti; tačiau siužetas vietomis 
trūkčioja, detalės ne per stipriai 
“susiūtos”; pavyzdžiui, miglotas 
sesers išvežimo j Sibirą skyrius, 
neaišku, kaip Aldonai pasilieka 
vaikai.

Yra ir daugiau vietų, kur 
lyg nutrūksta veiksmas, lieka 
neaiškumų. Kalba taisyklinga ir 
vaizdi, vietomis originalūs ir 
žaismingi dialogai, nemažai ly
rinių detalių. Knygos pavadini
mas “Auksinukai” taipgi neat
lieka svarbiausio vaidmens. 
Senelės dovanotus auksinius pi
nigėlius užkasa, o romano pa
baigoj - atkasa, kad išsipirktų 
leidimą į Vakarus, bėgant nuo 
komunistų.

Dr. Ričardo Pakalniškio už
baigiamasis “žodis” knygoje “Ly
dima išbudintų paukščių”, atro
do, lyrikei-romanistei būtų la
bai tikęs šio romano antrašte. 
Bet tai net ne priekaištas, o tik 
pasivėlinęs pageidavimas. Ro
manas įdomus!

Kotryna Grigaitytė, AUKSI
NUKAI. Romanas. Leidykla - 
“Alma litera” (Šermukšnių 3, 
2600 Vilnius). Spausdinta 
1995 m. Dailininkas - Paulius 
Jurkus. Romano leidimą parė
mė Raymond ir Rūta Andries.

Toks paprastas, aiškus, 
Rašo laiškus:
“Eime...

Su saule neišeik
Patylėkime 
Abu lig sočiai, 
Pievų rūkas 
Kyla pagiriais 
Ir beržų sulos 
Pilni ąsočiai 
Pražydės lapeliais, 
Kvepiančiais, žaliais.

Neskubėkime 
Su saule išsiskirti - 
Plaukia laukuose 
Žali rugiai.
Nusijuok, gyvenime, 
Stipriau už mirtį 
Ir meldžiu - 
Su saule neišeik...

Valerija Vilčinskienė, 
Lietuva

Dabartinis “Dainavos” choras Čikagoje. Dešiniame krašte - dirigentas DARIUS POLIKAITIS

“Dainava” pirmojoje tremtinių dainų šventėje Vokietijos Wuerzburge 1946 m. rugsėjo 8 d.

Tautinės kultūros atstovavimo keliu
“Dainavos” ansamblis 1995 m. balandžio 23 d. Čikagoje iškilmingai atšventė savo veiklos auksinę 
sukaktį. Apie tą iškilmę jau buvo gana plačiai rašyta. Šio straipsnio autorius vienas to ansamblio 

organizatorių ir dalyvių, prisimena pirmuosius jo veiklos metus.

E. DANĮ LIŪNAS
“Dirvos” 1986 m. sausio 16 

d. laidoje ir vėliau ansamblių 
reikšmę išeivijai tiksliai apibūdi
no žinomas ano meto Lietuvos 
ir išeivijos žurnalistas Aleksand
ras Merkelis, parašęs nemažai 
straipsnių ir apie “Dainavą”. Jis 
teigė: “Pradėjus stovyklinį gyve
nimą mūsų globėjai į mus žiūrė
jo su nepasitikėjimu, o kai kurie 
ir su neslepiama panieka. Kuo 
mes galėjome jiems įrodyti, kad 
mes esame kultūringos tautos 
žmonės. Kaip mes turėjome 
prabilti į tuos, kuriems buvo 
svetima mūsų kančia, kurie bu
vo akli mums padarytoms 
skriaudoms, kurie nesuprato, 
kodėl mes negalime ar nenori
me grįžti ten, iš kur mus atpūtė 
karo audra.”

“Stovyklos vadovas dr. A. 
Gylys ir kultūros vadovas dr. S. 
Sužiedėlis matė, kiek daug 
“Dainava” duoda lietuvių trem
tinių tautinei ir kultūrinei re
prezentacijai. Stovykla be an
samblių būtų lyg giria be paukš
čių čiulbesio, lyg pieva be mar
gaspalvių žiedų.

Tautiniai ansambliai tapo 
didžiavaisiais mūsų tautinės 
kultūros reprezentantais. Tokiu 
buvo ir Hanau lietuvių stovyk
los tautinis ansamblis labai ge
rai atlikęs savo paskirtį lietuvių 
reprezentacijai. Emigracija pa
kenkė ir “Dainavai”, bet an
samblis neiširo, nes jis buvo rei
kalingas reprezentacijai ir šias 
pareigas jis ėjo stropiai ir 
gražiai”.

Prieš 50 metų
Kad ansambliai bus labai 

svarbūs išeivijai numatė ne tik 
A. Merkelis, bet ir reprezenta
cinio vieneto organizavimo ket
vertukas: doc. dr. S. Sužiedėlis, 
A Dzirvonas, J. Juodis ir E. 
Daniliūnas. Todėl jie labai sten
gėsi tą svarbų užmojį įvykdyti. 
Jų pasiaukojimas ne visiems ži
nomas. To reprezentacinio vie
neto (tikra to žodžio prasme) 
veikla prasidėjo tik muz. Bro
niui Jonušui 1946 m. į Hanau 
stovyklą atvykus, nes tik jis tam 
skyrė pirmaeilį dėmesį prade
dant savo apranga ir baigiant 
pasiimto darbo tiksliu atlikimu.

Taigi šiemet sueina B. Jo
nušo “Dainavos” 50 metų su
kaktis. Jonušo svarbiausias dė
mesys buvo skirtas tinkamai lie
tuvių reprezentacijai kitataučių 
tarpe. Pradžiai tokio dirigento 
kaip jis mums ir reikėjo. Jis bu
vo nepaprastai darbštus, griež
tas ir labai tvarkingas. Naujoji 
valdyba Jonušą atsivežė į Ha
nau 1946 m. vasario 2 d., o Va
sario 16 šventėje, įvykusioje va
sario 16 d., jis jau atliko progra
mą su nauja dainininkų ir šokė
jų sudėtimi. Per dvi nepilnas sa
vaites jis sugebėjo labai gerai 
paruošti visai naujo repertuaro 
programą.

Kai jis tą dieną įžengė į sce
ną su fraku ir puošniai apsiren
gęs, žiūrovai jį sutiko ilgais ir 

audringais plojimais. Tokia 
apranga ir visa kita čia buvo ne
įprastas reiškinys. Visa tai pri
minė ano meto Lietuvos operos 
laikus Kaune. Koncertas - pir
mas Jonušo debiutas - labai ge
rai pavyko.

Sėkmingi koncertai
1946 m. balandžio 13 d. bu

vo minimos JAV prezidento 
Franklin Delano Roosevelt’o 
mirties metinės, kurių svarbiau
sias rengėjas ir programos atli
kėjas buvo “Dainava”. Progra
ma, išspausdinta keturiomis 
kalbomis, pasiųsta į jo vardo 
muziejų JAV-bėse.

Po to įvyko iabai sėkmingas 
ansamblio krikštynų koncertas 
1946 m. birželio 9 d. šis koncer
tas kartotas net tris dienas - 
toks didelis buvo jo pasiseki
mas! Didžiulė salė nė per dvi 
dienas nepajėgė sutalpinti visų, 
norinčių patekti į tą koncertą. 
Jame dalyvavo ne tik ansamblio 
krikšto tėvai, bet ir daug aukštų 
svečių - lietuvių ir kitataučių.

Minėtinas ir religinis kon
certas, turėjęs labai didelį atgar
sį vokiečių visuomenėje. Jis įvy
ko vokiečių šventovėje, dalyvau
jant žymiajai Lietuvos operos 
dainininkei sopranui Vladisla- 
vai Grigaitienei ir J. S. Bach’o 
specialistui, vargonų virtuozui 
Zenonui Nomeikai, be kitų bai
gusiam studijas ir Paryžiuje. 
Vokiečiai labai gyrė lietuvius 
menininkus ir prašė rengti dau
giau koncertų vokiečių visuo
menei.

B. Jonušas ir A. Mikulskis
“Dainava”, B. Jonušo vado

vaujama, dalyvavo ir pirmojoje 
išeivių dainų šventėje Wuerz
burge 1946 m. rugsėjo 8 d. 
Ansamblis buvo pripažintas tin
kamiausiu vienetu lietuvių re
prezentacijai.

Hanau stovykloje vykdavo 
daug įvairių suvažiavimų. Visi 
jie būdavo baigiami nuotaikingu 
“Dainavos” koncertu. Visų gau
sių koncertų neįmanoma sumi
nėti.

A t siųs ta
S. Vaitekūnas, R. Skunčikas, 

A. Žalys, KLAIPĖDOS UNI
VERSITETAS (1991-1996). Klai
pėda, 1996 m., 204 psl.

Irena Vaičikauskaitė VER
KIANTIS DŽIAUGSMAS, poezi
jos rinktinė, 1996 m., 192 psl. ir vir
šeliai, redagavo Ilona Griškonytė, 
išleido “Naujasis lankas”, spaus
dino Morkūnas ir Ko Kaune, ti
ražas 500 egz. Kaina nepažymėta.

Į LAISVĘ, nr. 122 (159), 1995 
m. gruodis, rezistencinės minties ir 
kultūros žurnalas, 80 psl. ir vir
šeliai. Redaktorius Juozas Baužys, 
9240 Cliffside Ln., Orland Pk„ IL 
60462-7790, USA. Leidžia tris kar
tus per metus Lietuviškų studijų 
centras Čikagoje. Administratorius 
Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., 
Bakersfield, CA 93305, USA. Pre
numerata JAV ir Kanadoje - me
tams - $10 (amer.). Kitur - $15 
(amer.). Spausdina “Draugas”.

B. Jonušas buvo didelių rei
kalavimų dirigentas Jis visą am
žių dirbo su profesionalais. Mė
gino dirbti ir su mėgėjais. Kai 
kuriems buvo labai sunku jam 
įtikti. Be to, atrodė tarsi būtų 
lietuviškos dainos ne jam. Tur
būt reikėjo A. Mikulskio, kuris 
iš paprasčiausios dainelės pada
lydavo imponuojantį kūrinį. 
Šioj srity jis jau neturėjo konku
rentų. Kai jis su savo Čiurlionio 
ansambliu atvyko į Hanau gast
rolių, mano paklaustas, paaiški
no savo pasisekimo paslaptį: 
“Reikia dainuoti taip, kaip mū
sų motulės dainuoja - su nutęsi
mais iš širdies.” Jonušui jokie 
nutęsimai nebuvo priimtini. To
dėl pirmoj eilėj jis griebėsi po
puliarių tarptautinių kūrinių - 
ištraukų iš operų ir pan. Pra
džiai tas nebuvo blogai - žinomi 
tarptautiniai kūriniai tuoj at
kreipdavo kitataučių dėmesį. 
To dėka jie sužinojo, kad “Dai
nava” yra labai stiprus dainos 
vienetas ir todėl pradėjo ja dau
giau domėtis.

Kiti vadovai, kiti keliai
Kai Jonušas pradėjo ruoštis 

išvykai į JAV, “Dainavai” vėl 
laimė nusišypsojo - ansambliui 
ėmė vadovauti žinomas muzikas 
Stepas Sodeika ir aktorius Gas
paras Velička, įnešęs įdomių 
vaidybinių elementų. Sudeikos 
didelis nuopelnas buvo, kad jis 
beveik visą tarptautinį repertua
rą, išskyrus vieną kitą veikalą, 
skirtą religiniams koncertams, 
pakeitė lietuvišku. Savi kūriniai 
ir patrauklus Veličkos vaidybi
nis įnašas atkreipė į “Dainavą” 
naują dėmesį ir užtikrino jai 
ilgametę ir sėkmingą ateitį. At
rodo, ir dabar dėl “Dainavos” 
ateities netenka bijoti, kai ji yra 
labai gerose renkose, kai ji turi 
daug savo gerbėjų bei rėmėjų ir 
kai ją nuoširdžiai globoja entu
ziastingoji Polikaičių šeima, da
vusi ansambliui gabų dirigentą, 
Darių, chormeisterį Audrių ir 
keletą gerų choristų. Mielai 
“Dainavai” tenka palinkėti sėk
mingos ateities.

paminėti
Vytautas Volertas, ANGE

LAMS VEDANT, VELNIAMS PAI
NIOJANT. Literatūriniai atsimini
mai, kuriuose “viskas tikra - ir lai
kas, ir žmonės, ir įvykiai”. “Į Laisvę 
fondo” Lietuvos filialo leidinys, 
Kaunas, 1995 m. Knyga 206 psl., 
minkštais viršeliais. Gaunama: A. 
Pargauskas, 8908 Butterfield Ln., 
Orland Pk„ IL 60462, USA.

LIETUVIŲ VASARIO 16 
GIMNAZIJOS METRAŠTIS 1994/ 
95. Paruošė: Edmundas Jankūnas, 
Bronė Lipšienė, Ona Šiugždinienė, 
Marija Šmitienė, Andrius Šmitas. 
Viršelis - dail. Alfonso Krivicko. Iš 
pateiktos informacijos matyti, kad 
1995/96 mokslo metais gimnazijoje 
mokosi 99 mokiniai: 52 iš Vokie
tijos, 41 iš Lietuvos, 2 iš Urugva
jaus, po vieną iš JAV, Kanados, Ar
gentinos ir Malio. Gimnazija išsi
laiko išeivijos aukų dėka ir Vokie
tijos vyriausybės parama.

Poetas Jonas Aistis gimė 
1904 m. liepos 7 d. Kampiškėse, 
dabartiniame Kauno rajone, bet 
augo Rumšiškėse, kitoje Nemu
no pusėje, ten persikėlus tėvams 
1907 m. Rumšiškių gyventojai jį 
laiko savo poetu. Jie sutvarkė ne
toli esančios jo gimtosios sody
bvietės aplinką, ten pastatė pa
minklinį kryžių jo atminimui. Ki
tas gražus kryžius yra pastatytas 
Rumšiškėse. Ten buvusiame kny
gyne šiemet jau įsteigtas Jono 
Aisčio muziejus. 1995 m. vasarą 
Rumšiškėse lankėsi J. Aisčio 
žmona. J. Aistis mirė Vašingtone 
1973 m. birželio 13 d. Šiemet jo 
palaikus norima perkelti į Rum
šiškių kapines.

“Gimtasis kraštas”, 1995 m. 
spalio 9 d. laidoje minėdamas 
prel. L. Tulabos atsiminimus, ra
šo: “Išeivių spauda siūlo pirkti 
žinomo užsienio lietuvių visuome
nės bei kultūros atstovo prelato 
Lado Tulabos, gyvenančio Italijo
je, prisiminimų tritomį ‘Nuo Du
sios iki Tiberio’. Pats ploniausias 
paskutinis tomas — 360 psl., kiti 
du — gerokai storesnį. Autorius 
aprašo skirtingus savo gyvenimo 
laikotarpius nuo 1912 m. Atsimi
nimuose pagrindinė vieta tenka 
paskutiniųjų — iki 1979 m. — 
dviejų dešimtmečių veiklai, ne
tolimam, aktualiam mūsų istori
jos tarpsniui”.

Aleksandras Radžius, poetas 
ir mokytojas, š. m. kovo 23 d. 
miręs Baltimorėje ir ten palaido
tas kovo 27 d., pasižymėjo dan
gaus erdvių poezija. Jo kūrybinį 
palikimą sudaro šeši rinkiniai - 
“Paukščių takas” (1961), “Baltas 
mėnulio miestas” (1975), “Pri
imk mane, mėnuli” (1980), “Ke
liaujame su mėnuliu” (1991), 
“Ruduo mėnulyje” (1994) ir 
“Kryžių kalnas” (1995). Velionis 
yra gimęs 1915 m. lapkričio 10 d. 
Rusijos Smolenske, augęs Lietu
voje. Ten jis 1936 m. baigė Telšių 
gimnaziją, 1936-38 m. studijavo 
ekonomiką Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto teisių fakulte
te. Velionis dirbo su skautais po
karinės Vokietijos DP Kempteno 
stovykloje ir buvo Kempteno lie
tuvių gimnazijos mokytojas, sto
vyklos valdybos vicepirmininkas 
bei kultūrinių reikalų vadovas. 
1950 m. atvykęs į JAV, įsikūrė 
Baltimorėje ir vėl iki 1956 m. tę
sė pedagoginį mokytojo bei ve
dėjo darbą Baltimorės lietuvių 
šeštadienio mokykloje. Paskuti
niame poezijos rinkinyje A. Ra- 
džiaus žvilgsnis iš mėnulio buvo 
grįžęs į Lietuvą ir jos Kryžių kal
ną Meškuičiuose. Deja, Baltimo
rės lietuvių pensininkų klubo su
rengtose A. Radžiaus “Kryžių 
kalno” sutiktuvėse jis jau nega
lėjo dalyvauti dėl sunkios ligos. 
“Draugo” kultūriniame priede 
kovo 30 d. Jono Kardoko pa
skelbtas sutiktuvių aprašymas ta
po jautriu nekrologu dangaus 
erdvių poetui Aleksandrai Ra
džiui, “Kryžių kalno” autoriui.

Balys Gaidžiūnas, agrono
mas, žurnalistas, poetas ir politi
kas, 1994 m. iš JAV Klivlando 
grįžęs Lietuvon, mirė Vilniuje 
balandžio 7 d. Velionis buvo pa
šarvotas Laidotuvių rūmuose 
Vilniuje, atlydėtas Kaunan ir 
palaidotas Karmėlavos kapinėse 
balandžio 11 d. po Mišių Kauno 
karmelitų šventovėje. Jis gimė 
1911 m. lapkričio 25 d. Daude- 
riuose prie Baisogalos, dabarti
niame Kėdainių rajone. 1931 m. 
velionis baigė Kėdainių gimna
ziją, 1935 m. - Lietuvos žemės 
ūkio akademiją Dotnuvoje, 
reikšdamasis tautininkų veikloje. 
Sovietų ir vokiečių okupacijos 
metais įsijungė politinėn pogrin
džio veiklon. Velioniui netgi te
ko būti VLIKo vicepirmininku. 
1944 m. pradžioje buvo suimtas 
vokiečių ir iki karo pabaigos ka
lintas Vokietijos kalėjimuose. 
Pokarinėje Vokietijoje 1945-49 
m. velionis buvo VLIKo ir vyk
domosios tarybos narys, tauti
ninkų veiklos organizatorius ir 
Lietuvių tautinio sąjūdžio pirmi
ninkas. Atvykęs į JAV 1949 m. 
gruodžio 1 d., įsikūrė Klivlande, 
ten pradėjęs dirbti “Dirvos” 
redakcijoje, organizuoti “Vilties” 
draugiją. “Dirvą” redagavo 1952- 
62 m. ir jau ruošdamasis grįžti 
atgimstančion Lietuvon. Kūrybi
nį velionies palikimą sudaro 
eilėraščių rinkiniai ir atsiminimų 
knygos: “Jaunystė arimuose” 
(1936), “Žaliuojanti žemė” (1937), 
“Rūpesčių dienos” (1946), “Pake
liui į mirtį” (1948), “Vieneri metai 
ir viena savaitė” (1950), “Ir sau
lėtos, ir rūsčios dienos” (1986).

Tytuvėnų centrinėje aikštėje, 
Kelmės rajono miestelyje, buvo 
atidengtas iš bronzos išlietas ir 
ant marmuro pastatytas Maironio 
biustas. Šia proga Mišias Tytuvė
nų šventovėje atnašavo Šiluvos 
šventovės altarista kun. E. Simaš- 
ka, buvęs Maironio mokinys. 
Maironio biustą sukūrė tautodai
lininkas R. Verbickas ir skulpto
rius D. Lukoševičius.

Vilniaus Šv. Kazimiero šven
tovėje kovo 23 d. įvyko konferen
cija "Vilniaus jėzuitų gimnazijai - 
425 metai”. Jėzuitų provinciolas 
kun. dr. Jonas Boruta, SJ, kalbėjo 
apie vienuolynų įnašą į Europos 
švietimą ir kultūrą, Vytautas Bo
gušis - apie Vilniaus jėzuitų kole
gijos įsikūrimą. Vilniaus pedago
ginio universiteto katedros vedėja 
docentė Alma Stasiulevičiūtė 
skaitė pranešimą “Tėvų, mokinių 
ir mokytojų bendrakeleivystė”. 
Vilniaus jėzuitų kolegija, įsteigta 
1570 m., veikė prie Šv. Kazimiero 
šventovės ir vienuolyno, kur da
bar yra 1922 m. atnaujintos Vil
niaus jėzuitų gimnazijos pastatai.

Fotomenininko Antano Sut
kaus nuotraukų parodą Panevė
žyje surengė “Algimanto galeri
ja”. Jai buvo panaudota aštuo
niolika nuotraukų, darytų prieš 
tris dešimtmečius, kai Lietuva 
gyveno sovietmečio dienas. Tose 
senose nuotraukose įamžintas 
Lietuvos kaimas, jo vaikai ir 
žmonės. “Lietuvos ryto” atstovė 
Limina Glodienė, parodos atida
ryme turėjusi pokalbį su A Sut
kumi apie tas sovietinio laiko
tarpio nuotraukas, cituoja jo at
sakymą: “Aš idealizuoju ne tą 
laikmetį, kuris praėjo, o tą laiką, 
kurį gyvenau. Manęs, gimusio 
nepriklausomos Lietuvos kaime, 
jokie sovietai negalėjo pakeisti...”

XIV-sis tarptautinis religi
nės muzikos festivalis, susietas 
su Velykų šventėmis, įvyko Šiau
liuose, Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje, balandžio 8-14 d.d. 
“Lietuvos aido” atstovo Leono 
Peleckio-Kaktavičiaus praneši
mu, jame turėjo dalyvauti apie 
tris šimtus atlikėjų iš Lietuvos, 
Latvijos, Vokietijos, Švedijos ir 
Gudijos. Rengėjų komiteto va
dovas Sigitas Vaičiulionis tikėjo
si, kad jie visi bus profesionalai. 
Programon pirmą kartą Lietuvo
je buvo įtrauktas švedų kompo
zitoriaus J. H. Romano kūrinys 
“Te Deum”, atliekamas šiaulie
čių kamerinio choro “Polifonija”. 
Pirmą kartą Lietuvoje turėjo 
skambėti ir vengrų klasiko F. 
Liszto (1811-1886) prieš 120 me
tų sukurta oratorija “Kristus”. Ją 
koncertui buvo paruošę lietuviai 
solistai A. Krikščiūnaitė, L. Jo
nutytė, A. Rubežius ir J. Misiūra. 
Pusantro šimto giesmininkų tu
rintį tarptautinį jungtinį chorą 
sudarė Lietuvos “Polifonija”, 
Latvijos “Muklajs”, vilniečių vyrų 
kamerinė grupė, Šiaulių peda
goginio instituto merginų chorai 
“Littera” ir “Cantus”. Į beveik 
šimtą instrumentalistų turintį 
tarptautinį simfoninį orkestrą įsi
jungė Lietuvos, Šiaulių, Gudijos 
kameriniai orkestrai ir Vilniaus 
pučiamųjų instramentij grupė. 
Dirigentu buvo pakviestas švedas 
P. Borinas. Įėjimas į visus religi
nės muzikos tarptautinio festiva
lio koncertus buvo nemokamas.

1236 m. įvykusį Saulės mūšį 
ruošiamasi įamžinti konkursą lai
mėjusiu architektės Virginijos 
Taujanskienės projektu. “Lietu
vos ryto” atstovės Laimos Pelec- 
kienės pranešimu, tas mūšis prieš 
760 metų įvyko Joniškio rajono 
Jauniūnų kaime, kur Tautinio 
upelis įteka į Mūšą. Jame pirmąją 
reikšmingą pergalę prieš kalavi
juočius pasiekė lietuvių ir žemai
čių pulkai. Apie konkursą laimė
jusį paminklinį projektą žurnalis
tė L. Peleckienė rašo: “V. Tau
janskienės siūlomą Saulės mūšio 
pergalės įamžinimo idėją sudaro 
dvi savarankiškos dalys. Pirmoji 
būtų simbolinė - maždaug vieno 
hektaro plote įrengtas memoriali
nis parkas prie senojo kelio Ber- 
lynas-Ryga. Žemesniojoje teraso
je būtų ceremonijų aikštė su at
minimo simboliu bei aukuru, o ją 
juostų dvidešimt keturios eglės, 
simbolizuojančios laukiančias 
motinas, žmonas. Tai atitiktų, pa
sak idėjos autorės, ir parodos 
ciklą, mūšio laiką. Aukštesniojoje 
terasoje griežta tvarka susodinti 
kaštonai - svetimi lietuviams me
džiai - simbolizuotų kalavijuo
čius. Ąžuolų, klevų, uosių ir ber
žų grupės primintų lietuvių pul
kus”. V. Kst.
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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.; šešta
dieniais nuo 9 v,r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

R IS I K E LI VIO 
'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
— 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8' 

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind....................4.25%
180-364 d. term.lnd...................4.25%
1 metų term. Indėlius................4.25%
2 metų term. Indėlius................4.75%
3 metų term. Indėlius................5.50%
4 metų term. Indėlius................5.75%
5 metų term. Indėlius................6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.............4.00%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
2 metų GlC-met. palūk.............. 5.00%
3 metų GlC-met. palūk.............. 5.75%
4 metų GlC-met. palūk.............. 6.00%
5 metų GlC-met. palūk.............. 6.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP...............3.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd...... 4.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd...... 5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd...... 5.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd...... 6.00%
RRSP Ir RR1F-5 m.term.lnd...... 6.50%
Taupomąją sąskaitą................ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 4.00%
Kasd. pal. čelklų sąsk.lkl..........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................3.25%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas

nuo....................... 7.75%
Sutarties
paskolas

nuo....................... 7.75%

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų..................6.50%
2 metų..................6.75%
3 metų................. 7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų....... 6.90%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
klų ir taupymo sąskaitas

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

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

r\\/i ELECTRICAL 
D V L ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS « ELEKTRINES PLYTELES 

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

LEDAS 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. 416-370-3539Toror»te
(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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

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

W ' 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

SOLD [H_______

TED STANDUS

Grigiškės ežeras netoli Kauno. Patenkintas meškeriotojas grįžta namo
Nuotr. Pauliaus Klimo

Kaip pirkti ir ką valgyti?
Kanadoje yra 30000 maisto 

krautuvių. Jas aplanko 18 milj. pir
kėjų kiekvieną savaitę. “The To
ronto Star” korespondentas David 
Graham paskelbė viso puslapio pa
sikalbėjimą su dietos specialiste 
Zita Bersėnaite-Cers iš Hamiltono 
apie maisto pramonę. Zita aiškina, 
kad svarbu susipažinti su maisto 
produktais ir pirkti tik maistin
guosius.

Pasirinkimas yra įvairus ir di
delis. Paprastai įpakavimai teikia 
apie produktus informaciją. Bet 
kartais ji būna neišsami, net klaidi
nanti. Ypač patartina saugotis vad. 
“specials” ir kainos, ir kokybės at- 
žilgiu. Pirkėjams nuolat primena
ma dieta, riebalai ir pluošto (fibre) 
svarba. Z. Bersėnaitė, būdama pro
fesionali specialistė, pataria ne
pirkti, kai esi alkanas ar pavargęs. 
Taip pat - nepagailėti laiko susipa
žinti su teikiama informacija. Pvz. 
paveikslas vaizduoja uogas, kai tuo 
tarpu aprašyme visai kitas pakaita
las, kaip “devintas vanduo nuo ki
sieliaus”. Didesnis įpakavimas ne
rodo, kad produktas pigesnis ar ge
resnis. Kadangi maisto pramonėje 
vyksta aštri ir didžiulė konkurenci
ja, tai reikia bandyti palyginti pro
dukto sudėtį tarp skirtingų gamin
tojų. Apskirtai Kanados maisto 
pramonė laikosi aukšto lygio, ir ži

nančiam pirkėjui yra didžiulis pasi
rinkimas. Maistas teikia kūnui 
sveikatą. Todėl visada patartina 
pirkti pigesnį kostiumą ir branges
nį kepsnį, o ne atvirkščiai.

Tais pačiais maisto klausimais 
ilgoką pasikalbėjimą su Zita rodė 
ir Toronto TV 9 kanalas.

Pasikalbėjimas baigiamas 10 
nurodymų: 1. Žinok produkto kai
ną, pardavimo pasiūlos vertę. Ne 
visuomet žinomų firmų prekės 
brangesnės. 2. Nemesk “flyers” į 
šiukšlių dėžę, o perskaityk! Nau
dok kuponus. 3. Eik pirkti su pre
kių sąrašu. Nepasiduok pirkimo 
akstinui. 4. Pirk būdamas vienas ir 
nealkanas ar pavargęs. Skrandis 
daro įtaką. 5. Pirkdamas naudok 
vieneto vertės matą. Turėk po ran
ka kalkulatorių. 6. Patikrink pro
duktų sudėtį. Sąrašas daromas pa
gal svorį. 7. Tikrink, kad siūlomų 
dydžių produktai atitiktų tikrovę. 
8. Nebūtinai aiškiai lentynose ma
tomos prekės geresnės, žiūrėk ir į 
apatinę prekių eilę. 9. Gerai pa
žink daržovių ir vaisių sudėtį dėžu
tėse. Nepirk sulankstytų ar išpūstų 
dėžučių, gali būti oro. Pagaliau 
Bersėnaitė pataria pirkti maistą, o 
ne maistingas medžiagas ir laikan
tis dietos pusiausvyros.

St. Dargis

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$72 - V. Gustainienė; $50 - T. 

Kaminskas, Z. Mažonas; $22 - V. 
Kubilius; $20 - J. Gataveckas; $17 
- V. Leveris, R. Nixon, M. Grinius, 
E. Kvedarienė, V.T. Gražulis, U. 
Andriulevičienė, V. Stropus; $12 -
J. Cibulskis; $10 - C. Heffner, M. 
Trumpauskas, S. Balsevičius, A. Jo
nelis; $7 - P. Gabrėnas, J. Vaičys; 
$5 - I. Gabalis, J. Buškevičius; $3 -
K. Gaputis; $2 - J. Vasiliauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:

$53 - W. Lackus; $50 - J. Le- 
lis, R. Dirvelis, S. Gaidauskas, J. 
Lasys-Kuras, A. Saplys, D. Vasys, 
B. Zabulionis, L. Stosiūnas, I. Bu
melis, J. Girdauskas, V. Keturakis, 
V. Kiškūnas, D. Styra, V. Tarvydas, 
H.V. Vaitaitis, S. Wicks, A. Kuolas,

E. Dainius, S. Dargis, S. Martinai
tienė, J. Žadeikis, V. Kubilius, V. 
Liesunaitis, I. Mališka, V. Narušis, 
G. Sirutis, V. Paulionis, A. Simana
vičius. A. Usvaltas, J. D. Valaitis, 
A. Ziobakas, A. Astrauskas, J. 
Čialka, A. Bliūdžius, H. Ilginnis, C. 
Psezdzieckis, A. Staškevičius, E. 
Undraitienė, Z. Vainauskas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - K. Dulevičius; $67 - V. Bal
sienė; $65 - S. Jatis; $62 - A. Ku
dirka; $60 - P. Janulis, B. Jackevičius,
F. Galdikas, A. Aschenbrenner.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir 
visiems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą, prideda ir auką.

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!

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę, visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

RE/MAX West Realty Inc.
1678 Bloor Street West, Toronto , Ontario M6P 1A9 

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)
tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231 -4937, 

nešiojamas tel. 416 802-1029 FAX 41 6 769-1524

DAIVA 
DALINDA, 
BBA, Broker 

Exnect Tel. 416 231-5000 
theoest FAX 416 233.2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

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

l Sportas Į
Veiklos žinios
Pasaulio ledo ritulio pirmeny

bės Lietuvoje. Kovo mėn. 25-31 
d.d. Kaune ir Elektrėnuose buvo 
pravestos D klasės pasaulio pirme
nybės. Dalyvavo 8 šalių rinktinės, 
kurios rungtyniavo dviejose pogru- 
pėse. B pogrupėje žaidė Lietuva, Iz
raelis, Belgija ir Bulgarija. Lietuvos 
rinktinė buvo sudaryta iš Elektrėnų 
“Energijos” ledo ritulininkų, kurie 
šiose pirmenybėse rimto pasiprieši
nimo nesusilaukė. Pogrupės varžy
bose Lietuva įveikė Belgiją 11:2, 
Izraelį 7:2 ir Bulgariją 3:0. Baigmi
niuose žaidimuose Lietuva įveikusi 
Ispaniją 11:1 ir Jugoslaviją 3:1, 
tapdama pirmenybių laimėtoja. Po 
šio laimėjimo Lietuva kitais metais 
varžysis C klasėje. Dainius Bauba 
buvo išrinktas geriausiu pirmenybių 
žaidėju.

Bostono maratone 10 lietuvių
Šių metų tradiciniame Bostono 

maratone bėgo 39.000 bėgikų, jų 
tarpe 10 lietuvių iš Lietuvos ir išei
vijos. Šių metų maratone geriausiai 
pasirodė vilniečiai S. Statkuvienė ir 
R. Sausaitis. S. Statkuvienė moterų 

' bėgime buvo 14-ta 2:36:42 ir R.
Sausaitis vyrų grupėje atbėgo 33- 
čias 2:20:11, o Masters grupėje 
buvo 3-čias. Torontietis R. Garba- 
liauskas maratoną įveikė per 3:11: 
48. Bėgimo laikas dar bus tikrina- 
ms, nes dėl didelio bėgikų skaičiaus 
ne visi bėgikai pradėjo kartu bėgti.

Lietuvos rankininkės paskuti
nėse atrankos rungtynėse nugalėjo 
Ispaniją 20:16 ir užsitikrino kelionę 
į Europos rankinio pirmenybes, ku
rios vyks gruodžio 6-15 d.d. Danijo
je. Lietuva turi nemažai gerų 
rankininkių, deja, kelios iš jų žai
džia jau Austrijoje ir Vokietijoje. A.S.

Ką sakė treneriai?
“TŽ” bendradarbis Kazys Ba

ronas, po Lietuvai nesėkmingų Eu
ropos jaunių krepšinio žaidynių 
Vokietijos Mannheime, rašo apie 
susitikimą su mūsų rinktinės va
dovais. RED.

Pasikalbėjau taip pat su Lietu
vos jaunių rinktinės treneriu M. 
Dėdeliu: “Kada perėmėte trenerio 
pareigas?” “Neseniai, tik praeitų 
metų gruodžio mėn.” “ Ar atvyko 
visi geriausi Lietuvos jauniai?” 
“Ne, atskridome be dviejų geriau
sių žaidėjų”. “Kiek laiko turėjote 
pasiruošimui?” “ Tik tris dienas”. 
“Kodėl tiek mažai?” “Tai finansinis 
klausimas”. Artimiausios Lietuvos 
jaunių rungtynės?” Balandžio mėn. 
24-26 d.d. Vilniuje. Pakviesti yra 
Leningradas, Minskas, “Marčiulio
nio mokykla” ir kt. “Lietuvos jau
nių ateitis?” M. Dėdelio atsaky
mas: “Be didesnių prosvaiščių”.

Kreipiausi į M. Paulauską: 
“Modestai, esame pažįstami dar iš 
sovietinių laikų. Kai Mannheimo 
žaidynėse buvai trenerio padėjėju 
Sov. Sąjungos jaunių rinktinei, ką 
veiki dabar?”. “Treniruoju Joniškio 
klubą. Žaidžiame LKL “A” klasėje 
ir užimame ketvirtą vietą. Penketu
ką sudaro tik joniškiečiai”. “Ar Lie
tuvos krepšinio lyga yra aukštesnio 
lygio už sovietinių laikų”. “Be jokių 
abejonių, kad lygis yra aukštesnis”. 
“Ar pavyks Lietuvos rinktinei 
dalyvauti 1997 m. Europos pirme
nybėse” Juk šiuo metu savo grupėje 
po Prancūzijos ir Belgijos Lietuva 
užima tik trečią vietą?” “Lietuva 
turėtų patekti į pirmenybes”. “Ar 
yra medalio viltis Atlantos žaidynė
se?” “Sunkiai, prisimenant A. Sa
bonio ir Š. Marčiulionio metus. Ta
čiau tikėkime”.

K. Baronas, Vokietija.

MOKA:
4.00% už 30-89 dienų term. Indėlius
4.25% už 90-179 dienų term. Indėlius
4.25% už 180-364 dienų term. Indėlius
4.25% už 1 m. term. Indėlius
4.75% už 2 m. term. Indėlius
5.50% už 3 m. term. Indėlius
5.75% už 4 m. term. Indėlius
6.25% už 5 m. term. Indėlius
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC Invest, pažym.
5.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
5.75% už 3 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 4 m. GIC Invest, pažym.
6.50% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
6.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.50% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
4.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
3.25% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... 6.50%
2 metų.................... 6.75%
3 metų.................... 7.25%
4 metų.................... 7.50%
5 metų.................... 7.75%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 6.90%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Kiti patarnavimai

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santau
pų dydi 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 (mort
gage) drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame 
pinigus (Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., 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

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. 416 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto, OnL
Savininkas Jurgis Kuliešius

psAMocrĮM- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

' meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

A M T A M A c tel. 416 236-6000 ANTANAS 1
GENYS pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

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

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

Visos paslaugos atsikviečianf Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės 
dienomis, išskyrus trečiadienius. PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į 
RANKAS PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

Pranešu savo klientams, kad nuo gegužės 1 d. visas kelionių paslaugas teiksiu iš QUEEN 
TRAVEL INTERNATIONAL įstaigos, 133 Roncesvales Avenue, Toronte, telefonas 416 531-4800. 
Ši, milijoninės apyvartos firma naudojasi paskutiniausiomis elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai 
rišančiomis su visomis oro linijomis, kartu ir LIETUVOS AVIALINIJA LAL. Sudarytos palankiausios 
sutartys, duodančios geriausias bilietų kainas ne vien tik j Lietuvą, bet ir į kitus, Kanados, Amerikos 
ir Europos oro linijų aptarnaujamus, kraštus. Mane čia rasit trečiadienias, tarp 11 v.r. ir 6 v.v. 
(11:00 AM - 6:00 PM). Noriu priminti, kad keliones daugiausia sutvarkau pasikalbėjus telefonu,- 
atvykti Jums pas mane nėra būtina. Klientus iš kitų vietovių taip aptarnauju, tad ir torontiečiai tuo 
gali pasinaudoti. Reikalingi patarnavimų kitomis savaitės dienomis galit paskambint, palikti savo 
pavardę ir telefono numerį, o aš Jums tuoj pat atskambinsiu.

Šiuo metu ypatingai geromis kainomis parduodu skrydžius į Lietuvą per Paryžių, Londoną 
ar Frankfurtą, pasinaudodamas bendra tarp AIR CANADA ir LIETUVOS AVIALINIJOS sudaryta 
sutartimi. Šiomis nupigintomis kelionėmis gali pasinaudoti ne tik iš Toronto skrendantieji keleiviai, 
bet ir iš Halifakso, Otavos, Montrealio, Edmontono, Kalgario ir Vankuverio. Skambinkit - nustebsit.

Mūsų MEDELIS CONSULTING firma, patarnaujanti visais su Lietuva susijusiais reikalais, dar 
vis Ošavoje. Susirišti čia galit nesvarbu kokiu dienos ar vakaro metu.

Laukiam! Stefa ir Algis Medeliai



SKAITYTOJAI PASISAKO
KAS PRANO - PRANUI, O KAS 
KAZIMIERO - KAZIMIERUI

Jau senokai buvau pasiuntusi 
šiuos žodžius “Dienovidžiui” Lietu
voje, nes yra įprasta į rašinius atsi
liepti tame laikraštyje, kuriame jie 
buvo pasirodę. Deja, mano laiškas 
pakeliui dingo ir Vilniaus nepa
siekė. Tad dabar prašysiu “Tėviškės 
žiburius” paskolinti man savo 
skiltis.

Norėčiau patikslinti vieną saki
nį Elenos Sliesoriūnienės straipsny
je apie Mariją Andziulytę-Ruginie- 
nę (“Dienovidis”, 1995.IX.15), ku
riame paminėta, kad K. Žitkus yra 
“populiarios dainos ‘Tau, sesute, 
aukso žiedas, o man kardas prie ša
lies’ teksto autorius”.

Iš tikro žodžius šiai dainai su
kūrė Pranas Lembertas (1897- 
1967). Eilėraštis pirmą kartą buvo 
paskelbtas “Iliustruotoje Lietuvo
je” (1927), o vėliau išspausdintas 
Prano Lemberto rinkinyje “Saulė
tekiai” (1935). Sutelktinė poeto 
knyga, išleista po jo mirties, netgi 
buvo pavadinta “Tau, sesute” 
(1969). Be to, ir pats tekstas skam
ba truputį kitaip:
Tau, sesute, puikios gėlės, 
Man gi kardas prie šalies.

O dabar, atidavę tai, kas cieso
riaus ciesoriui, nepamirškime ir 
kun. Kazimiero Žitkaus, kuris taip
gi sukūrė eilėraštį, tapusį plačiai 
pasklidusia daina:
Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku.

Kun. Kazimieras Žitkus (Žit
kevičius) yra ir pavasarininkų him
no autorius, poetinei kūrybai var
tojęs Vinco Stonio slapyvardį.

(Jis sutuokė mano Tėvelius, 
tad mes kartais jį aplankydavom - 
obuoliais ir ąžuolų rasa kvepiančioj 
buveinėj).

Birutė Pūkelevičiūtė, Florida
SKAITAU IR SUSIMĄSTAU
Labai malonu gauti Jūsų 

laikraštį “TŽ”. Skaitau ir kitiem 
tremtiniam tikintiesiem duodu 
pasiskaityti. Tegul visi sužino, kas 
darosi visame pasaulyje. Dažnai 
susimąstau, ir ašara išrieda, kai 
atskleidžiate visas negeroves apie 
mūsų brangią tėvynę Lietuvą - 
Marijos žemę.

Man labai skausmingos 1947- 
jų metų kovo 25-30 dienos: mačiau 
iškankintus partizanų lavonus (12 
tokių). Skaudi toji data. Man buvo 
tada 16 metų. Nemažiau skaudūs 
man 1949 metai, kai patekau į

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)

Mus, lietuvius, visi keliai veda į Lietuvą, 
ir, he abejo, geriausius kelius, kainas, 
patarnavimą bei skridimus siūlo 

mūsą lietuviškas kelionių biuras,\ 
veikiantis nuo 1978 m.

Vienintelis Kanadoje lietuviškas kelionių biuras 
kviečia keliauti kartu!

SKAMBINKITE TELEFONU 416 533-8443
JŪSŲ PATOGUMUI:
Skridimai į Lietuvą iš Toronto, Montrealio, Vankuverio, 
Edmontono, Kalgario ir kitų miestų su patikimais AC, LAL, 
LH, KLM, čekų, LOT, Finnair ir kitų bendrovių lėktuvais.

GARANTUOTOS GERIAUSIOS KAINOSI

Užsakantiems keliones kovo ir balandžio mėnesiais - 
VERTINGOS DOVANOS IR NUOLAIDOS!

Smulkesnių žinių teiraukitės tel: 416 533-8443
*■**★*★**★*******★********★***

* Mūsų kelionių biure galite įsigyti bilietus skridimams 
į visus pasaulio kraštus

* Sutvarkome iškvietimus
* Parūpiname vizas
* Parduodame pramogines keliones į šiltus kraštus
* Specializuojamės kelionėse laivais
Kviečiame naudotis mūsų lietuviško biuro paslaugomis!

Telefonas 416 533-8443,
FAX 416 533-6279

Dėl kelionių laivais skambinkite Audronei tel: 416 255-8473
1605 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

Kelionių verslo registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

Sibirą. Ten (Mongolijoje) tarp 
skausmų ir kančių liko palaidota 
mano jaunystė. Ačiū jums, broliai ir 
seserys, kad nepamirštate mūsų ir 
mūsų tėvynės.

V. Stelmokas, Garliava

NESENSTANTIS LAIKRAŠTIS
Leidžiant žiemos mėnesius 

Floridoj, lietuviška spauda kartais 
vėluoja ir laiku nepasirodo. Tačiau 
šį kartą paklydęs “Tėviškės žiburių” 
1996 m. sausio 2 d. nr. atkeliavo tik 
kovo 11-tąją. Tai rekordas. Norma
liai laikraštį gaunu po 5-6 dienų.

Pažiūrėjęs į datą, norėjau iš
mesti. Na, bet pažiūrėsiu dėl smal
sumo, gal kas įdomaus nutiko tuo 
laiku Toronte, ar koks pažįstamas 
iškeliavo į dausas, nes esu buvęs 
torontietis.

Mano nustebimui sausio 2 d. 
laikraštyje radau daug brandžių ir 
įdomių straipsnių, KURIE NEPASENO 
ir buvo su pasigėrėjimu perskaityti.

Kalbant apie mano pažįsta
mus, atrodo, kad jie dar tebetrepsi 
Toronto gatvėmis, nes jų pavardžių 
liūdesio skiltyje neužtikau.

Ant. E.Mičiūnas, 
Delray Beach, FL

LAISVĖS KOVOTOJAI
Vokiečių okupacijos metais 

Lietuvos pogrindyje veikė Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga (LLKS). 
Pokario metais iš Vokietijos pabė
gėlių stovyklų į JAV patekusi 
LLKS vadovybė 1983 m. Čikagoje 
išleido knygą “Laisvės besiekiant”. 
Norėta rinkti medžiagą ir antrajai 
LLKS istorijos knygai, bet kad ne
pakenktų bolševikiniame “rojuje” 
ištikusiems LLKS veikėjams ją 
skelbti (spausdinti) tik Lietuvai at
gavus nepriklausomybę. Tais pa
čiais sumetimais ir pirmojoje LLKS 
istorijos knygoje nebuvo skelbia
mos kai kurių veikėjų pavardės. 
Deja, jau ir pirmosios knygos įvade 
leidėjai abejojo, ar sparčiai retėjant 
buvusių veikėjų gretoms bebus įma
noma paruošti antrąją LLKS isto
rijos knygą. Ji ir nebebuvo ruošia
ma, nes pirmosios knygos spausdi
nimas irgi užsitęsė. 1995 m. JAV 
mirus pagrindiniam pirmosios kny
gos leidėjui, sudarytojui ir redakto
riui A. Vokietaičiui, sudaryti ir iš
leisti antrąją knygą nebeįmanoma.

Lietuvos knygnešio ir Lietuvos 
kraštotyros draugijų Kauno skyriai 
ėmėsi iniciatyvos antrąją LLKS is
torijos knygą “Laisvės besiekiant” 
išleisti Lietuvoje. Renkama me
džiaga, dokumentai, fotografijos, 
atsiminimai.

Kviečiami atsiliepti asmenys, 
kurie priklausė ar padėjo LLKS 
organizacijai, platindami “Apžval
gą”, “Laisvės kovotoją”, atsišauki
mus ir kitus leidinius, rinko aukas, 
ginklus, žinias arba kitaip rėmė 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 
veiklą. Kreiptis adresu: Juozas 
Grušys, Kraštotyros draugijos Kau
no skyrius, K. Donelaičio 13, Kau
nas 3000 (tel. 723750). Arba: Juo
zas Grušys, V. Krėvės pr. 18-48, 
Kaunas 3036 (tel. 792646).

Juozas Grušys, 
Lietuvos kraštotyros draugijos 

Kauno skyriaus pirmininkas

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

“TŽ" leidėjai

Torontiškis “Volungės” choras rengiasi savo sukaktuviniam 20 metų koncertui gegužės 11d. Dirigentė D.
VISKONTIENĖ, akompaniatorius - J. GOVĖDAS Nuotr. D. Blynaitės

LAIŠKAS BUVUSIAM
Humoreska

STEPONAS MILTENIS, 
Raseiniai

Prisimenu Fredai, kadaise 
mudu dirbome ne kokiais ten 
viršininkais, o su kastuvais? Tu 
buvai partinis, aš - ne. Kartą pri
ėjo prie manęs Lukošius, 
partsekretorius, ir ėmė į partiją 
kalbinti. Aš jau buvau lyg ir be
sutinkąs - gal, sakau, būdamas 
partijoje kokią šiltesnę vietelę 
gausiu - nebereikės kastuvu 
kirkuoti?...

Tiesa, tu, matyt, partiniu bu
vai iš idėjos: į šiltesnę vietelę ne- 
siveržei (o gal nedavė?) - kaip ir 
aš lingavai kastuvu.

Taigi, buvau besutinkąs stoti 
į partiją... Išgelbėjai...

- Joną - į komunistus? - nu
stebai. - Apkiaulins jis mūsų 
partiją - juk jo dėdė Amerikoje...

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jo balandžio 22 d., kai torontie
tis liberalų parlamentaras J. 
Nunziata, italų kilmės advoka
tas, nesilaikydamas partinės 
drausmės, balsavime įsijungė 
opozicijos pusėn. Tai buvo jo 
protestas dėl rinkėjams panai
kinti pažadėto, bet lig šiol nepa
naikinto GST mokesčio, nors 
tada nebuvo balsuojama tuo 
klausimu. Ministeris pirm. J. 
Chretienas reagavo karštai, J. 
Nunziatai įsakęs pereiti iš libe
ralų sekcijos parlamente kiton 
vieton, kuri rezervuota partijų 
neturintiems parlamento na
riams. Tai buvo staigus ir viešas 
J. Nunziatos pašalinimas iš libe
ralų partijos dėl partinės draus
mė pažeidimo balsavime. Netgi 
buvo pabrėžta, kad jis dabar jau 
negalės būti liberalų kandidatu 
Kanados parlamento rinkimuo
se. Su J. Nunziata ton vieton 
perėjo ir kitas liberalas D. 
Mills, pareiškęs norą būti nepri
klausomu liberalu.

Finansų ministeris P. Mar
tinas sekančią dieną pranešė 
parlamentarams, kad dėl GST 
mokesčio nepanaikinimo buvo 
padaryta klaida. Esą nuo 1997 
m. balandžio 1 d. ministerio 
pirm. J. Chretieno vyriausybė 
federacinį GST mokestį sujungs 
su provinciniu PST mokesčiu. 
Šiuo reikalu jau susitarta su 
New Brunswicko, Naujosios 
Škotijos ir Niufaundlandijos 
provincijomis. Bendram mokes
čiui įvesti šios trys mažos pro
vincijos gaus finansinę 961 
milijono dolerių paramą ketve
rius metus. Tas sujungtas ben
dras mokestis bus 15%, provin
cijoms paliekantis knygų, vaikų 
drabužių, plaukų kirpimo ir na
mų atnaujinimo mokesčius.

Ministeris pirm. J. Chre
tienas teisinosi, kad GST mo
kesčio panaikinimo nebuvo pa
žadėjęs, tik jo pakeitimus. Atro
do, kad jam teks atsisakyti savo

Juozas (Joseph)

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

Daugiau kaip 10 metų turintis pardavimo 
bei daugiau kaip 20 metų statybos ir re
monto patirtį. Mielai atsakysiu į namų pir
kimo, pardavimo ar remonto klausimus.

RF/MKK West Realty Inc.

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

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

Nemokamas namu įvertinimas

Partsekretorius klausiamai 
pažvelgė į mane. Aš, žinoma, pa
tvirtinau - negi aš, būsimas ko
munistas, galiu meluoti?...

Tuo mūsų pokalbis su Lu
košiumi ir pasibaigė - partijos 
nario bilietą bemačiau kaip savo 
ausis... Ir po šiai dienai kastuvu 
tebelinguoju...

O tau, Fredai, matyt, partiš
kumas padėjo iškilti... Kai tik pa
kvipo nepriklausomybe, tu vie
nas iš pirmųjų numetei partinį 
bilietą, įsijungei į Sąjūdį...

Paskui ilgam dingai iš mūsų 
padangės. Tik neseniai išgirdau, 
kad tu - Vilniuje, kad nebe su 
kastuvu linguoji, direktoriauji ar 
vedėjauji, kad kažkokiai naujai 
partijai priklausąs, esąs jos vei
kėjas (o gal ir vadovas?)...

rinkiminių pažadų “Raudono
sios knygelės” antrosios laidos. 
Mat jos pirmąją laidą reformi- 
ninkų atstovai parlamente jau 
mėto ant grindų, jos autorių 
pavadinę melagiu. Ministerio 
pirm. J. Chretieno pavaduotoja 
Sheila Copps, , rinkiminiame 
parlamento vajuje žadėjusi atsi
statydinti, jei nebus panaikintas 
GST mokestis, neastistatydino. 
Ji betgi prisipažįsta padarytą 
klaidą ir atsiprašo rinkėjus.

Italų kilmės John Nunzia- 
ta, ministerio pirm. J. Chretie
no pašalintas iš Kanados libera
lų partijos, galbūt dabar susido-

Aukos Kanados lietuvių bendruomenei
1996 metų Vasario 16-tosios proga KLB Londono, Windsoro, 
Montrealio, Hamiltono, Oakvillės ir Wasagos apylinkėse aukojo:

$300 - A. Vale; $250 - S. Da
lius, R. V. Dementavičius; $212 - 
Kanados lietuvių tautos fondas; 
$200 - Wasagos moterų būrelis, J. 
R. Žiūraitis, A. Z. Vaičeliūnas; 
$150 - V. Vaitkus; $100 - Bataitis,
A. Kanapka, S. Ignatavičius, E. J. 
Gudas, F. Arnold, P. Z. Linkevi
čius, A. Kupitis, kun. J. Staškevi
čius, L. Moorbly, H. Vaičeliūnas, 
G. J. Krištolaičiai, E. Legnikas, Alf. 
Pilipavičius, G. O. Melnykai; $75 - 
J. R. Piciniai; $70 - H. Z. Lapinas, 
J. E. Paunksnis, L. Urbonas; $65 - 
Č. Kuras.

$50 - J. J. Adomonis, P. Brikis, 
J. Dabkus. Z. Mališka. A. B. Vit
kus, K. Z. Beržanskas, B. J. Mažei
ka, D. Naikauskas, Br. Barisas, V. 
Augėnas, S. Jaškus, M. N. Jonušai- 
tis, V. Adomonis, V. Grabauskas, 
O. M. Krivickas, A. S. Kazlauskas,
B. Liškauskas, O. V. Pulkauninkas, 
L. Radzevičius, E. Sergautis, V. 
Kezys, kun. J. Liauba, P. Sakalas, J. 
G. Skaistys, K. K. Deksniai, M. Ge
gužis.

$40 - R. Bulovas, B. Staškevi
čius, V. Andriulionis, J. Statkevi- 
čius, E. Heikys, Č. Javas; $35 - S. 
Baršauskas; $30 - L. Balaišis, B. 
Naevs, L. Z. Mockai, V. Šaltmiras,

Taigi, Fredai, aš tau sko
lingas... Skolingas, kad išgelbėjai 
nuo tos raudonos knygelės. 
Turėdamas ją, aš, turbūt nebū
čiau sugebėjęs taip greitai iškeis
ti į kitokios spalvos bilietą... Dar 
ir bėdų būčiau turėjęs...

Taigi atsiliepk, buvęs partieti 
(atsiprašau: buvęs drauge), nu
rodyk savo adresą, ir aš pribūsiu 
pas tave - paūšime kaip anais 
laikais... Tiesa, apsieisime be to 
“rašaliuko”, be pakrūmių - 
užsuksime “Pas Juozapą” ar 
“Stiklius...” Draugas draugą ne
laimėje pažins ir prie alaus bo
kalo pavadins...

Tad laukiu laiško ir pasi
matymo...

Su pagarba! Jonas

P.S. “Rašalu” arba “raša
liuku” sovietmečiu buvo vadina
mi visokie pigūs spiritiniai vynai 
(“Vaisių vynas”, “Stalo vynas”, 
“Alro vynas” ir kt.) 

mės Ontario provincijos libera
lais. Mat jų vadovė Lynn Mc
Leod ruošiasi atsistatydinti. On
tario liberalams reikia drąsaus 
vyro kovai su Ontario konserva
torių premjero M. Harrio svei
ko proto revoliucijos taktika 
biudžetų deficitams pašalinti. 
Premjeras M. Harris nepritaria 
Kanados ministerio pirm. J. 
Chretieno ir jo finansų ministe
rio P. Martino pasiūlytam fede
racinio GST ir provincinio PST 
mokesčių sujungimui. Esą to
kiam sumanymui įgyvendinti 
reikėtų Ontario ir kitų dides
niųjų provincijų finansinės pa
ramos, kurios dabar jos jau ne
beturi, o savo biudžetinių defi
citų negali didinti. V. Kst.

V. Urbonas, M. Laurinavičius, B. 
Petrušaitis, E. Tribinavičius, V. Ba
risas, R. Dumčius, An. Taut- 
kevičius, Al. Tautkevičius, M. Kizis, 
J. P. Vegelis, L J. McKenna, J. M. 
Gimžauskai; $25 - A. Jonelis P. 
Šiulys, M. Bernotas, B. S. Kowbell, 
L. Leparskas, B. Balaišis, Z. Mis- 
tauskas, S. Naikauskas, E. K. Gu- 
dinskai, A. Lukos, J. Bajoraitis.

$20 - P. Adamonis, J. Blauz- 
džiūnas, A. Zepulis, B. Filipavičius, 
P. Girdžius, A. Gudas, VI. Janu
šauskas, V. Jakonis, M. Jurgutis, V. 
Jonynas, E. Kerbelis, A. Keblys, M. 
Makauskas, A. Morkūnas, V. Mar
kauskas, V. Pavilanis, J. S. Skučas, 
V. Pėteraitis, E. Povilaitis, V. Vi- 
liušis, E. Szewezuk, kun. K. Kakne
vičius, A. Grigas, V. Naruševičius, 
T. Rastapkevičienė, M. Keresevi- 
čius, B. Astrauskas, A. Babeckas,
O. Bliskis, E. V. Krikščiūnas, V. 
Kryžanauskas, J. Jonaitis, J. Lapa- 
vičius, J. Lenkaitis, L. Mačikūnas, 
A. Masionis, V. Pačkauskas, P. Pa- 
kalka, R. Stepulaitis, S. Vailokas, 
A. J. Vaškevičius, P. Žymantas, P. 
Eidukas, E. Pakauskas, S. Rakaus
kas, J. Barzaitis, B. Bagdonas, K. 
Juodviršis, L. Jakaitis, M. Žemec- 
kas, A. Grajauskas, S. Orvidienė, 
A. Erštikaitienė, B. G. Grajauskai,
P. Kanopa, J. L Jokubynai, J. Kazu- 
kauskas, J. Povilauskas, K. Meš
kauskas, J. Krasauskas

Visiems aukotojams nuošir
džiausias ačiū.

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

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

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

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Tel. I 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 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

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

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro 
---------------------------- :-------—------------- —-------------v5“

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 *

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

Tel. 416 240-0594
(24 valandas)

FAX 416 248-5922

B.Sc., LL.B.

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

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

-Praėjus} sekmadienį, balan
džio 28, šv. Jurgio šventės proga 
Toronto skautų “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai dalyvavo 9.30 
v.r. Mišiose su savo vėliavomis.

- Šią savaitę bus pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Šventoji valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo. Visi kviečiami da
lyvauti.

- Toronto vyrų choras “Aras” 
gegužės 5, ateinantį sekmadienį, 
giedos mūsų šventovėje per 11 v.r. 
Mišias.

- Anapilio knygyne gautas 
žurnalo “Laisvės kovų archyvas” 
nr. 16.

- Motinos dienos pietūs Ana
pilyje bus gegužės 12, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. Bilietai jau platinami 
sekmadieniais. Įėjimo bilietai su
augusiems - $15, jaunimui nuo 12 
iki 18 m. amžiaus - $10, vaikams 
nuo 7 iki 12 m. amžiaus - $8, o 
vaikučiams 6 m. amžiaus ir 
jaunesniems - nemokamai.

- Motinos dienos proga “Gin
taro” ansamblio nariai pardavinės 
rožes gegužės 12, sekmadienį, 
Anapilyje po Mišių.

- Mišios gegužės 5, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Eleną Sauno- 
rienę ir a.a. Antaniną Elijošienę, 
11 v.r. už parapiją; Wasagoje 2 
v.p.p. už a.a. Juzę, Praną Žaliaus
kus ir a.a. Oną Skukauskienę.

' Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, balandžio 28, 

popietėje dalyvavo 200 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė pik. Įeit. 
A. Jurkevičius, kpt. G. Macijaus
kas iš Kauno, kpt. R. Talkevičius iš 
Šiaulių ir K. Balaika iš Vilniaus. 
Pranešimus padarė ir su svečiais 
supažindino LN valdybos narys E. 
J. Steponas.

- Gegužės 12, sekmadienį, Ka
raliaus Mindaugo menėje įvyks 
tradiciniai Motinos dienos pietūs. 
Motinas sutiks su gėlėmis ir vynu 
bei pasveikins LN vyrų būrelio 
nariai.

- LN valdybos posėdis - ge
gužės 15, trečiadienį, 7 v.v.

- Velykinių pietų metu garbės 
konsulas H. Lapas ir ponia LN 
moterų būreliui paaukojo $30. 
Rengėjai dėkoja.

- Gegužės 8 d., 1 v.p.p. sekly
čioje šaukiamas LN ligonių lanky
tojų susirinkimas.

- LN valdybos komitetai: vi
suomeninės veiklos - pirm. L Po
cienė, nariai - R. Juodis, E. Ste
ponas, G. Ginčauškaitė, T. Sta- 
nulis, V. Drešeris; statybos ir re
monto - pirm. R. Juodis, nariai -
J. Slivinskas, L. Pocienė, E. Pa
mataitis, R. Paškauskas, K. Petry- 
la; Slaugos namų - pirm. J. V. 
Šimkus, nariai - J. Slivinskas, R. 
Juodis, V. Stanaitis; narių verba
vimo - pirm. R. Paškauskas; 
socialinių reikalų - pirm. E. Ste
ponas, narys - V. Lucas; švietimo 
fondo - pirm. G. Ginčauškaitė, na
riai - T. Stanulis, R. Juodis, E. 
Steponas, V. Drešeris, R. Paš
kauskas; bingo - pirm. E. Pama
taitis, nariai - K. Petryla, J. Sli
vinskas, R. Juodis; kazino - pirm.
K. Petryla, nariai - E. Pamataitis, 
R. Juodis, A. Dargytė-Byszkievvicz, 
V. Drešeris, R. Paškauskas; “Lo
kio” - pirm. V. Drešeris, nariai - 
K. Petryla, R. Juodis, E. Steponas; 
salių nuomojimo - pirm. R. Juodis, 
nariai - E. Steponas, K. Petryla, G. 
Ginčauškaitė, V. Drešeris.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - F. M. Žymantai.

Plokščių parapijai Lie
tuvoje aukojo: $677.50 - G. 
Sprainaitienė (a.a. Antano 
Sprainaičio atminimui).

A. a. Mlari.jos Šetkuvienės 
atminimui Marija Miceikienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Kazimiero Čepaičio 
atminimui Alfredas ir Vanda 
Kupičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Stasio Rakščių atmi
nimui, užjausdami žmoną Sofiją 
ir visus artimuosius, Angelė Le- 
šinskienė, Aušra ir Henry Trus- 
sow Anapilio keltuvo vajui au
kojo $20.

A. a. Elenos Vaštokienės at
minimui 1996 m. Lietuvos seimo 
rinkimų vajui (Tėvynės s-gai) au
kojo: $100 - M. Juozaitienė; $50 - 
M. Regina; $25 - T. Stanulis; $20 
- B.V. Biretos, E. Čuplinskas, dr. 
P. Lukoševičius, A. Pacevičius, J. 
Staškevičius; $15 - V. Melnykas; 
$10 - V. Siminkevičienė, V. Sku- 
kauskas.

CANDLELIGHT CATERING
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinant 
gėles. Skambinti tel. 410 622-9753 
Joanai Bubulienei.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Balandžio 28 d. įvyko KL- 

KM dr-jos Prisikėlimo parapijos 
skyriaus susirinkimas. Pirm. Irena 
Vibrienė apžvelgė nuveiktus dar
bus. Po pirmininkės pranešimo 
kun. J. Sasnauskas, OFM, kalbėjo 
apie krikščionių tarpusavio santy
kius.

- Balandžio 26 d. Santuokos 
sakramentą priėmė Elena Liorma- 
nienė ir Mykolas Zabulionis.

- Balandžio 29 d. Šv. Jono lie
tuvių kapinėse palaidotas a.a. Ka
zimieras Čepaitis, sulaukęs 75 me
tų; balandžio 26 d. - a.a. Titas 
Valentas, 93 m. amžiaus.

- Gegužinių pamaldų tvarka: 
šiokiadieniais - 7 v.v., šeštadieniais 
- po 9 v.r. Mišių, sekmadieniais - 
po 11.30 v.r. Mišių. Per pamaldas 
prieš litaniją bus skaitomos ištrau
kos iš popiežiaus enciklikų ar ati
tinkamų Kat. Bendrijos dokumentų.

- Gegužės 3, pirmasis mėnesio 
penktadienis. Vakare po gegužinių 
pamaldų 7.30 v. aukojamos Mišios 
ir garbinamas Švč. Sakramentas. 
Seneliai ir ligoniai lankomi na
muose bei prieglaudose ir aprūpi
nami sakramentais iš anksto susi
tarus su parapijos kunigais. Gegu
žės 4 - pirmasis mėnesio šešta
dienis. “Gyvojo Rožinio” dr-jos 
nariai dalyvauja Mišiose 11 v.r. Po 
pietų 5.30 v. pamaldos vyks pensi
ninkų namuose (“Vilnius Manor”).

- Naujai išrinkti ar perrinkti 
tarybos nariai: R. Barakauskas, B. 
Čepaitienė, J. Čuplinskienė, R. 
Grybienė, R. Jaglowitz, J. Kriš- 
čiūnienė, L. Kuliavienė, V. Kulnys, 
Br. Mackevičius, A. Nausėdas, V. 
Pabrėžienė, V. Šiaučiulienė, Vyt. 
Tamulaitis, Vyt. Taseckas ir J. Vin- 
gelienė.

- Šį sekmadienį, gegužės 5, 
per 10.15 v.r. Mišias penkiolika pa
rapijos vaikučių priims Pirmąją 
Komuniją.

- Šį trečiadienį ir ketvirtadienį 
(gegužės 1-2 d.d.) įvyks vartotų 
daiktų bei drabužių išpardavimas.

- Mišios gegužės 5, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Va- 
serį; 9.15 v.r. už a.a. Joną Gegužį; 
10.15 v.r. Motinos dienos novena, 
už a.a. Tadą Krasauską ir a.a. Ma- 
žulaičių šeimos mirusius; 11.30 - 
už parapiją ir visus parapijiečius.

A. a. Kazimieras Čepaitis, 
75 m. amžiaus, neilgai sirgęs, 
mirė savo namuose balandžio 
25 d. Gausių torontiečių bei ki
tų vietovių draugų ir pažįstamų 
palydėtas, palaidotas iš Toronto 
Prisikėlimo šventovės Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
Ont., balandžio 29 d. Paliko 
žmoną Birutę, dukteris Rūtą 
Rygelienę ir Giedrę, vaikaičius 
bei kitus artimuosius.

Velionis daugeliui buvo ži
nomas lietuviškoje veikloje - 
talkino “Tėviškės žiburiams”, 
kurį laiką ėjo Kanados lietuvių 
fondo iždininko pareigas, buvo 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo valdyboje, rėmė 
jaunimo organizacijas, spaudą, 
aktyviai dalyvaudavo renginiuo
se, savo žiniomis bei patyrimu 
knygvedybos srityje talkino ne 
vienai lietuvių įstaigai.

Kanados lietuvių muzie- 
jaus-archyvo išlaikymui $1000 
aukojo Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas. Už para
mą labai dėkoja vedėja.

“Tėviškės žiburiams” auko
jo $100 - P. R. Kūrai; $50 - 
Emilija Lorencienė. Leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja.

Toronto pensininkų klubo 
(Vilnius Manor) mezgėjų būre
lis KLB veiklai paremti aukojo 
$100. Valdyba nuoširdžiai dė
koja.

A. a. Magdalenos Pargauskie- 
nės atminimui Lietuvos vargšams 
(“Caritas”) aukojo: $20 - P. T. 
Pargauskai, L. H. Sukauskai; $10 
- A. V. Dubickai, A. G. Valiūnai, 
V. P. Dalindos, B. T. Stanuliai, R. 
D. Puteriai, M. Daukšienė, B. D. 
Vaidilos, A. R. Sapliai; $5 - V. 
Lėverienė. “Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje” aukojo: $50 - Juozas 
Pargauskas ir šeima, Alfa Pargaus- 
kas ir šeima (JAV); $20 - L V. 
Biskiai, A. S. Dubickai, T. P. 
Pargauskai, A. N. Benotai, A. V. 
Bajorinai, V. O. Narušiai, K. J. 
Batūros, B. G. Čižikai, Salomėja 
Pargauskienė, D. R. Keršiai; $15 - 
P. J. Pargauskai; $10 - B. Mazi- 
liauskienė, M. Genčiuvienė, A. V. 
Dubickai, O. J. Kirvaičiai, J. Bu- 
bulienė, B. J. Tamulioniai, R. D. 
Puteriai, K. A. Pajaujai, M. Rusi
nas, A. Lukošienė, Z. A. Nausė
dai, J. P. Gurkliai, D. Garbaliaus- 
kienė, J. Vėgienė, J. Birgelienė; 
$6 - J. P. Ivanauskai; $5 - M. 
Astrauskienė, J. Liutkienė, K. Šu- 
kevičienė, A. Katelienė. Nuoširdus 
ačiū auktojams ir šeimai, leidusiai 
rinkti aukas laidotuvių namuose.

M. Povilaitienė

MANO PROTĖVIŲ ŽEME

Kviečiame visus į Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “GINTARAS

METINĮ KONCERTĄ

j 1996 m. gegužės 5, sekmadienį, 5 vai.p.p., Anapilio salėje.

Programoje - visos “Gintaro šokėjų grupės, dainininkai, kaimo kapela.
Bilietai platinami sekmadieniais parapijose arba pas J. Vingelienę tel. 416 233-8108.

1 Įėjimas $10, vaikams - $8. Visos vietos numeruotos.
(FUNDED BY ONTARIO ARTS COUNCIL) Gintaro” tėvų komitetas

užbaigimo akte,
s

maloniai kviečia Jus dalyvauti

Iškilmingame 1996 mokslo metų

kuris įvyks gegužės 31, penktadienį, 6.30 v.v.,
Prisikėlimo parapijos salėje Bilietas-$25

MAIRONIO MOKYKLA

Registracija 1996-1997 moks
lo metams vyks gegužės 4 d. 
Toronto Maironio mokykloje. 
Visi, norintys toliau lankyti li
tuanistinę mokyklą ateinančiais 
metais, turi užsiregistruoti. 
Kviečiame naujas šeimas taip 
pat įsijungti j mūsų lietuviško 
švietimo šeimą. Informaciją tei
kia vedėja G. Paulionienė tel. 
416 249-9893.

Metinis Kanados lietuvių 
fondo susirinkimas šaukiamas 
Toronto Lietuvių namuose š. m. 
gegužės 11, šeštadienį, 10 v.r. 
Fondo valdyba savo pranešime 
nariams primena, kad šiuo me
tu ižde yra sukaupta $2,088,- 
605.60. Šią sumą sutelkė 2,577 
asmenys. Per 30 metų augo įna
šai ir pajamos už investuojamus 
pinigus. Finansinė parama buvo 
teikiama lietuviškai veiklai išei
vijoje. Nuo 1990 metų pradėta 
duoti parama labdarai bei kul
tūriniams reikalams ir Lietuvo
je. Nuo Fondo įsteigimo iki šiol 
išdalinta lietuviškiems reika
lams beveik pusantro milijono 
dolerių. Fondo vadovybė kvie
čia narius padidinti savo įnašus, 
kad ši organizacija galėtų dar 
stipriau pagelbėti ir išeivijai, ir 
Lietuvai. Fondo investuoti pini
gai neš palūkanas ir užtikrins 
paramą lietuviškajai veiklai at
eityje. Inf.

Pavasarinė kapinių lanky
mo diena bus gegužės 26, 
sekmadienį. Mišios bus kapinių 
koplyčioje 3 v.p.p. Autoaikštėje 
bei kapinėse tvarką prižiūrės 
Toronto VI. Pūtvio kuopos šau
liai. Autobusas kapinių lanky
mo pamaldoms važiuos nuo Is
lington požeminių traukinių 
stoties Anapilin 2.30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išvažiuos 
5.30 v.p.p.

Kanados lietuvių muziejuje 
numatoma rengti parodą Kana
dos lietuvių moterų veiklos te
ma. Norintys prisidėti prašomi 
susisiekti su vedėja 905 566- 
8755.

Toronto Maironio mokyk
lai A. Ratavičienė iš Otterville, 
Ont. paaukojo kankles. Jos do
vana suteiks progą jaunimui 
praplėsti mokyklos kanklių or
kestrą. Nuoširdus ačiū.

Kredito kooperatyvas “Pa
rama” apdovanojo visus moki
nius bei mokytojus sąsiuviniais, 
kartu su įvadiniu laišku “Lietu
vių kredito kooperatyvas ‘Para
ma’ atidžiai stebi ir giliai įver
tina jūsų įnašą lietuvybės išlai
kymui išeivijoje. Norėdami nors 
dalinai prisidėti prie jūsų veik
los, skiriame mokiniams po są
siuvinį”. Pasirašė pirmininkas 
D. Vaidila. Nuoširdus ačiū.

Vedėja

IŠNUOMOJAMAS butas pirmame 
aukšte netoli Lietuvių namų. 
Kreiptis į LN raštinę, tel. 416 532- 
3311.

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
vaikų prižiūrėtojos/namų šeiminin
kės, kuri gyventų kartu 6 dienas 
per savaitę. Skambinti tel. 905 770- 
4337.

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.

ffl MONTREAL
Pirmosios Komunijos iškilmės 

vyks gegužės 5 d. Aušros Vartų 
šventovėje. Aštuonis vaikučius pa
ruošė seselė Paulė.

Zinos ir Albino Urbonų pen
kiasdešimt metų vedybų sukaktis 
iškilmingai atšvęsta balandžio 20 d. 
Aušros Vartų parapijoje. Vakarinių 
Mišių pradžioje, parapijos chorui 
giedant “Veni Creator”, klebonas 
kun. Juozas Aranauskas, dalyvau
jant kun. Izidoriui Sadauskui ir 
kun. J. Lipski, sukaktuvininkams 
pakartojo vedybinį palaiminimą. 
Mišių metu choras gražiai pagie
dojo, o klebonas pasakė pamokslą.

Po pamaldų apie 130 svečių 
rinkosi į parapijos salę vaišėms. Čia 
Donaldas Giedrikas šmaikščiu žo
džiu aptarė sukaktuvininkus. Abu 
“jaunieji” yra gražiabalsiai, todėl 
joks Montrealio lietuvių choras nė
ra be jų dainavęs. Ir dabar jie yra 
nuolatiniai Aušros Vartų parapijos 
choro nariai, o Albinas dar priklau
so vyrų oktetui ir vyrų chorui. Kai

kuriuose renginiuose abu Urbonai 
yra pasirodę duetu. Albinas neven
gia nė visuomeninės veiklos - yra 
šaulys ir aktyvus žvejotojas.

Pagerbime netrūko organizaci
jų atstovų bei pavienių asmenų 
sveikinimų. Sukaktuvininkams bu
vo įteikta visų dalyvių simbolinė 
dovanėlė. Albinas padėkojo juos 
sveikinusiems, taipgi šio pobūvio 
rengėjams bei dalyviams. Klebonui 
palaiminus, visi vaišinosi Anelės 
Keršienės ir jos dukters Teresės 
Mickienės paruoštais skaniais val
giais. Daugumą dalyvių sudarė cho
ristai, todėl lietuviška daina skam
bėjo per visą vakarą, tik nutildavo 
šokiams, kuriems grojo Jono Šul- 
mistro muzika.

A.a. Brigita Augaitienė (Sto
nytė), 85 m. amžiaus, mirė balan
džio 19 d. Po pamaldų Aušros Var
tų šventovėje balandžio 22 d. lai
dojimui išvežta į Interment Hope 
kapines, Glouster, Ont. Liūdi vyras, 
sūnus su šeima ir kiti artimieji. B.S.

Bilietai gaunami 
Maironio mokykloje 
šeštadieniais arba 
pas B. Batraks tel. 
905-271-1640 ir pas 
I. Wilkinson tel. 
905 822-0302.

LABDAROS KAZINO
1573 Bloor St. West (Bloor - Dundas West) 

Programoje: laimės ratas, kortų žaidimai 
(Blackjack, Hold’Em Poker),

Gegužės 2, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
Gegužės 3, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r. 
Gegužės 4, šeštadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų 
rezervacijos skambinti tel. 416 532-8217
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Valdo - Georgian Gaming Services

Leidimo nr. 
P962252

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti

MOTINOS (DIENOS (PIETUOSE 
gegužės 12, sekmadienį, 12.30 v.p.p, 
Anapilio salėje. Programą atliks parapijos jaunimas.

šiltas maistas, vynas *
Bilietų kaina: suaugusiems - $15, jaunimui 13-

18 m. - $10, vaikams 7-12 m. - $8, vaikams iki 6 m. - ’ 
nemokamai.

Bilietai platinami iš anksto sekmadieiais parapijos salėje. .
- Rengia - Anapilio jaunų šeinių sekcija

Kodėl Čikagos RADISSON viešbutyje 
geriausia apsistoti per 

Lietuvių tautinių šokių šventę?
♦ kiekvienas kambarys su salionėliu
♦ kiekviename yra mikrobanginė krosnelė ir šaldytuvėlis
♦ viešbutis yra šalia “Hyatt Regency”, kur vyksta renginiai
♦ nemokami kokteiliai kasdien priėmimo metu
♦ nemokamas automobilių pastatymas
♦ kaina tik $79 (JAV dol.) 1 nakčiai, dviems asmenims

Dėl informacijų ir rezervacijų kreiptis į 
Raimundą Valadką tel. 905 844-6437

Serijinis filmas “Giminės” 
buvo rodomas balandžio 28 d. 
Lietuvių namuose. Jis vaizduoj’a 
dabartinio Lietuvos gyvenimo 
aktualijas. Su “Giminių” kūri
mo tikslais, autoriais, aktoriais 
supažindino Leonas Malcas. 
Sekantis tolimesnių serijų rody
mas įvyks gegužės 12, sekma
dienį, 1.30 v.p.p. LN kultūros 
komisija turi įvairaus žanro 144 
TV filmus, kuriuos galima įsigy
ti arba nuomoti skambinant S. 
Pabricienei, tel. 416 762-5419 
arba V. Kulniui, tel. 416 769- 
1266. Inf.

Atitaisymas. “TŽ” 17 nr. ži
nutėje apie Mažeikių gimnazijos 
mokinius išspausdinta pavardė A. 
Adomaitienė. Turi būti A Abro- 
maitienė.

Žinioje, išspausdintoje “TŽ” 
1996 m. 17 nr. skyriuje “Lietu
viai pasaulyje”, pažymėta, kad 
Argentinoje su vyskupu P. 
Baltakiu lankėsi prel. Leonas 
Paškevičius. Turi būti - Peciu- 
kevičius-Peck.

PARDUODU tautinius drabužius.
Skambinti tel. 416 766-7144.

“The Toronto Sun” balan
džio 14 d. laidoj’e išspausdintas 
Stasio Prakapo laiškas redak
cijai, kuriame jis tvirtina Eric 
Margolio teiginius straipsnyje 
apie komunizmo atnaujintą 
grėsmę, pabrėždamas, kad Va
karai turėtų visai nebeskirti pi
nigų Rusijai. Redakcijos prie
raše pareikšta, kad Vakarams 
gali tekti staiga “atsibusti” po 
Rusijos prezidentinių rinkimų.
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
("drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Įrengiu pirtis (saunas). 
Skambinti Algiui tel. 905 272-8323. .

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio' 
darbus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerų darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager).

fJo'l r/TAS
įįf

J- Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X1L7

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

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

Įvairios žinios
Lietuvos respublikos Misi

jos prie Jungtinių tautų veiklos 
žiniaraštyje (kovo 11-15 d.d.) 
skelbiami įvairūs susitikimai ir 
pasitarimai JT einamaisiais rei
kalais. Ambasadorius O. Jusys 
ir Gintė Damušytė dalyvavo JT 
sistemos stiprinimo tarpvalsty
binės grupės sesijoje. Gen. sek
retorius Boutros Boutros Ghali 
kalbėjo apie numatomas refor
mas. Misijos patarėjas R. Pau
lauskas Strasburge dalyvavo 
Europos tarybos Ministerių pa
vaduotojų k-to posėdyje, kuria
me tartasi žmogaus teisių politi
kos klausimais. Patarėjas susiti
ko Europoje ir su kitais Lietu
vos diplomatiniais pareigūnais. 
Gintė Damušytė dalyvavo Nusi-

Maskvos, kuri užtikrino, kad 
Vakarai jokio stabdymo veiklos 
nesiims. Sausio viduryje paaiš
kėjo, kad Bosnijos serbai dirbo 
išsijuosę paslėpti savo įvykdytos 
tautžudystės ženklus. Iškasinėjo 
musulmonų ir kroatų lavonus, 
tūkstančiais juos vežė į kasyklas 
masiniam sunaikinimui. Britų 
padaliniai atsisakė įsikišti. Visi 
duomenys - 223,650 lavonų, 
25,000 išniekinimų, 2.7 milijo
nai pabėgėlių - įrodo, kad vis
kas vyko Milosevic žinioje. Pa
sak autoriaus, JAV žvalgyba tu
ri net filminius ir elektroninius 
serbų atliktų žudynių įrašus 
įrodymui, kad “etninis švarini- 
mas” buvo Milosevic užsakytas. 
Margolis klausia - kodėl niekas

ginklavimo komisijos organiza
cinėje sesijoje.

Serbų ir kroatų karas pra
sidėjo ne dėl amžiais besitęsu
sios neapykantos, bet dėl vieno 
žmogaus, Serbijos Slobodan 
Milosevic, politinės ambicijos. 
Tokį vaizdą sudaro Didžiosios 
Britanijos dokumentinis filmas 
“Yugoslavia: Death of a Na
tion”, kurį aprašė “The Ottawa 
Sun” žurnalistas Eric Margolis 
sausio 18 d. Filmas aiškiai paro
do, kad Vakarai lengvai būtų 
galėję bet kuriuo metu konflik
tą sustabdyti. Jis “dezinformaci
ja” vadina vakariečių pareikštus 
aiškinimus, j’og čia nereikia įsi
velti, nes tai yra labai sudėtin
gas civilinis karas, kuriame vi
sos šalys yra kaltos ir atsakin
gos. Šitokio melo pagrindu bu
vo leista žūti dešimtims tūkstan
čių nekaltų žmonių, rašo Mar
golis.

Viskas buvo iš anksto su
planuota Belgrade. Bosnijos 
serbų vadas Radovan Karadzic 
filme aiškiai pasako: “Aš žino
jau, kad jeigu Vakarai būtų at
siuntę 10,000 karių užkirsti ke
lią mūsų provizijoms, mums, 
serbams, būtų buvę baigta”. Ta
čiau Jungtinės Tautos nieko ne
darė stabdyti ginklų ir karių ga
benimo.

Pasirodo, kad prieš užpul
damas Kroatiją, Milosevic slap
ta prašė - ir gavo - leidimą iš

IEŠKOME moters prie dviejų vai
kučių, (trejų ir pusantrų metų am
žiaus), kuri galėtų gyventi kartu. 
Teirautis tel. 905 848-9628.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų.bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja- 

,mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui,, 
tel. 416 760-7181. '

jo netraukia atsakomybėn? Ir 
pats atsako - todėl, kad JAV- 
ėse yra rinkiminiai metai, ir Mi
losevic yra Bill Clintono “Bend
radarbis taikos labui”.

Baltiečių studijų vasaros 
instituto (BALSSI) trečioji se
sija vyks nuo š.m. gegužės 28 d. 
iki liepos 19 d. Ilinojaus univer
sitete Čikagoje. Bus dėstomi es
tų, latvių ir lietuvių kalbos pir
mųjų metų intensyvūs kursai 
(po 8 užskaitas - “credits”), o už 
kitus tris kursus apie Baltijos 
kraštų kultūrą, istoriją bei Lie
tuvos ir Lenkijos santykius tei
kiama po tris užskaitas. Kursų 
kaina: $30 (JAV) administraci
nis mokestis plius $113 (JAV) 
už kreditą. Kalbos kursams yra 
skiriamų stipendijų. Visais 
mokslo ir stipendijų klausimais 
informaciją teikia PLB lituanis
tikos katedros vedėja prof. Vio
leta Kelertienė, Department of 
Slavic and Baltic Literatures 
(m/c 306), 1628 University Hall, 
601 S. Morgan St., Chicago IL 
60607-7116. Telefonas (312) 
996-4412; e-mail: Kelertas@- 
uicvm.uic.edu. Registracijos do
kumentai gaunami kreipiantis į 
Office of Continuing Education 
and Public Service, (m/c 165) 
1033 W. Van Buren, Suite 7000 
North, Chicago IL 60607. Tele
fonas (312) 996-5225.

BALSSI programą remia 
penki JAV universitetai (Ilino- 
j’aus-Čikagoje, Indianos, Miči
gano, Vašingtono-Seattle, ir 
Wisconsino-Madison); paramą 
teikia Social Science Research 
Council. Instituto tikslas yra pa
dėti besiruošiantiems vykti į 
Baltijos kraštus politinio, eko
nominio, kultūrinio, religinio ar 
pedagoginio pobūdžio užduo
tims. Institutas kas antri metai 
keičia vietovę, kursus organi
zuoja jį globojantis universi
tetas. Praėjusios dvi sesijos vy
ko Seattle, dalyvavo 70 kur
santų. Inf.

uicvm.uic.edu

