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Kredito kooperatyvai
Plūduriuojanti visuomenė arba tokio pobūdžio 

valstybinė sistema negali tikėtis ilgalaikės gerovės. Be 
tvirtesnės atramos žūsta ir gražiausi sumanymai, susipai
nioja darbo našumo poreikiai, dingsta ir siekių entu
ziazmas.

D
emokratiniuose kraštuose kapitalas yra 

vienas patikimiausių atramų medžiaginei gerovei 
kurti, ją kelti ir išlaikyti. Mažu šeiminiu ar plačiu vals

tybiniu mastu sutelktas kapitalas užtikrina gyvenimo lygio 
išlaikymą, sudaro sąlygas didesniam finansiniam pasto
vumui. Kapitalas taipgi našiai tarnauja ir atskiroms žmo
nių grupėm, užsimojančiom atlikti platesnės apimties už
davinius. Šalia įvairių verslo organizacijų bei bendrovių, 
siekiančių pelno, pardavinėjančių akcijas, vykdančių 
investicijas, kitas paprasčiausias grupinis būdas stiprinti 
finansini pajėgumą - tai kooperatyvų steigimas. Koopera- 
cinė mintis, pradėjusi jau gana smarkiai plisti prieškarinė
je Lietuvoje, nedingo nė pokario išeivijoje ir greitai atgi
jo. Steigėsi vadinamieji lietuvių bankeliai, kurių vien Ka
nadoje turime keturis - Toronte “Paramą” ir Prisikėlimo 
parapijos, Hamiltone “Talką” ir Montrcalyje “Litą”. Kas
metiniai šių kooperatyvų pranešimai rodo jų finansinį 
stiprėjimą, kuris neša vis didėjančią naudą ir bendram lie
tuviškam gyvenimui, ir pavieniams kooperatyvų nariams. 
Taip sutelktas kapitalas tarnauja suteikėjams, plečiasi sa
varankiška nepriklausoma finansinė būklė, įgalinanti tei
giamai spręsti daugelį ekonominių poreikių. Koopera
tyvai itin naudingi naujakuriams, kuriems visada trūksta 
lėšų ką nors pradėti. Kraštuose, kur kooperatyvai gerai 
klesti, ekonominių sunkumų būna mažiau. Ar kitaip galė
tų būti, kai sueina grupė žmonių, norinčių vienas kitam 
padėti?

L
IETUVOJE penkiasdešimt metų trukusi centrali
zuota, sovietinė ekonomija buvo nepajudinama ir 
nedaloma. “Bendrojo katilo” sistema piliečius ge
ruoju ar piktuoju atpratino kištis ne į “savo” reikalus. Ko- 

operacinė mintis, jei kada ir būtų kilusi, būtų buvusi pa
smerkta kaip priešvalstybinė, o jos skelbėjai nubausti. Bet 
koks tinkamesnių ekonominių išeičių ieškojimas, kylantis 
iš apatinių sluoksnių, būtų pasibaigęs teisme. Dabar - lai
kai kiti. Lietuva yra nepriklausoma valstybė, užsimojusi 
siekti demokratinės sistemos įgyvendinimo. Vyksta, nors 
lėtai, ekonominė pertvarka, turtas privatizuojamas, stei
giasi savarankiškos prekybos bei pramonės įmonės - ku
riama laisvosios ekonomijos politika. Atrodo, kad tokioje 
aplinkoje kas gi begalėtų pastoti kelią kooperatyvų steigi
mams. O vis dėlto kliūčių daugiau negu laukta. Apie tai 
jau ne kartą rašė montrealietė Regina Piečaitienė, kredi
to unijų projekto Lietuvoje direktorė, nuo 1994 metų bir
želio mėn. pradėjusi vadovauti kooperatyvų steigimams. 
Ir štai po maždaug dvejų metų, šiek tiek jau įveikus biu
rokratinius trukdymus, patiems žmonėms pradedant įsiti
kinti kooperatyvų nauda, - tai vienur, tai kitur kooperaty
vai steigiasi. Tačiau, pasak organizatorių, ūkininkams 
trūksta lėšų tapti jų nariais. Čia rimtai pagelbėti galėtų iš
eivija. Skelbiamas siūlymas remti savo gimines, stojančius 
nariais į kooperatyvus. Užtektų $120 kanadiškų vienam 
nariui, ir kliūtys būtų panaikintos. Reikia daugiau narių 
jau veikiančiuose kooperatyvuose, reikia dar daug ir nau
jų kooperatyvų. Tik apačios stiprėjimas stiprins ir pačią 
valstybę, kuri per keletą pastarųjų metų dar giliau įklim
po į ekonominį liūną. Pats laikas pasisukti veidu į kaimą, pa
gelbėti ūkininkams, kuriantiems ateitį sau ir Lietuvai. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Įtampa tarp Kanados ir Kvebeko
Stiprios politinės Įtampos 

praėjusią savaitę atnešė kieti 
susikirtimai tarp Kanados mi- 
nisterio pirm. J. Chretieno ir 
Kvebeko premjero L. Bouchar- 
do bei jo separatistinės Kvebe
ko partijos. Ginčas prasidėjo 
dėl J. Chretieno neatsargaus 
prasitarimo, kad jis konstituci
niu Kanados teismu gali sustab
dyti jo sutikimo neturinčius 
Kvebeko referendumus nepri
klausomybės klausimu. L. Bou- 
chardas nedelsdamas grasino 
paskelbti Kvebeko provincinio 
parlamento rinkimus ir po jų 
pravesti trečiąjį Kvebeko refe
rendumą nepriklausomybės klau
simu. Ir provincijos parlamento 
rinkimus, ir juos seksiantį refe
rendumą jis buvo atidėjęs vėles
nei ateičiai.

Kvebeko premjeras L: Bou- 
chardas, pasitaręs su savo mi- 
nisterių kabineto nariais, pro
vincinio parlamento rinkimų 
nepaskelbė, tačiau atsisakė spe
cialaus susitikimo su Kanados 
ministeriu pirm., J. Chretienu. 
Jis taipgi atmetė pasiūlytą daly
vavimą provincijų premjerų ir 
Kanados ministerio pirmininko 
bendroje konferencijoje birželio 
20-21 d.d. Kanados vyriausybės 
kišimąsi į Kvebeko provincinį 

referendumą L. Bouchardas pa
vadino Kvebeko laikymu užda
rame Kanados kalėjime.

Ministeris pirm. J. Chretie- 
nas pabrėžė, kad Kvebeko ne
priklausomybės referendume 
reikės aiškios separatistų perga
lės, jeigu jie norės atsiskirti nuo 
Kanados, o ne 51%. Jis taipgi 
priminė, kad separatistams, ne
pakaks net ir didelės pergalės 
procentiniu požiūriu referendu
me. Esą Kvebeko pasitraukimui 
iš Kanados reikės ne tik jos vy
riausybės, bet ir didžiosios pro
vincijų dalies konstitucinio pri
tarimo. Vienašališko separatis
tų laimėjimo Kvebekui pasi
traukti nepakaks. Tokiam žings
niui reikės konstitucinio patvir
tinimo.

Kvebeko separatistų advo
katai betgi teigia, kad Kvebekui 
Kanados konstitucija negalioja. 
Mat ne visi Š. Amerikos 1867 
m. britų akto paragrafai, įjungti 
naujojon Kanados konstituci- 
jon, buvo išversti į prancūzų 
kalbą. O Kanada juk yra dvikal
bė šalis su anglų ir prancūzų 
oficialiom kalbom. Be to, Kve
beko vyriausybė nėra priėmusi 
ir pasirašiusi Kanados naujosios 
konstitucijos versijos. Tokiu at-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Lietuvos delegatuos dalis Argentinoje 1996 m. kovo mėnesio viduryje. Iš kairės: prezidentas ALGIRDAS 
BRAZAUSKAS, užsienio reikalų ministeris POVILAS GYLYS, prezidento dukra LAIMA BRAZAUSKAITĖ- 
MERTINIENĖ prie Lietuvos informacijos biuro būstinės; biuro vedėjas ARTURAS MIČIŪDAS, Argentinos 
kariuomenės generolas FAUSTINAS ŠVENČIONIS (sveikinasi), Argentinos lietuvių bendruomenės atstovas 
JURGIS BRAZAITIS

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Reikšminga konferencija Gotlando saloje
Dalyvavo Baltijos jūrą siekiančios valstybės. Stipriausios balsas - Vokietijos kanclerio 
Kohl’io. Nutarta suderintomis jėgomis kovoti su organizuotais nusikaltimais, Baltijos 

jūros tarša, rengti dažnesnius bendrus pasitarimus. Lietuvai numatyta finansinė 
parama atominei Ignalinos Elektros jėgainei pagerinti

KAZYS BARONAS
Baltijos jūros valstybės 

(įjungtos buvo Norvegija ir Is
landija) gegužės 3-4 d.d. Švedi
jos Gotlando saloje sušaukė 
bendrą konferenciją. Kadangi 
joje dalyvavo Vokietijos kancle
ris H. Kohl, tad žiniasklaida at
kreipė gan didelį dėmesį į šį 
“viršūnių” posėdį, keletą kartų 
parodė televizijoje pasitarimo 
dalyvius bei kanclerio spaudos 
konferencijas.

Miuncheno dienraštis 
“Sueddeutsche Zeitung” (tira
žas 420.000 egz., savaitgaliais - 
720.000.) buvo atstovaujamas 
korespondento, kuris gan nuo
dugniai supažindino skaitytojus 
su pasitarimų eiga, aišku, neap
lenkdamas Baltijos valstybių bei 
atskirai suminėdamas Lietuvą, 
kuriai bus suteikta finansinė pa
rama Ignalinos atominei jėgai
nei pagerinti.

Tramdyti nusikaltimus
Iš vokiško dienraščio bend

radarbio pranešimo atrodo, kad 
posėdžio dalyviai labai didelį 
dėmesį atkreipė į organizuoja
mus nusikaltimus. Kalbėdamas 
Vokietijos televizijoje H. Kohl 
pareiškė, kad kova turi būti ve
dama ir derinama bendromis 
policinėmis priemonėmis, at
kreipdamas dėmesį į rusišką 
mafiją, kurios veikla siekia jau 
Vakarų pasaulį. (Balandžio 25 
d. spauda pranešė, kad netoli 
Mannheimo rasti vieši namai, 
kuriuose seniausios pasaulyje 
moterų profesijos atstovėm bu
vo ir lietuvaitės). Nutarta suda
ryti darbo komitetą, kuris pa
ruoštų policijos bendradarbiavi
mo gaires. Kancleris H. Kohl 
nuėjo dar toliau - siūlė įsteigti 
Europos sąjungos policiją - 
Europol, duoti jai teisę sekti 
nusikaltėlius, peržengti net vals
tybinę sieną, nepažeidžiant vals
tybės suverenumo.

Kaip ir visuose Europos pa
sitarimuose, taip ir Gotlando 
saloje pirmu smuiku grojo stip
riausios Vakarų Europos valsty
bės atstovas H. Kohl. Jis primi
nė konferencijos dalyviams, kad 
šalia Viduržemio jūros erdvės, 
yra antra europinė jūra, būtent 

Baltijos. Įsijungus Švedijai ir 
Suomijai į Europos sąjungą, 
Lenkijai ir Baltijos valstybėms 
suteikus bendradarbiavimo na
rystę, ES pasiekė ir šiaurinę Eu
ropą. Taip pat visi konferenci
jos dalyviai (ir Rusijos!) pasisa
kė už pastangas įjungti Baltijos 
valstybes ir Lenkiją į Europos 
sąjungą.

Rusų priekaištai j
Reuterio agentūros prane

šimu, Rusijos min. pirmininkas 
V. Černomyrdin dar kartą pasi
priešino Baltijos valstybių įjun
gimui j ŠAS (NATO). Susitikęs 
su Švedijos min. pirm. G. Per- 
ssonu ir švedui palietus Baltijos 
valstybių klausimą, rusas užtik
rino, kad Rusija nenumato im
tis kokių nors karinių priemo
nių. Be to, jis mano, kad Balti
jos valstybės nebus priimtos 
SAS. Be to, V. Černomyrdin 
stipriai kritikavo Latvijos ir Es
tijos vyriausybių politiką, ne
duodančią rusų mažumai krašto
pilietybės.

Konferencijoje buvo aptar
tas Baltijos jūros taršos klausi
mas, nes ji priklauso prie la
biausiai užnuodytų vandenų pa

Venezuelos lietuvių veikėjas-veteranas JUOZAS MENKELIUNAS kelia 
trispalvę vienos šventės proga. Prie jo - Ričardas, Gailė Butvilos ir 
Pesliakienė

saulyje. H. Kohl pasiūlė posė
džiauti bent kartą per metus. 
Dėl to kitas posėdis numatomas 
1997 m. Danijoje.

Rusijos komunistų vadas G. 
Ziuganovas vėl puolė Baltijos 
valstybes, ypač Estiją. Savo 
priešrinkiminėje propagandoje 
jis Rygoje leidžiamam laikraš
čiui “Sevodnia” pasakė, kad 
baltiečiai esą didžiausi Rusijos 
išnaudotojai. Baltijos valstybės 
be rusiškojo išnaudojimo esą 
negalėtų egzistuoti. Jei laimės 
prezidento rinkimus, jis tam 
padarysiąs galą. Nurodęs Estiją, 
jis pasakė, kad tai ką Estija ek
sportuoja, yra pavogta iš Rusi
jos, nes pastaroji žaliavos Balti
jos valstybėms parduodanti že
miau pasaulinės rinkos kainų. 
Kai kurie Rusijos politikai ma
no, kad vietoje žaliavų į Baltijos 
valstybes reikėtų siųsti šarvuo
čius. Ziuganovo nuomone, to 
nereikia. Taip kalba ir Zirinovs- 
kis. Frankfurte leidžiamas ang
liškas dienraštis “International 
Herald Tribune” (‘Washington 
Post” ir “New York Times” sa
telitas) gegužės 4 d. laidoje taip 
pat rašė apie minėtą posėdį 
Gotlando saloje.

ES sutartis pateikta seimui
ELTOS žiniomis, Lietuvos 

prezidentas Algirdas Brazaus
kas seimui pateikė patvirtinti 
Europos sąjungos sutartį. Ji bu
vo pasirašyta 1995 m. birželio 
12 d. drauge su Latvija ir Estija, 
kurių seimai ją jau yra patvirti
nę, kaip tai padarė Europos 
parlamentas bei kai kurios kitos 
Europos sąjungos valstybės.

Ši sutartis tvarko visus eko
nominius ir komercinius kraštų 
santykius, skatina laisvą infor
macijos ir idėjų srautą, liberali
zuoja prekybą, grindžiamą Pa
saulinės prekybos organizacijos 
principais. Lietuvai ši sutartis 
yra dar vienas žingsnis Į pilną 
narystę Europos sąjungoje.

Seimas svarstys šią sutartį 
po antrojo peržiūrėjimo konsti
tucijos 47 straipsnio, dabar 
draudžiančio užsieniečiams 
pirkti žemę Lietuvoje.

Nesibaigė derybos su Latvija
Gegužės 5-6 d.d. Rygoje vy

kusiose Lietuvos ir Latvijos de
rybose dėl jūros sienos nepa
siekta galutinio susitarimo, ta
čiau pozicijos suartėjo, kaip 
praneša ELTA. Lietuvos dele
gacijos pirmininko pavaduoto
jas, žemėtvarkos ir geodezijos 
tarnybos viršininkas Z. Kume
taitis teigė, kad vis dėlto buvo 
derinami principai, pagal ku
riuos bus nustatomos ekonomi
nės zonos ir kontinentinės sek
lumos ribos Baltijos jūroje. Taip 
pat buvo svarstyti konkretūs 
išmatavimai. Numatyta tęsti de
rybas gegužės 20 d. Vilniuje.

Vizų kainos vienodinamos
BNS skelbia, kad gegužės 7 

d. Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą suvienodinti mokestį 
už vizos išdavimą visų užsienio 
kraštų piliečiams. Šiuo potvar
kiu vizos ypatingai pabrangs 
NVS kraštų piliečiams. Papras
ta viza įvažiuoti į Lietuvą vi
siems užsieniečiams kainuos 20 
JAV dol., speciali viza - 50 dol., 
tranzitinė - 5 dol., kolektyvinė - 
po 10 dol. asmeniui. Šie mokes
čiai ligšiol galiojo Vakarų vals
tybių, bet ne NVS kraštų gyven
tojams, kuriems paprasta viza 
kainavo 5 dol., speciali - 10 dol., 
tranzitinė - 3 dol., kolektyvinė - 
po 3 dol.

Mėsos perteklius
Lietuvos mėsos perdirbėjų 

organizacija ragina vyriausybę 
derėtis su Rusija, kad už naftą 

■ ir kitus energetinius išteklius 
Lietuva atsiskaitytų mėsos pro
duktais, rašo ELTA gegužės 8 
d. Tai siūloma todėl, kad yra 
kiaulienos ir kitų mėsos pro
duktų perteklius, mėsos pro
duktai beveik neeksportuojami, 
nes jų savikaina didesnė negu 
vakarietiškųjų, o mėsos kai
noms pakilus, sumažėjo vartoji
mas Lietuvos vidaus rinkoje, 
Žemės ūkio ministerijos duo
menimis, vienas Lietuvos gy

Šiame numeryje
Kredito kooperatyvai

Išeivija turėtų pagelbėti Lietuvoje besisteigiantiems kooperatyvams
Reikšminga konferencija Gotlando saloje

Rusijos komunistų vadas G. Ziuganovas puola Baltijos valstybes
Iš istorinių laiškų aplanko

Lenkijoje buvo šviesiau negu KGB valdomoj Lietuvoje
Laimėjome ir pralaimėjome

Lietuvą valdo įvairioms partijoms priklausantys komunistai 
“Mano protėvių žemė”

Jaunieji Toronto gintariečiai ne tik šoko, bet ir dainavo
Iš gydytojo užrašų (1)

Žmogaus gyvybės šeimininkas yra pats Dievas
Tėvo vasara

Tikėjo, kad vaikai išliks ir džiaugsis laisve
“Per amžius likt, kur protėviai sugulę”

A. a. poeto G. Gaidžiūno gyvenimą nudažė meilė tėvynei 
Susimąstymas prie “Aukščiausių skrydžių” 
Žvilgsnis į prof. kun. Kęstučio Trimako veikalą

ventojas per metus suvalgo apie 
46 kg kiaulienos, 50% mažiau 
negu prieš 6 metus. (Kanadie
čiai 1994 m. suvalgė po 21.6 kg 
kiaulienos). Manoma, kad pre
kiavimas su Rusija galėtų atgai
vinti mėsos pramonę.

Nedarbo statistika
Balandžio mėnesį Lietuvoje 

bedarbių skaičius sumažėjo 
4,575 asmenimis nuo kovo mė
nesio, praneša ELTA. Darbo 
biržoje buvo įregistruota dau
giau kaip 139,'600 bedarbių, iš jų 
daugiau kaip 53.2% - moterys. 
Bedarbio pašalpas Lietuvoje 
gauna 41,400 piliečių. Laisvų 
darbo vietų buvo 6,270.

Kovo mėnesio statistika ro
do, kad vidutinis darbo užmo
kestis buvo 640.2 lito. Minima
lus gyvenimo lygis pasiliko 90 li
tų, o minimali mėnesio alga bu
vo 210 litų. Didžiausius viduti
nio darbo užmokesčius gavo fi
nansiniai bei panašūs tarpinin
kai - 907.33 iki 949.63 lito; 
aukščiausios valdžios valdymo 
institucijų, ministerijų ir tarny
bų valdininkai - 812.77 lito. 
Mažiausi atlyginimai teko žem
dirbiams, medžiotojams - 226. 
79 lito, viešbučių ir restoranų 
darbuotojams - 307.79 lito.

Patvirtinta sutartis
BNS žiniomis, gegužės 14 d. 

Lietuvos seimas patvirtino 
“Valstybių, Šiaurės Atlanto su
tarties dalyvių ir kitų valstybių, 
dalyvaujančių “Bendradarbiavi
mo taikos labui programoje, su
sitarimą dėl jų karinių pajėgų 
statuso (SOFA - Status of For
ces Agreement). Krašto apsau
gos ministerio Lino Linkevi
čiaus nuomone, ši sutartis yra 
itin svarbi, nes vis daugiau Lie
tuvos karių yra siunčiama praty
boms į ŠAŠ kraštus.

Gegužės 10 d. ministeris iš
vyko į Bosniją susipažinti su lie
tuvių taikdarių misijos sąlygo
mis bei jų saugumu. Vyriausy
bės posėdyje gegužės 8 d. buvo 
nuspręsta siūlyti seimui dar pus
mečiui pratęsti jų misiją, kuri 
tada baigtųsi 1997 m. balandžio 
mėn.

Sumažėjo krovinių vežimas
“Lietuvos ryto” (nr. 83) ži

niomis, Lietuvos transporto 
įmonės pernai gabeno 51.5 min. 
tonų (18.2%) mažiau krovinių 
negu 1994 m. Statistikos depar
tamento išankstiniai duomenys 
taip pat rodo, kad geležinkelių 
transportas sumažėjo 12%. Jo 
didžiąją dalį (85.1%) sudaro 
tarptautiniai ir tranzitiniai ga
benimai, daugiau kaip pusė kro
vinių sudarė nafta ir naftos pro
duktai, jų gabenimas sumažėjo 
26%. Jūrų transporto įmonės 
pernai gabeno 20% daugiau 
krovinių negu 1994 m., didžiąją 
dalį tarp užsienio uostų.

Visuomeninio transporto 
keleivių sumažėjo 11.5%, o per-

(Nukelta į 2-rą psl.) *
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<S> RELIGINIAME GREN1ME
Kardinolas Vincentas Slad

kevičius, Kauno arkivyskupas, 
“L’Osservatore Romano” 1996 
m. gegužės 4 d. pranešimu, Šv. 
Tėvui Jonui Pauliui II įteikęs at
sistatydinimo prašymą. 1995 m. 
rugpjūčio 20 d. sulaukęs 75 m. 
amžiaus. Remiantis Kat. Bendri
jos kanonais tai ir buvo priežastis 
prašyti atleisti iš eitų pareigų.

Nauju Kauno arkivyskupu 
paskirtas ligšiolinis vyskupas pa
galbininkas Sigitas Tamkevičius.

Vysk. Sigitas Tamkevičius gi
mė 1938 m. lapkričio 7 d. Gudo
nių kaime, Alytaus apskr. 1962 
m. balandžio 23 d. TeLšiųzvysku
po P. Maželio įšventintas kunigu. 
Vikaravo Alytuje, Lazdijuose, 
Kudirkos Naumiestyje, Prienuo
se, Vilkaviškyje. Visą sovietmetį 
visaip valdžios persekiotas, KGB 
viliotas, už tvirtą laikyseną susi
laukęs net uždraudimo eiti kuni
go pareigas. Tada kurį laiką kar
tu su kun. J. Zdebskiu dirbo fizi
nį darbą, vedė pogrindyje reko
lekcijas. Nuo 1975 metų Kybartų 
klebonas. 1978 m. su kitais ku
nigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitetą. Buvo nu
teistas 6 metams lagerio ir 4 me
tams ištrėmimo. Vienas pagrindi
nių “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikos” leidėjų ir redaktorių. 
Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, įšventintas vyskupu, lankėsi 
Šiaurės Amerikoje, susipažin
damas su išeivijos lietuvių veiklos 
bei kultūros židiniais, tarp jų ir 
“Tėviškės žiburiais”.

Lietuvos vyskupų konferen
cijos posėdis įvyko Kauno arki
vyskupijos kurijoje balandžio 16 
d. Dalyvavo kard. V. Sladkevi
čius, Vilniaus arkivyskupas A. J. 
Bačkis, visi Lietuvos vyskupai ir 
kunigų seminarijų darbuotojai. 
Svarstyti seminarijų reikalai. 
Griežtinami reikalavimai semi
narijų auklėtiniams. Klierikai, 
neįvykdę atitinkamo akademinio 
lygio, bus automatiškai šalinami 
iš seminarijų.

Domininkonas kun. Stanley 
Azaro, OP, (Stasys Zarauskas), 
Providence, R.L, kolegijoje lei
džiamo laikraščio pranešimu, 
darbuojasi Vilniaus Šv. apaštalų 
Pilypo ir Jokūbo parapijoje. Po 
antros kelionės į Lietuvą priėmęs 
pasiūlymą padėti domininkonų 
vienuolijos atsteigimui Lietuvoje. 
Kun. Ant. Jurgelaitis, OP, pagel- 
bėjęs jam prisiminti vaikystėje 
kiek mokėtą lietuvių kalbą. Šiuo 
metu jis yra domininkonų naujo
kų magistras, dirba parapijoje ir 
su jaunimu. Numatęs dar viene
rius metus padirbėti Lietuvoje, 
kurią spėjęs pamilti.

Tradicinė Lietuvos mokslei
vių ateitininkų pavasario akade
mija įvyko Tauragėje balandžio 
8-14 d.d. Suvažiavo daugiau kaip 
150 moksleivių. Akademinės 
programos vadovas dr. Arvydas 
Žygas pareiškė, kad šventės tiks
las buvęs burti jaunimą į “mažąją 
bendruomenę”, kuri galėtų daly
vauti akademiniame, kultūrinia
me ir dvasiniame brendime. Pa
sak jo, kiekvienas bręstantis 
žmogus ieško didžiosios Tiesos, 
gyvenimo prasmės, bet gali pasi
justi ir pasimetęs moralinės mai
šaties ir madų jūroje. Todėl tokių 
akademinių dienų renginiais 
stengiamasi skleisti tvirtas verty
bes ir krikščioniškas idėjas. Pa
skaitos ir pramogos vyko atsi
žvelgiant į amžių ir pasirengimą. 
Daug dėmesio skirta pašaukimo 
bei pasirengimo šeimos gyveni
mui klausimams. Kun. doc. J. 
Ivanauskas supažindino mokslei
vius su Šv. Rašto studijavimo pa
grindais. Moralės klausimus dis
kutavo prof. R. Kalvaitis. Evan- •* 

gelizacijos tarpsnius aptarė A. 
Kučikas. Paskaitas skaitė kun. A. 
Baniulis, SJ, doc. D. Gailienė, 
doc. Marcinkevičienė, gyd. V. 
Rudzinskas, dr. A. Žygas, sės. D. 
Kuzmickaitė ir kiti. Renginį pa
rėmė vysk. A. Vaičius bei Taura
gės klebonas mons. dr. P. Puza- 
ras. Dr. A. Žygas pasidžiaugė, 
kad sėkmės malas esąs visų aka
demijos vadovų ir paskaitininkų 
noras dirbti be atlyginimo.

Kauno katalikų bendruome
nė “Gyvieji akmenys” balandžio 
14 d. Vytauto Didžiojo un-to sa
lėje surengė atsinaujinimo dieną, 
kurios tema buvo “Išgydymas”. 
Pilna didžioji salė malda ir gies
me garbino Dievą, klausėsi vie
nuolių bei pasauliečių liudijimų. 
Kalbėjo sės. Rozana, JAV misio
nierius Peter Stohe su žmona, 
sės. Benedikta, A. Peškaitis, kun. 
G. Grušas. Pokalbiuose itin pa
brėžta atviro išsipasakojimo 
reikšmė. Jėzus mus gydo teikda
mas savo ramybę; reikia teigia
mai atsiliepti į Dievo meilės 
kvietimą.

Pal. Jurgio Matulaičio na
muose Kaune balandžio 13-14 d. 
d. vyko seminaras tema “AIDS: 
klausimai ir atsakymai”. Vysk. S. 
Tamkevičius sakė, kad vienas iš 
socialinio darbo objektų Lietuvo
je turėtų būti šia liga sergantys. 
Gyd. E. Marčiulionienė mano, 
kad visuomenė dar nesuvokianti 
šios ligos problemos svarbos. Esą 
labai svarbu užbėgti AIDS pli
timui už akių. Pasak doc. A. 
Laiškonio, Vakarų Europa jau 
įsitraukusi į šios problemos 
sprendimą. AIDS centro vadovas 
gyd. S. Čeplinskas statistiniais 
duomenimis parodė, kaip ta liga 
plintanti Lietuvoje. Gyd. N. Lio- 
bikienė apgailestavo, kad per 
mažai ir rimtai kalbama apie ly
ties problemas, siūlė šviesti šei
mas. Dr. Maura O’Donohue su
pažindino su AIDS plitimu visa
me pasaulyje, siūlė keisti požiūrį 
j daugelį dalykų.

Pirmosios Mišios naujoje Elektrėnų šventovėje Verbų sekmadienį 1996.III.31. Mišias atnašavo Kaišiadorių 
vyskupas J. MATULAITIS. Oficialios šventinimo iškilmės numatomos šią vasarą, kai bus baigti statybos 
darbai

Vilniaus priemiestis Žirmūnai žiūrint nuo Valakumpių tilto Nuotr. G. Kurpto

Iš istorinių laiškų aplanko

A+A
VINCUI IGNATAVIČIUI 

mirus,
jo brolį MARKŲ ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Vytautas ir Viktorija Jagučanskai 
Collingwood, Onl.

Gyvendamas Lenkijoje, dvylika metų susirašinėjau su žymiuoju architektu VYTAUTU 
LANDSBERGIU-ŽEMKALNIU, muzikologijos profesoriaus, atgimstančios Lietuvos tarybos 
pirmininko Vytauto Landsbergio tėvu, gyvenusiu šimtą metų. Susikaupė storokas laiškų 

aplankas - istorinė medžiaga. Čia pateikiu keletą savo atsiminimų 
apie garbųjį Lietuvos veikėją

ANTANAS SURAUČIUS, 
Lenkija

Dariaus ir Girėno paminklas
Lietuvių lakūnų Atlanto nu

galėtojų paminklo “Lituani
kos” katastrofos ir didvyrių 
žūties vietoje prie Soldino, 
dabar Lenkijoje prie Myslibo- 
žo, būklė ir globa pokario me
tais bendrais bruožais yra ži
noma. Slaptai pavienių lietu
vių pastangomis paminklas 
buvo apsaugotas nuo visiško 
sunaikinimo. Ir toliau slaptai 
buvo lankomas tautiečių, ku
rie arčiau gyveno.

1958 m. sovietinė Lietuva 
prisiminė Dariaus ir Girėno 
paminklų prie buvusio Soldi
no 25 metų sukakties proga. 
Atvažiavo iš Lietuvos vyriausy
binė delegacija. Su Lenkijos 
valdžiomis ir dalyvaujant di
desniam lietuvių skaičiui iš 
Ščecino vaivadijos įvyko mi
nėjimo iškilmės. Po to propa
gandinio mosto - ir vėl ta pati 
padėtis: vangi Lenkijos lietu
vių didesnė visuomeninė ini
ciatyva paminklo apsaugai, 
globai ir restauravimams; tas 
pats sovietų kareivių fronto 
metu sušaudytas kryžiastupis; 
nuo granito luitų nuraškytos 
užrašo trimis kalbomis rai
dės - paminklas bevardis.

1965 m. lietuviai vroclavie- 
čiai gavo leidimų pagaminti 
užrašų lietuvių ir lenkų kal
bomis ir lentos su užrašu įmū
rijimo proga suorganizuoti 
lietuviškas iškilmes. Prade
dant 1975 m. Lietuvių visuome
ninės kultūros draugijos Slups- 
ko skyrius rengė metines iškil
mes prie paminklo, suburda
mas kasmet vis daugiau tautie
čių; ir vietos lenkų visuomenės.

Per iškilmes 1979 m. užsimi
niau, kad artėja 50-mečio mi
nėjimas ir tam reikėtų įš anks- 

i) 

to gerai pasiruošti. Buvo aud
ringas pritarinias, ir čia pat 
pradėta rinkti aukas paminklo 
restauravimui. Užmojis susi
dūrė su nemažomis kliūtimis. 
Lėšoms rinkti reikėjo gauti 
Lenkijos kultūros ministerijos 
leidimų, o tuometinėje Lenki
joje gauti leidimų visuome
ninei rinkliavai nekomunis
tiniams tikslams buvo be
veik neįmanoma. Nežinojo
me buvusio užrašo trimis 
kalbomis, metalinių raidžių 
formos ir jų išdėstymo grani
to briaunose, trūko tikslaus 
pavyzdžio apskaldyto kryžia- 
stulpio ornamentikai atkurti. 
Anksčiau turėjome P. Jurgėlos 
knygų “Sparnuoti lietuviai 
Darius ir Girėnas”, bet ji, kaip 
ir kita iš labiausiai skaitomų 
kun. Stasio Ylos “Žmonės ir 
žvėrys”, ėjo per tautiečių ran
kas ir dingo. P. Jurgėlos knyga 
tik vėliau netikėtai atsirado, 
kai paminklinio ansamblio 
restauravimui buvo suplauku
si medžiaga iš Vilniaus - nuo 
architekto V. Žemkalnio-Lands
bergio.

Iniciatoriai ir jų talkinin
kai buvo jaunesnės kartos žmo
nės, atsidūrę Lenkijoje vilnie
čiai ir Seinų krašto lietuviai. 
Jie mažiau pažinojo Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimų, 
valstybės, visuomenės kultū
ros veikėjus. Vis dėlto jie su
žinojo, kad paminklo projekto 
autorius buvo architektas Žem
kalnis. Dar kažkas kalbėjo, 
kad Žemkalnis yra sugrįžęs 
iš Vakarų į Lietuvų. 1979 m. 
vasarų Juozui Pečkaičiui, va
žiavusiam į Lietuvų aplankyti 
giminių, buvo pavesta surasti 
Dariaus ir Girėno paminklo 
projekto autorių.

Pasisekė - Pečkaitis atvežė 
Žemkalnio laiškų, rašytų 1979 
m. liepos 31 d., ir trumpų, su 

keliais pasitenkinimo žodžiais, 
darbinį projektų. Taip prasi
dėjo paminklinio ansamblio 
restauravimas ir vyko iki 1983 
m. liepos mėnesio.

50-mečio minėjimo iškilmė
se prie Dariaus ir Girėno pa
minklo Pščelnike prie Myšli- 
božo 1983 m. liepos 17 d. tikėtų
si dalyvių iš Lietuvos. Kodėl 
neatvyko nei valdžių, nei orga
nizacijų atstovai, nei per gele
žinę uždangų perėję žmonės, - 
tai klausimas, kurį reikėtų 
kada nors plačiau nušviesti.

Lenkų įstaigos buvo labai 
palankios Dariaus-Girėno pa
minklo atnaujinimui ir jų žū
ties 50-čio minėjimui. Mat 
lenkams patiko jų žūties ver
sija - pašovimas. Apie tai pa
rašiau ir archit. Žemkalniui 
Lietuvoje. Tokių versijų Žem
kalnis patarė palaikyti, nes 
ir lenkai, ir lietuviai nuken
tėjo nuo nacinės Vokietijos. 
Tai jungia ir suartina. Drau
gystė ir bendradarbiavimas 
bus reikalingi.

V. Žemkalnis smulkiai ir drų- 
siai rašė, kaip Lietuvoje žmo
nės stengėsi Dariaus ir Girėno 
50-metį paminėti ir kokie buvo 
trukdymai. Lenkijoje buvo 
šviesiau negu KGB valdomoje 
Lietuvoje.

Vokiečių nelaisvėje
Dabartinis Gorzow Wlkp, 

buvęs vokiečių Landsberg 
a/Warta, atmintinas 27 lietu
vių kalinimu šiame mieste. 
Ši vietovė rišasi su Vytauto 
Žemkalnio odisėja nuo Tilžės 
per Allensteinų iki dabarti
nio Gorzow WLKP ir toliau per 
Berlynu į vakarus nuo 1944 m. 
gegužės mėnesio iki 1945 m. ge
gužės pradžios. Per pavojus ir 
nuostabiausius nuotykius ji
sai sekė paskui Gestapo suim
tų 27 Kauno pogrindininkų 
grupę, kurioje buvo ir penkio
likmetis Žemkalnio sūnus Gab
rielius. Landsberg a/Warte vie
tovėje ji buvo ilgiausiai ka
linama. Čia mirė ir studentas 
Aleksandras Viršila. V. Žem
kalnis iš šalies stebėjo kan
kinio palaidojimų katalikų 
kapinėse.

Apie 27 lietuvių kalinimų 
įvairiose vietovėse ėjo iš Vil
niaus pašto siuntos su smul
kiais aprašymais, nurodymais, 
situaciniais piešiniais su pra
šymais skelbti faktus lietuvių 
spaudoje ir lenkų visuomenei. 
Medžiaga ėjo per rankas. Buvo 
panaudojami tautiečiai, važi
nėjantys į Lietuvų. Pianistė 
Aldona Dvarionaitė, gyvenusi 
Lenkijoje, bet turėjusi sovie
tinį pasų ir dažnai važinėjusi 
į sovietinę Lietuvų, atvežė V. 
Žemkalnio parašytų jo odisėjų 
pavadinimu “Hochverrat” su 
prašymu išleisti kur nors lais
vame pasaulyje. Lietuvoje ne
galėjo būti nė užuominos apie 
tai. “Hochverrat” - vokiškas 
žodis reiškė tėvynės išdavimų. 
Juo buvo kaltinami vokiečių 
suimtieji lietuviai.

(Nukelta į 3-čią psl.)

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

A+A 
VINCUI IGNATAVIČIUI 

mirus,
jo seserims, broliams ir visai šeimai reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą -

Ona ir Vytautas Pulkauninkai, 
Oakville, Ont.

A+A
VINCUI IGNATAVIČIUI

mirus,
jo brolius - MARKŲ ir STEPĄ, seseris - GENĘ ir 
ONĄ su šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia - '

A. V. Baltrušaičiai

PADĖKA
A+A

JUOZAS KOLAKAUSKAS
iškeliavo amžinybėn 1996 m. balandžio 19 d.

Nuoširdžiai dėkoju kun. J. Liaubai, OFM, už 
aplankymą ligoninėj, maldas koplyčioje ir laidotuvių 
Mišias. Didelė padėka karsto nešėjams, ponioms už 
pyragus ir visiems atsilankiusiems -

žmona Gabrielė Kolakauskienė

PADĖKA
A+A

BRONIUI VITKUI
1996 m. balandžio 26 d. iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijoj klebonui kun. J. 
Staškui ir kun. K. Kaknevičiui už maldas laidotuvių na
muose, Mišias ir laidotuvių apeigas.

Nuoširdi padėka A. Kanapkai, R. Valickienei ir 
J. Mažeikai už nuoširdžius atsisveikinimo žodžius. 
Nuoširdus ačiū A. Kusinskui už giedojimą per Mišias ir 
D. Radtkei už vargonavimą.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą žo
džiu, raštu ir spaudoje. Ačiū visiems už gėles, užprašytas 
Mišias ir aukas “Tremtinių grįžimo fondui” ir “Vaiko 
tėviškės namams”. Dėkojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvių namuose ir kapinėse. Ačiū B. Stanulienei už 
paruoštus pietus ir ponioms už skanius pyragus. Jūsų 
nuoširdumas palengvino mūsų liūdesį.

Liūdintys —
žmona Aldona, duktė Danutė, sūnūs - 

Algis ir Vytas bei jų šeimos

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nai tarptautiniais geležinkelių 
susisiekimo maršrutais keleivių 
vežta perpus mažiau. Daugiau
sia keleivių vežama kelių tran
sportu, kuris pablogėjęs, nes au
tobusai ir troleibusai pasenę, o 
nebuvo paskirta lėšų naujoms 
priemonėms. Lietuvos aviacinių 
firmų lėktuvai 1995 m. skraidi
no 241,900 keleivių - 8.5% ma
žiau negu 1994 m.

'flirto ir pajamų deklaravimas
Gegužės 16 d. Lietuvos 

seime priimtas gyventojų turto 
ir pajamų deklaravimo įstaty
mas. Nuo 1998 m. visi Lietuvos 
pilnamečiai gyventojai kalendo
rinių metų pradžioje privalės 
deklaruoti įsigytą kilnojamą ir 
nekilnojamą turtą, taipgi ir ne
registruojamą turtą - meno kū
rinius, brangiųjų metalų dirbi
nius, jei jų vertė didesnė negu 
2000 litų, skelbia ELTA.
Lietuvos paukštiena į Vakarus

ELTOS pranešimu, po daug 
kartų tarptautinių žinovų tikrin
tų Lietuvoje veikiančių paukš
tininkystės ūkių. Europos są
jungos veterinarijos komitetas

nutarė Lietuvai leisti ekspor
tuoti šviežią paukštieną. Nusta
tyta 1000 tonų kvota. Paukštie
na bus išvežama į Vokietiją, 
Olandiją, Prancūziją ir kitas Eu
ropos šalis. Iš trijų Baltijos vals
tybių toks leidimas suteiktas tik 
Lietuvai. RSJ

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Ronccsvallcs Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954



Iš istorinių laiškų.
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Kokios tėvynės išdavikai ga
lėjo būti lietuviai, savo kraš
te pasiruošę kovai už savo kraš
to laisvę ir nepriklausomybę 
prieš bet kokį okupantą? Už to
kį nusikaltimą turėjo būti 
kruopščiai paruoštos bylos, 
įvykti teismas, o nuosprendis 
iš anksto buvo žinomas, nebent 
jaunametis Gabrielius būtą 
išvengęs mirties bausmės. Su
pratau, kad kaip tik tas “Hoch- 
verrat” labiausiai įskaudino 
V. Žemkalnį.

Lenkti akibrokštai
Su “Solidarumu” Lenkijoje 

reiškėsi žodžio ir nuomonių 
laisvėjimas. Gaivalingai ir, 
deja, tiek pat lenkiškai, kaip 
didžiausiais tos tautos didžia
vimosi, paniekos kaimyninėms 
tautoms proveržiais. Kartojami 
šūkiai: “Grąžinti Vilnių, grą
žinti Lenkijai Lvovą!” Aptilo, 
kai premjeras Rakovski pasa
kė per televiziją: “Na, tai ei
kite ir pasiimkite Vilnių ir 
Lvovą!”

1983 m. išėjo istoriko Piotr 
Lossovski knyga “Litwa a spra- 
wy polskie 1939-1940” (120,000 
tiražu, 1985 m. - 20,000). Tai 
ne istorinis darbas, o publicis
tika pakilusios lenkų gatvės 
dvasia. Tai sukėlė Lenkijos lie
tuvių pasipiktinimą. Lietuvoje 
mažiau buvo aštrios kritikos, 
dauguma reiškė susidomėji
mą, daugelis ir pripažinimą 
lenkų istorikui, kad štai dar 
vienas darbas Lietuvos isto
rijai, kai Lietuvoje lietuvių 
istorija buvo griežtai už
drausta.

Straipsnio “Istorija ar publi
cistika” Lenkijos lietuvių laik
raštis “Aušra” nespausdino. 
Tektų ištirti, ar buvo cenzū
ros draudžiama, ar pati redak
cija nesiryžo spausdinti. Re
cenzijos kopiją siunčiau kny
gos autoriui ir V. Žemkalniui. 
Pastarasis skaudžiai pergy
veno naują lenkų negandą. 
Štai laiškas istorikui Piotr 
Lossovski lenkų kalba (ver
timas į lietuvių kalbą - šio 
straipsnio autoriaus).

D. gerbiamas Tamsta 
Piotr Lossovski,

Su dideliu susidomėjimu 
perskaičiau, net studijuoju 
Jūsų puikų darbą - “Lenkų-lie
tuvių santykiai 1918-1920”.

Kaip Lietuvos kariuomenės 
artilerijos kapitonas ir kovų 
dalyvis už Lietuvos nepri
klausomybę buvau liūdnų ano 
laiko lenkų-lietuvių santykių 
liudininkas. Suvalkų operaci
jos aprašyme, tiksliau, kai 
kurių tos operacijos dalių 
studijoje Jūs pabrėžiate, kad 
kovose į rytus nuo Augustavo 
žuvo lietuvių kariuomenės 
dviejų batalionų grupuotės 
vadas mjr. Ramanauskas (pa
gal J. Smolenskio “Walki Pols- 
ko-Litewskie” psl. 199,216). 
Manau, jog svarbu ir būtina 
painformuoti, kad mjr. Rama
nauskas ne kovoje žuvo, o pa
imtas į nelaisvę, beginklis, 
pririštas prie pušies lie
tuvių karių belaisvių akivaiz
doje lenkų kavalerijos briga
dos vado mjr. Piaseckio įsa
kymu buvo sušaudytas miške 
prie Augustavo. Buvo įsaky
mas sušaudyti taip pat kitus 
lietuvių karininkus - kpt. Hin- 
cą ir kapelioną kun. Mališaus
ką. Pasmerktieji buvo vyk
dančiųjų egzekuciją baisiai 

Merkio upės vingiai Nuotr. D. Meliuno

sumušti. Energingai protes
tavus lietuviams belaisviams 
ir kaip tik dviems aukštesnio 
rango karininkams iš štabo 
atvykus ta egzekucija buvo 
sulaikyta.

1920 m. rugpjūčio 22 d. mū
sų kariuomenės ruožas ties 
Seinais buvo dviejų lenkų di
vizijų apsuptas. Ir aš patekau 
į nelaisvę. Stovykloje Vadovi- 
cuose (Wadowice prie Kroku
vos, A.S.) turėjau progą ap
lankyti kapelioną kun. Mali
šauską ligoninėje. Jis, kpt. 
Hincas ir kiti karininkai ba
taliono, kuriam vadovavo mjr. 
Ramanauskas, papasakojo 
apie įvykį miške prie Augus
tavo. Išbuvęs tris dienas be
laisvių stovykloje, pabėgau į 
Čekoslovakiją.

Prisimenu savo, kaip belais
vio, kelionę į Balstogę. Buvau 
lenkų seržanto vedamas į tar
dymą. Eidami geležinkelio bė
giais, sutikome du lenkų kari
ninkus (vienas jų buvo majo
ras). Jie pradėjo baisiai kone
veikti mane, kartodami - “Su
draskyti tą lietuvį” ir kėsino
si mušti mane, tik lenkų ser
žantui energingai pasiprieši
nus išvengiau linčo.

(...) Objektyviai žiūrėdamas 
į aną liūdną praeitį manau, 
kad įvykius ir dalykus reikia 
liudyti tokius, kokie jie buvo, 
nieko neslepiant. (Kaip tik to
dėl su pasigėrėjimu vertinu 
Jūsų darbą). Jeigu pabrėžiu, 
kokia mirtimi žuvo mjr. Ra
manauskas, tai darau abie
jų mūsų tautų naudai, ir būtų 
buvę puiku, jeigu autorius 
“Lenkų-lietuvių kovos” p. J. 
Smolensk! būtų liudijęs tei
sybę ir būtų pasmerkęs mjr. 
Piaseckio žalos esmę.”

V.Ž. buvo plačiai susipaži
nęs su lenkų-lietuvių santy
kių istorijos literatūra, gau
davo visus pokaryje ėjusius 
lenkų istorikų darbus, atsi
liepdavo į juos, išvartęs archy
vus Lietuvoje, ir ne tik Lietu
voje; aistringai darbavosi tie
sos istorijai.

Mažai žinomi faktai
Buvau nustebintas V. Ž. pa

teikto fakto, kadangi neaptikau 
jo nepriklausomybės kovų ap
rašymuose, nei knygoje “Sava
norių žygiai”, nei kituose ap
rašymuose, nei istorijos knygo
se ir vadovėliuose. Jau anks
čiau buvau pastebėjęs, kad la
bai silpnai nušviesta 1920 m. 
operacija prie Augustavo. Dau
giau sužinojau iš gyvo liudi
ninko - buvusio kareivio pa
varde Pipcius iš Rumbonių 
prie Alytaus (susipažinome 
sovietiniame lageryje) ir iš 
buvusio raitelio Breivės at
siminimų rankraščio (jis, sava
noris, su savo arkliu dalyvavo 
visuose pietų fronto ruožuose).

Sunkiais pokario metais, kai 
lietuvių tautos istorija Lietu
voje buvo visiškai uždrausta, 
Lenkijos Liaudies respublikos 
istorikai rašė Lietuvos istori
ją, kuri patekdavo į sovietų 
pavergtą Lietuvą. Jų tarpe bu
vo ir prof. P. Losssovski. Žy
miausias ir objektyviausias - 
Jerzy Ochmanski, parašęs 
“Historia Litwy”. V. Ž. reiškė 
dėkingumą lenkams istori
kams ir kartu buvo kritiškas, 
neatlaidus, kad ir mažiausioms 
nuslėpimams, netikslumams, 
dar daugiau šališkiems faktų 
aiškinimams.

Salamiesčio mokyklos 400 metų sukaktis buvo iškilmingai paminėta 1995.V.20. Ta proga Br. RUGINIENĖ 
(kairėje, tautiniais drabužiais) papasakojo savo atsiminimus iš knygnešių laikotarpio ir parodė knygnešio 
JURGIO BIELINIO paliktus suvenyrus

NUOMONĖS IR PASTABOS

Laimėjome ir pralaimėjome
Išvijome iš Lietuvos okupantus, bet palikome valdžioje jiems palankius veikėjus, 
stabdančius demokratijos įsigalėjimą. Vienintelė išeitis - busimieji seimo rinkimai

DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ, 
Vilnius

Išsiveržėme iš okupacijos. 
Be ginklo, be kautynių, ar ap
gaulės. Išsiveržėme tik demok
ratijos dėka: tikrų rinkimų pa
galba parlamentan pateko tokie 
žmonės, kurie išdrįso ir atvirai 
pasakė teisybę apie Ribbent- 
ropo-Molotovo slaptąsias sutar
tis. Kurie išdrįso atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę, žlegant 
tankams po langais. Kurie išdrį
so visos tautos pritarimu (refe
rendumu) išprašyti okupacinę 
kariuomenę iš valstybės. Ir vi
sam pasauliui tai atrodė kaip 
stebuklas.

Bet mes, lietuviai, neužmir
šome tikros Lietuvos laisvės 
kainos, nes kiekvienoje šeimoje 
yra kraujuojanti žaizda: ar žuvęs 
partizanas, ar tremtinys, ar nu
kankintas politkalinys. Per pusę 
šimtmečio okupacijos neteko
me trečdalio tautos. Antra tiek 
tautiečių kankinasi toli už Tėvy
nės, o likę namie ir nežuvę buvo 
luošinami moraliai.

Vienybė mums padėjo iš
tverti, pakilti ir laimėti. Tik vie
ninga tautos palaikymas įgalino 
mūsų partizanus dešimtmetį 
priešintis okupantui. Tik vienin
gas tautos palaikymas ištremtų
jų, dalinantis paskutiniu duonos 
kąsniu, daugeliui jų išgelbėjo 
gyvybę ir viltį. Tik tautos ir 
emigrantų vienybės dėka buvo 
išlaikytas Lietuvos vardas pa
saulio žemėlapiuose, o lemtingą 
sausio 13-ją okupantams nepa
vyko tylomis mūsų nusmaugti. 
Visam pasauliui stebint teko at
sitraukti į savo irštvą.

Okupantas atsitraukė, bet 
neprarado vilties kitais keliais,- 
tragiškai gaila, - su pagalba li
kusių Lietuvoje savo pakalikų 
valdyti mūsų Tėvynę. Antai 
20% visų Lietuvos gyventojų - 
rusakalbiai: tai likę karo vetera
nai ir jų šeimos, atsiųsti “specia
listų” priedanga kolonistai ir jų 
šeimos bei šiaip svieto perėjū
nai, savo Tėvynės nemylintys. O 
galėjome juos išskirti iš politi
kos (iš valdymo), nesuteikti 
jiems pilietybės. Bet... O ga
lėjome atstatyti mūsų išeiviams 
pilietines teises; tai būtų įgalinę 
laiduoti balsų daugumą rinki

muose. Bet... Galėjome ir priva
lėjome okupanto paliktus “ge- 
gužiokus” įvardinti ir apriboti 
(laikinai ar visai) jų dalyvavimą 
valdyme. Bet... Leidome jiems 
kaip chameleonams pakeisti 
“skūrą” - virsti iš TSKP j LKP, 
LDDP ir vėl užimti vietą prie 
valstybės vairo. Taip ir vėl tapo
me neakivaizdžiai, bet valdomi 
okupanto. Antai, energetikos 
priedanga “perpompuojama” 
Rusijai Europos mums skolina
ma valiuta. Neokomunistų 
mūsų valdžioje dėka Rusija turi 
karinį prietiltį Europos viduryje 
vietoj Mažosios Lietuvos klausi
mo sprendimo tarptautinėse or
ganizacijose. “Gegužiokų” dėka 
pasirašyta nepalanki sutartis 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, ko
kios nėra buvę Lietuvos istori
joje. Nepasipriešino Lietuvos 
atstovai Strasburge Rusijos pri
ėmimui j Europos tarybą, o ty
lom (susilaikius) pritarė. Ir ko 
tik nebuvo per šį viltingą Atgi
mimo laikotarpį? Ir ko dar bus, 
kad tą viltį paverstų neviltimi...

Juk matome, ką okupantų 
palikti “gegužiokai” daro: jie 
skaldo vienybę, jie diskredituoja 
demokratiją, jie skurdina Lietu
vą ir stumia neviltin. Mūsų vie
nybės skaldymas vykdomas rafi
nuotai ir keliais frontais pa
tiems komunistams subyrėjus į 
įvairias partijas bei skaldant iš 
vidaus dešiniąsias. Tokios pro
komunistinės yra ne tik LDDP, 
bet ir liberalų, centro, socialis
tų, socialdemokratų moterų, 
žemdirbių partijos ir t.t. - apie 
20 pavadinimų. Skaldant deši
niuosius per inkorporuotus bu
vo atskelti “pažangieji” ir “nuo
saikieji”. Ypatingai įnirtingai 
skaldoma pati didžiausia Lietu
voje - Politkalinių ir tremtinių 
sąjunga. O kur nepavyksta su
skaldyti, atsiranda “dubliuojan
ti” organizacija. Taip šalia 
LKDP atsirado LKD Sąjunga, 
LLL - Lietuvos laisvės sąjunga, 
Lietuvos Helsinkio grupei - 
Chartija ir t.t. Šiuose triukuose 
ir susipainioja paprastas rin
kėjas.

Blogiausia - tai dešiniųjų 
menkinimas, kai demokratų 
vardu kalba ir veikia inkorpo
ruotieji, kai patys kairieji suruo
šia ištisus spektaklius “prie mik
rofono”, kad žmonėms susida
rytų tuščių kalbų įspūdis vietoj 
darbo vis labiau ir labiau skurs
tančių gyventojų akivaizdoje. 
Šių tuščių kalbų tikslas - žmo
nių nusivylimas demokratija, 
kad ją tapatintų su tauškalais ir 
jos galimybėmis išsirinkti pado
rią valdžią.

Prie to nusivylimo ypatingai 
rėžiančiai skamba vos ne paty
čiomis siūlomas vieningas sei
mo narių darbas. Palyginkim, 
kaip būtų atrodę, jei kas būtų 
pasiūlęs Lietuvos partizanams 
draugiškai padėti stribams įvesti 
tvarką Lietuvoje? O dabar siū
lo! Nors situacija lygiai tokia 
pati - vienoje salėje sėdi polit
kalinys ir jo tardytojas - ir abu 
laikosi savo principinių nuosta
tų! Nei apie draugiškumą, nei 
apie darbą negalima šnekėti. 
Dauguma diktuoja. O mažuma 
gali tik skelbti tautai daugumos 
juodus darbus. Akivaizdu, kad 
kairieji, turintys 50 metų valdy
mo patirtį, visas situacijas moka 
panaudoti sau. Kaip pasakoje, 

kur valstietis apgauna mešką, 
paskirdamas jai derliaus tai vir
šūnėles, tai šakneles. Tai politi
nės grimasos. Kasdien blogėjant 
gyvenimui, pradedam abejoti 
demokratija iš viso.

Dar nuo sovietmečio visa 
spauda, radijas ir televizija (jau 
nebekalbant apie telegrafą, paš
tą ar spaudos platinimo įstai
gas) yra kairiųjų rankose. Deši
niųjų leidžiama spauda tesuda
ro 1 dalį prieš 9 kairiųjų. Taigi 
su tokiu 90% visų žiniasklaidos 
valdymu galima ir sukiršinti vie
nus su kitais, apjuodinti konku
rentą ir iš viso nepraleisti infor
macijos. O dažniausiai - pra
leisti žinias bet su savo komen
taru ir tendencija. Taip “lašas 
po lašo” per 4 metus ir sufor
muojamas “savas rinkėjas”. Net 
viešumas - pagrindinis demok
ratijos ginklas, - Lietuvoje pa
kreiptas buvusių ir nepražuvu- 
sių naudai.

Taigi galime konstatuoti, 
kad demokratijos dėka laimėjo
me prieš okupantus, bet pralai
mėjome prieš savą kolaborantą. 
Mes jų neatpažinome prieš rin
kimus ir jie, patekę į Aukščiau
siąją tarybą, o vėliau - į seimą, 
ir toliau dirbo ne tėvynės labui. 
Peržvelgus 56 seimo “opozici
jos” narių politinį ir socialinį 
statusą, paaiškėjo, kad ketvirta
dalis jų buvo SSKP, trečdalis - 
keitė savo politines pažiūras tris 
ir daugiau kartų. Pusė jų soviet
mečiu dirbo nomeklatūriniuose 
(vadovavo) postuose. Trečdalis 
naudojosi okupantų teikiamo
mis privilegijomis: laisvai važi
nėjo dirbti ir mokytis į užsienį, 
gavo nepagrįstai ir be eilių bu
tus, automobilius ir kitas trūks
tamas vertybes ir t.t. Supranta
ma, jiems ankščiau buvo gerai ir 
dabar neblogai, todėl vargstan
čiais jie nesirūpins. Ir gyveni
mas tai patvirtino: tai dėl jų 
kaltės mūsų partizanai skursta, 
o stribai, KGBistai ir nomenk
latūra gauna valstybines (perso
nalines) pensijas. Tai jų kaltė, 
kad pilietybę gavo okupantai, 
bet ne lietuviai išeiviai. Tai jų 
kaltė, kad žmonės neatgavo sa
vo turto ir žemės, o visa tai susi- 
glemžė nomenklatūra. Tai jų 
kaltė kad buvo pasirašyta nepa
lankiausia Lietuvos istorijoje 
sutartis su Lenkija ir t.t.

Prokomunistinė dauguma 
balsuoja, o opozicija tyli, nes 
dažniausiai jos net seimo salėje 
nebūna. Iš 56 “opozicijos” narių 
visumos posėdžiuose dalyvauja 
vos 10-20 atstovų. Tai dažniau
siai - politkalinių, laisvės frakci
jos nariai, tautininkai, demokra
tai ir keli nepriklausantys frak
cijoms. Kiti — mėnesių mėne
siais nesirodo visumos posė
džiuose, važinėja po Lietuvą, po 
užsienius, nors juos žmonės rin
ko jų interesams ginti seime.

Taigi jau ketveri metai gy
vename komunizmo atgimimą 
Lietuvoje. To išvengė vienintelė 
Čekija, išskyrusi komunistus iš 
politinio gyvenimo. Mes, deja, 
negalėjome desovietizacijos įsta
tymo priimti, ir tai ne vien dėl 
kairiųjų. Ne. Daugiausia dėl de
šinėje esančių “buvusių ir ne- 
pražuvusių” komunistų, no
menklatūrininkų ir “neaišku” 
už ką privilegijuotų. Vienintelis 
kelias jais nusikratyti - tai bū
simi šį rudenį rinkimai, labai 
kruopščiai parenkant kandidatus.
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Naujieji ūkininkai
MIELIEJI, šalta ir snieguo

ta žiema jau traukiasi į šiaurę, o 
pas mus vakarais jau pavasario 
kvapai pasklinda, nors sniego 
sniegelio gal gyvenime tiek ne
buvome matę. Nežinai kada jis 
nušils - gal iki gegužio laikysis. 
Daug žalos šita žiema padarė ir 
sodams ir bitėms. Turbūt bus iš
šalę ir mūsų žalitvorės ir raudo
nų rožių krūmai, jau martelės 
sodinti, kurie taip puošė mūsų 
namus. Betgi ką padarysi - lau
kiame pavasario.

Šiandien Verbų sekmadie
nis, mūsų visa šeima, pasipuošę 
gražiais rūbais, išvažiavo į Alo
vės bažnyčią. Alytiškė dukra 
nuvežė, nes mūsų mašinytė dar 
žiemos miegu garaže miega. 
Gal ir didesnio remonto reikės, 
tai ji su įsūnuku (nes vyrelis vėl 
serga ir sunkiai serga po per
nykščio sužeidimo susidūrus va
žiuojant) nuveža kam kur reikia 
Visi grįžo patenkinti, apdova
nojo mane verbomis, sakyda
mi:’’Verba muša, ne aš mušu - 
už savaitės ir Velykos”. Ypač 
mažoji Dovilė įsismagino apdo
vanodama verbomis močiutę, o 
aš buvau patenkinta, kad mano 
atžalėlės dar kada-ne-kada baž
nytėlę, senelį, prosenelius šven
toriuje aplanko, tai ir mano šir
delei geriau.

Per Velykas švęsime mažo
sios anūkėlės jau 4 metukų gim
tadienį. Jos labai to laukia besi- 
džiaugdamos keliariopa švente. 
Mamytė iškepa gražų tortą, pa
puošia, o atvyksta ir “graži mo
čiutė” - tai martelės mamytė, 
kurią anūkėlės taip vadina, nes 
ji dar tokia jauna, palyginus su 
manimi. Aš jau esu palinkus 
kiek.

Mano svajonės vis grįžta į 
praeitį, kai dar buvome visi kar
tu, kai aš dirbau bibliotekoje, 
vaikai augo geros močiutės glo
boje, kai vėliau sunku buvo, nes 
mokyklos toli. Vėliau mokėsi 
Alytuje, gyveno bendrabučiuo
se, vis skundėsi, kad tenka mo
kytis užsikimšus ausis, nes kam
baryje triukšmas. Paskutinėse 
klasėse būnant jau samdėme 
kambarius privačiai pas labai 
gerus žmones, kurie anksčiau 
gyveno Alovėje, buvo mums 
gerai pažįstami. Jie rūpinosi 
vaikų sveikata. O mūsų močiutė 
buvo juk labai gera visiems, 
pakeleivį pavaišindavo ir svečiui 
dovanėlių turėdavo, ar tai su
rinką paspaustą, ar medaus in
delį, todėl jie pakvietė mūsų 
vaikus pas juos gyventi, kai Aly
tuje naują namą pasistatė. La
bai gražiai sugyvenome. Dar 
kauniškės vestuvėse dalyvavo ir, 
atrodė, buvo sveiki, laimingi. 
Savo du vaikus augino. Ir staiga 
kas pasidarė - ta geroji mūsų 
globėja pati susirgo nepagydo
ma liga ir pačiame gyvenimo 
gražume, kada jau taip, rodos, 
gera būtų gyventi, numirė tokia 

Ūkio savininkų susitikimas prie Nemunėlio Rokiškio rajone. Kitoje 
upės pusėje - buvę jų tėviškės ūkio laukai Nuotr. D. R. Mališkaitės

1573 Bloor St. Weil, Toronto. Ont. M6P IA6

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!

jauna, palikdama gerą gyveni
mo draugą vyrą ir vaikelius. Il
gai visi liūdėjome, o šeima - ir 
iki šiol. Lyg ir pasiguodžiu, kad 
ir mes negalėjome tėtuko išsau
goti - jau liepoje bus dveji me
tai be jo. Gal taip žmogui lemta 
- priimti ir kentėjimą, ne vien 
laimę. Juk Velykos ir yra Kris
taus prisikėlimo šventė po to
kios sunkios kančios, visiems 
vilties teikiančios ir Amžinybės 
laimėje būti su Kristumi ir sa
vaisiais.

Nepaisant tos gilios žiemu
žės su sniegais ir pusnimis, į 
langus ir duris beldžiasi pavasa
ris. Džiugu ir liūdna kartu. Ka
žin ką dabar mūsų tėtukas da
rytų, ką patartų? Sūnus jau va
žinėja į bankus paskolos, nori 
pirkti ratinį traktorių. Nebran
gų, pavažinėtą, nors už šešis 
tūkstančius litų. Tas jūsų dova
notasis dabar remontuojamas. 
Dar gal dirbs Šį pavasarį, bet 
dalys labai brangios ir sunku jų 
gauti. Tai taip ir vargstame. Ir 
sėklos reiks pirkti, nes pernai 
miežiai neužaugo. Tokie mažu
čiai, prie žemės prisiploję, men
kučiai. Bet ir kitų menki - tokie 
jau metai buvo. Negali ūkininko 
kaltinti, kad ką blogai pasėjo ar 
neprižiūrėjo. Taigi, kad dabar 
kas ką nors patartų! Anksčiau 
visi turėjome savo ramstį tėtu
ką, o dabar tik su savo galva.

Alytiškė dukra vis pas mus 
ir pas mus, kaip tik galima pra
važiuoti. Jos vyrelis sega ir yra 
slaugomas. Kai būna kiek ge
riau, atsiveža ir jį. Paguli jis ant 
sofos, o mes visi, jsūnukas ir 
anūkėlės (ir kauniškė), malkas 
krauname, nešiojame iš lauko j 
naują garažą, kuriame paliko 
vietos ir malkoms prie įvairios 
technikos. Anksčiau dirbdavo ir 
sirgalius žentelis, o dabar nega
li. Jų jsūnukas laiko pas mus 
porelę triušiukų, kurie jau prie
auglio turi, tai jis vis veža, šeria 
juos viskuo ir džiaugiasi. Vaikas 
kol kas paklusnus, bet kalbama, 
kad jo mama atsirado... Betgi jų 
ryšiai visai nutrūkę.

Užpildė dukra tos “žalios 
kortelės” loterijos duomenis, 
dabar lauks. Bet gal ir loterija 
nebus sėkminga, kaip gyveni
mas. Belieka toks neva lauki
mas ko geresnio, viltingesnio.

Tai taip ir gyvename. Nors 
dar neprasidėję lauko darbai, 
bet laisvo laiko nėra. Martelė 
įstojo j tokį braškių auginimo 
kooperatyvą “Kraitelė”, tai aną 
dieną lankėsi seminare, kur aiš
kino apie auginimą. Rudenį pa
sisodino 25 arus braškių (t.y. 
ketvirtį ha), o kai prisiaugins 
daigų, tai sodins visą hektarą ir 
tuomet jau tikimasi pelno. 
Braškės neiššalo, peržiemojo 
gražiai. Jei ir toliau viskas gerai 
seksis, gal ir mes prasigyvensi
me. Jūsų artimieji
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® LAISVOJE TEVfflEJE
ŽUVUSIŲ VILNIEČIŲ VARDAI
Vilniaus burmistras Alis Vi- 

dūnas, pagerbdamas Sausio try
liktosios aukas, susitiko su žu
vusių vilniečių giminėmis ir ar
timaisiais. Vilniaus miesto val
dyba žuvusių vilniečių šeimoms 
nutarė paskirti po tūkstantį li
tų. Žuvusių vilniečių atminimą 
taipgi norima įamžinti memo
rialinėmis lentomis prie namų, 
kuriuose jiems teko gyventi. 
Vilniaus miesto burmistras 
A. Vidūnas pritaria pasiūly
mui žuvusių vilniečių — Lore
tos Asanavičiūtės, Virginijaus 
Druskio, Dariaus Gerbutavi
čiaus, Rolando Jankausko, Al
gimanto Petro Kavoliuko, Vido 
Maciulevičiaus, Apolinaro Juo
zo Povilaičio, Igno Šimulio, Vy
tauto Vaitkaus vardus suteikti 
Karoliniškių mikrorajono gat
vėms Vilniuje.

KLAIDINA PAMINKLŲ ŽODŽIAI
“Lietuvos aide” nusiskun

džiama Biržuose išlikusiais so
vietmečio paminklų ir antkapių 
užrašais, klaidinančiais biržiečius 
ir ypač jų svečius. Mat juose vis 
dar garbinami “tarybiniai kariai 
išvaduotojai, kritusieji už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę”, 
gailimasi “nuo buržuazinių na
cionalistų rankos žuvusių tary
binių aktyvistų”. Šiuo klausimu 
Biržų savivaldybės vadovai netgi 
kreipėsi valstybinėn paminklo
saugos komisijom Iš jos buvo 
gautas atsakymas, kuriame rašo
ma: “Komisija nustatė, kad įra
šai, skelbiantys, jog kapinėse pa
laidoti kariai žuvo už mūsų Tė
vynės laisvę ir nepriklausomybę, 
neatitinka istorinės tiesos. Pasiū
lyta savivaldybėms, kurių žinioje 
yra Sovietų Sąjungos karių kapi
nės, šiuos istorinės tiesos neati
tinkančius paminklų tekstus pa
keisti naujais, o jei to nenorima 
padaryti, pakeisti juos iš dalies 
arba uždengti. Komisija taip pat 
rekomendavo Sovietų Sąjungos 
karių, žuvusių Antrajame pasau
liniame kare, palaikus iš miestų, 
miestelių, gyvenviečių centrų nu
statyta tvarka perlaidoti kapinė
se, visus darbus suderinus su 
Kultūros ministerijos kultūros 
vertybių apsaugos departamentu”.

JANONIS NEGRĮŠ I BIRŽUS?
Sovietinės kompartijos savo 

propagandiniams reikalams ilgai 
išnaudoto socialisto poeto Ju
liaus Janonio (1896-1917) palai
kus balandžio 4 d. šimtųjų gimi
mo metinių proga buvo norėta iš 
senųjų Petrapilio kapinių perlai
doti Biržuose. Mat jis yra gimęs 
Beržiniuose, dabartiniame Biržų 
rajone. Perlaidojimu rūpinosi 
privataus verslo draugijos “Kar
šuvos kraštas” direktorius R.

Ozgirdas. Perlaidojimui pritarė 
Čikagoje gyvenanti J. Janonio se
suo ir Lietuvos rašytojų sąjunga. 
R. Ozgirdas kreipėsi ir j kultūros 
minister} J. Nekrošių. Gautame 
atsakyme rašoma: “Kultūros mi
nisterija, įvairiapusiai apsvarsčiu
si Jūsų pasiūlymą perkelti Juliaus 
Janonio palaikus iš Sankt Peter
burgo į Biržus, tam nepritaria, 
kadangi ten poetas palaidotas 
pagarbioje kapinių vietoje ir jam 
pastatytas tinkamas antkapinis 
paminklas. Apie tai žodžiu anks
čiau informuota Rašytojų sąjun
ga”. Sovietinamos Lietuvos enci
klopedijoje net neminimas džio
va sirgusio J. Janonio nusižudy
mas po greitojo traukinio ratais 
Petrapilyje. Tad taip ir lieka ne
aišku, ar jis nusižudė tik dėl 
nepagydomos džiovos, ar galbūt 
ir dėl nusivylimo sovietiniu ko
munizmu.

T

.na
Kanados Londono lietuvių choras “Pašvaistė” su chorvedžiu inuz. ANDRIUMI PETRAUSKU, jn. , Lietuvos 
nepriklausomybės šventėje Delhi, Ont. 1994 m. vasario 13 d.

Magiška vasarvietė
Taip pavadino Lietuvos Nidą amerikietė žurnalistė

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

@ LIETUVIAI PASAULYJE

KĄ DABAR SAKYTŲ JANONIS?
Tokį klausimą jo šimtųjų gi

mimo metinių proga “Lietuvos 
ryte” kelia biržietė Adelė Sa
dauskienė ir pati bandydama at
sakyti rašo: “Likimas buvo žiau
rus Juliui Janoniui, ankstyva mir
tis išplėšė jį iš gyvenimo. Nė vie
nas nežinome, ką būtų parašęs J. 
Janonis, jeigu būtų gyvenęs iki 
šių dienų. J. Janonis būtų matęs, 
kaip vėl okupuojama Lietuva, o 
lietuviai vėl tremiami į Sibirą, 
kankinami lageriuose ir kalėji
muose. Jau nepriklausomoje Lie
tuvoje J. Janonis būtų patyręs, 
kaip gražūs ponai atėmė iš savo 
tautiečių sunkiai uždirbtas san
taupas, kaip bankai apvogė ne
kaltus žmones. Jei būtų gyvas J. 
Janonis, būtų matęs alkanų žmo
nių, laukiančių lėkštės sriubos. 
Būtų matęs elgetas ištiestomis 
rankomis, benamius, gulinčius 
laiptinėse ar ant suolų gatvėse, 
apiplyšusius vaikus prie šiukšlių 
konteinerių. Ką tada pasakytų 
poetas, savo posmais raginęs ‘vi
sus žmones meile broliška su
rišti’? Jei būtų dar gyvas biržietis 
J. Janonis, plyštų iš skausmo jo 
širdis ir šauktų jis savo tautą į 
kitokį gyvenimą, į tikrąją meilę ir 
užuojautą vienas kitam. Už tei
sybę ! ”

BIRŽAI ANT ŽMONIŲ KAULŲ?
Alfonsas Kazitėnas, primin

damas naujuosius Biržus, “Lietu
vos aido” skaitytojams pasakoja: 
“Politinių kalinių ir tremtinių są
jungos Biržų skyriaus susibūri
muose dažnai prisimenama, kad 
naujieji 
vietinių 
žmonių 
numatė
lesnius tyrimus vyresnio amžiaus 
biržiečių menamose bevardėse 
kapavietėse. Esama dar gyvų liu
dytojų, kurie mena, kaip nukan
kintų žmonių lavonai buvo me
tami į kanalą ir šalia esantį šu
linį Vytauto gatvėje, dabartinio 
policijos komisariato teritorijoje 
(po karo ten šeimininkavo en
kavedistai). Kai netoliese buvo 
statomi daugiabučiai namai, sta
tybininkai žmonių kaulus, sako, 
užkasė ties vienu namu. Mano
ma, jog gali būti bevardžių kapų 
Rotušės ir Vabalninko gatvėse 
prie buvusių kalėjimų. Dar ne
baigtos kasinėti žvyrduobės, pa
vestos gyventojų daržais prie Švy
turio gatvės. Ten buvo masiškai 
užkasami nušauti partizanai. Su
radus bevardžius kapus, suderi
nus su savivaldybės vadovybe 
nužudytųjų giminėmis, paminklo 
saugos tarnyba, palaikai bus per 
laidojami kapinėse”. y j<st.

Biržai pastatyti ant so- 
okupantų nukankintų 

kaulų. Skyriaus taryba 
šį pavasarį atlikti deta-

1995 m. spalio 1 d. “The 
New York Times” kelionių sky
riuje pasirodė ilgas straipsnis 
apie žymų Lietuvos kurortą - 
“A Lithuanian Resort With a 
Touch of Magic”. Autorė Su
zanne Possehl lankėsi Lietuvoje 
su savo motina, ieškojo savo 
senelės kaimo, o rado - Nidą, 
kur kadaise vasarojo vokiečių 
rašytojas Thomas Mann.

Autore aiškina, kad Nida 
yra mažas 1,600 gyventojų 
miestelis, maždaug 60 mylių į 
šiaurę nuo Karaliaučiaus. 30 
mylių į pietus nuo Klaipėdos, 
Kuršių Neringoje - tarp Balti
jos jūros ir Kuršių marių esan
čioje žemės juostoje, kurią įvai
riais istorijos momentais buvo 
užėmę Švedija, Rusija, Prancū
zija ar Vokietija. Prieš 30 metų 
Nida buvo mėgstama sovietų 
“politbiuro” ir KGB pareigūnų 
vasarvietė, į kurią liepos ir rug
pjūčio mėnesiais lietuvių net 
nejleisdavo. Tačiau nuo nepri
klausomybės atkūrimo pradėjo 
veikti keltai iš Klaipėdos, vežio- 
jantys pasiturinčias lietuvių šei
mas ir turistus iš Vokietijos.

Nidoje, rašo S. Possehl, va
sarą privažiuoja turistų, veikia 
tuzinas kavinių ir restoranų, 
pardavinėjama gintaro, medžio 
drožinių, rūkytos žuvies. Sovie
tinės statybos svetainės dideliu 
grožiu nepasižymi, tačiau pajū- 
rys nesugadintas didžiulių vieš
bučių. Kuršių Neringa dabar 
yra parkas, kurio miške auga 
įvairūs reti augalai ir grybai. 
Deja, vėjo draikomas ir turistų 
mindžiojimas smėlis slenka nuo 
kopų, tuo tarpu nevykdomi 
ankstyvesni planai jas sulaikyti. 
Kadaise to smėlio buvo net per 
daug - net du sykius Nidos 
miestelis buvo dingęs didžiulėse 
200 pėdų smėlio kopose, atsta
tytas kaskart truputį šiauriau. 
Dabar vadinamose Parnidžių 
kopose lietuviai ateina pasi-

melsti už savo šeimų mirusiuo
sius, palieka kryželius smėlyje.

Čia pat ir Jūratė įsimylėjo į 
Kastytį, pasakoja autorė, o Per
kūnas iš pavydo sudaužė jos 
gintaro rūmus. Po audros dar 
vis galima rasti gintaro gaba
lėlių pajūryje, tačiau dauguma 
miestelyje parduodamo gintaro 
yra atvežama iš Karaliaučiaus. 
Rusijai pradėjus imti rinkos 
kainą už gryną gintarą, vieti
niams per brangiai atsieina pa
tiems jį apdirbti. Keturiasde
šimt tūkstančių gintaro gabalų - 
apdirbtų ir natūralių - yra gin
taro muziejuje Palangoje, Tiš
kevičiaus rūmuose, 40 mylių į 
šiaurę nuo Nidos.

S. Possehl baigia savo 
straipsnį, apibūdindama mieste
lio kavines ir restoranus, nakvy
nes ir susisiekimo priemones 
bei kainas, kurios galiojo pra
ėjusią vasarą. Prie straipsnio 
pridėta keletas gražių nuotrau
kų - pajūrio, vietovei charakte
ringo namelio, gintaro pardavė
jos ir žemėlapis. RSJ

Winnipeg, Manitoba
A. a. JUOZAS JANELIUNAS, 

86 metų amžiaus, mirė 1996 m. ko
vo 19 d. Gyveno ir mirė Reginoje, 
Sask., bet velionies pageidavimu 
palaikai laidojimui atvežti į Winni- 
pegą. Gedulines maldas laidotuvių 
koplyčioje ir Mišias šv. Kazimiero 
šventovėje atnašavo prel. J. Berta- 
šius. Palaidotas Visų Šventųjų kapi
nėse šalia žmonos Adelės, mirusios 
1990 m. Liūdesyje liko sūnus T. Ed
mundas, sesuo Emilija Reginoje, 
du broliai ir sesuo Lietuvoje bei 
daug kitų giminių Kanadoje ir Lie
tuvoje.

A. a. VINCAS DIELININKAI- 
TIS, 76 metų amžiaus, po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė 1996 m. kovo 24 
d. Palaikai sudeginti. Gedulines pa
maldas šv. Kazimiero šventovėje at
našavo prel. J. Bertašius. Liūdi 
žmona Sofija, sūnus Algis (Alan) su 
šeima Edmontone. brolis Lietuvoje 
bei kiti giminės ir artimieji. EKK

moko ir jam akom- 
ir pritaiko muziką 
taipogi pats atliko 
įrašymo techninius

London, Ontario
LONDONO LIETUVIŲ CHO

RAS “PAŠVAISTĖ”, atlikęs links
mų, nuotaikingų dainų koncertą 
Giedraičio medžiotojų ir žūklau
toje) klubo metiniame baliuje 1996 
m. balandžio 27 d. Hamiltone, pir
mą kartą publikai pristatė savo 
naują, ką tik išleistą garasajuostę 
“Širdies daina”. Tai įvairių, smagių 
dainų rinkinys su trejetu moterų 
duetų. “Pašvaistės” talengingasis 
chorvedys Andrius Petrašiūnas, jn., 
ne tik chorą 
panuoja, bet 
dainoms. Jis 
garsajuostės 
darbus.

Š.m. gegužės 2 d. “Pašvaitės” 
choras turėjo 1995-96 m. sezono 
veiklos pabaigos susirinkimą. Pasi
džiaugta išleista antra nauja gar- 
sajuoste “Širdies daina” ir pa
vykusiu koncertu Hamiltone. Atei
ties planuose numatoma įsijungti į 
Kanados lietuvių dienų Toronte 
programą ir išleisti ilgus metus gie
dotų giesmių garsajuostę. Tuo lik
tų Kanadai, Kanados lietuviams, 
londoniškiams, Šiluvos Marijos pa
rapijiečiams ir patiems choristams 
bei jų artimiesiems tų dešimt
mečiais prie vargonų giedotų gies
mių ilgalaikis aidas. Taip pat pa
minėta, kad 1997 m. “Pašvaistė” ti
kisi sulaukti savo oficialaus dvi
dešimtmečio. Nepamiršdami dai
nos, choristai išsiskirstė vasaros 
atostogų atgaivai. G r. P.

A-a. Elzbieta Šventickienė, ei
dama 93 m. amžiaus, mirė Lon
dono Viktorijos ligoninėje 1996 m. 
balandžio 18 d. Palaidota balan
džio 22 d. iš Šiluvos Marijos šven
tovės Šv. Petro R.K. kapinėse gre
ta 1973 m. mirusio savo vyro Jono. 
Laidotuvių Mišių metu giedojo pa
kviestas Londono lietuvių choras 
“Pašvaistė”, o vargonais palydėjo 
Regina Aleksiejūtė-Audet. Liko 
velionės brolis Petras Balyta su 
žmona Elena ir jų dukros - Rūta ir 
Audra Hamiltone, Ontario. Kor.

SKAITYTOJAI PASISAKO

Taip atrodo vasarnamis Nidoje. Ši nuotrauka buvo įdėta “New York 
Times” dienraštyje 1995.X.1

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 dėz.es 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.

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

LAIŠKAS TREČIAI KARTAI
Raudonas maras jus iš tėviškės 

išvijo.
Išvaikščiojot Žemelės kryžkelės 

visas.
Trečia karta - kaip jūs susvetimėjot 
Daug kas pamiršote šaknis savas.
Juk jūsų pasigenda tėviškėlė. 
Kaip kartais jai yra skaudu, 
Kad neaplankys vaikaičiai 

šaltinėlio.
Kuriame veidelį jums nuprausti 

būdavo smagu.
Susimąstykite raudono maro 

išvaryti.
Į širdužę vaikaičiams berkite 

tėvynei meilės perliukus.
Tegul svetur jie švyturiu jums švyti 
Tėvynėn teatsimena jie takelius...
Kas kad čionai skurdžiau gyvena,
Bet žengiame mūs protėvių mintais 

keliais.
Ir žvelgiame į upių tėvą Nemuną, 
ir gėrimės tėvynės ežerais, miškais.
Čia visur, kur tiktai nežengsi, 
Lydės tave lietuviška daina. 
Išvaikščiojęs Žemelę nesurasi, 
Kad vainikėlį puoštų rūtele.
Tad neišnyki iškeliavusi karta, 
Atmink savo šaknis kaip Herkus 

Mantas.
Jį auklėjo tėvynei priešiška ranka, 
Bet Prūsija jam buvo vardas 

šventas.

JA Valstybės
Emiliją Rastenienę pamal

domis Tėvų pranciškonų koply
čioje Bruklyne balandžio 21 d. 
jos pirmųjų mirties metinių pro
ga prisiminė Niujorko lietuviai. 
Mišias atnašavo kun. P. Gied- 
gaudas, OEM. Po Mišių jų daly
viai kuklioms vaišėms susirinko 
Kultūros židinio posėdžių menė
je, ten pakviesti pas velionis 
Emiliją ir Vincą Rastenius gy
venusių Valdos ir Raimondo 
Gaubų. Iš Harboro atvyko ir ten 
profesoriaujantis Leonas Saba
liūnas, studijų metais taipgi glo
botas Rastenių šeimos. Šia proga 
buvo prisimintas ir Niujorke 
1982 m. vasario 25 d. miręs žur
nalistas, visuomenininkas ir tau
tininkų veikėjas Vincas Rastenis, 
1972-74 m. redagavęs VLIKo 
leistą “Eltos” biuletenį. Velionis 
gimė Juozapinėje prie Salako, 
dabartiniame Zarasų rajone 1905 
m. sausio 16 d. Buvo baigęs Sa
lako pradžios mokyklą, bet ne
spėjo sulaukti šią vasarą minimos 
Salako miestelio 500 metų su
kakties.

Ateitininkų federacijos val
dyba savo posėdyje Lc monte ko
vo 28 d. patvirtino Jaunųjų atei
tininkų sąjungos centro valdybą, 
kurią sudarė pirm. Ona Daugir
dienė, ižd. Dana Gylienė, sekr. 
Lidija Ringienė, narė stovyklos 

reikalams Laima Garbonkicnė, 
narė specialiems reikalams Živilė 
Vaitkienė.

Australija
Pertho lietuviai tolimoje 

Vakarų Australijoje Kovo vie
nuoliktąją ir šv. Kazimiero šven
tę paminėjo kovo 10 d., po 
pamaldų susirinkę Lietuvių na
muose. Jiems kalbėjo iš Lietuvos 
atvykęs Gavėnios rekolekcijų ve
dėjas kun. R. Ramašauskas, pas 
Pertho kolonijos lietuvius pralei
dęs visą savaitę. Jis užtikrino 
Pertho lietuvius, kad jam geriau
sia gyventi yra Lietuvoje. Mat 
jam ten tenka rūpintis keturias
dešimt šešiais našlaičiais ir aš- 
tuoniais seneliais. Visur dar pil
na ydų, bet ateitin žiūrima su 
viltimi. Net ir dėl bankų bank
roto ten niekas dar nemirė badu. 
Dvigubas minėjimas buvo baigtas 
eilėraščiais ir visų sugiedotu Lie
tuvos himnu. ALB Pertho apy
linkės valdybos pirm. kun. A. 
Savickiui pasiūlius, buvo sugie
dota “Ilgiausių metų” neseniai 
gimtadienius turėjusioms šios lie
tuvių kolonijos narėms - H. 
Siebertienei, E. Čižauskienei ir 
E. Jaudegienei. Valdybos vardu 
Krakių klebonui R. Ramašaus- 
kui, rekolekcijų vedėjui, įteikta 
900 australiškų dolerių, surinktų 
Pertho lietuvių kolonijoje. Tai 
buvo jų dovana Krakių klebono 
kun. Romualdo Ramašausko glo
bojamiems keturiasdešimt še
šiems našlaičiams ir aštuoniems 
seneliams.

Lenkija
Punsko miestelyje apie 80% 

gyventojų yra lietuviai. Tad ne
nuostabu, kad jame apsilankė 
Lenkijos premjeras V. Cimoše-

vičius ir naujasis Lietuvos prem
jeras M. Stankevičius, vykdami 
deryboms Augustavan. Su Puns
ko lietuviais jiedu susiliko Lietu
vos lėšomis pastatytoje Kovo vie
nuoliktosios gimnazijoje. Lenki
jos premjeras V. Cimoševičius 
pažadėjo daryti visa, kas jo cent
rinei vyriausybei įmanoma, page
rinti santykiams Lenkijoje tarp 
jos lenkų daugumos ir lietuvių 
mažumos Punske bei Seinuose.

Vokietija
A. a. Jonas Valaitis, gimęs 

1922 m. Kazlų Rūdoje, mirė 
Hamburge 1995 m. gruodžio 16 
d. Velionis, patekęs j frontą, buvo 
sunkiai sužeistas. Gydėsi karo 
ligoninėje Belgijoje, o vėliau ir 
džiovininkų sanatorijoje Vokieti
joje. Pokaryje įsikūrė Hamburge. 
Ten eilę metų dirbo BALFe, pa
dėdamas lietuviams siųsti siunti
nius Lietuvon. Jis taipgi daug tal
kino lietuvių kapelionui kun. 
Vaclovui Šarkai ir buvo sukrėstas 
jo mirties. Vėliau neteko ir dviejų 
savo seserų. Velionis taipgi buvo 
aktyvus Europos lietuviškųjų stu
dijų dalyvis.

Štutgarto lietuviai atsisvei
kino su Lietuvon grįžtančiu kun. 
Kazimieru Senkumi, susirinkę į 
Vasario šešioliktosios minėjimą 
Kolpingo draugijos namuose va
sario 11d. Vokietijon K. Senkus 
buvo atvykęs klieriku 1940 m. 
Kunigų seminariją jis lankė 
Miunstcryje ir kunigu buvo 
įšventintas 1943 m. Pradžioje dir
bo vikaru vokiečių parapijoje 
prie Miunsterio. Susilaukęs ge
stapininkų persekiojimo, buvo 
perkeltas Saksonijon ir ten ap
tarnavo lietuvius. Pokaryje kun. 
K. Senkus mokėsi Regensburge 
ir Romoje. Ten studijavo grigali- 
nį choralą ir kompoziciją Romos 
popiežiškame religinės muzikos 
institute, magistro laipsniui pasi
rinkęs lietuvių liaudies giedoji
mą. Iki 1954 m. dirbo dėstytoju ir 
vargonininku Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijoje. Grįžęs Vokieti
jon, Bonnoje paruošė studiją 
apie lietuvių liaudies dainas, dės
tė muziką Erlangene, o nuo 1962 
m. gyveno Štutgarte ir aptarnavo 
lietuvius katalikus Rothenburgo 
vyskupijoje. Kun. K. Senkui ilgą 
laiką teko darbuotis VLB Štut
garto apylinkės valdyboje, orga
nizuoti tautinius minėjimus. Jo 
iniciatyva buvo įsteigta Vokieti
jos lietuvių kultūros draugija.

OFFORD 
yj 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 į

Angelę 
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

anpĄT lietuvių kredito
± KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125

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

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

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

Mindaugas Babonas,
1941 m. birželio tremtinys, 

išgyvenęs Rusijoje 36 metus, 
Kaunas

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIU

PASKOLAS

Siuntėjas:

$..........

Gavėjas

$12.00
..... 00 s

$15.00
..... 00

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Tel. Tel

Tel. ir FAX 905 643-3334
KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas" žk 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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”



Toronto gintariečiai savo metinėje šventėje 1996 m. gegužės 5 d. Anapilio salėje, Mississaugoje, Ont. sveikina 
gausius žiūrovus, dėkoja ir ryžtingai žvelgia ateitin Nuotr. I). Pranaitienės

Čikagos lietuvių vaizdai ir vargai

“Mano protėvių žemė”
Torontiškio “Gintaro” sambūrio metinis pavasario koncertas, parodęs 

jaunimo pasiektus neeilinius laimėjimus tautinių, šokių srityje.
Gintariečiams talkino viešnia iš Lietuvos Laimutė Kisielienė

G. BREICIIMANIENĖ
1996 m. gegužės 5 d. Ana

pilio salėje Mississaugoje gau
siai susirinkusiai publikai “Gin
taro” vadovai lyg ir atidavė savo 
metų darbo apyskaitą - puikų 
koncertą “Mano protėvių že
mė”. Jiems visiems talkino ir 
savo kūrybos įnešė viešnia iš 
Lietuvos, jau trečią kartą besi
lankanti Kanadoje - Laimutė 
Kisielienė. Tai choreografė ir 
mokytoja, pravedusi 1994 m. 
vasarą Vilniuje vykusią šventę, 
o dabar ir vėl išrinkta iš Lietu
vos choreografų vyriausia meni
nės dalies vadove sekančiai t.š. 
šventei, kuri turi įvykti 1998 m. 
vasarą. Buvo labai įdomu dau
giau susipažinti su jos kūryba, 
kurios “Gintaro” pasirodyme 
buvo apstu.

Koncertas pradėtas šokiu 
“Mano protėvių žemė”, kurį su
kūrė “Gintaro” 40 metų darbo 
sukakčiai paminėti Laimutė Ki
sielienė. Tai lyg grįžimas į Lie
tuvos senovę ir išreiškimas pa
garbos ugniai, kuri daug reikš
mės turėjo senovės lietuvio gy
venime. Atidavę pagarbą, jau
nieji šokėjai šoka lyg ir apeiginį 
šokį išnešdami ugnį iš šeimos 
židinio j plataus pasaulio toli
mus kampus, kaip kad išsklidę 
Lietuvos vaikai. Su meile, ati
dumu ir pagarba jie neša ugnį į 
savo namų židinį, pasiryždami jį 
saugoti, kad primintų jiems to
limą Tėvynę.

Po to sekė vaikų ir paauglių 
šokiai, kurie beveik ir užpildė 
visą pirmosios dalies programą. 
Tai daugiausia lengvi vaikų žai
dimai, rateliai ir šokiai, kuriuos 
jie nuoširdžiai atlieka. Vaikai 
surinkti pagal amžių, labai šva
riai, gražiai ir tvarkingai pasi
puošę daugumoje austais tauti
niais drabužiais, mergaitės su 
gėlių vainikėliais ant galvos.

Tačiau ypatingai malonu 
buvo stebėti vaikus, kai jie ne 
tik šoko, bet kartu ir dainavo. Iš 
ratelio ar šokio pradžios ta dai
na gana stipri buvo, bet šokiui 
besitęsiant rūpestis nesumaišyti 
kojas ar ne ton pusėn pasisukti 
buvo toks didelis, kad dainos 
garsai pritildavo.

Man tai priminė mūsų pir
maklasių gimnazistų pasilinks
minimų ratelius... Kai mūsų ne
leisdavo į salę, kur vyresnieji 
polkas ir valsus šokdavo, mes, 
mažieji, kitoje greta esančioje 
salėje pagal savo pačių dainą 
“maišas yra, grikiai byra” suk

Toronto lietuvių jaunimo ansambliu “Gintaras” ilgametė vadovė RITA 
KARASIEJIENĖ (kairėje) po 1996 m. gegužės 5 d. Anapilio salėje 
(Mississauga, Ont.) vykusio metinio koncerto “Mano protėvių žemė” 
vadovavimą ansambliui perdavė iš Lietuvos atvykusiai GINTAREI 
SINSKAITEI (antra iš kairės); šalia jos choreografė ir tautinių šokių 
mokytoja LAIMUTĖ KISIELIENĖ ir smuikininkas MINDAUGAS 
GABRYS Nuotr. D. Pranaitienės

Siuntinys nr.t 10 kg miltų 10 kg cukraus 10 kg ryžių
Siuntinys nr.2 12 litrų augalų alyvos (4x3 litrui
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemes riešutų sviestas (12x300 gi

Siuntinys nr.C 20 kg cukraus (10x2 kgi
400 g tirpstančios kavos iZxPOO gi

Siuntinys nr.7 31 įvairus kanadiski pi į loki.n (20 kg.
Siuntinys nr.8 17 įvairus kanadiski produktai 114 Kgi
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis Šildytuvas

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-800-561-3113 FAX 416 535-5001

davome ratelius į vieną ar į kitą 
pusę, juos įvairiai supindami, 
kol pritrukdavome kvapo. Visa 
tai per daugelį dešimtmečių ir 
visas okupacijas Lietuvoje išliko 
ir dabar vėl grįžta pas mus, pri
mindami mums nerūpestingas 
vaikystės dienas.

Vaikai gerai paruošti. Net 
ir patys mažieji šoko be prie
kaištų. O kiek ten darbo įdėta, 
žino tik mokytojos, kurios su 
jais dirbo, ir tėvai, kurie juos į 
pamokas vežiojo ir ilgas lauki
mo valandas prasėdėjo. Šią sek
madienio popietę visi galėjo pa
sidžiaugti savo darbo ir rūpes
čių rezultatais ir pamatyti savo 
vaikus šioje darnioje pynėje.

Antroji dalis skirta suaugu
siųjų - studentų grupei, kuriai ir 
reikalavimai didesni, šokiai 
sunkesni ir atlikimas tobulesnis. 
Jau seniai praėjo tos dienos, kai 
“Gintaro” šokėjai galėjo pasi
mesti ar suklysti. Jie pasiekė to
kį tašką, kad į juos žiūrėdama 
žinai, jog jiems šokti malonu. 
Šokėjai vikrūs, ypač merginos - 
lieknos, grakščios, besišypsan
čios. Visų apranga, apavas ir 
plaukai tvarkingi. Tai vis Ritos. 
Karasiejienės griežtos rankos 
nuopelnas. Visos jos padėjėjos, 
jaunesniųjų grupių mokytojos, 
seka jos pėdomis.

Antroje programos dalyje 
pamatėme daug naujų, nema
tytų šokių, mus pasiekiančių iš 
Lietuvos. Kai kurie iš jų smagūs 
ir linksmi (Viliotinis, Sliažo pol
ka, Atbulainis, Šėltinis), kiti ko
miški (Jurgio maišas), treti ly- 
riškesni, svajingi. Tai dabartinių 
Lietuvos choreografų kūriniai. 
Didelė dalis jų yra Laimutės Ki
sielienės.

Visas “Gintaro” sambūris 
sudaro tvarkingo ir drausmingo 
vieneto vaizdą, o su tokia minia, 
ypač vaikų, dirbti ir susitvarkyti 
nėra lengva. Programoje daly
vavo apie 160 gintariečių.

Koncertą paįvairino ir pra
turtino keletas kaimo kapelos 
muzikantų, vadovaujamų Teo
doro Pabrėžos. Duodami šokė
jams šiek tiek atsikvėpti, jie pa
grojo porą maršų ir linksmą 
polkutę. Programos įvadą ir pa
aiškinimus paruošė ir skaitė Ni
jolė Benotienė.

Pasibaigus koncertui, tėvų 
komiteto vardu dr. Ramūnas 
Saplys į sceną iškvietė pagrin
dinius “Gintaro” vadovus Ritą 
ir Juozą Karasiejus, dainininkių 
vadovę Dalią Viskontienę, kai

mo kapelos vad. T. Pabrėžą, 
vaikų ir jaunių mokytojas - Vi
dą Tirilienę, Aldoną Bubulienę, 
Liuciją Kaminskienę, Ramoną 
Yčienę ir jų padėjėjas-jus - 
Audrą Puzerytę, Ritą Birgio- 
lienę, Gintarą Karasiejų, Eduką 
Slapšį ir pranešėją Nijolę Beno- 
tienę. Dr. R. Saplys padėkojo 
visiems už jų įdėtą darbą, o šo
kėjai apdovanojo savo moky
tojus gėlėmis.

Juozas Karasiejus atskirai 
pristatė viešnią iš Lietuvos Lai
mutę Kisielienę, kuri daug savo 
širdies, idėjų ir darbo įnešė į šį 
renginį. J. Karasiejus taip pat 
pranešė, kad nuo sekančio ru
dens ansamblio vadovybę per
duos neseniai iš Lietuvos atvy
kusiai Gintarei Sinskaitei, patys 
pasilikdami tik “Gintaro” glo
bėjais. Jie “Gintarą” palieka 
pačioje aukštumoje ir belieka tą 
darbą tik tęsti.

Juozas Karasiejus, dar bū
damas jaunas vaikinas, visados 
buvo pirmųjų tautinių šokių 
mokytojų kursų dalyvis, entu
ziastiškas t.š. gerbėjas, nepa
vargstantis mokytojas. Jo sva
jonė jau tada buvo sudaryti re
prezentacinę grupę, su kuria 
būtų ne gėda pasirodyti visiems. 
Kiek vėliau ir Rita tuo pačiu 
gyveno, sutikdama su Juozo 
nuomone ir jo troškimais. Abu 
darniai, su kantrybe ir pasiau
kojimu dirbdami, pasiekė pui
kių rezultatų ir lietuviškai vi
suomenei suteikė daug malonių 
valandų. Vėliau Juozas įsijungė 
ir j tolimesnę veiklą, daugelį 
metų dirbdamas Lietuvių tauti
nių šokių instituto valdyboje, o 
Rita gyveno “Gintarui”, nes vi
sas jos rūpestis buvo kuo geriau 
paruošti grupes, kuo įdomiau 
sustatyti programas. Ji niekados 
nevengė patarimų ir pasitarimų 
su vyresniais vadovais. Pati 
daug ir neatlaidžiai dirbdama, 
to reikalavo ir iš kitų. Todėl ir 
jos darbo rezultatais gali pasi
gėrėti daugelis.

Aišku, labai gaila, kad jie J. 
ir R. Karasiejai nusprendė 
“Gintarą” palikti, bet viskam 
ateina laikas. “Gintaras” yra 
gerai žinomas ir už Toronto ri
bų, daug gastroliavęs, važinėjęs, 
aplankęs ir tolimus lietuvių tel
kinius ir svečias šalis. Visur bu
vo gerai ir gražiai įvertintas. 
“Gintarui” linkime, kad jis ir su 
nauja vadove išliktų toje pačio
je aukštumoje.

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai pervežimai

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

Darbo valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

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

London Jonas ir Marytė Naruseviči'ai 
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

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

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

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

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

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

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

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

EDVARDAS ŠULAITLS
Čikagos lietuviai vėl turi sa

vo televizijos programą per ko
mercinę televizijos stotį. Kiek 
anksčiau viena lietuvių televizijos 
programa (valandos trukmės) 
buvo perduodama per vien tik 
Čikagos ribose matomą kabelinę 
televiziją. Tai stočiai buvo pa
teikta ir antroji programa, tačiau 
ji dar neparodyta ir nežinia, ko
kia bus galimybė ten ateityje 
reikštis (čia už laiką nieko nerei
kia mokėti).

Pirmoji programa per ko
mercinę stotį (23-jį kanalą), ku
rios stiprumas, beje, nėra didelis, 
buvo perduota balandžio 19 d. 
Gautas laikas nelabai parankus - 
7 v.r., tačiau pasirinkimo nebuvo, 
nes kitas laisvas laikas buvo labai 
vėlai vakare. Todėl teko pasira
šyti sutartį su stoties vadovybe 
metams laiko, ir programa dabar 
bus matoma šeštadienių rytais 
nuo 7 iki 8 v. Jeigu ateityje, kuri 
nors dabar perduodama progra
ma geresniu laiku iškristų, at
sirastų galimybė į jos vietą pre
tenduoti.

Balandžio 19 d. programa 
susidėjo iš trijų pagrindinių da
lių. Pirmoji iš jų rodė “Jūratės ir 
Kastyčio” operos spektaklį Čika
goje. Buvo rodoma repeticija 
Mortono vid. mokyklos salėje. 
Duoti pasikalbėjimai su anksčiau 
šioje operoje dainavusiais solis
tais - Stasiu Baru, Dana Stan- 
kaityte ir dabartiniais jos solistais 
bei vadovais. Kalbėtasi su sol. 
Virgilijum Noreika, sol. Sabina 
Martinaityte, sol. Vaclovu Mom- 
kumi, dail. Janina Malinauskaite 
ir kt.

Antroje dalyje buvo pateikta 
Lietuvos gyvenimo vaizdų iš Lie
tuvos televizijos, o trečioje - pa
saka vaikams “Geltonų plytų ke
lias”, kurią vaidina “Keistuolių 
teatras”. Buvo pateikta ir nema
žai reklamų, viena net politinio 
pobūdžio - apie Tėvynės sąjun
gos Čikagos skyrių. Skelbimai ir. 
padeda išsilaikyti šiai programai, 
kurios mokestis televizijos stočiai 
kiekvieną kartą siekia 500 dol. 
Pasikalbėję su programos vadovu 
Arvydu Reneckiu sužinojome: 
kad programa galėtų tinkamai 
gyvuoti, iš viso /savaitei reikėtų 
apie 1,500 dol.

A. Reneckis taip pat pažy
mėjo, kad šias programas gali 
įsigyti paštu tie, kurie gyvena to
liau nuo Čikagos ir negali jų 
matyti televizijoje. Jos galėtų bū
ti pasiųstos ir į tolimas vietoves, 
jas pasiektų maždaug tuo pačiu 
metu, kaip ir laidos televizijoje, 
nes jos paruošiamos trečiadie
niais, o perduodamos šeštadie
niais. Nuolatiniams pirkėjams 
vienos valandos kasetė kainuotų 
15 dol, o kitiems - 20 dol. Jis 

Argentinos prezidentas CARLOS MENEM (kairėje) su informacijos 
biuro vedėju ir Lietuvos vyriausybės konsultantu ARTŪRU MIČIŪDU 
Lietuvos prezidento ALGIRDO BRAZAUSKO lankymosi metu 1996 m. 
kovo viduryje _____________

I Lietuvą su Nordland Express
JAV ir Kanados dolerių perdavimas i 

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

Siuntiniai su kanadiškais produktais 
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

sako, kad tolėliau gyvenantieji 
tautiečiai galėtų įsigyti sudėtinė
mis jėgomis, net galėtų bendrai 
savo apylinkėse žiūrėti.

Norintieji kasetes įsigyti turi 
rašyti: Lith. American TV, Ine., 
P.O. Box 215, Downers Grove, 
IL 60515, USA. Telefonas (708) 
969-2777. Laukiamos ir aukos 
šiai programai.

Nemažai triukšmo sukėlė 
neseniai Lemonte įvykęs Lietu
vių fondo narių suvažiavimas, 
kuriame į LF tarybą neperrinkta 
tarybos pirmininkė Marija Re
inienė. Netrukus po to privačiai 
ir “Draugo” dienraštyje pasipylė 
pasisakymai. Kai kurie jų buvo 
keisti, nes kai kurie tautiečiai 
šiame reiškinyje įžiūrėjo nebūtų 
dalykų.

Čia reikia pristatyti naująjį 
Lietuvių fondo tarybos pirm. Vy
tautą Kamantą iš Grand Rapids, 
MI, kuris buvo išrinktas tarybos 
narių posėdyje balandžio 25 d. 
Pasaulio lietuvių centre Lemon
te. V. Kamantas yra Lietuvių 
fondo ir kitų organizacijų veikė
jas. Posėdyje dalyvavo 17 Tary
bos narių, nes vienas jų - Stasys 
Baras, tuo metu po sunkesnės 
operacijos buvo išvykęs poilsio į 
Floridą.

Reikia manyti, kad Lietuvių 
fonde sukelti dūmai greitai išsi
sklaidys ir vėl sutartinai bus sie
kiama vieno ir to paties tikslo - 
sukaupti kiek galint daugiau įna
šų ir kapitalo, kad iš jų būtų 
galima skirti kuo daugiau lėšų li
tuanistiniam švietimui, jaunimui 
ir kultūrai.

Kartais ir šiame skyrelyje 
sunku apsieiti be netikslumų. 
Netiksliai buvo parašyta apie 
Lietuvos vaikų globos būrelio 
“Saulutė” rengiamas diskusines 
programas. “TŽ” 17 nr., buvo 
pažymėta, kad balandžio 21 d. 
buvo politinės svarstybos “Quo 
vadis, Lietuva?”, dalyvaujant 
pranešėjams Valdui Adamkui ir 
Aleksandrui Štromui. Jos turėjo 
tą dieną įvykti, ir buvo rašoma, 
kad “įvyks”. Tačiau medžiagai 
užsigulėjus išspausdinta, kad jau 
įvyko. Iš tikrųjų, rengėja Indrė 
Tijūnelienė sako, kad ji iš abiejų 
kalbėtojų prieš pat numatytas 
svarstybas gavusi pranešimus, 
kad tiek V. Adamkui, tiek A. 
Štromui labai neparankus sutar
tas laikas. Priežasčių būta įvairių 
ir teko numatytas diskusijas at
šaukti, likus tik keliom dienom 
iki jų pradžios. Jai buvo įmano
ma įdėti tik vieną mažą žinutę j 
“Draugo” dienraštį. Kadangi, 
kaip atrodo, nedaug kas tame 
laikraštyje paskelbtą atšaukimą 
matė, tai žmonės vistiek numa
tytą datą atvyko į Pasaulio lietu
vių centrą Lemonte pasiklausyti 
V. Adamkaus ir A. Štromo. Pati 
I. Tijūnelienė ten turėjo tautie-
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Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovas GINTAS ŽILYS (dešinėje) 
su Lietuvos gen. garbės konsulu Čikagoje Vaclovu Kleiza. Šio teatro 
darbuotojų 60 asmenų grupė, kuri padėjo pastatyti Čikagoje “Jūratės 
ir Kastyčio” operų, atgal į namus išskrido balandžio 30 d.

Nuotr. Ed. Šulaičio

Misijonieriaus laiškas iš Ruandos
BRANGIEJI BIČIULIAI,

Nuoširdžiausiai Jus visus svei
kinu iš Afrikos, kur nenumatytai 
turėjau nuvykti ir kur jau du mėne
siai darbuojuosi. Sveikina Jus ir 
jaunimėlis, ir mano mama, kuri, 
nors būdama 82 metų, nepabūgo 
atvykti čionai Į talką, nes padėtis 
buvo labai sudėtinga. Sveikina ir 
jaunas vyrukas iš Šiaulių, kuris irgi 
prieš du mėnesius atvyko ir norėtų 
čia net keletą metų pasidarbuoti: 
lig šiol jis labai sėkmingai dirba dai- 
lidystės dirbtuvėse ir jaunimėliui 
padeda sistematiškai organizuoti jų 
darbą; kai šiek tiek pramoks vieti
nės kalbos, galės ir pedagogiškai 
pasidarbuoti.

Priežastis mano nenumatyto 
atvykimo buvo mano vadinamų pa
vaduotojų (viena vokiečių porelė su 
savo dviem vaikais) visiškas pasi
metimas... Jie išdrįso net apvogti 
jau taip nuskriaustą jaunimą, tad 
nebuvo kitos išeities kaip juos iš
mesti... Liūdna, kad tokių dalykų 
įvyksta ir misijų kraštuose, bet jau 
nuo seno vadinamuose “trečiojo 
pasaulio” kraštuose atsiranda ne
mažai aviantiūristų ir dažnai jie bū
na išnaudotojai. Ačiū Dievui dabar 
čia atmosfera vėl smagi, tad su gera 
nuotaika bei viltimi tęsiame kasdie
nį gyvenimą. Mano kelionė į Šv. 
Žemę kol kas atidėta. Napaisant 
tam tikros grėsmės man čia. Ruan
doje, reikia kurį laiką likti ir stip
rinti jaunimo viltį, jog jų ateitimi 
bus rūpinamasi, kaip kad būtų rūpi
nęsi jų tėvai, kurių nebėra gyvųjų 
tarpe...

čiams pranešti apie susidariusią 
nemalonią situaciją...

Kaunu valstybinio muzikinio 
teatro solistų, muzikantų ir šokė
jų grupė, apie 60 asmenų, kon
certavo Čikagos lietuviams, at
nešdama nemažai šilumos ir 
giedros nuotaikos lietingos ir šal
tokos balandžio 28-sios dienos 
popietę.

Po bendro K.V. Banaičio 
operos “Jūratė ir Kastytis” pa
statymo Čikagoje balandžio 20 d. 
ir pakartotinio spektaklio sekan
čią dieną, kauniečiai menininkai 
davė daug žavingų akimirkų, į 
Čikagą atveždami Kauno valsty
binio muzikinio teatro pastatytų
jų operečių ištraukas. Čia skam
bėjo muzika bei dainos iš “Šikš
nosparnio”, “Čigonų barono”, 
“Silvos”, “Cirko princesės” bei 
kitų operečių.

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).

O mane stiprina pats jaunimas 
savo nuostabiu pasitikėjimu gyveni
mu. Aš nuolat žaviuosi jų tvirtumu, 
kuriuo jie nugali tą baisią genocido 
praeitį. Pavyzdžiui, yra čia viena 
trylikametė mergaitė Hadija, kuriai 
per žudynes buvo nukirsta dešinioji 
ranka ir visa jos šeimyna išžudyta, 
bet ji nuolat yra geros nuotaikos; ji 
eina j mokyklą, atlieka įvairius dar
bus, laisvalaikiu žaidžia, dainuoja ir 
šokinėja su kitomis mergaitėmis. 
Kitas penkerių metų vaikas buvo 
čionai atneštas prieš pusę metų - 
tuomet jis atrodė kaip dvejų metų 
vaikelis, nes per metus su viršum jis 
buvo “išlaikytas” savo dešimties 
metų amžiaus sesytės...

Kai prieš du mėnesius čia atvy
kau, mums atnešė prieš tris dienas 
gimusį kūdikį; motina mirė gimimo 
metu; daug motinų miršta, nes bai
sių žudynių laikotarpis ir ilgas ba
davimas po to joms atėmė gyvybi
nes jėgas. Tokiu būdu čia turime 
vis daugiau našlaitėlių, kuriuos rei
kia aprūpinti: kol kas galime priim
ti tik 30 dėl vietos stokos, bet kito 
vaikų kaimo statyba eina sparčiai 
pirmyn ir tikimės per ateinančias 
Kalėdas priimti dar 90 vaikučių, 
kurie tikisi pas mus surasti vietelę, 
o ypač šeimyninės šilumos.

Džiaugiuosi jaunimėliu Sody
boje, kuris stengiasi būti tiems vai
kučiams ir sesute ir broliuku. Yra 
malonu stebėti, kaip didesnės mer
gaitės aprūpina mažiukus, nors tai 
yra surišta su sunkiu darbu, nes 
mūsų gyvenimo sąlygos yra labai 
paprastos: virti reikia ant atviros 
ugnies ir skalbimas vyksta prie eže
ro kranto. Tad visur reikia daug fi
zinio darbo, atsidavimo ir dosnu
mo. Tai savybės, kurias jaunimėlis 
išsiugdė tų baisiųjų žudynių metu 
gelbėdami vieni kitus.

Žinojimas, kad jūsų tarpe yra 
gerų bičiulių, kurie užjaučia mūsų 
padėtį ir kurie konkrečiai padeda, 
yra jaunimėliui parama ir padrąsi
nimas: dabartiniu metu jie čia ap
rūpinami ir patiria žmonišką gyve
nimą po to baisaus genocido pra
garo. Aš manau, kad šitas jaunimas 
kreips savo vėlesnį gyvenimą pagal 
Jūsų kilnų artimo meilės pavyzdį.

Tuo tarpu Sodyboje jaunimas 
dirba ir mokosi: dalis jo eina į mo
kyklas, kiti dirba mūsų sodybos 
įvairiose dirbtuvėse, kuriose iš
mokstą amatų. Mes patys gamina
me savo baldus bei metalines duris 
ir langus. Veikia ir bitininkystė, tu
rime medaus ir gaminame žvakes. 
Savo laukuose auginame daržoves 
ir kitus produktus. Mūsų tvartuose 
vėl yra karvių, avių ir ožkų.

Pačiame krašte vyrauja pakili 
nuotaika. Po tokio baisaus naikini
mo žmonės vėl aprūpinti reikalin
giausiais dalykais ir gali organizuoti 
savo gyvenimą. Tikimės, kad pozi
tyvi Kristaus jėga - nugalėti blogį 
gėriu bus ateities gairės šitame taip 
baisiai nuniokotame krašte ir kad 
vyraus taika, pagrįsta nuoširdžiu 
žmogiškumu.

Kun. Hermanas Šulcas,
Umudugudu - B.P. 1258 - 

Kigali-Rwanda/Afrika

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

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



Retų atodangų šiupinys (3)

Iš gydytojo užrašų (1)
Ar priimtinas neskausmingas nepagydomo ligonio 

numarinimas - eutanazija?

V. A. JONYNAS

Sanskritas, baltai ir 
kalbotyrininkų vargai

Kam nėra tekę aiškinti sve
timtaučiui, kas toji lietuvių kal
ba, ir pasijusti tarsi kalbant j 
sieną. Su pagaliu tokiam neiš
muš!, kad mūsų kalba nėra 
slavų kalbų atvaša (atžala). Už
tat visados smagu aptikti moks
linėje raštijoje nesausą ir ne
nuobodu svarstymą. Tokia kny
ga yra Joel Davis, MOTHER 
TONGUE. How Humans Create 
Language. NY, Carol Publ. Co., 
1994. Joje autorius rašo: “Baltų 
kalbų grupei priskirtina senoji 
prūsų kalba (dabar išnykusi) ir 
latvių bei lietuvių kalbos. Ling
vistai (kalbininkai) labai mažai 
ką žino apie, šių kalbų kilmę. 
Patys ankstyviausi lietuvių kal
bos paminklai, pavyzdžiui, tėra 
nepilnų 500 metų senumo.

Kai kurie kalbininkai supla
ka draugėn baltų ir Slavėnų 
kalbas baltų-slavų prokalbėn 
dėl to, kad jose esama kai kurių 
panašumų. Ankstyviausi rašto 
paminklai, rašyti senąja bažny
tine slavų kalba, yra iš devinto 
šimtmečio”.

Pakankamai aišku! Bet Joel 
Davis knyga įdomi dar ir tuo, 
kad joje aptinkame lietuvės 
mokslininkės pavardę. Kalbė
damas apie įvairias prielaidas, 
nustatant indoeuropiečių kilmę, 
Joel Davis rašo:

“Marija Gimbutas vadina 
juos kurganų kultūros žmonė
mis, parinkus jiems tą pavadini
mą iš “kurganų” - jiems būdingų 
laidotuvinių kauburių. Archeo
logas Colin Renfrew yra nese
niai užginčijęs priimtąją indoeu
ropiečių protėvių kilmės versiją. 
Ginčą sukėlusioje savo knygoje 
“Archaeology and Language. 
The puzzle of Indo-European 
Origins”, o taip pat savo 
straipsnyje, išspausdintam žur
nale “Scientific American”, Co
lin Renfrew tvirtina, kad indo
europiečių protėviai ir žmonės, 
kurie kalbėjo tąja kalba, buvo 
kilę iš Anatolijos, vienos iš da
bartinės Turkijos sričių.”

Pasakoja duktė, buvusi partizanė

Tėvo vasara
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

1948 m. mano sesuo Bronė 
susituokė su partizanu Valenti
nu Sadausku - Velėna. Sekan
čiais metais jiems gimė dukrelė 
Julytė. Ją paliko prižiūrėti Jan
kauskams, kurių sodyba stovėjo 
pamiškėje. Čia Bronė ateidavo 
pamaitinti mergaitės.

Jų bunkeris buvo žieminis, 
paruoštas šešiems žmonėms, Pi
lypų miške, Višakio Rūdoje, 
kuris buvo kitoje miško pusėje. 
Čia siautėjo kelių vietovių stri
bai. Jankauskas jau buvo išvež
tas j Sibirą. Išvežė į Sibirą ir 
kitą rėmėją Pupių iš Braziūkų. 
Angelė Pupienė augino mūsų 
mažąją sesytę Dalytę. O pen- 
kerių metukų Vidutį augino 
Baltrušių kaimo gyventojai 
Bonkartai iš Barzdų valsčiaus. 
Partizaninė kova tęsėsi. Žmo
nės šelpė maistu kovotojus ir 
gelbėjo jų šeimas.

Vieną kartą Juškevičienė 
ėjo per mišką. Ant išvirtusio 
medžio rado sėdinčius - mano 
tėvą ir seserį Bronę. Jie buvo 
prislėgti.

- Ko verki, Bronele?
- Žuvo mano vyras Velėna.
- Kaip?
- Jie dviese su Juozu Nau

Apie gatvės pavadinimą, 
kurio nebuvo Kaune

Negalėčiau pasigirti, kad 
augdami nepriklausomoj Lietu
voj būtume labai domėjęsi gat
vių pavadinimais o buvo jų sa
votiškų: Ožeškienės, Mapu, 
Gaono ir 1.1. Bet nebuvo Ben 
Yehudos. Gaila, nes vertėjo tą 
nuostabų žmogų prisiminti. Su 
juo supažindina tas pats Joel 
Davis:

“Lingvistai istorikai skirsto 
hebrajų kalbos istoriją į keturis 
tarpsnius. Biblinė hebrajų kal
bos forma buvo toji kalba, kuria 
buvo šnekama nuo maždaug
XII š. prieš Kristaus gimimą iki 
maždaug 70-tųjų metų po Kris
taus gimimo. Misaiškoji kuria 
buvo kalbama iki apytikriai V š. 
pradžios. Po jos sekė viduram
žinė hebrajų kalba, išlikusi iki
XIII š. pradžios. Pats naujausias 
tos kalbos tarpsnis prasidėjo vė
lai XIX š. vieno žmogaus triūso 
dėka. Tai buvo žydų mokslinin
kas Eliezer ben Yehuda, kuris 
buvo gimęs Lietuvoje 1851 m. ir 
persikėlė Palestinon 1881 m. Jis 
pašventė visą savo gyvenimą he
brajų kalbos atgaivinimui. Ben 
Yehuda sudarė šešiolikos tomų 
senosios ir naujosios hebrajų 
kalbos žodyną. Jis įvedė į nūdie
nį pasaulį ne tik reformuotas 
klasikinės hebrajų kalbos for
mas, bet ir įjungė ton kalbon 
tūkstančius šių dienų žodžių. 
Toji peržiūrėta kalbos laida, va
dinama Ivretu arba Izraelio he
brajų kalba, pasidarė oficialia 
žydųpionierių Palestinoje kalba.”

Šias eilutes rašančiam Ben 
Yehudos pavardė ir nuopelnai 
buvo nežinomi, bet jie yra mini
mi Lietuvių enciklopedijoje.

Dar viena užuomina
Grįžtant prie indoeuropie

čių prokalbės ir lietuvių kalbos, 
įdomi dar ir kita užuomina, ap
tikta nebe kalbininko, bet belet
risto ar, sakytume, kalbotyros 
mėgėjo, veikale:

“Lietuvių kalba yra labai 
vertinga kalbotyrininkui, nes iš 
visų tebegyvų indoeuropiečių 
kalbų jinai, atrodo, yra išlaikiusi 
daugiausia struktūrinių tos 
“kalbų motinos” elementų.

joku išėjo į Šukėtų kaimą parsi
nešti maisto. Buvo susitarę. Iš
davė juos Ž.S. Apsupti atsišau
dė, o kai pasibaigė šoviniai, su- 
siprogdino granata.

Tėvai nujautė, kas jų lau
kia. Tačiau narsiai priėmė savo 
likimą. Netapo išdavikais. Ne
pasidavė sovietų valdžios ma
lonei.

Jų bunkerį apsupo apyauš
ryje, dar neprašvitus, 1950 metų 
vasario 2 dieną. Buvo Grab
nyčios.

Penktą valandą ryto pamiš
kės gyventojai išgirdo šaudymą 
ir granatų sproginėjimą. Supra
to, kad stiribai ir enkavedistai 
puola Sutkų bunkerį.

Kautynės truko ištisas 7 va
landas.

Stribai mėtė į bunkerį gra
natas, o partizanė Bronė Sa
dauskienė jas griebdavo ir iš
mesdavo atgal. Jiems liepė pa
siduoti. Partizanai Sutkai atsi
šaudė. Per pušies drevę išvestą 
dūmtraukį nuvingiavo dūmų 
srovelė. Tai degino dokumen
tus. Maisto produktus užpylė 
žibalu. Ir... čia įvyko nelaimė: 
Bronė nespėjo išmesti vienos 
granatos. Toji sprogo, sužeidė 
partizanei krūtinę. Po to pasi
girdo trys šūviai, ir bunkeris 
nutilo.

Nkd. dr. LEONARDAS POVU JUNAS, 
Vilnius

Ilgus metus dirbdamas on
kologijoje (vėžio ligų srityje) tu
rėjau progos stebėti įvairius vė
žiu sergančius ligonius. Iš atvy
kusių į ligoninę gydytis 20-30% 
ligonių - nepagydomi. Jiems ga
limas vadinamasis ligonio būklę 
lengvinantis (paliatyvus) ar simp
tominis gydymas.

Kaip tokiems ligoniams pa
dėti? Ši problema rūpi ne tik 
gydytojams, bet ir vyriausybei, ir 
visuomenei. 1995 m. gegužės 5 
d. Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijoje šiuo klausimu bu
vo surengtas seminaras. Iš Ka
nados atvykusi sociologijos 
prof. Irena Lukoševičienė pa
teikė prof. Elisabeth Kuebler- 
Ross 1960 m. išleistoje knygoje 
suformuluotus penkis mirties iš
gyvenimo tarpsnius.

1. Neigimo tarpsnis. Kai li
gonis sužino, kad serga nepagy
doma liga, bet netiki, kad su 
juo taip gali atsitikti, mano, kad 
tai gydytojų apsirikimas, klaida.

2. Pykčio, maištavimo tarps
nis. Manant, kad visi ligoniai ti
kintieji. Atsiranda pyktis ir 
maištavimas prieš Dievą, prieš 
antgamtines jėgas. Ligoniui pik
ta, kodėl ta nelaimė jį užklupo? 
Ką jis blogo padarė, kad taip 
žiauriai baudžiamas?

3. Derybos su antgamti
nėmis jėgomis, su Dievu, su 
mokslu. Ligonis pasižada Die
vui, įsipareigoja ką nors padary
ti gero mokslui, labdarai, kad 
tik pasveiktų.

4. Nusivylimo - depresijos 
tarpsnis. Laikas bėga, o ligonio 
būklė blogėja. Jei anksčiau jis 
vaikščiojo, tai po kurio laiko 
nustoja, pats nebegali lovoje ap
siversti. Jam aiškiau ir aiškiau, 
kad nuo tikrovės nepabėgs, ne- 
bepasveiks. Žmonės išsilaipina 
mėnulyje, o gydytojai nemoka 
pagydyti ligos. Jis nusivilia 
mokslu, gydytojais. Įsitikina, 
kad mokslas bejėgis, atsiranda 
depresija.

5. Susitaikymo - mirties 
priėmimo tarpsnis. Jau daugiau 
su liga kovoti ligonis nebeturi 
jėgų. Nerasdamas išeities, susi
taiko su savo padėtim. Ateina 
susitaikymas ir mirties lauki
mas.

Tą mirties laukimo tarpsnį 
žmonės nevienodai išgyvena.

Vienas mano pažįstamas, 
sanskrito kalbos žinovas, yra 
man dievagojęsis, kad jam pa
vykę susikalbėti viename Lietu
vos kaime, naudojantis ta Indi
jos kalba.”

(Anthony Burgess, A 
MOUTHFUL OF AIR. Lan
guage and Languages, Especial
ly English. Toronto, Stoddart, 
1993).

Stribai sulaikė pro šalį iš 
bažnyčios grįžtantį Antaną Du
bininką. Atsivedė prie bunke
rio. Įstūmė vidun:

- Tu dabar šventas, buvai 
bažnyčioje. Tai lipk ir pažiūrėk, 
kas ten yra.

Žmogus pamatė: gulėjo žu
vusios moterys - duktė ir mo
tina, viena prie kitos. O tėvas - 
ant jų kojų. Šalia - revolveris. 
Tolėliau - automatai.

Stribai atsivedė du arklius. 
Lavonus pririšo virvėmis prie 
arklių ir nutempė iki Pilypų kai
mo keliuko. Sumetė į vežimą. 
Nuvežė j Jankus.

Prasidėjo didysis niekini
mas pagal aziatų papročius. 
Jiems nugalėtieji priešai vis dar 
buvo nenugalimi, jeigu su jais, 
net mirusiais, reikia šitaip “ko
voti”! 

* * +
... Guli mano tėvas, motina 

ir sesuo Jankuose prie striby- 
no... Kad neužsnigtų ir niekas 
neišvogtų, stribai nakčiai juos 
nutempia į malkinę. Apšlapina. 
Dieną vėl ištempia, išguldo, 
niekina ir tyčiojasi. O sovietinės 
mokyklos mokytojai atsiveda 
savo mokinius ir rodo jiems:

— Pažiūrėkite, kaip atrodo 
banditai! (Kur dabar yra tie 
mokytojai?).

Niekino tol, kol orai pradė
jo atšilti. Tuomet nuvilko į ap
kasus Jankų miške ir užkasė.

Kalbėjo žmonės, kad mano 
tėvus per Garcicką išdavė 

Sveiko žmogaus organizmas lin
kęs gyventi. Jo gyvybės instink
tas labai stiprus. Didžiausia jau
nam, sveikam žmogui bausmė 
yra jo gyvybės atėmimas. Susir
gus nepagydoma liga, fizinėms 
jėgoms silpnėjant, žmogaus gy
vybės instinktas silpnėja, o silp
niems ligoniams jis beveik iš
nyksta. Tokie žmonės arba ma
žai bijo, arba visai nebijo mir
ties.

Taip pat prof. Irena Luko
ševičienė pateikė prof. Neemeh 
ir prof. M. Pretty mintis. Ser
gant nepagydoma liga, prof. 
Neemeh (Montrealis) nuomo
ne, ligonį alina:

1. Bloga savijauta, po ope
racijos skausmas, kai kurių or
ganų netekimas, baimės jaus
mas.

2. Ligonis verčiamas užsida
ryti savyje, nes draugai ir arti
mieji nuo ligonio nutolsta.

3. Pasikeičia normalus gyve
nimas. Nauji reikalavimai pa
keičia ligonio gyvenimą ir dar 
labiau jį izoliuoja.

4. Ligonis, ligos sukrėstas, 
įtampos išmuštas iš pusiausvy
ros. Su tokiu ligoniu bendrauti 
sunku.

Prof. M. Pretty (Kanada) 
mano, kad tokį ligonį reikia su
prasti iš mažiausio jo akių vir
pėjimo, sąmoningo ar nesąmo
ningo veido, lūpų išraiškos pa
sikeitimo. Po vidinio išgyveni
mo kartais galimas tiesus ir at
viras dialogas. Dauguma nepa
gydomų ligonių iš viso nenori su 
niekuo kalbėti ir iki pat savo 
mirties būna nekalbūs, atsisky
rę. Tuo aš įsitikinau nuo 1960 
m. dirbdamas Respublikiniame 
Vilniaus onkologiniame dispan
seryje, o vėliau Onkologijos 
mokslinio tyrimo institute 
(OMTI). 1960-1972 m. laikotar
piu senesni (per 60 m.) iš kaimo 
atvykę ligoniai buvo atviresni ir 
iš keliolikos pasikalbėjimų su 
jais galėjau įsitikinti, kad jie - 
tikintieji. Nuo 1973 m. ligoniai 
buvo mažiau atviri, tačiau iš pa

Toronto Maironio mokyklos I skyrius su savo mokytoja A. ŠIMONĖ- 
LIENE ir mokyklą aplankiusiais Lietuvos karininkais

Venckūnas. Vienai moteriškei, 
šnipei Danai, Garcickas pasigy
rė, kad ir partizanams jis neša 
maistą, žino, kur Šarūno bun
kerius. Mat padėjęs tą bunkerį 
statyti. Taip pat parodė tėvų 
bunkerio vietą.

Paskutiniai mūsų - Šarūno 
būrio - partizanai: vadas Keru- 
tis - Šarūnas ir Ateivis žuvo 
Braziūkų kaime 1952 ar 1953 
m. per šv. Velykas. Jie buvo 
apsistoję pas Agotą Balsienę. 
Pamatę ateinančius stribus ir 
nenorėdami užtraukti šeiminin
kei nelaimės, vyrai leidosi bėgti 
j mišką. Deja, nespėjo pasiekti 
girios prieglobsčio.

Mano likimo kelelis vingu
riavo toliau. Ringauduose Nas- 
tutė Baranauskienė šėrė prof. 
Tado Ivanausko žvėrelius. Aš 
jai padėjau. O pO darbo ji mane 
mokė siuvėjos amato.

Vargais negalais įsigijau pa
są. Iki pensijos dirbau Kauno 
siuvyklose. 

* * *

Kaune, Aukštojoje Pane
munėje, prezidento Antano 
Smetonos alėjoje, daugiabučio 
namo nuosavame bute gyvena 
šviesiaplaukė, mėlynakė - lietu
viškų bruožų moteris, kurios 
pasakojimą čia užrašiau.

Valiūtė nesigaili praėjusio 
gyvenimo: kitaip ir negalėjo bū
ti. Tėvai ir sesuo žuvo už Lie
tuvos laisvę. O ją Dievas paliko 
liudininke.

- Svarbiausia, teigia ji, jie 

sikalbėjimų su jais galėjau susi
daryti įspūdį apie netikinčius. 
Tarp tų dviejų grupių buvo pa
vieniai asmenys - tai abejojan- 
tieji, netikintieji savo visą gyve
nimą, bet pradėję tikėti prieš 
mirtį. Jokių anketų nevedžiau. 
Liko mano asmeniški prisimini
mai. Matydamas prieš mirtį be
sikankinančius ligonius, dažnai 
su jų artimaisiais ir su pačiais 
ligoniais bekalbėdamas mėgi
nau sužinoti jų nuomonę dėl 
beskausmio nepagydomo ligo
nio numarinimo. Dauguma li
gonių, o ir jų giminės, būtų 
priešingi tokios problemos 
sprendimui. Tikintieji iš karto 
tą mintį atmesdavo, o kiti manė, 
kad įstatymiškai beskausmį nu
marinimą (eutanaziją) įteisinus 
galimas nusikalstamas jos pa
naudojimas.

Tikintieji į Dievą ar į kitas 
antgamtines jėgas lengvai, be
veik nepastebimai išgyvena E. 
Kuebler-Ross pateiktus 4-is 
mirties laukimo tarpsnius ir tik 
susitaikymo tarpsnyje susimąsto 
ilgiau.

- Jei aš laikiausi Dievo įsa
kymų, tai man nėra ko mirties 
bijoti. Dievas tai pasvers, įver
tins. - Tie mirties laukia ramūs, 
ypač jei prieš mirtį jie pabend
rauja su dvasininku.

- Atlikęs išpažintį aš apsiva
lau nuo žemės purvų, įgyju 
draugų, kurie už mane meldžia
si ir nuėjęs į aną pasaulį aš jau 
nebūsiu vienišas, - toks ligonis 
apie beskausmį numarinimą ne
nori girdėti. Jo manymu, tai nu
sikaltimas, nes žmogaus gyvybės 
šeimininkas yra pats Dievas.

Kita žmonių grupė, kurie 
ne savo valia, bet aplinkybių 
priversti padarė nusikaltimų, 
nesilaikė Dievo įsakymų ir t.t. 
Tokie prieš mirtį būtinai laukia 
dvasininko, tikėdami, kad Die
vas ne tik teisingas, bet ir gai
lestingas; jei ligonis dvasininkui 
išpažins savo nuodėmes ir gaus 
atleidimą, tai jam ir Dievas at-

(Nukelta į 7-tą psl.)

liko ištikimi priesaikai. Netapo 
išdavikais. Nepasidavė. Nesu
dėjo ginklų. “Kol mirsim, sakė, 
tarnausim Tėvynei”. Tikėjo, 
kad bent vaikai išliks ir džiaug
sis laisve. Tik apie mane, matyt, 
pagalvojo, jog nusižudžiau. Nes 
neradau žinomoje slaptoje 
vietoje užkastų partizanų doku
mentų, savo revolverio ir si
dabrinio kryžiaus. To paties, 
prie kurio davėme partizanų 
priesaiką. Juos turbūt tėvai per
kasė j kitą vietą.

- Kas liko jūsų tėviškėje?
- Nieko. Trobų nėra. Žemė 

mišku užėjo. Išliko tame miške 
tik vienas galingas ąžuolas, au
gęs kiemo viduryje.

Atgimimo metais Valiūtei 
pripažinta II-ji invalidumo gru
pė. Jos vyras Kazimieras Matu
sevičius, kilęs nuo Lazdijų iš 
Dainavėlės kaimo, turi savą ne 
mažiau įdomią biografiją. (Ją 
palikime kitam kartui).

Bene būdingiausia tai šei
mai - ištikimybė ir ištvermė. 
Tas tikrasis, nemeluotas lietu
viškasis pasiryžimas. Ir auka. 
Kantrybė, kuri kalnus nuverčia. 
Kančia, kuri sielą išgrynina.

Greta mūsų gyvena žmo
nės, kurie neiškeitė Amžinybės 
į šiandieną. Dar daugiau. Nei 
Valiūtė, nei jos seserys nematė 
Sibiro. Jos perėjo Pragarą čia, 
Lietuvoje.

Pasaulyje nėra mažos Tėvy
nės. Mažų žmonių. Yra didelė 
Viltis. Ir didelis Tikėjimas. At
nešęs mums Laisvę. (Pabaiga)
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Du kūrėjai - BALYS GAIDŽIŪNAS ir kun. STASYS YLA, bendrų 
kančių išbandyti vokiečių kacete, 1982 m. susitikę Klivlande. Prie jų - 
rašytojas POVILAS GAUČYS

“Per amžius likt, 
kur protėviai sugulę”

Velionis BALYS GAIDŽIŪNAS plačiai reiškėsi lietuvių visuomenėje 
kaip poetas, publicistas, veikėjas, kurio gelmėje ruseno 

ir religiniai motyvai

KUN. GEDIMINAS
KLIAUSKAS, S.I

1996 m. balandžio 7 d., Ve
lykų rytą, Balys Gaidžiūnas bai
gė savo žemiškąją kelionę. Ir 
taip išsipildė jo didysis troški
mas: Per amžius likt, kur protė
viai sugulę. Tėvynės idilę jis sau
gojo kaip dovanotą gėlę, kelio
nėje per svetimus kraštus. 
Penktoje savo poezijos knygoje 
Mano kartos likiminiai metai 
(1980) jis rašė:
Norėčiau ten sugrįžt, išgirsti vėliai, 
Ką išgirdau saulėtekio šviesoj. 
Pareit, rankas aukštai iškėlęs. 
Pabūt nors dieną žemėje savoj.

Kiekvieno žmogaus kelionė 
yra inidividuali, savita, nepakar
tojama. Šią tiesą ryškiausiai pa
vaizduoja tie žmonės, kurie eina 
kūrybos keliu. Iš jų darbų trykš
ta vis naujos spalvos, gimsta 
nauji pasauliai.

Balys Gaidžiūnas kūrybiniu 
keliu ėjo gerus aštuonis dešimt
mečius nuo Dauderių kaimo, 
Baisogalos valsčiuje, Kėdainių 
apskrity, iki Cleveland’o, Ohio, 
JAV ir galiausiai Vilniuje, Lie
tuvoje. Jo kūrybos laukas platus 
ir gilus. Jis - agronomas, rašyto
jas, poetas, visuomenės veikė
jas. Jo paties eiliuoti žodžiai 
kalba apie dvi meiles:
Nešuos su savimi tą rytmečio 

auksinę saulę
Ir vyturio giedojimą iš tėviškės 

laukų.
Nešuos, kaip kunigas Švenčiausią, 

dieną naktį saugau,
Kad neprarasčiau kelio į namus 

ir iš namų.
Rytmečio auksinė saulė me

na jo meilę kūrybai. Jo širdy 
nuolat gyvas vyturio giedojimas 
iš tėviškės laukų - jį uždegė viso
keriopai veiklai Lietuvoje ir 
išeivijoje, siekiant savo tautos 
gerovės sunkiais okupacijų de
šimtmečiais. Jis vienas iš VLI- 
Ko steigėjų, laikraščių redakto
rius. Šios dvi meilės - kūrybos ir 
tėvynės - nudažė visą Balio 
Gaidžiūno gyvenimą, jo veiklą 
ir visus jo kūrybinius polėkius.

Pranas Naujokaitis, pikiuo
damas Balį Gaidžiūną į literatų 
gretas, taria: jis ryškiausiai yra 
pasireiškęs publicistikoje. Publi
cistiniu stiliumi jis yra parašęs 
dvi knygas Pakeliui į mirtį (1948) 
ir Vieneri metai ir viena savaitė 
(1950). Abi knygos vaizduoja 
bolševikų ir vokiečių okupacijas 
Lietuvoje” (Lietuvių literatūros 
istorija IV, Chicago, 1976, p.53). 
Vėliau šią kraičio dalį Gaidžiū
nas padvigubino Dievo Motinos 
parapijos auksinės sukakties 
(1979) ir Lietuvos Madonų 
šventovės (1988) leidiniais.

Balys Gaidžiūnas yra para
šęs septynias poezijos knygas. 
Jo duoklę poezijai Kazys Bra- 
dūnas taip apibūdina: Pirmųjų 
jo dviejų knygų poezija ir Lietu
vos periodikoje tada spausdintoji 
Gaidžiūno kūryba buvo smagi 
skaityti, net dainuoti, buvo vi
siems aiški, gimtąją žemę aukšti
nanti ir jos dovanas branginanti, 
kaimo jaunimui - jauniesiems 
ūkininkams prie širdies limpanti 
poezija. Šia kryptimi įsibėgėjus, 
nebuvo lengva ir išeivijoje staiga 
pasikeisti. Todėl egzodo pradžio
je skausmas vis tiek dar pinasi su 
ankstesniais sodų žydėjimais... 
Grynai tematiškam kontekste yra 
įrėminta Mano kartos likiminių 
metų poezija. Tai asmeniškųjų 
praradimų ir visos tautos nelai
mių svarstymai, pažadinti atsimi
nimų, kartais net gana gražių 
buitinių detalių (Lietuvių egzo
do literatūra 1945-1990, red. 
Kazys Bradūnas ir Rimvydas 
Šilbajoris, Čikaga, 1992, p. 171).

Naujiena Balio Gaidžiūno 
kūrybos raidoje buvo religiniai 
motyvai, kurių įvairiausios varia
cijos įvairiom progom vis gausė
ja. Ir ne tik pavieniai eilėraščiai, 
bet ištisi jų kone apeiginiai, savy
je sujungti ciklai, lyg ir poemos. 
Religinė tematika visur čia, kaip 
ir Bernelių mišiose, yra jungiama 
su tradicine patriotika, kur jos 
viena kitą papildo ir paįvairina 
(t.p. 172).

Paskutinėje savo poezijos 
knygoje Ir saulėtos, ir rūščios 
dienos (1986) Balys Gaidžiūnas 
vis grįžta į žemdirbišką tėviškę, 
į tėvynę. Puoselėjęs kūrybos ir 
tėvynės meilės vertybes visoje 
savo kelionėje, 1994 m. kovo 
mėnesį Gaidžiūnas grįžo pasto
viam apsigyvenimui Lietuvoje. 
Velykų dieną 1996 m. iškeliavo 
į Amžinąją Tėvynę. Jis galėjo 
drąsiai tarti: nepraradau kelio į 
namus ir iš namų. (Iš leidinio 
“Mūsų žingsniai”, 1996.IV.14, 
nr. 1-351-vol. 17).
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Dar apie “Jūratę ir Kastytį”
Žiupsnelis įspūdžiu žiūrovės, mačiusios pirmąjį 

operos spektaklį Čikagoje
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O h II I IIilM II VEIKLOJE
Buvau balandžio 20, šešta

dienį, pirmajame spektaklyje, 
kuriame buvo 846, o sekmadie
nį - 1196 žiūrovai. Salė gana di
delė, talpinanti per 2000. Publi
ka buvo pakilioje nuotaikoje ir. 
Pradžioje, orkestrui palydint 
nekantriai laukė spektaklio pra
džios, visų buvo sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Sugrojus 
uvertiūrą ir atsidarius balta rū
tele ir 40 m. skaičium papuoštai 
užuolaidai, scenos dekoracijos 
su žvejų laivų burėmis, tinklais 
ir melsva banguojančia jūra tie
siog visus užbūrė! O scenoje 
dainuojantys žvejai ir žvejų kai
mo moterys, atėjusios išlydėti į 
jūrą savo sūnų, vyrų, brolių ir 
mylimų bernelių, perkėlė visus į 
Jūratės ir Kastyčio legendos 
dienas. Ir išplaukė žvejai, ir ma
tėsi jų laiveliai tolstą nuo kran
to... Pasirodo ir Kastytis, kurį 
suvilioja nuostabioji jūrų mer
gelė Jūratė ir jis išplaukia į jūrą, 
palikdamas savo mergelę Rū
telę. Sugrįžus žvejams, Kastytis 
jau yra apkerėtas gražiosios Jū
ratės. Nors tėvas jį prakeikia, jis 
skuba pas Jūratę. Čia chorui 
buvo labai daug vietos pasi
reikšti: jis dainavo, ir vaidino, ir 
šoko. Režisūra buvo puiki, ne
buvo stoviniavimo, ir veiksmas 
vyko natūraliai, vieniems su ki
tais besišnekant, bendraujant. 
Žinoma, čia padėjo Kauno mu
zikinio teatro talkininkai.

Antrame veiksme scenoje 
išvydome tikrai puikias, dail. J. 
Malinauskaitės sukurtas, ginta
rinių rūmų dekoracijas! Tiesiog 
klausti norėjosi, iš kur tokių di-

Iš gydytojo užrašų
(Atkelta iš 6-to psl.) 

leis. Apie beskausmį numarini
mą ligoniai nėra informuoti 
arba yra girdėję negerų žinių, 
kai giminaičiai, norėdami pasi
glemžti turtą, ligonį numarina 
prieš laiką. Apie beskausmį nu
marinimą jie nenori kalbėti, 
nes galbūt žmogus neturi teisės 
savo gyvybės atimti. Apie tai 
jie paklaus dvasininką. Po išpa
žinties, po pasikalbėjimo su 
dvasininku jie iš viso manęs 
vengė ir iš viso nustojo su kuo 
nors kalbėti.

Trečia žmonių grupė - tai 
tie, kurie, kol' buvo sveiki, kol 
mirties artėjimo nejautė, nepri
pažino jokių antgamtinių jėgų. 
Manė, kad numirus nieko nėra 
ir už gyvenime padaryta bloga ir 
gera atpildo negaus. Tačiau li
gos paveikti, skausmų kanki
nami, mirties akivaizdoje per
galvoja savo gyvenimą, prisime
na vaikystėje išmoktus Dievo 
įsakymus, prisimena, kad jų ne
silaikė. Atsistojus prieš amži
nybę, atsiranda abejonė, ypač 
kai prisimenamas tėvų, senelių 
pabrėžtas pasaulyje pastebimas 
dėsningumas, sąžinės balso bu
vimas ir kt.

O gal tas pomirtinis gyve
nimas yra? Paprastai vaikystėje 
įgytos religinės tiesos lieka vi
sam gyvenimui, o vėliau netvir
tai, paviršutiniškai perimtos 
ateizmo idėjos būna nepatva
rios, ir juo ilgiau ligonis galvoja, 
juo stipresnė darosi jo abejonė 
tų idėjų teisingumu. Kitą pasau
lį, kur jis rengiasi eiti, jis įsivaiz
duoja žemiškom akim, vienas 
ligonis man aiškino, kad būsi
mame po mirties pasaulyje, 
kaip ir žemėje, Dievas griežtas 
šeimininkas ir už nuodėmes 
griežtai nubaus, bet tai duos 
progą pasitaisyti. “Jei gerai elg
siuos, gal, kaip žemėje teismas, 

Toronto vyrų choras “Aras”, giedojęs Lietuvos kankinių šventovėje 1996 m. gegužės 5, sekmadienį. Choras 
pasirodo visuomenei ir kitomis progomis. Choro vadovė - LILIJA TURŪTAITĖ (viduryje), akompaniatorė - 
EDITA MORKŪNIENĖ Nuotr. A. Pūko

dėlių gintaro gabalų gavo...? 
Taip įtikinančiai jie atrodė! O 
Jūratė ir Kastytis sėdi soste, 
apie juos šoka undinės ir ban
guoja jūra. Spalvos žalvos, 
melsvos, blizgančios, o undinių 
šokis grakštus, greitas, vingu
riuotas, lyg tikros mergelės - 
žuvys šoktų jūroje! Žiūrovai 
klauso dainų, seka scenos vyks
mą net kvapą sulaikę ir, kai 
trenkia Perkūnas ir Gintaro rū
mai akimirkoje sugriūna į gaba
lus, net aiktelėti norisi iš nuo
stabos!

Muzikos kritikai įvertins so
listus ir visą operos pastatymą. 
Aš, eilinė žiūrovė, tegaliu pasa
kyti paprastai ir nuoširdžiai - 
tai buvo puiku! Nuostabiai gra
žiai skambėjo Kastyčio (V. No
reikos) ir Jūratės (S. Martinai
tytės) arijos ir duetai, o taip pat 
ir kitų solistų bei choro dainavi
mas. Pabaigoje, visiems operos 
dalyviams pasirodžius scenoje ir 
publikai sustojus plojant, solis
tams buvo įteiktos gėlės.

Esame dėkingi Lietuvių 
operai už tuos 40 metų. Čikagos 
ir iš kitų miestų suvažiavusiems 
lietuviams operos pastatymai 
būdavo ir yra (!) didžiulė kultū
rinė šventė. Tai lietuvių pasiekti 
laimėjimai, kuriais galime 
džiaugtis ir didžiuotis. Nėra ki
tos etninės grupės, kuri ką nors 
panašaus būtų padariusi!

Linkime Čikagos lietuvių 
operai ryžtingai žengti j 50-tį ir 
džiuginti mus savo puikiais ope
rų pastatymais!

Aldona Šmulkštienė

Dievas manęs pasigailės”. To
kie būtinai laukia dvasininko. 
Jei kunigas atleis, tai ir Dievas 
bus gailestingas. O kas yra euta
nazija, ligonis nežino. Jis neži
no, ar gali savo gyvybę sau at
imti. Jei jam kas nors paaiškintų 
krikščionišką pažiūrą į gyvybę, 
kad žmogaus gyvybės valdovas 
yra Dievas, jis tikriausiai eu
tanazijos metodo nepalaikytų, 
bet, jei įstatymas leistų, be 
skausmo numarinamas sutiktų.

Buvo didelė įvairaus am
žiaus ligonių grupė, kuri nuo 
vaikystės metų auklėta ateizmo. 
Tokie mokyklos suole girdėjo, 
kad religija yra žmonijos “opiu
mas”, kad po mirties nėra jokio 
dangaus, jokio iš numirusių pri
sikėlimo. Po mirties niekas ne
paklaus, ar žemėje mirštantis 
laikėsi kokių nors Dievo įsaky
mų, moralės dėsnių. Tokie mir
ties nebijo, bet negali jos taip 
kantriai laukti, kaip tikintieji. 
Jie mano, kad jei jokio Dievo 
nėra, tai jie su savo gyvybe gali 
elgtis kaip nori. Kai kurie silp
nesnės nervų sistemos kartais 
pagreitina sau mirtį (pasikaria, 
nusišauna). Iš pirmo žvilgsnio 
eutanazijos metodas jiems lyg ir 
priimtinas, bet ilgiau pamąstę 
jie klausia:

- O kodėl valstybė jo neįtei
sino? - Vėliau sako:

- Gal valstybė teisingai da
ro jo neįteisindama, nes būtų 
sunku sugauti piktnaudžiauto- 
jus, kai dėl buto ar kito turto šis 
metodas gali būti panaudotas 
nusikalstamai. O mirti be skaus
mo jie neatsisako. Netikintis ir
gi neskausmingai pergyvena E. 
Kuebler-Ross keturis tarpsnius 
ir tik ties mirties - susitaikymo 
tarpsniu kiek susikaupia ir pa
galvoja apie buvusį gyvenimą, o 
apie būsimą jis negalvoja.

K. V. Banaičio operos “Jūratė ir Kastytis”, pastatytos Čikagoje 1996 m. balandžio 20-21 d.d. II veiksmas: 
Jūratės gintaro rūmai, soste sėdi Jūratė ir Kastytis, aplink - jūra ir undinės, vėjai įspėja apie Perkūno pyktį

Nuotr. J. Tamulaičio

Susimąstymas prie “Aukščiausių skrydžių”
Apie kunigo profesoriaus Kęstučio Trimako veikalą “Žmoga 

religinių išgyvenimų psichologija” skaitytojo

Kun. K. J. AMBRASAS, 
Montrealis

Po šitiek metų, kai buvo bi
jota visokių minčių, peržengian
čių grynosios materialistinės pa
saulėžiūros rėmus, ypač palie
čiančių psichologinę ir religinę 
sritį, nepaprastai įdomu atsi
versti kun. Kęstučio Trimako 
knygą Žmogaus aukščiausi skry
džiai: religinių išgyvenimų psi
chologija. Vien tiktai turinio 
antraštės “Religija ir jausmai”, 
“Atsivertimo išgyvenimai”, “At
sivertimo psichologija” verčia 
pasidžiaugti: pagaliau atėjo me
tas tokiems mokslams pakelti 
galvą, o svarbiausia - prabilti 
lietuviškai. Tačiau daugel kas 
šiame veikale verčia rimtai susi
mąstyti.

Nors reprezentacinei anali
zei parinkti garsūs psichologijos 
žinovai, vis dėlto imi ir save 
klausi: argi nėra šio mokslo nū
dienių autoritetų? Argi garsiau
si vardai, juo labiau V. Džeim
sas (William James 1842-1910) 
per visą šimtmetį taip ir ne
paseno? Susumuodamas šio 
mokslininko darbų vertę (Indi
vidualistinis šališkumas, 87-88), 
K. Trimakas pats jį kritikuoja: 
“Prof. James’as sudaro įspūdį,

Sukaktuvinis “Dainavos”leidinys
“Dainavos” ansamblio su

kakties proga buvo išleistas spe
cialus leidinys, kuris tapo kont
roversiniu. Galbūt todėl, kad iš 
anksto nebuvo gerai išaiškinta 
kompetencija į auksinio jubilie
jaus organizacinį komitetą įei
nančių asmenų.

Vienas kitas ir dabar tebe
laiko jį kontroversiniu. Tačiau 
didžioji dalis lietuviškos spau
dos pripažįsta, kad leidinys bus 
labai naudingas “Dainavos” 
ateičiai, iškelia redaktoriaus 
Juozo Žygo pasiaukojimą, taip 
gerai atlikusio didžiulį darbą. 
Tik Čikagos spauda laikėsi kiek 
santūriau. Kai kas ir dabar gali 
rasti vieną kitą krislą trūkumų. 
Tobulumo laipsnį nėra lengva 
pasiekti, bet aš manau, kad ir 
dideli kritikai, bent kiek objek
tyvūs, turi sutikti, jog šis buvo 
gražiausiai išleistas leidinys. Tu
riu visus sukaktuvinius “Daina
vos” leidinius ir nė vienas jų ne
prilygsta Juozo Žygo išleista
jam. Svarbiausi to leidinio pliu
sai: gausios nepaprastai gražios 
ir ryškios nuotraukos (daug pa
dėjo redaktoriaus talkininkas, 

kad vienintelė tikra religija yra 
asmeninė ir kad kitokios nerei
kia. Tai yra netikslu”.

Be to, argi nekelia įtarimo 
tokie pacituoti minimo auto
riaus teiginiai: “Atrodo, kad ge
riausios religijos yra tos, kuriose 
pesimistiniai elementai yra la
biau išvystyti. Žinoma, iš jų 
daugiau pažįstamos yra budiz
mas ir krikščionybė” (34). Ne
jaugi? Tad ar lietuviams, netu
rintiems net elementariausių ir 
būtiniausių veikalų: “Religijos 
psichologijos”, “Tikinčiojo psi
chologijos”, “Tikėjimo psicho
logijos pagrindų” ir pan., pir
miausia dera stvertis psichologi
jos istorijai ar galų gale bent jos 
chrestomatijai priklausančių as
menybių. Vargu!

Kur ne kur net pats K. Tri
makas ironizuoja ir aštriai kriti
kuoja savo klasikines asmeny
bes: “Realizuojame mes save?... 
Daktare Maslow’ai, Jūs juokau
jate... Pažiūrėkite jau vien į tai, 
ką padarėte su Būties psicholo
gija... Išleidote svarbiausia. Ig
noravote Svarbiausiąjį” (126).

Vadinasi, ignoruoti Dievą 
mums nepakeliui. Jau užtenka 
kietojo ateizmo metų! Tai ką 
čia galvoti apie eilinį mirtingą

Žurnalistas JUOZAS ŽYGAS, 
sukaktuvinio “Dainavos” an
samblio leidinio redaktorius

Nuotr. J. Tamulaičio

buvęs “Dainavos” pirmininkas 
Eugenijus Slavinskas); meniš
kas ir tai progai labai tinkantis 
viršelis dail. Ados Sutkuvienės.

Pažymėtinas taip pat visų 
gausių datų ir aprašymų tikslu
mas. neužtiktas jokiame kitame 
ligi šiol išleistame leidinyje. Šis 
leidinys tikrai bus didelė pagal
ba “Dainavos” tiksliai istorijai, 
jei kas ją mėgins rašyti. D.E.

Atsiųsta paminėti
“Angels upon Ivory” garsajuos- 

tė išleista Filadelfijoje (Angelus Mu
sic), “Gregorian chants” ir akustinio 
pianino religinės muzikos rinkinys, 
skirtas St. John Neumann, C.SS.R. 
pagerbimui. Juosta, kuri taip pat iš
leista CD plokštelės pavidalu, pa
ruošta muziko kun. Michael Barrett 
kartu su Bostono “Gregorian Chant 
Choir”.

“Le Petit Prince”, garsioji An
toine de Saint-Exupery pasaka vai
kams, išleista garsajuostėje, origi
nalia prancūzų kalba Montrealyje, 
Studio Slankė. Juostos parengimui 
vadovavo Gaila Naruševičius-Stan- 
ke, muzika Aleksandro Stanke. Pel
nas skiriamas Kvebeko negalios iš
tiktų vaikų draugijai. Supažindi
nimas su garsajuoste įvyko 1996 m. 
kovo 21d. Montrealyje. 

u.s aukščiausi skrydžiai: 
rankose

skaitytoją: ar čia iš tikrųjų verti 
lietuvių dėmesio ir pagarbos šie 
trys ponai psichologai? O gal, 
tarp mūsų šnekant, nevertėjo 
mums jų nė viešumon kelti?!

Tačiau apie tai juodu ant 
balto pasakoja 240 psl. naujutė
lė knyga!? Na, verskim jos pus
lapius toliau. Iš 175 V. Džeimso 
pavartotų citatų (p. 14-88), tik
tai 8 yra iš kitų autorių darbų. 
Tad kokio čia žanro knyga? Ta
tai greičiausia - mokslinė trijų 
praeities psichologijos specialis
tų darbų apžvalga, o gal tiks
liausia ją pavadinti - referatu. 
Tik kur referatas rašomas ir 
kokiam tikslui? Tatai gali atsa
kyti kiekvienas dėstytojas ar net 
studentas. Bet ši knyga skirta 
plačiajai visuomenei (tai rodo 
5.500 egz. tiražas!).

Studentų seminare galima 
sau leisti nagrinėti vieną ar kitą 
patinkančią temą, išklausyti ar 
skaityti siauros apimties vieną 
kitą speckursą ar speeseminarą.

Antra vertus, jei esu psicho
logas specialistas, negaliu šios 
knygos nei cituoti, nei jos tei
giniais pasikliauti. Turiu remtis 
tiktai originalu, nes čia dažnai 
cituojami veikalai jau turi sub
jektyvųjį, neautentišką atspalvį. 
Atpasakotos ar išverstos mintys 
dažnai savotiškos. Tokioje kny
goje apstu užsienio kalbų pa
veiktų, dažnai kur lietuviškos 
dvasios netekusių sakinių. To
dėl su žiburiu ieškai tų įžymių 
psichologų sistemingos, nuosek
lios tikinčiojo psichologijos, jų 
pažiūrų sistemos, nuoseklios 
analizės, rišlaus išdėstymo.

O tokių dalykų kaip tik ir 
pasigendi šioje knygoje, kur ne
maža įkyrių modelių, įtartino 
atspalvio antraščių ir kitų ne
įprastų skaitytojui gramatinių, 
leksinių, stilistiniu dalykų. Pir
mosiose trijose knygos dalyse 
pasitaiko lietuviško sakinio dva
siai nepriimtini užsienio kalbų 
štampai, neretai išmarginti ne
atsargiai arba keistai sukurtais 
naujadarais, daugybe tarptau
tinių nereikalingų terminų, ku
rių lietuviški atitikmenys yra ne
sunkiai užtinkami.

Kodėl taip atsitiko? Kai 
mieste eismo taisykles pažeidžia 
vairuotojas, autoinspekcija tokį 
neklaužadą dažniausiai nubau
džia. O ką daryti, jei kaip ga
linga vandenyno banga (šįsyk ji 
- kun. K. Trimakas, turįs didelę 
profesoriaus ir autoriaus patir
tį) nušluoja metų metais puo
selėtas užtvankas ir nusirita gi
liai į sausžemį? Taip panašiai 
atsitiko su šios knygos redakto
re G. Bukauskiene. Ilgamete 
profesoriaus patirtim pasikaus
tęs, mokslinių vardų ir laipsnių 
garsu pasidabinęs, autorius, ma
tyt, nesunkiai įveikė per silpną 
pasipriešinimą redaktorės, ku
riai dera atstovauti ilgametei 
lietuvių kalbos redagavimo tra
dicijai. Ji turėjo tvirčiau stovėti 
stabilių rašybos, gramatikos, 
transkripcijos, stilistikos ir kitų 
lygmenų normų sargyboje.

Kęstutis A. Trimakas, ŽMO
GAUS AUKŠČIAUSI SKRY
DŽIAI. Religinių išgyvenimų 
psichologija. Redaktorė - G. 
Bukauskienė, viršelis - A. Var
naitės, men. redaktorė - D. 
Vitkevičienė. Tiražas - 5,500. 
Išleido LKB tarpdiecezinės 
Katechetikos Komisijos leidyk
la, Kaunas, 1996 m., 237 psl.

Vilhelmas Čepinskis, jauna
sis kaunietis smuikininkas, jau 
antruosius metus studijuoja gar
siojoje Juilliardo muzikos akade
mijoje Niujorke. Jo profesorė yra 
Dorothy DeLay. Š. m. balandžio 
2 d. akademija surengė jo pirmąjį 
atskirą smuiko muzikos rečitalį, 
kuris tapo vienu žymiausių ren
ginių šiais mokslo metais. Klau
sytojai entuziastiškai sutiko V. 
Čepinskio talentingai atliktus L. 
Beethoveno, C. Debussy, E. 
Griego, P. Sarasatės, J. Brahmso 
kūrinius, papildytus A. Dvoižako 
ir anksti Lietuvoje mirusio 
Eduardo Balsio (1919-1984) 
kompozicijomis.

Jonas Zdanys, JAV gyvenan
tis išeivijos lietuvių poetas ir 
vertėjas, dirbantis dėstytoju Yale 
universiteto lyginamosios kalbo
tyros fakultete New Havene, 
Conn., pernai laimėjo “Poezijos 
pavasario” festivalio premiją už 
Vilniuje “Vagos” išleistus ketu
rių Lietuvos poetų eilėraščių 
vertimus į anglų kalbą (Four 
Poets of Lithuania). Tie keturi 
poetai - Vytautas P. Bložė, Si
gitas Geda, Nijolė Miliauskaitė ir 
Kornelijus Platelis. Pernai rudenį 
įteiktą premiją paskyrė Lietuvos 
rašytojų sąjunga ir Lietuvos kul
tūros ministerija.

Dail. Viktoras Petravičius, 
žymusis grafikas, gimė 1906 m. 
gegužės 12 d. Bedaliuose, dabar
tiniame Šakių rajone, mirė 1989 
m. rugsėjo 16 d. Union Pier va
sarvietėje prie Mičigano ežero, 
netoli nuo Čikagos, kurioje pra
leido didžiąją savo gyvenimo dalį. 
Šį pavasarį bus minimas jo devy
niasdešimtasis gimtadienis. Šia 
proga Vilniaus valstybinėje gale
rijoje jau atidaryta apžvalginė jo 
darbų paroda, atspindinti ilgą 
sukaktuvininko nueitą kūrybinį 
kelią. Parodos lankytojų laukia V. 
Petravičiaus estampai, knygų 
iliustracijos, knygženkliai. ELTA 
primena skaitytojams, kad V. 
Petravičius jau 1937 m. Paryžiaus 
pasaulinėje parodoje yra laimėjęs 
Didįjį prizą už lietuvių liaudies 
pasakos “Gulbė karaliaus pati” 
iliustracijas. Pasak ELTOS pra
nešimo, “Moderni Viktoro Petra
vičiaus kūiyba išsiskiria savitu lie
tuvių liaudies grafikos tradicijų 
interpretavimu. Dailės tyrinėtojai 
akcentuoja jo darbams būdingą 
emocingumą, dekoratyvią ir eks
presyvią raižinių plastiką. Daili
ninkas iliustravo Fausto Kiršos, 
Balio Sruogos, Kazio Bradūno ir 
kitų autorių knygas, yra nutapęs 
paveikslų, sukūręs skulptūrų bei 
kilimų...”

Kazio Viktoro Banaičio “Jū
ratės ir Kastyčio” spektaklių iš
vakarėse čikagiškis “Draugas” 
balandžio 17 d. paskelbė įdomų 
pranešimą apie pirmakursio stu
dento Virgilijaus Noreikos nuo 
sovietinio sunaikinimo išgelbėtas 
išeivijos lietuvių kompozitorių 
kūrinių gaidas ir knygas. “Drau
go” redakcija, pasinaudodama 
“Respublikos” 1995 m. rugpjūčio 
6 d. rašiniu “Studentas ‘vogė’, 
profesorius grąžina”, ilgokoje ci
tatoje pasakoja: “Vakar profeso
rius Virgilijus Noreika Muzikos 
akademijos bibliotekai grąžino 
unikalią natų ir muzikos litera
tūros kolekciją, kurią prieš gerus 
40 metų buvo... išnešęs iš šios bi
bliotekos. Iškilmingai įteikęs ko
lekciją, profesorius ‘Respublikai’ 
sakė: - Buvau dar pirmakursis 
studentas. Kartą priėjo prie ma
nęs bibliotekos darbuotoja Pet
rauskaitė ir paklausė, ar aš lie
tuvis. Na, lietuvis, sakau. Tada ji 
tyliai man papasakojo, kad 
saugumas yra atrinkęs nemažai 
vokalinės muzikos natų ir kito
kios literatūros, kuri rytoj bus 
deginama. Paklausė, ar negalė
čiau bent dalį jos išnešti...” Iš
nešti to rinkinio dalį studentui 
Virgilijui padėjo tėvas, skubiai iš 
antklodės pasiuvęs po apsiaustu 
užsivelkamą aprangos imitaciją 
su daugeliu kišenių. Išsineštą rin
kinį, svėrusį penkiolika kilogra
mų, sol. V. Noreika, motinai 
minis, rado jos tvarkingai su
krautą į storą aplanką. Beveik 
visą tą naktį iš bibliotekos išnešta 
ir ntio sudeginimo išgelbėta me
džiaga buvo susieta su išeivijos 
kompozitoriais - Gailevičiumi, 
Banaičiu, Gudavičiumi, Navicku, 
Stankūnu, Strolia, kun. Braziu, 
Jakubėnu. Pasak sol. V. Norei
kos, jam būdavo skaudu, kai išei
vijos lietuviai, ypač Čikagoje pik
tai sutikdavo jo koncertus, net 
plėšydami jų reklaminius prane
šimus.

Vytautas Suslavičius, Elekt
rėnuose gyvenantis fotografas, 
savo dvidešimtąją nuotraukų pa
rodą surengė Birštono muziejuje. 
Parodoje buvo išstatyta ir 20 
nuotraukų, atrinktų iš seniai ku
riamo ciklo “Vaikai ir jų pa
saulis”.

Tarptautinis folkloro festiva
lis “Dzūkų godos 25” birželio pa
baigoje įvyks Alytuje. Aldona 
Zinkevičiūtė “Lietuvos ryto” ba
landžio 17 d. laidoje praneša: “Jo 
organizacinis komitetas surengė 
pirmąją spaudos konferenciją, į 
kurią pakvietė ne tik žurnalistus, 
bet ir esamus bei būsimus festi
valio rėmėjus - Alytaus pra
monės, prekybos įmonių vado
vus. Į festivalį yra, pakviesti ke
turiolikos užsienio šalių folkloro 
ansambliai, jame dalyvaus po 
porą kolektyvų iš visų Alytaus 
apskrities regionų. Kartu vyks 
liaudies meistrų mugės...” Nau
jajame dzūkų festivalyje jau su
tiko dalyvauti folkloriniai an
sambliai iš Prancūzijos, Italijos, 
Slovakijos, Norvegijos, Lenkijos 
ir Estijos.

M. K. Čiurlionis mirė 1911 
m. balandžio 10 d. Pustelnike 
prie Varšuvos. Dabar ši vietovė 
jau yra Markusu vadinamas Var
šuvos priemiestis. M. K. Čiur
lionio mirties vietą balandžio 10 
d. aplankė Lietuvos ambasados ir 
generalinio konsulato Varšuvoje 
darbuotojai. Jie padėjo gėlių prie 
M. K. Čiurlionio memorialinės 
lentos. Pirmą kartą į M. K. Čiur
lionio atminimo pagerbimą įsi
jungė ir Markuso priemiesčio vi- 
ceburmistras Ričardas Ščepans- 
kis. Su mokiniais atėjo ir šio 
priemiesčio IlI-čios aštuonmetės 
mokyklos direktorė Celina Ja- 
zerska. Viceburmistras R. Šče- 
panskis Lietuvos ambasados ir 
generalinio konsulato atstovus 
nuvežė prie baigiamos tiesti gat
vės, kuriai suteikiamas M K. 
Čiurlionio vardas.

Baltistikos institutą planuo
jama įsteigti prie Klaipėdos uni
versiteto. Šiuo reikalu sutartį jau 
prieš dvejus metus pasirašė Klai
pėdos universiteto ir miesto savi
valdybės atstovai su Baltistikos 
institutu Stockholme bei Karls- 
kronos Ronneby universitetiniu 
koledžu. Dabar šią sutartį patvir
tino Klaipėdos miesto burmistras 
Silverijus Šukys ir universiteto 
rektorius Stasys Vaitekūnas. Ini
ciatorių grupė paruoš steigimo 
dokumentus ir rūpinsis kadro 
sudarymu. Tas Klaipėdoje stei
giamas institutas “Lietuvos aide” 
yra vadinamas Baltijos institutu. 
Mat jis, atrodo, bus skirtas visų 
prie Baltijos gyvenančių tautų ry
šiams plėsti. Baltistikos institutas 
Stockholme pagrindinį dėmesį 
skyrė tik Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, ypač kalbinėms baltų stu
dijoms, kurios apima Lietuvą ir 
iš dalies Latviją. Tad tam Balti
jos institutui prie Klaipėdos uni
versiteto turbūt reikės didesnio 
ar mažesnio persitvarkymo.

Aštuonioliktasis teatrų pava
sario festivalis šiemet įvyko Kau
ne, “Girstučio” kultūros rūmuo
se. Prie jų šventės dalyvius su dū
dų orkestru sutiko šio renginio 
laukiantys kauniečiai. Vilniaus 
dramos teatras šventėn atvyko su 
rež. A. Latėno paruošta R. Har- 
woodo “Aprengėjo” premjera, 
kurion įsijungė ir filmų aktorius 
Regimantas Adomaitis. Šiaulių 
dramos teatras atsivežė S. Pa
miškio spektaklį “Iš gyvenimo 
vėlių” (rež. V. Landsbergis), Pa
nevėžio dramos teatras - H. Ib
seno dramą “Moteris iš jūros” 
(rež. S. Varnas), Keistuolių teat
ras - spektaklį jaunimui pasakos 
motyvais “Jonas Kareivis” (rež. 
A. Giniotis), Klaipėdos dramos 
teatras - W. Saroyano pjesę 
“Geriausias gyvenimo laikas” 
(rež. R. Kudzmanaitė), Kauno 
dramos teatras - N. Kovardo 
“Asmeninius gyvenimus” (rež. V. 
Balsys). Prizai buvo paskirti ge- 
riausiems spektakliams, režisie
riams ir aktoriams. Žiūrovų pri
zas buvo paskirtas Vilniaus dra
mos teatrui už R. Harwoodo 
“Aprengėją”, dienraščio “Kauno 
diena” - aktoriui R. Adomaičiui. 
Festivalyje buvo daug gerai atlik
tų vaidmenų, bet labiausiai išsi
skyrė S. Jakubauskas Šiaulių dra
mos teatre ir A. Kaniava Keis
tuolių teatre. Vertintojai geriau
siu dabartiniu spektakliu pripaži
no Keistuolių teatro “Joną Ka
reivį”. Šiaulių dramos teatras 
prizą gavo už temos ir teatrinės 
kalbos autentiškumą spektaklyje 
“Iš gyvenimo vėlių”. 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
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dieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.
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Šiaurės Amerikos lietuvių 46-tosios sporto žaidynės įvyko 1996 m. gegužės 17-18-19 d.d. Čikagoje. 
Nuotraukoje - lietuvių bičiulis, Illinois gybernatorius JIM EDGAR (viduryje), kviečiamas į žaidynes, 
atminimui priima žaidynių marškinėlius. Šalia jo R. DIRVONIS ir A. TAMOŠIŪNAS bei kiti šventės rengėjai

LIETUVIŲ įįįį
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...................4.00%
180-364 d. term.ind................. 4.00%
1 metų term, indėlius...............4.00%
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............3.75%
1 metų GlC-met. palūk.............4.25%
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............3.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 6.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 6.50%
Taupomąją sąskaitą.................3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........3.75%
Kasd. pal. čeikių sąsk.iki.........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 3.00%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų................ 6.25%
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- 
kių ir taupymo sąskaitas

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

D\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS 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. 416-370-3539Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti).

Countrywide
WESTSIDE REALTY INC.

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

Lina Kuliavienė
4889 Dundas Street West, Suite 102, 

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 
JUOZUI EIMIUI RAMUI 

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

INSURANCE BROKERS LIMITED
- u—n-- 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TED STANULIS
_____  ė______

M 769-1616

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 
nuosavybę visais 
reikalais prašau 

kreiptis į

TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

BLOOR-ISLINGTON rajone skubiai parduodamas vienaaukštis dviejų 
miegamųjų namas (bungalow).

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 416 769-1524

SPORTAS
Lietuvis prieš lietuvį

įvairių negalavimų kamuoja
mas Šarūnas Marčiulionis vasario 
mėn. sužaidė tik vienas rungtynes, 
po kurių vėl negalėjo išeiti aikšte
lėm Jis pasirodė tik kovo 22 d. va
kare įvykusiame Sacramento 
"Kings” ir Portlando komandų su
sitikime. Žaisdamas namuose, jis 
aikštelėje išbuvo 18 minučių ir pa
taikė vieną metimą iš keturių ban
dymų, įmete 4 baudas iš 8 mestų, 
surinkdamas 6 taškus. Tačiau jis 
pasirodė gana neblogai ir nemažai 
prisidėjo prie gynybos. Jo komanda 
laimėjo (80-78).

Portlandiečių tarpe gerai jau 
užsirekomendavęs, pagrindiniame 
penketuke žaidžiantis Arvydas Sa
bonis tose rungtynėse pasirodė 26 
minutes, pataikė 4 metimus iš 8, 5 
baudas iš 8, pelnydamas 14 taškų, 
atkovojo 12 kamuolių. Taigi šį kar
tą kovojo lietuvis prieš lietuvį.

Reikia manyti, kad Marčiulio
nio daugiau nekamuos negalavi
mai, ir jis galės sėkmingai toliau 
žaisti. Nuo Marčiulionio ir Sabonio 
sveikatos būklės daug priklausys ir 
Lietuvos krepšinio rinktinės rezul
tatai š.m. olimpiniuose žaidimuose.

E. Šulaitis

Sėkmingas Sabonio 
sezonas NBA lygoje

NBA lygai užbaigus 82 rungty
nių sezoną, krepšinio žinovai pa
skelbė įvairių kategorijų laimėtojus. 
Arvydas Sabonis visose naujokų 
(“rookies”) grupėse pirmauja.

Gegužės 15 d. paaiškėjo NBA 
lygos “šešto žmogaus” kategorijos 
laimėtojas (tai pirmas pakaitas pra

dedančiam penketukui). Spaudos 
atstovų balsavime Arvydas Sabonis 
liko antru. Jis aplenkė daugelį žino
mų žaidėjų (Magic Johnson, Steve 
Kerr ir kitus). Laimėtoju paskelbtas 
“Chicago Bulls” žaidėjas - Toni 
Kukoc.

Kitą dieną paaiškėjo ir geriau
sias lygos “naujokas” (rookie). Ar
vydas Sabonis šioje grupėje liko 
antru. Laimėtoju tapo Toronto ko
mandos gynėjas Damon Stouda- 
mire. Gegužės 17 d. spauda gavo ir 
NBA lygos trenerių išrinktą “nau
jokų” (rookies) rinktinės sąrašą. 
Pirmame komandos penketuke yra 
Arvydas Sabonis.

Sabonio “Portland Blazers” 
komanda, po pralaimėjimo prieš 
Utah Jazz, iš tolimesnių baigmės 
varžybų iškrito. Utah susitikimą lai
mėjo 3:2. Sabonis šiuose baigmės 
žaidimuose tapo geriausiu Porl- 
land’o žaidėju. Savo komandai jis 
pelnė 118 taškų. Antroje vietoje, su 
"103 taškais, liko R. Strickland. Sa
bonis nuo lentų nuėmė 63 sviedi
nius - Stickland atkovojo 43. Sabo
nis su 23.6 taškų vidurkiu atsirado 
pirmaujančių NBA metikų grupėje. 
Nenuostabu, kad Arvydo Sabonio 
penkerių metų sutartis su “Port
land Trail Blazers” siekia 12 milijo
nų dolerių. J. K. B.

Hamiltono “Kovas”laimėjo
Š.m. gegužės 7 d. Hamiltono 

jaunučių krepšinio komandos žai
dė draugiškas rungtynes su To
ronto “Aušra”. 14 m. amžiaus gru
pėje hamiltoniečiai nugalėjo “Auš
rą” 101:65. “Kovo” komandoje žai
dė ir taškų pelnė: Repšys - 44, Kal
vaitis - 15, Vaičius - 14, Orvydas -

14, Gudinskas - 5, Labodici - 4, 
Cockman - 3, Kybartas - 2, Anta
naitis. 12 metų amžiaus grupėje 
Hamiltonas laimėjo 69:59. Žaidė: 
Panavaitė - 23, Tirilis -16, Labo
dici - 14, P. Šniuolis - 16, Šeštokas, 
Riekus, Trumpickas, Šniuolis. Ge
gužės 25-26 d.d. Š. Amerikos lietu
vių jaunučių krepšinio pirmenybė
se hamiltoniečiai pasiruošę daly
vauti su 5 komandomis. A.G.

Krepšinio žaidynės 
Toronte

ŠALFASS-gos krepšinio k-tas, 
talkininkaujant Toronto sporto klu
bams “Aušra” ir "Vytis” praves 
krepšinio žaidynes gegužės mėn. 25 
ir 26 d.d., Mississaugoje. Užsire
gistravo 26 berniukų ir 8 mergaičių 
komandos iš Kanados ir JAV - iš 
viso apie 400 sportininkų.

Žaidimai įvyks dviejose Missis- 
saugos, Ont. gimnazijose: St. Fran
cis Xavier (50 Bristol Road West, 
arti Highway 10 ir 403) ir Philip 
Pocock (4555 Tomken Road, arti 
Eastgate ir 403) nuo 8.30 v. ryto, 
šeštadienį, gegužės 25 ir tęsis sek
madienį, gegužės 26. Dalyvaus šie 
klubai: Čikagos “Lituanica”, Det
roito “Kovas”, Klivlando “Žaibas”, 
Filadelfijos “Aras”, Hamiltono 
“Kovas”, Toronto “Aušra” ir To
ronto “Vytis”. Baigminės rungtynės 
- sekmadienį: mergaičių E ir C. 
(Pocock gimnazijoje) 11.30 v. ryto; 
berniukų E (Pocock) 1 v.p.p.; ber
niukų D (St. Xavier) 11.30 v. ryto; 
berniukų C (St. Xavier) 1 v.p.p.; 
berniukų B. (St. Xavier) 2.30 v.p.p. 
Organizacinio komiteto nariai: Ri
mas Miečius (pirmininkas), Edis 
Stravinskas (vicepirmininkas), Arū
nas Morkūnas (iždininkas-sekreto- 
rius), Raimundas Valadka (nakvy
nės), varžybinio k-to pirm. Andrius 
Klimas. R.M.

U 
s

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

veju Kvebekas turi teisę į viena
šališką sprendimą pasitraukti iš 
Kanados. Tokias išvadas daro 
Kvebeko separatistų advokatai.

Savo reikalavimus separa
tistams ministeris pirm. J. Chre- 
tienas buvo priverstas sušvelnin
ti, nes jo kietai linijai nepritarė 
opozicinės liberalų partijos va
das D. Johnsonas provincinia
me Kvebeko parlamente ir fe
deracinės Kanados rėmėjai šio
je provincijoje. Pasikalbėjime su 
JAV televizijos ABC tinklo pro
gramos “Good Morning Ameri
ca” atstovu jis jau sutiko, kad 
Kvebeko separatistams gali būti 
leistas šios provincijos paskelbi
mas nepriklausoma bei jos at
skyrimas nuo Kanados, jei šiuo
se žingsniuose bus laikomasi 
Kanados įstatymų. To pokalbio 
mintis J. Chretienas pakartojo 
ir Kanados parlamente. Esą jam 
atrodo, kad kanadiečiai prievar
ta Kvebeko nelaikys Kanadoje.

Jis sakėsi šiuo metu neturįs 
naujų pasiūlymų Kvebeko pasi
likimui Kanadoje. Pagrindinės 
mintys buvo pareikštos jau va
sario mėnesį Kanados parla
mento sesijos sosto kalboje. Ja 
Kvebekui buvo pažadėta pripa
žinti šios provincijos savitumą, 
suteikti daugiau teisių kai ku
riose administracinėse srityse. 
Naujasis separatistinio bloko 
vadas Michel Gauthier Kana
dos parlamente staigų ministe-

rio pirm. J. Chretieno sušvelnė
jimą laiko balsų žvejojimu ang
liškose provincijose. Tačiau tai 
yra tik vienos krypties kelias, 
kuriuo nebus galima eiti visą 
laiką. Įtampa dėl Kvebeko su
švelnėjo ir buvo atidėta ateičiai.

Savo populiarumą gerokai 
sumažino reformininkų vadas 
P. Manningas, turėjęs tris savo 

. grupės narius Kanados parla
mente pasiųsti į nepriklauso- 
mams atstovams skirtas vietas. 
Jų pasilikimas ar pašalinimas iš 
reformininkų partijos turės būti 
išspręstas liepos mėnesį įvyk
siančiame narių suvažiavime. 
Skilimui daugiausia įtakos turė
jo balsavims dėl pilnų teisių su
teikimo homoseksualams ir ho- 
moseksualėms. Dienraštis “The 
Toronto Sun” rašo apie gautą 
P. Manningu nusivylusių refor
mininkų laišką. Jo autoriai, pa
sivadinę Ošavos grupe, žada 
siekti P. Manningo pašalinimo 
iš vado pareigų.

Sekančiuose Kanados par
lamento rinkimuose, ši atskalū
nų grupė žada remti liberalus ar 
konservatorius, jeigu reformi
ninkų suvažiavime liepos mėne
sį vadu ir toliau bus paliktas 
daug kalbantis, bet nieko nelai
mintis P. Manningas. Reformi
ninkų suskilimu labiausiai džiaug
tųsi dabartinis Kanados kon
servatorių vadas J. Charestas, 
turintis tik save ir vieną atstovę 
Kanados parlamente. V. Kst.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ateitininkai birže

lio 1 d. rengia išvyką į Albion Hills, 
Boltone. Kviečiami dalyvauti 8 sky
riaus moksleiviai ir gimnazistai. At
sivežti savo dviračius, “rollerbla
des” ir “skateboards”. Visą infor
maciją teikia kuopos pirmininkas S. 
Kuliavas, tel. 766 2996. Birželio 21- 
23 d.d. “Kretingos” stovyklavietėje 
Wasagoje įvyks moksleivių ateiti
ninkų savaitgalio kursai, kuriuose 
ketina dalyvauti Detroito ir Hamil
tono ateitininkai. Norintys dalyvau
ti iš anksto praneša kuopos vadui S. 
Kuliavui arba globėjams kun. E. 
Putrimui ir G. Petrauskienei. Inf.

jfTEVIŠKES ŽIBURIAI
T H t lights of homeland

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

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

Prašau siuntinėti "Tėviškės žiburius" ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata S30.00)

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

Siunčiu prenumeratą..............dol., auką.............. dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd.. Mississauga , 

Ontario. L5C 1T3. Canada

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

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.00% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.00% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.00% 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 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% 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. 
3.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.50% 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. 
3.25% už OHOSP (variable rate) 
3.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
3.75% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.50% už Amerkos dol. 1 m. GIC
3.00% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...... 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu 
nuošimčiu

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...... 6.40%

1 metų.............
2 metų.............

.... 6.25%

.... 6.75%
3 metų............. .... 7.25%
4 metų............. .... 7.50%
5 metų............. .... 7.75%
(fixed rate)

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

Kiti patarnavimai

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire transfer) į Lietuvą ir 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, Out. 
Savininkas Jurgis Kuliešius

■SAMocmA- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

GROUP!___ -L-Je

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000
- pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS

GENYS 
sutton group - assurance realty inc. realtor 

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

jaHK MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2via.**

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

Visos paslaugos atsikviečiant 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!

KELIONĖS Į LIETUVĄ DAR VIS GERIAUSIOMIS KAINOMIS IR 
SĄLYGOMIS. PATARNAVIMAS TIKSLIAUSIAS!

IŠSKRENDANTIEMS IKI GEGUŽĖS 31 D.. NEŽIŪRINT KAIP ILGAI LIETU
VOJE VIESETUMET, BILIETAS SU MOKESČIAIS IR BILIETO DRAUDA -

TIK S991.00 - TAI VISKAS - NĖ CENTO DAUGIAU!
Skrendam per Londoną su AIR CANADA ir LIETUVOS AEROLINIJA (LAL) 
specialiai sudaryta sutartimi.

Per Paryžių - TIK 12 DOLERIŲ DAUGIAU!
Ieškantiems kelionių j kitus (ar per kitus) Europos miestus visomis Oro 
Linijomis - GALIMYBĖS NERIBOTOS.

Smagiausiame metų laike, š| rudenį, SIŪLOM 15 DIENŲ MALDININKŲ 
KELIONES su maistu (2 kartus) ir pirmos klasės viešbučiais:

1) Rugsėjo 26 - spalio 10. Šventoji Žemė, Graikija ir Turkija - S2990.
2) Spalio 15-29. Liurdas, Fatima, Paryžius, Madridas, Lisabona ir

Portugalijos pajūris - S2690.

Asmeniškai kreipkitės kiekvieną trečiadienį, tarp 11 ir 18 
vai (11 AM - 6 PM). Kitomis dienomis - užsitikrinti mano 
asmenišką dėmesį Jūsų reikalams, - paskambinę palikit 
savo telefono numerį ir aš tuoj pat, arba Jums tinkamu 
laiku, atskambinsiu.

133 Roncesvalles Avė., 
'Vj-S” TORONTO, Ont. M6R 2L2

ALGIS 
MEDELIS

TEL 416 531-4800



*

DĖMESIO X LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS DALYVIAMS,

APSISTOJUSIEMS HYATT
X Lietuvių tautinių šokių šventės organizacinis komitetas mielai perveš 
šventės dalyvius, apsistojusius Hyatt Regency O’Hare viešbutyje, į su
sipažinimo vakarą (liepos mėn. 5 d., Navy Pier) ir i šventę (liepos men.
6 d., Rosemont Horizon). Tačiau, norint užsakyti reikiamą kiekį au
tobusų, svarbu žinoti, kiek žmoniij šia teikiama transporto priemone 
pasinaudos. Prašome autobusuose vietas užsisakyti užpildant ir pri- 
siunčiant čia atspausdintą atkarpą. Autobusų užsakymai priimami iki 
birželio mėn. 15 d. Neužsisakius iš ankso autobusuose vietos, perve
žimas negarantuojamas

KLF TARYBA METINIAME NARIŲ SUSIRINKIME TORONTO LIETUVIŲ namuose gegužės 11 d. Sėdi (iš 
k.): revizijos komisijos narė MONIKA POVILAIT1ENĖ, tarybos sekretorė RAMUNĖ SAKALAITĖ- 
JONAITIENĖ, valdybos pirmininkas BRONIUS SAPLYS, tarybos pirmininkas PAULIUS KURAS, valdybos 
vicepirmininkė GRAŽINA IGNAITYTĖ, KLB atstovė JULIJA ADAMONYTĖ, KLB pirmininkas ALG. 
VAIČIŪNAS; stovi (iš k.): pelno skirstymo komisijos pirmininkas EUG. ČUPLINSKAS, revizijos komisijos 
pirmininkas VYF. SKRINSKAS, JONAS GUSTAINIS, valdybos sekretorius ALG. NAUSĖDAS, valdybos 
iždininkas dr. ARŪNAS PABEDINSKAS, JUOZAS KRIŠTOLAITIS, VYT. SENDŽIKAS, rev. k-jos narys 
FELIKSAS MOCKUS
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., flm.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

Autobusų bilietas iš Čikagos apylinkių galima užsisakyti skambinant 
Aldonai Palukaitienei tek (312) 471-0811.

Metinis KLF narių susirinkimas

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

1553 Hurontario Street, (įpietus nuo qew)
, Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: (905) 271-7171 

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

k (Priešais Lietuvių namus) Tel.: 41 6 530-1 070

AUTOBUSŲ UŽSAKYMO ANKETA
Į SUSIPAŽINIMO VAKARĄ ir atgal j Hyatt 
bilietų po $5 asmeniui

Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ ir atgal j Hyatt 
bilietų po $3 asmeniui

Iš viso siunčiu $

Vard as, p avard ė____________________________________

Ad resas___________________________________________

Telefonas ()Iš viso siunčiu $

Čekius rašyti: X LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
Siųsti: 2715 West 71st Street, Chicago, IL 60629

X LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS PRISIMINIMAI

X Lietuvių tautinių šokių šventės organizacinis komitetas, sukaktuvinės 
šventės proga, pradeda platinti šventės prisiminimus-suvenyrus. Juos ga
lima užsisakyti iš ankso užpildžius ir prisiuntus šventės būstinėn čia at
spausdintą atkarpą. Prisiminimus-suvenyrus bus galima įsigyti ir patiems 
šventės mugėje bei kituose šventės renginiuose; tačiau tada suvenyrų kai
na bus aukštesnė. Užsakymai priimami iki birželio mėn. 1 d.

SUVENYRŲ UŽSAKYMO ANKETA
SAGTELĖS “Buttons” (spalvotas ženklas) - po $1. 
KEPURAITĖS “Baseball caps” (geltonos su juodu ženklu) - $8. 
KREPŠELIAI “Tote bags” (lininis su spalvotu ženklu) - $11. 
KREPŠELIAI “Fanny packs” (geltoni su juodu ženklu) - $9. 
Sportiniai buteliukai “Sports bottles” (spalvotas ženklas) - $6.

MARŠKINĖLIAI “T.Shirts” (balti su spalvotu ženklu): 
mažesni (small) - $12. 
didesni (large) - $12. 
dideli (X large) 
labai dideli (XX large) - $15.
patys didžiausi (XXX large) - $15.

“LIMITED EDITION” MARŠKINĖLIAI (balti su visų 
10 švenčių spalvotais ženklais):
X large - $25 XX large - $30

PERSIUNTIMAS: $0.75 už kiekvieną užsakytą suvenyrą.

V ardas, pavardė_________________________________________
Adresas________________________________________________

Telefonasį)Iš viso siunčiu $

Čekius rašyti: X LITHUANIAN FOLD DANCE FESTIVAL 
Siųsti: 2715 West 71st Street, Chicago, IL 60629

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

mūsą lietuviikas 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. IV., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

Kelionių verslo registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

Lietingą gegužės 11, šešta
dienio rytą Toronto Lietuvių 
namuose susirinko 59 Kanados 
lietuvių fondo nariai išgirsti 
pranešimų apie KLF tarybos ir 
valdybos praėjusių metų veiklą. 
Atidaręs susirinkimą 10.30 v.r., 
KLF tarybos pirmininkas Pau
lius Kuras pakvietė Anapilio 
kleboną kun. J. Staškų sukalbėti 
invokaciją. Susirinkusius sveiki
no Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Haris Lapas. Savo žo
dyje jis pagerbė dalyvaujantį 
fondo steigėją ir ugdytoją dr. 
Antaną Pacevičių, taip pat ne
galėjusį atvykti V. Ignaitį, pri
mindamas, jog norint užtikrinti 
Lietuvos nepriklausomybės iš
laikymą, išeivija turi būti veikli 
ir politiška) susipratusi. KLB 
krašto valdybos pirm. Alg. Vai
čiūnas savo sveikinime pabrėžė 
KLF svarbą lietuviškos veiklos 
išsilaikymui, padėkodamas už 
dosnų paramos paskyrimą, be 
kurio KLB vargiai išsilaikytų.

Sudarius mandatų komisiją, 
(A. Juozapavičius, Indrė Vis- 
kontaitė ir Darius Viskontas) 
bei balsų skaičiavimo komisiją 
(Linas Zubrickas ir Julija Ada- 
monytė), tarybos sekretorė Ra
mūnė Sakalaitė-Jonaitienė per
skaitė praeitų metų protokolą. 
Sekė tarybos pirmininko P. Ku
ro pranešimas, kuriame jis pa
sveikino atvykusius ir padėkojo 
valdybos pirmininkui Br. Sap- 
liui, administratoriui A. Juoza
pavičiui bei valdybos ir tarybos 
nariams už darnų bendradar
biavimą, taipgi dr. Arūnui Dai- 
lydei, ilgus metus vadovavusiam 
Stipendijų komisijai, už visas jo 
pastangas.

Valdybos pirm. Br. Saplys 
savo pranešime apibūdino svar
biausius valdybos rūpesčius per 
praėjusius metus, būtent - sti
pendijų teikimo gairių pertvar
kymą bei Lietuvai skiriamos pa
galbos nustatymą. Svarstant pra
šymus du kartus per metus (pa
vasarį ir rudenį), lėšos buvo ski
riamos dešiniajai spaudai, artė
jant rinkimams; lietuviškoms 
mokykloms Vilniaus krašte, 
Gudijoje, Maž. Lietuvoje ir Su
valkų krašte; remtiniems trem
tiniams bei politiniams kali
niams ir jų šeimoms; stipendi
joms tremtinių bei politinių ka
linių vaikams.

Pirmininkas padėkojo Ana
pilio bei Prisikėlimo parapijoms 
ir Lietuvių namams už patalpas 
posėdžiams; pranešė, kad per 
praėjusius metus į KLF įstojo 
34 nauji nariai, mirė 16. 
Nuoširdžią užuojautą pareiškė 
ilgai fonde dirbusio neseniai 
mirusio a.a. Kazimiero Čepai
čio šeimai. Pareiškęs, jog fondui

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

-------

yč- Ihomelifl
HomeLife/Realty 

One Ltd.
Realtor-Member 

—FAX 416 763-5097
2261 Bloor Street West, 

Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus
NIJOLĖ B. BATES 

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

reikėtų skleisti daugiau infor
macijos apie savo veiklą, Br. 
Saplys suminėjo visas valdybos 
narių, pradedančių trečius savo 
kadencijos metus, pavardes. Tai 
Gražina Ignaitytė, dr. Arūnas 
Pabedinskas, Alg. Nausėdas ir 
Kazimieras Deksnys.

KLF iždininkas dr. Arūnas 
Pabedinskas pranešė, kad 1995 
m. fondo kapitalas paaugo 
2.9% arba $58,175 ($12,155 na
rių įnašų, $9,520 aukų mirusių 
atminimui ir $36,500 iš paliki
mų), dabar siekia $2,088,605. 
Investicijos atnešė 7% palūka
nų - maždaug 1% daugiau negu 
1994 metais. Jo nuomone, fon
do kapitalas 1996 metais gali 
paaugti tik 3%. Tai būtų že
miausias augimas nuo pat įstei
gimo. Nors yra pažadėta paliki
mų, kurie sudarytų pusę milijo
no dolerių, bet gali užtrukti 10 
metų, kol jie visai bus perleisti, 
o kasmetinių pajamų bus apie 
$50,000. Reikėtų prašyti fondo 
narius, kad prisimintų KLF sa
vo palikimuose.

Gražina Ignaitytė, KLF 
investicijų komisijos pirminin
kė, savo pranešime pristatė ko
misijos narius V. Aušrotą, A. 
Nausėdą ir sakė, kad komisijos 
posėdžiuose, kai. gali, dalyvauja 
tarybos pirmininkas, iždininkas 
ir revizijos komisijos atstovas. 
Praėjusių metų pabaigoje 1, 2 ir 
3 metų “GIC” sąskaitose inves
tuota iš viso $2,136,245; lietuvių 
kredito kooperatyvuose - $893, 
000, didžiuosiuose Kanados 
bankuose - $950,000, “trust” 
bendrovėse ir kituose bankuose
- $160,000 bei “Canada bonds”
- $133,245.

Pelno skirstymo komisijai, 
kuriai priklauso J. Gustainis ir 
J. Krištolaitis, vadovauja E. 
Čuplinskas. Jis paaiškino, kad 
skirstant paramą Kanados lietu
vių organizacijoms bei humani
tarinės pagalbos ir specialiems 
projektams Lietuvoje, prašymus 
padeda spręsti tarybos ir valdy
bos pirmininkai. Aptariant sti
pendijas, prie šių prisideda dar 
trys asmenys - Irena Ross, dr. 
Arūnas Pabedinskas ir G. Ignai- 
tytė. Kaip anksčiau skelbta, bus 
skiriamos trys stipendijos po 
$1,500’ ir devynios po $500. Pra
ėjusiais metais išskirstyta $110, 
000, šiemet numatyta - 20% 

Nuoširdžiai sveikiname savo 
mylima mamytę

MARIJĄ KARASIEJIENĘ 
gimtadienio proga, linkėdami sveikatos ir dar 
daug gražių Dievo palaimos metų.

Jus mylintys - vaikai ir vaikaičiai

West Realty Inc.

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.

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

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

Juozas (Joseph)
NORKUS

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

Nemokamas namų įvertinimas

daugiau. 1995 m. Kanados or
ganizacijoms paskirta $81,000, 
Lietuvai $28,000, stipendijoms 
ir jaunimo veiklai $22,000.

Revizijos komisija savo ak
te, kurį perskaitė pirmininkas 
Vyt. Skrinskas, paskelbė, kad 
KLF knygos vedamos tvarkin
gai, pridėjo savo siūlymus dėl 
stipendijų skirstymo, pabrėžė 
būtinumą remti lietuvių organi
zacijas Kanadoje. Vykdant val
džios reikalavimus, oficialią re
viziją atliko B. Nayman įpėdinis 
Roger Chaplin, kurio teigiamas 
pranešimas dėl knygvedybos iš
spausdintas su apyskaita. Susi
rinkimas patvirtino jo paskyri
mą revizoriumi ir ateinantiems 
metams.

Diskusijose dėl pranešimų 
buvo pareikštos nuomonės pa
ramos nukreipimo klausimu. 
Taryba buvo paskatinta nepa
miršti tremtinių bei politinių 
kalinių, Vilniaus krašto, Vasa
rio 16-tosios gimnazijos Vokie
tijoje, mokslinių bibliotekų Lie
tuvoje. Buvo siūlyta didinti su
mas, skiriamas Lietuvos projek
tams, tačiau po įvairių pasisaky
mų balsų dauguma nuspręsta 
pasilikti prie dabartinės formu
lės, būtent - mažiausiai 25% 
pelno. Tai reiškia, kad pagal 
reikalą galima skirti ir daugiau. 
Priminta, kad KLF gali skirti 
užsieniui tik pagal Kanados 
įstatymus ir pagal gautus prašy
mus.

Po metinio narių susirinki
mo tarybos pirm. Paulius Kuras 
atidarė specialią sesiją spręsti 
KLF statuto 17-os pastraipos 
keitimą. Pristatytas siūlymas, 
kad naujai išrinktos 12 asmenų 
tarybos trečdalis būtų perrenka
mas kasmet, taip ir iš revizijos 
komisijos trijų narių vienas būtų 
pakeistas kiekvienais metais, 
kaip daroma kitose institucijo
se, pvz., kredito kooperatyvuo
se. Tokiu būdu trečdalis tarybos 
ir revizijos komisijos lieka trejų 
metų kadencijai, kitas trečdalis 
dirba dvejus metus, dar trečda
lis - tik vienerius metus. Susi
rinkimas vienbalsiai priėmė šį 
siūlymą, kuris įsigalios ateinan
čiais metais, renkant naują ta
rybą.

Trisdešimt antrasis Kanados 
lietuvių fondo metinis susirinki
mas baigtas Tautos himnu. RSJ

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., P. Eng.

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

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

(arti Lawrence ir Weston Rd.) Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

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

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

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

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

yDRESHER
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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ * 

dkauda - f

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

- Pavasarinė kapinių lankymo 
diena bus gegužės 26, sekmadienį. 
Mišios bus kapinių koplyčioje 3 
v.p.p. Autoaikšlėje bei kapinėse 
tvarką prižiūrės Toronto VI. Pūtvio 
kuopos šauliai. Autobusas kapinių 
lankymo pamaldoms važiuos nuo 
Islington požeminių traukinių sto
ties Anapilin 2.30 v.p.p., o nuo 
Anapilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos Anapilin į pamal
das įprasta sekmadienio tvarka.

- Gegužės 26, per Sekmines, 
mūsų parapijoje lankysis naujai 
paskirtas mūsų apylinkei vyskupas 
Terrence Prendergast, SJ. Jis sakys 
pamokslus per visas pamaldas 
šventovėje ir kapinėse.

- Ryšium su vietos vyskupo 
lankymus! Anapilyje gegužės 26, 
kapinių lankymo dienos metu, Wa- 
sagoje Gerojo Ganytojo šventovėje 
tą savaitgalį sekmadieninės Mišios 
bus gegužės 25, šeštadienį, 2 v.p.p. 
Po Kapinų lankymo dienos Wasa- 
goje pamaldos sekmadieniais jau 
bus 11 vai. ryto.

- Palaidoti: gegužės 17, penk
tadienį, a.a. Vincas Ignatavičius, 
75 m. amžiaus; gegužės 18, šešta
dienį, a.a. Kleopas Dalinda, 84 m. 
amžiaus, ir a.a. Mečys Pranys, 75 
m. amžiaus.

- Tuoktis ruošiasi: Vitas Ku
liešius su Dalia Jankauskaite.

- Pirmąją Komuniją vaikučiai 
priims per Sekmines, gegužės 26 d. 
Pirmoji išpažintis ir Pirmosios Ko
munijos apeigų repeticija bus ge
gužės 24. penktadienį, 7 v.v.

- Mišios gegužės 26, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Eleną ir Sta
sį Tolvaišas (mirties metinės), 11 
v.r. už parapiją; gegužės 25, šeš
tadienį, Wasagoje 2 v.p.p. už a.a. 
Gudų šeimos mirusius.

Lietuvių narnų žinios
- Sekmadienio, gegužės 19, 

popietėje dalyvavo 169 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė V. Rut
kauskienė iš Vilniaus; dr. R. Mi- 
kelskas iš Palangos; A. ir O. Kar- 
tavičiai iš Vištyčio; J. Šivickaitė ir 
B. Šivickas iš Kauno; Ila Janušaitė 
iš Čikagos; L. Šimoliūnienė iš 
Šiaulių; B. Marson ir F. Vasyliutė 
iš Otavos. Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN valdybos 
narys J. V. Šimkus.

- LN valdybos posėdis - ge
gužės 30, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Gegužės 28, antradienį, 11 
v.r. Lietuvių namuose šaukiamas 
LN moterų būrelio visuotinis narių 
susirinkimas.

- Gegužės 24, penktadienio 
vakare. “Lokyje” gros “Pistoleros”.

- Birželio 8 d. bus LN rengia
mas vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas. Daiktai priimami LN 
darbo valandomis nuo 10 v.r. iki 5 
v.p.p. Tel. 416 532-3311. Parduo
damos medinės kėdės po $1.

- Liepos 14, sekmadienį, įvyks 
LN vyrų būrelio ir “Atžalyno” ge
gužinė Boyd Conservation parke - 
“Green Acres”. Autobusas išva
žiuos 12.30 v.p.p. nuo LN ir 
“Vilniaus” rūmų. Važiuojantiems j 
gegužinę kelionė nemokama, bet 
prašoma užsiregistruoti LN rašti
nėj tel. (416) 532-3311.

- Slaugos namams aukojo $50 
J. Slivinskas. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ontario, M6P 1A6.

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 baidus 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.

Toronto Maironio mokyklos I skyrius su savo mokytoja A. KARKAITE 
ir skyrių aplankiusiais Lietuvos karininkais Nuotr. G. Paulionienės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Naujoji Prisikėlimo parapi

jos taryba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. - B. Čepaitienė, vicepirm. - 
G. Petrauskienė, sekr. - 1. Poškutė; 
tarybos sekcijų vadovai: religinės - 
R. Radžiūnaitė, labdaros - J. Čup- 
linskienė, visuomeninės - V. Ta- 
seckas, ekonomines - V. Tamu- 
laitis, jaunimo - kun. E. Putrimas, 
talkinant L. Kuliavienei ir V. Pa
brėžienei, jaunų šeimų - R. Gry
bienė ir V. Pabrėžienė, rinkliavų - 
J. Poškus, stovyklavietės priežiūros 
-J. Nešukaitis.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Valerija Kartavičiūtė ir Ange
lo Gerardi.

- "Kretingos” jaunimo stovyk
los registracijos lapai jau išsiunti
nėti. Negavę prašomi teirautis pa
rapijos raštinėje. Stovyklos vadovai 
ieško senų Wasagos jaunimo sto
vyklų nuotraukų, kurių reikia pa
rodai. “Kretingos” stovyklavietei 
tvarkyti du savaitgalius - birželio 1 
ir 8 d.d. - rengiama talka. Jei kas 
galėtų prisidėti, išsamesnę infor
maciją gaus paskambinę Rūtai 
Jaglowitz, tel. 622-9919.

- Gegužinių pamaldų tvarka: 
šiokiadieniais - 7 v.v., šeštadieniais 
- po 9 v.r. Mišių, sekmadieniais - 
po 11.30 v.r. Mišių. Per pamaldas 
prieš litaniją skaitomos ištraukos iš 
popiežiaus Jono Pauliaus II encik
likos “Atpirkėjo Motina”.

- Mišios gegužės 26, sekma
dienį: 8.15 v.r. - už a.a. Mariją ir 
Tadą Normantus; 9.15 v.r. - už a. 
a. Oną ir Simoną Grigonius; 10.15 
v.r. - Motinos dienos novena, už 
a.a. Petrą Vaitiekūną ir a.a. Uršulę 
Kastavičienę; 11.30 v.r. - už para
piją ir visus parapijiečius.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vil
niuje aukojo: $30 - O. Skrebū- 
nienė; $20 - S. O. Dačkai, J. 
Vaškela; $10 - D. Deksnytė. 
Prisikėlimo parapijos tarybos 
labdaros sekcija dovanojo moks
leiviams drabužių. Nuoširdus 
ačiū geradariams. A.S.

A. a. Juozo Kolakausko at
minimui žmona Gabrielė “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Vinco Ignatavičiaus 
atminimui, užjausdami arti
muosius, V. V. Augėnai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Jono Kšivickio tre
čiųjų mirties metinių proga ve- 
lionies atminimui “Tėviškės ži
buriams” aukojo $100 žmona 
Alina.

A. a. Kleopai Grinkienei 
mirus, užjausdami Danutę Za
karevičienę su šeima ir sūnų Si
gitą, Donatas ir Valerija Karo
sai ‘Tėviškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Stasio Rakščio atmini
mui, užjausdami žmoną Sofiją, 
dukterį Laimą, dukraites Rūtą 
ir Karoliną, Julija ir Zigmas 
Didžbaliai (London, Ont.) “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

A. a. Kazimiero Čepaičio 
atminimui pagerbti Tėvynės są
jungos Kanados skyriui aukojo: 
$30 - dr. M. ir dr. J. Uleckai; 
$20 - A. H. Stepaičiai. Auko
tojams nuoširdi padėka.

KLKM dr-jos centro valdyba
Irena Šatras iš Orilijos, 

Ont., atsiuntė gegužės 6 da
tuotą “TŽ” atviruką, kuriame 
sveikina Velykų ir pavasario 
proga. Prie sveikinimo prijungė 
auką, už kurią leidėjai dėkoja.

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.

Toronto Maironio mokyklos III skyrius su jį aplankiusiais Lietuvos karininkais. Kairėje - skyriaus mokytojai
- B. Pilipaitienė ir B. Simonavičius Nuotr. G. Paulionienės

«

KONCERTA15ALIIJ
1996 metų birželio 1, šeštadienį, 5.30 val.po pietų,
Toronto Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor street west,

Toronto (prie Dundas St. W.).

PROGRAMOJE: visos tautinių šokių grupės - vaikučiai, studentai, vyresnieji, veteranai.
Bufetas su stipriais ir gaivinančiais gėrimais. Turtinga loterija. Kitos staigmenos.

Šilta vakarienė su vynu. Pradžia 7.30 vai. vak. Šokiams gros V&V muzikalinis ir vokalinis vienetas. 
Įėjimas: $30 suaugusiems (koncertas ir vakarienė), $25 studentams (iki 18 m), $15 koncertui.
Dėl informacijų galima kreiptis j D. Bonner tel. 905 949-8657 arba J. Vitkūnienę tel. 416 621-8671.

Remkime šokantį-dainuojantį jaunimą. Tėvų komitetas

Pianistės iš Lietuvos - Ind
rė Baikštytė, Ieva Maceinaitė ir 
Indrė Petrauskaitė - dalyvau
jančios tarptautiniame pianistų 
konkurse Kanadoje, gegužės 
23, ketvirtadienį, 7 v.v. koncer
tuos Toronto Lietuvių namuo
se. Koncertą rengia ir visus 
dalyvauti kviečia LN kultūros 
komisija.

Kapinių lankymo dieną, šį 
sekmadienį, gegužės 26, “Tėviš
kės žiburių” administracijos 
raštinė bus atidaryta po 9.30 v.r. 
Mišių ir dirbs iki 3 v.p.p.

Anapilio moterų būrelis, 
talkinamas Kanados lietuvių 
muziejaus, rengia dail. Elenos 
Zebrauskaitės-Weir tapybos pa
rodą kapinių lankymo dieną, 
gegužės 26. Atidarymas - paro
dų salėje po pirmųjų Mišių.

Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai sekmadienį, gegu
žės 26, kapų lankymo dieną, da
lyvaus su vėliava 11 v.r. Mišiose 
Anapilio šventovėje.

Kanados lietuvių muzie
jaus lankymo valandos nuo ge
gužės 27 d. vasaros laikotarpiui 
pakeičiamos: sekmadieniais nuo 
10.15 v. ryto iki 8 v. vak., pir
madieniais nuo 10 v. ryto iki 5 
v.p.p., antradieniais nuo 12 v. 
iki 5 v.p.p. Bus dirbama ir visais 
ilgais savaitgaliais.

Toronto Maironio mokyk
los abiturientų iškilmingas po
kylis ir diplomų įteikimas bus 
gegužės 31, penktadienį, 6.30 
v.v. Prisikėlimo parapijos salė
je. Bilietas asmeniui - $25. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bilietus ga
lima įsigyti šeštadieniais Mai
ronio mokykloje arba skambi
nant B. Batraks tel. (905) 271- 
1640.

Erikas Tamašauskas, Kau
no televizijos direktorius, lan
kosi Toronte ir bando užmegzti 
ryšius su Kanados televizijos 
stotimis. Šiuo metu jau vyksta 
derybos su Toronto CITY TV 
bendrove.

I. Medžiuko straipsnyje 
apie B. Railos pagerbtuves Los 
Angeles mieste “TŽ” 1996 m. 
18 nr. praleistas sakinys: “Su B. 
Railos knyga ‘Rašalo ašaros’ 
supažindino Pr. Visvydas”. Šio
mis eilutėmis papildomas minė
tas aprašymas.

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon. kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

j? nA. a. Elenos Zebrauskaitės-Weir

* tapybos paroda * 
1996 m. gegužės 26 d. Anapilio salėje 

(kapinių lankymo metu)
'------------------------ ------- ------------------------------------------------------------------------

SIBIRO TREMTINIAMS REMTI

VAKARONĖ
Įvyks 1996 m. birželio 5, trečiadienį, 7 v.v.

Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje.
* MENINĖ PROGRAMA IR VAIŠĖS *

Auka -$10 Rengia - Baltiečių moterų taryba
(lietuvių skyrius)

Lietuvos pensininkams. Ži
nodami, kad Kanadoje gyvena 
nemažai lietuvių, kurie norėtų 
lietuviškas pensijas persivesti į 
Kanadą, informuojame, kad lie
tuviai, neatsisakę Lietuvos pi
lietybės, gali toliau gauti pensiją 
Lietuvoje per įgaliotą asmenį 
vienerių metų laikotarpyje. Pa
sibaigus įgaliojimo terminui, 
Lietuvos pilietis turi pratęsti 
įgaliojimą LR ambasadoje Ka
nadoje. Atsisakius Lietuvos pi
lietybės, pensijos neišmokamos. 
Dėl išsamesnės informacijos 
šiuo klausimu piliečiai turėtų 
kreiptis j Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos Pen
sijų, pašalpų skyriaus inspek
torę Haliną Vrublevską. Tele
fono nr.: (370 2) 75 06 13, val
dybos adresas: Ukmergės 12, 
Vilnius.

Aušrinė Simanaitienė, 
LR ambasados Otavoje 

pirmoji sekretorė

CANDLELIGHT CATERING
Gaminamas maistas pokyliams, 
vestuvėms, mergvakariams, krikš
tynoms ir pusryčiams. Parūpinam 
gėles. Skambinti tel. 416 622-9753 
Joanai Bubulienei.

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.

*9 nuoširdžiai
, kviečia 

visuomenę į

Lietuvos sveikatos reikalų 
ministeris dr. Antanas Vinkus ir 
seimo narys Julius Beinortas, 
lydimi dr. P. ir 1. Lukoševičių, 
gegužės 20 d. aplankė Šv. Jono 
lietuvių kapines, parapijos šven
tovę, “Tėviškės žiburius”, pali
ko knygų ir papasakojo apie da
romas reformas Lietuvos svei
katos apsaugos srityje. Svečiai 
palinkėjo geriausios sėkmės 
šiam savaitraščiui, kuris jiems 
jau iš seniau žinomas. Svečių 
pranešimas - susitikimas su 
lietuvių visuomene bus šį ket
virtadienį, gegužės 23 d.. Prisi
kėlimo parapijos parodų salėje.

Dėl pašto vėlavimų galima 
skųstis skambinant 416-979-88- 
22 arba 1-800-267-1177. Palikti 
adresą su pašto kodu. Kuo dau
giau bus užregistruota adresų, 
kuriems vėluojasi laikraščio pri
statymas, tuo bus atkreiptas di
desnis dėmesys.

JAUNA LIETUVĖ moteris mielai 
padėtų namų ruošoje kartą per sa
vaitę. savaitgaliais arba vakarais. 
Skambinti telefonu 416 245-1744.

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 gerą darbo kokybę. Skambinti 
Alvydui tel. 905 848-9628

416 609-5108 (pager).

Motinos buvo prisimintos ge
gužės 12 d. Aušros Vartų šventovė
je per kun. Izidoriaus Sadausko at
našaujamų Mišių pamokslą. Po pa
maldų Motinos dienos minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos salėje. Da
lija Gabrėnaitė pradžioje padekla
mavo Vytauto Cinausko eilėraštį 
apie tremtines motinas, ir tylos mi
nute buvo pagerbtos mirusios moti
nos. Lituanistinės mokyklos moki
niai atliko trumpą programą, pa
šokdami. padeklamuodami eilėraš
čių. padainuodami ir skudučiais pa
grodami. Po to ilgiau kalbėjo Kris
tina Pavilanytė-Gaputienė. kaip jai 
su vyru pavyko įsūnyti du broliukus 
iš Lietuvos našlaičių namų. Kana
dos ir Kvebeko imigracijos bei Lie
tuvos įvairioms įstaigoms teko pri
statyti daug dokumentų ir jų iš vie
nos kalbos į kitą patvirtintų ver
timų.

Siam pranešimui pasibaigus, su 
keturiomis damomis gražiai pasiro
dė moterų dainos vienetas "Aušra”,

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
JOANA ADAMONYTĖ, A.LB.

PETRAS ADAMONIS, C. L B.
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Įvairios žinios
Lietuvos laisvės lyga, va

dovaujama A. Terlecko, balan
džio 16 d. atsišaukimu kreipiasi 
į tautiečius, primindama, kad ji 
buvo pirmoji organizacija, pa
kvietusi tautą burtis j atgimimo 
sąjūdį. Po seimo rinkimų neat
ėjo Lietuvai tarnaujančios jė
gos, todėl šių metų rinkimuose 
Lietuvos laisvės lyga dalyvaus - 
nusprendė grįžti į politinį gyve
nimą. Kviečia susirūpinti tėvy
nės ateitimi ir aktyviai dalyvauti 
seimo rinkimuose. Laukia pa
siūlymų. Rašyti adresu: Lietu
vos laisvės lyga, Laisvės ai. 99, 
3000 Kaunas, Lietuva. Inf.

“Niagara Falls Review”, 
1996 m. balandžio 15 d. laidoje 
paskelbė platų pranešimą apie 
ten, Maple Leaf Village, šį ru
denį atidaromą lošimų kaziną, į 
kurį pradžiai bus priimta dirbti 
3000 tarnautojų. Prašymai dar
bui gauti kol kas dar nepri
imami, bet netrukus tuo reikalu 
visuomenė bus informuojama. 
Atremontuotos kazinui patal
pos turės 200,000 kvadratinių 
pėdų plotą lošimams, poilsiui, 
restoranams. Bus paruošta au- 
toaikštė 3000 automobilių. Nu
matomos 650 milijonų dol. 
metinės pajamos, iš kurių 375 
milijonai bus grąžinami Ontario 
provincijai.

Popiežiaus Leono XIII fon
das išsiuntinėjo atsišaukimą, 
kuriame nurodoma, kad Lietu
vos laisvinimo bei lietuvybės iš
laikymo reikalams Lietuvių fon
de ir Tautos fonde per daugelį 
metų buvo sutelktos milijoninės 
sumos. Lietuva jau laisva, bet 
išbristi “iš sovietinio amoralės 
ir paklusnumo liūno” dar reikia 
nemažai pastangų ir priemonių. 
Idealistų Lietuvoje yra daug, 
burtis žygiui j atgimimą varto
jama spauda, radijas, televizija. 
Tačiau šių priemonių kontrolė 
dar tebesanti buvusios sovietų 
nomenklatūros rankose. Todėl 
išeivija dabar nemažiau reika
linga, kaip “ir mūsų praeities 
parama Lietuvos kovai už lais
vę”. Atgimimui pagalbą teikti 
galima stiprinant Popiežiaus 
Leono XIII fondą. Jau yra su
telktas keliasdešimt tūkstančių 
kapitalas. Atsišaukime kviečia
ma paskirti auką Fondui, orga
nizuoti Fondo židinius. Aukas 
siųsti adresu: Pope Leo XIII 
Fund, 7125 S. Mozart St., Chi
cago, IL 60629, USA. Atsišau
kimą pasirašė Fondo tarybos 
pirm. dr. C. Masaitis ir iždo 
sekretorius dr. P. I. Jokubka. Inf.

Lietuvai - tik viena galimy
bė, pasakė aiškiai Lietuvos res
publikos ambasadorius Siaurės 
Amerikai dr. A. Eidintas balan
džio 26-27 d.d. Vašingtone su

vad. muz. Aleksandro Stankevi
čiaus. Minėjimą baigė padėkos žo
džiu visiems programos atlikėjams 
ir dalyviams KLB Montrealio apy
linkės valdybos pirm. Arūnas Staš
kevičius. Prie kavos ir saldumynų 
minėjimo dalyviai dar kurį laiką 
praleido, besikalbėdami ne lik apie 
programą, bet ir apie šaltą orą ir iš
kritusį sniegą.

Montrealio lituanistinė mokyk
la baigė mokslo melus gegužės 11 d.

KLK Moterų dr-jos Montrea
lio skyriaus susirinkimas įvyks bir
želio 2 d. po 11 vai. Mišių seselių 
namuose.

Religinių giesmių garsajuosčių 
pristatymas bus birželio 2 d.. 12 vai. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Pro
gramoje pasirodys pianistas Ma
nuel Blais, smuikininkas Chantal 
Parent, čelistas Erik Kory ir solistas 
Antanas Keblys. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

Vedyboms ruošiasi Povilas Rut
kauskas su Elizabeth Milne. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.LB.

Res. 514 256-5355

rengtame simpoziume tema 
“NATO plėtimasis: etninė di
mensija”. Simpoziumą surengė 
Amerikos etninių grupių valsty
binė konfederacija (NCAEG), 
veikianti nuo 1957 m. Kurį laikų 
jai vadovavo Marylando un-to 
prof. dr. Jonas Genys.

Pranešimuose išryškėjo 
skirtingi amerikiečių požiūriai į 
.ŠAS (NATO) plėtimą. Diskusi
jose dalyvavo ir 15 Europos 
valstybių ambasadoriai. Lietu
vos ambasadorius dr. A. Ei
dintas išdėstė Lietuvos poziciją 
dėl įsijungimo į Europos sąjun
gą ir narystės SAS-goje. Pasak 
ambasadoriaus, Vakarai turėtų 
nusistatyti aiškią strategiją Bal
tijos valstybių saugumo atžvil
giu. Jis taipgi aptarė lygiagrečio 
Europos s-gos ir ŠAS-gos plė
timo galimybę. Pabrėžtos ir 
priežastys, skatinančios Lietuvą 
atkakliai siekti ŠAS(NATO) 
narystės. Lietuva jos siekianti 
ne todėl, kad būtų nusistačiusi 
prieš Rusiją, bet todėl, kad Lie
tuvoje pripažįstamos tos pačios 
vertybės kaip ir Vakaruose. Ru
sai esą jautrūs ne išorinei grės
mei, bet įtakos sferų siaurėjimui 
ir praradimui. Lietuvai pačiai 
saugumo priemonių nepakan
ka; jos palikimas už ŠAS (NA
TO) ribų padarytų neigiamą 
įtaką krašto vidaus gyvenimui, 
iškiltų grėsmė demokratinėms 
reformoms ir užsienio investi
cijoms. Per šį šimtmetį du kar
tus prisikėlusiai tautai trečiajam 
kartui gali neužtekti jėgų. Todėl 
Lietuvai jokio kito pasirinkimo 
nėra.

Ambasadorius pasisakė ir 
Karaliaučiaus srities klausimu. 
Lietuva neturėtų būti palikta 
viena tos problemos akivaiz
doje, nes ne mes esame pasirašę 
Potsdamo sutartį. Apie šį sim
poziumą pranešimą spaudai pa
ruošė Lietuvos ambasados 
spaudos skyrius. Inf.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę ky

la klausimas, kam palikti savo san
taupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institu
cijų bei organizacijų yra jau 47 
metų sulaukę “Tėviškės žiburiai" 
- plačios apimties savaitraštis. 
Rašydami savo testamentus, neuž
mirškite ir jo. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės para
mos, ypač nuolat kylant paruoši
mo ir spausdinimo išlaidoms. Tes
tamentinis palikimas "Tėviškės ži
buriams" bus prasminga parama 
ir visai lietuviškai veiklai. Adre
sas: “Tėviškės žiburiai”, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont., 
I.5C 1T3, Canada. “TŽ ’leidėjai


