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Tarp gedulo ir vilties
Birželio 14 - toji kasmet perrišama juodu kaspi

nu. Tačiau įkaitę jausmai po penkiasdešimt penkerių me
tų pradėta atvėsti. Skriaudų, apmaudo ir neteisybių debe
sys sklaidosi naujuose horizontuose. Belieka prisimini
mai, pavirtę amžinais sustingusiais šešėliais ir nesibai
giančiais klausimais.

K
AIP Lietuvai šiandien, atgavus nepriklausomybę, 
būtų buvę šviesu, jei ta praeitis nesidriektų šiur
piomis miglomis, jei nereikėtų klausti: kodėl tą
syk lietuvis lietuviui buvo žiaurus, kaimynas kaimynui - 

išdavikas. Per dvidešimt dvejus tarpukarinės nepriklauso
mybės metus ištisai skiepyta tautinė sąmonė, keliama ne
palaužiamos vienybės idėja nebeatlaikė prieš paprastą sa
vanaudiškumą, baimę ir karjerizmą. Viskas, kas buvo 
brangiausia ir puoselėta, sovietų tankams įsiveržus, liko 
tarsi nebereikalinga, kai kuriems net kenksminga. Tiesa, 
tų pačių aršiųjų tebuvo nežymi saujelė, bet jų užteko tau
tą gabalais pjaustyti, apsupti šnipais ir kitokiais nenaudė
liais. Mokyklos klasėje užteko vieno, kad visi kiti prarastų 
žadą, bijodami patekti į Saugumo rūsius; užteko vieno, 
kad sudarytų sąrašus grūsti žmones į gyvulinius vagonus 
trėmimams. O prieš tankų atriedėjimą, rodos, buvo visi 
vienodi, draugiški ir patikimi. Ne kas kitas, o okupacija 
šiuo atveju išryškino silpnuosius ir savanaudžius. Sveti
mos jėgos brovėsi ne tik į miestus ir kaimus - jos smurtu 
brovėsi į žmogų, drumstė ir maišė normalią mąstyseną, 
bandė griauti pamatus, ant kurių kartų kartos stovėjo. 
Tuo būdu ir tos likiminės griūties padariniai anomis die
nomis temdė visą kraštą - vagonų dundėjimas į Rytus pir
miausia liudijo mūsų pačių užmojus per brolių galvas - 
gyvas ar negyvas - lipti, kad būtų sočiau ir patogiau gy
venti, kad atėjūnas paglostytų ir pareikštų pasitikėjimą.

R
AŠOME tų liūdnųjų dienų istorijas, trėmimais ir 
iškeldinimais pavadiname, naudojame matomus 
šaltinius, dairomės naujų, kad tik išeitų pilnesnis 
vaizdas, kad nenukryptume nuo tiesos. Vieną kartą tas 

didelis ir reikšmingas darbas bus baigtas, užversime pas
kutinio tomo paskutinį puslapį. Šitaip įsiamžins dar vie
nas tautos gyvenimo laikotarpis, praturtės raštija. O die
nos bėgs kaip bėgę, klasėse sėdės draugai, gatvėse kalbė - 
sis kaimynai. Visi savi, visi to paties kamieno palikuonys. 
Pagaliau jau gal nors jie galės ramiai gyventi. Gal sveti
mieji nebetryps Lietuvos, gal vadai žinos ką daryti, kad 
taip nebebūtų. Žodyje, “gal” ne tiek klausimų, kiek vilčių. 
Užtat Birželio 14-toji jau vadinama gedulo ir vilties die
na. Ne tik liūdėti dėl buvusių baisių įvykių, bet ir tikėtis, 
kad to daugiau nebus - kviečia šios dienos minėjimas. 
Kviečia tikėtis. O vilčių išsipildymas ir vėl mūsų pačių 
rankose. Ir kyla klausimas, kokie dabar būtume, jei kraštą 
vėl. užplūstų svetimos jėgos ir iš mūsų tarpo rankiotų 
bendradarbius. Negi vėl viskas kartotųsi, negi vėl kas nors 
norėtų kitus skriausti, tremti, kišti j kalėjimus, kad pa
čiam būtų geriau gyventi? Degdami žvakutes ant geležin
kelio bėgių, dėdami gėles - būtinai turime ryžtis ir viską 
daryti, kad augtų kilnesnė karta, kuri tautos vienybę su
prastų kaip artimo meilę, kuri nenorėtų nieko, kas jai ne
priklauso. Skaudūs išgyvenimai turėtų tapti pamoka, ne
kaltų žmonių aukos turėtų rasti vietos daugelio žmonių 
sąžinėse - dabar ir ateityje. Žiauri okupacija prasideda ne 
tankų įsiveržimu, bet žmogiškosios ir tautinės savigarbos 
praradimu. Č.S

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kvebekas ieško naujų rinkų
Lucienas Bouchardas, se

paratistinis Kvebeko premjeras, 
birželio pradžioje tris dienas 
viešėjo Niujorke. Ten jis susiti
ko su verslininkais ir politikais, 
Niujorko valstijos gubernatoriu
mi Goorgu Patakiu bei kitų tri
jų valstijų gubernatoriais. Pa
grindinis svečio dėmesys teko 
Naujosios Anglijos valstijoms. 
Tai buvo pirmoji Kvebeko 
premjero L. Bouchardo kelionė 
Niujorkan. Jis priminė ameri
kiečiams bei jų vadams, kad da
bartinės Kanados Kvebeko pro
vincijos laukia neišvengiamas 
pasiskelbimas nepriklausoma 
šalimi.

Tačiau šį kartą sakėsi ven
giąs politinių Kanados ministe- 
rio pirm. J. Chretieno spąstų. 
Mat jam rūpi tik ekonominiai 
Kvebeko reikalai. Esą kvebekic- 
čiams dabar reikia ne politikos, 
o darbo ir investicijų, naujos 
rinkos savo gaminiams parduo
ti. Tad iš šios kelionės laukiama 
naujos prekybinės sutarties tarp 
Kvebeko provincijos ir Niujor
ko valstijos. Metinė prekybos 
sutartis galėtų pasiekti devynis 
bilijonus dolerių, abiem pusėm 
pradėjus keistis ligoninių, švieti
mo vadybos, universitetų ir ko
ledžų reikmenimis. Esą Kvebe
ku! dabar bent trejus metus ne
rūpės provincinio parlamento 
rinkimai, nepriklausomybės re

ferendumas. Premjeras L. Bou
chardas, viešėdamas Niujorke 
teigė, kad jis yra pasiruošęs su
sitikti su Kanados ministeriu 
pirm. J. Chretienu, jei nebus 
eikvojamas laikas referendu
mui, kuris dabar nebus aktualus 
kelerius metus.

Kanados ministeris pirm. 
J. Chretienas jau paskelbė, kad 
jis pokalbiui su premjeru L. 
Bouchardu galėtų susitikti bir
želio 7, šios savaitės penktadie
nį, Kvebeko mieste. Oficiali Ka
nados ministerio pirmininko ir 
provincijų premjerų konferenci
ja yra numatyta birželio 20-21 
d.d. Otavoje. Joje buvo planuo
ta svarstyti Kanados konstituci
jos pakeitimus. Kvebeko L. 
Bouchardo dalyvavimą toje 
konferencijoje galbūt galėtų už
tikrinti jo ir J. Chretieno susiti
kimas nepolitiniam pokalbiui 
Kvebeko mieste birželio 7 d. 
Šiuo metu sunku pasakyti, ar 
jiems tada pavyks susitarti eko
nominiais reikalais.

Finansiškai sumenkėjusi 
Kvebeko svorį atskleidžia nepa
kankamos lėšos imigracijai šioje 
provincijoje. Kanados imigraci
jos ministerė Lucienne Robil
lard praneša, kad iš Kanados 
pajamų mokesčio mokėtojų 
Kvebekas kasmet gauna 90 mi
lijonų dolerių imigracijos išlai-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Šis vaizdas primena 1941 metų birželio sibirinius trėmimus. Tai Kauno geležinkelio stotis, iš kurios buvo ma
siškai tremiami Lietuvos gyventojai į Sibirą Nuotr. R. Augūno

Jei lietuviai patys nejudės...
Gintaro žymens įteikimo Amerikos ambasadoriui iškilmė Čikagoje, kurioje dalyvavo daug 
amerikiečių pareigūnų. Iš jų kalbų ryškėjo mintis: be pačių lietuvių veiklos politinėje 

srityje niekas nejudės. Esą svarbu belstis į Amerikos valdžios duris Vašingtone’

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Iškilmingas pokylis, kurio 

metu buvo įteiktas 1996 m. Gin
taro žymuo JAV ambasadoriui 
Lietuvai James W. Swihart, įvy
ko 1996 m. gegužės 4 d. Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus salėje, Čikagoje. Jį rengė 
JAV LB krašto valdyba.

Pokylis sutapo su JAV vals
tybės departamento, JAV cent
rinės žvalgybos ir Čikagos un-to 
“Harris School of Public Stu
dies” rengta gegužės 2-4 d.d. 
konferencija, kurioje buvo na
grinėjami svarbūs klausimai, 
liečią Baltijos valstybinį saugu
mą, ekonominę padėtį ir kt. 
problemos. Konferencijoje da
lyvavo JAV mokslininkai, poli
tikai, valdžios atstovai. Lietuvos 
seimo narė dr. Laima Andrikie
nė skaitė pranešimą “Instituci
jos, kurias dar reikia sukurti 
Baltijos šalyse”.

Gintaro žymens įteikimo iš
kilmėje dalyvavo eilė svarbių 
JAV valdžios žmonių, Lietuvos 
seimo atstovų ir užsienio reika
lų ministerijos pareigūnų, Lie
tuvos ambasadorius JAV dr. A. 
Eidintas ir daug JAV lietuvių 
organizacijų atstovų.

Dar niekada neteko matyti 
jokiame lietuviškame renginyje 
tiek JAV-bių bei Lietuvos val
džios atstovų ir tiek lietuvių vei
kėjų iš įvairių JAV vietovių!

Pradžioje, svečiams besi
renkant, vienoje Balzeko mu
ziejaus salėje buvo vaišinamasi 
vynu ir užkandžiais, šnekučiuo
jamasi įvairiais klausimais, kol 
visi perėjo j kitą salę pokyliui.

Svečius pasveikino pokylio 
pirm. Marija Remienė. Ji sakė: 
“Šį vakarą pagerbiame JAV 
ambasadorių Lietuvai James 
Swihart, kuris savo draugišku
mu jungia JAV ir Lietuvą”.

Marius Vygantas (čelo) ir 
Nancy McGill (pianinas) atliko 
vieną kamerinės muzikos kūri
nį. Abu jauni žmonės buvo sve
čių šiltai sutikti. Invokaciją su
kalbėjo marijonų provinciolas 
Donald Petraitis, MIC.

Po vakarienės programai 
vadovavo JAV LB krašto v-bos 
pirm. Regina Narušienė. Ji pa
sveikino visus susirinkusius šia 
ypatinga proga. Padėkojo už šio 

pokylio suorganizavimą M. Re
inienei ir A. Kėželienei. Savo 
trumpame žodyje pabrėžė, kad 
amerikiečių draugų dabar 
mums reikia labiau negu bet 
kada. Trumpai užsiminė apie 
įvykusią konferenciją (ji buvo 
uždara), dėkojo atvykusioms 
JAV ir Lietuvos valdžios sve
čiams bei lietuviams veikėjams, 
organizacijų pirmininkams bei 
jų atstovams ir visus juos išvar
dino.

Asta Banionytė supažindi
no su John Kunstadter, kuris 
yra Baltijos skyriaus vedėjas 
valstybės departamente.

J. Kunstadter savo žodyje 
prisiminė Amerikos lietuvių 
ryžtingą kovą už Lietuvos nepri
klausomybę ir dėkojo tiems, su 
kuriais paskutiniais metais dir
bo. Jis ypač iškėlė prof. V. 
Landsbergį, sakydamas, kad tai, 
ką padarė prof. V. Landsbergis 
1990 m. kovo 11 d., yra svarbu 
ne tik Lietuvai, bet ir JAV. Jis 
dėkojo R. Narušienei, kuri ne
paliauja kėlusi svarbius klausi
mus ir Astai Banionytei, kuri 
gabiai, sunkiai bei ištvermingai 
dirba Lietuvos labui Vašingto
ne. “Jūs, JAV lietuviai, negalite 
turėti geresnės atstovės Va
šingtone, kaip A. Banionytė”. 
Prisiminė ir JAV ambasadorių 
Lietuvai J. Swihart, kuris daro 
pozityvios įtakos Vašingtone 
sprendžiant Lietuvos reikalus. 
Palinkėjo Amerikos lietuviams: 
“Make Washington work the 
way it should!”

B. Narušienė supažindino 
su dr. Paul Goble, 1995 m. ga
vusiu Gintaro žymenį už jo ne
pailstamą veiklą Lietuvos nau
dai. R. Narušienė sakė, esą P. 
Goble buvo įsitikinęs, kad Lie
tuva bus laisva, ir tą savo nuo
monę visada pabrėždavo.

P. Goble sakė buvęs Lietu
vos pusėje 1990-91 m., nes tada 
lietuviai, kovodami už savo lais
vę ir nepriklausomybę, buvo 
kaip tikri amerikiečiai, kurie vi
sada pabrėžia kovą už laisvę. 
Bet “mes, amerikiečiai, pamirš
tame, kas esame”. O lietuviai 
priminė visiems, kas amerikie
čiai turėtų būti, būtent, kovoto
jai už laisvę ir nepriklausomybę!

P. Goble pareiškė kalbėsiąs 
apie Lietuvos padėtį, kuri ne

santi gera, ir apie Amerikos lie
tuvių bei jų draugų vaidmenį. 
Tai, ką Jūs jau esate padarę, 
nėra nei dalelė to, ką Jums da
bar reikia atlikti ir, būtent, at
einančių mėnesių laikotarpyje!

Kalbėdamas apie Lietuvos 
padėtį, P. Goble sakė, kad per 
daug žmonių tikėjo, jog rusų 
kariuomenei pasitraukus iš Lie
tuvos, nebebus problemų, ir 
Lietuva gyvuos amžinai. Tai bu
vo klaida. Sugriuvus Sovietų S- 
gai, iškilo silpnų valstybių zona, 
ir tai toje vietoje, kur prasidėjo 
abu pasauliniai karai. Ta zona 
yra varžybų zona tarp Vakarų ir 
Rusijos. Nors komunizmo im
perijos nebėra, geopolitiškai 
niekas nepasikeitė. Faktas yra, 
kad ši zona yra nesaugi ir kad 
Vakarai nenori to pripažinti, 
neigia šią problemą.

Per daug lietuvių nustojo 
kovoję už atgaivinimą lietuvio 
sielos, kuri buvo sunaikinta So
vietų S-gos sistemos. Lietuvos 
sielos atgimimas užtruks ilgus 
metus. Kokios Lietuvos norime 
XXI-ajame amžiuje? Didėja 
Rusijos agresija. Tai galima 
matyti iš agresyvių rusų valdžios 
atstovų pareiškimų, kuriuose iš
reiškiamas noras pertvarkyti 
Rusijos kariuomenę, kad ji, 
kartu su jai prijaučiančiais, būtų 
pasiruošusi “etniniam valymui”. 
Manoma, kad rusų kariuomenė 
yra silpna. Taip buvo manoma 
ir 1940 m. Rusų politika darosi 
problematiška. Visa tai reikia 
turėti galvoje žvelgiant į Lietu
vą XXI amžiuje.

Ką gali padaryti JAV lietu
viai? P. Goblc sakė, kad 50 
metų lietuviai gyveno tikėdami 
Lietuvos laisve ir darė viską, 
kad JAV nepripažintų Baltijos 
valstybių okupacijos. Lietuviai 
buvo aktyvūs. Amerika gali 
jiems realiai padėti, apmoky
dama Lietuvos karius, padėda
ma organizuoti valstybės saugu
mą ir galimą įjungimą į Š. At
lanto sąjungą. Svarbiausias da
barties uždavinys - įjungti Lie
tuvą į ŠAS. Reikia daugiau po
litinio aktyvumo, reikia šaukti 
Vašingtone Lietuvos priešams: 
“Šalin rankas nuo Lietuvos”, 
nes gali atsirasti antras Danci
go koridorius, tik šį kartą ly
tuose! (Nukelta į 2-rą psl.)

Svečiai iš Kinijos
Birželio 3 d. Lietuvoje lan

kėsi Kinijos valstybės tarybos 
vicepirmininkas Li Langing su 
oficialia delegacija, rašo OMRI. 
Svečiai pirmiausia nuvyko į Pa
langą, apžiūrėjo uostą, naftos 
terminalą, laivų statyklą, Vaka
rų laivų remonto įmonę bei jūrų 
perkėlą, sužinojo apie Lietuvos 
transporto galimybes iš susisie
kimo ministerio J. Biržiškio. 
Buvo pasirašyta Klaipėdos ap
skrities ir Kinijos Šanchajaus 
provincijos bendradarbiavimo 
sutartis.

Vilniuje įvyko susitikimai su 
užsienio reikalų ministeriu Po
vilu Gyliu, ministeriu pirminin
ku Mindaugu Stankevičium, 
seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu, buvo pasirašyti užsienio 
prekybos ir ekonominio bend
radarbiavimo bei kiti dokumen
tai. Delegacija taip pat lankėsi 
Kaune, toliau vyko į Taliną ir 
Rygą-

Pratęstos Lietuvos ir 
Lenkijos derybos

Kaip skelbia ELTA, Lietu
vos ir Lenkijos derybos dėl lais
vosios prekybos vyko Vilniuje 
gegužės 30-31 d.d. Delegaci
joms pavyko suderinti pagrindi
nį laisvosios prekybos sutarties 
projekto tekstą bei susitarti dėl 
pramoninių prekių eksporto ir 
importo sąlygų, nors dar nenu
statyti principai dėl prekybos 
žemės ūkio produktais.

Pramoninės prekės suskirs
tytos į tris gupes. Pirmosios gru
pės prekėms muitai bus panai
kinti sutarčiai įsigaliojus, antra
jai ir trečiajai nustatyti dviejų ir 
ketverių metų pereinamieji lai
kotarpiai, per kuriuos muitai 
bus mažinami iki nulio. Muitai 
bus netaikomi tik vietinės kil
mės, Lenkijoje ir Lietuvoje pa
gamintoms prekėms. Derybos 
bus tęsiamos Varšuvoje, numa
toma baigti iki birželio 10 d., o 
sutartį pasirašyti birželio 28-29 
d.d., ministeriui pirmininkui M. 
Stankevičiui besilankant Lenki
joje.

Nekeis rinkimų datos
ELTOS žiniomis, gegužės 

31 d. įvyko seime atstovaujamų 
partijų vadovų susitikimas, ku
riame prezidentas Algirdas Bra
zauskas pareiškė, kad rinkimų 
data nebus keičiama, kaip buvo 
pasiūlyta opozicijos partijų. Bu
vo pritarta seimo rinkimų patai
sai dėl “reitingo” sistemos įve
dimo, leidžiančio rinkėjams pa
sirinkti labiausiai patinkančius 
kandidatus iš partinio sąrašo. 
Nutarta taipgi sumažinti iki 10, 
000 litų partijų užstatą, mo
kamą registruojant sąrašą rinki
mams, iškaitant ir tautines ma
žumas. Visos partijos, įskaitant 
ir tautines mažumas, turės per
žengti 4% balsų “barjerą”, no
rint laimėti vietas seime.

Atidaryta Reuter įstaiga
“Lietuvos rytas” (nr. 121) 

praneša, kad gegužės 24 d. Di
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Kad Baltijos kraštų zona nesaugi, Vakarai nenori pripažinti
Lietuva vokiečių ir anglų spaudoje

Sulaikykime rusiško terorizmo ir kolonializmo rėmimą 
“Mums reikia tikro tėvynės žodžio”

Argentinos lietuvių laikraštis “Laikas” - ištikimas tautinei dvasiai
Retų atodangų šiupinys (5)

Rašyt. G. Kanovičius atvėrė Lietuvos žydų gyvenimo panoramą 
“Mano gyveninio takais” 

Prel. Jono Kučingio atsiminimų knyga
Jaunimas lituanistinio lavinimosi kryžkelėje

Toronto Maironio mokyklos mokslo metų pabaigtuvės

džiosios Britanijos Reuter 
agentūra Vilniuje atidarė savo 
nuolatinę raštinę senamiestyje, 
Rūdininkų gatvėje. Įstaigoje 
dirbs keturi nuolatiniai darbuo
tojai, teikdami techninę paramų 
savo klientams, rengdami žinias 
apie įvykius Lietuvoje.

Ši agentūra, įsteigta 1849 
m., parduoda naujienas laikraš
čiams, televizijai ir radijui, tei
kia komercines, politines, eko
nomines bei sporto naujienas, 
spaudos tarnybų paslaugas ir 
turi istorinių duomenų banką. 
Pasaulyje yra 190 tarptautinių 
Reuter raštinių su 11,000 dar
buotojų.

Infliacija ir išlaidos
BNS skelbia, kad Lietuvos 

ekonomikos ministeris A. Z. 
Kaminskas numato, kad 1996 
m. infliacija neviršys 25%, o 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) padidės 4.2%, remiantis 
š.m. keturių mėnesių infliacija, 
kuri buvo 9.1%. Pernai infliaci
ja siekė 35.7%, o BVP išaugo 
2.7%.

Vyriausybės informacijos 
skyrius praneša, kad birželio 3 
d. įvyko specialus vyriausybės 
posėdis, kuriame buvo svarsty
tas valstybės biudžeto planas, 
kalbama apie nepatenkinamą 
biudžeto pajamų surinkimą. Fi
nansų ministeris A. Križinaus- 
kas teigė, jog iki gegužės 29 d. 
nebuvo įplaukę 170 milijonų li
tų. Didžiulės skolos, padarytos 
už sunaudotą elektros energiją, 
trūksta lėšų laikinosioms prie
mokoms prie pensijų, palūka
noms už vertybinius lakštus. 
Siūloma išlaidas sumažinti 5%, 
tačiau nemažinamos krašto ap
saugos, kultūros, sveikatos ap
saugos, švietimo ir mokslo mi
nisterijų įstaigoms, mokslo ir 
studijų institucijų išlaidos. Eko
nomikos ministerija siūlo suma
žinti valstybės biudžeto ir savi
valdybių nepaprastąsias išlaidas 
ribojant lėšas, skirtas statybai, 
pagrindinėms priemonėms įsi
gyti-

K. Prunskienė - vyriausybės 
patarėja

Gegužės 13 d. Lietuvos mi
nisteris pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius priėmė Lietuvos- 
Europos instituto vadovę, Mo
terų partijos pirmininkę prof. 
Kazimierą Prunskienę, rašo 
ELTA. Pokalbyje aptartas vals
tybės institucijų dalyvavimas 8- 
jame Hanzos simpoziume, įvyk
siančiame Vilniuje birželio 19- 
21 d.d. K. Prunskienė sutiko da
lyvauti ministerio pirmininko 
sudarytoje patarėjų grupėje, ku
rioje būtų svarstomos aktualiau
sios valstybės problemos, siūlo
mi sprendimo būdai. Buvo ap
tartos kai kurių ūkio šakų bei 
bendrapolitinė būklė. Gegužės 
pradžioje buvusi ministerė pir
mininkė K. Prunskienė dalyva
vo Stockolme įvykusiame Tarp
tautiniame moterų “leadership 
forum” - valstybių vadovių sim
poziume. RSJ
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Šveicarų gvardija Vatikane

Lietuva vokiečių ir angių spaudoje

Šveicarų gvardija kitados 
buvo vienas iš daugelio popie
žiaus valstybės kariuomenės da
linių. Dabar, kai popiežiaus 
valstybę sudaro tik 44 hektarų 
Vatikano teritorija, tikrosios 
kariuomenės nebėra. Dėl to ir 
šveicarų gvardija yra ne gyny
binio, bet paradinio, reprezen
tacinio pobūdžio dalinys.

1996 m. gegužės 6 d. įvy
kusioje naujų gvardiečių prie
saikoje dalyvavo jų giminės, at
vykę iš Šveicarijos, Šv. Sosto pa
reigūnai, taip pat Italijos ir 
Šveicarijos kariuomenės atsto
vai.

Šveicarų gvardiečiai duoda 
priesaiką gegužės 6 dieną, mi
nėdami per 1527 metų Romos 
gynimą žuvusius šveicarus. Šiais 
metais sukako 469 metai nuo 
Romos užpuolimo. Imperato
riaus Karolio V-ojo kariuomenė 
Italijos šiaurėje besikaudama su 
prancūzais, 1527 m. gegužės 6 
d. įsiveržė į Romą ir barbariškai 
nuniokojo miestą. Popiežius 
Klemensas VII buvo priverstas

AtA
VIKTORIJAI LUKOŠEVIČIENEI 

mirus,
dukrai SAULUTEI REMESAT, jos vyrui JONUI ir 
kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

AtA
LEONUI BUTKUI

mirus Fort Lauderdale, FL,
žmonai BEATRIČEI, broliui JONUI, seserims - 
KLEOPATRAI ir ALEKSANDRAI bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Jane ir Jonas Brazlauskai

Irena ir Edvardas Daniliunai Jonas Kudulis
Elena ir Stasys Kerai

Elena ir Stasys Navickai 
Andrius Petrašiūnus

Antanina Stygienė 

kun. Kazimieras Kaknevičius

PADĖKA 
AtA 

MAGDALENAI PARGAUSKIENEI 
1996 m. balandžio 7 d. iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. L. Januškai, OFM, 
kun. E. Jurgučiui, OFM, kun. E. Putrimui, kun. P. Šarp- 
nickui, OFM, ir kun. J. Sasnauskui, OFM, už ligonės lan
kymus, maldas laidotuvių namuose, iškilmingas Mišias ir 
laidotuvių apeigas. Didelė padėka D. Radikienei už 
gražų giedojimą ir vargonavimą per Mišias.

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams, 
karsto nešėjams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuo
jautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Ačiū visiems už gražias 
gėles, užprašytas Mišias, aukas vėžio kovos organiza
cijoms Lietuvoje ir Kanadoje ir už aukas “Tėviškės vai
kų namams”. Dėkojame visiems, dalyvavusiems laidotu
vių namuose ir kapinėse. Ačiū šeimos draugei J. Gurk- 
lienei už paruoštus skanius pietus ir visoms ponioms už 
pyragus.

Mes džiaugiamės, kad mamytė daugiau nebeken- 
čia ir dabar yra amžinoj ramybėj. Mes esame laimingi, 
kad ji buvo mūsų šeimoje. Jūsų gražios mintys, maldos ir 
lankymai ligoninėje niekados nebus užmiršti. Jūsų nuo
širdumas palengvino mūsų liūdesį.

Su didžia pagarba - 
vyras Juozas, dukra Danutė ir žentas Romas

užsidaryti į tvirtove paverstą 
imperatoriaus Hadriano mau
zoliejų, dabartinę Romos An
gelo pilį. Gindami popiežių tą 
dieną žuvo 147 šveicarų gvar
diečiai. Šiuo metu į vienintelį, 
daugiau paradinio negu gyny
binio pobūdžio, Vatikano karinį 
dalinį stoja katalikai jaunuoliai 
iš Šveicarijos. Pagal jau seną 
paprotį, nauji kariai priesaiką 
popiežiui duoda Klemenso VII- 
ojo heroiško gynimo metinių 
dieną - gegužės 6-ąją.

Prieš iškilmingą priesaiką 
popiežius Jonas-Paulius II pri
ėmė audiencijoje 28 naujuosius 
karius ir jų gimines iš Švei
carijos.

Šveicarų gvardijos dalinys 
turi 100 karių: 4 karininkus, ka
rinį kapelioną, 25 puskarinin
kius ir 70 eilinių. Vtk.rd.

Išganymas ateina per kančių, at
rodančių beprasmiškai. Ir Jobas at
rado Viešpatį savo kančioje.

(Karol Wojtyla)

Augustinas Kudirka

Dr. PETRAS LUKOŠEVIČIUS iš Kanados tarp kun. Alfonso Lipniuno vardo vidurinės mokyklos abiturientų

HAMILTON 
615 Main St. E.
(East of Sanford)

Tel. 528-6303
David C. Culgin, 

Manager

DUNDAS
195 King St. West.
Tel. 627-7452
Robert G. Amm, 

Manager

KAZYS BARONAS, Vokietija

Miško brolis tęsia kovą
Frankfurte leidžiamas kon

servatyvus dienraštis “Frankfur
ter Allgemeine Zeitung” 1996 
gegužės 22 d. laidoje supažindi
na skaitytojus su KGB kalėjimu 
Vilniuje. Daugumas faktų lietu
viams yra gerai žinomi, tačiau 
įdomu, kaip laikraščio atstovas 
Petras Sturm su šiuo lietuvių 
kankinimų pastatu supažindina 
vokiečių skaitytojus.

“Vilnius” (ne Wilna”) - ge
gužės mėnuo. Jis sutinka 70- 
metį Balį Gajauską ir paklausia, 
ar jis jaučia gailestį? “Ne — atsa
ko lietuvis, juk aš kovojau už sa
vo tautos nepriklausomybę”. 
“Be abejonės” - toliau rašo vo
kietis - “klausimas nelabai 
linksmoje vietoje, bet Lietuvos 
sostinės buvusiame KGB pasta
te. Šiandieną tas namas pavers
tas muziejum. Tame name daug 
kartų buvo tardomas B. 
Gajauskas”.

Vokietis perkelia skaityto
jus į B. Gajausko jaunystę, kai 
Antrojo pasaulinio karo pabai
goje devyniolikmetis jaunuolis 
įsijungė į ginkluotą kovą prieš 
Sovietų Sąjungą, okupavusią 
antrą kartą Lietuvą. Tie “Wald- 
brueder” - miško broliai kovojo 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, išsilaikydami kovoje 
iki 1950 m. Jų pagrindinė bazė 
buvo Lietuvos ūkininkai. Tik 
Maskvai įvykdžius kolektyviza
ciją, jie turėjo sudėti ginklus, 
tačiau, sako B. Gajauskas “mes 
niekuomet nepasidavėm. Mūsų 
žmonės buvo žudomi arba tre
miami į koncentracijų stovyk
las”. Tokio likimo jis susilaukė 
1948 m. po tardymo KGB būsti
nėje, išsiunčiant jį tremtin 25- 
kiems metams ir 1977 m. vėl 10- 
ties metų bausmei atlikti.

Nuo 1988 m. B. Gajauskas 
gyvena laisvėje, vedžiodamas po 
KGB pastato požemius turistus, 
rodydamas jiems Genocido mu
ziejuje radinius bei pasakoda
mas apie sovietinės sistemos au
kų gyvenimą. Nors dar jaučia
mas šviežių dažų kvapas, tačiau 
atidarius celės duris, aiškiai pa
stebima kalinių kančia, nes celė 

labai maža, kurioje negalima 
buvo judėti. Didesnės celės ne
sukelia to baisaus įspūdžio. Ta
čiau B. Gajauskui paaiškinus, 
kad joje “vieta” rado iki 40 kali
nių - jokie kiti aiškinimai nebu
vo reikalingi. O dieniniai 30 
min. pasivaikščiojimai? Tai 
maudymosi kambario dydžio 
kiemas, matant gabaliuką dan
gaus, spygliuotą vielą, raštinės 
langus ir KGB sargybinius, ste
bint jiems, kad nebūtų nusi
žengta kalinio įstatymams. Iš 
lauko pusės pastatas atrodo 
“nekaltai” (“harmlos” - nepa
vojingai), tačiau jame buvo žu
domi lietuviai.

B. Gajauskas daugiau kaip 
30 metų praleido kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose. Jis 
susilaukė savo svajonės - Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo, yra parlamento narys, pa
geidaujantis kankintojus matyti 
teismo salėje. “Jie yra, dar gy
vena šitame krašte”, - sako Ga
jauskas, - tačiau vyriausybė 
kliudo eigai, nes ji sudaryta iš 
buvusių komunistų, valdomos 
LDDP partijos ir remiasi valsty
bės teise. Sunku pavieniams įro
dyti kaltę, tačiau B. Gajauskas 
kovoja toliau. Nepriklausomy
bės atstatymas yra savo rūšies 
atlyginimas už praeities skaus
mus, laukiant ir tikint teisingu
mu. Straipsnis išspausdintas po
litinių žinių psl. ir pavadintas 
“Vienas miško brolis kovoja už 
vėlyvą teisę”.

Tęsiama ir dviveidė politika
Frankfurte leidžiamas ang

liškas dienraštis “International 
Herald Tribune” (jis yra gimi
ningas “Washington Post” ir 
“New York Times”) gegužės 15 
d. laidoje išspausdino ilgą Vilia
mo Pfaff straipsnį apie ŠAS 
(NATO) plėtotę į Rytų Europą. 
Autorius pažymi, kad tai labai 
pavojingas ėjimas. Tiesa, prieš 
JAV ir Rusijos prezidentų rin
kimus viskas yra kiek aprimę, 
tačiau reikia atsiminti ir at
kreipti dėmesį į lenkų, čekų ir 
baltiečių balsus. Greičiausiai 
vengrai, lenkai ir čekai bus pir
mi naujokai, betJSlogiau yra su 
Baltijos kraštais - jų galima na

rystė esanti abejotina. Tai pro
blema, apie kurią Vašingtonas 
ir Briuselis nelabai nori kalbėti. 
ŠAS (NATO) statuto penkta 
pastraipa sako, kad užpuolus 
vieną ŠAS narį, tuo pačiu palie
čiami ir kiti ŠAS nariai. JAV 
kongresas nutaria įstoti j karą 
(gal net atominį?) už Lenkiją, 
Čekiją, Vengrija ar už Latviją, 
Lietuvą, Estiją?

Tame pačiame dienraštyje 
latvis dr. Aivars Slucis įdėjo ap
mokėtą didelį skelbimą - atsi
šaukimą, kuriame jis rašo, kad 
Amerikos žiniasklaida yra pro
rusiška. Jis matęs, “fiction” fil
mą (Executive Decision”), ku
riame Amerikos daliniai kovoja 
su čečėnų teroristais. Latvis ra
šo, kad ne čečėnai, bet rusai yra 
teroristai. Kas daroma čečė
nams 1995-96 m., tas pats vyko 
Suomijoje 1939-40 m. Autorius 
primena Molotovo-Ribbentro- 
po sutartį, estų, latvių, lietuvių 
tautžudystę. Jau 1930 m. ir 1940 
m. Rusija sudarė ir įvykdė pla
nus pašalinti laisvas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos valstybes, 
ištremti, išžudyti tautas, pakei
čiant jas rusais kolonistais. 
Daugumai nežinoma, kad 1995 
m. JAV vyriausybė gavo pana
šius rusiškus planus, rodančius 
tuos pačius tikslus prieš čečėnų 
tautą.

Clintonas ir Europos vadai 
iš Tarptautinio valiutos fondo 
(IMF) paskyrė Rusijai 10 bilio- 
nų dol., kurių ji 3-4 bilijonus iš
leidžia čečėnų žudynėms. Be 
abejonės, Clintonas pasakys, 
kad tie pinigai laikomi atskirai, 
kad Rusija mokės anglių kasyk
lų darbininkams Vakarų pini
gais, o pirks bombas, šaudme
nis, tankus, lėktuvus bei ap
mokės kariams “kitais” pinigais. 
Absurdas - ne tiesa? Čečėnija 
nepriklauso Rusijai - atšaukite 
kolonialinę armiją iš Latvijos.

Ciniškas, nemoralus Va
šingtono elgesys tikint, kad ru
sai greitai išžudys čečėnus ir tuo 
sulaikys Vašingtone ir Maskvoje 
susidariusią painiavą. “Mes sa
kome - sulaikykime rusiško te
rorizmo ir kolonializmo rėmi
mą”, - baigia latvis savo atsišau
kimą.

Viešnia iš Kanados IRENA LUKOŠEVIČIENĖ (pirma iš kairės) su 
sesele PATRICIJA KUOLAITE iš Čikagos ir katalikiškos žemės ūkio 
mokyklos direktorės pavaduotoja RIMA PUŽAITE mokyklos kiemelyje 
kalbasi su mokyklos auklėtinėmis

Lietuvių iš Kanados viešnagė
1996 m. gegužės 2 ir 3 die

nomis Panevėžyje lankėsi sve
čiai iš Kanados - Irena ir Petras 
Lukoševičiai. Socialinių mokslų 
magistrė, Kauno Medicinos 
akademijos garbės profesorė L 
Lukoševičienė turėjo gan inten
syvų paskaitų ciklą. Ji lankėsi 
14-oje ir Alf. Lipniūno viduri
nėse mokyklose, Katalikiškoje 
žemės ūkio mergaičių, medici
nos mokyklose ir kalbėjo moki
niams apie jiems mažai girdėtą, 
o kai kam ir visai nežinomą 
mokslą - sociologiją. Gausus 
būrys moksleivių klausėsi jos 
paskaitų apie socialinės pagal
bos būtinumą, apie žmogišką
sias vertybes, jų pasirinkimą bei 
puoselėjimą, apie būtinumą jau
nam žmogui pažinti save ir šalia 
esančius, apie tarpusavio santy
kius. Susilaukė ji ir klausimų 
apie savo gyvenimą Kanadoje, 
šeimą.

L ir P. Lukoševičiai vakare 
susitiko su Panevėžio katedros 
katalikių moterų draugijos na
rėmis. Buvo kalbama, kuo ski
riasi moterys lietuvės, gyvenan
čios Lietuvoje ir užsienyje, apie 
bendrus siekius bei rūpesčius. 
Panevėžietės pasidalijo savo 
darbo problemomis, opiais vi
suomenės klausimais, pasiguo
dė dėl ypač sunkaus gyvenimo 
pastaruoju metu.

Dr. Petras Lukoševičius 
lankėsi kun. Alf. Lipniūno vidu
rinėje mokykloje, susipažino su 
kasdieniniu darbu, bendravo su

Jei lietuviai patys...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

“Žygiuokite į Vašingtoną ir 
reikalaukite iš JAV valdžios, 
kad ji laikytųsi savo senų tra
dicijų - padėti kovojantiems už 
laisvę! Be lietuvių veiklos nie
kas neskubės. Amerikiečių poli
tika yra paveikiama spaudimu, 
o tam dabar yra geriausias lai
kas!

B. Narušienė supažindino 
su JAV ambasadoriumi Lietu
vai James Swihart. Apie įvyku
sią konferenciją negalinti kal
bėti, bet galinti pasakyti, kad vi
si dalyviai buvo vienos nuomo
nės dėl Lietuvos įstojimo į ŠAS.

R. Narušienė JAV LB var
du įteikė ambasadoriui 1996 m. 
Gintaro žymenį (The Amber 
Award) už jo pasiaukojantį dar
bą savo pareigose ir jo įnašą, 
stiprinant santykius tarp JAV ir 
Lietuvos.

1991 m. šis žymuo buvo 
įteiktas “National Public Ra
dio” už žinių “All Things Con
sidered” programą, kuri supa
žindino su taikinga Lietuvos re
voliucija. 1995 m. jį gavo dr. 
Paul Goble už jo nuoširdžią tal
ką Lietuvai kovojant už laisvę ir 
nepriklausomybę. Įteikus žyme
nį ambasadoriui J. W. Swihart 
buvo sugiedota “Ilgiausių metu”.

Ambasadorius padėkojo už 
žymenį ir kalbėjo apie lietuvius, 
su kuriais bendravo. Paminėjo 

X ir XII klasių mokiniais. Pasa
kodamas apie savo mokslus bei 
darbą užsienyje, jis sužadino 
mokiniuose viltį, kad ateityje ir 
Lietuvoje bus vertinamas moks
las, kad jaunam žmogui reikia 
stengtis geriau dirbti, kurti, gal
voti apie savo būsimą profesiją. 
Dr. P. Lukoševičiui patiko mo
kyklos kraštotyros muziejukas, 
įrengtas mokytojų ir mokinių 
pastangomis; susidomėjęs ap
žiūrėjo kun. A. Lipniūno atmi
nimui skirtą kambarį bei suve
nyrus apie velionį, pažadėjo at
siųsti savo atsiminimus apie su
tiktus bei pažintus buvusius 
Štuthofo konclagerio kalinius.

Panevėžio katedros klebo
nas mons. Juozapas Antanavi
čius ir katalikių moterų draugija 
suorganizavo miesto visuome
nei susitikimą su Irena Lukoše
vičiene bei Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto rektoriumi 
dr. Broniumi Vaškeliu. Norėta, 
kad abiturientai ir jų mokytojai 
daugiau sužinotų apie aukštą
sias mokyklas, kuriose dirba šie 
mokslininkai, mokymo progra
mas bei reikalavimus. Gaila, 
kad j renginį susirinko nedaug 
žmonių, bet atėjo tie, kurie rim
tai nusiteikę mokytis ir nori stu
dijuoti aukštosiose mokyklose.

Tie, kurie turėjo progos pa
bendrauti su šiais garbingais 
tautiečiais, ilgai prisimins jų 
nuoširdumą, protingus patarimus.

Romualda Gasparaitytė 

ambasadorių Stasį Lozoraitį ir 
Astą Banionytę, su kuriais arti
miausiai bendradarbiavo. Kal
bėjo ir apie Amerikos lietuvių 
įnašą j JAV gyvenimą. Prisi
minė dr. A. Damušį, kaip Lie
tuvos vadovą kovoje prieš ko
munizmą. Jis ir kiti kovotojai 
uždegė tą žvakę, kuri nuolat ži
bėjo ir 1990 m. kovo 11-tąją. 
Amerikos lietuviai esą gali di
džiuotis pasiektais laimėjimais. 
JAV lietuviai esą jaučiasi Lietu
vos valdžios atstumti. Bet nie
kas nepranašavo, kad bus leng
vas kelias į demokratiją. Visada 
yra lengviau nugriauti ką nors, 
negu atstatyti. Jis gyrė LB ir LF 
paramą Lietuvai ir APPLE sa
vanorišką darbą, pabrėžda
mas, kad dabar Lietuvai reikia 
pagalbos daugelyje sričių: svei
katos, teisės, švietimo. Lietuviai 
profesionalai iš JAV čia gali 
padėti. Dabar ne laikas nusi
sukti nuo Lietuvos - reikia 
dar stipriau įsijungti j pagalbą 
jai. Esą reikia daryti viską, kad 
JAV valdžia padėtų Lietuvai.

Prof. V. Landsbergis išreiš
kė savo dėkingumą ambasado
riui ir įteikė jam suvenyrą iš 
Lietuvos seimo - medalį.

Šis iškilmingas pokylis bai
gėsi vėlai vakare. Visiems daly
viams amerikiečių kalbėtojų žo
džiai ir priminimas, kad būtina 
visomis jėgomis dabar veikti, 
kad Lietuva būtų priimta ŠAS, 
padarė didelį įspūdį.

AMŽINYBĖS POILSIN PALYDINT

a. a. ONĄ PETRAŠIŪNIENĘ,
jos vyrą, choristą ANDRIŲ, “ Pašvaistės” chorvedį ir 
akompanuotoją ANDRIŲ, jn„ LIUCIJĄ ir jų šeimas, 
VIDĄ, velionies seseris, brolį ir gimines dabartinėje 
netektyje nuoširdžiai užjaučia -

Kanados Londono choro “Pašvaistė” nariai



A. a. VYTAUTO LAUGALIO, partizano, buvusio Norilsko Vyčių vado, 1953 metų tremties lagerio sukilimo 
organizatoriaus laidotuvės Ukmergėje, karių ir partizanų kapinėse, Dukstynos šile 1994 m. birželio 6 d.

Tėvynei duoklę atidavusiems

Senutė, negrįžusi iš Sibiro taigos
Anuomet, kai ir senutės buvo tremiamos į Sibirą, iš kurio niekad nebegrįš

PRANĖ VILE1TA1TĖ, 
Adutiškis

Neišbrendamų miškų toly
bėje stūksojo aukštas kalnas. Jo 
viršūnėje pilkavo didelis, skur
dus barakas, apsuptas kelių ma
žų barakėlių. Stovėjo slėnio 
dauboje ir trys kankinių būsti
nės, - ant didelių rogių, kad 
reikalui esant, juos galima būtų 
traktoriumi nutempti j kitą vietą.

Nuo kalno žiūrint į kraupų 
taigos slėnį, kuris savo juodumu 
primena jūrą, darosi baugu, 
ypač sutemus, kai staugia vil
kai... Daugiau nieko, tik taiga ir 
virš galvos mėlynas dangus. Tie 
baisieji lyg šmėklos barakai bu
vo grūste prigrūsta tremtinių, 
Lietuvos vaikų, kurie iš bado 
vos vilko kojas - sutinusias, net 
blizgančias.

Buvo karštos vasaros die
nos. Uodai, mašalai ir sparvos 
debesimis puolė visus ne tik 
lauke, bet ir barakuose. Stipres
ni vyrai ir moterys buvo išvaryti 
pjauti žolės, senesni ir maži vai
kai slampinėjo kieme, kelmynė
je išbaidydami saulėje besišil
dančius driežus, kurių buvo tiek 
daug, kad į drabužius įlįsdavo. 
Gerai, kad nebuvo gyvačių.

Drąsesnės senelės ėjo į miš

Dviejų brolių lituanistikos žinovų - kun. ANTANO JUŠKOS ir JONO 
JUŠKOS paminklai Veliuonoje. Pirmasis gyveno 1819-1880, antrasis 
1815-1886 m. Abu buvo palaidoti Rusijos Kazanėje, vėliau perkelti į 
Lietuvą Nuotr. H. Paulausko

TORONTO TO VILNIUS.
Mūsų saulėtame pasaulyje nėra tokios oro linijos, kuri aptarnavimu, 
patogumu, patikimumu ir saugumu pralenktų “Finnair”. Norintiems patirti 
Šiaurės Europos grožį ir kultūrą, “Norvista Tours” siūlo puikiausias 

keliones. Pakeitėme “Finncharter” pavadinimą, nes “Norvista” aiškiau
perduoda musų siūlomų kelionių perspektyvas Skandinavijoje ir kituose 
Šiaurės Europos kraštuose. Tik nepasikeitė “Finncharter” įgyta ilga patirtis

ir pagarsėjęs sumanumas orgnanizuojant 
keliones. “Finnair” ir “Norvista” - kartu mes 
nušviesim Jums kelią į malonių vasaros 
nuotykių pasaulį. 5975“'LIETUVA LAUKIA PARAMOS

Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

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

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

Norvista

kų tolumas, ieškodamos geres
nės žolės išsivirti, nors buvo 
perspėta neiti į šiaurės pusę, 
kur taiga siekia ledjūrį. Niekas 
to perspėjimo neėmė į galvą, 
neprisiminė, o gal ir nesuprato.

Vieną pavakarę, kai mote
rys susirinkusios prie ugniavie
tės virėsi žolienę ar kruopas, 
nebuvo vienos motinos... Kur 
ji? Kodėl negrįžo? Juk jau nusi
leido saulė, visur mirgėjo sute
ma, o jos vis nebuvo. Neramu 
pasidarė Verkučio gyvenvietėje. 
Jau visų barakų tremtiniai suži
nojo, kad negrįžo viena senutė. 
Visi suprato, kad ji bus pakly
dusi. Sužinojęs apie tai vyresny
sis įsakė visiems šaukti, sukelti 
triukšmą, kad negrįžusioji iš
girstų garsus ir žinotų į kurią 
pusę eiti. Šūkavo, rėkė kas kaip 
galėjo, kėlė triukšmą, bet niekas 
neparėjo.

Rytojaus dieną būrys vyrų 
leidosi ieškoti. Nieko nesuradę 
išvargę grįžo į barakus jau tems
tant. Nematė nei gyvos, nei mi
rusios. Antrą dieną ir vėl ėjo 
ieškoti jau toliau. Sunkus tai 
buvo ieškojimas. Niekada ne
vaikščioti taigos brūzgynai, 
blizgančios žvėrių akys nukama
vo ieškotojus, nudraskė jiems 
veidus šakos, dygliai. Jie meldė 

Dievą, kad tik grįžtų gyvi į bara
kus. O barakuose nenorėjo nie
kas miegoti.

Trečią dieną ieškodami ėjo 
daugiau j šiaurę ir surado ją ne
gyvą gulinčią ant supuvusio kel
mo su ištiestomis rankomis. Vy
rai nusiėmė kepures, kai kurie 
persižegnojo. Labai stebėjosi, 
kad neliesta žvėrių. Ji buvo par
nešta pasidarytais iš karčių neš
tuvais. Savieji raudojo balsu, 
bet ir kiti braukė ašaras: kam ji 
išėjo viena į tokį baisų taigos to
lį. Išėjo amžinai.

Barake degė žvakės, stovėjo 
pamerktos Sibiro gėlės, plaukė 
liūdna giesmė:

Dienos man apkarto 
siela vargsta blaškos 
skausmuose ji maudos...

Į apleistus čiabuvių kapus ji 
buvo nuvežta arkliu. Neskam
bėjo šventovės varpai, nebuvo 
girdėti graudaus “Requiem”. 
Ant karsto su trenksmu krito 
riebaus molio grumstai, liūdnai 
šlamėjo svečios žemės medžiai. 
Ašarotais ir grauduliu surakin
tais veidais stovėjo būrelis trem
tinių. Jų lūpos ir širdys kartojo 
žodžius: “Amžinąjį atilsį duok 
mirusiai Viešpatie...”

THE BEST AIRLINE 
UNDER THE SUN.

Kai sužaliuoja birželis, at
siveria ir amžinos žaizdos: iš
tverusiems Sibiro tremtį, jų 
giminėms, draugams, kaimy
nams. Ir niekaip tiesiogiai 
nepaliestiems, o tik mylėju
siems tėvynę ir kenčiantiems 
dėl matomos neteisybės. 
Bendras skausmas kasmet vis 
labiau praplečiamas susipa
žįstant su laisvės kovotojų ir 
tremtinių gyvenimo bei dar
bų liudininkais.

Vienas tokių, šiandien 
prisimenamas - a.a. Vytautas 

“Kai būsiu, iš kur nėra sugrįžęs 
Nė vienas iš gyvųjų niekados, - 
Nei marmurinis antkapis, nei kryžius 
Tau šių eilučių mano neatstos.
Tegu bejausmė žemė godžiai ima 
Niekingą duoklę mano palaikų! 
Aš savo sielą, savo įkvėpimą 
Tau, vienai tau teisėtai palieku.
Tau atiteks tatai, kas neišnyko 
Ir po mirties, ką aš turiu brangaus, 
O rūškana Mirtis grimzles tegaus, — 
Tai, ko nepaėmė ranka plėšiko.
Gyvybės mano nutraukta gija 
Lai nenutrūksta tavo širdyje!"

Karių-partizanų kapinės Ukmergėje

Laugalys, palaidotas Ukmer
gėje prieš dvejus metus, 1994 
m. birželio 6 d., brolis kitų 
laisvės kovotojų ir sesers Liu
dos Stungevičienės, Hamil
tono lietuvių radijo valan
dėlės “Gintariniai aidai” ve
dėjos, 1941 metų sukilimo 
dalyvis. Vyčių organizacijos 
steigėjas Norilske, gulago su
kilimo pirmūnas.

Skaudžius atsiminimus, 
gyvenimo prasmę ir tėvynės 
meilę palydi šie velionies 
žodžiai:

Finnair is a partner in 
AEROPLAN.
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Kun. AUGUSTINAS STEIGVILAS, MIC, “Laiko” redaktorius Argentinoje

“Mums reikia tikro 
tėvynės žodžio”

Iš pokalbio su kunigu AUGUSTINU STEIGVILU, MIC, 
Argentinos lietuvių laikraščio “Laikas” redaktoriumi

- Sveikiname Jus, vieną iš 
devynių Argentinos lietuvių, kurie 
buvo įvertinti už nuopelnus Lie
tuvai ir prašome pasakyti kokios 
priežastys Jus paskatino pasirink
ti kunigo ir žurnalisto kelią?

- Kunigo pašaukimą jau
čiau nuo pradžios mokyklos 
suolo, kol galutinai 1942 m. 
įstojau j kunigų seminariją Tel
šiuose. Spauda pradėjau 
domėtis Argentinoje 1959 m.

- Kada įsteigtas Jūsų laikraš
tis ir kokie Jūsų pirmieji “Laiko" 
(EI Tiempo) redaktoriai pirm
takai?

- Viename iš pirmųjų “Lai
ko” vedamųjų taip įrašyta: 
“Mums reikia tikrojo Tėvynės 
žodžio. Tokio žodžio, kurį nešė 
knygnešiai iš Prūsų į tautiečių 
širdis, kad jose pavergta Tėvynė 
prisikeltų naujam nepriklauso
mam gyvenimui”. 1948 m. kun. 
Pranas Brazys, tapęs pirmuoju 
šio leidinio redaktoriumi ir vė
liau vyskupu (mirė 1967 m. Ro
moje), kartu su būreliu lietuvių 
nutarė leisti lietuvių žurnalą 
“Laikas”, kurio atsakinguoju re
daktorium anuomet pasirašė 
kun. Kazimieras Vengras, bet 
leidinio visa siela buvo kun. 
Brazys, subūręs visą redakcinę 
kolegiją. Po metų šis žurnalas 
tapo dvisavaitiniu laikraščiu, 
kurio garbės leidėju buvo Pra
nas Ramanauskas, redaktorius 
- kun. dr. Pranas Garšva, ilgai 
redagavęs lietuvių dienraštį 
“Draugas”. Ilgokai “Laiką” re
daguoti padėjo kun. dr. Anta
nas Kleiva. Toliau “Laikas” pe
rėjo į kun. Stanislovo Saplio 
rankas. Jį pakeitė Alfonsas Pet
raitis, kun. Juozas Margis, da
bar dirbąs vienoje lietuviams 
marijonams priklausančioje Ro
sario parapijoje, ir beveik tris
dešimt metų laikraštį redaguoju 
aš. “Laikas” išliko ištikimas lie
tuviškai trispalvei ir tautinei 
dvasiai: vienijo lietuvius, kėlė jų 
dvasią ir žadino, budino kovoti 
ir dirbti už tautos laisvę nuo 
Buenos Aires iki Patagonijos, 
nuo La Platos iki San Lorenco 
upės krantų gynė lietuvybę ir 
katalikybę ligi šios dienos.

- Ar esate užsisakę lietuviš
kus žurnalus “Caritas", “Katali
kų pasaulis”, “Bažnyčios žinios”, 
“Naujasis židinys”; laikraščius 
“XXIamžius”, “Apžvalga”, “Die
novidis"? Ar negalima būtų per 
Jūsų laikraštį “Laikas” supažin
dinti Jūsų skaitytojus su šiais lie
tuviškais katalikiškos krypties lei
diniais, kurie dėl lėšų stokos ir 
nepalankios pasaulinės spaudos 
agresyvumo ir intensyvumo ir ki
tų priežasčių kai kurie iš jų gali 
būti priversti nutraukti savo veik

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

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

• (staiga veikia nuo 1923 metų.
• Asmeniškai pataria apie

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

• Sąžiningai patarnauja 
lietuviškai arba angliškai.

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

lą, o tai būtų labai žalinga Lietu
vos dvasiniam gyvenimui, ku
riam daug padėjo, bet dar dau
giau gali padėti užsienyje gyveną 
lietuviai?

- Iš Lietuvos gauname “Ca
ritas” ir “Katalikų pasaulį”, 
“Apžvalgą” ir “Tremtinį”. Pasi
keičiame su Š. Amerikos, Kana
dos ir Brazilijos, Urugvajaus ir 
Australijos išeivijos laikraščiais. 
Būtų labai naudinga pasikeisti 
spauda ir su Lietuvoje leidžia
mais žurnalais ir laikraščiais, 
nes mūsų gyvenimas tolimoje 
Argentinoje mažai kam žinomas.

- Kokie Jūsų laikraščio skai
tytojai: ko jie daugiausia pagei
dauja, ar atsižvelgiate į jų norus, 
kiek jų turite ir kaip išsilaikote?

- Mūsų laikraščio skaityto
jai Pietų Amerikoje daugiausia 
yra lietuviai patriotai arba jų 
vaikai, kurie dar skaito lietuviš
ką spaudą. Kiek galime, sten
giamės patenkinti mūsų skaity
tojų pageidavimus: spausdina
me jiems žinių iš pasaulio, Lie
tuvos ir mūsų išeivijos salų ir 
bendruomenių gyvenimo, supa
žindiname su šių dienų politika, 
ekonomika ir religiniu gyvenimu.

- Ar atsispindi Jūsų laikraš
tyje Sv. Tėvo Jono-Pauliaus min
tys ir visuotinės Katalikybės 
dvasia?

- Visad stengiamės laikraš
tyje laikytis katalikybės, ypač 
Sv. Tėvo nuomonės ir nurody
mų. Rašome apie dvasinį atsi
naujinimą, apie krikščioniškąją 
kultūrą ir kitomis aktualiomis 
temomis.

- Dėkojame už atsakymus ir 
linkime dar ilgai savo laikraščio 
puslapiuose ir kasdieniu žodžiu 
žadinti dvasinio atsinaujinimo 
mintį, budinti lietuvybę ir vienyti 
lietuvišką bendruomenę bend
ram Bažnyčios ir Tėvynės labui.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, JD

COLDUUCIX 
QANKCRU

Exnect 
the best?

= DAIVA
DALINDA, 

i BBA, Broker 
Tel. 416 231-5000 
FAX 416 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway
Realty Inc.

Prezidentė, turinti 16 metų 
patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. IVI8X 1B6

GATEWAY TO THE WORLD

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

'Some restrictions apply. Applicable airport taxes not included.



® LAISVOJE 11' HI II
BUS JAPONUOS AMBASADA

Japonija planuoja Vilniuje 
dar šiais finansiniais metais 
atidaryti savo ambasadą. Dabar 
Japonijos reikalams Lietuvoje at
stovauja Kopenhagoje gyvenantis 
ambasadorius Takaja Šatas.

VELYKINĖ DOVANA VARGŠAMS
Kaune veikia dvi pirtys - 

“Tikroji atgaiva” ir “Kauno 
undinė”. Tačiau ne visi kaunie
čiai turi pakankamai litų užsimo
kėti už jų teikiamas paslaugas. 
Abiejų pirčių darbuotojai, likus 
pusei savaitės iki Velykų, pa
kvietė nemokamai išsimaudyti 
prieš didžiąją šventę invalidus, 
daugiavaikes šeimas ir socialiai 
remtinus kitus kauniečius.

NAUJAS ARKIVYSKUPAS
Kardinolą Vincentą Slad

kevičių, pasitraukusį iš Kauno 
arkivyskupo pareigų, pakeitė lig 
šiol tik pagalbininku jose buvęs 
vysk. Sigitas Tamkevičius. Jis yra 
gimęs 1938 m. lapkričio 7 d. Aly
taus apskrities Gudonių kaime, 
kunigu įšventintas vysk. P. Ma
želio 1962 m. balandžio 23 d., 
dirbęs KGB persekiojamu vikaru 
Lietuvos parapijose, Vilkaviškio 
metalo dirbinių gamykloje, Prie
nų melioracijoje. Jam taipgi teko 
būti “Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikos” redaktoriumi, su 
kitais kunigais įsteigusiu Tikin
čiųjų teisėms ginti komitetą, ka
lintu sovietiniuose kalėjimuose ir 
tremtyje. Kauno naujojo arkiv. S. 
Tamkevičiaus įvesdinimas įvyko 
gegužės 19 d. Kauno arkikated
roje bazilikoje, pradėtas iškilmin
ga procesija. Kalbėjo apaštalinis 
nuncijus J. M. Garcia, kardinolas 
V. Sladkevičius ir padėkos žodį 
taręs naujasis Kauno arkiv. S, 
Tamkevičius. Svečių eilėse buvo 
evangelikų liuteronų vysk. J. Kal- 
vanas, Lietuvos prez. A. Brazaus
kas, opozicijos vadas Lietuvos 
seime V. Landsbergis.

PRO VINCUOS SUKAKTIS
Tą patį sekmadienį Kauno 

arkikatedroje bazilikoje buvo pa
minėta Lietuvos Katalikų Bend
rijos religinės provincijos septy
niasdešimtmečio sukaktis. Jai 
skirtas iškilmingas Mišias konce- 
lebravo visi Lietuvos vyskupai. 
Oficialioji minėjimo dalis įvyko 
Kauno kunigų seminarijos aktų 
salėje. Religinės provincijos sep
tyniasdešimtmečio minėjimą su
rengė Lietuvos vyskupų konfe
rencija ir Lietuvių katalikų moks
lo akademija. Minėjimui skirtas 
posėdis įvyko Kauno kunigų se
minarijos aktų salėje. Pranešimus 
skaitė: svečias iš Romos kun. 

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

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

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

Tel. ir FAX 905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

prof. Antanas Liuima, SJ - “Baž
nyčia kaip mistinio Kristaus 
Kūno išraiška”, kun. dr. Jonas 
Boruta, SJ - “Lietuvos bažnyti
nės provincijos kūrimosi istori
ja”, istorikė Genovaitė Gustaitė 
- “Palaimintasis Jurgis Matulai
tis - Lietuvos bažnytinės provin
cijos kūrėjas”, arkiv. Sigitas 
Tamkevičius - “Lietuvos bažnyti
nės provincijos dabartis ir ateitis”.

REFORMATŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvos reformacijos istori

jos ir kultūros draugijos antrasis 
suvažiavimas gegužės 11d. įvyko 
Vilniuje, Mokytojų namuose. Ši 
draugija buvo įsteigta pirmajame 
suvažiavime 1992 m. balandžio 
mėnesį. Dabar ji jau turi apie 
400 narių. Antrajame suvažiavi
me kalbėtojai nuolat pabrėžė tai
kius draugijos tikslus. “Lietuvos 
ryto” speciali korespondentė Ne
ringa Jonušaitė gegužės 13 d. lai
doje rašo: “Ir suvažiavimo dvasia 
buvo taiki - net apie problemas 
prelegentai kalbėdavo optimistiš
kai, tvirtindami, kad ne už kalnų 
geresni laikai ir viskas išsispręs. 
Draugija vienija protestantų šei
mų palikuonis ir tuos žmones, 
kurie domisi reformacijos idėjo
mis, todėl tarp jos narių daug 
mokslo ir meno žmonių. Kon
fesinė priklausomybė apskritai 
neturi reikšmės, nes draugijos 
veikla yra kultūrinio bei moksli
nio tiriamojo pobūdžio. Suvažia
vime buvo išklausyta draugijos 
pirmininko prof. S. Kregždės 
ataskaita. Kalbėjo Kauno ir Bir
žų skyrių atstovai. Draugijai vis 
dar nepavyksta įkurti skyrių Klai
pėdoje ir Kėdainiuose, kur yra 
didesnės protestantų bendruo
menės. Buvo perskaitytas Lietu
vos evangelikų liuteronų bažny
čios vadovo vysk. J. Kalvano laiš
kas suvažiavimui, kuriame vysku
pas, teigiamai vertindamas drau
gijos veiklą, ragina narius ‘neuž
sidaryti muziejuose ir tarp knygų, 
o kurti Bažnyčią gyvenime’...”

PRAEITIS IR ATEITIS
Suvažiavimo dalyviai Lietu

vos reformacijos istorijos ir kul
tūros draugijos pirmininku vėl iš
rinko prof. S. Kregždę. Refor
matų aikštėje prie Pylimo gatvės 
buvo atidengtas paminklinis ak
muo, kurio įrašas praneša: “Čia, 
buvusiose kapinėse, bus pastaty
tas paminklas XVI š. Lietuvos 
reformacijos pradininkams”. Re
formatai ypač didžiuojasi refor
macijos indėliu Lietuvos raštijon, 
kurį atnešė pirmąja lietuviška 
knyga laikomas M. Mažvydo 
“Katekizmas” (1547), D. Kleino 
“Gramatica Litvanica”, pirmoji 
lietuvių kalbos gramatika lotyniš
kai (1654), K. Donelaičio poema 
“Metai” (1818), L. G. Rėzos lie
tuvių liaudies dainynas “Dainos” 
(1825). Apie suvažiavime svarsty
tus Lietuvos reformacijos istori
jos ir kultūros draugijos ateities 
planus “Lietuvos ryto” korespon
dentė N. Jonušaitė rašo: “Drau
gija nuo pirmųjų įsikūrimo dienų 
leidžia knygų reprintus, naujus 
leidinius, teminius rinkinius, ska
tina ir remia reformacijos istori
jos ir kultūros mokslinius tyri
mus. Vilniuje steigiamas Refor
macijos muziejus, Klaipėdoje - 

Vakarų Lietuvos ir Prūsijos isto
rijos tyrimų centras. Kiti metai 
bus vadinami M. Mažvydo me
tais: bus minimos pirmosios lie
tuviškos knygos 450-osios meti
nės. Draugija jubiliejui ketina 
rimtai pasirengti. V. Kst.

Kun. JONAS STAŠKUS, Anapilio parapijos klebonas, 1996 m. gegužės 
26 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse, prie Kryžių kalnelio, pašventinęs Sault 
Ste. Marie, Ont. lietuvių pastatytą, hamiltoniečio L. Ulbino sukurtą 
koplytėlę. Šalia jo K. Slyžys ir K. Slyžienė - iš Sault Ste. Marie, Ont.

Apiplėšta “Dirva
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Gegužės 28 dienos pavakary 
įsijungiau televizijos aparatą, 
nes, beveik visą dieną atlikinė
jusi reikalus ir nebuvusi na
muose, norėjau stebėti vietines 
žinias. Ko nenukritau nuo kė
dės, kai ekrane pamačiau gerai 
pažįstamą “Vilties” draugijos 
pirmininką Algį Matulionį, sto
vintį kažkokiame šiukšlyne, 
nors patalpa man lyg ir pažįsta
ma, nes už jo pečių matėsi Vy
tis. Klausausi pranešėjo balso: 
“Nakties metu lietuviško laik
raščio “Dirva” patalpos buvo 
apiplėštos, išplėšti kompiuteriai 
ir kita aparatūra...” Po gan išsa
maus pranešimo bandžiau prisi
skambinti redakcijai, bet ilgą 
laiką telefonas buvo užimtas, tai 
pamaniau, kad gal ir telefoną iš
plėšė. Pagaliau prisiskambinau. 
Atsiliepė Algis Matulionis ir 
pasiūlė man atvykti. Ilgai ne
delsdama, sėdau į automobilį ir 
nuvažiavau į “Dirvą”. Kadangi 
nesiorientavau, kaip visa tai įvy
ko, tai stebėjausi, kad nei du
ryse, nei languose nemačiau jo
kių įsilaužimo pėdsakų, bet vi
duje neatpažinau man gerai pa
žįstamų patalpų. Visose trijose 
patalpose vietoj kompiuterių 
sienose tik tuščios skylės. Šoni
nėje patalpoje, kurioje dau
giausia laiko praleidžia “Dir
vos” redaktorius dr. Jonas Ja
saitis, man iki tol nematytos du
rys buvo išlaužtos, o prie jų sto
vėjusios sunkios dokumentų 
spintos stovėjo kiek pakrypu
sios ir tolokai nuo sienos. O aš 
net nežinojau, kad ten durų 
būta...

Dr. J. Jasaitis ir A. Matu

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus vardo mokyklos gegužinėje 1996 m. ge
gužės 11 d. Iš kairės: Audra Čerškutė, Aleksas Panavas, Gediminas 
Mickus ir mokytojas Matas Stanevičius Nuotr. O. Stanevičiūtės

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

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

Siuntėjas:............. .... 

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

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

Gavėjas:

lionis mane painformavo apie 
padarytą žalą. Buvo išplėšti visi 
keturi kompiuteriai su spausdi
nimo mašinėlėmis ir kitais prie
dais, taip pat fakso aparatas. 
Pasirodo, kad plėšikai į “Dirvą” 
įsiveržė per pastato savininko 
statybos įmonės patalpas, jose 
taip pat gerokai “pašeiminin
kavę” - iš savininko kabineto iš
plėšę fakso aparatą ir iš sandė
lio elektorinius statybos instru
mentus. Atrodo, kad jie pradėjo 
nuo sandėlio durų, jas pirma 
išlaužę, eidami paeiliui iš vienos 
patalpos į kitą. Daugiausia nu
kentėjo “Dirva”, kuriai padaryti 
nuostoliai virš 15,000 dolerių. 
A. Matulionio dėka “Dirvoje” 
jau yra naujas fakso aparatas, 
bet nėra jokių rašymo priemo
nių, išskyrus pieštukus... Kiek 
stebėjausi, radusi patalpą pasi
keitusią ir apytuštę, bet visai su
tvarkytą, kurioje išliko neliestas 
elektrinis kavinukas ir mažas 
šaldytuvas. Matyt, ne to plėši
kams reikėjo. "

Deugiau kaip 80 metų gyvuo
ja “Dirva”, kurios nepakirto net 
prieš kelis dešimtmečius ištikęs 
gaisras. Ir toliau ji nepraras sa
vo gyvastingumo, nes lietuviška 
spauda yra mūsų tautinės sąmo
nės ir išlikimo pagrindas bei pa
sididžiavimo ir informacijos šal
tinis. Reikia tikėtis, kad visame 
pasaulyje pasklidę “Dirvos” 
skaitytojai ir rėmėjai ateis jai į 
talką. Redaktorius dr. J. Jasai
tis, kieto būdo nepalaužiamos 
energijos asmuo, tvirtai tiki, kad 
niekas “Dirvos” išleidimo nesu
trukdys, nepaisant ją ištikusios 
nelaimės ir nepaprastai sunkių 
sąlygų. Tegyvuoja “Dirva”!

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

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

Sault Ste. Marie, Ont.
RŪPINTOJĖLIS-KRYŽIUS su 

dedikacija - “Atminimui mirusių ir 
gyvų mūsų tautiečių - Sault Ste. 
Marie lietuvių bendruomenė” pa
statytas 1996 m. gegužės 16 dieną 
Kryžių kalnelyje, Anapilyje, Šv. Jo
no lietuvių kapinėse, Mississaugoje, 
buvo pašventintas kapinių lankymo 
dieną gegužės 26. Pašventinimo 
apeigas atliko kun. Jonas Staškus, 
dalyvaujant grupei žmonių. Už mi
rusius sukalbėjo maldas. Apylinkės 
valdybos pirmininkui Vytautui Vai- 
nučiui negalėjus dalyvauti, jam at
stovavo Kazimieras Slyžys. Menišką 
Rūpintojėlį-Kryžių su dviem koply
tėlėmis sukūrė dievdirbys Liucius 
Ulbinas iš Hamiltono, paprašytas 
kun. Jono Staškaus. Jiems priklau
so didelė padėka. Didelis ačiū Liu
ciaus žmonai Idai už visokeriopą 
pagalbą bendradarbiaujant. Dabar 
raginu Sault Ste. Marie gyvenan
čius tautiečius nepraleisti progos, 
apsilankyti Anapilyke, pamatyti 
mūsų lietuvių bendruomenės prisi
minimą, maldai nuteikiantį kryžių. 
Tegu šis meniškas kūrinys puošia 
Kryžių kalnelį, primindamas mūsų 
senolių praeitį. Vyt. Vainutis

London, Ontario
A.a. LEONAS BUTKUS mirė 

1996 m. gegužės 20 d. Fort Lau
derdale, FL. Nuliūdime liko žmona 
Beatričė, brolis Jonas, seserys - 
Aleksandra ir Kleopą su šeimomis. 
Palaidotas Memorial Park kapi
nėse, Ft. Lauderdale. J.B.

Hamilton, Ontario
A. a. ISABEL YURGILAS 

(Cleveland, OH) atminimui užjaus
dami dukterį ir sūnų su šeimomis 
vietoj gėlių aukojo šalpai “Pagalba 
Lietuvos vaikams”: $50 - E. K. 
Gudinskai; $20 - F. M. Gudinskai.

ALDONA MIKALAUSKIENĖ 
savo gimtadienio proga gautą pini
ginę dovaną $50 paskyrė šalpai 
“Pagalba Lietuvos vaikams”. Už 
auką nuoširdžiai dėkojame. Kartu 
jungiamės ją sveikindami ir linkė
dami sveikatos bei ištvermės visuo
se darbuose. PLV komitetas

HAMILTONO “KOVAS’ pir
mavo Šiaurės Amerikos jaunučių 
krepšinio vržybose Toronte gegu
žės 25-26 d.d. Dalyvavo lietuvių 
sporto klubai iš JAV ir Kanados. 
Buvo žaidžiama aštuoniose am
žiaus grupėse. “Kovui” atstovavo 
80 jaunučių krepšininkų, visose am
žiaus grupėse. Iš 8-nių galimų vietų 
koviečiai iškovojo 6 pirmąsias ir 2 
antrąsias vietas. Komandų tre
neriai: V. Šeštokas, V. Stukas, R. 
Kybartas, J. Orvidas, Ed. Tirilis, R. 
Panavas, R. Antanaitis, K. Kal
vaitis, R. O’Grady (Vaitonytė).

Sporto klubas “Kovas” turi 
daugiau kaip 100 narių. Klubui va
dovauja energingas pirmininkas A. 
Šeštokas. Krepšininkai treniruojasi 
žiemos sezone nuomojamose sa
lėse, kas sudaro dideles išlaidas. 
Dėka kredito kooperatyvo “Talka” 
paramos ir jaunų lietuviškų šeimų 
sporto klubas išaugo į gausiausią 
Hamiltono organizaciją.

Sekančios varžybos - Š. Ameri
kos lietuvių 1. atletikos pirmenybės 
įvyks rugsėjo 7-8 d.d. Burlingtone, 
kuriose “Kovas” taip pat ruošiasi 
sėkimingai dalyvauti. A.G.

Vancouver, B.C.
MOTINOS DIENOS MINĖ

JIMAS įvyko gegužės 12 d., 2 v. p. 
p. Surrey Newton Community 
Center. Susirinko nemažai Vanku
verio ir apylinkių tautiečių, kurie 
laikosi tradicijos ir Motinos dieną 
švenčia su susikaupimu ir meile. 
KLB Vankuverio apylinkės pirm. 
B. Vileita atidarė minėjimą. Sugie
dojus Tautos himną, vienos minu
tės tyla pagerbtos mirusios moti
nos. Po to pirmininkas pakvietė 
Gražiną Majauskienę tarti žodį. Ji 
labai jautriai kalbėjo apie motinų 
meilę vaikams ir pasiaukojimą sa
vo tėvynei. Lietuvės motinos verkė 
ir kentėjo ne tiek dėl savęs, kiek 
dėl savo vaikų. Šiandien jų iš bai
siojo 50 metų laikotarpio nedaug 
beliko - tik kapai ir gražiausi jų 
prisiminimai. Kalbėtojos mintys ne 
vienam priminė laikus, kai mes bu
vome maži ir turėjome geriausias 
motinas visame pasaulyje. Pirmi
ninkas, padėkojęs G. Majauskie- 
nei, pradėjo meninę dalį, parody
damas savo sudarytą naujausią 
vaizdajuostę. Minėjimas baigtas p. 
Vileitienės paruošta kavute bei po
nių suneštais užkandžiais. Visi 
skirstėsi namo, jausdami savo mo
tinoms pagarbą ir padėką. P.B.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV LB Niujorko apygardos 
metinis suvažiavimas įvyko balan
džio 13, šeštadienį, Bruklyne, 
Kultūros židinyje. Veiklos statu
tas reikalauja, kad apygardos val
dyba apylinkių suvažiavimą su
šauktų bent vieną kartą per me
tus. Niujorko LB apygardos suva
žiavime dalyvavo penkių apylin
kių atstovai - Bushwick, Great 
Neck, Manhattan, Queens ir nau
jųjų ateivių iš Lietuvos “Versmė”. 
Susirinkimui vadovavo apygar
dos valdybos vicepirm. dr. Jonas 
Bilėnas, pakeitęs pirm. Laimą Ši- 
leikytę-Hood, išvykusią orauostin 
sutikti iš Čikagos alskrendančios 
JAV LB krašto valdybos pirm. dr. 
Reginos Narušienės. Jos susirin- 
kiman iš orauosčio atvyko gero
kai pavėlavusios. Krašto valdybos 
pirm. dr. R. Narušienė, neseniai 
viešėjusi Lietuvoje, pakartojo jau 
anksčiau spaudoje paskelbtus 
įspūdžius. Esą Lietuvai gresia pa
vojus iš Rytų. Apie 80% jos gy
ventojų negali išbristi iš skurdaus 
gyvenimo dėl per menko uždar
bio. Ji taipgi kalbėjo ir apie Išei
vių namus Vilniuje. Juos nemoka
mai siūlo Vilniaus savivaldybė 
išeivijos atstovams. Jie betgi patys 
turėtų juos įsirengti.

Australija
Metinis Sidnio ramovėm) su

sirinkimas buvo sušauktas Lietu
vių namuose gegužės 12 d. Ra- 
movėnų Sidnio skyriaus valdybos 
pirm. Antanas Vincevičius susi
kaupimo minute paprašė prisi
minti ir pagerbti pastarųjų dvejų 
kadencijos metų laikotarpyje mi
rusius aštuonis ramovėnus - 
Praną Žitkauską, Aleksą Jasaitį, 
Vladą Račkauską, Izidorių Jo
naitį, Joną Sadauską, Mykolą 
Zakarą, Viktorą Kazlauską ir 
Praną Sakalauską. Ramovėnai 
sensta, miršta, likusiųjų veikla 
silpnėja. Susirinkime buvo pada
ryti veiklos ir finansinių reikalų 
pranešimai. Ramovėnų centro 
valdybai Čikagoje yra iškilusi ten 
sutelktos ramovėnų skyrių mu
ziejinės bei archyvinės medžiagos 
išsaugojimo problema. Netgi kilo 
klausimas ar ta medžiaga nega
lėtų susidomėti Vytauto Didžiojo 
karo muziejus Kaune. Naujon 
Sidnio ramovėnų valdybon buvo 
išrinkti ir ją sudarė pirm. An
tanas Vinevičius, sveikstantis vi
cepirm. Vincas Kondrackas, 
sekr. Antanas Kramilius, ižd. 
Vladas Šneideris ir renginių va
dovas Juozas Makūnas.

Karaliaučiaus kraštas
Tilžė, pavadinta Sovietsku, 

ieško artimesnių ryšių su Tau
rage. Pasitarimuose dalyvavo su- 
sovetskintos Tilžės burmistras V. 
Lisovas, turintis kelias įmones, 
kurių gaminiai nėra praradę pa
klausos. Tai daugiausia yra po
pieriaus gamyklos, siuvyklos, ko
jinių fabrikai. V. Lisovinui atro
do, kad reikia keistis prekybos 
rinkomis. Jis jas turi sutartimis 
užsitikrintas Olandijoje ir Rusi
joje. Jos betgi sunkiai pasiekia
mos. Maisto gaminiai Karaliau
čiaus krašte vidutiniškai 40% 
brangesni nei Lietuvoje. Taura

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT LIETUVIŲ KREDITO
1 /VluIVčA. KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.... ....3.50% Asmenines nuo.............8.00%
santaupas............................. ....3.00% nekiln. turto 1 m............6.50%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ....2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................. ....3.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius............... ....3.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.............. ....4.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.............. ....5.25% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.............. ....5.75% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius.............. ....6.00% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius.............. ....6.50% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable).............................. ....3.00% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind.................................. ....4.25% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind.................................. ....5.25% valdžios iki $60,000
3 m. ind.................................. ....5.75% sumos draudimu
4 m. ind.................................. ....6.00%
5 m. ind.................................. ....6.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje”

gės įmonės juos galėtų ekspor
tuoti į Karaliaučiaus krašto mies
tus, ypač Tilžę. Statybininkai iš 
Lietuvos mielai samdomi Kara
liaučiaus krašte. Jie ten jau yra 
spėję pasižymėti kaip darbštūs ir 
geri statybos specialistai.

Lenkija
Balio Sruogos šimtosios gi

mimo metinės gegužės 20 d. bu
vo paminėtos Varšuvoje, Lenki
jos PEN rašytojų klube. Minė
jimas, surengtas Lietuvos amba
sados iniciatyva, buvo pradėtas 
poeto K. Platelio tartais žodžiais. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos am
basadorius A. Velionis, genera
linis Lietuvos konsulas Varšuvoje 
Š. Adomavičius, Lietuvos knygų 
leidėjų draugijos pirm. V. Akelis, 
Varšuvos lenkų visuomenės at
stovai ir ten gyvenantys lietuviai. 
PEN klubo pirm. A. Międzyžec- 
kis Balį Smogą pavadino lietuvių 
literatūros milžinu, dalį savo gy
venimo tragiškai susiejusiu su 
Lenkijos žeme. Jis priminė, kad 
B. Smogą vokiečių buvo uždą ly
tas Štuthofo koncentracijos sto
vykloje. Savo įspūdžius yra para
šęs knygoje “Dievų miškas”. Ta 
knyga buvo išversta į lenkų kalbą 
ir išleista 1958 m. Jos ištraukas 
skaitė aktorius A. Szczepkowskis. 
Pranešimą apie B. Smogos kūry
bą ir gyvenimą skaitė Vilniaus 
universiteto polonistikos kated
ros vedėjas A. Kalėda. Daug su 
Lenkija susijusių B. Smogos gy
venimo faktų pateikė Poznanės 
A. Mickevičiaus universiteto li
tuanistikos skyriaus prof. M. Jac- 
kiewiezius. Gražus vakaras tur
būt paskatins lenkus neužmiršti 
ir kitų Lietuvos rašytojų sukak
čių.

Šeini) miesto tarybos po
sėdyje gegužės 18 d. buvo kalbėta 
apie Vysk. A. Baranausko pa
minklą. Posėdyje dalyvavo žymu
sis skulptorius prof. G. Jokūbo- 
nis, architektas prof. V. Čeka
nauskas, Lietuvos konsulas V. 
Povilionis, lietuviškųjų visuome
ninių organizacijų vadovai bei 
atstovai, vaivadijos ir rajono ar
chitektai, Seinų burmistras A. 
Grygucis, miesto tarybos nariai. 
Vysk. A. Baranausko paminklui 
aukštuosiuose Lenkijos sluoks
niuose yra gautas platus pritari
mas. Trūksta tik Seinų savival
dybės sutikimo. Dabar buvo gau
tas pažadas išrinkti vietą šiam 
paminklui. Miesto savivaldybė 
įsipareigojo peržiūrėti gautus pa
siūlymus.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428



“Kančių kalnelis”
Kovotojui ir išeiviui a. a. Aleksandrui Žemaičiui atminti

Prabangiai išleista albumi- 
nio formato knyga, dailininko 
Ant. Rimnato Šakalio įmantriai 
išpuoštu viršeliu - religinėmis ir 
patriotinėmis emblemomis; ant
rame viršelyje - A. ir dr. M. Že
maičių nuotrauka. Knygoje aps
tu geros poezijos (Brazdžionio, 
Miškinio ir kt.) bei didžiųjų me
nininkų reprodukcijų. Ir nema
žai nuotraukų iš šeimos albu
mo. Rašytinės knygos dalies au
torė Marija Žemaitienė sako:

“Šią knygą, nupintą iš 
skausmo gijų, skiriu savo velio
nio vyro Aleksandro Žemaičio 
atminimui ir visiems patrio
tams, žuvusiems kovoje už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę.” Iš tikro, tai velionies brolis 
Jonas Žemaitis-Maumedis, žu
vęs partizaninėje kovoje; pats 
Aleksandras Žemaitis buvęs 
ilgokai komunistų kalėjimuose, 
bet prieš antrąją okupaciją pasi
traukęs į Vakarus, Amerikoje 
prasigyvenęs, nostalgijos šau
kiamas, su žmona pakartotinai 
keliavo į gimtinę. Lietuvoje bu
vęs net 13-ka kartų; sujaudintas 
pastatydino prie Utenos Kančių 
kalnelyje gražią koplyčią ir mirė 
nuo širdies smūgio 1993 m., 
koplyčios pašventinimo metu. 
Prasminga, kad ir netikėta, 
skaudi mirtis.

Našlė dr. Marija Žemaitie
nė, leidėja ir autorė, nors medi
kė, bet žymu, kad turi savy jaut
rių poetinių minčių ir gerą ap- 
sakytojos-rašytojos nuovoką. 
Jos jautri širdis čia atskleidžia 
abiejų Žemaičių gilias religines, 
moralines bei tautines sielų ver
tybes bei jų dosnų labdaringu-

Retų atodangų šiupinys (5)
V. A. JONYNAS

Jeigu būtų Lietuvos princas...
Pirmą kartą apie Izio dar

bus ir kelius teko išgirsti prieš 
12 metų, kai nelauktai aptikau 
to Marijampolės žydo Israelio 
Bidermano autobiografiją itin 
pagavioj knygoj apie atsibastė- 
lių Paryžiun vargus: Lise Bloch- 
Morhange et David Alper, 
ARTISTE ET METEQUE A 
PARIS. Paris, Ed. Buchet/ 
Chastel 1980.

Tas tekstas mane tiek su
jaudino, kad nupyliau visą 
straipsnį “Draugui” 1984 m. 
Aiškiai be reikalo, nes Izio pa
vardė neatsirado nei mūsų en
ciklopedijoje, nei paskutinėje 
“tarybinėje”, išėjusioje Lietu
voje.

Kaip bebūtų, dabar skaitau 
Nobelio premijos laureato Elie 
Wiesel atsiminimų knygoj 
(”Tous les fleuves vont a la mer. 
Paris, Seuil, 1994) tokią pastrai
pą, vėl grąžinančią atmintin Izį:

“Jei būtų toks dalykas, kaip 
Lietuvos princas, tai juo būtų 
IZIS, tas išskirtino iškilumo fo
tografas, kupinas įkvėpimo ir 
intymus J. Prevert’o ir A. Mal- 
raux bičiulis. Nicolas - poetas ir 
mano draugas dar iš Versalio ir 
AMBLOY dienų, yra padėjęs 
jam sudaigstyti tekstus albumui 
apie Izraelį. Tai tikras šedevras. 
Su manimi jis šnekėdavo 
yiddish. Netgi jo šypsena buvo 
kažkaip yiddish”.

Šiame tekste sentimentalu
mas liejasi per kraštus, bet visu
moje Elie Wiesel’io susižavėji
mas Iziu suprantamas ir pateisi

MARI.IA BAREIKAITĖ-REMIE- 
NĖ, 1996 m. balandžio 27 d. per 
Šv. Tėvo atstovą JAV-se Vašing
tone gavusi popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II medalį “Pro Ecclesia et 
Pontifice”. Šis medalis iškelia 
Marijos Reinienės nuopelnus ir 
jos krikščioniškos veiklos įverti
nimą Amerikoje. Ji sumaniai ir 
ištvermingai vadovauja daugeliui 
katalikiškų-lietuviškų organi
zacijų

mą. Taip pat ji išreiškia savo 
mirusiam vyrui didelę pagarbą 
ir meilę.

Knygos literatūrinei koky
bei reikėtų suglaudinti pagrin
dines mintis, išvengti pasikarto
jimų. Šiaip jau turinys įvairus: 
prie liūdnos ir tragiškos pasku
tinės Aleksandro kelionės į 
gimtinę dar plačiai minimas jo 
brolis partizanas Jonas ir kiti 
Aukštaitijos laisvės kovotojai, 
taip pat Sv. Tėvo kelionė Kryžių 
žemėje. Jautriai įpinama draugų 
ir bičiulių laiškų nuotrupos že
maičiams, spaudos atsiliepimai 
apie koplyčią visų partizanų at
minimui...

Autorė jautriai pasakoja ir 
apie jos su Aleksandru kelio
nes; tarp jų vaizdų ypač įdomus 
“Nutrūkusių stygų skambėji
mas”, kurį ji palygina su vyro 
mirtimi. Knygoje daug tautinio 
prasmingumo, žmogaus gyveni
mo trapumo ir... poetiškumo. 
Tai suprantama: autorei buvo 
susikaupę daug skausmo. Rei
kia stebėtis, kad ji sugebėjo vy
ro ir savo prasmingą gyvenimą 
bei jausmingas keliones tarp 
Amerikos ir gimtinės aprašyti, 
pajėgė šią gražią memorialinę 
knygą išleisti. Pati, kaip ji pasi
sako, buvusi Žemaitijos dukra, 
parodė didelę meilę bei pagar
bą Aukštaitijos partizanams ir 
visai gražiai rytų Aukštaitijai, iš 
kurios buvo kilęs jos vyras 
Aleksandras.

Marija Žemaitienė, KANČIŲ 
KALNELIS. Vilnius-Niujorkas. 
Spausdino “Spindulio" spaus
tuvė (Gedimino 10, Kaunas), 
1995 m. Dailininkas - Antanas 
Rimantas Šakalys. A.R.

namas. Kaip menininkas Izis 
yra neeilinis fotografas. Puikus 
yra jo leidinys apie Mare Cha- 
gall’į. Šiltai, paprastai, neišpūs- 
tai aprašyta jo gyvenimo odisė
ja. Bent man šis tekstas pirmas 
pravėrė uždangą j visai nepažįs
tamą, uždarą ir skurdų Lietuvos 
žydų pasaulį. Poetiškos, jaudi
nančios yra jo nuotraukos iš Pa
ryžiaus priemiesčių, tarytumei 
Izis būtų beviltiškai ieškojęs 
prarastojo vaikystės pasaulio.

Kaip tik todėl, kad to pa
saulio gedi Elie Wiesel’is, savai
me galėjo tarp jų užsimegzti la
bai artimi santykiai. Bet tai ne
duoda teisės priskirti mums 
princus ar šventuosius. Juo la
biau, kad juo turėtume savą 
pretendentą.

Keista, bet Wiesel’is pra
šauna pro šalį jau kalbėdamas 
apie “yiddish” šypseną, nors il
gą laiką tų dalykų nežinojom. 
Lietuvoje gyvendami mes ne tik 
nesuvokėm uždaro žydų pasau
lio savitumo ir spalvingumo, bet 
ir net nežinojom, kad Lietuvos 
žydai, vadinamieji “litvakai”, 
skiriasi nuo Lenkijos ar kokios 
Galicijos žydų. Pats Wiesel’is 
kitoje vietoje pripažįsta, kad 
Lenkijos žydų kalba skirias nuo 
lietuviškojo “yiddish” ir kad in
telektualų kalba nepanaši į ker- 
mošininkų ar miškakirčių kalbą. 
Kiekvienu atveju atrodo, kad 
“litvakai” buvo linkę didžiuotis 
savo genties gyvenama vieta 
(Bernardas Berensonas, Lifši- 
cas ir kt.).

Kai Elie Wiesel’is džiūgauja 
galėjęs pasišnekučiuoti su Iziu, 
tie jo jausmai visai suprantami. 
Nūdieniam technologijos pa
saulyje visom mažom kalbom, 
įskaitant ir žydų, gresia pavojus 
išnykti. “Šešėlinė jų valstybė - 
be kariuomenės, pašto ženklų ir 
uniformuotų asmenų” - seniai 
išnykusi. Tas pasaulis tiek gy
vas, kiek jis meniškai išreikštas 
rašytojų kūryboje. Ir todėl titulą 
“jei yra toks dalykas, kaip Lie
tuvos princas” tektų priskirti ne 
kam kitam, o Gregorijui Kano
vičiui, autoriui - “Žvakių vėjy
je”, “Ir nėra vergams rojaus”, 
“Ožiuko už pora skatikų” ir 
“Nepamiršk mirties”.

Savo nuostabiai sodria ir 
brandžia proza G. Kanovičius 
yra atvėręs lietuviui skaitytojui 
vaizdą į plačią, spalvingą žydų 
gyvenimo Lietuvoje panoramą. 
Atodangos prasme Kanovičiaus 
atvejis dar fantastiškesnis. Jis 
rašo rusų kalba, bet turi stebuk
ladarį vertėją Feliksą Vaitiekū
ną, kurio paslaugų dėka Kano
vičiaus kūryba įsrūva natūraliai 
į mūsų prozos tėkmę, praturtin
dama ją, kaip reta.

Žymaus XIX šimtmečio lituanisto JONO JUŠKOS paminklas Rusijos Kazanėje 1990 m. buvo išmontuotas ir 
perkeltas j Lietuvą. Paminklo įrašas” “Jonas Juškeviče, Rašytojas iš Lietuvos” Nuotr. H. Paulausko

“Mano gyvenimo takais”
Kaip Žemaitijos kaimo piemenukas tapo monsinjoru Kalifornijoje?

IGNAS MEDŽIUKAS
Kaip jau pats pavadinimas 

sako, knyga yra autobiografinė 
apybraiža. Autorius, mons. Jo
nas Kučingis, gimęs 1908 m. 
gruodžio 23 d. gausioje 10 vaikų 
šeimoje Žemaitijos kaime - 
Šnypšliuose. Buvęs silpnas kū
dikis, todėl skubėta jį pakrikš
tyti. Ir ankstyvos vaikystės die
nos nepasižymėjo sveikata. Sun
kus plaučių uždegimas labai nu
silpnino, prisidėjo ilgai negyjan
ti kojos žaizda.

Pradžios mokyklą pradėjo 
lankyti būdamas 12 metų. Atėjo 
į mokyklą nemokėdamas nei 
skaityti, nei rašyti, todėl buvo 
paskirtas “žioplių klasėn”. Ta
čiau ambicija neleido joje ilgai 
būti - stengėsi gerai mokytis ir 
tuojau ėmė reikštis gabumai. Į 
mokyklą tekdavo vaikščioti kas
dien 5 km ir tiek pat atgal į na
mus. Tapo geru mokiniu.

Baigęs pradžios mokyklos 
du skyrius, ėmė galvoti kaip 
siekti aukštesnio mokslo, nes 
reikėjo ganyti gyvulius. Pasisko
linęs knygas, ėmė ruoštis gany
damas egzaminams į progimna
ziją. Atėjus egzaminų dienai, 
palikęs bandą kitam piemeniui, 
išėjo slapta į Švėkšną laikyti eg
zaminų. Egzaminus į I klasę iš
laikė. Iš džiaugsmo, nusipirkęs 
uniforminę progimnazijos ke
purę už paskolintus iš sesers pi
nigus, laimingas grįžo namo. 
Bet namuose buvo rūsti nuotai
ka, nes jo draugas buvo praga
nęs gyvulius.

Rudenį prasidėjus mokslo 
metams, vėl reikėjo vaikščioti į 
progimnaziją 5 km ir tiek pat 
atgal į namus, nes nuomoti 
kambarį mieste tėvai nebuvo 
pajėgūs. Taip ir baigė progim
naziją, o toliau nebuvo galimy
bės mokslo siekti. Todėl apsi
sprendė stoti į saleziečius ir iš
vyko į Italiją. Ten labai kankino 
namų ilgesys. Sužinojęs kad 
prel. J. Maciejauskas parsivežė 
iš Amerikos 3 stipendijas sto
jantiems kandidatams į Telšių 
kunigų seminariją, sugrįžo į na
mus. Gavęs K. Nedvaraitės sti
pendiją, atvežtą prel. J. Macie-

LAISVĖ
Po Kryžiumi suklupus Tu meldiesi, 
Balta skarelė regis iš toli - 
Amžius Tu kraujo ašaroj žydėsi 
Ir skausmo gėlą Tu paslėpt gali.
Giliai krūtinėj, MOTINA Šventoji, 
Septynis kalavijus, kaip tada...
Žaizdos apgiję, bet randus nešioji, - 
Jie amžini - nedyla niekada...
Dar žemė šiurpsta nuo trankių perkūnų, 
Sapnuos dejonės girdisi tyloj...
Birželis Tau tikra “kančių karūna", 
Liks atminimų smilkiniuos giliai...
Regiu, kaip kaulų žvakės dar rusena, 
Liepsnoja Tavo meilės ugnele, 
Aš noriu graudžią ašarą, nors vieną, 
Paimt ir atnašaut savam delne.
Kaip šventą perlą VIEŠPAČIUI aukštybių 
Už žemės, brolių nuodėmes baisias...
Žinoki, DIEVO Meilė juk beribė, 
Jojo ranka sunaikins jas visas...
Pabusk, sūnau, sesuo, akis pramerki, 
Išgirsk kaip rauda LAISVĖ LIETUVOS... 
Suklupk su Ja prie Kryžiaus - išsiverki, 
Iš kraujo klano kilus - Ji gyvuos!..
Sofija Šviesaitė, Mažeikiai

Prelatas JONAS KUČINGIS, 
leidinio “Mano gyvenimo takais” 
autorius

jausko ir sulaukęs teigiamo at
sakymo iš seminarijos, išvyko į 
Telšius.

Baigęs šią seminariją, 1937 
m. birželio 6 d. buvo įšventintas 
kunigu ir paskirtas Šilalės gim
nazijos kapelionu ir parapijos 
vikaru. 1938 m. išvyko į Italiją 
studijuoti Milano Jėzaus Širdies 
universitete. Atostogų grįžo į 
Lietuvą. Kilo karas. Kun. Jonas 
buvo paskirtas II pėst. pulko 
antrojo bataliono ir Telšių ama
tų mokyklos kapelionu.

1940 m. birželio 15 d. pra
sidėjo Lietuvos okupacija. Ko
munistinė valdžia atleido jį iš 
pareigų. Vyskupas paskyrė jį vi
karu į Varnius, o vėliau į kitas 
parapijas. Čia jam teko pergy
venti komunistų šantažą, reika
laujantį, kad pasirašytų pasiža
dėjimą bendradarbiauti su jais 
ir šnipinėtų. Pajėgė atsispirti, 
bet išgyveno didelę nervų įtampą.

Kyla karas. Pasitraukdami 
bolševikai nužudė 73 Telšių ka
lėjimo kalinius. Kyla viltis atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę. 
Vėl nemalonūs išgyvenimai - 
nacių vykdomos žydų žudynės, 

kuriems padėti negalėjo. Pa
skirtas Telšių gimnazijos kape
lionu. Mokiniams įsteigė val
gyklą. Vokiečiai ėmė telkti vy
resnių klasių mokinius į kariuo
menę, žadėdami, kad bus išduo
ti gimnazijos baigimo atestatai 
be egzaminų. Susidūrė su Ges
tapo, nes kažkas įskundė, jog 
atkalbinėjęs mokinius nestoti j 
kariuomenę. Pasiteisino, kad 
pataręs atsiklausti tėvų prieš 
darant sprendimą. Ir taip buvo 
paliktas rmybėje.

Vėl ėmė artėti bolševikų 
tankai. Pažinęs bolševikų “tei
singumą” ir tvarką, nusprendė 
vykti į Vakarus. Su mase pabė
gėlių per didelius vargus pasi
traukė į Vokietiją. Paskiriamas 
Nagestadto klebonu. Pavyksta 
susisiekti su prel. J. Maciejaus- 
ku Kalifornijoje, per kurį gavo 
Los Angeles arkivyskupo kvieti
mą. Išvyko į JAV karišku laivu , 
kaip “non quota” emigrantas.

Los Angeles laukė kun. J. 
Kučingio didelė misija. Prel. J. 
Maciejauskas mirė 1947.05.12. 
(Jo kūnas po 47 m. pervežtas ir 
perlaidotas Švėkšnoje). Paskir
tas administratorium ir vėliau 
klebonu, kun. J. Kučingis nenu
ilsdamas stengėsi, kad parapija 
stiprėtų. Buvo pastatyta nauja 
šventovė, senoji pritaikinta sa
lei, kurioje vyksta įvairūs kultū
riniai parengimai. Įsigyta erdvi 
klebonija. Pastatyta nauja mo
kykla, kurios klasėmis naudojasi 
šeštadieniais lituanistinė mo
kykla. Kun. J. Kučingis ją buvo 
įsteigęs 1949 m. Buvusi kleboni
ja pavesta seselėms, kurios mo
kytojavo parapijos mokykloje. 
Deja, jos prieš keletą metų iš 
Los Angeles buvo atšauktos.

Kas apsilanko Los Angeles 
mieste, būtinai aplanko Šv. Ka
zimiero parapiją. Labai nustem
ba, kai sužino, kad per tokį 
trumpą laiką parapija išaugo ir 
tapo ne tik religiniu, bet ir tau- 
tiniu-kultūriniu centru. 1965 m. 
popiežius Paulius VI kun. J. 
Kučingį pakėlė į monsinjorus 
“Right Reverend Monsignor” 
titulu. Sulaukęs 75 m. amžiaus, 
prel. J. Kučingis perdavė su
tvarkytą parapiją naujam kle
bonui kun. dr. A. Olšauskui, ku
ris ilgą laiką čia buvo asistentu.

Savo atsiminimų knygoje 
prel. J. Kučingis sumini visus 
savo buvusius pagalbininkus, vi
karus. Trumpai išvardija vei
kiančias organizacijas ir jos vei
kėjus, žymesnius žmones, gyve
nusius ar tebegyvenančius Los 
Angeles ir turinčius ryšius su 
Šv. Kazimiero parapija. Išvardi
ja šventes bei iškilmes su žy
miaisiais jose dalyvavusiais sve
čiais ar meninių programų atli
kėjais.

Knygos užsklandoje jis pa
teikia dešimt įsakymų iš savo 
pasakyto pamokslo 1985 m. 
rugsėjo 8 d. Šv. Kazimiero šven
tovėje Tautos šventės minėjimo 
proga. Sekant Dekalogą, ragina 
Lietuvą mylėti kaip vienintelę 
tėvynę, jai visaip padėti ir neda
ryti gėdos.

Jonas Kučinskas-Kučingis, 
MANO GYVENIMO TA
KAIS. Los Angeles, 1996 
m. 186 psl.

• Kai mirštame, turime savo 
delne tik tai, ką atidavėme kitiems.

(Peter Maurin)
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Sol. Aldona Stenipužicnė, 

mezzo-sopranas, atlikusi Moti
nos vaidmenį Kazio Viktoro Ba
naičio operos “Jūratė ir Kastytis” 
spektaklyje Čikagoje, nuo 1988 
m. dėsto dainavimą JAV Klivlan- 
do muzikos mokykloje ir vado
vauja “Tėvynės garsų” radijo 
lietuviškoms programoms.

Prof. Algirdas Landsbergis, 
niujorkietis dramaturgas, Niujor
ko valstijos Long Island bibliote
kose skaitė paskaitas “Komedi
jos pasaulis - nuo Aristofano iki 
Seinfeldo” ir “Markas Zingeris - 
Kauno poetas”. F. Dostojevskio 
motyvais parašytą A. Landsber
gio pjesę “Idioto pasaka” mažo
joje Juozo Miltinio dramos teat
ro salėje panevėžiečiams pastatė 
rež. Saulius Varnas su scenogra
fiją spektakliui sukūrusią dail. 
Irina Nirod. Vaidino aktoriai V. 
Fijalkauskas, R. Zimblis, L. 
Kondrotaitė, E. Koriznaitė ir A. 
Keleris.

Kun. Stasys Yla, miręs 1983 
m. kovo 24 d. Čikagoje, palaido
tas Putname, Conn., savo gilius 
pėdsakus išeivijoje paliko parašy
tomis bei išleistomis knygomis ir 
ideologiniu darbu su jaunimu. 
Jaunuoliam skirti velionies raštai 
dabar labai reikalingi ateitinin
kams Lietuvoje. Tad Ateitininkų 
federacijos fondas išeivijoje pra
dėjo telkti lėšas išleisti tokiem jo 
raštam, kaip “Ateitininkų vado
vas”, “Moderni mergaitė”, “Lais
vės problema”, “Dabarties žmo
gus”, “Siauroji ir pilnutinė kata
likybė”. Aukų čekius prašoma ra
šyti ir siųsti Ateitis Federation 
Fund iždininkei šiuo adresu: Al
dona Juozevičius, 9650 So. Ko- 
mensky Ave., Oak Lawn, IL 
60453-3322, pažymint, kad jie yra 
skirti kun. St. Ylos raštams leisti.

Australijoje gyvenanti dr. 
Genovaitė Kazokienė, minėdama 
M. K. Čiurlionio šimtas dvide
šimtąjį gimtadienį 1995 m. rugsė
jo 22 d., įsteigė savo vardo vaiz
duojamojo meno fondą Lietuvo
je gyvenantiems dailininkams. 
Fondą globoja Australijos lietu
vių fondas, iš jos gavęs šiam 
tikslui įneštų 20.000 australiškų 
dolerių. Šio įnašo palūkanos kas
met bus skiriamos premijoms už 
du geriausius Lietuvos dailininkų 
darbus lietuviškomis temomis. 
Viena premija bus paskirta už ta
pybos ar grafikos kūrinį, kita - už 
skulptūrą ar keramiką. Skulp
tūros premija gali būti įvertintas 
ir maketinis darbo projektas. Abi 
metines premijas paskirs Lietu
vos kultūros ministerijos sudary
ta trijų menotyrininkų komisija.

Trisdešimt šeštoji žurnalo 
“Laiškai lietuviams” rašinių 
konkurso šventė Čikagoj gegužės 
5 d. įvyko Jaunimo centro didžio
joj salėj. Gausius “Laiškų lietu
viams” rėmėjus pasveikino red. 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Premijas 
tradiciniam rašinių konkursui pa
rūpino mecenatai Bronius ir Jad
vyga Jankauskai, dr. Birutė Ka- 
sakaitienė, Aleksas Lauraitis,, 
Vaclovas ir Margarita Momkai, 
Barbora Morkūnienė, prel. dr. 
Juozas Prunskis, Vanda Pruns
kienė, Marija Ročkuvienė ir Ste
fanija Rudokienė. Šiemetiniame 
konkurse rašinių temoms buvo 
pasiūlyti septyni artimo meilės 
darbai kūnui - 1. alkstantį paval
gydinti, 2. trokštantį pagirdyti, 3. 
nuogą apdengti, 4. keleivį į na
mus priimti, 5. kalinį ir belaisvį 
išvaduoti, 6. ligonį aplankyti, 7. 
numiruį palaidoti ir septyni arti
mo meilės darbai sielai - 1. ne
mokantį pamokyti, 2. abejojan
čiam patarti, 3. nuliūdusį pa
guosti, 4. pikta darantį sudrausti, 
5. įžeidimus atleisti, 6. nuoskau
das nukęsti, 7. melstis už gyvus ir 
mirusius. Šiemetinis konkursas 
turėjo 77 dalyvius: 50 suaugusių
jų ir 27 jaunimo grupėse. Ver
tintojų komisijos pirm. Juozas 
Masilionis, sekr. Aldona Jurkutė, 
nariai Kęstutis Gedmantas, Al
dona Šmulkštienė premijavo 20 
straipsnių autorius. Konkurso 
laureatais tapo penki vyrai ir 
penkiolika moterų. Visi buvo iš 
Lietuvos, išskyrus dvi moteris. 
Visai vakaro programai vadova
vo Marytė Utz. Koncertinę lietu
viškų dainų dalį atliko “Daina
vos” ansamblis, diriguojamas va
dovo Dariaus Polikaičio, su da
lyvaujančiais akompaniatoriumi 
Ričardu Šoku ir sol. Audriumi 
Polikaičiu. Šventė baigta dalyvių 
vakariene. Visų laureatų vardu 
padėkos žodį tarė gyventi Lietu
von grįžtanti Indrė Bartašiūnienė.

Ignalinos miesto kultūros 
namai surengė mėgėjiškų teatrų 
šventę. Jai buvo pasirinktas ko
medijos žanras rūpesčių prislėg
tai kasdienei žmogaus buičiai 
praskaidrinti. Ignalinos kultūros 
namų teatras suvaidino J. Zi- 
danavičiaus pjesę “Moterims ne- 
išsimeluosi” (rež. J. Narbutaitie- 
nė), Ukmergės “Šešiasdešimt tri
jų kėdžių” liaudies teatras - L. 
Didžiulienės-Zmonos komediją 
“Paskubėjo” (rež. Vytautas Čes- 
naitis), Skapiškio kultūros namų 
teatras - P. Pundzevičiaus-Pet- 
liuko “Velnias, ne boba” (rež. 
Vita Bačanskienė).

Lietuvos rašytojų klube Vil
niuje buvo sutikta dviejų buvusių 
Sibiro tremtinių knyga. Ji yra 
žurnalisto Jurgio Usinavičiaus 
romanas “Išskridusios bitės”. Jo 
bendraaautoriumi būtų galima 
vadinti taip pat iš tremties sugrį
žusį fotomenininką ir dailininką 
Rimantą Dichavičių, “Išskridusių 
bičių” romaną papildžiusį ilius
tracijomis. Su šia įdomia knyga 
sutiktuvių dalyvius supažindino 
rašytojas Jonas Mikelinskas. Ge
gužės 3 d. susipažinimas su J. 
Usinavičiaus “Išskridusiomis bi
tėmis” įvyko jo gimtajame Ska
piškyje.

Šilutės savivaldybės viešoji 
F. Bajoraičio biblioteka, laikraš
čio “Pamarys” redakcija, Šilutės 
muziejus bei savivaldybės kultū
ros ir švietimo skyrius buvo pa
skelbę Šilutės miesto, rajono ir 
pamario krašto atvirukų konkur
są. Jin įsijungti buvo pakviesti ne 
tik Lietuvos, bet ir užsienio daili
ninkai. Konkurso rengėjai sulau
kė apie 300 darbų, įvairia tech
nika atskleidžiančių Šilutės ar
chitektūrą, gamtą, žmones ir pa
mario spalvas. Mažosios grafikos 
kūrinių dailininkai atsiuntė iš 
JAV, Argentinos, Belgijos, Bra
zilijos, Urugvajaus, Latvijos, Ka
nados ir Vokietijos. Konkurso 
vertintojų komisija iš šešiolikos 
atsiųstų atvirukų geriausiais pri
pažino tris, sukurtus vilnietės 
dail. Ievos Labutytės. Antroji 
premija buvo paskirta Vokietijo
je gyvenančiam Archibaldui Ba- 
joratui, išeiviui iš Šilutės. Kon
kurso prizininkėmis buvo pripa
žintos šilutiškė Lijana Lamsody- 
tė, šiaulietė Reda Uogintienė, 
klaipėdietė Ona Šimaitytė-Rač- 
kauskienė ir palangiškė Sigita 
Kišonaitė-Auželienė. Nemažai 
atvirukų buvo sukurta vokiečių 
rašytojui Hermannui Sucder- 
mannui (1857-1928), gimusiam 
Maceikiuose prie Šilutės, rašiu
siam lietuviškomis temomis. 
Konkursiniuose atvirukuose ne
buvo užmiršti ir Vilkyškių, Še- 
reikalaukio kaimai. Vienas kon
kurso dalyvis Šilutės šventėje bus 
apdovanotas Vokietijoje gyve
nančio buvusio šilutiškio Horsto 
Kubutaičio vardiniu 200 DM 
prizu.

Prof. Eugenija Šimkūnaitė, 
farmacininkė, biochemijos dakta
rė, dirbusi Vilniaus universitete, 
Biologijos ir vaistingųjų augalų 
institutuose, mirė šią žiemą, ne
spėjusi sulaukti pavasario. Velio
nė pagarbiai buvo vadinama Lie
tuvos žiniuone ir Tauragnų ra
gana. Mat Tauragnai buvo jos tė
viškė, kurioje vaikystės metais iš
moko kalbėti su žolelėmis, vais
tažolėmis ir šnypščiančiomis gy
vatėmis. Leonardo Grudzinsko 
pranešimu “Lietuvos aido” skai
tytojams, velionę amžinam poil
siui priglaudė sidabražolėm kve
pianti Tauragnų žemė. L. Gru- 
dzinskas rašo: “Tauragnų senųjų 
kapų kalnelis, nuo kurio atsiveria 
padūmavusios mėlynos Minčios 
girios tolumos. Tarpu kalvagūb- 
rių dūmojantis Tauragnas. Atgu
lė šalia savo šviesuolių tėvų - 
Pranciškaus ir Olgos Šimkūnų. 
Šalia milžino medinio kryžiaus, 
skirto Tauragnų krašto tremti
niams. Savo bičiuliams profesorė 
neretai sakydavo: ‘Kai atsisvei
kinsiu su gyvenimu, pasodinkite 
ant mano kapo vyšnią’.” Praneši
mą L. Grudzinskas baigia jaut
riais atsisveikinimo žodžiais: “Tes
tamentinės vyšnios sodinimo ce
remoniale ant prof. E. Šimkūnai
tės kapo dalyvavo Tauragnų 
miestelio apylinkių žmonės, pro
fesorės vaikystės draugės - žila
galvės senutės. Gražius žodžius 
prie kapo tarė gerai profesorę 
pažinojęs Tauragnų Šv. Jurgio 
bažnyčios klebonas kun. Bronius 
Šlapelis. Auki, liaunoji vyšnia! 
Būki gyvuoju paminklu šalia 
dievdirbio išdrožto kryžiaus, am
žinosios tėvų poilsio vietos”.

V. KsL



6 psi. • Tėviškės žiburiai • 1996.VI.11 • Nr.24 (2415)

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Ik! 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

S PORTASParapijos kredito kooperatyvas
* 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8'

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

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.

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo.....

7.75%

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....... 6.40%

3.00%

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 dolerių
I Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Q\/| 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) a 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 CHOLKAN --------------------------------------------------------------
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

TED STANULIS
ą

R6ŽHKK.. 769-1616
wBSi nuny mc.

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

Hamiltono “Kovo” mergaičių “C” komanda, laimėjusi I v. Š. Amerikos 
lietuvių jaunučių pirmenybėse Toronte. Sėdi iš kairės: K. LUKOŠIŪ- 
TĖ, E. COCKMAN (KŪDABAITĖ), S. PANAVAITĖ, J. STANKEVI
ČIŪTĖ, D. TIRILYTĖ. Stovi: V. TRUMPICKAITĖ, K. TREČIOKAITĖ, 
K. MURPHY (BENIUŠYTĖ) ir treneris E. TIRILIS. Nuotraukoje 
trūksta J. Panavaitės, A. Vaičiūnaitės ir trenerio R. Panavo

Toronto lietuvių mergaičių “D” klasės krepšinio komanda “Vytis”, lai
mėjusi pirmąją vietą ŠALFASS surengtose jaunių pirmenybėse 1996 
m. gegužės 25-26 d.d. Mississaugoje, Ont. Pirmoje eilėje iš kairės: A. 
Duliūnaitė, A. Birgiolaitė, A. Pacevičiūtė; antroje eilėje: L. Pacevičiūtė, 
A. Radžiūnaitė, V. Juzėnaitė, V. Benotaitė, J. Šimonėlytė, E. Stra- 
vinskaitė; trečioje eilėje treneriai: A. Duliūnas ir E. Stravinskas

Nuotr. N. Benotienės

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

doms sumažinti. Esą Kanados 
vyriausybei galvosūkį sudaro jau 
prasidėjęs imigrantų skaičiaus 
mažėjimas nepriklausomybės 
siekiančioje prancūziškoje Kve
beko provincijoje. Nors ji vis 
dar turi ketvirtadalį visų gyven
tojų, bet į savo plotus 1991 m. 
įsileido tik 22% vison Kanadon 
atvykusių ateivių. 1994 m. įsi
leistųjų skaičius sumažėjo net 
iki 12%.

Pasak imigracijos ministe- 
rės L. Robillard, su tokia politi
ka daroma žala kitoms Kanados 
provincijoms. Esą joms su di
desniu įsileidžiamų ateivių skai
čiumi gerokai padidėja ir jų 
įkurdinimo išlaidos. Mat pas jas 
patenka ir tie, kuriuos atsisako 
įsileisti Kvebekas. Mažesnį imi
grantų skaičių Kvebekan patvir
tino jau Kanados konservatorių 
ministerio pirm. B. Mulronio 
vyriausybė. Nevienodai skirsto
ma ir Kanados vyriausybės fi
nansinė parama ateiviams pro
vincijose. Kvebekas už kiekvie- 

^^^HOMEDFE

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)

ną įsileistą ateivį iš Kanados vy
riausybės gauna vidutiniškai po 
3.300 dolerių, o kitos provinci
jos - tik po 863 dolerius.

Greitojo traukinio liniją 
norima įvesti tarp Ontario 
Windsoro miesto prie Detroito 
ir Kvebeko miesto prancūziško
joje Kanados provincijoje. Šiuo 
klausimu jau tarėsi Kanados 
ministeris pirm. J. Chretienas, 
Kvebeko premjeras L. Bouchar- 
das ir Ontario premjeras M. 
Harris. Spėjama, kad toks mo
dernus geležinkelis sustiprintų 
vienybės ryšius tarp Kvebeko ir 
Ontario, turėdamas įtakos visos 
Kanados vienybei. Tokio trau
kinio valandinis greitis būtų 300 
kilometrų, o sumanymo įgyven
dinimas kainuotų beveik 20 bili
jonų dolerių. Šią mintį dabar 
vėl atgaivino Kvebeko premje
ras L. Bouchardas.

Atsargesnis šiuo reikalu yra 
Ontario sveikojo proto revoliu
cijos konservatorių premjeras 
M. Harris. Jis nori tikslaus ap
skaičiavimo, kad toks geležinke
lis gal net su greičiausiu trauki
niu Š. Amerikoje duotų pakan
kamai pajamų ir pats galėtų iš
silaikyti kaip privati ar valdinė 
bendrovė. Šimto kilometrų grei
tis per valandą turbūt sudomin
tų turistų minias, nors su dide
liu greičiu nelaimės metu pa
gausėja ir gyvybės aukų skai
čius. Daugiausia abejonių kelia 
brangus tokio geležinkelio lini
jos nutiesimas. Tad siūlomos at
sargiai paruoštos studijos, kad 
toks traukinys tikrai galės išsi
laikyti savo lėšomis, nors tokios 
kelionės laiko trukmė sumaži
nama tik viena valanda. V.Kst.

Jaunučiai išbandė 
jėgas

ŠAJLFASS-gos rengtos jaunu
čių krepšininkų žaidynės, talkinant 
Toronto sporto klubams “Aušra” ir 
“Vytis”, įvyko gegužės 25-26 d.d. 
Mississaugoje, Ont. Dalyvavo 33 
komandos iš JAV ir Kanados. Re
zultatai atskirose varžybų klasėse: 
“Molecules" - I v. Detroito “Ko
vas”, II v. Toronto “Vytis”, III v. 
Hamiltono “Kovas”, mergaičių “E” 
klasė - I v. Hamiltono “Kovas”, II 
v. Toronto “Vytis”; mergaičių “D” 
klasė - I v. Toronto “Vytis”, II v. 
Toronto “Aušra”; mergaičių “C” 
klasė - I v. Hamiltono “Kovas”, II 
v. Toronto “Aušra”, III v. Toronto 
“Vytis”, IV v. Klivlando “Žaibas”; 
berniukų “E” klasė - I v. Hamilto
no “Kovas”, II v. Toronto “Vytis”, 
III v. Klivlando “Žaibas”, IV v. 
Detroito “Kovas”, V v. Hamiltono 
“Kovas” (antroji k.); berniukų “D” 
klasė - I v. Hamiltono “Kovas”, II 
v. Klivlando “Žaibas”, III v. Čika
gos “Lituanica”, IV v. Toronto 
“Aušra”, V v. Toronto “Vytis”, VI 
v. Filadelfijos “Aras”, VII v. Det
roito “Kovas”; berniukų “C” klasė 
-Iv. Hamiltono “Kovas”, II v. To
ronto “Aušra”, III v. Čikagos “Li
tuanica”, IV v. Klivlando “Žaibas”; 
berniukų “B” klasė - I v. Toronto 
“Aušra” ( pirmoji k.), II v. Hamil
tono “Kovas”, III v. Čikagos “Li
tuanica”, IV v. Toronto “Vytis”, V 
v. Detroito “Kovas”, VI v. Toronto 
“Aušra” (antroji k.). Inf.

Ateitininkų žinios
Moksleivių ateitininkų savait

galis “Kretingos” stovyklavietėje 
Wasagoje įvyks birželio 21-22 d.d. 
Smulkesnių informacijų teirautis 
pas Gabiją Petrauskienę tel. 325- 
5402 ar kun. Edį Putrimą. Inf.

Skautų veikla
• Birželio 1-2 d.d. Anapilio so

dyboje įvyko “Rambyno” ir “Šatri
jos” tuntų skiltininkų-ių kursai. 
Juos lankė 29 skautai-tės, 12-17 
metų amžiaus. Vadovavo šešios či- 
kagietės instruktorės. Programą pa
ruošė ir koordinavo v.s. fil. G. Pla- 
čas iš Čikagos. Kursų eigą stebėjo 
VS pav. v.s. R. Otto, tunt. s. M. 
Rusinas, ps. M. Leknickas ir ps. R. 
Kalendra. Kursantus maitino tėvų 
k-to pirm. ps. O. Narušienė, talki
nant sk.v.v.sl. G. Karasiejui ir kursų 
organizatoriui sk.v.v.sl. L. Narušiui. 
Kursantai-tės įgijo daug teoretinių 
ir praktiškų žinių, kuriomis naudo
sis skilčių sueigose, iškylose bei sto
vyklose. Uždarymo metu visi gavo 
gražius pažymėjimus. Nors kursų 
pradžia kėlė abejonių, bet po valan
dėlės visų nuotaika buvo gera iki 
užbaigimo. Nuoširdi padėka Ana
pilio parapijos klebonui kun. J. 
Staškui už patalpas. M.

• LSS vadovybės rinkimai pra
dedami pagal nustatytą korespon- 
dencinių rinkimų tvarką. Turinčių 
teisę balsuoti sąrašai turėjo būti 
įteikti rinkimų prezidiumui iki bir
želio 3 d. Registracijos lapai, kandi
datų siūlymo ir pasisakymų blankai 
balsuotojams bus išsiuntinėi iki lie
pos 8 d. Teisę balsuoti turi LSS na- 
riai-rės, sumokėję nario mokestį už 
1994-1995 ir 1996 metus. Atsimin- 
tina, kad LSS rinkimų prezidiumas 
nebetenka nario mokesčio. Pasta
rasis mokamas vienetui, rajono ar 
šakų vadijai, ar tarybos iždininkui. 
Smulkesnių informacijų vietovėse 
teikia vienetų vadovai-vės. 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., 
L5C 1T3, Canada. “TŽ” leidėjai

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.

Į REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

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

Kiti patarnavimai

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

(fixed rate)

.6.25%
6.75%
7.25%
7.50%

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

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

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

U 
S
U

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

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

MHRH

SAMOGm*1 Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

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

Sutteic
GROUPI

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien
tel 416 236-6000 

pirkimo ar pardavimo klausimaisANTANAS
GENYS

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

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

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

Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant j 
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 BIRŽELIO 30 D., NORS VIETŲ NEDAUG BELIKĘ, 
BILIETAS SU MOKESČIAIS IR BILIETO DRAUDA -

TIK $1.180.00 - 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 į kitus (ar per kitus) Europos miestus visomis Oro 
Linijomis - GALIMYBĖS NERIBOTOS.

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

1) Rugsėjo 26 - spalio 10. Šventoji Žemė, Graikija ir Turkija - $2990.
2) Spalio 15-29. Liurdas, Fatima, Paryžius, Madridas, Lisabona ir

Portugalijos pajūris - $2690.

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

133 Roncesvalles Avė., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2

ALGIS 
MEDELIS

TEL 416 531-4800



<b SKAITYTOJAI PASISAKO
“KALKINIAI STRAIPSNIAI”

Sutinku su gerb. Aurelijos Ba- 
lašaitienės nesutikimu (“TŽ” 1996 
m. 20 nr.). Vienodi, tiek patys 
straipsniai rašomi ir spausdinami 
keliuose atskiruose laikraščiuose. 
Dabar bus naujai priimtas “stan
dartas” Lietuvos spaudoje (kurio
je nepaprastai daug laikraščių), 
nes “TŽ” redakcija šia tema nė 
puse žodžio neprieštaravo, nors 
gerai žinoma, kad (kaip visa spau
da) yra prieš vienodų straipsnių 
“persispausdinimą”.

Paskandavimas-reklama mū
sų išeivijoje gyvybiškai reikalingų 
didžiųjų švenčių - visai kitas daly
kas; tai ne trimitavimas iš Vene- 
zuelos!..

Edmundas Petrauskas, 
London, Ont.

Red. pastaba. “Skaitytojai pa
sisako” skyriuje išreikšta mintis tė
ra skaitytojo ar skaitytojos nuomo
nė. Tai nereiškia, kad ji kur nors 
bus priimta kaip “standartas”. 
“TŽ” redakcija vadinamų “kalki
nių” straipsnių klausimu yra ne 
kartą pasisakiusi (pvz. 1995 m. 44 
nr. vedamasis). Tad ar reikia kar
toti žinomą dalyką? Jei kuris laik
raštis persispausdina straipsnį iš 
kito laikraščio, pažymėdamas šal
tinį, tai jo teisė (tokia praktika pri
imta lietuvių spaudoje). Šiuo atve
ju kalbama ne apie “persispausdi
nimą”, bet apie bendradarbių tų 
pačių straipsnių siuntinėjimą dviem 
ar keliem laikraščiam. Tokių 
straipsnių nemažai ateina iš Lie
tuvos be jokios pastabos, kad jie 
siunčiami ir kitiem laikraščiam. 
Redakcija, manydama, kad tai tik 
jos laikraščiui skirtas straipsnis, 
išspausdina, bet vėliau pastebi, 
kad jis išspausdintas ir kitame 
laikraštyje. Toks elgesys yra savo
tiškas, galbūt nesąmoningas, re
dakcijų apgaudinėjimas. Norint iš
laikyti lietuviškąją mūsų spaudą 
deramame lygyje, tokių dalykų rei
kėtų vengti.

ARTĖJANT SEIMO 
RINKIMAMS

Rinkėjai šį kartą jau turėtų 
būti įsisąmoninę, kad 50 metų 
Lietuvą valdę komunistai (persi
krikštiję į LDDP, LSDP, LSP, li
beralus, ūkio ar moterų partijas) - 
vienaip šneka, o kitaip daro. To
dėl visi sąrašai ir pavieniai kandi- 
dataPturėtų būti vertinami tik pa
gal darbus.

Jeigu komunistai nepatektų į 

Pranešimas
AUDRA TRAVEL CORPORATION 

nauju pavadinimu
ATC CRUISE WORLD,

Šiuo metu jau persikėlė j naujas patalpas judriame
BLOOR WEST VILLAGE rajone.

Naujas adresas: 256A Durie St. (Bioorw.&
Durie, 2 aukštas., įėjimas iš Durie),Toronto, Ont. M6S 3G3

Naujas telefonas: 416 762-7447 (762-ship), 
telefaksas: 416 769-6753 (76-world).

Juozas (Joseph)
NORKUS

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas.

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

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

I Lietuvą su Nordland Express
JAV ir Kanados dolerių perdavimas 

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

Siuntiniai su kanadiškais produktais 
Lietuvoje mūsų sandėlyje:

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 Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
(519) 657-1751

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

Nemokamas siuntinių paėmimas
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

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

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

London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

Už pietinės Ontario provincijos ribų: Siųskite siuntimus 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

seimą - būtų galima tikėtis deso
vietizacijos įstatymo, kuriuo ko
munistai būtų išstumti iš Lietuvos 
politikos ir valdymo. Tai vieninte
lis kelias išgelbėti Lietuvą iš vargo, 
skurdo ir ekonominės priklauso
mybės nuo Rusijos kuro išteklių. 
Taip padarė Čekija, ir ji vienintelė 
iš pokomunistinių valstybių šian
dien nebeskursta, gali laiduoti sa
vo piliečiams pragyvenimą.

Jeigu nepatektų komunistai į 
seimą - būtų galima grąžinti pilie
tybę lietuviams išeiviams. O tai 
reikštų, kad ne likusių Lietuvoje 
okupantų balsai lemtų Lietuvos li
kimą! Tai reikštų, kad prie demo
kratijos atstatymo Lietuvoje prisi
dėtų dar pusė milijono balsų. Ir ne 
bet kokių - o turinčių 50 metų po
litinio darbo ir kovos patirtį. Tai 
didžiulė politinė jėga ir ji, o ne ko
munistai, išstumta iš Lietuvos po
litikos ir valdymo.

Jeigu komunistai nepatektų į 
seimą - būtų galima teisėtais, įsta
tymu pagrįstais būdais pratęsti 
ekonominę reformą (turto, žemės 
grąžinimą ir privatizaciją) ir taip 
laiduoti Lietuvos žmonių pragyve
nimo lygį bei jų iniciatyvą, atgai
vinti Lietuvos ūkį. Jeigu komunis
tai nepatektų į seimą - būtų gali
ma priimti būtinus įstatymus, tei
singai tvarkančius finansinę ir ūki
nę veiklą. Tai užkirstų kelią valdi
ninkijos sabotažui, įvairiems fi
nansiniams nusikaltimams ir ne
baudžiamam Lietuvos turto grobs
tymui.

Jeigu komunistai nepatektų j 
seimą - būtų galima sutvarkyti Ig
nalinos AE panaudojimą, uždary
mą bei radioaktyviųjų atliekų lai
dojimą, kad tai negrėstų nei lietu
vių tautos naikinimu, nei kaimyni
nių valstybių radioaktyviuoju už
teršimu, nei dar viena kontinenti
ne katastrofa Europoje.

Jeigu komunistai nepatektų į 
seimą ir valdymą - būtų sustabdy
tas “baltų apykaklių” nusikalsta
mumas. Pasibaigtų ypatingai pa
vojingų nusikaltėlių amnestavi- 
mas. Lietuvos gyventojai pasijustų 
saugiau. O juk “baltaapykaklinis" 
nusikalstamumas (sabotažas, kyši
ninkavimas, neteisėta privatizacija 
ir pan.) šiemet nuo mūsų pačių 
priklauso. Tik mes, rinkėjai, gali
me pabaigti komunistinį “renesan
są” ir neberinkti jų seiman. Tik 
mes, komunistų pažadų apgauti ir 
dar kartą nuskurdinti, galime ir 
turime jų neberinkti seiman.

Dr. R. Gajauskaitė, Vilnius

Siuntinys nr.1 10 kg miltų. 10 kg cukraus 10 kg ryžiu
Siuntinys nr.2 12 litru augalų alyvos (4x3 litrui
Siuntinys nr.3 4 5 kg vištienos buljonas
Siuntinys nr.4 6 kg žemes riešutu Šviesias (12xt>00 gi

Siuntinys nr.C 20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos 12x200 <)i

Siuntinys nr.7 31 (vairus kanadiski pr* niūktai (20 kiji
Siuntinys nr.8 17 (vairus kanadiski produktai 114 kgi
Siuntinys nr.9 220 v elektrinis Šildytuvas

SKAMBINKITE Toronto 416 535-5000 Už Toronto ribų 1-600-561-3113 FAX 416 535-5001

Toronto Maironio mokyklos 1995/96 mokslo metų užbaigimo iškilmė 1996 m. gegužės 31 d. Prisikėlimo 
parapijos didžiojoje salėje. Nuotraukoje - mokyklos baigimo pažymėjimus įteikę (iš kairės): Lietuvos gen. 
garbės konsulas H. LAPAS, KLB krašto valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS, auklėtojos D. PUTERIENĖ ir A. 
KARKIENĖ, tikybos mokytojas kun. E. PUTRIMAS ir mokyklos vedėja G. PAULIONIENĖ Ntr. R. Poterio

Toronto Maironio mokyklos 1995/96 mokslo metų abiturientai, gavę mokyklos baigimo pažymėjimus. 
Nuotraukos priekyje - baigę VIII skyrius; už jų - Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai Ntr. R. Puterio

Jaunimas lituanistinio lavinimosi kryžkelėje
Toronto Maironio mokyk

los metinės veiklos užbaigimas 
ir pažymėjimų įteikimas įvyko 
Prisikėlimo parapijos didžiojoje 
salėje penktadienį, gegužės 31 
d., 7 v.v. Atžygiavę į salę, lydimi 
“Gaudeamus igitur” muzikos ir 
susirinkusių tėvelių, mokytojų 
bei artimųjų plojimų, 25 aštunto 
skyriaus ir devyni Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų abiturientai 
išsirikiavo prie scenos, kur juos 
pasveikino mokyklos vedėja 
Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė. 
Toliau programai vadovavo Li
nas Narušis.

Visiems sugiedojus Tautos 
himną, invokaciją sukalbėjo Pri
sikėlimo parapijos klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Po J. Bubulienės paga
mintos skanios vakarienės, abi
turientai grįžo į sceną. Sveikini
mo žodį tarė Lietuvos generali
nis konsulas H. Lapas ir Kana
dos lietuvių bendruomenės kraš
to valdybos pirmininkas Alg. 
Vaičiūnas. Po to abu padėjo mo
kytojams, kun. E. Putrimui, D. 
Puterienei ir A. Karkienei įteik
ti pažymėjimus, gėles, leidinius 
ir KLB ženkliukus.
Atsisveikinta su abiturientais

Mokytojos D. Puterienė ir 
A. Karkienė atsisveikinimo žo
dyje pasidžiaugė mokinių pa
stangomis, palinkėjo visiems ir 
toliau stengtis nepalikti lietuviš
kosios veiklos. Algio Puterio 
premija už darbštumą ir stropu
mą buvo įteikta Viktorijai Bara- 
kauskaitei. Vanessa Trumpic- 
kaitė laimėjo S. Bubelienės pre
miją už darbštumą ir stropumą, 
o Mindaugui Sakalauskui buvo 
skirta A. Rinkūno premija už 
gražiausią lietuvių kalbą.

Vedėjos pavaduotojas An
tanas Rašymas skaitė Aukštes
niųjų lituanistinių kursų abitu

rientų pavardes, o vedėja G. 
Paulionienė, kun. E. Putrimas, 
mokytoja L. Underienė, konsu
las H. Lapas ir KLB pirminin
kas įteikė pažymėjimus bei kitas 
simbolines dovanas. Pirmoji 
premija buvo įteikta daugiausia 
pasistengusiam ir didžiausią pa
žangą padariusiam studentui 
Corey Theiss. Už stropumą Ai
da Radzevičiūtė gavo Algio Pu
terio premiją; S. Bubelienės 
premija už aukščiausius pažy
mius buvo paskirta Lidijai Pute- 
rytei, o A. Rinkūno premija už 
lietuviškumą Stasiui Kuliavui. 
Premijas įteikė OAC/13-tos kla
sės auklėtoja Laima Underienė, 
kuri skatino kursantus jungtis į 
lietuvišką veiklą.

Aštunto skyriaus abiturien
tų vardu kalbėjo Rima Puterytė 
ir Saulius Simonavičius, prisi
mindami ir sunkias, ir linksmas 
valandas lietuviškoje mokyklo
je. Mokytojoms buvo padėkota 
už kantrybę, įteiktos dovanos, o 
mokyklos raktas perduotas sep
tinto skyriaus atstovui Tomui 
Ambrozaičiui. Stasys Kuliavas 
ir Corey Theiss taipgi gražiai at
sisveikino su bendraklasiais ir 
mokytojais, lituanistinių kursų 
abiturientų vardu apdovanojo 
savo mokytojas.

Ilgamečių mokytojų 
pagerbimas

Vedėja G. Paulionienė ne
pagailėjo laiko ir rūpesčio pa- 
kviesdama į sceną ir įteikdama 
prisiminimui dovanėles moky
tojams ir kitiems ilgamečiams 
mokyklos talkininkams. Dau
giau kaip 10 metų mokytojavo 
Vida Tirilienė, Donata Puterie
nė, Marytė Skrinskienė, Jūratė 
Batūrienė, Žibutė Janeliūnienė 
(kanklių vieneto vadovė), Valė 
Baliūnienė ir Dalia Keblinskai- 
tė. Mokyklos administratoriams 

Irenai ir Barry Wilkinson, Al
giui Malinauskui ir ALK moky
tojai Laimai Underienei buvo 
įteikti KLB Švietimo medaliai - 
žymenys už jų įdėtą darbą Mai
ronio mokykloje. Taip pat buvo 
padėkota ilgametėms tęvų ko
miteto pirmininkei Birutei Bat
raks, narei Danai Gudelytei, 
metraščio redaktorei Ramūnei 
Jonaitienei, mokyklos administ
racijos talkininkams Antanui 
Rašymui ir Donatai Puterienei. 
Taipgi padėkos žodyje nepa
miršta buvo vakarienę gaminusi 
J. Bubulienė.

Meninė programa
Neilgą ir įvairią meninę 

programą sudarė abiturientai. 
Keletą trumpų gabalėlių kank
lėmis atliko mergaitės, vado
vaujant mokytojoms D. Radi
kienei ir Ž. Janeliūnienei, o ki
tos aštuntokės skaitė Maironio 
baladę “Jūratė ir Kastytis”. Aš
tunto skyriaus berniukai paskai
tė Balio Sruogos “Giesmė apie 
Gediminą”, o kursantai - savo 
parinktus įvairių lietuvių poetų 
eilėraščius, ekrane rodydami jų 
pačių darytas skaidres. Po pro
gramos visi vaišinosi kava ir abi
turientų šeimų suneštais saldu
mynais. pabendravo prieš at
sisveikindami vasaros atosto
goms. Dlv.

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).

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

$48 (JAV $36)
$95 (JAV $72)
$65 (JAV $49)
$75 (JAV $57)
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

20 High Park Blvd., Toronte.

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

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungaiiienė, D.S., D.D.S.

1553 Hurontario Street, (į pietus nuo QEW)

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

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus)

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.) 41 g 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.

John St., Second Floor

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

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

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

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

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

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

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

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

Narys ‘‘Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA -
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

Tel.: 416 530-1070

Tel. 416 240-0594
Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett
Road) nuo Runnymede 
požeminio stoties.

Atstovybės Lietuvoje naujas 
adresas: Goštauto 4-78 
(kitoje Neries upės pusėje 
nuo “Lietuvos” viešbučio) 

Vilnius
Tel. (3702) 22 78 97 
Fax (3702)22 63 68

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

- Midlande lietuvių pamaldos 
šiais metais bus rugpjūčio 4, sek
madienį. Pamaldų metu giedos mū
sų parapijos choras. Prašome visus 
choristus dalyvauti.

- “Angeliukų” choras pradeda 
savo vasaros atostogas ir vasaros 
metu nebegiedos Lietuvos kankinių 
šventovėje. Apie pirmąją repeticiją 
po atostogų bus pranešta vėliau.

- Tautodailininkė Aldona Vai- 
tonienė Sekminių švenčių proga 
mūsų parapijai padovanojo dvi me
niškai išaustas raudonas stulas.

- Anapilio knygyne gauta nau
ja Antaninos Garmutės knyga “Tė
vo vasara” ir “Leliumai” choro gar- 
sajuostė.

- Anapilyje esančiame Kana
dos lietuvių muziejuje šiuo metu 
vyksta Elenos Zebrauskaitės-Weir 
paveikslų paroda “Angelai”. Mu
ziejaus tel. (905) 566-8755.

- KLK moterų draugijos sky
rius mūsų parapijoje praveda var
totų drabužių vajų Lietuvos netur
tingiems buvusiems tremtiniams 
paremti. Naudoti, bet dar gerame 
stovyje drabužiai priimami sekma
dieniais parapijos salėje prie drabu
žinės.

- Mišios birželio 16, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Konstanciją ir 
Aleksandrą Radzevičius, 11 v.r. už 
parapiją; Wasagoje 11 v.p.p. už 
a.a. Elzbietą ir Juozą Šliažus.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienį, birželio 9 d. po

pietėje dalyvavo 187 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Rūta Prota- 
savičienė ir Rasa Protasavičiūtė iš 
Vilkaviškio; Janina Kuzmickaitė iš 
Vilniaus, dabar studijuojanti Van
kuveryje, B.C. Pranešimus padarė 
ir su svečiais supažindino LN valdy
bos pirm. V. Drešeris.

- LN valdybos posėdis - birže
lio 19, trečiadienį, 7 v.v.

- Birželio 16 yra Tėvo diena. 
Ta proga LN moterų būrelis įteiks 
tėvams po gėlytę ir pavaišins.

- 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 “Vil
niaus” rūmų. Važiuojantiems į ge
gužinę kelionė nemokama, bet pra
šoma užsiregistruoti LN raštinėj 
tel. 416 532-3311.

- 1996 metų Toronto Lietuvių 
namų poilsio stovykla rengiama 
pranciškonų vasarvietėje “Kretin
ga” Wasagoje rupgjūčio 10-18 d.d. 
Stovyklos užbaigimo gegužinė įvyks 
rugpjūčio 17, šeštadienį, 7 v.v. Dėl 
informacijos ir registracijos prašo
me skambinti Augustinui Sukaus- 
kui, 416 614-7739.

- Aukos Slaugos namams pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog; Labdaros fondas. Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto Ontario, M6P 1A6.

Tikinčiosios Lietuvos šal
pai per Anapilio parapiją au
kojo: $100 - J. A. Vaškevičiai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Daukšienė; 
$50 - E. Juzėnienė, P. Gabrė
nas, L. Plura, V. Ručienė.

A. a. agr. Kleopo Dalindos 
atminimui, užjausdami artimuo
sius O. ir B. Sergaučiai “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

Jacqueline Regina, a. a. 
Petro Reginos našlė, birželio 8 
d. atvežė ir “Tėviškės žibu
riams” paaukojo aštuonis dide
lius įvairių dailininkų sukurtus 
paveikslus. “TŽ” už dovaną 
nuoširdžiai dėkoja.

Atitaisymas. “TŽ” 23 nr. 
“Atžalyno” 25-mečio aprašyme 
praleistos eilutės “sveikino ir 
gėlių puokštę įteikė Toronto 
‘Gintaro’ ansamblio vadovė Ri
ta Karasiejienė”. Taip pat svei
kino Hamiltono “Gyvataro” 
tautinių šokių grupės vadovė 
Rūta Kamaitytė. Už klaidą atsi
prašome.

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

Dantų gydytoja
ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.
3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praėjusį sekmadienį, birželio 

9 d. per 10.15 vai Mišias vysk. Pau
lius Baltakis suteikė diakono šven
timus klierikui Vidui Karveliui, SJ. 
Diakonato šventimų Mišias kartu 
su vyskupu koncelebravo Prisikėli
mo parapijos kunigai ir svečiai jė
zuitai. Giedojo “Volungė” ir para
pijos choras. Pasibaigus apeigoms, 
pamaldų dalyviai sveikino naująjį 
diakoną, vaišinosi kava bei pyra
gais. Vidas Karvelis yra Lietuvos jė
zuitų provincijos narys. Jis trumpai 
mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 
o paskui ketverius metus studijavo 
teologiją Toronto universiteto Re
gis College ir gyveno vietos jėzuitų 
bendruomenėje. Rudeniop diako
nas Vidas Karvelis išvyks į Lietuvą, 
kur jam bus suteikti kunigystės 
šventimai. Jis dirbs jėzuitų vado
vaujamoje Šv. Juozapo parapijoje 
Klaipėdoje.

- Pranciškonų pasauliečių (tre
tininkų) Mišios ir šv. Antano šventė 
įvyks ateinantį ketvirtadienį, birže
lio 13 d., 10 vai. Po pamaldų susi
rinkimas Tėvo Bernardino kamba
ryje.

- Birželio 11d. Šv. Jono lietu
vių kapinėse palaidotas a.a. Edvar
das Butkus, sulaukęs 71 m. am
žiaus.

- Liepos 7 - rugpjūčio 18 d.d. 
“Kretingos” stovyklavietės koply
čioje sekmadieniais 11 vai. bus lai
komos Mišios, kuriose kviečiami 
dalyvauti apylinkėse gyvenantys lie
tuviai. Taip pat prašome aplankyti 
“Kretingos” jaunimo stovyklų lau
žus: liepos 13 d. - lietuviškoje sto
vykloje, liepos 27 d. - angliškoje. 
Laužai prasidės 7 vai. vak. Jaunų 
šeimų stovykla “Kretingoje” vyks 
rugpjūčio 3-10 d.d. Į “Kretingos” 
stovyklavietę galima paskambinti 
tel.: 705 429-2788.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija tęsia žurnalų vajų ir dėkoja 
visiems parapijiečiams, kurie atsi
liepė į prašymą paaukoti Lietuvos 
bibliotekoms atliekamų žurnalų lie
tuvių bei anglų kalba. Skaitytojus 
Lietuvoje ypač domina ankstesnių 
metų išeivijos periodika: “Aidai”, 
“Ateitis”, .“Laiškai lietuviams”, 
“Tėvynės ■ sargas”, “Moteris”, 
tremtinių stovyklose leisti' žurnalai 
ir laikraščiai.

- Mišios sekmadienį, birželio 
16: 8.15 - už a.a. Valeriją Klevins- 
kienę; 9.15 - už a.a. Tatjaną ir Kle
mensą Dargius; 10.15 - už a.a. An
taną Slaboševičių, a.a. Anelę ir To
mą Žilius, Zalagėnų šeimos miru
siuosius; 11.30 - už tremtinius ir 
kalinius.

Dr. Petras Lukoševičius šį 
pavasarį lankėsi Lietuvoje. Tarp 
įvairių kitų įsipareigojimų ir už
siėmimų jis atsakė į savaitraščio 
“Dienovidis” pateiktus klausi
mus. Gegužės 31 d. laidoje pa
skelbtas jo pokalbis, pavadintas 
“Po rinkimų šaukštai bus po 
pietų”. Pagrindinė mintis, lie
čianti seimo rinkimus, čia yra 
ta, kad opozicinės partijos jau 
dabar turėtų sėsti prie vieno 
stalo ir nutarti, kad dešiniųjų 
partijos tarpusavy nesivaržytų, 
apylinkėse atitinkamai išskirsty- 
damos savo kandidatus. Jei ne
bus susitarimo, gali pasikartoti 
1992 m. rezultatai.

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 
416-979-8822 arba 1-800-267- 
1177. Palikti adresą su pašto 
kodu. Kuo daugiau bus užre
gistruota adresų, kuriems vė
luojasi laikraščio pristatymas, 
tuo bus atkreiptas didesnis 
dėmesys.

NEVEŽAME, PARVEŽAME į To- 
ronto aerouostą. Skambinti telefo
nu 905 545-8868 Hamiltone.
IŠNUOMOJAMAS vieno miega
mojo butas nerūkantiems ir ne
geriantiems. Skambinti tel. 416 
766-7144.
IEŠKAU ūkio ar statybos srityje 
darbo užsienyje. Esu rimtas, 22 
metų vyras, neturintis žalingų 
įpročių. Vaidas Galinaits, Šilo-5, 
Tauragė 5900, Lietuva.

IŠNUOMOJAMAS su baldais ne
didelis kambarys ir virtuvė High 
Park rajone, nerūkančiam ir nege
riančiam asmeniui. Yra automobi
liui pastatyti vieta. Skambinti tel. 
416 762-1569.

Pirmąją Komuniją priėmusieji Lietuvos kankinių šventovėje 1996.V.26. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Alvydas Bražukas, Giedrė Borisevičiūtė, Kris
tina Wiese, Vida Naudžiūnaitė, Andrėja Kmieliauskaitė; antroje eilėje: 
Stasys Pacevičius, Paulius Spudulis, Algis Valiulis, Tomas Antonio, 
Saulius Borisevičius, Karolis Ruškys Nuotr. A. Armono

Lietuvos karininkų anglų 
kalbos kursų užbaigimas įvyks 
birželio 14 d. CFB Borden ba
zėje. Jų lankomuose 5 mėnesių 
kursuose dalyvavo apie 140 ka
rininkų iš įvairių kitų Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių 
(Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, 
Slovakijos, Rumunijos, Ukrai
nos, Latvijos ir Estijos). Šiuo ir 
panašiais prancūzų kalbos bei 
taikos palaikymo kursais įvai
riose vietovėse Kanada priside
da prie ŠAS (NATO) “bendra
darbiavimo taikos labui” pro
gramos.

A. a. dail. Elenos Zebraus- 
kaitės-Weir meno darbų serijos 
“Angelai” paroda vyksta Kana
dos lietuvių muziejuje, kurio 
lankymo valandos vasaros lai
kotarpiu yra: sekmadieniais nuo 
10.15 v. ryto iki 8 v.v.; pirmadie
niais nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p.; 
antradieniais nuo 12 vai. iki 5 
v.p.p. Vedėja

Kanados lietuvių muziejaus 
archyvo išlaikymui Anapilio 
moterų būrelis aukojo $500. 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Išleidžiant A. Rinkūno raš
tų “Negęstanti ugnis” II dalį, jo 
vardo Švietimo fondui Jane 
Kaunaitė aukojo $100. Nuošir
džiai dėkoja Fondo valdyba.

Vakaronė Sibiro tremti
niams remti, surengta Baltiečių 
moterų tarybos lietuvių sky
riaus, įvyko birželio 5 d. Prisikė
limo parapijos didžiojoje salėje. 
Belaukiant programos pradžios, 
gausių dalyvių dėmesį patraukė 
scenoje įrengta jauki simbolika: 
žaliame fone baltas kryžius, bal
ti berželiai, deganti žvakutė. Tą 
tolimą ir amžiną tylą suvirpino 
kanklių skambesys (Inga Pivo- 
riūtė) ir įvadiniai posmai (L. 
Širvinskas). Kun. J. Šasnauskas, 
OFM, su talkininkėm po kry
žiumi uždegė daugiau žvakučių 
ir pakvietė uždegti žvakutes, 
stovinčias tarp gėlių ant kiek
vieno stalo. Kunigas-tremtinys, 
kalinys, laisvės kovotojas - 
trumpame žodyje šį suėjimą, 
pavadino “šventu vakaru”, pa
brėžė aukos ir kančios prasmę.

Dalyvių įsijautimą, rimties 
valandėlę pagilino pianistės L. 
Paulauskaitės-Kanovičienės in
terpretaciniai sąskambiai. Susi
dariusios nuotaikos viršūnę pa
rinktais posmais užbaigė Aušra 
Karkicnė. Pertraukos nebuvo, 
bet atėjus prie mikrofono L. 
Širvinskui, atrodė, kad praside
da antroji vakaronės dalis. Čia 
jis paskaitė Žemaitijos laisvės 
kovotojų vado atsišaukimą, ke
letą eilėraščių ir ilgokas ištrau
kas iš partizano dienoraščio. Po 
paskutinio L. Kanovičienės iš
ėjimo nemažą pluoštą eilėraščių 
padeklamavo V. Kuprevičiūtė- 
Petrauskienė. Pakvietė vakaro
nę baigti “Lietuva brangi”, ku
rią visi atsistoję sudainavo. Ire
na Vibrienė padėkojo progra
mos atlikėjams bei svečiams, 
kvietė visus pasivaišinti kava, 
užkandėliais ir saldumynais, ku
riuos paruošė ir svečiams patar
navo pačios rengėjos. Renginys 
užtruko apie dvi valandas, įskai
tant ir vaišių laiką. S.

SĄŽININGAS lietuvis ūkininkas, 
turintis savo įmonę Žemaitijoje, 
ieško partnerio bendrai veiklai 
žemės ūkio produktų perdirbi
mui, medienos apdirbimui ir jų 
prekybai. Adresas: Stasys Berno
tas, Bikavėnai, Lietuva. Tel. ir 
faksas 011-370-4-14-56-59 arba 
4-14-56-29.

X tautinių šokių šventė 
įvyks Čikagoje liepos 5-6 d.d. 
Bilietai į visus renginius par
duodami Toronte KLB raštinė
je pirmadieniais ir trečiadieniais 
nuo 10 v.r. iki 6 v.v. (tel. 416 
533-3292; Hamiltone - sekma
dieniais nuo 9.30 iki 10.30 v.r. 
Jaunimo centre arba skambint 
Kazimierui Deksniui tel. 905 
332-6006; Londone - pas Klarą 
Deksnienę nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio dienos metu 
skambinant 519 640-7375. Raš
tu galima užsakyti bilietus: 
KLB, 1011 College St., Toron
to, Ont., M6H 1A8 arba K. 
Deksnys, 1257 Royal Drive, 
Burlington, Ont., L7P 2G2. Če
kius už bilietus rašyti vardu 
“KLB Šokių šventė”. Bilietų 
kainos (visos kanadiškais dole
riais): susipažinimo vakaras - 
$28; užbaigimo pokylis - $69; 
šventė - $21 (pirmos keturios 
eilės), $28 (sekančios penkios 
eilės) ir $35 (visos kitos vietos). 
Autobusas iš Hyatt Regency 
viešbučio vežios į visus rengi
nius. Kaina bus tarp 6 ir 12 
dolerių.

Lietuvos ambasada
Lietuvos respublikos užsie

nio reikalų ministerio pavaduo
tojas Albinas Januška, lydimas 
URM politikos departamento 
direktoriaus Vygaudo Ušacko, 
kartu su LR laikinuoju reikalų 
patikėtiniu Kanadoje Jonu Pas- 
lausku, gegužės 7 d. lankėsi Ka
nados užsienio reikalų ir tarp
tautinės prekybos departamen
te, susitiko su pasekretoriumi 
Europos reikalams Jean-Pierre 
Juneau, parlamento nariu Jesse 
Flis bei kitais pareigūnais. Su
sitikimų tikslas buvo dar kartą 
paaiškinti Lietuvos nusistatymą 
S AS (NATO) plėtojimo klau
simu. A. Januška visuose po
kalbiuose aiškiai pabrėžė, kad 
Lietuva saugumo užtikrinimo 
klausimais jokio kito pasirinki
mo neturi. Kanados pareigūnai 
pareiškė, kad Kanada oficialiai 
remia ŠAS-gos plėtimo politiką 
ir kad išsami Lietuvos pažiūra 
šiuo klausimu ateityje bus nau
dinga.

Jonas Paslauskas, LR lai
kinasis reikalų patikėtinis Ka
nadoje, su kitais Kanados pre
kybos plėtros agentūros dar
buotojais bei Kanados ambasa
dos Rygoje atstovu J. Kunzer’iu 
gegužės 13-15 d.d. dalyvavo 
Lietuvos pramonės bei preky
bos dr-jos surengtame seminare 
Vilniuje. Dvidešimt dviejų ga
mybos sričių specialistams buvo 
papasakota apie konkrečius rei
kalavimus norint prekiauti teks
tilės gaminiais ar baldais su Ka
nada. Palankiai įvertinta, kad 
1995 m. Lietuvos eksportas į 
Kanadą, palyginus su 1994 m., 
išaugo nuo 8 iki 24 milijonų do
lerių. Planuojamas Lietuvos 
verslininkų apsilankymas Kana
doje, kad jie galėtų susipažinti 
su galimais prekybos partne
riais. Inf.

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).

Laiškų dingimo 
reikalu

Pastaruoju metu Lietuvos am
basada Otavoje gavo nemažai Ka
nados lietuvių nusiskundimų dėl 
laiškų, siųstų iš Kanados į Lietuvą 
dingimo ir sunkumų palaikyti ryšį 
su artimaisiais Lietuvoje. Lietuvos 
ambasada, norėdama atkreipti ati
tinkamų institucijų Lietuvoje dė
mesį į tokią nepatenkinamą padėtį, 
informavo Lietuvos paštą bei Už
sienio reikalų ministeriją apie to
kius mūsų tautiečių nusiskundimus.

Š. m. birželio 6 d. ambasada 
Otavoje gavo LR valstybinės įmo
nės “Lietuvos paštas” Tarptautinio 
pašto skyriaus viršininko K. Mazū
ra paaiškinimą šiuo klausimu. Mi
nėto Lietuvos pareigūno teigimu, 
išanalizavus 1995 metais negautų 
(ar ne visai gautų) pašto siuntų 
duomenis, paaiškėjo, jog pernai iš 
Šiaurės Amerikos žemyno negavo 
20-ies maišų korespondencijos 
(bendras svoris - 356,10 kg.). O 
vien šių metų kovo-balandžio mėn. 
iš Kanados negauti 2 maišai bei 20 
maišų su ne visa pašto korespon
dencija. Kaip ambasada buvo infor
muota, jog dėl kiekvieno negauto 
(ar su ne visa korespondencija gau
to) maišo Vilniaus pašto pervežimo 
centro darbuotojai siunčia atitinka
mus pranešimus Kanados paštui. 
Atsakymas, kaip taisyklė: “Atkrei
pėme dėmesį”. Vadovaujantis Pa
saulinės pašto sąjungos konvencija, 
negautų korespondencijos maišų 
paieškomis turi užsiimti išsiuntimo 
šalies (t.y. Kanados) paštas, o gavi
mo šalies paštas (t.y. Lietuvos) pri
valo pranešti tik apie pažeidimus ar 
negautas siuntas.

LR ambasada Otavoje supran
ta, jog aukščiau pateikta informa
cija (nors ir kokia objektyvi ji būtų) 
neišsprendžia dabar esamų proble
mų. Todėl siūlome pasinaudoti K. 
Mazūra patarimu ir į Lietuvą siųsti 
registruotus laiškus (ar laiškus su 
įteikimo pranešimu), kurie visuose 
siuntimo etapuose yra atskirai re
gistruojami, kas leidžia, pateikus 
išsiuntimo kvitą, reikalauti iš išsiun
timo pašto (Kanados) surasti din
gusį laišką ar reikalauti atlyginti 
finansinius nuostolius.

Jonas Paslauskas, LR laikinasis 
reikalų patikėtinis Kanadoje

įvairios žinios
Dr. Vytautas Dambrava, 

Lietuvos respublikos ambasa
dorius Venezuela!, Kolumbijai, 
Argentinai ir Brazilijai, gegužės 
14 d. įteikė skiriamuosius raštus 
Brazilijos prezidentui dr. Fer
nando H. Cardoso. Pastarasis 
užtikrino asmeniškai remsiąs 
Lietuvos ekonomijos atstatymą. 
Parado iškilmėje sugroti Lie
tuvos ir Brazilijos himnai. Am
basadorius Sao Paulo mieste 
susitiko su konsulu, lietuvių kil
mės verslininkais, organizacijų 
vadovybėmis. Ta proga lankėsi 
ir Argentinos sostinėje Buenos 
Aires, dalyvavo pasitarimuose 
su krašto ministeriais bei lietu
vių veikėjais. Inf.

Paieškojimai
Walter Ludlow (adresas 11170 

Meadowbrook, Warren, Michigan 
USA 48093, tel. 1-810-751-7184 
ieško savo giminaičio Lietuvoje - 
Wladyslaw Ludkiewicz’io, sūnaus 
Stefan Ludkievvicz/Ludkevičius.

Ieškau Benedikto Abramavi- 
čiaus, kilusio iš Plyngių km., Gir
kalnio vals., Raseinių aps. Jis baigė 
suaugusiųjų gimnaziją Kaune, dir
bo tarnautoju. 1944 m. pasitraukė į 
Vokietiją, gyveno anglų zonoje, ve
dė vokietaitę (?), išvyko į Kanadą. 
Asmenys, turėję progos jį pažinti ar 
ką nors žinantys apie jo likimą, 
maloniai prašomi rašyti: St. Džiu
gas, 5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lawn, IL 60453, U.S.A.

LIETUVĖ MOTERIS ieško lietu
vės auklės, kalbančios ir angliškai, 
prižiūrėti 10 mėnesių mergaitę 3 
dienas per savaitę. Skambinti va
karais Teresei tel. 416 932-3553. 
Yonge ir Lawrence rajonas.

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.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automo
bilių vidų nauju būdu - sausomis 
putomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 
valandas. Labai gera kokybė. Skam
binti bet kuriuo laiku tel. 503-1687.

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, 

t tel. 416 760-7181.

H MONTREAL
Religinių kūrinu koncertas 

įvyko birželio 2 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje, supažindinant su 
dviem solisto Antano Keblio religi
nių giesmių garsajuostėm. Pradžio
je Donaldas Gcdrikas papasakojo, 
kokių techninių sunkumų atsirado, 
paruošiant šias garsajuostes. Puikų 
koncertą atliko sol. A. Keblys, pia
nistas ir kartu su Kebliu duetu dai
navęs Manuel Blais, smuikininkė 
Chantal Parent, čelistas Erik Kory 
ir muz. Aleksandras Stankevičius, 
kurio “Rūpintojėlio skundas” - in
strumentuotės smuikui ir violen- 
čelei buvo premjera. Iš viso buvo 
atlikta dešimt kūrinių, kurių dar du 
- publikos išprašyti pakartojimui. 
Patenkinti klausytojai menininkus 
pagerbė gausiais plojimais ir atsi
stojimu. Po koncerto vaišintasi ka
va ir saldumynais. Pirmas šiltesnis 
sekmadienis nebuvo palankus gau
sesniam klausytojų dalyvavimui. 
Atrodo, yra kilusi mintis panašų

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

PETRAS ADAMONIS, C. I. B. Res. 514 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas no|psrelgo|a apsidrausti.

Skautų stovyklavietėje

ROMUVA
Darbo savaitgalis -

1996 m. birželio 22-23 d.d.
Pietūs bus parūpinti. Reikia visokios ir įvairios pagalbos 
stovyklavietės remonto ir paruošimo darbams. Daly
vaujantys prašome iš anksto pranešti R. Sriubiškiui 
skambinant jam į namus nuo 6.30 v.v. ir 9.30 v.v.
Telefonas 905 607-5434. Lauksime jūsų talkos!

ROMUVOS VALDYBA

ALGIMANTO ARMONO 
fotomeno studija 

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

Konsultacijos fotografijos klausimais.
Telefonas 416 922-1731

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$150 - KLK moterų draugija 

Delhi skyrius; $60 - S. Juzėnas, dr. 
A. Dailydė; $50 - E. Kuchalskis, V. 
Šeštokas; $40 - M. Pužauskas; $30 
- L. Tamošauskas; $20 - P. Kve
daras, A. Supronas, B. McKenny, 
V. Šukys, A. Slapšys; $10 - B. Ber
žaitis, J. Ranonis, J. Kareckas, J. 
Vizgirda, K. Polikaitis, H. Kripavi- 
čius. M. Lietuvininkas, T. A. Mer
kevičius, E. B. Martišius, A. Taut
kus.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$54 - B. A. Liskus; $50 - J. 

Šimkus, P. Ročys, M. Genčius, A. 
Augustinavičius, S. Dzikas, Tėvai 
pranciškonai (St. Catharines), J. Ja
sevičius, dr. B. Krakaitis, A. Taut
kus, S. Virpša, H. Zitikas, E. Jasin, 
J. Stravinskas, J. Aukšaitis, B. Cvir
ka, D. Geldys, Z. Kaulius, kun. V. 
Valkavičius, R. Namikas, V. Be- 
niušis, P. Žulys, E. J. Petrauskas, S. 
Matulevičienė, V. Ručys, J. Kojelis, 
Z. Žilinskas, J. Rimkus, mons. A. 
Bartkus, D. Bendikas, S. Zadurs- 
kienė, E. Kuchalskis, M. Lembertas, 
V. Šeštokas, mons. V. Balčiūnas, A. 
Didžiulis, V. Grauzdys, V. Hanson, 
F. Ignaitis, Tėvai jėzuitai (Mont-

VYKSTAME Į LIETUVĄ liepos 1 
d. Galime nuvežti pinigus, vaistus 
ar nedidelius paketus. Skambinti 
telefonu 905 545-8868 Hamiltone.

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 

koncertą surengti žiemos metu.
KLK moterų tlr-jos Montrea- 

lio skyriaus susirinkimą birželio 2 d. 
Seselių namuose pravedė pirm. Ge
novaitė Kudžmienė, sekretoriavo 
Regina Brikienė. Praeito susirinki
mo protokolą skaitė J. Blauzdžiū- 
nienė. Elena Kerbelienė kalbėjo 
apie draugijos finansus. Jdomų ir 
prasmingą pokalbį pravedė seselė 
Paulė. Buvo pasidalinta mintimis 
apie praeities veiklą ir ateities pla
nus. Kitais metais skyrius švęs 45 
metų veiklos sukaktį. Susirinkimas 
baigtas vaišėmis.

Kun. Kazimieras Ambrasas 
gegužės 29 d. “Rūtos” klube pasi
dalino savo kelionės po Pietų Ame
riką įspūdžiais. Taip pat parodė 
vaizdajuostę apie Brazilijos di
džiuosius krioklius.

Trėmimų minėjimas įvyks bir
želio 16 d. Aušros Vartų švento
vėje. B.S.

real), kun. L. Kemėšis, V. Kupci- 
lęevičius, S. Naurnus, M. Noreika, 
A. Peleckis, J. Petrikonis. A. Ston
kus. D. Stukas, G. Ignaitis, L Pu- 
pininkas, L. Šlenys, M. Matusevi
čius, J. Narušis, P. Pakalka, A. L. 
Širvinskas, F. Mašalas, dr. S. Du- 
bickas, N. Draugelis.

Rėmėjo prenumeratą už dvejus 
metus atsiuntė:

J. Bratkauskas, Toronto lietu
vių pensininkų klubas.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - J. Džcnkaitis; $60 - A. 

Jocas, P. Brikis, G. Ciparis, B. Z. 
Tumosa, V. Lelis, M. Pužauskas, N. 
Draugelis.

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 416 533-7954
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