
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, August 27, 1996

OP homeland
Nr. 35 (2426) 1996 RUGPJŪTIS-AUGUST 27 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1

Kelrodžiai be kelių
Neramūs civilizuoto ir modernaus pasaulio žmo

nės dažnai pasirodo kaip nepavargstantys ieškotojai. Ro
dos būtina eiti į plačiuosius gyvenimo laukus ir kone kas
dien ką nors naujo atkasti; o sparta neleidžia lūkuriuoti ir 
dairytis.

V
AIZDAS kai kam gal jau labai nykus: pasenę me
džiai gerokai apdžiūvę, švilpia tie patys vėjai. Ky
la klausimas - pasitikėti atžalomis ir laukti, kol 
jos savo ūgiu ir stiprumu ims pavaduoti kamieną, ar kirsti 

tuos stuobrius ir vietoj jų kišti visai naujus daigus? Šis 
klausimas iškyla įvairiose gyvenine srityse, įneša nemažai 
neaiškumų bei problemų, grupuoja žmones, paliečia ne 
tik politines bei ekonomines grupuotes, bet ir tradicines 
tikinčiųjų bendruomenes. “Naujojo židinio - aidų” 1996 
m. birželio mėn. laidoje Paulius Subačius rašo apie sąjūdį 
Lietuvoje, bandantį atgaivinti senąją lietuvių (baltų) reli
giją. Apskritai, esą dabar ten “madinga kalbėti apie iš 
svetur atplūstančias naujas dvasines atliekas”. Kaip tai 
bepavadintume, bandymai atsteigti pagonybę, šalia visų 
kitų lietuviams mažai pažįstamų pasaulėžiūrinių importų, 
vargu ar galėtų būti kokiu nors pagrindu pateisinami, ne
bent tik žvelgiant į atgautą laisvę pačia paprasčiausia 
nuostata - laisvėje darau ką noriu. Atsteigėjų aiškinimai, 
kad krikščionybė silpninusi Lietuvą, taigi tuo būdu ir pa
kenkusi, nėra niekaip įrodomi. Turėtų būti bent įsivaiz
duojama, kokia šiandien pagoniškoji Lietuva būtų buvusi: 
kokio dydžio tauta, kokią teritoriją valstybė būtų turėjusi, 
kokiais ginklais būtų apsigynusi nuo kaimynų kitatikių? 
Vien tik galvoti, kad būtų buvę geriau, labai jau naivu. O 
nežinia į ką nukreipti tušti priekaištavimai turbūt turi kitų 
tikslų.
T VAIRIŲ naujovių bei kitoniškumų ieškojimai poso- 

I vietiniu laikotarpiu, atrodo, turi tam tikro sąlyčio su 
C pastangomis užpildyti tuštumą, atsiradusią po valsty

bės remto ateizmo griūties, gal ir nenoro įsipareigoti tra
dicinėse tikinčiųjų bendruomenėse, kurios kai kam gal at
rodo, jog nebespėja ar nenori žengti šiuolaikinio žmogaus 
sparčiai plečiamomis dykumomis. Todėl bet kas kitoniško 
tampa patrauklu. O jei visa tai papuošiama dar tautiniu 
apdaru, ko gi daugiau. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad 
jau “dangus griūva”. Tiesa, tie bėginėjimai po atvirus lau
kus sukelia dulkių debesis, pro kuriuos dažnam ir verty
bės darosi miglotos; taipgi gaištamas laikas, eikvojamos 
lėšos. Ar ne naudingiau būtų bent jau šiuo pirmuoju at
gautos nepriklausomybės dešimtmečiu visiems susikibus 
stiprinti grupes, kurios neabejotinai nusipelnė tautos lais
vinimo žygiuose ir dabar užsimojusios atlikti gal ir svar
biausią vaidmenį tautos dvasiniame atgimime. Sunku su
prasti, ką geresnio galėtų padaryti skirtingomis kryptimis 
einančios naujos grupelės, dar neišaugusios, nesubrendu- 
sios. Arkivyskupo S. Tamkevičiaus tvirtinimu, tai žmonės, 
kurie “linkę eiti bet kokiu keliu, svarbu, kad tik jis 
nevestų į Katalikų Bažnyčią”. (“NŽ” 1996 m. birželis). Jei 
taip - reiškinys liūdnas. Negi mes patys norėtume suardy
ti tai, ko neįveikė ateistiniai okupantai? Sunku būtų tuo 
patikėti. Greičiausiai tie visi sąjūdžiai - tai tik kelrodžių 
gamyba keliams, kurių niekada nebus. O atviruose laisvės 
laukuose pasilakstyti dažnam gali būti įdomu, gal tuo 
tarpu ir madinga. Č.S.

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Mažieji didžiųjų politikoje
Angliški ir vokiški laikraščiai apie Baltijos valstybių įjungimą Vakarų politikos orbiton, 
nepaisant Rusijos. Amerikos respublikonų partijos kandidatai į viceprezidentus J. Kemp, 

būdamas prezidento G. Busch’o vyriausybėje, reikalavo pripažinti
Lietuvos nepriklausomybę

KANADOS ĮVYKIAI

Karibanos festivaliai Toronte
Karibana yra laikoma savi

tumu pasižyminti Karibų jūros 
salų muzika ir kultūra. Dvide
šimt devintasis karibanos festi
valis Toronte šiemet įvyko rug
pjūčio 3-5 d.d. Šiuo renginiu rū
pinasi Karibų kultūrinės bendri
jos pirm. Henry Gomez. Jį pa
deda organizuoti jau didokas 
Toronte įsikūrusių ateivių būrys 
iš Karibų salų. Didžioji jų dalis 
- juodosios rasės atstovai. Spal
viniu požiūriu jie betgi šviesesni 
už savo rasės narius iš JAV.

Karibanos festivalio pagrin
dą sudaro ilgai trunkantis puoš
nus paradas, primenantis kar
navalą, sutraukiantis tūkstan
čius žiūrovų. Karibanos festiva
liai ekonomiškai buvo naudingi 
Torontui dėl jų sukelto didoko 
turistų antplūdžio. Jie betgi at
nešė nemažai politinės įtampos 
tvarką prižiūrimiems policinin
kams. Be didesnių ar mažesnių 
susikirtimų neįvyko nė vienas 
Karibanos festivalis.

Kraujo nebuvo išvengta ir 
šiemetiniame dvidešimtajame 
festivalyje. Šūviai sudrumstė 
Ontario ežero pakrantėje vykusį 
paradą. Jų'auka tapo Elrich Ke
vin Christian, dvidešimt trejų 
metų juodosios rasės torontie- 
tis. Juodaodis žudikas pas jį 
grįžo du kartus su papildomais 
šūviais į galvą. Žiūrovams susi
darė teisingas įspūdis, kad vyks
ta keršto kova tarp dviejų kari- 

biečių dėl Kanadon įvežamų 
narkotikų. Žudikas su kitais 
grįžtančiais turistais bandė įva
žiuoti Grenadon, bet buvo su
laikytas, suimtas ir atiduotas 
Kanados RCMP policijai. Tada 
sužinojom, kad jis yra juodosios 
rasės karibietis Tyron Edwards, 
dvidešimt penkerių metų am
žiaus.

Greit paaiškėjo, kad jo pa
klydusios kulkos sunkiai sužei
dė tarp festivalio žiūrovų stovė
jusią medicinos seserį Cicely 
Malcom, penkiasdešimt penke
rių metų, gimusią juodosios ra
sės grenadiečių šeimoje, kariba
nos festivalin atskridusią iš 
Anglijos. Ji paralyžuota dėl kul
kos sudraskyto nugarkaulio. Ki
ti du žiūrovai buvo lengviau su
žeisti. Taip baigėsi šiemetinis 
Karibanos festivalis Toronte.

Tokių skaudžių įvykių turi 
ir kiti karibanos festivaliai To
ronte. Viename peiliu į nugarą 
buvo perdurtas Toronto polici
ninkas. Karibanos paradas 1992 

m. buvo sustabdytas, kai prasi
dėjusiais šūviais į nugarą buvo 
peršautas devyniolikmetis On
tario parlamento nario Alvino 
Curlingo brolvaikis Donovan 
Curling. Tada net grupė vaikų 
apsaugos bėgo ieškoti policijos 
nuovadon.

Daug kartų po tokių įvykių 
buvo kalbama ir rašoma, kad

(Nukelta į 9-tą psl.)

Kaišiadorių vyskupijos katedra, atšventusi 70 metų sukaktį 1996.VI11.4
Nuotr. J. Piečaičio

Savaitė Lietuvoje
Pasaulio banko paskola
Kaip skelbia ELTA (rug

pjūčio 19 d.), Pasaulio bankas 
suteiks Lietuvai 80 milijonų 
JAV dolerių paskolą, kurios 
pirmąją pusę Lietuva gautų šį 
rudenį, o kitą pusę, įvykdžius 
PB reikalavimus, ateinančių 
metų pavasarį. Paskolą, teikia
mą už 7.4% metinių palūkanų, 
reikės grąžinti per 17 metų. Tai 
yra antroji PB paskola Lietuvai 
struktūriniam pertvarkymui - 
pirmoji, 60 mln. dol., suteikta 
prieš 3 metus. Vyriausybė lėšas 
galės panaudoti savo nuožiūra 
bankininkystės, energetikos, že
mės ūkio ir socialinės apsaugos 
srityse.

Antroji paskolos dalis bus 
skiriama, jei be kitų dalykų bus 
sumažintos kainos žemės ūkio 
srityje, kaip reikalauja Europos 
sąjungos potvarkiai. Turės būti 
panaikintas “Sodros” bei valsty
binės mokesčių inspekcijos dar
bo sudvigubinimas, o pensijos 
negalės viršyti joms skirtų ištek
lių. PB atstovai siūlė taikyti 
griežtas sankcijas todėl, kad 
biudžetinių įstaigų, ypač savival
dybių skolos energetikams yra 
stebėtinai didelės.

Lankėsi ŠAS pareigūnas
ELTOS žiniomis, rugpjūčio 

7-9 d.d. Lietuvoje su delegacija 
lankėsi ŠAS (NATO) vykdomo
jo komiteto sekretoriato tary
bos veiklos ir informacijos siste
mų direktorius Bcrndas Goct- 
ze. Jis Lietuvos civilinės apsau
gos departamente sušaukė in
formacinį susirinkimą krizių 
vengimo, reagavimo ir valdymo 
klausimais. Dalyvavo Lietuvos 
vyriausybės kraštutinių būklių 
komisijos valdymo grupės atsto
vai, ministerijų ir vyriausybinių 
įstaigų pareigūnai.

Svečias aplankė Lietuvos 
kariuomenės generalinį štabą, 
Vidaus reikalų ministerijos vie
šosios policijos departamentą, 
Užsienio reikalų ministeriją.

Sutartis su Rusija
Rugpjūčio 15 d. Vilniuje bu

vo pasirašyta sutartis tarp 
Rusijos federacijos gynybos mi
nisterijos ir Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos dėl medi
cinos pagalbos Lietuvoje gyve
nantiems Rusijos kariškiams 
pensininkams ir atlyginimo už 
ją, praneša ELTA. Rusijos ka

riškiai pensininkai turės teisę 
gauti nemodamas medicinos 
paslaugas bet kurioje" Lietuvos 
sveikatos priežiūros įstaigoje, 
naudotis reabilitacija bei sana
toriniu gydymu, gauti nemoka
mai vaistus. Tai buvo teikiama 
ir iki sutarties pasirašymo, ku
riuo Rusija įsipareigojo mokėti 
Lietuvai atitinkamą sumą už 
kiekvieną ten gyvenantį Rusijos 
kariškį pensininką: po 292 litus 
už 1994 m., po 291 litus už 1995 
m. ir po 354 litus už 1996 m. 
Rusijos kariškių pensininkų 
Lietuvoje dabar gyvena apie aš- 
tuoni tūkstančiai.

Neinformuotos karinės pajėgos
BNS skelbia, kad Lietuvos 

karinėms jūrų pajėgoms nebuvo 
pranešta apie Baltijos jūroje 
Karaliaučiaus srities rajone 
vykstantį Rusijos Baltijos kari
nio jūros laivyno žygį. Lietuvos 
karinių jūrų flotilės štabo virši
ninkas spaudai teigė, jog kari
nio laivyno šaudymai vykdomi 
uždarame rajone, tad apie juos 
nebūtina pranešti Lietuvai. Pri
valoma pranešti apie didelius 
karinius manevrus. Maždaug 20 
dienų truksiančiame laivų gru
pės žygyje dalyvauja 49 laivai, 
vienas povandeninis laivas, 14 
pagalbinių laivų ir laivyno lėk
tuvai.

Patikimi komerciniai bankai
BNS skelbia (rugpjūčio 2 

d.), kad Lietuvos banko valdy
bos nutarimu, papildomą akty
vų riziką tegali prisiimti penki 
komerciniai bankai: “Vilniaus 
bankas”, “Hermis”, “Tauras”, 
“Snoras” ir “Litimpcks”. Spren
dimas buvo padarytas remiantis 
liepos 1 d. turimais duomeni
mis, finansų ministerijai paklau
sus, kokie komerciniai bankai 
galėtų aptarnauti likusią dalį 
Europos sąjungos paskolos, 
gautos su valstybės garantija. 
Ta paskolos dalis siekia 4. 975, 
850 ekiu.

ELTA praneša, kad Lietu
vos bankas įregistravo akcinės 
bendrovės banko “Hermis” 40.7 
milijono litų akcinį kapitalą. 
Europos rekonstrukcijos ir plėt
ros bankui dabar priklauso 
7.788 mln. litų vertės “Hermio” 
akcijų, o iš viso užsienio juridi
niai ir fiziniai asmenys valdo 
62.9% viso banko akcinio kapi
talo.

KAZYS BARONAS
Frankfurte leidžiamas ang

liškas dienraštis “International 
Herald Tribune” 1996.VILIO
JI laidoje stambiom raidėm iš
spausdino pranešimą iš Vašing
tono apie ieškomą Švedijos pa
ramą JAV-ėse Baltijos valstybių 
įjungimui į Vakarus. Autorė 
Nora Boustany rašė, kad į Va
šingtoną atvykęs Švedijos min. 
pirm. G. Persson susitiko su 
prez. B. Clinton’u ir pasiūlė jam 
penkių punktų planą Baltijos 
valstybėms įjungti Vakarų pa
saulin, ir tai be akibrokšto Rusi
jai. Aukštas Baltųjų rūmų parei
gūnas spaudos atstovams pana
šiai išsireiškęs, esą ir JAV ieško 
kelio Baltijos valstybėms įjungti 
į Vakarus be jokių nuolaidų 
Rusijai.

Pareiškimu džiaugėsi ir Šve
dijos ambasadorius JAV, nes 
tokiu keliu eina ir Švedija. Sau
gumo politika nėra vien tik ka
rinė jėga, bet ir bendradarbia
vimas ekonominėje srityje. “Te
gul tai plėtojasi ir auga, įjun
giant taip pat ir Rusiją. Tik tuo
met galime pasireikšti kaip dali
ninkai. Norime, kad Baltijos 
valstybės ir Rusija būtų akty
vios, nes tikrovėje tai yra vie
nintelis kelias bendro saugumo 
sąrangoje.”

Švedijos min. pirm. G. Per- 
sson’o planas, perduotas prez. 
B. Clinton’ui, numato: 1. dau
giau abipusių pasitarimų prie 
Baltijos jūros esančių valstybių, 
įjungti į programą karines pra
tybas, (pvz. Bosnijos taikos ap
saugoje jau dabar dalyvauja lie
tuvių bei estų kariai apmokyti 
švedų ir danų karių), 2. sustip
rinti regioninį bendradarbiavi
mą tarp Skandinavijos ir Balti
jos valstybių, 3. Baltijos valsty
bių Europos Sąjungoje narystė, 
4. karinės pratybos bei sienų 
kontrolė NATO (ŠAS) Taikos 
partnerystės priežiūroje, 5. reng
ti dažnesnius pasitarimus su 
Rusija. JAV atstovas N. Burns 
pareiškė, kad Vašingtonas 
džiaugiasi ir pilnai remia Šve
dijos iniciatyvą.

G. Persson’as pareiškė B. 
Clinton’as esąs patenkintas, kad 
į patariamąjį Baltijos reikalų 
komitetą įsijungė buv. vicemin. 
R. Holbrook, kuris vadovavo 
Bosnijos taikos plano įgyvendi
nimui. G. Persson’as, taip pat 
paminėjo, kad JAV prez. prita
rė FBI paramai, skiriamai Balti
jos kraštams kovoti su organi
zuotais nusikaltimais ir nelega-

Pirmąjį pusmetį bankas ga
vo daugiau kaip 9 mln. litų pel
no, o aktyvai padidėjo 20%, pa
skolų - tik 10%. Bankui techni
nę pagalbą teikia Norvegijos su 
patarimais susijusių paslaugų 
įmonė “Norwegian Banking Re
sources”.

Lengvatos investuotojams
“Lietuvos aido” (nr. 148) 

pranešimu, nuo rugpjūčio 1 d. 
įsigalioja lengvatos dėl pajamų 
mokesčio užsienio kapitalo in
vesticijoms, siekiančioms 2 mln. 
JAV dolerių. Lengvatos netai
komos įmonėms, kurių didme
nine bei mažmenine naftos pro
duktų prekyba viršija 30% visų 
pajamų. Užsienio kilmės kapi
talu buvo laikomas kapitalas, 
kuriame nebuvo Lietuvos teisi
nių bei fizinių asmenų lėšų. 
Naujuoju įstatymu priimtinas 
visas užsienyje sutelktas kapi
talai a (Nukelta į 10-tą psl.)

ASLAN’AS MAŠADOV’AS, Čečė
nuos laisvės kovotojų karinis va
das, buvojęs ir Vilniuje

liais imigrantais.
Miuncheniškis dienraštis 

“Sueddeutsche Zeitung” rug
pjūčio mėn. 12 supažindino skai
tytojus su Jack Kemp’u, kan
didatu j JAV viceprezidento kė
dę.

Laikraščio bendradarbis ra
šė, kad J. Kemp esąs ryžtingas 
vyras, geras futbolo žaidėjas, G. 
Busch’o vyriausybėje buvęs sta
tybos ministeriu. Vokietis, pasi

Kanadiečiai JUOZAS PIEČAITIS ir kun. JONAS STAŠKUS su Vil
niaus arkivyskupu metropolitu AUDRIU BAČKIU Vilniuje 1996 m. 
vasarą Nuotr. J. Piečaičio
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Ką geriau padarytų skirtingomis kryptimis einančios grupės?
Mažieji didžiųjų politikoje

Saugumo politika nėra vien tik karinė jėga
Lietuvos lenkų laikysena

Prolietuviai - blogieji lenkai, antilietuviai - gerieji 
Sukėlę ginčą “Užkulisiai”

Klaidinančios įžvalgos sovietų agento J. Slavino dokumentuose
Trisdešimtoji mokytojų savaitė Dainavoje 

Nepamiršti buvo ir tie, kurie negalėjo išmokti lietuviškai 
Lietuvių kovos Seinijoje

Tik atsisakęs savos kultūros gali įgyti palankumo
Tyliai dirba Lietuvos ateičiai

Blaškysimės, kol į Lietuvos gyvenimą ateis nauja karta 
Šeimos kovoje - viso krašto tikrovė

Tegu gailisi tie, kurie gyvenime pasirinko vergo kelią 
Lietuvaitė geologė Amerikoje

Dr. Joana Vizgirdaitė pasakoja apie savo gyvenimą ir darbus

remdamas M. Fizwater’io atsi
minimais (buvo Busch’o atsto
vas spaudai) rašė, kad viename 
vyriausybės posėdyje jis parei
kalavo tuoj pat pripažinti pasi
skelbusios Lietuvos nepriklau
somybę. Užsienio reikalų minis- 
teris Baker lengvai užgaunan
čiais žodžiais jo siūlymą atmetė. 
J. Kemp peršoko per stalą ir 
griebė Baker’į už gerklės!

Tas pats dienraštis sekančią 
dieną vėl minėjo Lietuvą. Rašy
dama apie Čečėnijos laisvės ko
votojų vadą Aslaną Mašadovą, 
Miriam Neubert priminė, kad 
jis atrodo daugiau kaip intelek
tualas, negu sukilėlių vadas. 
1972 m. pradėjęs karinę tarny
bą, 1981 m. jis baigė Kalinino 
karinę akademiją Leningrade, 
tarnavo Vengrijoje. Turėdamas 
pulkininko laipsnį, jis vadovavo 
artilerijos divizijos raketų dali
niui, dalyvavo Vilniuje televizi
jos stoties puolime. Tai buvo 
bergdžias sovietinis mėginimas 
palaužti Baltijos valstybės lais
vės proveržį.
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Liškiavos šventoriuje yra išlikę žymių Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjų ROMERIŲ šeimos kapeliai. Juos 
kasmet lanko giminės iš užsienio Nuotr. H. PaulauskoGinčas dėl kryžiaus lageryje

Dėl Auschvvitz’o lageryje pastatyto kryžiaus kilo ginčas 
tarp Lenkijos katalikų ir pasaulio žydų atstovų

Kyšiai bei suktybės pasaulyje
Visuomenės nuodai, kuriems neatsispiria politikai, 

valdininkai, net verslininkai

Italijos katalikų dienraštis 
“Avvenire” 1996.VII.26 nr. ap
rašo kiek netikėtai įsiplieskusią 
polemiką dėl Auschvvitz’o kon- 
cetracijos stovyklos tarp Lenki
jos katalikų ir žydų ir tarp dvie
jų žymių žydų tautos atstovų - 
Simono Wiesenthal’io, tebei
siančio nacių karinių nusikaltė
lių paieškas, ir rašytojo Elie 
Wiesel’io, Nobelio taikos pre
mijos laureato. Tai dar kartą 
primena, kaip sunkiai gyja karo 
žaizdos, dar kartą parodo, kad 
pasėta blogio ir neapykantos 
sėkla yra labia gaji.

Viena didžiausių kliūčių, 
trukdanti pasiekti visiško tarpu
savio supratimo tarp Lenkijos 
katalikų ir žydų - buvusio 
Auschvvitz’o lagerio teritorijoje 
pastatytas didžiulis kryžius, 
skirtas antinacinės rezistencijos 
narių, nukankintų lageryje, gar
bei. Tarptautinės žydų organi
zacijos jau kuris laikas reiškia 
įvairiausius protestus: Ausch
vvitz’o ir Birkenau lageriai esą 
pirmiausia holokausto simbo
liai, todėl kryžiui - krikščiony
bės simboliui čia ne vieta.

Reikalą dar labiau užaštri
no Kielcų mieste rašytojo Elie 
Wiesel’io pasakyta kalba. Ten 
buvo minimi liūdnai pagarsėję 
žydų pogromai, vykę 1946 m. 
liepos mėnesį, kurių metu buvo 
nužudyta kelios dešimtys žydų. 
Kreipdamasis į “bičiulius katali
kus Lenkijoje”, Wiesel pareiš
kė, jog to 50 metų senumo nusi
kaltimo vykdytojai veikę skati
nami lenkiškos neapykantos žy
dams. Kalboje nebuvo užmirš
tas ir kryžius Auschvvitz’o lage
ryje. Wiesel nuomone, kryžiaus 
buvimas ten esąs žydų įžeidimas.

Lenkijos vyskupų konferen
cijos sekretorius vysk. Tadeusz 
Pieronek, atsakydamas į, jo 
nuomone, neteisingą kaltinimą, 
priminė, jog lenkams katali
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tragiškai žuvus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą tėveliams, žmonai
su sūnum ir sesute Lietuvoje, tetai Onutei 

Girdauskicnei su šeima Toronte -

M. Janeliūnienė P. V. Gulbinai

L. Juzukonienė L. P. Murauskai

J. Vingelienė I. A. Pūkai

kams tiek nacių valdymo, tiek ir 
pokarinio komunistinio režimo 
laikotarpiai yra istoriniai, ku
riuose buvo kovojama prieš 
kryžių.

Simon Wiesental, plačiai ži
nomas dėl savo veiklos ieškant 
nacių karinių nusikaltėlių, di
džiausiame Lenkijos dienraštyje 
“Gazeta Wyborcza” paskelbė 
atvirą laišką, kuriame pareiškė 
nesutinkąs su Elie Wiesel’io 
tvirtinimu, jog pogromai vyko 
dėl lenkiškos neapykantos žy
dams. Wiesenthal sako, jog ne
apykanta neturi tautybės, o ne
pagrįstas Wiesel’io kaltinimas 
rodo kolektyvinę atsakomybę.

Toliau savo laiške Wiesen
thal patikslina: jei manysime, 
jog Kielcų pogromai buvo pro
vokacija (o taip manyti duoda 
pagrindo archyviniai duomenys 
apie komunistinių slaptųjų tar
nybų veiklą), tai nusikaltimas 
turėjo ir jo sumanytojus bei vyk
dytojus. Dėl to pareiškimo apie 
lenkų neapykantą žydams pa
grįstai įsižeidė daug lenkų.

Tačiau Wiesenthal visiškai 
sutinka su Wiesel’io mintimis, 
jog Auschvvitz’o ir Birkenau la
geriuose neturėtų būti kryžių. 
“Tai yra daugiau nei milijono 
nekaltų žmonių kapinės, - rašo 
Wiesenthal, - o iš to milijono 
net 90% buvo žydai. Didžiąją 
dalį likusių 10%, be abejonės, 
sudaro lenkai katalikai. Todėl 
geriau, jei šiose kapinėse nebū
tų jokių religinių simbolių - nei 
Dovydo žvaigždės, nei kryžiaus.

Lenkų katalikų pozicija dėl 
religinių simbolių Auschvvitz’o 
Birkenau lageriuose nevisiškai 
sutinka su Wiesenthal’io sam
protavimais. Teologės Stanisla
vos Grabskos, katalikiškojo mėn
raščio “Więz” bendradarbės nuo
mone, kuriai taip pat pritaria 
daugelis katalikiško inteligenti
jos atstovų, reikėtų paskirstyti 
simbolius: Birkenau lageris, len
kiškai vadinamas Brzezinka, 
kur beveik išimtinai kalėjo žy
dai, turėtų būti paskirtas holo
kausto - Shoah atminimui, o 
Auschvvitz’o koncetracijos sto
vykloje galėtų būti ir kiti re
liginiai simboliai - tiek žydų, 
tiek krikščionių, tiek musulmo
nų. Tuo būdu esą galėtų baigtis 
niekam nenaudingi protestai ir 
nesutarimai.

Neseniai paskelbtame po
kalbyje šiuo klausimu teologė 
Grabska tvirtino: “Katalikai tu
rėtų atsižvelgti į žydų jautrumą 
mirusiųjų atminimui. Žydams 
Auschvvitz’o ir Birkenau lage
riai - ne tik tragedijos vieta, bet 
ir vieta, kur juos apleido Die
vas; tad, kaip tokia, ši vieta rei
kalauja tylos bei ramybės”.

Vatikano radijas

SPAUDOS BALSAI

Lietuvos lenkų laikysena
Vieni jų yra aršaus supriešinimo šalininkai, kiti siekia taikaus 

sugyvenimo su lietuviais

Krokuvos savaitraštis “Ty- 
godnik Povvszechny” š. m. rug
pjūčio 4 d. laidoje rašo; “Ginčas 
dėl Radomo vyskupijos dvasiš
kio kun. Dariusz Stanczyk’o, 
kuris nuo 1990 metų darbavosi 
Lietuvoje, baigėsi Vilniaus arki
vyskupijos ordinaro arkiv. Aud
riaus Bačkio sprendimu, įsakan
čiu šiam dvasiškiui ligi 1996 m. 
liepos pabaigos palikti krašto 
teritoriją. Kun. Stanczyk nebu
vo tiesiogiai atšauktas, bet pasi
baigė jo penkerių metų misijos 
terminas Šumske. Neoficialiai 
kalbama, kad kun. Stanczyk bu
vo įsivėlęs į politinę veiklą, tarp 
kitko, buvo pasiskelbęs esąs 
Lietuvos lenkų skautijos kape
lionu. Kun. Stanczyk’o byla iš
šaukė gyvą Lietuvos lenkų reak
ciją. Tikintieji surinko kelis 
tūkstančius parašų po Apašta
liškajam nuncijui rašytu prašy
mu, o prie arkivyskupijos kuri
jos (birželio 25 d.) demonstravo 
keli šimtai lenkų”.

Lietuvos lenkų veikėjai, ir 
ne tik jie, nėra patenkinti arkiv. 
A. Bačkio veikla. Jie ir įvairūs 
Vilniaus “mylėtojai” Lenkijoje 
reikalauja lenkiškų pamaldų 
įvedimo Vilniaus katedroje. Tai 
galėtų sukelti lietuvių-lenkų 
konfliktą, kurio šie veikėjai ir 
siekia. Lenkiškos pamaldos yra 
vienuolikoje Vilniaus šventovių, 
kurių metu tik kelios yra pilnos 
žmonių.

MIRTIES PRANEŠIMAS
A. a. MARTA MILKERAITIENĖ,

78 m. amžiaus staiga mirė 1996 m. rugpjūčio 2 d. savo namuose.
Paliko liūdintį vyrą MARTYNĄ, seserį ELIZABETĄ 

PILVIENĘ, brolį JONĄ GAVĖNIĄ Lietuvoj, sūnų JONĄ, dukrą 
IZOLDĄ DYSDALE, tris dukraites ir du vaikaičius.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą -
Aldona ir Anzelmas Gailius, dr. Petras Babeckas
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baigus šią žemišką kelionę ir pasitraukus į 
amžiną gyvenimą,

nuoširdžiai užjaučiame ilgametę Lietuvių tautodailės 
instituto narę ir Tarybos sekretorę žmoną BIRUTĘ 
VAITKŪNAITĘ-NAGIENĘ ir LTI narį sūnų 
GINTARĄ su šeima -

Lietuvių tautodailės instituto valdyba ir nariai

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

ALEKSAS BALTUTIS
mirė 1996 m. liepos 4 d. po sunkios ligos 

Los Angeles, CA, ligoninėje.

Kalifornijoje išgyveno 17 metų, anksčiau gyvenęs 
Melburne, Australijoje, kur ir palaidotas Fawkner 
kapinėse Baltučių šeimos kapavietėje liepos 16 d.

Velionis gimė 1926 m. vasario 10 d. Užšusčių kai
me, Žemaičių Naumiestyje.

Dideliame liūdesyje pasiliko žmona Danutė, 
seserys ir broliai su šeimomis.

Lenkiškos pamaldos Vil
niaus katedroje būna ypatingo
mis progomis. Pvz. š. m. rug
pjūčio 3 d. iš šios katedros į 
Varšuvą buvo perkelti buv. 
Lenkijos kariuomenės vyriausio 
kapeliono, maršalo Pilsudskio 
bičiulio vysk. W. Bandurski’o 
(1863-1932) palaikai. Jis į Vil
nių buvo atvykęs kartu su Že
ligovskio okupacine kariuome
ne. Pamaldas lenkų kalba laikė 
vyskupas iš Lenkijos.

Žurnalo pasisakymas
Paryžiaus lenkų žurnalo 

“Kultūra” redaktorius J. Gied
roje š. m. liepos-rugpjūčio lai
doje rašo: “Lietuvos lenkų pro
blema yra klasiškas pavyzdys 
Lenkijos valdžios Rytų politikos 
stokos. Atrodo, kad valdžios 
politikai atstovauja ambasado
rius Widacki, kuris nuosekliai 
siekia lenkų-lietuvių santykių 
normalizavimo ir ypač gina len
kų mažumos pozicijas. Su jo po
litika smarkiai kovoja Lietuvos 
lenkų sąjungos' keli vadovai ir 
jos padalinys ‘Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija’. Savo demago
giška veikla jie tik gilina žalingą 
lenkų-lietuvių supriešinimą. Si 
veikla, deja, randa paramą Len
kijoje ir visų pirma pas ‘Lenkų 
bendruomenės’ pirmininką prof. 
Andrzej Stelmačhovvskį, jos įta
koje skirstantį Lietuvos lenkus į 
blogus - prolietuvius ir gerus - 

antilietuvius, kuriuos reikia 
remti. Jis remia utopinę Vil
niaus lenkų universiteto idėją 
bei Lenkų namų statybą. Paga
liau apie tai jau kelis kartus ra
šiau savo ‘Pastabose’.

Laimei, ši neatsakinga ponų 
Maciejkianiec’o ir Sienkiewicz’- 
iaus veikla susiduria su vis didė
jančiu pasipriešinimu. Geriau
sias įrodymas yra naujai įsteigta 
Lietuvos lenkų kongreso orga
nizacija bei Czeslaw’o Okin- 
czyc’o ir p. Mieczkowski’o veikla.

Mano manymu yra svarbu, 
kad Lenkijos respublikos prem
jeras tuo susidomėtų ir sudarytų 
pvz. tarpministerinę komisiją 
šiam reikalui sureguliuoti ir visų 
pirma apsvarstyti, kuria kryp
timi turėtų p. Stelmachowski’o 
‘Lenkų bendruomenė’ veikti.”

Redaktoriaus sukaktis
Žurnalo “Kultūra” redakto

rius J. Giedroje š. m. liepos 
mėn. šventė savo 90 metų gimi
mo sukaktį. Jis ne tik savo žur
nalą redaguoja, bet ir jame ra
šo “Redaktoriaus pastabas”, 
kurių anksčiau nedarydavo. Pa
vaduotojo jis neieško, nes jo 
manymu jam mirus žurnalas 
“Kultūra” nustos gyvavęs. Gied
roje nemėgsta pataikavimo bei 
pagyrų ir nepriėmė aukščiausio
jo Lenkijos “Baltojo erelio” or
dino. Lenkijai atgavus nepri
klausomybę, jis jos nelanko, nes 
mano, kad krašto problemas iš 
tolo galima geriau pastebėti. 
Red. Giedroje buvo pirmas įta
kingas lenkas intelektualas, su
tikęs su mintimi, kad Vilnius tu
ri priklausyti Lietuvai.

Įvairios pabiros
“Ir staiga jį (St. Lozoraitį, J. 

B.), galima sakyti tautinį didvy
rį, įrašo į KGB agentų sąrašą - 
ir dar kas? Pats Kazys Bobelis, 
seimo Užsienio reikalų komite
to pirmininkas, tarptautinių san
tykių reikaluose po prezidento 
ir užsienio reikalų ministerio 
trečias asmuo”.

Maskvos dienraštis “Izves
tia” 1996 m. birželio 14 d.

“Lietuvoje organizuotos po- 
lonofobijos ‘architektais’ yra 
lietuvius nacionalistus vaidinan
tieji nekrikštyti žydai: Lands
bergis, Genzelis, Čekmonas...”

Toronto lenkų savaitraštis 
“Glos Polski” 1996 m. liepos 26 d.

“Šiandien (liepos 11 d.) 
Lietuvoje prasidėjo Lietuvos 
krepšinio rinktinei, 1995 m. lai
mėjusiai Europos pirmenybėse 
‘sidabrą’, remti milijono litų 
(250,000 JAV dolerių) vajus. 
Tada valdžia žemyno vicečem
pionams pažadėjo šią sumą, bet 
ligi šiol dar jos neišmokėjo”.

“Vos tik rungtynių (Lietu- 
va-Kroatija, Atlantoje) pabai
gos sirenai sukaukus, iš garbės 
svečiams skirtų tribūnų į aikštę 
įvirto būrys žmonių. Pasirodė, 
kad tai buvo Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas ir 
jo lietuvių bei amerikiečių as
mens apsauga”.

Niujorko dienraštis “Novo
je Ruskoje Slovo” 1996 m. lie
pos 12 ir 22 d. d. laidos.

Neatrodo, kad A. Brazaus
kas atskubėjo krepšininkams 
įteikti pažadėtą milijoną - grei
čiausiai jis norėjo būti pamaty
tas Lietuvos televizorių ekra
nuose. J.B.

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
Lietuvoje vyksta kyšininka

vimas, pinigų grobstymas, fikty
vūs bankų bankrotai ir kiti ne
sąžiningumai.

Tai vyksta visame pasaulyje. 
Garsiausiose ekonominėse gru
puotėse susiklostė “kyšių davi
mo” politika. Vokietijos savait
raštis “Die Woche” pateikia 
įdomių duomenų.

Su kyšiais kovoja tarptau
tinė organizacija, vadovaujama 
Peter Eigan, buvusio Pasaulio 
banko direktoriaus. Jis pareiš
kė, kad šiandien iš tikro nė vie
no didesnio projekto neįgyven
dinama be kyšių. “Nepatepus” 
projektai arba nevykdomi, arba 
pasirenkami netikę vykdytojai. 
Kyšių esmė esanti ta, kad ne
leidžia plėtotis sveikai ekono
mikai ir konkurencijai.

Parazitai
Iš besivystančių šalių kyši

ninkai išsiurbia lėšas. Kyšiams 
skirti pinigai paprastai yra įskai
čiuojami į prekės kainą. Ją su
moka paprastas vartotojas. O 
sukti valdininkai savo sąskaitas 
dažniausiai laiko užsienio ban
kuose.

Nė vienoje pasaulio šalių 
nepritariama, kad politikai imtų 
kyšius, o už tai mokėtų paprasti 
piliečiai. Kyšiai oficialiai drau
džiami net tose šalyse, kur jie 
itin išplitę. Sučiupti kyšininkai 
yra baudžiami. Pvz. Kinijoje 
1995 m. 150 kyšininkų buvo nu
bausti net mirties bausme.

Vakarų bendrovės ir besi
vystančių šalių politikai sukūrė 
tokią pabaisą, kurios nebeįma
noma suvaldyti. Didžiosios bend
rovės labai ištobulino kyšinin
kavimo techniką prekyboje su 
Trečiojo pasaulio šalimis ir da
bar ją pritaiko Vakaruose.

JAV yra vienintelė valstybė, 
uždraudusi kyšius užsienio pre
kyboje. Tiriant Watergate bylą 
1974 m. paaiškėjo, kad lėktuvus 
gaminanti firma “Lockheed” 
sumokėjo 12 milijonų dolerių 
kyšį Japonijos vyriausybei. Į tai 
atsižvelgdamas 1977 m. JAV 
kongresas priėmė atitinkamą 
įstatymą.

Nuo įstatymo priėmimo da
tos išaiškinta stambių bylų. Į 
teisėsaugos tinklus pateko ir 
“General Motors” - turėjo su
mokėti 70 milijonų dolerių bau
dą už tai, kad davė kyšį vienam 
Izraelio generolui.

Už dolerius Rusijoje galima 
nusipirkti viską. Viename Mask
vos laikraštyje, skyrelyje “Ieš
kau darbo”, pasirodė skelbimas: 
“Deputatas siūlo savo paslau
gas. Kaina - pagal susitarimą”. 
Buvusioje “darbininkų ir vals

Dviguba švente Kaišiadoryse
Kristaus atsimainymo atlai

dų proga 1996 m. rugpjūčio 4 d. 
Kaišiadorių vyskupija paminėjo 
savo 70-metį, o parapija - 90 
metų įsikūrimo sukaktis. Šiame 
minėjime, kartu ir Mišių auko
je, dalyvavo tūkstančiai maldi
ninkų ne tik iš Kaišiadorių, bet 
ir iš aplinkinių miestų. Kadangi 
oras buvo vasariškai švelnus, vi
sos apeigos buvo atliekamos at
virame ore - šventoriuje. Mišias 
aukojo vysk. J. Matulaitis, vysk. 
L. Nowak iš Magdeburgo (Vo
kietija), prel. A. Bunga (lietuvių 
sielovados vadovas Vokietijoje) 
ir vyskupijos parapijų klebonai. 
Mišių metu giedojo penkių pa
rapijų jungtinis choras, vado
vaujamas A. Bagdono, ir grojo 
Alytaus karinis orkestras. Po iš
kilmingos procesijos aplink Ka
tedrą jos viduje buvo teikiamas 
Sutvirtinimo sakramentas.

Iškilmių proga garbės sve
čiai ir vyskupijai nusipelnę as

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

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

tiečių valstybėje” nebėra tokios 
visuomenės gyvenimo srities į 
kurią nebūtų prasiskverbę ky
šiai.

Pernai į teismą dėl kyšių 
buvo patraukti 35.000 valdinin
kų, milicininkų ir kariškių. Tai 
15% daugiau nei 1993 m. Ma
noma, kad 5700 didžiausių Ru
sijos mafijos gaujų kyšiams išlei
džia apie 50% visų savo paja
mų.

Šiuo metu už dolerius Mask
voje kareiviai parduoda savo 
ginklus ir praneša, kad juos pa
vogė. Muitininkai už kyšius lei
džia išvežti retus gyvūnus ar se
nas ikonas. Rengdamiesi įregis
truoti automobilį, vairuotojai ge
rai žino, kad galima rinktis: eilė
je laukti 10 valandų ar 10 minu
čių. Pastaroji galimybė kainuoja 
tik 250 dol.

Kyšiai Rusijoje turi senas 
tradicijas. Nepasotinami valdi
ninkai taponet literatūros hero
jais (pvz. Gogolio “Revizoriu
je”). Nedaug ką pakeitė ir Spa
lio revoliucija. Trūkstant mais
to ir būtiniausių prekių, valdi
ninkai visuomet mielai “imda
vo”. Dar labiau suklestėjo ky
šiai, kai septintajame ir aštunta
jame dešimtmečiuose išsiplėto
jo šešėlinė ekonomika. Tačiau 
viešų skandalų nebuvo. Apie 
stambias bylas visuomenė nieko 
nesužinodavo, o smulkūs atve
jai buvo savaime suprantamas 
dalykas.

Žymieji kyšininkai
M. Burlakovas iki 1994 m. 

buvo Rusijos kariuomenės Va
karų grupės vadas. Manoma, 
kad išvedant kariuomenę iš Vo
kietijos jis pardavė ginklų už 
200 milijonų markių.

F. Colloras de Mello, buvęs 
Brazilijos prezidentas, po dvejų 
valdymo metų atsistatydino - 
buvo įtariamas paėmęs 7 mili
jardus dolerių kyšių.

Imelda Markos, buvusio Fi
lipinų diktatoriaus Ferdinando 
Markos našlė. Jiedu pasisavi
no daugiau kaip 10 milijardų do
lerių.

Carlos Andreas Perez, bu
vęs Venezuelos prezidentas, pa
sisavino daugiau kaip 21 milijo
ną dolerių. 1993 m. jis buvo pri
verstas atsisakyti valstybės vado
vo pareigų.

Mobutu Sese Seko nuo 
1965 m. Zairo valdovas ir Pran
cūzijos draugas, sukaupė 10 mi
lijardų dolerių kapitalą, prilygs
tantį Zairo skolų sumai.

Iki šiol niekasneparašė apie 
tuos tūkstančius kyšių davėjų ir 
ėmėjų, kurie buvo ir bus pasau
linio politinio, ūkinio, pramonės 
ir prekybos parazitai.

menys buvo apdovanoti jubilie
jiniais medaliais. Medaliu buvo 
pagerbtas ir Vokietijos ambasa
dorius Lietuvoje dr. Ulrich Ro- 
sengarten.

Atlaidų atmosfera jautėsi 
visame mieste, toli už švento
riaus ribų. Įvairūs prekybininkai 
pardavinėjo paveikslus, riestai
nius, ledus... Vakare miesto sa
lėje birštoniečiai atliko puikią 
meninę programą.

J. Piečaitis

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



Trys išeivijos kunigai, iškilmingai atšventę 60 metų kunigystės sukaktį Vilniaus arkikatedroje-bazilikoje. Iš 
kairės: kun. D. KENSTAVIČIUS, prel. K. DOBROVOLSKIS, kun. V. BAGDANAVIČIUS, MIC

Vergvaldystės ilgesys

Išeivijos kunigai Vilniaus arkikatedroje
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

1996 m. rugpjūčio 3 d. Vil
niaus arkikatedroje kunigystės 
60-mečio Mišias aukojo trys ku
nigai išeiviai: prel. K. Dobro
volskis iš Italijos, kun. V. Bag- 
danavičius, MIC, iš JAV ir kun. 
D. Kenstavičius iš Vokietijos. 
Grynai suvalkietiška tarme, nė 
kiek nepaveikta svetimų kalbų, 
gyvai prabyla prel. K. Dobro
volskis: “Viešpats su jumis”. 
Jam stipriai, skambiai atitaria 
arkikatedros didysis choras 
(vad. L. Pranulis).

Sukaktuvininkus trumpiu pri
stato arkiv. A. J. Bačkis: “Šian
dien kartu džiaugiamės dėl jų 
nueito kunigystės kelio. Džiau
giamės, kad atėjo į mūsų arki
katedrą. Dėkojame Dievui už tą 
malonę. Tikrai nuostabus jų ke
lias”.

O jų kelias prasidėjo Lietu
voje. Kun. D. Kenstavičius įš
ventintas Žemaitijoje, jis - Tel
šių kunigų seminarijos auklė
tinis. Karo pabaigoje atsidūręs 
Vokietijoje, ten sielovados dar
bą tebedirba iki šiol. (Dabar 
vaikų prieglaudos kapelionas).

Prel. K. Dobrovolskis, su
valkietis, seminariją baigė Vil
kaviškyje. Šiuo metu - Šv. Kazi
miero kolegijos Romoje vice- 
rektorius.

Kun. V. Bagdanavičius įne
šė savo dalį į sielovados ir į kul
tūrinio akiračio plotus. (Vytau
to Didžiojo universitete jis bai
gė humanitarinį ir teologinį 
mokslą). Jam rūpėjo kelti išeivi
jos religinę kultūrą.

Pamokslą pasakė arkikated
ros klebonas mons. K. V. Vasi
liauskas. Pasveikinęs svečius su
kaktuvininkus, pasidžiaugė: 
“Švenčiausioje mūsų tautos 
šventovėje, arkikatedroje, šian
dien jaučiamės kaip viena šeima 
- ir išeiviai, ir čia esantieji, nes 
tą patį Dievą turime”. Pasi
džiaugė kad neliko skiriančių 
kalnų, vandenynų, geležinės už
dangos, kad sukaktuvininkai, 
būdami toli nuo tėvynės krantų, 
jos nepamiršo. Dabartinę padė
tį nusako Dovydo psalmė: “Esa
me lyg paukšteliai, ištrūkę iš 
paukštininko žabangų - jau ati
darytos mūsų sienos, mūsų 
šventovės durys. Iškelia didžio
sios mūsų šventovės arkikated
ros reikšmę tikėjimui, valstybei: 
“Čia ilsisi šv. Kazimiero relik
vijos, čia Vytauto kaulai, čia 
įmintos palaimintojo Jurgio 
Matulaičio pėdos, čia rezisten
cijai vadovavo vysk. J. Stepona
vičius. Ji alsuote alsuoja didvy
rių dvasia”. Ir paklausia: “Ar 
prieš dešimtį metų pasvajojote 
apie šią dieną šioje šventovėje?” 
Vaizdingai nupiešia sukaktuvi
ninkų ištikimybę tikėjimui, Lie
tuvai: “60 išvarytų pradalgių 
Dievo karalystės lankose. Liko
te ištikimi jaunystės idealams, 
Lietuvai, ne tik sapnuose. Padė
jote jai artėti prie laisvės kran
tų”. Pabaigoje pamąsto apie 
saulėlydžio metą - didelių van
denynų neperplauksite didelių 
kalnų neperkopsite, gyvenimo 
suvestinėje palinki įrašyti: “Pa
darėme viską, ką galėjome, savo 
tėvynei”.

Mišias vainikuojanti pras
mingoji eilutė - “Palinkėkite 
vieni kitiems ramybės”. Prie al
toriaus sukaktuvininkai apsika
bina, bučiuojasi; bučiuojasi taip 
pat apaštališkasis nuncijus, arki
vyskupas, vyskupas ir kiti.

Iškilmės pabaigoje sukaktu
vininkų vardu padėkoja prel. K. 
Dobrovolskis. Pirmiausia arkiv. 
A. J. Bačkiui, “mus pakvietu
siam į kunigystės 60-čio sukak
tį”. Po to - nuncijui “sutikusiam 

dalyvauti šventėje. Buvo didelis 
noras jį čia matyti”. Dėkoja 
vysk. J. Tunaičiui, arkivyskupo 
tėvams, atėjusiems, kaip pasa
kė, “į mūsų atjaunėjimo šven
tę”. Dėkoja Lietuvos ambasa
doriui Italijoje R. Podagėliui, 
provincijolui kun. P. Račiūnui, 
MIC, draugams Domininkui ir 
Vytautui, švenčiantiems sykiu 
“ir ypatingai nuoširdi padėka 
mons. K. Vasiliauskui, sudariu
siam galimybę taip gražiai švęs
ti”. Prisimena kursą, kurio daly
vių jau mažai beliko. Iš dešim
ties septyni iškeliavo amžiny
bėn, esame trise. “Apie Vilnių 
net sapnuoti nesapnavom, kai 
šventino kunigais. Kančia, auka, 
visa atiduota Lietuvai, jos var
dui kelti Vakaruose, kovoti 
prieš neteisybę. Dabar, kad tik 
mokėtume, ką turime, brangin
ti, atsikurti, kad mūsų dvasia 
kiltų, nenulinktų j žemiškus da
lykus”.

Po to keli sveikinimai: Lie
tuvių katalikų mokslų akademi
jos vardu prof. A. Kučinskaitė, 
pasveikinusi visą trejetą, kviečia 
kun. V. Bagdanavičių sugrįžti į 
Lietuvą, remti savo darbais ją 
čia. Vilniaus arkikatedros jauni
mas linki - tenesvyra rankos dar 
ilgai. Trumpai, nuoširdžiai

A. a. kun. dr. VALDEMARAS CUKURAS iš JAV pašarvotas Vilniaus arkikatedroje 1996 m. liepos 19 d. ir iš 
ten palaidotas Antakalnio kapinėse Nuotr. J. Piečaičio

JUOZAS VITĖNAS
Visiems žinoma, kad sovie

tų valdžia turėjo didelį slaptų 
agentų tinklą sekti ne tik Lie
tuvos žmonėms, bet ir užsienio 
lietuviams. Lietuvai išsilaisvi
nant šių agentų pranešimai bu
vo išgabenti į Maskvą ir iki Šiol 
Lietuvai negrąžinti. Vis dėlto 
Lietuvos KGB archyvuose buvo 
rastos kelių agentų bylos, kurių 
viena yra agento Čhario asme
ninė byla, susidedanti iš trijų 
tomų. Jų dalis yra pateikta Lie
tuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos šiemet išleistoj 
knygoje “Užkulisiai. Iš naujau
sios Lietuvos istorijos. Doku
mentų rinkinys”. II dalis. Vyr. 
redaktorė - D. Kuodytė.

Ryšium su šia knyga Lietu
voj ir išeivijoj pasireiškė ginčų, 
kurie kilo dėl dr. Kazio Bobelio 
1996 m. birželio 7 d. spaudos 
konferencijoje Vilniuje išdalin
to pareiškimo, kuriame jis aiš
kino, kodėl prezidento rinki
muose jis rėmęs A. Brazauską, 
o ne St. Lozoraitį. “Tada dar 
daug ko nežinojau ir nerėmiau 
dėl savo motyvų, o šiandien yra 
jau aišku, kad yra KGB agento 
kolabornatas, bendradarbis, ir 
tai ne mano pareiškimas, o iš
vada, paimta iš politinių kalinių 
ir tremtinių išleistos ir Dalios 
Kuodytės bei kitų redaguotos 
knygos”, rašoma dr. Bobelio 

krikščionių demokratų partijos 
vardu pasveikina pirmininkas 
A. Saudargas.

Kaip Mišių pradžioje vėl ei
na procesija, vedama kryžiaus, 
žvakių. Už jų arkiv. A. J. Bač
kis, apaštalinis nuncijus arkiv. 
Justo Mullor Garcia, vyskupas 
J. Tunaitis, JAV lietuvių mari
jonų provincijolas D. Petraitis, 
Romos Šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius mons. A. Bartkus, 
Lietuvos marijonų vienuolijos 
provincijolas kun. P. Račiūnas, 
mons. K. Vasiliauskas, kun. G. 
Grušas ir trys sukaktuvininkai 
su gėlėmis.

Minėti trys sukaktuvininkai 
yra išeiviai, sugrįžę iš Vakarų, 
mons. K. Vasiliauskas - iš Rytų, 
iš lagerių. Bet, jo žodžiais ta
riant, “švenčiausioje mūsų tau
tos šventovėje arkikatedroje visi 
jaučiamės kaip viena šeima”.

Iškilmė baigiasi, suolai tuš
tėja. Jų eilės pabaigoje buvo net 
su vaikų vežimėliais. Tėvas ne
šasi gal metukų vaikelį, spur
dantį, apsivijusį kaklą. Viešpa
tie, kokį nuostabų kelią atvėrei 
žmogui - davei gyvenimą eiti iki 
didžiojo altoriaus, iki švenčiau
sios Mišių aukos. Padėk, padėk, 
“kad mūsų dvasia kiltų, nenu
linktų į žemiškus dalykus”.

Sukėlę ginčą “Užkulisiai”
Ambasadoriaus Stasio Lozoraičio susitikimas su sovietų agentu

pareiškime.
Į šį dr. Bobelio pareiškimą 

reagavo Lietuvos seimo užsie
nio reikalų komitetas, kurio pir
mininkas yra patsai dr. Bobelis. 
Iš 15 šio komiteto narių aštuoni 
paskleidė pareiškimą, kuriame 
sakoma, jog pasirašiusieji esą 
įsitikinę, kad Bobelio žodžiai 
dėl ambasadoriaus Lozoraičio 
darbo KGB struktūrose yra ne
tiesa, šmeižtas ir kad Bobelis 
turėtų juos paneigti ar atšaukti 
(“Lietuvos aidas” 1996. VI. 12, 
nr. 114).

Kaune veikiantis S. Lozo- > 
raičiui pagerbti komitetas pa
reikalavo, kad dr. Bobelis būtų 
paskelbtas “persona non grata” 
Kaune, kur Lozoraitis yra iš
rinktas jo garbės piliečiu. Kau
no meras šį reikalavimą per
davė svarstyti miesto tarybos 
komitetams, tačiau jis į šį rei
kalavimą pažiūrėjo skeptiškai, 
nes miesto taryba negalėtų jo 
įvykdyti (“Lietuvos rytas”, nr. 
135, 1996. VI. 11).

Politinių kalinių ir tremti
nių sąjunga 1996 m. birželio 11 
d. surengė spaudos konferenci
ją, kurioj sąjungos pirmininkas 
B. Gajauskas sakė, kad remian-

ANTANAS MUSTEIKIS
Nauja mintis bei idėja daž

nai yra tapatinama su pažanga, 
civilizacijos ar net kultūros “pa
kilimu”. Žiniasklaida paprastai 
neriasi iš kailio, kad patrauktų į 
save skaitytoją, klausytoją, žiū
rovą išraiškos naujumu.

O originalumas neretai tik
rovę apverčia aukštyn kojomis, 
nors kai kurie vertintojai tai lai
ko gilesnio pažinimo pažymiu. 
Ir jei mene kūrybinės prašmat
nybės tenkina įvairiopą vertin
tojų skonį, tai moksle tokios 
“naujybės” gali tik neišprususią 
žiniaskaldos auką suvedžioti.

Šia proga - pasergėdami 
galimas aukas - pakedensime 
vieną mokslininkų straipsnį, ku
rio pats pavadinimas “Sovietinė 
patirtis - teigiama įtaka lietuvių 
mentalitetui” stulbina kiekvie
ną, išgyvenusį bent kelerius so
vietinių “teigiamybių” metus 
(žr. to pavadinimo straipsnį, ku
rio autoriai yra filosofas Leoni
das Donskis ir politologas Alek
sandras Štromas, išspausdintą 
“Akiračiuose”, 1996 m. 3 nr.).

Argi ne originalu, kai filo
sofas tikina, jog “tolerancijos 
Lietuvoje sovietmečiu atsirado 
gana daug”? Atsirado?!? (mano 
pabraukta). Ir jo kolega polito
logas sakosi su tuo sutinkąs.

Konkrečių duomenų auto
riai nepateikia, o galėjo pami
nėti pagrindinį faktą, jog šimtai 
tūkstančių vadinamųjų “liaudies 
priešų” tremtyje ir milijonai sa
voje tėvynėje, paversti moder
niais baudžiauninkais kolcho
zuose ir sovehozuose bei vergais 
darbovietėse, privalėjo “tole
ruoti” nuožmesnę padėtį nei is
toriniai vergai. Senovėje pasta
rieji buvo pagrindžiai tik fiziškai 
išnaudojami, o Sovietuos vergai 
buvo dar ir dvasiškai terorizuo
jami. Ar ši originali “toleranci
ja” neišduoda autorių vergval
dystės ilgesio? O gal lietuviai 
rodė “toleranciją” blogio impe
rijai 1941 m. birželio 23 d. suki
limu ar 1944-1953 m. partizani
ne rezistencija bei pasyvia pus
šimčio metų atspara?

Komunistinė imperija žlu- 

tis dr. Bobelio logika galima 
bendradarbiavimu su KGB ap
kaltinti didelę tautos dalį, nes 
KGB agentų buvo daug, ir jie 
įkyriai lindo prie žmonių, bet tai 
būtų nesąmonė. Knygos vyr. 
redaktorė D. Kuodytė sakė, kad 
dr. Bobelio apšauktas agentu 
Lozoraitis buvo tiktai šnipinė
jimo objektas. Esą to negalima 
vadinti bendradarbiavimu su 
KGB, o kiti Bobelio apibūdini
mai - “agento bendradarbis”, 
“agento kolaborantas” išlaužti 
iš piršto, jų nevartojo net KGB. 
Jei dr. Bobelis jų neatšauks, bus 
imtasi priemonių, sakė Kuodytė 
(“Lietuvos aidas”, nr. 114, 1996. 
VI. 12).

Pasibaigus konferencijai, K. 
Bobelis paprašė žodžio ir pa
reiškė Lozoraičio agentu neva
dinęs (“spauda iškraipė mano 
žodžius”), o vadinęs “KGB 
agentu, bendradarbiu, kolabo
rantu”. “Kadangi kilęs toks di
delis triukšmas, jie patys neži
no, ar čia tikri faktai, tai aš 
sutinku savo pareiškimą, kad jis 
buvo kolaborantas, atšaukti, 
kad Lietuvoje būtų ramybė ir 
taika”, sakė Bobelis (“Lietuvos 
aidas”, t.p.). 

go, bet jos naujakalbė tebega
lioja?

Ne mažiau originalios yra ir 
politologo mintys, kai jis paly
gina Lietuvą su Trečiojo pasau
lio šalimis, nors iš tikrųjų pati 
sovietinė Rusija buvo arčiau 
Trečiojo pasaulio nei tarpuka
rio Lietuva. Jeigu Anglijos ir 
Prancūzijos įtakoje Trečiojo pa
saulio kraštai “gana sėkmingai 
sumodernėjo”, tai visai kitaip 
veikė sovietiškai rusiškas im
perializmas, atnešęs okupuotoms 
tautoms visų pirma totalitariz
mą bei terorą.

Beje, neoficialiai ir patys 
rusai pripažino, kad jie galėjo 
daug ko pasimokyti iš lietuvių, 
kurie (drauge su latviais ir es
tais) atstovavo Vakarams ir ku
rių kraštą jie net pavydėtina 
mažąja Amerika vadino?

O ir Vakarų žurnalistai ne 
kartą pastebėjo, jog lietuviai iš 
aukšto žvelgė į rusus, kurie tik 
nuoga karine jėga bei milicine 
savivale valdė bei niokojo kraš
tą. Jų prievartinis “kolektyvinis” 
ūkis davė kelis kartus mažesnį 
derlių nei privalusis (“kapitalis
tinis”). Jie nepaisė mūsų liau
dies išminties, jog bendra karvė 
liesa, ir nieko doro neišmoko.

Į originalumo viršūnę kopia 
politologas insinuacine prielai
da, tartum ne sovietinė Rusija, 
o Lietuva buvo geležine uždan
ga atsitvėrusi nuo pasaulio, nors 
tarpukario laisvi lietuviai tiesio
giai susipažino (mokėsi bei sta
žavo) su Vakarais - be jokių 
speefondų pagalbos. O sovieti
niai kelialapiai (“didžiojo bro
lio” prižiūrimi) į kitas pavergtas 
tautas akiratį tik tiek plėtė, kiek 
kaliniai bei tremtiniai Gulago 
salyne sutiko kitų pavergtų tau
tų elito ir su juo be priežiūros 
bendravo.

Autoriai vaidina nežinan
čius, jog tarpukario Lietuvoje 
etninės mažumos turėjo kultūri
nę autonomiją, ir išranda kos- 
mofobiškus lietuvius, kuriuos 
“didysis brolis” tariamai kosmo- 
politino... Ir dar daugiau: to di
džiojo rusofilo “globojami” lie
tuviai, pasak politologo, “sueu- 
ropėjo”, kai "provincialumas 
išliko daug stipresnis išeivijoje 
negu Lietuvoje”?!?

Iš tikrųjų provincialumas - 
aklas užsisklendimas nuo lais
vojo pasaulio - pilniausiai išliko 
už geležinės uždangos, o lietu
viai pabėgėliai nuo raudonojo 
maro pasklido po platųjį pasaulį 
su atvira sąmone, neišskalauta 
“trumpojo istorijos kurso”; jie 
pirmieji pravėrė geležinę už
dangą, savo patirtimis parody
dami dažniems pasaulio nai
vuoliams, kokia “pažangi” bei 
nusikaltėliška yra rusiškai sovie
tinė santvarka.

Antra vertus, jei autorius 
lietuvių krašto bei tėvynės meilę 
laiko provincialumu, tai tuo pa
čiu (kaip jos alternatyvą) jis il
gisi vergvaldystės metų, ką mes 
jau anksčiau pastebėjome.

Blogio imperija, ačiū Die
vui, žlugo, bet jos pažeistų šak
nų kartos, deja, išliko.

Išeivijoje taip pat buvo pasi
sakymų dėl dr. K. Bobelio pa
reiškimų apie Lozoraitį. Tačiau 
neteko pastebėti ilgesnių ištrau
kų iš “Užkulisių” knygelės, kad 
pats laikraščių skaitytojas galė
tų spręsti, kur čia yra tiesa.

“Užkulisiai” yra 140 pusla
pių knygelė, kurioje sudėti 48 
dokumentai ar jų faksimilės ir 
vertimai iš rusų kalbos. Visi jie 
liečia sovietų agentą Julių Slavi
ną, veikusį Brolio, Alberto ir 
Chario slapyvardžiais. Knygos 
įvade sakoma: “Leidėjams ne
kelia abejonių nei perduodamų 
žinių tikrumas, nei dokumentų 
autentiškumas. Šią medžiagą 
ryžomės skelbti ne vien dėl is
torinių motyvų. Esame įsitikinę, 
kad pagrindiniai šios bylos vei
kėjai ir toliau tebetęsia mūsų 
valstybei priešišką veiklą” (10 
psl.).

Agentas Julius Slavinas yra 
gimęs žydo Rabinovič šeimoje 
(tikroji jo pavardė). Prieš karą 
jis Kaune mokėsi gimnazijoje, 
kurioje taip pat mokėsi Lozo
raitis ir Bobelis. Pirmosios so
vietų okupacijos metais (1940) 
buvo komjaunimo vadovas. Dėl

Kryžių kalnelis Kaune Nuotr. K. Baliūnaitės

Mažoji Lietuva - didelis kraštas
Du nauji stambus leidiniai - “Lietuvininkų kraštas ir 
“Lietuvininkų žodis”, išleisti Lietuvoje su išeivijos 

finansine parama
I. ADOMAVIČIENĖ

Šios dvi monografijos skir
tos Mažosios Lietuvos žmonių - 
lietuvininkų gyvenimo būdui, 
papročiams apibūdinti, jų istori
jai nuo seniausių ligi dabartinių 
laikų atskleisti. Tai puikūs “Lit- 
terae universitatis” leidiniai; 
gausu nuotraukų, piešinių, dia
gramų; priešlapiuose istorinių 
žemėlapių atspaudai, popierius 
geras, raidynas lengvai skaito
mas; kietais viršeliais su pat
raukliais aplankais.

Šio dvitomio leidinio redak
torių komisijos primininkas yra 
mitologas ir tautosakos žinovas 
prof. Norbertas Vėlius, vienas 
iš Lietuvos kraštotyros dr-jos 
kūrėjų ir aktyviausių narių. Jo 
rūpesčiu 1990 m. buvo surengta 
etnografų, kalbininkų, istorikų 
išvyka Mažosios Lietuvos teri- 
torijon abiejose Nemuno pusė
se. Remiantis surinkta ir anks
čiau paskelbta medžiaga bei 
archyviniais duomenimis, atitin
kamų specialistų buvo parašyti 
dokumentiniai straipsniai ir iš
spausdinti šiuose leidiniuose.

Pirmoje knygoje (“Lietuvi
ninkų kraštas”, 739 psl.) skelbia
mi nauji geografų, geologų, ar
cheologų, istorikij darbai, apta
riantys M.Lietuvos gamtos, isto
rijos,buities, kultūros ir religinio 
gyvenimo apraiškas. Nors beveik 
visų straipsnių autoriai moks
lininkai bei specialistai, jų straips
niai parašyti lengvu stiliumi, su
prantami eiliniam skaitytojui.

Antrojoje knygoje (“Lietu
vininkų žodis”, 742 psl.) sudėtos 
senosios lietuvininkų dainos, 

karo pabėgo su tėvais į Sovietų 
Sąjungos gilumą. 1942-3 m. dir
bo Saugumo struktūrose Armė
nijos Tbilise, baigė NKVD mo
kyklą. 1944 m. rugsėjo mėn. bu
vo perkeltas į Lietuvą, kur dirbo 
kaip tardytojas ir poskyrio įga
liotinis. 1947 m. įstojo į Vilniaus 
universitetą, kur baigė teisės 
mokslus ir dirbo kaip advoka- 
tas-konsultantas. 1958 m. liepos 
mėn. buvo užverbuotas agentu 
“savanoriškai patriotiniais mo
tyvais”.

Nuo tų metų ir pateikiami 
knygoje dokumentai bei prane
šimai, susiję su agento Chario 
(J. Slavino) žvalgybine veikla 
Lenkijoje, Vokietijoje ir Italijo
je. Taip pat nurodoma, kas 
agento pranešimą priėmė. Pvz. 
Chario 1979 m. gegužės 22 d. 
pranešimą priėmė Lietuvos 
TSR KGB II skyriaus viršininko 
pavaduotojas papulk. Marijonas 
Misiukonis. (Išnašose nurodo
ma, kad Misiukonis 1962-84 m. 
dirbo KGB struktūrose, po to - 
LTSR vidaus reikalų ministerio 
pavaduotojas, ministeris, gene
rolas majoras; 1991-2 m. laik
raščio “Respublika” darbuoto
jas, o šiuo metu dirba “Vilniaus 
banko” vindikacijos departa
mento direktorium).

Kai kas teigia, kad netinka 
ginčytinų dalykų skelbti, nes

(Nukelta į 4-tą psl.) 

giesmės, pasakos, patarlės ir 
priežodžiai su nurodymais, iš 
kur medžiaga imta. Šios knygos 
- labai svarbi dalis, nes tai pačių 
lietuvininkų autentiški atsimini
mai. Jų kalba palikta tokia, kaip 
ji autoriaus parašyta arba girdė
ta ir užrašyta kaip tarmės teks
tas. Retesni žodžiai ir posakiai 
paaiškinti skliausteliuose. Iš
skirtini išsamūs atsiminimai 
Emilijaus Krastinaičio, Martyno 
Tydeko ir Lidijos Bajoraitės, 
atstovaujantys skirtingoms tar
mėms. Todėl jie ne tik įdomūs 
skaitytojui savo turiniu, bet ir 
svarbūs kalbininkams.

Politiniu požiūriu dvitomis 
leidinys reikšmingas tuo, kad jis 
dokumentais pagrindžia lietuvi
ninkų istorines teises į Kara
liaučiaus kraštą, nors jis šimt
mečiais buvo užgrobtas ir val
domas svetimųjų. Jeigu kada 
nors prasidėtų rimtos tarptauti
nės derybos dėl Potsdamo kon
ferencijoj Rusijai laikinam val
dymui perduotų Rytprūsių, Lie
tuvos globa Rytprūsiams galėtų 
tapti patogiu kompromisiniu 
sprendimu. Mokslininkai šimtu 
nuošimčių atmeta paskutiniu 
laiku Rusijos reiškiamas pre
tenzijas, esą ten nuo amžių bu
vo slavų žemės.

Vyr. redaktorius prof. dr. 
Norbertas Vėlius 1996 m. birže
lio mėnesį, eidamas 59-tus me
tus, mirė. Pratarmėje jis mini, 
kad šios dvi knygos yra kuklus 
paminklas daug iškentėjusiems 
lietuvininkams ir jų senai turtin
gai kultūrai. Jis išreiškė viltį, 
kad mokslininkai bei kraštotyri
ninkai ir toliau kreips dėmesį į 
tą savitą kraštą ir tęs pradėtą 
darbą.

Mažosios Lietuvos fondas 
išeivijoje prie šių knygų išleidi
mo prisidėjo lėšomis.

Knygas galima gauti tiesiai 
iš leidyklos atsiuntus $30 JAV 
banko perlaidą: LITIMPEKS, 
UAB “Litera” sąsk. nr. 203070 
445, kodas 260101780, Kaunas, 
Lithuania. Nurodyti už ką pini
gai siunčiami. Pinigų pervedimo 
kopiją nusiųsti UAB “Litera”, 
Vileikos 8, 3035 Kaunas. Lei
dykla, gavusi pranešimą, išsiųs 
knygas.



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1996.VIII.27 »Nr.35 (2426)

® LAISVOJE TEVlfftlEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
LIETUVIŠKAS ALIEJUS

Uždara akcinė bendrovė “Obe
lių aliejus” pradėjo gaminti rapsų 
aliejų. Jis yra populiarus Vokieti
joje ir turi vokišką rapsų pava
dinimą. Lietuvoje 1990 m. buvo 
išauginta apie 20 hektarų rapsų, o 
iš jų prikulta apie 10.000 aliejaus 
gamybai tinkamų sėmenų.

LIETUVOS KARIAI NORILSKE
“Lietuvos aide” pranešama 

Norilsko septintajame specialia
me lageryje Lietuvos karių įkali
nimo penkiasdešimt penkerių 
metų sukaktis rugpjūčio 10 d. Tą 
dieną ten buvo įkalinti 1941 m. 
birželio 14-16 d.d. sovietų suimti 
256 lietuviai karininkai, puskari
ninkiai ir civiliai tarnautojai. No- 
rilske paminklas žuvusioms lietu
vių kariams pastatytas ir atideng
tas 1991 m. rugpjūčio 10 d. Šie
met jiems buvo atnašaujamos Mi
šios Šv. Arkangelo Mykolo (Įgu
los) šventovėje, o minėjimas įvy
ko Lietuvos karininkų ramovėje. 
Minėjiman buvo pakviesti Lietu
vos kariai veteranai, birutietės, 
dabartiniai kariai, savanoriai, šau
liai ir jaunimas.

ARCHITEKTŲ LAIŠKAS
Birželio 28 d. įvykusiame Lie

tuvos architektų sąjungos suvažia
vime buvo priimtas aštuoniasde
šimt penktų architektų ir visuo
menės veikėjų atviras laiškas Lie
tuvos ministeriui pirm. M. Stan
kevičiui ir susisiekimo ministeriui 
J. Biržiškiui, paskelbtas “Litera
tūros ir meno” liepos 5 d. laidoje. 
Jame rašoma: “Pastaruoju metu 
Lietuvoje dažnai dėl lėšų stokos 
ar kitokių konjunktūrinių priežas
čių yra naikinami bei darkomi is
torijos ir kultūros paveldo objek
tai. Prasilenkiant su nacionalinio 
paveldo samprata ir prieštarau
jant tą paveldą saugantiems įsta
tymams bei normatyvams, taip 
pat naikinami, darkomi gamtos, 
architektūros, technikos pamink
lai. Klausimas, dėl kurio kreipia
mės į Jus, yra išskirtinis: čia kal
bama apie vienintelį Lietuvoje to
kį technikos paveldo objektą - 
siaurąjį geležinkelį, dar išlikusį 
Šiaurės Lietuvoje, jungiantį Bir
žus ir Panevėžį. Nepataisomas 
nuostolis buvo Švenčionėlių-Ute- 
nos-Anykščių siauruko sunaikini
mas. Mašinų ir didelių greičių lai
kais archajiška kelionė vingiuo
jančiu traukinuku, regint nuosta
biausio Lietuvoje landšafto vaiz
dus, būtų buvusi reta atgaivos do
vana ir mums patiems, ir mūsų 
kraštu besidomintiems turistams...”
UŽMIRŠTA ATGAIVOS DOVANA

Architektai primena, kad ir 
kiti yra turėję tokią mintį: “Tokią

‘Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario

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. ir FAX

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.
$..........................

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

$............

... Gavėjas:

. $12.00

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

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

905 643-3334

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

atgaivos viltį puoselėjo Biržų re
gioninio parko kūrėjai ir projek
tuotojai, Biržų-Pasvalio siaurojo 
geležinkelio ruožą su visiškai ge
rai išlikusiomis kaimų stotelėmis 
laikydami turistinių maršrutų 
tinklą organizuojančia magistrali
ne ašimi. Nutiesus Via Baltica au
tostradą, ši siauruko funkcija ga
lėtų būti dar geriau panaudota. 
Deja, nuspręsta sunaikinti šį siau
rojo geležinkelio ruožą. Sunaikin
ti visada lengviau, negu išsaugoti, 
tačiau praradimo mastas šiuo at
veju pinigais nepamatuojamas. 
Kreipiamės į Jus atviru laišku, 
nes šis klausimas rūpi ne vien 
mums, jis plačiai diskutuojamas 
visuomenėje, tačiau atgarsio ir 
teigiamo sprendimo taip ir nesu
laukė”.

TILTAS BE ŽVAIGŽDŽIŲ
Vytauto Didžiojo tiltas per 

Nemuną nepriklausomybės me
tais jungė Aleksotą ir Kauno 
senamiestį. Jį Sovietų Sąjungos ir 
vokiečių Trečiojo Reicho karo 
pradžioje susprogdino pasitraukti 
skubantys sovietų kariai, nepagai
lėdami net ir tuo metu ant jo bu
vusių savo vyrų. Tiltą tik 1948 m. 
atstatė sovietų kariai, turėklus ap
kabinę penkiakampėmis žvaigž
dėmis, kūjo ir pjautuvo herbais. 
Matyt, dėl tų sovietinių papuo
šalų tiltas neteko Vytauto Di
džiojo vardo ir buvo vadinamas 
tik Aleksoto tiltu. Dabar buvo 
nutarta tuos sovietinius simbolius 
ant Aleksoto tilto uždengti aliu
minio plokštėmis, atlikusiomis 
nuo praėjusią žiemą išardytos 
Kauno miesto tribūnos. Toks so
vietinių simbolių pašalinimas nuo 
Aleksoto tilto kainuoja tik tris 
tūkstančius litų.

SALIUTAS PRIE PUNTUKO
Gražia tradicija Anykščiuose 

tampa Stp. Dariaus ir St. Girėno 
žūties pusiaunaktį susitikimas 
prie Puntuko, kuriame skulpto
rius Bronius Pundzius yra iškalęs 
jų bareljefus ir dalį Lietuvai skir
to testamento. Šešiasdešimt tre
čiąsias žūties metines ten šiemet 
sutiko pora šimtų anykštėnų bei 
jų svečių. Skambėjo žuvusiems 
transatlantiniams lakūnams skir
tos dainos, o iš įrašo - autentiški 
jų pačių priesakai Jaunajai Lietu-. 
vai. Vidurnakčio tylą sudrumstė 
Stepo Dariaus ir Stasio Girėno 
atminimui iššauto saliuto salvė. 
Šįkart prie Puntuko buvo ir lakū
nas Edvardas Slušnys, 1993 m. va
sarą su Jonu Jukniu mažyčiu lėk
tuvėliu perskridęs Atlantą.

PASKUTINĖ TOKIA LAIDA
Lietuvos karo akademija šią 

vasarą gyveniman išleido pirmąją 
dvejų metų kursą baigusių kari
ninkų laidą. Kitos šios akademi
jos laidos dabar diplomus gaus tik 
po ketverių metų kurso. Ši laida 
mokslą buvo pradėjusi 1994 m. 
įsteigtoje Krašto apsaugos mo
kykloje, 1995 m. pavadintoje Ka
ro akademija. Kitais žodžiais ta
riant, tos mokyklos vadovai per 
vienerius metus susirgo dabarti
nėje Lietuvoje siaučiančia akade
mijų karštlige, matyt, turinčia ryšį 
su gaunamu atlyginimu. Akade
mijos studijų viršininkas Jonas 
Juodka “Lietuvos aido” atstovei 
Sigitai Petrikonytei teigė, kad tą 
Karo akademiją, jos vardą turėję 
lik vienerius metus, šiemet jau 
baigė 95 jaunuoliai: 67 baigusieji 
buvo paskirti motorizuotiems 
pėstininkams, o 28 tapo valstybi
nės sienos apsaugos specialistais. 
Esą net 10% absolventų mokėsi 
gerai ir labai gerai. V. Kst.
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Ontario Londono lietuvių tautinių šokių grupės šokėjai, dalyvavę Dešimtojoje tautinių šokių šventėje
Čikagoje 1996.VII.6 Nuotr. Z. Degučio

Žmogaus atsparumas įtampai II
Dr. VYTAUTAS MEŠKA, Birštonas

Yra liga, yra ir gydytojai. 
Tad kaip gi gydyti nuo šios sun
kios ligos - visuomeninės psi
chozės?

Visų pirma atsparumą įtam
pai (stresui) reikėtų gydyti 
visapusiškai (psichologiškai, 
dvasiškai, fiziškai) nuo pat kū
dikystės ir vaikystės. Bet tai pa
daryti gali tik motina, tik na
miškiai, tik namų šiluma.

Bet kas gi šiandien sugrą
žins Krėvės “Antanuko ryto” 
arba Žemaitės “Rudens vaka
ro” idiliją, auklėjamąją vertę, 
humanizmą? Dabartinėmis są
lygomis kūdikiai ir vaikai augi
nami specialiose laboratorijose, 
kurios dar yra vadinamos lop- 
šeliais-darželiais. Nors ir kaip 
būtų stengiamasi, bet ten mo
tiniškos globos, namų aplinkos, 
širdies šilumos, užuojautos, 
dvasinių vertybių skatinimo ne
rasime. Vietoj to tose “labora
torijose” vyksta Darvino iškelta 
kova už būvį, už egzistavimą, už 
norą būti “geresniu”, “tobules
niu” negu kiti.

Nuodėmė būtų sakyti, jog 
ten dirba vien blogos, neišsiauk- 
lėjusios, nesąžiningos auklėto
jos. Atvirkščiai, gerų žmonių 
yra daug ir visur. Tačiau... ir jie 
patys, ne mažiau kaip ir šias ei
lutes rašantysis, yra apimtos tos 
visuomeninės psichozės. O tada 
ydingas ratas sukasi, įgauna di
džiulį pagreitį, ir jam sustabdyti, 
bent šiandien, jėgų nėra. Trum
piau kalbant, jeigu mažyliai 
augs ne šeimoje, bet gatvėje, 
jeigu jie savo pavargusius tėvus 
matys tik vakare pasinėrusius j 
laikraštį ar televizorių, pozityvių 
rezultatų vargu ar sulauksime.

Ir dar viena nuokrypa prieš 
kalbant apie atsparumą įtam
pai. Kaip tik čia (o gal ir ne vien 
tik čia) reikia priminti apie kū
no ir sielos vienybę. Kūnas su 

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vi ą kultūros muziejų?

1996 m. birželio 27 d. iš Klivlando buvo išsiųstas į Vilnių talpintuvas su 
įvairiom spintom, lentynom, stalais ir knygom, suaukotom įvairių 
darbdavių Vilniaus jėzuitų gimnazijai. Nuotraukoje - baigiamieji dar
bai. Iš k. - A. Styra, J. Kijauskas, kun. G. Kijauskas, SJ, V. Saldūnas

Nuotr. V. Bacevičiaus

siela yra tarpusavyje taip susiję, 
kaip, pvz. energija su mase. Tai
gi, gydydami, stiprindami fizio
logines organizmo funkcijas, 
skatindami neurodinaminius pro
cesus mes stipriname ir sielą. 
Prisiminkime antikos laikų po
sakį - “Sveikame kūne sveika 
siela”.

Bet ne mažesnės, o galbūt 
net dar ir didesnės reikšmės turi 
dvasinis pasaulis, dvasinės dar
nos ugdymas, nes gydytojai ge
rai žino, jog serganti siela ken
kia ir fiziologinėms organizmo 
funkcijoms. Tai būna pvz. kad ir 
banalios depresijos atveju.

Taip pat, kalbant apie at
sparumą įtampai, norėtųsi pri
minti, jog čia visai nenorime re
komenduoti vengti konfliktų, 
nors tai iš pirmo žvilgsnio at
rodo gana keistai. Kaip pama
tysime vėliau, psichiatrai, lyg 
susitarę, kreipia dėmesį ir į 
tuos, kurie ieško konfliktų, ir į 
tuos, kurie nuo jų bėga. (B.d.)

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. JULIŲ 

STRODOMSKĮ, mirusį 1996 m. 
liepos 31 d. paaukojo Šv. Kazimie
ro parapijai: $50 - A. Klemkienė; 
$45 - M. Miceikienė ir šeima; $30 
- Z. P. Augaičiai; $20 - E. Gaile- 
vičiūtė, A. Aleliūnienė, B. Cvirka, 
D. M. Norkai, B. Stonkus, V. P. 
Lapieniai, A. K. Ratavičiai, I. Ma
čiulis, T. P. Pargauskai, V. I. Ignai- 
čiai, M. Povilaitienė, B. Lukošienė, 
I. E. Gudinskai; $15 - I. L. Vitai; 
$10 - V. Ladurskienė, I. Jocas, J. 
Lingaitis, A. Vieraitis, D. Vinda- 
šienė, P. Vežauskas, Vilimienė, V. 
Jakubickienė, P. I. Pargauskai, R. 
K Stonkai, S. Beržinis. Iš viso $510.

“Tėviškės žiburiams: $20 - A. 
Usvaltas, E. Gudinskienė; $10 - 
M. Obelėnienė. Iš viso $50. Auko
tojams nuoširdus ačiū! J. Vitas

RIČARDAS M. BAGDONAS, hamil- 
toniečią Reginos ir Rimo Bagdoną 
sūnus, 1991 m. baigęs McMaster 
universitete politinius mokslus, B.A., 
Pol. Sc. (Honours), 1994 m. VVindso- 
ro universitete įsigijęs komercinių 
mokslų diplomų, B.Com. (Honours) 
verslo administracijoje ir vadovava- 
vimo pažymėjimų (Human Resour
ces Management Certificate), šiemet 
pasiekė C.I.M., (Canadian Institute 
of Management) požymį. Šiuo metu 
Ričardas yra Laidlaw Transit Ltd. 
firmos Kingstono skyriaus viršinin
kas (Operation Manager)

Sukėlę...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

Lozoraitis yra miręs ir negali 
atsakyti į priekaištus. Jei tokios 
nuostatos būtų laikomasi, tai 
apie visus mirusius nebūtų ga
lima kalbėti. O tačiau miręs vei
kėjas yra istorija, ir todėl svarbu 
jį teisingai įvertinti. Juo greičiau 
tai daroma, juo tikslesnis gali 
būti įvertinimas, nes, laikui bė
gant, liudininkai išmiršta, o do
kumentai žūsta. Todėl Lozorai
čio gerbėjai turėtų pateikti 
faktų, paneigiančių Chario pra
nešimus, užuot bendrais žo
džiais juos neigę. O gal pats am
basadorius Lozoraitis vedė die
noraštį ar darė užrašus, ir todėl 
būtų naudinga juos paskelbti.

Red. pastaba. Šio rašinio 
autorius, apžvelgęs leidinį “Už
kulisiai”, nedaro išvadų ir pa
lieka jas leidinio skaitytojams. 
Prie šio rašinio jis pridėjo mi
nėto leidinio 13 didžiojo for
mato puslapių, kuriuose išimti
nai kalbama apie Lozoraičio ir 
sovietų agento Chario (Slavino) 
susitikimus. Dėl vietos stokos 
negalėjome jų išspausdinti 
“TZ”. Juose Charis smulkiai at
pasakoja pokalbių turinį, ne
vengdamas net vulgarių žodžių. 
Iš jų matyti, kad pokalbiai buvo 
labai atviri - kaip tarp buvusių 
gimnazijos draugų. Leidėjai sa
vo pratarmėje sako, kad jiems 
nekyla abejonė nei dėl perduo
damų žinių tikrumo, nei dėl jų 
autentiškumo. Deja, skaitytojui 
kaip tik ir kyla klausimas: ar visi 
tie Chario pranešimai KGB 
vadovams tiksliai perduoda St. 
Lozoraičio mintį? Paprastai so
vietinių agentų “dokumentai” 
būna vienašališki, neatspindi vi
sos tikrovės. Dėl to leidžiant 
tokius dokumentus į viešumą, 
reikėtų atitinkamų komentarų, 
faktų patikrinimo kituose šalti
niuose. Šiuo atveju velionis am
basadorius St. Lozoraitis negali 
atsiliepti, bet dar yra gyvų as
menų, paliestų “Užkulisiuose”, 
kurie galėtų tarti savo žodį.

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

JA Valstybės
Dzūkų draugija Čikagoje, 

veikusi nuo 1966 m., birželio 9 d. 
posėdyje nutarė užbaigti ligšiolinį 
savo darbą. Anksčiau ji sureng
davo didžiausio dzūko Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus minėjimus, 
yra išleidusi dzūkų kraštui skirtą 
knygą "Perlojos respublika". Ilga
metis draugijos pirm. Antanas 
Malinauskas susirinkimą pradėjo 
įprasta tvarka. Revizijos komisi
jos pirm. Jonas Bauskus pasi
džiaugė gerai sutvarkytomis at
skaitomybės knygomis. Padėkos 
už darbštų darbą susilaukęs jas 
jau daugiau kaip tris dešimtme
čius tvarkantis valdybos ižd. 
Julius Karsas betgi nutarė pasi
traukti iš valdybos ir ligšiolinių 
pareigų. Esą jam neapsimoka 
dirbti, kai daugelis narių jau ne
gali atvykti į susirinkimus, nepa
jėgia paruošti iždą papildančių 
renginių. Atskirame balsavime 
susirinkimo dalyviai pasisakė už 
Dzūkų draugijos uždarymą, iždo 
lėšų atidavimą spaudai bei kitoms 
veikslesnėms organizacijoms. Drau
gija yra užregistruota Ilinojaus 
valdžios įstaigoje. Pirm. A. Ma
linauskas buvo įgaliotas su advo
kato pagalba atlikti tvarkingą 
Dzūkų draugijos uždarymą.

Dr. Jonas ir Dalia Maurukai, 
buvusieji torontiečiai, atšventė 
auksines vestuves. Torontiečiai iš 
tų laikų turbūt labiau turėtų pri
siminti dramos aktorę Dalią 
Maurukienę. Ji yra Dalia Kuber- 
tavičiūtė, žymiųjų Lietuvos akto
rių Petro Kubcrtavičiaus (1897- 
1964) ir Antaninos Vainiūnaitės 
(1896-1973) dukra. Auksinių ves
tuvių sukakties iškilmės įvyko 
birželio 15 d. Ohio valstijoje, Co
lumbus mieste. Vaišes surengė 
sukaktuvininkų vaikai Daina, Ri
mas ir Aida su šeimomis. Jos 
buvo pradėtos vestuvinės priesai
kos atnaujinimu šventovėje.

Romo Kalantos šaulių kuopa 
Floridoje, St. Petersburgo lietu
vių klube, gegužės 19 d. paminėjo 
dvidešimt ketvirtąsias Lietuvai 
paaukotos gyvybės metines. Šau
lių kuopos vadas Antanas Gu
doms kalbėjo apie jo susidegi
nimą Kauno muzikinio teatro so
delyje 1972 m. gegužės 14 d. Tai 
buvo A. Gudonio paskaita, išsa
miai nušvietusi jo veiklos reikš
mę. Minėjimą eilėraščiu papildė 
dr. Aldona Valienė, dainomis - 
muz. Petro Armono vadovauja
mas choras.

Australija
Sidnio lietuvių katalikų mi

sijos komitetas liepos 9 d. 
atsisveikino su lietuviams aptar
navusiu vietnamiečiu kunigu. 
Kun. D. Tran skubiai turėjo grįžti 
Vietnaman. Jis ilgesnį laiką talki
no sergančiam Sidnio lietuvių ka
pelionui kun. P. Martūzui.

Adelaidės lietuvių pensinin
kų klubo vakaronė birželio 29 d. 
įvyko Lietuvių namuose. Tai buvo 
gera proga atšvęsti vardines Pet
rams ir Povilams, Jonams ir Jo- 
nėms, Vandoms ir prisiminti jau
nystės dienas pokarinėse D.P. 
stovyklose. Kai kurie dar prisimi

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

T LIETUVIŲ KREDITO
1 AJL/iV/Y 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.n., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki.... ....3.00%

PASKOLAS

Asmenines nuo............13.00%
santaupas................................ ....3.00% nekiln. turto 1 m...........6.125%
kasd. pal. taupymo sąsk.....
INDĖLIAI:

90 dienų indėlius...................

....2.50%

....3.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius................ ....3.50% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............... ....4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............... ....5.00% pagal santaupų dydj
3 m. term, indėlius............... ....5.50% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term. Indėlius............... ....5.75% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius............... ....6.25% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF 
(Variable)................................. ....3.00%

santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu

1 m. ind..................................... ....4.00% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind..................................... ....5.00% valdžios iki $60,000
3 m. ind..................................... ....5.50% sumos draudimu
4 m. ind......................................... 5.75%
5 m. ind......................................... 6.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

nė tų laikų populiarią dainą “Hei- 
mat deine Sterne”.

Velykų pirmą dieną šiaurinia
me Adelaidės priemiestyje, aus
tralų katalikų St. Laurence šven
tovėje, buvo sutuokta Danielė 
Rasa Pociūtė ir Samuel McCann 
Jarvis, susipažinę studijų metais 
Šv. Igno kolegijoje. Jaunoji yra 
poetės Lidijos Šimkutės-Pociuvie- 
nės ir visuomenininko Romo Po
ciaus dukra. Jaunasis - kasyklų 
inžinierius, Adelaidės miesto bu
vusio burmistro sūnus. Vestuvėse 
daugiausia dalyvavo jaunųjų bi
čiuliai iš Šv. Igno kolegijos dienų. 
Jose betgi buvo laikomasi ir da
lies lietuviškų tradicijų. Velykų 
proga jos netgi buvo papildytos ir 
kiekvieno vestuvių dalyvio lau
kusiu kiaušiniu, nudažytu svogū
nų lukštais. Jaunajai buvo pa
rūpintas ir rūtų vainikėlis.

Vokietija
Greitkelyje į Berlyną įvyku

sioje eismo nelaimėje liepos 13 d. 
žuvo keturi Lietuvos piliečiai, 
mažuoju autobusu važiavę pirkti 
automobilių. Su jais susidūrė 
"Audi” automobilio vairuotojas, 
išlikęs gyvas su keleiviu. Susidū
rimo vietoje žuvo raudondvarie- 
čiai Rūta Kripavičienė ir Albertas 
Polianskas, Aukštuosiuose Ka
niūkuose gyvenęs Romas Ost
rauskas. Ligoninėje mirė Linas 
Valentinavičius. Gyvas išliko tik 
jo brolis Raimondas, pakeliui iš
lipęs iš automobilio ir išvengęs 
susidūrimo.

Vasario šešioliktosios gimna
zija gyveniman išleido aštuonis 
abiturientus: Gintą Barkauskaitę 
(g. Vilniuje 1975 m.), Liną Jahn 
(g. Marijampolėje 1977 m.), Da
lią Jokūbaitytę (g. Kaune 1974 
m.), Viktoriją Lorencaitę (g. 
Schwetzingene 1977 m.), Neringą 
Petkūnaitę (g. Švenčionyse 1977 
m.), Mantą Sutkų (g. Vilniuje 
1977 m.), Edgarą Saleiką (g. 
Tauragėje 1976 m.), Martyną 
Šrioterj (g. Ingolstadte 1975 m.). 
Iškilminga išleistuvių vakarienė 
jiems buvo surengta birželio 14 d. 
Direktorius A. Šmitas, įteikdamas 
brandos atestatus, džiaugėsi, kad 
visi išlaikė egzaminus, ir linkėjo 
sėkmingų tolimesnių žingsnių 
mokslan. VLB vardu abiturientus 
pasveikino ir dovanas įteikė A. 
Šiugždinis. Abiturientų klasės 
auklėtoja ir vokiečių kalbos mo
kytoja perskaitė jiems sukurtą ei
lėraštį. Abiturientų vardu padė
kos žodį tarė Martynas Šrioteris.

OFFORD 
REALTY LTD. 

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl infonnacijos 
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
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Moksleivių ateitininkų sąjungos 1996 m. stovyklautojai plaukia Panemunės keliu “Gamtos draugo” ekskur
sijoje, vadovaujami kapitono Pauliaus Gražulio (Prano Dovydaičio vaidmenyje) ir vedlės Gailutės Čer
niauskaitės Nuotr. H. Subačiaus

Trisdešimtoji mokytojų 
savaitė Dainavoje

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Kanados ir JAV lietuviai ne 

be reikalo didžiuojasi 1955 me
tais netoli Manchester’io mies
telio Mičigano valstijoje ALRK 
federacijos iniciatyva įsteigta 
Dainavos stovyklaviete, kurios 
oficialaus inkorporavimo ir nuo
savybės dokumentus pasirašė 
tuometinis federacijos pirmi
ninkas dr. A. Damušis. Jo var
das liko įamžintas pagrindinia
me pastate, kuris kartais vadi
namas “baltaisiais rūmais”

Per keturis dešimtmečius 
toji stovyklavietė priglaudė vi
sas jaunimo ir vyresniųjų orga
nizacijas. Retas Amerikoje ar 
Kanadoje gimęs bei augęs lietu
vis joje nėra buvęs. Stovyklauja 
joje skautai, ateitininkai, įvai
rios suaugusių organizacinės 
grupės.

1966 m. tuometinis JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. Jonas 
Kavaliūnas pasiryžo panaudoti 
tą nuostabią stovyklavietę litua
nistinių mokyklų mokytojams, 
kad, suvažiavę iš įvairių Ame
rikos ir Kanados vietovių, vieni 
su kitais susipažintų, pasidalytų 
savo patirtimi, pasisemtų žinių 
ir pabendrautų lietuviškoje at
mosferoje.

1996 m. rugpjūčio 4-11 d.d. 
Dainavoje įvyko trisdešimtoji 
mokytojų studijų savaitė. Ji 
daug nesiskyrė nuo ankstyves
nių, tačiau, kaip ir anksčiau, jo
je dalyvavo ir mūsų tėvynainiai 
iš Lietuvos. JAV LB Švietimo 
tarybos pirm. Regina Kučienė, 
planuodama programą, sukvie
tė vadovus, dėstytojus ir paskai
tininkus, talkinama jau patirtį 
turinčių asmenų - savaitės vir
šininkės Angelės Bailey, ko- 
mendantės Danos Mikužienės, 
darbščios Alicijos Brazaitienės 
ir jos talentingos dukros Vidos 
Brazaitytės, lituanistinių mo
kykit) programų koordinatorės.

Šalia dvasios vadovo ir ka
peliono pareigų, kun. Juozas 
Vaišnys skaitė paskaitas, taisy
damas įsisenėjusias kalbos ir ra
šybos klaidas. Jis vadovavo ke
turiom lietuvių kalbos kultūros 
pamokom, kurios buvo ne vien 
naudingos, bet ir labai įdomiai 
perduotos, nevengiant ir humo- 
ristiškų momentų. Taip pat ten
ka pasidžiaugti, kad vakarinių 
Mišių metu skaitinius dailia kal
ba skaitė jaunimas.

Šiais metais buvo 
matyti muzikologę, 
muzikos akademijos 
Zitą Kelmickaitę, jau 
čiau buvusią Amerikoje, popu
liaraus “Ratilio” ansamblio va
dovę. Šalia paskaitų apie folk
lorą ir Lietuvos kaimo kultūrą, 
tradicijas bei papročius, ji buvo 
pakviesta vadovauti vakaro
nėms. Į programą “per prievar
tą” ji įtraukdavo visus dalyvius, 
sugebėdama taip surežisuoti, 
kad be gentkarčių skirtumų 
programose dalyvavo nuo jau
niausio berniuko ar mergaitės 
iki jau pražilusių svečių.

Tiek vakarines pamaldas, 
tiek vakarones skirtingais in
strumentais palydėjo ir praturti
no muzikas bei dainų progra
mos vadovas Alfonsas Seniū
nas.

Buvo malonu matyti ir gar
bingus svečius, jų tarpe Kultū
ros tarybos pirm. Vytautą Ka
mantų su šeima. Jis Reginai Ku- 
čienei Kultūros tarybos vardu 
įteikė 2000 dolerių čekį lituanis

malonu 
Vilniaus 
docentę 
ir anks-

tinėms mokykloms paremti.
Tą pačią dieną atvyko ir de

vyniasdešimtąjį gimtadienį šven
čiantis rašytojas Jurgis Jankus, 
kuriam buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Rašytojas tebėra 
judrus, pilnas energijos ir hu
moro.

Antrasis svečias iš Lietuvos 
- dr. Jonas Dautaras, Vilniaus 
pedagoginio universiteto pro
rektorius, atvykęs į dr. Jono 
Račkausko vadovaujamą Litua
nistinių studijų ir tyrimų centrą 
Čikagoje, skaitė dvi paskaitas. 
Vienoje jis aptarė pedagogų pa
ruošimą dabartinėje Lietuvoje 
ir Lietuvos mokyklų padėtį. 
Antroji paskaita buvo skirta 
Mažvydo “Katekizmui”, klausy
tojus supažindinanti su ta pirma 
lietuviška knyga susijusiais ir 
mažai žinomais faktais.

Iš Putnamo atvykusi seselė 
Margarita Bareikaitė kalbėjo 
apie religijos pamokų reikalin
gumą lituanistinėse mokyklose. 
Nors aš dėsčiau beveik tris de
šimtmečius lituanistinėje mo
kykloje, kelerius metus ėjau di
rektorės pareigas (ją lankė ir vi
si keturi mano vaikai), tačiau 
tikybos pamokos nebuvo būti
nos. Klebono prižiūrimos ir pa
tariamos motinos vaikus lietu
viškai paruošdavo sakramen
tams. Mano ir mano draugų 
vaikai lietuviškai atliko visas au
gančių katalikų pareigas nuo 
Pirmosios Komunijos iki Sutvir
tinimo sakramento. Tačiau iš 
mokytojų pasisakymų teko pa
tirti, kad tokių pamokų jau rei
kia, nes mažėja lietuviškų pa
rapijų bei lietuviškai kalbančių 
kunigų skaičius ir lietuvių vaikai 
lieka be lietuviško-katalikiško 
paruošimo, o viešose mokyklo
se, kuriose vyrauja materialisti
nė etika, žalojama jų dvasia.

Nepamiršti liko ir tie lietu
viškų šaknų Amerikos piliečiai, 
kurie dėl nepalankių gyvenimo 
sąlygų neišmoko lietuvių kal
bos, tačiau, Lietuvai atstačius 
nepriklausomybę, atgavo pasi
didžiavimą savo kilme ir kasmet 
atvyksta j Dainavos mokytojų 
savaitės metu rengiamus lietu
vių kalbos kursus, kuriuose dės
to Antanas Jonaitis, Aušrelė 
Sakalaitė ir Gražina Vižinienė. 
Kursantų tarpe yra ir tokių pa
triotiškai nusiteikusių profesio
nalų, kaip medicinos daktaras ir 
kompiuterių specialistas. Vie
nos vakaronės metu jis (dr. Ed
vardas Misevičius) buvo apjuos
tas tautine juosta jo 70-ojo gim
tadienio proga. Sugiedojus “Il
giausių metų”, jis susijaudinęs 
padėkojo dalyviams ir pareiškė 
atskirą padėką savo lietuvių kal
bos mokytojui Antanui Jonai
čiui.

Mokytojų savaitės metu yra 
įprasta paminėti lietuvių klasikų 
ar kitų iškilių asmenybių sukak
tis. Praėjusių savaičių progra
mose buvo paminėti - Žemaitė, 
Šatrijos Ragana, Vacys Kavaliū
nas, Stasys Lozoraitis ir eilė ki
tų. Šiais metais specialus dėme
sys teko rašytojui Antanui Vai
čiulaičiui, apie kurį paskaitą 
skaitė Pedagoginio lituanistikos 
instituto direktorė Stasė Peter
sonienė, išsamiai išnagrinėjusi 
jo kūrybą ir išryškinusi jo įnašą į 
lietuvių literatūrą. Jo garbei bu
vo skirta trečiadienio vakaronė, 
kuriai vadovavo stovyklos virši
ninkė Angelė Bailey, turėjusi 
progą asmeniškai pažinti Vai
čiulaitį ir bendrauti su jo šeima. 

jos pasakojimas buvo paįvairin
tas Vaičiulaičio kūrybos ištrau
kų skaitymu ir jos keturiolika- 
metės dukros Lauros fleitos 
grojimu. Pabaigoje parodytas 
Lietuvoje pagamintas filmas pa
gal Vaičiulaičio apysaką “Va
lentina”. Žiūrovai betgi labai 
nusivylė tiek scenarijumi, tiek 
režisūra, nevykusiais dialogais ir 
veiksmo stoka.

Buvo rūpinamasi ne vien 
dvasios praturtinimu, bet ir kū
no sveikata. Kas rytą prieš pus
ryčius dr. Juozas Kasinskas va- • 
dovavo mankštai, o kojas ir kū
nus labai miklino Ligijos Taut- 
kuvienės tautinių ir saloninių 
šokių pamokos. Ji taip pat skai
tė dvi turiningas paskaitas apie 
lietuvių tautinius šokius ir jų 
turtingą istoriją.

Tarp Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų pakėlimo ir rytinės mal
dos iki vakarinių pamaldų ir vė
liavų nuleidimo diena buvo su
skirstyta į užsiėmimų, paskaitų 
ir poilsio valandas, nes reikėjo 
dalyviams paplaukioti “Spyglio” 
ežere, pasigėrėti plačiai išsiša
kojusių šermukšnių, ąžuolų, 
klevų ir kaštonų pavėsiu. Pa
skaitos įvairiomis temomis dau
giausia vyko rytais. Mokytojai 
jose nedalyvavo, nes tuo pačiu 
metu buvo jų mokymo prakti
kos užsiėmimai. Man teko skai
tyti dvi paskaitas apie Alės Rū
tos ir Birutės Pūkelevičiūtės kū
rybą. Nors daugumai mano 
klausytojų jos nebuvo reikalin
gos, tačiau džiaugiausi jų tarpe 
turėdama Zitą Kelmickaitę ir 
dr. Joną Dautarą, kuriems per 
penkis dešimtmečius sukurta 
užsienio lietuvių literatūra yra 
beveik nežinoma.

Sakoma, jog nereikia suval
gyti viso pyrago, kad pajustumei 
jo skonį... Kasmet įsipareigojusi 
su skaitytojais pasidalyti studijų 
savaitės nuotaikomis, šiais me
tais negalėjau išbūti iki uždary
mo. Apgailestauju nedalyvavusi 
jau beveik tradicija tapusiame 
Joninių lauže, o didžiausią nuo
stolį patyriau negalėdama iš
klausyti prof. dr. Jolitos Kava
liūnaitės paskaitos apie Jurgio 
Gliaudos kūrybą ir Štasės Pe
tersonienės paskaitos apie Laz
dynų Pelėdą jos mirties 70-jų 
metinių proga.

Su gailesčiu atsisveikinau su 
Dainava, bet tikiuosi joje ir vėl 
dalyvauti, nes užmezgiau daug 
malonių pažinčių, atnaujinau 
senas, o taip pat turiu malonų

galiu būti naudinga bei reika 
linga.

sw®**.

Prie spausdinimo mašinų ADOMO JAKŠTO spaustuvėje Kaišiadoryse 1996 m. vasarą Nuotr. J. Staškaus

Vilniečių veikla išeivijoje
Dar daugelyje Vilniaus arkivyskupijos parapijų nėra 

pamaldų lietuvių kalba
IGNAS MEDŽIUKAS

Kai Lenkija 1920 m. klasta 
ir jėga užėmė Vilnių ir jo sritį, 
visa lietuvių tauta jautė tartum 
pūliuojančią žaizdą savo kūne. 
Ypač okupacijos metais daug 
skriaudų patyrė Vilniaus krašto 
lietuviai. Jie buvo persekiojami, 
kalinami, tremiami. Kai 1939 m. 
Lenkijai žlugus Vilnius perė
jo Lietuvos administracijom 
džiaugsmas buvo trumpas ir ap
gaulingas, nes visa Lietuva pa
teko į Sovietų Sąjungos okupa
ciją.

Po Antrojo pasaulinio karo 
daugelis Vilniaus krašto lietuvių 
iš Vokietijos persikėlė į Siaurės 
Ameriką. Ten juos jungtis į or
ganizaciją paskatino lenkų kės
lai ir Amerikos lenkų kongreso 
veikla, nes jie reiškė pretenzijų į 
Vilnių ir jo kraštą, kreipdamiesi 
į Jungtines Tautas memorandu
mu, prašydami išlaisvinti Lenki
ją su jai priklausančiomis žemė
mis, į kurias įėjo Vilnius ir Lvo
vas.

Tai patyrę Čikagoje gyvenę 
vilniečiai ryžosi sujungti išsi
blaškiusius savo kraštiečius į 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungą. 
Į valdybą buvo išrinkti: V. Šim
kus, A. Stankus ir A. Dundulis. 
Jie buvo pradininkai. Greit prie 
jų prisidėjo D. Šukelis ir G. 
Sirutienė. Tai buvo 1950 m. lap
kričio 18 d. Jungtinėms Tau
toms buvo pasiųstas Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos vardu 
protestas prieš lenkų memoran
dumą, paaiškinant tikrąją Vil
niaus ir jo krašto padėtį bei pri
klausomybę.

Greit po to ėmė steigtis Vil
niaus krašto lietuvių skyriai ki
tuose JAV miestuose ir Kana
doje. Tada buvo išrinkta šios 
organizacijos centro valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis: 
pirm. A. Juknevičius, sekreto
rius P. Viščinis, ižd. M. Gimbu
tienė.

VKLS 1954 m. oficialiai 
kreipėsi į VLIKą, kad ji, kaip 
Rytų Lietuvos rezistencinis są
jūdis, būtų priimta į komitetą. 
Tik 1956 m. birželio 23 d. 
VKLS buvo įsileista į VLIKą. 
Šiuo reikalu daugiausia pasidar
bavo adv. A. Juknevičius ir kiti.

Kilus klausimui, kaip pava
dinti katalikų katedroje Vašing
tone lietuvių koplyčią, vilniečiai 
rėmė Aušros Vartų Gailestin
gumo Dievo Motinos projektą, 
vyskupas V. Brizgys siūlė Šilu
vos Marijos vardą. Vilniečių de
legacija kreipėsi į vysk. V. Briz
gi, bet jis atsisakė ją priimti. Ta
da VKLS savo “Pro memoria” 
vysk. V. Brizgiui pasiuntė re
gistruotu laišku, o nuorašus - 
koplyčios komitetui, Lietuvos 
diplomatams ir VLIKui. Tačiau 
vysk. V. Brizgys laikėsi savo 
nuomonės. 1966 m. rugsėjo 4 d. 
koplyčią Šiluvos Marijos garbei 
pašventino arkiv. A. Samore.

1953 m. vilniečiai padėjo iš
platinti 1000 egzempliorių Jer. 
Cicėno knygos “Vilnius tarp 
audrų”, taip pat Elenos ir Vla
dimiro Holubavičių archeologi
nės studijos vertimą “Gedimino 
kalno Vilniuje kasinėjimai 1940 
m.” ir Vikt. Šauklio “Aušros 
Vartai”.

1955 m. VKLS paragino sa
vo skyrius išplatinti A. Šapokos 
knygą “Vilnius Lietuvos gyveni
me”. Kilo sumanymas šią knygą 
išleisti angliškai “Vilnius in the 
Life of Lithuania”. Išvertė Er
nestas J. Harrison, buvęs anglų 

vicekonsulas Kaune. 1962 m. 
veikalas 174 psl. su iliustracijo
mis išėjo iš spaudos.

Lenkijos 1000 metų krikš
čionybės sukakties proga Vati
kanas išleido pašto ženklą, ku
riame drauge su Lenkijos kara
liene Jadvyga ir Krokuvos mies
tu įdėtas Vilniaus Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslas kaip 
Lenkijos valstybės simbolis. 
Lietuvos sostinės Vilniaus suta
patinimas su Lenkijos krikščio
nybės sukaktimi įžeidė lietuvių 
tautos jausmus, todėl VKLS pa
ragino lietuvius ir jų organizaci
jas siųsti Vatikano valstybės 
sekretoriui protesto pareiški
mus. RLRS taip pat pasiuntė 
pareiškimą kardinolui Amleto 
Giovanni Cicognani, prašydama 
padarytą klaidą atitaisyti.

Vilnietis Petras Česnulis 
parašė atsiminimus apie savo 
kančias Lenkijai valdant Vil
niaus kraštą. Knyga “Nužmo
gintieji” išėjo 1973 m. Vėliau 
buvo išversta į anglų kalbą ir 
pavadinta “In the Shadow of 
White Eagle”. Vertė žurnalistas 
Šarūnas Daukša.

1982.X.30 VKLS centro 
valdyba savo posėdyje paruošė 
ir pasiuntė protestą prieš lenkus 
ir gudus, kurie savinasi etnogra
finės Lietuvos žemes su jos sos
tine Vilniumi.

Po daugybės protesto laiškų 
vilniečiai laimėjo lietuviškas pa
maldas Seinų bazilikoje. 1983 
m. spalio 16 d. Seinų bazilikoje 
buvo aukojamos pirmos Mišios 
lietuvių kalba.

1980 m. išleistas 624 psl. 
veikalas “Rytų Lietuva”. Reda
gavo dr. A. Budreckis. Veikalas 
išverstas į anglų kalbą ir pava
dintas “Eastern Lithuania”, 687 
psl. Šio veikalo daugelis eg
zempliorių išsiuntinėta universi
tetų bibliotekoms ir žymiems 
politikams.

Kai Kanadoje įsisteigė kele
tas VKLS skyrių, buvo sudaryta 
krašto valdyba, kuriai pirminin
kavo Kazys Baronas.

VKLS labai daug rėmė Su
valkų trikampio ir vėliau pietry
čių Lietuvos lietuvius. 1993 m. 
balandžio mėn. VKLS centro 
valdybos posėdyje Česnulio so
dyboje (Paris, Ont.) nutarta 
skirti premijas vidurinių mokyk
lų mokiniams už rašinius vilnie- 
tiškomis temomis. Tuo reikalu 
buvo kreiptasi į lietuvių finansi
nes institucijas. Pirmasis atsilie
pė Prisikėlimo par. kredito ko
operatyvas, paskyręs tam reika
lui 1000 dol.

Geležinei uždangai prasi
skleidus, VKLS užmezgė ryšius 
su Lietuvoje veikiančia nuo 
1988 m. “Vilnijos” draugija, ku
ri jungia visus, kam rūpi lietuvy
bės išsaugojimas ir atgijimas 
šimtmečiais svetimųjų engtoje 
Rytų Lietuvoje. Draugija sten
giasi telkti įvairių tautybių Rytų 
Lietuvos žmones, jungti juos į 
bendrą Lietuvos respublikos 
kultūrinį ir visuomeninį gyveni
mą. VKLS parėmė “Vilniją” lė
šomis ir nupirko kompiuterį.

Atsižvelgdama į tikslų suta
pimą, Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga (Rytų Lietuvos rezis
tencinis sąjūdis) žada palaikyti 
glaudesnius ryšius su vienmin
čiais Lietuvoje, susitelkusiais 
“Vilnijos” draugijoje, nes vilnie
čių veikla nėra baigta. Kaip rašo 
Kazimieras Garšva, beveik treč
dalyje Vilniaus arkivyskupijos 
parapijų (33) nėra pamaldų lie

Prie “Vaiko tėviškės namų” netoli Marijampolės kun. JONAS STAŠ- 
KUS, Lietuvos kankinių parapijos klebonas Nuotr. J. Piečaičio

Lietuvių kovos Seinijoje
Iki šiol apie tas kovas dėl savo kalbos bei tautinio išlikimo rašė 
daugiausia tik lietuvių spauda išeivijoje. Dabar pasirodė lenkų 
spaudoje lenko istoriko Wlodzimierz Tarka straipsnis apie reli
ginį lietuvių gyvenimą Seinų krašte po 1945 metų. Jis parašytas 
gana objektyviai pagal rastus dokumentus vyskupijų kurijose 
ir valstybiniuose archyvuose. Jame atsispindi atkaklios lietuvių 

kovos ypač su labai priešiška lenkų dvasininkija

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ
Wlodzimierz’o Tarka straips

nis “Lenkijos lietuvių religinis 
gyvenimas po 1945 m.” yra pir
mas toks lenkų istoriko parašy
tas mokslinis rašinys pagal me
džiagą, saugomą Elko kurijos ir 
valstybiniuose archyvuose. Straips
nis, reikia pripažinti, mums lie
tuviams yra naudingas ne tik 
todėl, kad pasižymi objektyvu
mu, bet ir leidžia galutinai nusi
mesti daug metų mus slėgusius, 
vienur ar kitur vis kartojamus 
kaltinimus “bedievyste”, “šovi
nizmu”, “isteriškais veiksmais”, 
“veikla, nukreipta prieš valstybę 
ir Katalikų Bažnyčią”, “komu
nizmu”.

Skaitant apie lietuvių tikin
čiųjų religinį gyvenimą šiame 
krašte, matyti, kad rašinyje at
sispindi tik faktai, pagal rastus 
archyvuose dokumentus, t. y. 
oficialius raštus, skundus, peti
cijas, laiškus. Mokslinis straips
nis, kaip ir pridera, rašytas ra
miu tonu. Tik anų metų įvykių 
liudininkai galėtų pasakyti, kiek 
jiems teko išgyventi užgaulioji
mų, įžeidinėjimų, kurie nebuvo 
dokumentuojami, nes vyko gat
vėse, šventoriuje ar šventovėje. 
Vien tik tų įvykių liudininkai 
gali pasakyti, kaip jaučiasi žmo
gus, girdintis šventovėje skam
bančius žodžius: “Jūsų Panelė 
Švenčiausia - tai kumelė” (už
uomina į Lietuvos Vytį), kaip 
gali jaustis lietuvis kunigas, Sei
nų lietuviams atvykęs į pagalbą 
iš tolimos Brazilijos, išgirdęs iš 
vietinių kunigų lūpų, kad pasi
skųsti gali važiuoti... į Maskvą.

Šis lenko istoriko straipsnis, 
dar kartą primenantis anuos 
Lomžos ir Elko kurijoms ir da- 

tuvių kalba, nors ten gyvenama 
ir lietuvių. Dešimt Lenkijos ku
nigų Lietuvoje užsiima priešiška 
politine veikla. Apleistos ir ki
tos sritys. Jos laukia didelių dar
bų ir finansinės paramos.

1991 m. gegužės 13 d. Vil
niuje įvyko Pasaulio lietuvių vil
niečių suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo VKLS atstovai B. Sap- 
lys ir E. Bulotienė. Tokiu būdu 
buvo užmegzti glaudesni ryšiai 
tarp šių organizacijų.

Nors Lietuva atkūrė nepri
klausomybę, tačiau Vilniaus 
krašte tebėra įtampa lietuvių ir 
lenkų santykiuose. Lenkininkai 
pasauliui vaizduoja Lietuvą 
kaip diktatūrinę valstybę, kurio
je pažeidžiamos žmogaus teisės. 
Taigi reikia budėti atremiant 
melagingus prasimanymus.

Dr. Algirdas M. Budreckis 
parašė knygą “Vilniečių veikla 
išeivijoje”, 192 psl. Tiražas - 
2500. Išleido Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga išeivijoje 1995 
m. Spausdino A. Jakšto spaus
tuvė Kaišiadoryse.

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). 

liai Lenkijos Katalikų Bendrijos 
garbės neteikiančius laikus, ne
turi būti laikomas lietuvių 
triumfu, ieškojimu atpildo. Jis 
padeda suprasti, ypač lietu
viams emigracijoje, o gal visų 
pirma Lietuvoje, kodėl mums 
Seinai ir to krašto likimas “taip 
skauda”. Skauda ilgi metai be 
lietuviško žodžio šventovėje ir 
mokyklose. Tai nutautino Seinų 
kraštą. Šiandien lietuvių gyve
namas plotas negailestingai 
traukiasi Punsko link. Keturias
dešimt metų nepaliaujamos 
konfrontacijos, kovos, pažemi
nimo paliko neužgydomas žaiz
das mūsų krašto visuomenės 
kūne.

Minėtasis straipsnis, kurio 
autoriui nieks negali primesti 
šališkumo, tebūna moralinis at
pildas ir padėka tiems Seinų ir 
Punsko krašto lietuviams, kurie 
gyveno su jiems primesta sle
giančia “bedievio”, “šovinisto”, 
“girtuoklio” pravarde ar su ja 
atgulė amžino poilsio.

Tasai straipsnis tebūnie 
moralinis atpildas ir padėka 
tiems Kanados, JAV, Austra
lijos, Vokietijos, Didžiosios Bri
tanijos ir Lietuvos lietuviams, 
lietuviškoms organizacijoms, ku
rie rėmė Seinų ir Punsko lietu
vių pastangas, rašė laiškus Len
kijos katalikų vadovams bei Va
tikanui, išdrįso stoti šalia pa
prastų Sankūrų, Burbiškiu, 
Aradnykų, Rakelijos ar Klevų 
kaimo artojų, apšauktų “bedie
viais” ir “šovinistais”, nepabūgo 
ilgos kelionės į Seinus iš Romos 
ar karštos Brazilijos. Tokie bu
vo ir “Tėviškės žiburiai”, “Drau
gas”, “Dirva”, “Darbininkas”, 
Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcija. Jūsų paramos perver
tinti neįmanoma. Ypatinga pa
dėka priklauso lietuviams dva
siškiams, kurie, užstodami 
skriaudžiamus tautiečius, gelbė
jo K. Bendrijos autoritetą ir ne
leido mūsų suvaryti į “komunis
tinį gardą”.

Seinai - kadaise vienas iš 
trijų Lietuvos tautinio atgimimo 
centrų - šiandien išgyvena kri
zę. Ir toliau Seinuose nėra lie
tuvio kunigo, parapija anaiptol 
nėra lietuviškos kultūros gyve
nimo centras, koks galėtų būti, 
kaip pvz. lietuvių parapijos Ka
nadoje ar Amerikoje. Seinuose 
dabartinis klebonas “nerado” 
šventoriuje vietos vyskupui ir 
poetui Antanui Baranauskui, 
nors jis vienodai sąžiningai tar
navo abiem tautom.

Prieš metus, kai laikinai bu
vo panaikintos lietuviškos pa
maldos, ir lietuvių organizacijos 
užprotestavo, Seinų klebonas 
kun. Gacki pakartojo jau mums 
seniai žinomus argumentus 
(juos kartojo jo pirmtakai kun. 
Rogovski, kun. Vežyk): “Geri 
lietuviai nereikalauja lietuviškų 
pamaldų, jie noriai meldžiasi ir 
lenkiškai, paprasti lietuviai yra 
normalūs žmonės, turintys savo 
ydų, kaip ir mes visi. Jie yra 
normalūs, o vadeivos - nenor
malūs, užsispyrėliai, nacionalis
tai” (“Aušra”, 22/95).

Nejaugi istorija turi karto
tis? Nejaugi Seinų lietuvis turės 
sumokėti aukščiausią kainą: pa
lankumą užsitarnaus tik prara
dęs savo kultūrą, kalbą, tautinę 
tapatybę?



Tyliai dirba Lietuvos ateičiai
Vieni tik garsiai šaukia apie Tėvynės meilę, o kiti tyliai dirba. Pirmuosius girdime, bet 

jų darbų nematome, antrųjų tik darbus matome, nors minioje lieka jie nepastebimi

JANINA SEMAŠKAI! Ė, 
Kaunas

Apie Lietuvos žmones įvai
riai atsiliepiama, apie mūsų 
ateitį dar įvairiau spėliojama, 
dažniausiai užmirštant, jog bu
vome plėšiami okupantų ir savų 
kolaborantų, skurdinami dvasiš
kai, o atgavus nepriklausomybę 
ir vėl suskubo svetimi ir savi 
plėšti, vogti, storinti savo pinigi
nes. Kas apsukresnis, kam Tė
vynės sąvoka tik žodis, kas labai 
ilgisi kolektyvinio aruodo, iš ku
rio pats ėmė, kiek norėjo ar pa
dalino ištikimiesiems tai, kas nu
byrėjo nuo partinių vadų stalo. 
Tik nedaugeliui Lietuva, atgiju
si Baltijos kelyje, pasiliko šir
dyje.

Mes įtariu žvilgsniu jau žiū
rime į atplaukiančius iš užsienio 
“savus” biznierius, kurių ne vie
nas, apkirpęs paskutinę lietuviš
kos avelės vilną, išrūko nė pėd
sako nepalikęs. O į mus dar 
įtartiniau, su dar didesniu nepa
sitikėjimu po kelerių laisvės me
tų jau žvelgia Amerikos lietu
viai, paaukoję atgimstančiai 
Lietuvai sunkiai uždirbtus dole
rius, kurie irgi... dingo pradingo 
be pėdsako ne tik apsukriųjų, 
bet ir “tautos išrinktųjų” kiše
nėse. Ir kol ateis j Lietuvos gy
venimą jauniausia, laisvėje užgi
musi, laisva užaugusi karta, mes 
blaškysimės lyg valtelė vandeny
ne grąsinama ir bauginama iš 
visų šonų didelių ir galingų, iki 
dantų ginkluotų “brolių” ir abe
jingų “draugų”.

Su baime mąstau, ar per tą 
sunkų laiką Tėvynės sąvoka iš
liks mūsų širdyse, ar išnyks kar
tu su paskutiniaisiais mirštan
čios tautos mohikanais? Laikas 
parodys, kas ko ir kiek vertas. 
Aš tik noriu, kad nepraeitume 
abejingai pro žmones, kuriems 
Tėvynė - ne gražiai skambantis 
žodis, Lietuva - ne mažas žalias 
lopinėlis, toks panašus į širdį ir 
taip lengvai pažeidžiamas. Am
žina kraupi tiesa: norint ką nu
žudyti, taikoma į širdį.

Bet sutinki atsitiktinai mūsų 
sunkios kasdienybės optimistus 
ir pradedi tikėti, kad mes dar 

gyvi, kad išliksime. Tik neieško
kime tokių žmonių nei seime, 
nei ministerių krėsluose: jie ty
liai dirba, dažniausiai mažai kie
no pastebėti.

Irena Lukoševičienė
Garbės profesorė Irena Lu

koševičienė iš Toronto atvyko į 
Lietuvą 1990 m. Pradėjo dėstyti 
socialinio darbo principus Kau
no medicinos akademijoje. Tuo 
metu steigiamas slaugos fakul
tetas buvo naujas dalykas, gal 
ne vienas ir paklausdavo atsar

giai: medicinos seserys su aukš
tuoju išsilavinimu - ar ne per 
brangu Lietuvai?

Į tuos klausimus atsakys 
ateitis. Jau nuo 1992 m. ir Kau
no Vytauto Didžiojo universite
te, padedant profesorei Irenai 
Lukoševičienei, įsteigtas sociali
nės rūpybos centras, pradeda 
mokytis pirmoji grupė studentų 
- busimųjų socialinių darbuoto
jų. Specialiai paruoštų tokiam 
darbui žmonių neturėjome. Pro
fesorei teko praminti ir šį atgi
mimo taką: kalbėti, aiškinti, su
dominti visuomenę ligoniais, 
kuriems su savo liga ir kančia 
teks galynėtis visą gyvenimą, ne 
tik iškęsti, bet ir susigyventi su 
tuo, kas likimo skirta, įveikti 
save, įsijungti į sveikų žmonių 
bendruomenę, pasijusti vertu. 
Profesorė apvažinėjo visą Lie
tuvą, iš arti pamatė mūsų prob
lemas, o svarbiausia - neišsi
gando, niekada ir niekur nekal
bėjo žodžių apie meilę Tėvynei, 
tiesiog ėmėsi darbo. Kai jos stu
dentams prireikė darbo vietos 
praktikai atlikti, profesorė atėjo 
bilitacijos ir ugdymo centrą į be
sikuriantį kurčių vaikų rea Kau
ne “Lingva”. Tuo metu savo ini
ciatyva ir pastangomis pati su
rinkusi ir išvertusi užsienyje tai
komos darbo su kurčiais vaikais 
metodikos leidinius.

“Lingvos” direktorė Lilija
na Butkevičienė ėmėsi vos ne 
utopinės svajonės - įsteigti mo
kyklą kurtiems vaikams ir jų tė
vams, kaip sakoma, be cento ki
šenėje. Tiesa, tų centų niekas iš 
vietinės lietuviškos valdžios at
stovų nenumetė iki šiol, nors 
apie “Lingvą” plačiai žino ne tik 
motinos, auginančios kurčius 
vaikus, ne tik tie gabūs jaunuo
liai, kuriems pedagogai padėjo 
jungtis į sveikųjų pasaulį, siekti 
gilesnių žinių, įstoti į aukštąsias 
mokyklas.

“Lingva” praturtėjo, įsigijo 
reikalingas mokymo priemones, 
knygas, aparatūrą ir vis profeso
rės Irenos Lukoševičienės dėka. 
Ji pati savo nuopelnus įvertina 
labai kukliai: “Aš tik paaiškinau 
įvairioms organizacijoms Ame
rikoje, kurios suinteresuotos 
padėti atgimstančiai Lietuvai, 
papasakojau, koks tai mokymo 
centras, kokie žmonės čia dirba 
ir ko jiems labiausiai stinga. Ir 
buvo susidomėta, atsiliepta...”

Kompiuteris, skirtas kurčių
jų mokymui, net paprasčiausi 
dalykai - žaislai, pritaikyti mo
kymui, lenta rašyti ir piešti, vai
kiški panaudoti baldai - viskas 
profesorės pastangomis atsiųsta 
mokyklai.

Bent porą kartų per metus 
profesorė apsilanko Lietuvoje ir 
dabar, užsuka į “Lingvą” ir visa

da kuo nors, sugrįžusi į Š. Ame
riką, pradžiugina pedagogus. 
Jos pasiūlymu centre įsteigtas 
tėvų savitarpio pagalbos būrelis, 
kuris jau ne vieneri metai sėk
mingai dirba. Ir pati profesorė 
džiūgauja prisidėjusi prie dide
lio ir reikalingo darbo. “Jūs jau 
turite tokią mokyklą, kokia ir 
užsienio pedagogai galėtų di
džiuotis”, - sako profesorė ir 
priduria: “Atėjau su tikėjimu, 
kad Lietuva turi atgimti ir visa 
tai, kas buvo sunaikinta ir nu- 
dvasinta Lietuvoje per penkias
dešimt okupacijos metų, pasi
keis tik visų mūsų pastangomis. 
Dvasines vertybes išugdyti ne 
taip paprasta, reikia laiko”.

Profesorė pastebi, kaip svar
bu Lietuvai atiduoti ne bet ką ir 
ne bet kam, o tai, kas labai rei
kalinga, padėti šalinant pačias 
skaudžiausias problemas. To
mis pačiomis problemomis, pa
sirinkusi socialinės darbuotojos 
profesiją, domisi ir jos dukra 
Rasa Kurienė, atsiuntusi iš Ka
nados vertybių ugdymo progra
mą, kuria jau susidomėta Kau
no jėzuitų gimnazijoje.

Savo kuklumu, mokėjimu 
žavėtis paprasčiausiais dalykais 
profesorė užsitarnavo daugelio 
žmonių pagarbą, bet ar žino 
apie jos darbus tie kurie gar
siausiai šaukdami apie Tėvynės 
meilę, nieko be tuščio šauksmo 
Lietuvai nedavė? Kai paklau
siau profesorę Ireną Lukoševi
čienę, kas jai yra Tėvynė, ji atsa
kė: “Man Tėvynė - namai, gimti 
namai...”

O aš dar pridurčiau, kad tai 
garbingai moteriai Tėvynė - ne 
pasipelnymo vieta ir ne skur
džių kraštas, kuriam galima pa
mėtėti nunešiotus skudurus. Jai 
Tėvynė - širdis. Ar ne todėl 
profesorė Lietuvoje paliko sa
vosios širdies šilumos tiek, kad 
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Žvejo skulptūra Raganų kalne, Juodkrantėje Nuotr. K. Baliunaitės

Dabartinis Klaipėdos universiteto rektorius prof, habil. dr. STASYS 
VAITEKŪNAS

Lenkas apie baltų kalbas
Minint kalbininko Kurylowicz’iaus šimtąjį gimtadienį

Jerzy Kurylowicz gimė 1895 
-ais metais. Jo šimtajam gimta
dieniui buvo Krokuvos universi
teto lyginamosios kalbotyros 
katedros profesoriaus Wojciech 
Smoczynski’o kruopščiai pa
ruoštas ir suredaguotas dvito
mis veikalas ‘Kurylowicz Me
morial Volume’. Pirmas dau
giau negu šešių šimtų puslapių 
tomas yra skirtas didelio lenkų 
kalbotyrininko garbei. Be Smo
czynski’o darbo apie Kurylo
wicz’iaus gyvenimą (1895-1978) 
ten randame įvairiausius tyrinė
jimus apie indoeuropiečių kalbų 
problemas. Iš jų paaiškėja milži

niškas Kurylowicz’iaus įnašas 
šioje mokslo srityje.

Kurylowicz’ius daug rašė 
ypač apie baltų kalbas. Todėl 
ketvirtas naujojo žurnalo ‘Lin- 
guistica Baltica’ (leidžiamas 
Krokuvoje, vyriausias jo redak
torius Wojciech Smoczynski) 
buvo skirtas taip pat Kurylo- 
wicz’iui. Kaip kituose to žurnalo 
tomuose, ketvirtajame (1995- 
iems metams, bet paskelbtas tik 
1996-ais metais) randame straips
nius apie atskiras baltistikos ša
kas ir labai aktualią bibliografi
ją apie naujausius leidinius lie
čiančius šią kalbotyros sritį.

Iš viso abu tomai (paskelbti 
tik 1996-ais metais) turi dau
giau negu tūkstantį puslapių ir 
savo turiniu rodo didelio Lenki
jos lingvisto reikšmę dvidešim
tojo amžiaus indoeuropiečių kal
botyrai ir bendrinei kalbotyrai.

KURYLOWICZ MEMORIAL 
VOLUME, PART 1, edited by 
Wojciech Smoczynski, Cracow, 
1995, Universitas. KURYLO
WICZ MEMORIAL VOLU
ME, PART 2 = Linguistica 
Baltica, vol. 4 (1995), edited by 
Wojciech Smoczynski, Warsaw 
University, Chair of General 
and Baltic Linguistics. Adre
sas: Wojciech Smoczynski, ul. 
Dluga 50, m. 5, PL-31-146 
Krakow, Lenkija.

Alfred Bamniesberger, 
Richard-Strauss 48, 

85072 Eichstaett, Vokietija

Klaipėdoje studijuoja
4000 studentų

Jaunas universitetas, per vieną penkmetį sutelkęs 
daug mokslinių jėgų ir pasiekęs aukštą lygį

ALGIRDAS GUSTAITIS
Klaipėda yra daugiau kaip 

Lietuvos miestas. Ji yra svarbio
ji Lietuvos dalis, viso krašto 
plaučių dalis.

Žvelgiant iš perspektyvos, 
atrodo nesuprantama, kodėl 
Vytautas, Didžiuoju vadina
mas, po Žalgirio kautynių, ku
rias laimėjo, neprijungė prie 
Lietuvos Prūsijos su Elbingu, 
Įsručiu, Tvankstė (vokiškai 
Koenigsberg), Klaipėda. Šimt
mečius Lietuva kraujavo nega
vusi pagrindinės savo krašto da
lies. Prūsai buvo pagrindinė 
lietuvių tautos gentis. Tik 1923 
m. Lietuvos savanoriai Prūsijos 
dalelytę šiaip taip prisijungė, 
kovodami su Prancūzijos ka
riuomenės daliniais.

Iki šiol ne visi lietuviai tei
kia dėmesį Klaipėdai, Šilutei, 
Pagėgiams, tam nedideliam že
mės plotui, atgautam 1923 m. 
Vilniaus valdovai kapoja duok
les Klaipėdos universitetui, peni 
lenkiškai kalbančius, kolonistus 
rusus, juos remia milijonais litų 
mokykloms, lenkiškoms, rusiš
koms TV laidoms.

Lietuvos respublikos aukš
čiausioji taiyba Vilniuje 1990 
m. spalio 5 d. leido įsteigti nuo 
1991 m. sausio 1 d. Klaipėdos 
universitetą. Pirmuoju rektoriu
mi išrinktas prof, habil. dr. Do
natas Švitra. Universiteto penk

mečio sukakčiai atminti dabar
tiniai Klaipėdos universiteto 
profesoriai - S. Vaitekūnas, R. 
Škunčikas, A. Žalys suredagavo 
104 psl. gausiai iliustruotą leidi
nį “Klaipėdos Universitetas”. 
Leidinys išspausdintas “Ryto” 
spaustuvės kaip dovana univer
sitetui. Dabartinis rektorius 
prof, habil. dr. Stasys Vaitekū
nas vedamajame straipsnyje 
“Universitetas - neišsenkanti iš
minties ir šviesos versmė” rašo:

“Universitetinio mokslo švie
sa, kaip ryškus švyturys įsižiebęs 
Europoje ankstyvaisiais vidur
amžiais, vedė tautas ir valsty
bes, šviesdamas joms kelią tarp 
būties ir nebūties, tarp žlugimų 
ir sukrėtimų. Laiminga ta tauta 
ir pagerbtas tas miestas, kuris 
turi universitetą - neišsenkan
čią išminties, šviesos, tikėjimo ir 
vilties versmę, švyturį nera
miuose istorijos, jos kataklizmų 
okeanuose. Tad nėra pasaulyje 
valstybės, kuri nesididžiuotų sa
vo universitetais ar akademijo
mis. Karaliai ir prezidentai, 
kaip didžiausią dovaną ir privi
legiją, duoda miestams universi
tetus, kad jie stiprintų valstybės 
galią, šlovintų miestus ir visą 
kraštą, rengtų valstybei išmin

tingus ir dorus specialistus, vis 
naujas studentų kartas ruoštų 
šalies ateičiai, jos progresui ir 
suklestėjimui.

Universitetai patikimiau nei 
kariniai bastionai ar skaitlingos 
armijos saugo valstybių teritori
jų integralumą, tautų laisvę ir 
nepriklausybę. Tik mokslas, su
sijęs su religine dora, tampa 
neįveikiama tvirtove. Tą daug 
kartų patvirtino istorija, laiko 
tarpsmas, kurį šalis praėjo nuo 
Mindaugo iki šiandieninės lais
vos, demokratiją kuriančios 
Lietuvos”.

Klaipėdos universitetas, re
miamas visuomenės, įstengė sa
vo globon perimti karinį mies
telį (1993 m.) su šešiais neo- 
gotinės architektūros pastatais 
ir 25 ha teritorija. Aišku, daug 
ką reikia remontuoti, pritaikyti. 
Lietuvos respublikos seimas 
1995 m. gruodžio 14 d. patvirti
no universiteto statutą. 1995 m. 
spalio mėn. Valstybinė heraldi
kos komisija patvirtino Klaipė
dos universiteto herbą.

Klaipėdos universitete vei
kia keletas fakultetų, kuriuose 
mokosi 4000 studentų.

Gamtos mokslų fakultetas 
turi ekologijos, rekreacijos, fizi
kos, sistemotyros katedras, sis
temų analizės mokslų centrą, 
botanikos sodą, užimantį kartu 
su Danės upe 30 ha plotą. Jame 
mokslininkai ir studentai vykdo 
mokslinius tyrimus, praktines 
studijas. Botanikos sodu naudo
jasi moksleivija, visuomenė. Te
nai auga 200 vaistinių augalų 
rūšių.

Humanitarinių mokslų fa
kultetas ruošia lietuvių kalbos, 
literatūros ir teatro meno spe
cialistus. Veikia užsienio kalbų 
skyriai: vokiečių filologijos, teo
logijos, anglų filologijos, skan- 
dinavistikos ir evangeliškosios 
teologijos, folkloro centrai, bal
tų kalbotyros ir etnologijos ka
tedra, lietuvių kalbos, literatū
ros ir etnologijos katedra, teat
ro pedagogikos katedra ir kt.

Jūrų technikos fakultetas. 
Nuo 1959 m. veikia mechanikos 
inžinerijos, statybos, aplinko
saugos, inžinerijos ir chemijos, 
elektrotechnikos, laivų inžine
rijos, laivų mechanikos kated
ros.

Yra menų, pedagogikos ir 
socialinių mokslų fakultetas su 
įvairiais padaliniais. Universiteto 
mokslinė biblioteka labai daug 
padeda studentijai knygomis, 
žemėlapiais. 1995 m. centrinėje 
bibliotekoje buvo 480,337 egz., 
kuriu 13,884 grynai moksliniai
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Šeimos kovoje - viso krašto tikrovė
Prisimenant tėvų kovas, 1941 metų sukilimą, partizanų žygius, Sibiro lagerius, 

laimėjimus ir pralaimėjimus, ateities lūkesčius
ALGIMANTAS VIČINAS, 

Panevėžys
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Iš vieno lagerio į kitą

Lietuviams ypač sunki buvo 
pirmoji žiema. Barakuose buvo 
pastatyta po vieną geležinę 
krosnį 2-3 šeimoms. Eidami 
miegoti prie lovos pastatydavo
me kibirus su žarijomis iš tos 
bendros krosnies, kad nors kiek 
būtų šilčiau.

Gyvenvietėje nebuvo mo
kyklos, parduotuvės, medicinos 
punkto. Mama prašė vietinę 
valdžią mus perkelti į didesnę 
gyvenvietę, nes mums jau reikė
jo eiti į mokyklą. Po dvejų metų 
mus perkėlė į likos gyvenvietę, 
kur taip pat prieš lietuvių atve
žimą buvo japonų karo belais
vių lageris. Tik čia japonų ka
pinės buvo visiškai sugriautos, 
sunaikintos.

Po trejų metų buvom vėl 
perkelti į nedidelę gyvenvietę 
Kunduliun, kur nebuvo nei mo
kyklos, nei parduotuvės, nei 
medicinos punkto. Tose nedi
delėse gyvenvietėse, esančiose 
miškuose, ypač didelis būdavo 
lietuvių mirtingumas, nes nebū
davo iš kur sulaukti pagalbos, 
mirdavo daug senų žmonių ir 
vaikų.

Dar po metų buvom perkel
ti į didelę gyvenvietę Staraja- 
Brian, kur gyveno daug rusų, 

lietuvių, taip pat tremtiniai iš 
Ukrainos, Moldavijos, buvę ru
sų karo belaisviai, patekę į vo
kiečių lagerius, o po karo už tai 
apkaltinti tėvynės išdavimu ir iš 
vokiečių lagerių atvežti į Stalino 
lagerius.

Čia buvo atvežti iš įvairių 
Rusijos lagerių lietuviai, ku
riems bausmę dar reikėjo atlikti 
Sibiro tremtyje. 1955 m. pas 
mus buvo atvežtas mūsų tėtis, 
kuris Sibire praleido 7 metus. 
Tėtis papasakojo, kokiame bai
siame pragare jam teko išbūti 
tuos 10 metų. Vorkutos trečia
me lageryje buvo laikomi ir vo
kiečių karo belaisviai - aukštie
ji karininkai. Baisu buvo klausy
ti jo pasakojimų apie didžiules 
krūvas sušalusių lavonų, kurių 
negalėdavo palaidoti, nes žemė 
būdavo tiek įšalusi, kad nega
lėdavo iškasti jiems duobių.

Su gydytoju Šerkšnu
likos ir Staraja-Brian gy

venvietėse mes gyvenome kartu 
su Bronislovo Šerkšno šeima. 
Po karo Panevėžio ligoninėje 
gydytojas B. Šerkšnas dirbo chi
rurgu. 1945 m. vasarą jo budė
jimo metu naktį partizanai iš li
goninės išlaisvino savo sužeistą 
į pilvą draugą Juozą Kučį. Per 
kilusį susišaudymą ligoninėje 
žuvo J. Kučį saugojęs milici
ninkas V. Bistrevičius, kuris 
spėjo iš automato sunkiai su

žeisti partizaną Antaną Baraus
ką. Susišaudymo metu žuvo taip 
pat viena ligonė. Atskubėję į li
goninę NKVD kariškiai su šu
nimis apieškojo visą ligoninę. 
Neberadę partizanų, B. Šerkš
nui liepė operuoti sunkiai su
žeistą partizaną A. Barauską, 
kuris mirė operacijos metu.

B. Šerkšnas buvo uždarytas 
Saugumo rūsyje, kur buvo tar
domas, bet po kiek laiko paleis
tas ir vėl galėjo dirbti ligoni
nėje.

1947 m. vasarą B. Šerkšno 
budėjimo metu naktį partizanai 
vėl sugebėjo išlaisvinti sužeistą į 
koją partizaną Paulių Smilgą, 
kurį saugojo 3 ginkluoti karei
viai. Dr. B. Šerkšnas buvo ap
kaltintas bendradarbiavimu su 
partizanais, suimtas, žiauriai 
kankintas, 1948 m. su mažame
čiais vaikais išvežtas į Sibirą. 
Jau pirmais tremties metais nuo 
infekcinių ligų mirė du jo ma
žamečiai vaikai.

Daktaro nepalaužė
Žiaurus likimas nepalaužė 

“lietuvio daktaro”, kaip jį ten 
visi vadino. Su lietuviais jis kal
bėdavo tik lietuviškai, ir vietinė 
valdžia už tai jam keletą metų 
neleido dirbti gydytoju. Kiek 
galėjo, B. Šerkšnas priešinosi 
lietuvių nutautėjimui Sibire. Ne 
vienam lietuvių jaunuoliui buvo 
gėda dėl savo kalbos, kai tekda

vo kalbėti su gražia lietuvių kal
ba kalbančiu daktaru.

Sibire buvo ir kitokių lietu
vių. Pvz. parduotuvėje pardavė
ja dirbusi Andriuškevičienė su 
lietuviais lietuviškai kalbėdavo 
tik tada, kai parduotuvėje nebū
davo nelietuvių. Ji bijojo pra
rasti pardavėjos darbą.

Buvo ir daugiau į ją panašių 
lietuvių, kurių ir Sibire reikėjo 
saugotis. Kova tarp lietuvių vy
ko ne tik Lietuvoje, bet ir Sibi
re, ne tik dėl laisvos Lietuvos, 
bet ir dėl skanesnio duonos kąs
nio. Ne visi garbingai atlaikė la
gerių pragarą ir Sibiro vargą - 
buvo tokių lietuvių, kurie toje 
kovoje palūžo.

Neleidžia į Lietuvą
1961 m. mūsų tėvai buvo 

pakviesti j gyvenvietės miliciją, 
kur jiems buvo pasakyta, kad 
tremties laikas baigėsi, bet į 
Lietuvą važiuoti gyventi drau
džiama. Buvo liepta pasirašyti, 
kad yra susipažinę su tuo drau
dimu. Kodėl draudžiama va
žiuoti į Lietuvą gyventi, milici
joje negalėjo paaiškinti, tik pa
sakė, kad taip įsakiusi Lietuvos 
valdžia. Kaip ilgai mums bus 
draudžiama gyventi Lietuvoje, 
milicijoje negalėjo pasakyti, tik 
priminė, kokios bausmės su
lauksime, jei pažeisime šį drau
dimą.

Tėtis ir mama parašė laišką 
Lietuvos TSR vadovams. Rašė, 
kad Joną Vičiną karinis tribu
nolas buvo nuteisęs 15 metų la
gerio ir tremties ir kad bausmės 
laikas baigėsi 1960 m., o Apolo
nija Vičinienė į Sibirą buvo iš

vežta be teismo sprendimo. Bu
vo prašoma panaikinti draudi
mą ir leisti gyventi Lietuvoje.

Gautame atsakyme buvo 
parašyta, kad keliamo klausimo 
kitokiam sprendimui nėra pa
grindo ir kad mums viskas yra 
paaiškinta vietoje.

Tėtis buvo parašęs laišką 
TSRS generaliniam prokurorui, 
iš kurio gautas atsakymas, kad 
tais klausimais reikia kreiptis į 
Lietuvos TSR valdžią, kuri turi 
teisę spręsti keliamus klausi
mus.

Pasitarę nusprendėme į 
Lietuvą važiuoti nelegaliai ir 
1962 m. sugrįžome į Tėvynę. 
Negalėjome apsigyventi savo 
namuose, nes vietinė valdžia 
reikalavo parodyti pažymą, kad 
mums yra leista gyventi Lietu
voje. Apsistojome Panevėžio 
mieste, bet tėvai negalėjo pri
siregistruoti ir gauti darbo. Tik 
1964 m. tėvai sužinojo, kad 
jiems jau leidžiama gyventi Lie
tuvoje.

Beveik 30 metų Lietuvos 
TSR valdžia slėpė nuo visuome
nės, kad buvusiems politiniams 
kaliniams ir tremtiniams, pasi
baigus įkalinimo ar tremties lai
kui, draudė grįžti gyventi į Lie
tuvą, kad tuos draudimus pa
tvirtinantys dokumentai nebuvo 
išduodami.

Jau nepriklausomoje Lietu
voje iš vidaus reikalų ministeri
jos gavau archyvinę pažymą, 
kur buvo rašoma: “Po tremties 
buvo uždrausta grįžti gyventi į 
Lietuvos TSR. Leista grįžti į 
Lietuvos TSR 1963 m. spalio 
mėn. 23 d. LTSR Ministrų Ta

rybos nutarimu N. 615S.”
Tėtis beveik 19 metų buvo 

pavojingas komunistams ir jį lai
kė uždarę kalėjimuose ir tremtyje.

Žvelgiant atgal
Gyvenime ne vieną kartą 

mums reikėjo atsakyti į klausi
mą: ar reikėjo mūsų tėčiui 1941 
m. imti į rankas ginklą ir pasi
priešinti okupantams bei jų tal
kininkams? Buvo sugriautas 
mūsų gyvenimas, prarastas tur
tas, visi praradome daugiau ar 
mažiau sveikatą ir beveik 40 
metų negalėjome pasakyti tiems 
žmonėms, kad ką nors laimėjo
me. Jei kalbėti tik apie laimėji
mą ar pralaimėjimą, tai reikia 
sutikti, kad kol kas daugiau lai
mėjo tie, kurie nesipriešino 
okupantams ar net bendradar
biavo su jais. Galima tik apgai
lestauti, kad iškovojus nepri
klausomybę Lietuvoje, valdžioje 
vėl sėdi žmonės, bendradarbia
vę su okupantais, visaip niekinę 
laisvės kovotojus kuriems ir da
bar jie daugiau yra “banditai”, o 
ne partizanai. Bet reikia tikėti 
ateis laikas, kai Lietuvoje į val
džią ateis dori, sąžiningi žmo
nės, kuriems daugiau rūpės tau
tos gerovė, o ne piniginė savoje 
kišenėje.

Galima džiaugtis iškovota 
nepriklausomybe, galima tvirtai 
pasakyti, kad ginkluota kova 
prieš okupantus ir jų talkinin
kus nebuvo beprasmė, bet, deja, 
dar negalima pasakyti, kad ta 
kova jau laimėta, kad pralaimė
jo tie, kurie nenorėjo priešintis 
ar net bendradarbiavo su oku
pantais. Istorija įvertins ir vie

nus ir kitus. Laiką sustabdyti ar 
atsukti atgal ne mūsų jėgoms. 
Gyvenime pasirinkti kitą kelią 
negu tą, kuriuo buvo nueita, ne
galime. Bet negalime ir verkš
lenti, kad mums likimas buvo 
žiaurus. Tegul gailisi tie, kurie 
gyvenime pasirinko vergo kelią, 
kurie, gelbėdami savo gyvybę, 
galėjo paaukoti kitų gyvenimą 
ar gyvybę.

1990 m. po nepriklausomy
bės atkūrimo Lietuvoje, kai dar 
šeimininkavo okupantai, iš kari
nio komisariato pradėjau gauti 
laiškus su grasinimais paveikti 
savo sūnų Rolandą, kad jis eitų 
tarnauti į sovietinę armiją. 1991 
m. sausio 4 d. “Lietuvos ryte” 
buvo išspausdintas mano straips
nis “Gyvenimas su 58 A straips
nio šmėkla”, kuriame rašiau, 
kad neleisiu savo vaikų j sovieti
nę armiją, nes jų Tėvynė - Lie
tuva, o ne šiaurės sniegynai, kur 
už spygliuotų vielų mūsų tėvus 
baudė, ne Sibiro platybės, kur 
tremtyje praėjo mūsų vaikystė. 
Mūsų Tėvynė - Lietuva, o ne 
TSRS.

Dabar paskutinį sakinį no
rėčiau kiek pataisyti: mūsų Tė
vynė - Lietuva, kurioje valdžia 
rūpinasi tautos gerove, o ne 
Lietuva, kurioje valdžia rūpinasi 
tik savo gerove. Jei 1941 m. Lie
tuvos vyrai nebūtų pakėlę gink
lo prieš okupantus, po karo ne
būtų kovoję su okupantais par
tizanai, tai ir laisvos Lietuvos 
nebūtume turėję. Toks atsaky
mas tiems, kurie abejojo ar dar 
abejoja, ar reikėjo kovoti prieš 
tokį galingą ir žiaurų okupantą 
ir jo vietinius talkininkus. (Pabaiga)



Kauno “Ainiai” Kanadoje
Du koncertai

Svetingai ir nuoširdžiai Wa- 
sagos, Ont. lietuviai sutiko Kau
no muzikos ansamblį “Ainiai” 
š.m. rugpjūčio 4 d. Dar gerokai 
prieš koncerto pradžią jie rin
kosi j “Oakview Community 
Centre” salę. Buvo matyti sve
čių net iš tolimesnių apylinkių - 
Stayner’io, Collingwood’o, Ha
miltono, Toronto, Barrie ir kt. 
Kiti į koncertą atvažiavo tiesiai 
iš Midland’o, kur tą sekmadienį 
buvo suvažiavę maldininkai pa
simelsti už Lietuvą, jos laisvės 
kovotojus ir kankinius. Ten Mi
šiose dalyvavo ir “Ainiai”. Jų 
dainininkas V. Čepkus pamal
das paįvairino giesmėmis.

Gausiems žiūrovams apie 
“Ainius” papasakojo Toronto 
LN kultūros k-jos vicepirminin
kė G. Bijūnicnė, tarp kitko pri
mindama, jog tas ansamblis dir
ba daug, kad tautos nesupana- 
šėtų. Uždangai prasiskleidus, 
trimito garsams nuaidėjus, sce
noje pasirodė septyni ansamb
liečiai. Meno vadovas aktorius 
P. Venslova koncertą pradėjo 
deklamavimu. Ir toliau eilės py
nėsi su muzika ir daina. An
samblio solistas V. Čepkus su
jungė visą salę bendra daina, vi
si kartu dainavo priedainius, 
skambėjo jo paties sukurta “Oi, 
tu Lietuva, tėvyne, tėviškėle tu 
žalia...” Gražiai duetu padaina
vo V. Sagaitytė ir V. Čepkus. 
Žodžiai solistės, muzika an
samblio vadovo J. Urbono. Kai 
kurie klausytojai jungėsi dainon 
“Kur beklajoju, tave matau, o 
gimtine...”

Petras Venslova liaudiškais 
pokštais įvesdavo kiekvieną mu
zikos intarpą po savo paties 
deklamavimo. O kūrinių buvo 
labai įvairių. Pvz. aukštaičių tar
me padeklamuotas A. Bara
nausko “Anykščių šilelis” buvo 
palydėtas muzikų meniškai at
likto čiulbėjimo, traškėjimo, 
ošimo, genelio kalenimo - miš
ko garsų simfonijos. Žiūrovams 
buvo pateikta ir žemaičių jumo
ro bei išminties pagal S. Dau
kanto surinktą tautosaką.

Ansamblio muzikai-profe- 
sionalai - Jonas Urbonas (muz. 
vadovas), Edmundas Gumu- 
liauskas, Vytautas Švabauskas ir 
Darius Ivanauskas - grojo kiek
vienas mažiausiai trimis instru
mentais: ne tik akordeonais, ar
monikomis, smuikais, bet ir ra
geliais, ožragiais, skambalais, 
tabalais, skrabalais, skudučiais 
ir net medinėmis klumpėmis.

Lietuvos ansamblis “Ainiai” su rėmėjais, gen. Lietuvos konsulu HARIU 
LAPU ir GRAŽINA LAPIENE po koncerto Toronto Lietuvių Namuose 
1996.VIII.6 Nuotr. V. Kulnio

Tyliai dirba Lietuvos...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

ir jaunystės ne kažin kiek beli
kę, ir sveikata nebe ta kaip ka
daise, o dvasia nepalūžusi. Kai 
jos ilgam užteks visiems, ku
riuos sužavėjo ir pašaukė Atgi
mimas. Šitokie žmonės dirba ty
liai, nesigirdami ir nepastebimi.

A. T. Antanaitis
Su atgimimu į Lietuvą atvy

ko ir rašytojas, literatūros kriti
kas Algirdas Titus Antanaitis, 
kūręs Amerikos lietuvių satyros 
teatrą “Antras kaimas”, rašęs 
teatrui ir apie jį. Atvyko į Vy
tauto Didžiojo universitetą dės
tyti išeivijos lietuvių kūrybos 
studentams.

Galima tik stebėtis ir žavė
tis juo, ne pirmos jaunystės 
žmogumi, suspėjančiu aplankyti 
visus Lietuvos teatrus, bendrau
ti su jauna ir vyresniąja karta, o 
susidūrus akis į akį su mūsų 
kasdienybe, kantriai su visais iš- 
i---Ai —x:-----------— 

Kartu ir dainavo bei deklama
vo. Pabaigoje žiūrovai dar iš
prašė pakartojimų. Sol. Violeta 
padeklamavo savo kūrybos eilė
raštį atsisveikinimui su žiūro
vais.

Toronto LN kultūrinės k- 
jos pirm. V. Kulnys rengėjų var
du tarė trumpą padėkos žodį. 
Meno vadovas į sceną iškvietė 
savo rėmėjus iš Lietuvos, apmo
kėjusius jiems kelionę: Raimon
dą Pocienę, Rimą Juozaitį ir 
Romualdą Skabicką. Ansamb
liečiams vaikučiai įteikė gėlių. 
Juos sveikino Wasagos lietuvių 
vardu Moterų būrelio pirm. Al
dona Vitkienė. Gėles nuo jų 
įteikė Regina Valickienė ir Ele
na Krikščiūnienė.

Po koncerto ansambliečius 
globojo svetingi Wasagos ir 
apylinkių tautiečiai: E. ir V. 
Krikščiūnai, O Senkuvienė, V. 
Paliulis, V. ir A. Baltrušaičiai, 
G. ir R. Stcpulaičiai (iš Barrie), 
J. ir A. Adomavičiai. Atsisvei
kinimo vakaras įvyko O. Senku
vienės namuose, kur P. Venslo
va suėjimą paįvairino V. Mačer
nio kūrybos deklamavimu.

Koncertas su mažais pakei
timais buvo pakartotas Toronte 
rugpjūčio 6 d. “Ainius” čia glo
bojo A. Kynas, J. ir V. Beres- 
nevičiai, V. Paliulis, L. Balsienė 
ir A. ir H. Stepaičiai. Rengėjai 
visiems dėkingi už ansambliečių 
globą ir dalyvavimą jų kon
certuose. G. Bijūnienė

Maloni staigmena
Pokalbyje su “Ainių” muzi

kos vadovu J. Urbonu man teko 
sužinoti apie didžiuosius an
samblio rūpesčius. Daugelis an
samblių, gyvuojančių dabar Lie
tuvoje, susiduria su lėšų stoka. 
Dažnai tenka net instrumentus 
nuomotis iš kitų grupių. Todėl 
čia jiems buvo didelė staigme
na, kai H. A. Stepaičiai padova
nojo dviejų šimtų metų senumo 
kankles. Taip pat šiuo metu, kai 
Lietuvai sunki ekonominė būk
lė dar vis atsiranda tokių versli
ninkų, kurie padeda meno gru
pėms išvykti j įvairias pasaulio 
šalis su savo pasirodymais.

Linkiu “Ainių” ansambliui 
kūrybinės sėkmės, dar daug, 
daug surengti koncertų, ne tik 
namuose, bet ir svetur, o toron- 
tiečiams gausiai ir dažniau lan
kyti koncertus, nes tuo irgi gali
me padėti tiems, kurie dar nori 
išsaugoti mūsų tradicijas.

Ilona Damašiūtė- 
Beresnevičienė

skyriuje, netgi ten, kai aplan
kiau, ne apie save, ne apie savo 
rūpesčius prašneko: “Būtinai 
parvažiavęs į Ameriką pasaky
siu visiems, kas nusivylė lietu
viais. Aš matau, visi mes gauna
me čia, klinikose, atsiųstus vais
tus iš labdaros organizacijų, ir 
gydytojai labai nuoširdūs, ir 
specialistai geri. Greit vėl grįšiu 
į universitetą pas studentus, pa
gydytas, paremontuotas...”

Vos spėjo sustiprėti ir vėl į 
paskaitas, pas studentus su vilti
mi atiduoti jiems sukauptas ži
nias, įkvėpti tokį gyvenimo po
žiūrį ir moralines vertybes, ko
kiomis vadovavosi gyvenime 
pats rašytojas. Tik štai, kai pa
sakiau, kokia tema norėčiau pa
rašyti spaudai, Algirdas Titus 
Antanaitis iš karto užprotesta
vo: “Ne apie mane, ne... Aš dir
bu ir tiek. Bet apie profesorę 
Ireną Lukoševičienę būtinai pa
rašykit, ji labai daug suspėjo nu-

RUMŠIŠKIŲ SODYBOJE. Viršuje iš dešinės j kairę matyti gintaro senėjimo kaita. Baltas gintaras yra pats 
seniausias ir brangiausias Nuotr. K. Baliūnaitės

Lietuvaitė geologė Amerikoje
Daugelio bendrovių, uni

versitetų ir kitų užsienio įstaigų 
koridoriuose gali sutikti ne tik 
darbininkų, tarnautojų, studen
tų, bet ir lietuvių dėstytojų. Tai 
dažniausiai sunkius vargus iš
vargę pasiryžėliai, kurie, nepai
sydami negailestingų kovos už 
būvį varžytynių, nugalėję viso
kiausias kliūtis, gynė disertaci
jas, gavo mokslo laipsnius ir 
vardus, laimėjo sunkiai pasie
kiamą visuomenės ir mokslo pa
saulio pripažinimą. Viena jų - 
lietuvaitė JOANA VIZGIR
DAITĖ (Vizgirda), geologijos 
daktarė, padovanojusi Vilniaus 
universitetui mokslo knygų rin
kinį. Ji, su savo vyru atvažiavusi 
į Montrealį aplankyti savo tetų 
- Antosės Kuncevičienės, Agu- 
tės Gustainienės, sutiko atsakyti 
į kelis klausimus.

- Papasakokite apie save, tė
vus, gimines ir vyrą.

- Mano tėveliai - Jonas ir 
Juzefą Vizgirda - yra sūduvie- 
čiai, kilę nuo Slavikų. Pasitrau
kę nuo gresiančio raudonojo 
pavojaus, pirmiausia įsikūrė 
Montrealyje, paskui išsikėlė Či
kagon. Dabar jiedu gyvena Flo
ridoje, o giminaičiai išsisklaidę 
Montrealyje, Toronte, Kalgary- 
je, Vankuveryje ir Čikagoje. Vy
ras, su kuriuo susipažinau Ka
lifornijoje bestudijuodama, nor
vegas, taip pat geologas, prof, 
dr. Stein Jacobsen, šiuo metu 
dirba Harvardo universitete.

- Kai mokėtės, savo grupėje 
tebuvote viena mergaitė tarp bū
rio vyrų. Kas Jus paskatino rink
tis tokią profesiją?

- Mane itin domino geolo
gija, taip giliai tyrinėjanti aplin
kinį, tokį įvairų mus supantį pa
saulį. Todėl šiam patraukliam ir 
įdomiam mokslui skyriau savo

Klaipėdoje...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

leidiniai, 2075 bibliografiniai- 
informaciniai leidiniai, 1159 reti 
spaudiniai, 2900 periodiniai lei
diniai. Bibliotekai vadovauja di
rektorė J. Pupelienė. Skyrių ve
dėjos - B. Mockutė, A. Miš
kinienė, A. Žižienė. Išvardinti 
užsienyje gyvenantieji lietuviai, 
dovanojusieji daug knygų.

Lietuviai, ypač užsienyje gy
venantieji, remia universitetus 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
daug kitokių mokslo įstaigų, bi
bliotekų, siunčia knygas, prenu
meruoja periodiką. Visokios 
aukos spauda, meno kūriniais, 
kompiuteriais, moderniais įtai
sais, paveikslais, dokumentinė
mis nuotraukomis ir kt. siųsti- 
nos Lietuvon ir toliau. Jų gal 
labiausiai reikia Klaipėdos uni
versitetui. Užsienyje gyvenan
tieji lietuviai, pavartę savas bi
bliotekas, galėtų papildyti Klai
pėdos universiteto biblioteką. 
Jos adresas: S. Neries 5, Klai
pėda 5794, Lithuania.

suteiktų žinių apie išeivijos lite
ratūrą, pasimokys iš jo Tėvynę 
mylėti: tyliai, gerais darbais my
lėti, nedeklaruojant patriotiz
mo, neprarandant vilties ir opti
mizmo. Atsisveikinau tada kli
nikose su rašytoju palinkėjusi 
kuo greičiau sveikti ir pagalvo
jau: kokia graži būtų žemė ir 
Lietuva, jeigu visi mes būtume 
nors šiek tiek panašūs į likimo 
nusviestus į užjūrį žmones, bet 
visa širdimi likusius Tėvynėje; 

gyvenimą.

- Kokie Jūsų spausdinti dar
bai?

- Pasirinkusi geofizikos sri
tį, nusprendžiau tyrinėti kalkak
menius, kaip jie kinta esant di
deliam spaudimui. Apie juos 
parašiau disertaciją, kurią apgy
niau 1981 m. Kalifornijos tech
nologijos institute. Esu parašiu
si ne vieną straipsnį ne tik apie 
kalkakmenius, bet ir apie basei
nus, žemės gelmių temperatūrą 
ir kt.

- Kur ir su kokiais reikalais 
esate keliavusi, ką mačiusi?

- Studijų ir darbo metais 
“Mobil Oil” bendrovėje turėjau 
progų gerokai pavažinėti po 
Ameriką, Kanadą, Norvegiją, 
Angliją, Vokietiją, aplankyti 
Lietuvą, Rusiją, Azerbaidžaną. 
Su tėvais nuvažiavau Australi
jon ir Naujojon Zelandijon.

- Jūsų rizikingiausios ir pa
čios įdomiausios gyvenimo aki
mirkos?

- Berinkdama savo diserta
cijai akmenų pavyzdžius, turė
jau nuvažiuoti į Arktiką, kur gy
vena eskimai. Nors važiavau 
viena, bet tenai radau iš Kana
dos geologų grupę, su kuria va
sarą nuskridome į reikalingą ra
joną. Tenai mus užklupo sniego 
pūga. Kartą mūsų lėktuvas 
įklimpo j dumblą, tad turėjome 
patys ištraukti iš purvo, kad ga
lėtume pasiekti kelionės tikslą. 
Kadangi salose, kur man reikė
jo rinktis mineralų, buvo meš
kų, reikėjo išmokti šaudyti iš 
ginklų. Tik gerai, kad šautuvo 
nereikėjo panaudoti: ką tik pra
ėjusios meškos pėdsakus užti
kau, bet pačios tų pėdsakų savi
ninkės nebesutikau.

- Kokia linkme dabar suka 
geologijos mokslas? Kokie pas
kutinių dešimtmečių šios srities 
didžiausi atradimai ir laimėji
mai?

- Apie tai reikėtų ne vieną • 
paskaitą duoti, bet trumpai ga
liu pasakyti, kad nūnai geologai 
daugiau domisi mūsų planetos 
gamtosauga. Kadangi gamta yra 
smarkiai užteršta, reikia rimtai 
susirūpinti jos apsauga. Todėl 
nemažai dėmesio skiriama gilu
miniams vandenų sluoksniams. 
Nemažai rūpesčio kelia oro ir 
žemės tarša. Geologams kartu 
su kitų sričių specialistais pasi
sekė nustatyti, kad anksčiau že
mėje irgi būta atšilimų ir atša
limų, todėl dar daugiau gilina
masi į priežastis, kodėl, sakysi
me, dabar taip pradėjo kaisti at
mosferos sluoksniai.

- Kaip ir kodėl nusprendėte 
padovanoti knygas Vilniaus uni
versitetui? Kokio pobūdžio buvo 
šios knygos? 

- Pirmiausia per “Interne-

tą” susiradau Vilniaus universi
teto prof. Petrą Musteikį. Jam 
pasiūliau visokių geologijos 
mokslo sričių knygų, kurių turė
jau nemažai pati ir dar surinkau 
apie dešimt dėžių iš pažįstamų, 
savo bendrovės knygynų ir ki
tur, nes sužinojau, kad Lietuvo
je tokios literatūros stokojama.

- Jei Vytauto Didžiojo, Vil
niaus universitetas ar kita įstaiga, 
bendrovė, jus pakviestų dirbti, ar 
nenorėtumėte kiek laiko, o gal ir 
visiškai pasilikti Lietu voje ?

- Man būtų labai įdomu 
keliais atžvilgiais. Galėčiau kuo 
nors būti naudinga tėvų pamil
tai ir dabar mylimai gimtajai že
mei, pati iš arčiau pažinčiau 
Lietuvą ir geriau susipažinčiau 
su geologijos mokslu, geriau iš
mokčiau kalbėti lietuviškai. 
Mudu su vyru jau esame aptarę, 
kad būtų ne pro šalį apsigyventi 
Europoje, ypač Lietuvoje ar 
Norvegijoje, bet iki šiolei vis ne
pasitaikė tinkamos progos.

- Ar dabar, kai jau atsisakė
te sunkaus geologinių paieškų 
žvalgo darbo, nepasiilgstate ke
lionių, kalnų ir nežinomų kraštų?

- Dabar, kai pakeičiau gy
venamą vietą ir atsikėliau pas 
vyrą į Bostoną, tiesiog nebuvo 
kada galvoti nei apie kelionę 
nei apie naujus darbus. Kai jau 
apsitvarkyta, pradėjau dairytis 
ir, atrodo, netrukus atsiras ne 
tik progų, bet ir reikalas pake
liauti.

- Kokie Jūsų dabartiniai ke
tinimai, norai ir užmojai?

- Šiuo metu su viena bend
rove esu sudariusi sutartį para
šyti straipsnį apie technologijos 
panaudojimą naftos pramonėje. 
Mat aš ketinu dirbti naftos pa
ieškų ir gamybos patarėja. Tad 
kaip tik mano rengiamas 
straipsnis tikriausiai ir bus ma
no naujojo darbo pradžia. Ma
no tikslas - artimiausiu metu 
susipažinti su aplinkosaugos 
problemomis, nes, mano giliu 
įsitikinimu, dabar mūsų plane
tai labai svarbu kuo daugiau dė
mesio skirti gamtos,, oro, van
dens, žemės ir gelmių apsaugai.

- Jūsų požiūris į darbą?
- Mano supratimu, ne tik 

lietuvis, bet ir kiekvienas žmo
gus turėtų kuo sąžiningiau ir 
stropiau visas savo jėgas bei su
gebėjimus panaudoti tam, kad 
būtų kuo daugiau padaryta gero 
visuomenei, kurioje jis gyvena.

- Kur į Jus galėtų norintys 
kreiptis?

- Mano adresas: Joana Viz
girda (Vizgirdaitė), 531 Monu
ment St., Concord, MA 01742, 
USA.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, J.D
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Australijoje vadovauja buvusiame 
Vilniaus krašte prie Dūkšto 1913 
m. kovo 18 d. gimęs lietuvių vei
kėjas Juozas Mikštas. Jo pirmąjį 
eilėraštį “Baltijos rožė” jau 1928 
m. atspausdino tada Vilniuje leis
tas laikraštis "Lietuvos rytojus”. 
Poezijos rinkinio jis susilaukė tik 
1995 m. pabaigoje. Tada jo pir
mąją eilėraščių knygą “Ilgesio 
dainos”, paruoštą jaunystės dienų 
bičiulio Jono Čekio, Australijos 
lietuvių fondo lėšomis išleido Lie
tuvos rašytojų sąjungos leidykla 
Vilniuje.

Tradicinę “Baltų lankų” stu
dijų savaitę Druskininkuose, me
morialiniame M. K. Čiurlionio 
muziejuje, pasibaigus “Santaros- 
Šviesos” metinės konferencijos 
pirmajai daliai Lietuvoje, sureng
davo leidykla “Baltos lankos”. Ta 
savaitė būdavo pratęsiama kon
ferencijoj iškilusių minčių disku
sijomis. Šįkart ji įvyko birželio 29 
- liepos 3 d.d., bet joje visi pasi
gedo nuolatinio šio renginio daly
vio prof. dr. Vytauto Kavolio, 
staiga mirusio birželio 24 d. vaka
rą. Romo Kvietkevičiaus praneši
mu “Lietuvos aide”, velionis buvo 
palikęs tik “Santaros-Šviesos” 
konferencijoje skaitytą pranešimą 
“Apie pasitikėjimą” su gairėmis 
"Baltų lankų” leidyklos studijų 
savaitei. Tad beveik visi praneši
mai studijų savaitėj buvo skirti 
pačiam Kavoliui ir jo darbams. 
Visi prisiminė, kad konferencijoj 
prof. dr. V. Kavolis kalbėjo apie 
naują socialinių mokslų savivoką. 
Esą jis teigė, kad Lietuvoj jau at
ėjo laikas kalbėti ne apie tautą, o 
apie visuomenę, pagrįstą pasitikė
jimu ir bendru žodynu. Praneši
mus skaitė ir diskusijose dalyvavo 
svečias iš JAV prof. Algis Mickū- 
nas, vietiniai veikėjai - Saulius 
Žukas, Leonidas Donskis, Arūnas 
Sverdiolas, Tomas Sodeika, Da
rius Kuolys, Gintaras Mažeikis, 
Gediminas Milašius, Augustinas 
Dainys.

Žemaičių akademijos šios va
saros konferencija, surengta su 
Žemaičių kultūros draugija rug
pjūčio pradžioje, turėjo dvi dalis. 
Pirmoji, įvykusi Telšių rajono Pa
vandenės draustinyje, buvo skirta 
Pavandenės miestelio bei apylin
kių istorijai, archeologiniams tyri
nėjimams, dailės paminklams. 
Antroji dalis įvyko Plungėje, 
Oginskių rūmuose, kuriuose yra 
įsikūręs Žemaičių dailės muzie
jus. Joje buvo paminėta išeivijoje 
mirusio Vytauto Didžiojo univer
siteto fizikos prof. Igno Končiaus 
(1886-1975), žymaus kraštotyri
ninko, šimtas dešimtųjų gimimo 
metinių sukaktis. Jis yra gimęs 
1886 m. liepos 31 d. Purvaičiuose, 
dabartiniame Telšių rajone, miręs 
1975 m. vasario 19 d. JAV Put- 
name, Conn. Konferencijos daly
viai aptarė jo parašytas knygas 
“Žemaičių šnekos”, “Palangos 
kraštas”, “Medžio drožiniai gim
tajam kraštui”. Prisiminta, kad 
rugsėjo pradžioje planuojamas 
prof. Igno Končiaus, jo sūnų Vy
tauto ir Liudo palaikų perlaido
jimas Vilniaus Rasų kapinėse, 
kur yra palaidota jo žmona ir 
vaikų motina Marija.

Žemaitišką teatrą Skuode 
pradėjo organizuoti rašytojas ir 
rež. Edmuntas Untulis. Pradžia 
jau padaryta žemaitiškai suvaidin
tu “Geležies šešėliu”. Spektaklis 
buvo paruoštas pagal norvegų 
dramaturgo Henriko Ibseno dra
mą “Jurtas Gabrielius Borkma- 
nas”. Repeticijos buvo pradėtos 
1995 m. lapkričio mėnesį, o šį pa
vasarį su premjeriniu Skuodo že
maičių teatro spektakliu jau pa
sirodyta Skuode, Ylakiuose ir 
Barstyčiuose. Žemaitišką teatrą 
kviečia ir kiti aplinkiniai mieste
liai. Planuojamas apsilankymas ir 
Liepojoje pas Latvijos lietuvius.

Lietuvos kraštotyros draugi
ja ir Lietuvos kultūros centras 
Vilniuje surengė pirmąją konfe
rencijos pobūdžio parodą, kurioje 
buvo aprašyta ir išdėstyta apie 
10.000 prisiminimų puslapių, lie
čiančių išnykusius kaimus, už
mirštų žmonių likimus, darbus, 
papročius, šventes. Šiuos aprašy
mus konferencijos parodon atve
žė jos dalyviai. Didžiąją jų dalį 
sudarė jau pagyvenę mokytojai, 
bibliotekininkai. Kraštotyrininkų 
draugijos pirm. I. Seliukaitė 
džiaugėsi, kad j praeities atsimi
nimų išsaugojimą įsijungia ir at
siminimus užrašantys jaunieji 
kraštotyrininkai. Taip sutelkta 
medžiaga bus išsaugota ateičiai. 
Suvažiavimo dalyviams buvo skai
tomos tokios praeities aprašymų 
ištraukos. Apie didelę šio darbo 
reikšmę kalbėjo kraštotyrininkų 
vadovai A. Šidlauskas, V. Ra
kauskas, R. Masteika, Lietuvos 
bajorų sąjungos pirm. J. Stankus. 
“Valstiečių laikraštis” yra išleidęs 
pirmąją “Kaimų istorijų” knygą. 
Šiuo metu jau ruošiamos spaudai 
dvi sekančios “Kaimų istorijų” 
knygos.

Aklosios sol. Beatričės Grin- 
cevičiūtės (1911-1971) aštuonias
dešimt penktoji gimimo sukaktis 
bus paminėta antruoju jos vardo 
kamerinio dainavimo konkursu š. 
m. spalio 21-25 d.d. Vilniuje, di
džiojoje Lietuvos muzikos akade
mijos salėje. Konkurse galės da
lyvauti visi profesiniai dainininkai 
ir studentai, gimę ne anksčiau 
kaip 1961 m. spalio 21 d. Laimė
tojų laukia trys premijos: pirmoji 
- 5.000 litų, antroji - 3.000, tre
čioji - 2.000. Šių premijų lai
mėtojai bus vadinami konkurso 
laureatais. Prizus bei diplomantų 
vardus taipgi bus galima išsikovo
ti už vokalinio ciklo, lietuvių 
kompozitoriaus kūrinio, F. Schu- 
berto dainos ir lietuvių liaudies 
dainos atlikimą. Prizas taipgi nu
matytas ir geriausiam koncert
meisteriui.

Liaudies buities muziejus, 
įsteigtas 1966 m. po atviru dan
gumi prie Rumšiškių, yra tapęs 
miniatiūrine praeities Lietuva. 
Tokio senųjų pastatų muziejaus 
idėja buvo pasiskolinta iš Šve
dijos, kur jis yra vadinamas skan
senu. Pirmiausia šia idėja susido
mėjo estai, senuosius pastatus 
pradėję rinkti jau 1957 m. Lie
tuvoje darbas buvo pradėtas 1966 
m. Šio originalaus muziejaus tris
dešimtmečio sukaktis dabar pa
minėta liepos 12 d., visiems su
sirinkus pirmiausia pastatytoje 
Žemaitijos sodyboje. “Dienos” 
atstovo Gedimino Jankaus pra
nešimu, ten buvo pastatytas tris
dešimtmečio sukakčiai skirtas ko
plytstulpis, kurį pašventino Rum
šiškių klebonas kun. S. Šileika.
Lietuvos buities muziejui yra pa
skirtas 175 hektarų plotas, turin
tis Dzūkijos, Žemaitijos, Aukš
taitijos ir Sūduvos senųjų sodybų 
pastatus. Jų išdėstymo projektą 
yra paruošęs architektas R. Ja- 
loveckas, laikos susilaukęs iš ar
chitektės B. Kugevičicnės. Muzie
juje atstatytos kelių šimtmečių se
numo pirkios, jaujos, vėjiniai ma
lūnai, teikiantys autentišką XVIII 
š. pabaigos ir XX š. pradžios 
lietuviškų kaimų ir miestelių vaiz
dą. Aukštaitijos kaime yra ir vei
kianti koplyčia. Muziejus dabar 
papildomas tam laikotarpiui bū
dingais dvaro pastatais. Centrinis 
gyvenamasis tokio dvaro namas
jau yra atvežtas iš Kėdainių rajo
no Aristavėlės. Muziejus turės ir 
Mažosios Lietuvos skyrių. Spėja
ma, kad jis gali tapti didžiausiu 
buities muziejumi Europoje. Tris
dešimtmečio minėjime dalyvavoilgametis šio muziejaus tflflrhlff-
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 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.

AKTYVAI per 61 milijonų doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................. 3.50%
180-364 d. term.ind................. 3.50%
1 metų term, indėlius.............. 3.75%
2 metų term, indėlius.............. 4.50%
3 metų term, indėlius.............. 5.00%
4 metų term, indėlius.............. 5.25%
5 metų term, indėlius.............. 5.75%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.............4.00%
2 metų GlC-met. palūk.............4.75%
3 metų GlC-met. palūk.......... 5.375%
4 metų GlC-met. palūk...........5.625%
5 metų GlC-met. palūk...........6.125%
RRSP, RRIF ir OHOSP............3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....4.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind. ..5.375% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...5.625% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind. ..6.125% 
Taupomąją sąskaitą.................2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 3.50%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo....
Sutarties 
paskolas 

nuo....

7.75%

7.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................ 6.00%
2 metų................6.50%
3 metų................ 7.00%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.......6.25%

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.

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

o\/| 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 (RENGIMUS

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

LEDAS KI I KIGEIIATIOX 
AIR CONDITIONING & HEATING 

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas* Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • indy 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 coor

Gyvybės - verslo - namų 
kelionių - pensi 

Greitas ir tikslus patai
JUOZUI Eli

tek 23
namų 766-5857

ČHOLKAN ĮNSURANC1 
—3836 BLOOR ST. V

Klientų patogumui, susi

TED STANDUS
____ tl

«• 7R0-IIUB
" L. ■ iwWW

TEO
SĄŽININGAS 

BLOOR-ISLINGTON rajone sku' 
miegamųjį 

RE/MAX West Realt 
Toronto , Ontario M6P 1A9 

tel. 416 769-1616, r 
nešiojamas tel. 416 802

L

vai:kapitonas Pranas Dovydaitis (Paulius Gražulis), Gytis Vygantas (prie kapitono kojų), kun. Edis Put
rimas, Tauras Barauskas, Haris Subačius, Vilija Gražulytė, Varpas DeSeporeira, Pr. Basutis, Tomas Mar- 
chertas, Asta Čuplinskienė, Birutė Bublienė (programos autorė), Daina Čarauskaitė, Gailutė Černiauskaitė 
(kelionės vedlė), Julija Šukytė, Zita Kelmickaitė ir Lora Krumplytė Nuotr. H. Subačiaus

SPORTAS
Pranešimai

Tarptautinės sunkumų kilnoji
mo pirmenybės (senjorų klasės) 
įvyks 1996 m. rugsėjo 2 - rugsėjo 8 
d.d. Collingwood’e. Ont. Į šias var
žybas Marijampolės sunkumų kil
nojimo klubas siunčia 4 sportinin
kus ir 2 klubo pareigūnus.

Kanados lietuvių dienų proga į 
Torontą atvyksta Šarūno Marčiu
lionio mokyklos jaunieji krepšinin
kai, vadovaujami mokyklos direkto
rės Zitos Marčiulionytės. Spalio 12 
d. svečiai rungsis su 14-15 m. am
žiaus Kanados lietuvių rinktine. 
Vėliau svečiai susitiks su pagrindi
nėmis Toronto ir apylinkės jaunimo 
komandomis. ŠALFASS-gos inf.

Nuotaikos olimpiadai 
pasibaigus

Kanadiečiai sugrįžo namo su 2 
olimpiniais medaliais. Lietuva - tik 
su vienu. Kanadoje pasididžiavimas 
olimpiečiais beveik užgeso, o Lietu
voje bronzos medalio pergale dar 
ilgai bus gyvenama. Mūsų krepši
ninkai ir vėl pasipuošė bronza. Lie
tuva tuo džiaugiasi ir didžiuojasi. 
Olimpiadai pasibaigus, “Lietuvos 
aidas” rašė: “Iš Amerikos į Lietuvą 
skrenda boingas su olimpiečiais ir 
dvylika bronzos medalių”. Roma 
Griniūtė su pasididžiavimu aprašė 
mūsų krepšininkų pergales Atlan
toje.

Kanados olimpiniai laimėjimai 
šiandien jau pradedami užmiršti. 
Pagrindinis dėmesys Kanadoje ir 
vėl skiriamas profesionaliniam 
sporto bizniui. Torontas neseniai 
pagerbė savo olimpiečius. Atlantos 
medalistai buvo sukviesti į Sky Do
me stadioną. Kiti Kanados olimpie
čiai, dabar besivaržą Europoje, 
taipgi pasirodė stadiono ekrane. Iš
kilmes paįvairino raketos bei popu
liarios pramogos. Įėjimas buvo ne
mokamas, tačiau 58,000 vietų pa
state buvo tik 7,000 žiūrovų.

Donovan Bailey, olimpinis 
aukso medalio laimėtojas, 100 m, 
baigmėje pasiekęs pasaulio rekor
dą, į save atkreipė visų dėmesį. 
Verslininkai, norintys reklamuoti 
savo prekes, domisi juo.

Olimpiadai pasibaigus, ameri
kiečių krepšinio treneris L. Wilkens 
pareiškė: “Prieš 1992 m. Amerikai 
atstovaudavo universitetų žvaigž
dės. Šiandien jie laimėtų tik kelias 
rungtynes. Dabar jokia universiteto 
komanda nelaimėtų prieš Jugosla
viją, Lietuvą ar net ir Argentiną. 
Jie žaidžia 100 kartų geriau negu 
1992 m. Šios komandos geriau už
baigia žaidimą, geriau gina ir mėto”.

Atsidarius vartams į Vakarų 
pasaulį, Lietuvoje pasigirdo balsų: 
“Kas bus, kai geriausi mūsų žaidė
jai atsidurs užsienyje?” Šiandien 
jau atrodo, kad bendravimas su va
karais Lietuvos krepšiniui nepaken
kė. Sabonis, Marčiulionis ir Kurti
naitis pelnė jau trečią olimpinį me
dalį. Laimėta bronza Barcelonoje ir 
Atlantoje priklauso dar ir Lietuvai.

Atlantos olimpiadoje Arvydas 
Sabonis ir Šarūnas Marčiulionis 
žaidė būdami sužeisti ir tai ne dėl 
papildomo uždarbio, bet dėl Lietu
vos. Ketvirto olimpinio medalio jie 
jau nelaukia. Arvydas Sabonis, Ša
rūnas Marčiulionis ir Rimas Kurti
naitis pareiškė, kad Atlantos olim
piadoje jei žaidė paskutinį kartą. Jų 
įnašas Lietuvos krepšiniui pasibai
gęs. JKB

Nauji Tomo Pukščio 
pasirodymai

Čikagietis Tomas Pūkštys buvo 
vienintelis lietuvis JAV olimpinėje 
rinktinėje ir rungtyniavo Atlantoje. 
Ten jis užėmė 8 vietą iš 34 geriau
siųjų pasaulio ietininkų. Į baigminį 
dvyliktuką jis savo grupėje (jų buvo 
dvi) pateko atsistojęs antruoju. Ta
čiau kitą dieną laimė nebuvo jo pu
sėje, bet Tomas vistiek pasirodė ge
riau negu Barcelonos olimpiadoje, 
kur jis buvo dešimtuoju. Jis pats 
teigia, jog pagal šių metų pasekmes 
jis turėjo būti maždaug 5-ju ar 6-ju. 
Pirmąją vietą ir aukso medalį gavo 
pasaulio rekordininkas čekas Jan 
Zelezny, sidabrą laimėjo anglas 
Steve Beckley, o bronzą - vokietis 
Boris Henry.

Po olimpinių žaidynių Tomas 
išvyko į geriausiųjų pasaulyje leng
vosios atletikos sportininkų kviesti
nius turnyrus Europon. Pirmasis iš 
jų buvo rugpjūčio 10 d. Monte Car
lo mieste, kur mūsiškis jau antrą 
kartą šią vasarą pagerino Amerikos 
rekordą, ietį nusviesdamas 283-10 
pėdų ir užimdamas IV vietą. Po 
Tomo penktuoju šį kartą liko aukso 
medalį laimėjęs Zelezny.

Rugpjūčio 14 d. Tomas vėl 
rungėsi pasaulinio lygio varžybose 
Ziuriche, Šveicarijoje. Čia jo pasek
mė buvo kuklesnė - 271-10, tačiau 
ji mūsiškiui užtikrino V vietą, nes ir 
kiti metė nelabai sėkmingai. Ziuri
che Pūkštys aplenkė Atlantos žai
dynių sidabro medalininką anglą 
Beckley. Dar Pūkštys dalyvaus var
žybose Berlyne ir Londone, o tada 
sugrįš pas savo tėvus - Rasą ir Ro
mą Pūkščius į Čikagą. Čia nuo rug
sėjo mėnesio pradžios jis žada tre
niruotis su Čikagos “White Sox” 
beisbolo komanda kamuoliuko me
time, o spalio mėnesį jis yra pa
kviestas Niujorko “Yankees” ko
mandos vadovų Floridon išmėginti 
jėgas norint patekti į šią garsiąją 
profesionalų beisbolo komandą. Jei 
viskas gerai seksis, Pūkštys gali įsi
tvirtinti gerai apmokame sporte.

Edv, Šulaitis

TOMAS PŪKŠTYS,
JAV olimpinės komandos narys, 
ieties metimo rekordininkas daly
vavo ir Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse Lietuvoje 1991 m. Jis į 
Lietuvą tada buvo atsivežęs tokį 
sportinį švarką

Nuotr. Edv. Šulaičio

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

MOKA:
3.50% už 30-89 dienų term, indėlius
3.50% už 90-179 dienų term, indėlius
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.50% už 2 m. term, indėlius
5.00% už 3 m. term, indėlius
5.25% už 4 m. term, indėlius
5.75% už 5 m. term, indėlius
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.375% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.625% už 4 m. GIC invest, pažym.
6.125% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind.
5.375% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
5.625% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
6.125% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
3.00% už OHOSP (variable rate)
2.75% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
3.50% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.25% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

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

Kiti patarnavimai Masb

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

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...... 6.25%

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

.... 6.00%

.... 6.50%
3 metų............. .... 7.00%
4 metų............. .... 7.50%
5 metų.............

(fixed rate)
.... 7.75%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrle]! 
mortglčlai.

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

Ateitininkų žinios
LAIŠKAS VISIEMS 
BENRAM1NČIAMS

Sveikinimai iš 1996 m. moks
leivių ateitininkų stovyklos Daina
voje!

Išsinuomojome savaitei “gar
laivį” (kainavo mums net 1500 li
tų!), ir pats Pranas Dovydaitis 
(Paulius Gražulis) lydi mus ekskur
sijose Nemunu nuo Kauno iki Bal
tijos jūros. Mumis nuoširdžiai rūpi
nasi ir mus globoja išvykos vadovė 
Gailė Černiauskaitė ir jos ištikimi 
pagalbininkai: B. Bublienė, A. Čup
linskienė, kun. Edis Putrimas, dr. 
Rasutis, Z. Kelmickaitė, G. Vygan
tas, H. Subačius, V. Gražulytė, V. 
DeSePoreira, T. Marchertas, D. 
Čerauskaitė, J. Šukytė ir L. Krung- 
lytė. Aukščiausio lygio kulinarija 
rūpinosi A. Jaunokienė, D. Jauno- 
kaitė ir T. Barauskas.

Valgom tiek daug, kad bijome 
nuo priaugusio svorio laivą nuskan
dinti! Kiekvieną dieną aplankome 
istorines vietoves Nemuno pakran
tėje. B. Bublienė (programos vedė
ja) pasakoja mums apie Lietuvos 
didvyrius ir ateitininkijos pirmūnus. 
Mes džiaugiamės, kad šita kelionė 
sudarė moksleiviams (50-čiai sto
vyklautojų) progą kartu bendrauti 
ir ruoštis konferencijai Klaipėdoje 
(MAS suvažiavimas vyks Dainavo
je), kuriame diskutuosime apie 
ateinančius federacijos rinkimus ir 
Moksleivių sąjungos ateitį. Nors 
valdžia varžo ir uždraudžia mums 
veikti viešai, nepasiduosime ir ko
vosime, kad ateitininkija liktų gyva 
ir klestėtų! Ši išvyka yra mums gera 
priedanga aktyviai ir entuziastingai 
ruoštis ateičiai! Pridedame keletą 
nuotraukų, kad pamatytumėte, 
kaip smagiai leidžiame laiką! Tiki
mės, kad sekančią vasarą dar daug 
moksleivių keliaus su mumis ant
roje “Gamtos draugo” ekskursijoje!

Su šypsena Kristuje! Jūsų, -
Gamtos draugo ekskursantai, 

Moksleiviai ateitininkai

Skautų veikla
• Išvakarėse vadovams-vėms 

atlikus paskutinius paruošimus, į 
“Romuvą” rugpjūčio 4 d. sugužėjo 
135 stovyklautojai-jos ir greitai įsi
kūrė. Vakarop įvyko stovyklos ati
darymas: virš. s. M. Rusino žodis, 
Tautos himnas, keliamos vėliavos, 
įsakymus skaito komendante ps. D. 
Puzerytė. Po atidarymo - vakarie
nė, tvarkymasis ir pirmasis susipaži
nimo laužas. Išaušus pirmadieniui, 
viskas vyko pagal įprastą dienotvar
kę. Per visą savaitę, daug iškylauta 
pėsčiomis, baidarėmis, sportuota, 
diskutuota ideologijos klausimais, 
eitos patyrimo laipsnių programos. 
Penktadienį įvairių sporto šakų 
baigmės, o vakare vakarienė-šokiai. 
Paskutinė judri diena - šeštadienis. 
Prie ežero vyko Mišios, kurias au
kojo kun. J. Sasnauskas, OFM, pa
sakęs įspūdingą pamokslą. Įjungė 
stovyklautojus su gražiomis minti
mis dėkoti Dievui už puikų orą ir 
gerai pasisekusią stovyklą. Po to vy
ko stovyklos uždarymas. Skambėjo 
gražūs šūkiai, perskaityti paskuti
niai įsakymai, įžodis, padėkos, do
vanų įteikimas šeimininkėms, vado- 
vėms-vams. Giedant Tautos himną 
nuleistos vėliavos, kurios vėl pakils 
po metų švenčiant “Romuvos” 35 
m. sukaktį.

Sutemus suliepsnojo užbaigia
masis laužas dalyvaujant ir sve
čiams. Buvo gerai paruošta progra
ma - skambėjo dainos, šūkiai, nuo
taiką kėlė įdomūs ir juokingi pasi
rodymai. Baigia.nl dideliame rate 
aplink blėstantį laužą sugiedota 
“Ateina naktis”, vyr. skaučių “Toli- 
toli” ir sk. vyčių tradicinė. Gerai sa
vo pareigas atliko jauni vadovai- 
vės. Jie sugebėjo išlaikyti drausmę 
ir parodė gražų pavyzdį. Stovyklai 
vadovavo tuntininkai s. M. Rusinas 
ir j.ps. D. Biskienė. Jiems talkino 
komendante ps. D. Puzerytė, dva
sios vadas kun. J. Sasnauskas, 
OFM, ūkio vedėja ps. I. Paškaus- 
kienė, padėjėjas K. Pajaujis, slaugė 
v.sk. V. Punkrienė, instruktoriai, 
šeimininkės, draugininkai-kės.

• DLK Gedimino sk. draugovė 
su draugininku ps. R. Kalendra sa
vaitę prieš “Romuvos” stovyklą iš
kylavo Algonguin parke įsigydami 
daug žinių ir patyrimo. Keliavo bai
darėmis ir siaurais takeliais nuo 
vieno ežero į kitą. Susipažino su 
parko gyvūnais, jų pėdomis bei gra
žia gamta. Po to tiesiai atvyko į 
“Romuvą” ir įsijungė programon.

4^DU- DAIVA
DALINDA,

BBA, Broker
Exnect. Tel. 416 231-5000 
th^oesf FAX 41 g 233-2713

Amerikos didžiausia namų 
pardavimo įstaiga Kanadoje!

Islington-Kingsway 
Realty Inc.

I Prezidentė, turinti 16 metų

I
’ patyrimą, jums sąžiningai 

patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West, 
Etobicoke, Ont. M3X 1BS

• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai - 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149

Atliekame visus paruošimo ir 
spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.
TEL. 416 252-6741
66 Mimlco Avė. Toronto, O n t.
Savininkas Jurgis Kuliešius

psAMOGrriAji Knygų rišykla 
ĮĮffiy “SAMOGITIA” 

MįfrjjJr meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.
Plėnys

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

ANTANAS
GENYS

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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 į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI I RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

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

VASAROS KAINOS:
- IŠ TORONTO, MONTREALIO IR OTTAWOS - $1,200.00,
- IŠ VANCOUVERIO, CALGARY IR EDMONTONO - $1,350.00.

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.

Rekomenduojam skrydžius per AMSTERDAMĄ.

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

ALGIS 
MEDELIS
_. 416 531-4800

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

Baigia.nl


Rusija prieš Lietuvos narystę
Lietuva ir kitos Baltijos valstybės stengiasi įstoti į Siaurės 
Atlanto sąjungų - NATO, nes jaučia grėsmę iš Rusijos 

pusės, o Rusijos politikai tokiam žingsniui priešinasi
ALGIMANTAS EIMANTAS

Po prezidentinių rinkimų 
Rusijoje Dimitri Riurikov, Jel
cino patarėjas, pasisakė labai 
griežtai prieš planuojamą Balti
jos kraštų priėmimą į ŠAS. At
rodo, kad Rusija yra pasiruošusi 
ir pasiryžusi pastoti kelią Lietu
vai, Latvijai ir Estijai įstoti į 
ŠAS.

Ką toks grasinimas reiškia 
mums, lietuviams, ŠAS ir net vi
sam pasauliui? Mes aiškiai jau
čiam pavojų. Nejaugi bus vėl su
silaukta maskvinės okupacijos? 
Ar Vakarai vėl parduos mūsų 
žemę maskoliams? Ar ŠAS at
suks Lietuvai nugarą, kaip Roose- 
velt’as Jaltoje? Argi ŠAS igno
ruos savo chartą pasirinkdama 
tinkamus kandidatus, užuot pri
ėmusi visus teisėtus aspirantus į

Homelife
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)

savo sambūrį? Bene pasaulis vėl 
susiskaldys politinėmis sferomis 
ir susilauks tarp jų konflikto?

Dabartinė Lietuvos valdžia 
delsė ŠAS narystės klausimo 
sprendimą savo neaiškia pozici
ja ir pataikavimu Kremliui. Sei
mo opozicija nuolat ragino val
dančiuosius pradėti kuo grei
čiausiai kandidatūros į ŠAS ei
gą, tačiau LDDP dauguma sei
me nustelbė visas dešiniųjų pa
stangas. Nors šis reikalas šiek 
tiek atkuto, betgi dar ir dabar 
valdžia tikina žmones, kad jokio 
pavojaus iš Kremliaus nesama.

Vyt. Landsbergis, nagrinė
damas Tėvynės sąjungos tikslus 
ir užmojus, susijusius su ŠAS, 
yra pabrėžęs Rusijos nelogišką 
ir nemoralų elgesį, kliudantį 
Lietuvos įstojimą į ŠAS. Jis pa
reiškė, kad būtų absurdas leisti 
Rusijai įtakoti ŠAS veiklą, nes 
tuomet būtų lyg pripažįstama 
jai, nenarei, veto teisė. Rusija 
nori įtikinti JAV bei kitus ŠAS 
narius, kad Baltijos kraštai esą 
nenaudėliai, piktadariai, taikos 
bei ramybės ardytojai, nes sie
kia sudrumsti Rusijos su JAV 
santykius, ieškodami ŠAS glo
bos.

Iš viso ŠAS plėtra bet kuria 
kryptimi neturėtų būti vertina
ma vien JAV-Rusijos santykių 
šviesoje. Juk Rusija neturi pa
grindo priešintis Lietuvos na
rystei ŠAS, nes ji negraso nei 
Rusijos saugumui, nei gerovei, 
nei suverenitetui.
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pasienius pagal susitarimą

Telefonas 416 536-5437
Su gydytojo nurodymu dauguma privačių sveikatos draudos 
bendrovių (extended health care benefits) gydomąjį masažą 
padengia pilnai ar iš dalies.

Dcintų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.

tb SKAITYTOJAI FASISAKO

Dantų gydytoja
ASTA E GRĮNjĮS^ĄĮDĮLĮENĖ, aus,
3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai j vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

Corporation

& CRUISE WORLD

Musų biure Jus galite užsakyti:
♦ Geriausias keliones į Lietuvą.
♦ Skridimus j įvairius pasaulio kraštus.
♦ Atostogas šiltuose kraštuose.
♦ Keliones pramoginiais laivais.
♦ Poilsines keliones į kurortus ir sanatorijas.
♦ Sveikatos ir kelionių draudimus.
♦ Iškvietimus bei vizas.
Smulkesnių žinių teiraukitės telefonu:

416 762-7447
Lietuviškai kalbantiems agentams papildomi numeriai (ext.#): 

Onai - 103, arba - 104,
Audronei (dėl kelionių laivais) — 102.

Fax 416 769-6753 
E-Mail: audra@pathcom.com 

256A Durie St. (Bloor West Village), 
Toronto, Ont. M6S 3G3

GYVENIMO VERPETUOSE
Apšviečia mano kelelius “Tė

viškės žiburiai”. Toks žiburėlis drą
sina ir dar toliau žengti. Esame tik
ri, kad prieisim lauktą galą, kad gal 
jau pakeliui pasitiks mus gailestin
gas Jėzus. Gal ir nebus baugu ar 
sunku peržengti šio gyvenimo ribą į 
aną pasaulį... Smagu keliauti su 
“Žiburiu”. Jis viso kelio apšviesti 
dar negali, bet sekantis žingsnis bus 
tikras, numatomas, nesipainiojan- 
tis. Nesuklupsiu.

Per praėjusius metus iškentė
jau keturias operacijas. Nelabai pa
vyko; baigėsi galimybės keliauti... 
Tad šįmet net Lietuvon neskridau - 
teko pasilikti namuose. “Poezijos 
pavasario” lyrikos knygoje mano ei
lėraštį išspausdino, bet neteko daly
vauti... Buvau gerokai nusiminęs.

Aukos Kanados 
lietuvių fondui
$1,500 - Kr. Koop. “Parama”; 

$500 - M. Lazdutis; $ 300 - dr. A. 
I). Dickson; $200 - J. V. Margis, A. 
Arelis; $100 - K. Dubauskas, S. G. 
Noreika, F. Vaišvila, M. Ignatavi
čius, B. Laučys, L. Zubrickas, J. 
Astrauskas, M. Astrauskas, L. Ta
mošauskas, I. Ross, R. Piečaitis, O. 
Skrebūnienė, dr. B. Vidugiris, Rūta 
Tumosaitė, Rasuolė Tumosaitė; 
$80 - A. Pranskus; $75 - E. Mar- 
dosas; $50 - J. Linkūnaitis, S. Do
meikienė, J. Popikaitis; $20-J. Lelis.

Mirusiųjų atminimui pagerbti 
aukojo:

$2,000 - A. Plėnys a.a. Onos 
Plenienės atminimui; $100 - NHL 
Found., J. Domeika - S. Domeikie
nė a.a. Elenutės Norkienės atmini
mui; S. Dalius a.a. P. Dalienės 
atm.; $50 - J. Sakalauskas a.a. V. 
Vyčino atm., K. Budrevičius a.a. K. 
Sendžiko atm., E. Bersėnienė a.a. 
O. Petrašiūnienės atm.; $25 - K. 
Budrevičius a.a. S. Kunigėlio atm. 
ir a.a. A. Račienės atm.; $20 - J. P. 
Baltuonis a.a. J. Malčiaus atm.; 
$251 - buvę otaviškiai - dr. J. Rim
šaitė, J. Z. Dabrowski, B. V. Pali- 
lionis, V. V. Kubilius, V. Šukys, A. 
K. Pavilonis, L. Daunys, P. J. Iva
nauskas, “Vaivorykštė” - a.a. Albi
no Paškevičiaus atminimui.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja KLF.

Ką, žmogau, gali padaryti? Kaip tik 
vėl Hanoverio universiteto klinikoj 
gulėjau. O prie viso to: mano žmo
nelė jau per visą tą laiką lovoje gu
lėjo - namuose ir ligoninėje. Sun
kiai serga. Tai mano dabartinis už
davinys: ją aptarnauti, maitinti, 
slaugyti. Na, per visus kunigystės 
dešimtmečius ji mane turėjo aptar
nauti - dabar galiu truputį atsily
ginti, atsidėkoti. Todėl noriai 
imuos to uždavinio!

Ištiko mus dar viena nelaimė: 
mirė vyriausia mūsų duktė. Nuo 
trečiųjų gyvenimo metelių sirgo 
cukralige. Manėme, kad ji nesu
lauks nė mokyklinio amžiaus... O 
išgyveno 50 metų! Ir neblogai tvar
kėsi su diabetu. Tai mes vis dėlto 
esame Aukščiausiam labai dėkingi! 
Kad pagaliau per trumpą laiką su
iro visos kūno funkcijos, tai juk bu
vo numatoma. O mūsų dukters 
duktė jau 29 metų, greit susigriebė 
ir drąsiai eina savo keliu. Dabar 
teks žentui daugiau rūpintis savo 
dukra. Alfredas Franckaitis,

Vokietija

RUOŠIASI STATYBAI
Po ilgai užsitęsusių formalumų 

pagaliau gavome leidimą ir tuoj pat 
su talka iškirtome medžius, priau
gusius, sudegusios Kiauklių bažny
čios grindų vietoje. Medieną parda
vėme už Lt. 510. Sunkiau davėsi iš
raunami kelmai. Čia prireikė šauk
tis technikos, bet ir jie jau sukrauti 
šventoriaus kampe. Iškvietėm ar- 
chit. Laučių. Atvykęs su savo bend
radarbiu inžinieriumi, apžiūrėjo pa
matus ir konstatavo: pamatai metro 
su puse gylio, viršutinė pamatų da
lis gaisro sužalota apie pusė metro. 
Teks juos atstatyti. Tai apytikriai 
kainuos 30-40.000 litų. Iš architek
to gavome užduotį: iš pamatų vi
daus pašalinti žemes 1 metro gylio. 
Jei leis lėšos, planuojame šį rudenį 
paruošti bažnyčios pamatus sienų 
statybai.

Kan. J. Andrikonis,
Kriauklių par. klebonas, 

Širvintų rajonas

iŠ YPS EJVO S
- Vytuk, kiek kartų tau 

sakiau, kad nepertrauktum tetos 
kalbos!

- Aš stengiuosi, mama. 
Bet teta nesiliauja kalbėjusi.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Torontas turėtų atsisakyti kari- 
banos festivalių, nieko bendro 
neturinčių su kultūra. Karibų 
kultūrinės bendrijos pirm. H. 
Gomez su kitais rengėjais 
niekaip neįstengia sutvarkyti at
skaitomybės knygų. Tačiau gy
nėjų netrūksta. Po šiemetinės 
kruvinos tragedijos Toronto 
burmistre Barbara Hali aiškino, 
kad karibanos festivalis yra la
bai svarbus Toronto ekonomijai 
ir kultūrai. Tarybos narys Jack 
Layton, vadovavęs karibanos 
paradui, netgi drįso tragiškai 
pasibaigusius šuvius sulyginti su 
bombos sprogimu Atlantos 
olimpiadoje. Esą ta bomba ne
sustabdė olimpiados, o keli šū
viai nesustabdys ir kultūringo 
karibanos festivalio Toronte.

Ministeris pirm. J. Chretie- 
nas perspėjo savo liberalus Ka
nados parlamente, kad jam gal
būt gerokai anksčiau teks skelb
ti parlamento rinkimus dėl ne-

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

pakankamos kovos su nedarbu. 
Esą jie turi būti pasiruošę rinki
mams, nors iki jų jo vyriausybė 
dar turi porą metų. Galimus 
parlamento rinkimus pranašau
ja ir pradedamas užtikrintų dar
bų paskyrimas liberalų vetera
nams. Liberalų senatoriumi Ka
nados ' parlamente ministeris 
pirm. J. Chretienas paskyrė bu
vusį ministerių kabineto narį E. 
VVhelaną. Senatorės postą gavo 
ir ilgametė Kanados liberalų 
stratege Leonee Mercier. Jos 
pakeistas liberalų senatorius J. 
L. Roux buvo paskirtas naujuo
ju Kvebeko gubernatoriumi.

Didžiausios staigmenos bet
gi susilaukė buvusi Kanados 
konservatorių vadovė Kim 
Campbell, Kanados parlamento 
rinkimus 1993 m. pralaimėjusi 
J. Chretienui ir jo liberalams. Ją 
dabar jau, atrodo, atsisakiusią 
Kanados konservatorių politi
kos, ministeris pirm. J. Chretie
nas paskyrė generaline Kanados 
konsule Los Angeles mieste. 
Ten jos laukia 130.000 dolerių 
metinė alga, trijų milijonų dole
rių vertės konsulato pastatas su 
baseinu Hollywoodui priklau
sančioje miesto dalyje. Šios po
litikės pralaimėjimas buvo labai 
svarbus ministeriui pirm. J. 
Chretienui. Mat Kanados kon
servatorių partija parlamente li
ko tik su dviem nariais. Rinki
mus laimėjo tik dabar laikinai 
vado pareigas einantis Jean 
Charest ir Elsie Wayne. Tokio
se aplinkybėse dabar liberalai 
su ministerių pirm. J. Chretienu 
rinkimų negali pralaimėti, nes 
nėra konservatorių partijos 
jiems pakeisti. V. Kst.

f Lietuvą su Nordland Express
Siuntiniai laivu • Oro paštu 

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

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

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

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

London

Montreal

Jonas ir Marytė Narusevičiai 
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine

Nemokamas siuntinių paėmimas 
Toronto: nuo pirmadienio iki penktadienio 

Hamilton, Burlington, Oakville, Mississauga: 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais

St. Catharines, Niagara Falls, Welland: ketvirtadieniais 
Kitchener, Cambridge, Guelph, Brampton: pirmadieniais 
Wasaga, Collingwood, Barrie: pirmais mėnesio sekmadieniais 

Windsor, Sarnia: antrais mėnesio sekmadieniais 
London: antrais ir ketvirtais mėnesio sekmadieniais

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

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

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

3% nuo $5,000
Siuntiniai su kanadiškais produktais 

Lietuvoje mūsų sandėlyje:

Siuntinys nr. 1
Siuntinys nr. 2
Siuntinys nr. 3
Siuntinys nr. 4

Siuntinys nr. 6

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

514 637-9102 830 Main St. E. Hamiltone

10 kg miltų. 10 kg cukraus, 10 kg ryžių
12 litrų augalų alyvos (4x3 litrų)
4.5 kg vištienos buljonas
6 kg žemės riešutų sviestas (12x500 gr)

20 kg cukraus (10x2 kg)
400 g tirpstančios kavos (2x200 gr)
31 (vairūs kanadiški produktai (20 kg)
17 įvairūs kanadiški produktai (14 kg) 
220 v elektrinis šaldytuvas

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

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

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

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) -pe| . ^-jg 530-1070

Dantų gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.
Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.
Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth. 

(Orthodontist)

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

Šeimos gydytojas,

dr. Aleksandras Spudas
šiuo metu priima naujus pacientus.
1448 Lawrence Avenue East, Suite 210,

(prie Victoria Park Avenue) 
Victoria Terrace Medical Centre, North York, Ont. M4A 2V6

Tel. 416 751-0082

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS

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

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

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

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

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

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

♦
Tel. (416) 762-7393

Fax (416) 763-0674

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

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

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

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

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

FAX 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 *

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

mailto:audra@pathcom.com
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Anapilio žinios
- Pradedant ateinančiu sekma

dieniu, Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje sekmadieninės pamal
dos bus laikomos 11 v.r.

- Lietuvos kankinių šventovės 
choras pradės savo veiklų rugsėjo 8, 
sekmadienį, 10 v.r, repeticijų salėje 
ir giedos per 11 v.r. Mišias. Choro 
valdyba kviečia visus buvusius na
rius bei naujus asmenis jungtis cho
rai! ir giesmėmis kuo iškilmingiau 
garbinti Dievą.

-Kanados lietuvių dienų po
pietei jau galima įsigyti bilietų Ana
pilio knygyne.

- Anapilio sodyba ieško salių 
sargų-prižiūrėtojų, kurie galėtų su 
klientais susikalbėti ir angliškai. 
Prašome kreiptis į Anapilio raštinę 
tel. (905)277-1270.

- Mišios rugsėjo 1, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Adolfą ir Reginą 
Klimkas ir Vytautą Gvazdaitį, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 11 v.r. už 
a.a. Joną ir Elzbietą Valantiejus.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos vyksta kas antrą 

sekmadienį, pradžia 9.30 v.r.
- Rugsėjo 8 d. pamaldas su šv. 

vakariene ir rugsėjo ’22 d. laikys 
kun. A, Žilinskas.

- Parapijos valdybos posėdis - 
trečiadienį, rugsėjo 4, 7 v.v. parapi
jos salėje.

- Moterų draugijos posėdis - 
rugsėjo 8 d. tuoj po pamaldų pas E. 
Delkienę. Prašoma kuo gausiau da
lyvauti, nes bus aptarta Toronto 
lietuvių ev.-liuteronų sinodo 50 me
tų minėjimo diena ir programa.

- Redeemer anglų parapija 
kviečia visą mūsų parapiją daly
vauti bendrose pamaldose jų Re
deemer parapijos 50 metų įsteigi
mo sukakties proga. Pamaldos 
įvyks rugsėjo 29 d., 10 v.r. Jas laikys 
vyskupas William D. Huras, kuni
gai Dutcher-Walls ir A. Žilinskas. 
Aukoms tą sekmadienį parapijos 
vartos savo vokelius.

- A. a. Elenos Bitnerienės 
atminimui parapijai aukojo: $50 - 
Ona Voroninkaitienė iš La Salle, 
Que. Juozas Trandis iš Delhi, 
Ont.; $20 - Elzbieta Razokienė iš 
Tillsonburg, Ont.; $100 - P. Sul- 
mistras. Parapija dėkoja visiems 
aukotojams. EJ.St.

Lietuvių namų žinios
- Sekmadienio, rugpjūčio 25, 

popietėje dalyvavo 214 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė Drąsutė 
Baltrušaitytė, Marijampolės kredi
to kooperatyvo “Sūduvos parama” 
vedėja; Genovaitė Kimbrienė, Šilu
tės kredito kooperatyvo “Ūkininko 
•sėkmė” vedėja; Rėdą Kukienė, Vil
kaviškio kredito kooperatyvo 
“Žemdirbio parama” vedėja; Tal- 
valdas Ikvildas, Plungės kredito ko
operatyvo “Žemaitijos valstiečių 
kredito unija” vedėjas; Yves Boilly 
Desjardins, tarptautinis kredito ko
operatyvų direktorius ir vyriausias 
kredito kooperatyvų Lietuvoje stei
gimo koordinatorius; Arnoldas 
Araminas, kredito kooperatyvų 
darbuotojas iš Kauno; Albina Vyš
niauskienė iš Vilniaus; Birutė Vyš
niauskaitė ir Jonas Vyšniauskas iš 
Vilniaus; Irena ir Viktoras Prisče- 
pionkos iš Otavos. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz.

- LN valdybos posėdis - rug
sėjo 5, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Rugsėjo 3, antradienį, 7 v.v. 
šaukiamas LN visuomeninės veik
los komiteto posėdis. Kviečiami da
lyvauti po tris atstovus moterų ir 
vyrų būrelių, kultūros komisijos ir 
“Atžalyno”.

- Rugsėjo 4, trečiadienį, 1 v.p. 
p. įvyks LN vyrų būrelio valdybos 
posėdis. Bus aptarti ateities planai 
ir įvykusi poilsio stovykla. Negalin
tieji dalyvauti prašomi pranešti 
Teodorui Stanuliui 769-1616.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje auko
jo: S100 - J. Kairiūnaitė; $60 - 
B. Vaišnoras.

A a. Antano Žinaičio atmini
mui pagerbti Wellando lietuvių 
bendruomenė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
lietuvių, 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisingumo 
ministerijos (Ministry of the 
Attorney General).

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road, 

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Prisikėlimo parapijos žinios
- Rugpjūčio 25, sekmadienį, 

pamokslus sakė kun. Aloyzas Pu- 
kenis. Jis grįžo į Romą tęsti studijų, 
siekdamas kanonų teisės doktorato.

- Rugpjūčio 23 d. palaidotas 
a.a. Jonas Žiūrinskas, 82 m. Paliko 
žmoną Ireną ir posūnį Leoną Ra- 
ginską su šeima. Lenkijoj mirė Bro
niaus Degučio sūnėnas Povilas ir 
Jurgio Kuliešiaus dėdė Julius Mar
cinkevičius; Lietuvoje - Stasio Ka
lyčio sūnėnas Algis Kalytis.

- Parapijos choras pradės nau
jo sezono darbą rugsėjo 5, ketvir
tadienį, 7 v.v. pirmąja repeticija 
muzikos studijoje. Vienas svarbes
nių įvykių, kuriam choras pradeda 
ruoštis, yra Kanados lietuvių dienos 
spalio 11-13 d.d. Chorui vadovauja 
D. Viskontienė ir D. Radtke talki
nant P. Vytui.

- Sekmadieniais po Mišių pa
rapijos salėje yra platinami bilietai j 
Kanados lietuvių dienų pokylį, ku
ris įvyks Anapilio salėje spalio 12 d. 
Kitu laiku bilietus galima įsigyti pas 
V. Tasecką paskambinus 905-824- 
4461.

- Parapijos kavinė su lietuviš
kais valgiais, taip pat ir parapijos 
biblioteka pradės veikti rugsėjo 8 d. 
Kavinės vedėjos, kurios pasikeisda
mos dirba kiekvieną sekmadienį, 
yra B. Greičiūnienė ir E. Walanciej 
su savo padėjėjomis; parapijos bi
bliotekai vadovauja P. Jurėnas su 
padėjėju R. Žiogariu. Knygų kios
kas, kuriam vadovauja S. Prakapas, 
veikia įprasta tvarka.

- Kun. Julius Sasnauskas, OFM, 
pravedęs rekolekcijas N.P.M. sese
lėms “Neringos” stovyklavietėj, šį 
savaitgalį kapelionauja ateitininkų 
studijų savaitėje “Dainavoje”. Rug
sėjo 3 d. jis išvyksta į Lietuvą poil
siui.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 1,
8.15 v.r. už a.a. Aleksandrą Radžiu;
9.15 v.r. už a.a. Alfonsą Balnį;
10.15 v.r. už a.a. Olgą ir Sigitą 
Pranckūnus, a.a. Mindaugą Šelmį ir 
a.a. Algį Strumilą; 11.30 v.r. už pa
rapiją ir visus parapijiečius.

Atviros Lietuvos fondo vyk
domasis direktorius Vytas 
Gruodis, anksčiau gyvenęs Ka
nadoje, parašė “Tėviškės žibu
riams” laišką, kuriame nurodo, 
kad “praėjusieji metai buvo 
ženklūs gausia mūsų programų 
ir remiamų projektų veikla”. 
Prie laiško pridėti du 48 psl. 
gražiai išleisti leidiniai (vienas 
lietuvių, kitas anglų kalba) “At
viros Lietuvos fondas, 1995 me
tų ataskaita”. Čia skaičiais ir 
diagramomis skelbiamos sritys 
ir padarytos išlaidos toms sri
tims paremti. Pvz. iš viso švieti
mui išleista $1.793.498, mokslui 
ir studijoms - $1.072.579, leidy
bai - $202.024, kultūrai - $332.- 
565, pilietinei visuomenei - 
$530.748, verslui ir ekonomikai 
- $225.366, bendrosioms pro
gramoms- $625.848, organizaci
nės išlaidos - $406.338. Čia nu
rodytos išlaidos - visos JAV do
leriais. Kiekviena išlaidą yra de
talizuota ir plačiai paaiškinta. 
Paskelbtas gana ilgas keturių 
puslapių sąrašas asmenų, kurie 
buvo paremti jiems atliekant 
stažuotes ar dalyvaujant konfe
rencijose užsieniuose.

Dr. Rasa Mažeikaitė, Kana
dos lietuvių muziejaus-archyvo 
vedėja, yra išvykusi dalyvauti 
mokslininkų konferencijoje. Ji 
grįš rugsėjo 10 d.

A a. Vytauto Pulkauninko at
minimui pagerbti žmona Ona Pul- 
kauninkienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $100.

A a. Ona Plenienė, ilgametė 
“TŽ” skaitytoja bei rėmėja, rašy
dama savo testamentą, nepamiršo 
ir “TŽ” - paskyrė 2000 dolerių, 
kuriuos “TŽ” administracijai įtei
kė jos liūdintis vyras A. Plėnys, 
knygrišyklos “Samogitia” savinin
kas, nuolatinis “TŽ” rėmėjas. Jam 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, o 
geradarei Velionei atsidėkosime 
maldomis.

IŠNUOMOJAMAS su baldais nerū
kančiam vyrui vienas nedidelis kam
barys ir virtuvė antram aukšte. Taip 
pat vienas kambarys ir virtuvė rūsyje. 
Yra automobiliui pastatyti vieta. Tel. 
416 762-1569.

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.

Prie Kanados kankinių šventovės Midlande lietuviai maldininkai eina Kryžiaus kelius, prisimindami ir 
Lietuvos kankinius Nuotr. G. Paulionienės

Lietuvos kankinių vardo parapijos choras iš Mississaugos, diriguojamas muziko JONO GOVĖDO, gieda 
per pamaldas Kanados kankinių šventovėje Midlande, kur dalyvavo lietuviai maldininkai

Nuotr. G. Paulionienės

Toronto Maironio mokykla 
ir lituanistiniai kursai pradės 
mokslo metus rugsėjo 21 d. 
“Our Lady of Peace” mokyklos 
patalpose, 70 Mattice Avė. Re
gistracija - nuo 9.30 v.r. iki 12 v. 
Pamokos tą dieną vyks nuo 9.30 
iki 11 v.r. Smulkesnės informa
cijos galima teirautis pas G. 
Paulionienę telefonu 416 249- 
9893, D. Putericnę telefonu 416 
766-9852 arba A. Rašymą - 416 
233-7757.

Clarkson menininkų drau
gija rengia meno kūrinių paro
dą ir išpardavimą rugsėjo 27-29 
d.d. Sprinkbank Visual Arts 
Centre, 3057 Mississauga Rd. 
Atidarymas įvyks penktadienį, 
rugsėjo 27 d., 7.30 v.v. Informa
cija teikia Stella Halwa telefonu 
905 845-4937.

Kanados lietuvių dienos, 
rengiamos KLB Toronto apy
linkės, įvyks spalio 11-12-13 d.d. 
Numatyta plati programa: spa
lio 11 - literatūros vakaras ir 
jaunimo susipažinimo pobūvis 
Prisikėlimo parapijos patalpose; 
spalio 12 - mokytojų suvažia
vimas, sporto varžybos, dramos 
popietė, meno ir tautodailės pa
rodos, iškilmingas pokylis; spa
lio 13, sekmadienį - Mišios/pa- 
maldos Lietuvos kankinių, Pri
sikėlimo ir Išganytojo parapijų 
šventovėse, didysis koncertas 
Anapilio salėje ir atsisveikinimo 
linksmavakaris Lietuvių Na
muose. inf.

Toronto istorinės tarybos 
22-asis premijų įteikimas įvyko 
š.m. birželio 12 d. Ta proga iš
leistame lankstinuke paaiškinta 
tarybos paskirtis ir suminėtos 
visos premijos, skiriamos asme
nims ir organizacijoms, pasižy
mėjusiems istorinių vietovių ir 
pastatų išlaikyme ar restauravi
me. Viena premijų buvo skirta 
Judy ir Hy Sarick, restauruojan
tiems Yongc gatvėje esantį 
“Children’s Book Store”. Pro
jekto architektas - torontietis 
Jurgis Sederavičius, Toronto 
Maironio mokyklos tėvų komi
teto ir “Volungės” choro narys.

JAUNA šeima iš Lietuvos (vyras ir 
žmona) ieško pastovaus, ilgalaikio 
darbo. Gali dirbti įvairius darbus. 
Tel. 416 767-6858.

REIKALINGA mylinti vaikus mo
teris, mokanti anglų kalbą, prižiū
rėti 1 metų mergaitę penkias die
nas per savaitę. Skambinti tel. 416 
861-9538.

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sie
nų (drywall), plytelių klojimo, da
žymo darbus. Įrengia rūsius, vonios 
kambarius. Taiso smulkius vanden
tiekio bei elektros gedimus. Stato 
lauko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo ko
kybė. Skambinti Robertui Melkiui, 
tel. 416 760-7181.

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

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

Rugpjūčio 28, trečiadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Rugpjūčio 29, ketvirtadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
Rugpjūčio 30, penktadienį, 12 v.p.p. iki 4 v.r.
PELNAS - Toronto Lietuvių namams. Dėl stalų

Valdo - CASINO FLAMINGO
i.

Dail. R. Viesulo 
palaikai į Lietuvą

Dailininkas Romas Viesu
las 1986 m. mirė Romoje, Ita
lijoje, jam einant Temple uni
versiteto Romos skyriaus direk
toriaus pareigas. Jis ten ir pa
laidotas. Šiais metais, laikantis 
Romos miesto įstatymų, jo ka
pas bus panaikintas. Stengiama
si jo palaikus perkelti j Antakal
nio kapines Vilniuje. Ta proga 
š. m. rugsėjo 11d. Viesulo gra
fikos darbų paroda bus atidary
ta Valstybinėje galerijoje, Vil
niuje.

Jo mokytojai, draugai, mo
kiniai ir visuomenės nariai pra
šomi prisidėti prie susidariusių 
išlaidų palaikų pervežimui pa
dengti. Šiam tikslui įsteigtas 
Romo Viesulo memorialinis 
fondas, kurio pirmininku yra 
Temple universiteto profesorius 
dr. Vytautas J. Černius.

Aukas galima nurašyti nuo 
mokesčių. Sąskaita atidaryta 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
fonde. Aukas siųsti šiuo adresu: 
Romas Viesulas Memorial 
Fund, 1059 Maplegrove Drive 
NW, Grand Rapids, MI 49504.

Inf.

Įvairios žinios
Lietuvos laisvės lygos tary

ba (Kauno skyrius) paskelbė 
atsišaukimą į tautiečius, kuria
me iškeliamos įvairios krašto 
negerovės, atkreipiamas dėme
sys į besiartinančius seimo rin
kimus, kuriuose dalyvauti už
kertamas kelias mažoms netur
tingoms partijoms, nes vien tik 
užstatas už registravimą yra 
64.000 Lt. Prašoma paremti 
Lietuvos laisvės lygą. Sąskaitos 
nr. “Tauro” banke, Vilniuje, 
700228, kodas 260101775.

“Tėviškės žiburius” pasiekė 
Bernardo Šaknio laiškas, kuris 
buvo išspausdintas “Valstiečių 
laikraštyje” 1996 m. rugpjūčio 
13 d. Tai atviras laiškas prezi
dentui A. Brazauskui, kuriame
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išdėstomos švietimo (lietuvių 
kalbos) problemos Rytų Lietu
voje. Nurodoma, kad kai kurio
se mokyklose , dėl lėšų stokos 
uždaromos lietuviškos klasės ir 
tėvams siūloma vežioti vaikus 
už keliolikos kilometrų į kitas 
mokyklas. Nusiskundžiama, kad 
apskričių valdytojams žmonių 
rūpesčiai nerūpi ir kad tų pa
reigūnų niekas nesudraudžia. 
Pastebima, kad Lietuva turbūt 
vienintelė pasaulyje valstybė, 
kurios vaikams trukdoma mo
kytis valstybine kalba.

Dr. V. A. Dambrava, Lietu
vos ambasadorius Pietų Ameri
kos valstybėms, Lietuvos prezi
dento ir užsienio reikalų minis- 
terio pavedimu, 1996 m. rug
pjūčio 16 d. vadovavo specialiai 
misijai Dominikos respublikos 
prezidento dr. L. Fernandez ir 
viceprezidento dr. J. D. Fernan
dez Maribal prisaikdinimo iškil
mėse, praneša “Baltipress” ži
nių agentūra. Po iškilmių prezi
dentas priėmė specialių misijų 
vadovų sveikinimus, po to visi 
vyko katedron-bazilikon Te 
Deum liturgijai, kuriai vadovavo 
Santo Domingo arkivyskupas - 
metropolitas Nicolas de Jesus 
Lopez Rodriguez.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Kanados sky
rius, vadovaujamas Eug. Ču- 
plinsko, išplatino atsišaukimą, 
kuriame tvirtinama, jog “Lietu
vos ateitį lems artėjantys seimo 
rinkimai” ir nurodoma, kad 
“komunistinė valdžia subyrėjo, 
bet jos žmonės liko valdymo 
struktūrose”. Prašoma aukoti 
priešrinkiminei veiklai paremti. 
Čekius Tėvynės s-gos seimo va
jaus vardu galima siųsti adresu: 
Tėvynės sąjunga, Box 212, Sta
tion D, Etobicoke, Ont. M9A 
4X2. Inf.

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

Tautos šventės proga Hamilto
no “Aukuro” teatras rugsėjo 8 d., 1 
v.p.p. Aušros Vartų parapijos salėje 
suvaidins “Petrą Kurmelį” pagal 
Žemaitės apysaką, dramatizuotą 
Kazio Inčiūros ir Antano Rūko. 
Režisuoja Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė. Kartu su Hamiltono akto
riais vaidina svečiai iš Klaipėdos - 
Darius Meškauskas ir Eglė Baraus
kaitė bei aklorius-humoristas Vita
lis Žukauskas iš Niujorko. Po vaidi
nimo bus pietūs. Įėjimas - $15. Ti
kimasi daug žiūrovų, nes vaidini
mai Montrealyje gana reti.Rengia 
Montrcalio šauliai ir KLB Monl- 
realio apylinkės valdyba.

Kun. Robertas Pukenis rug
pjūčio 11 d. aukojo Mišias ir pasa
kė pamokslą Aušros Vartų švento

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Mažiausia infliacija Lietuvoje
Lietuvos statistikos depar

tamentas praneša, kad birželio 
mėnesį infliacija Lietuvoje su
darė 0.4% ir tarp Baltijos vals
tybių buvo mažiausia. Latvijoje 
infliacija buvo 1.7%, Estijoje - 
0.7%, o Gudijoje 2.3%. Nuo 
1995 m. birželio iki š.m. birželio 
aukščiausia infliacija buvo Gu
dijoje, kur ji siekė 48.6%. Lietu
voje per tą patį laikotarpį ji iš
augo 28.1%, Estijoje - 24.7%, o 
Latvijoje buvo mažiausia - 
17.6%.

Žada didinti pensijas
Kaip skelbia ELTA, Lietu

vos ministeris pirmininkas Min
daugas Stankevičius rugpjūčio 
15 d. pranešė, kad naujoji su
vartotos šilumos apskaičiavimo 
formulė bus vyriausybės svars
toma iš naujo, nes ji yra per su
dėtinga eiliniams gyventojams 
suprasti. Kompensacijų tvarka 
mažas pajamas turinčioms šei
moms liks tokia, kokią vyriausy
bė yra patvirtinusi, būtent, nor
matyvinio karšto vandens suvar
tojimo išlaidos neturi viršyti 5% 
šeimos pajamų. Iki metų pabai
gos vidutinė pensija (dabar 180 
litų) padidės iki 260 litų.

Jungsis po rinkimų
Kaip rašo “Lietuvos rytas” 

(nr.183), Lietuvių tautininkų są
jungos, Lietuvos centro sąjun
gos, Lietuvos demokratų parti
jos vadovai ir JAV gamtosaugi
ninkas Valdas Adamkus pasira
šė pareiškimą, kuriame paskelb
ta galima šių politinių jėgų koa
licija po busimųjų seimo rinki
mų spalio 20 d. Tautininkų par
tijos pirmininkas Rimantas Sme
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savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $40.00, 

rėmėjo - $50.00, garbės - $60.00 
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vėje. Jis studijuoja kanonų teisę 
Romoje, o šią vasarą buvo kapelio
nu Putnamo seselių vadovaujamoje 
“Neringos” stovykloje.

Albertas Jonelis, Aušros Vartų 
parapijos komiteto pirmininkas, 
gražia tvorele aptvėrė šventorių 
nuo De Seve gatvės.

Jonas Ladyga atnaujino kryžių 
ir pastatė naują iškabą Aušros Var
tų šventovės priekyje.

Juozas Siaučiulis, prieš išvyk
damas apsigyventi Lietuvoje, Auš
ros Vartų klebonijai padovanojo 
ąžuolinį stalą, televizorių ir kny
goms spintas.

Visos trys seselės Judita, Jani
na ir Natalija po metinių rekolekci
jų grįžo iš centrinių Putnamo 
namų. B. S.

tona pareiškė viltį, kad porinki- 
minės koalicijos vadovu gali bū
ti V. Adamkus ir kad Koalicija 
gali turėti daugumą busimaja
me seime. Tautininkų ir de
mokratų vadovai neatmetė gali
mybės prieš rinkimus susijungti 
j koalicijų kartu su Politinių ka
linių ir tremtinių sąjunga.

ELTA praneša, kad Lietu
voje yra 33 partijos ir politinės 
organizacijos, turinčios teisę 
siūlyti savo kandidatus seimo 
rinkimuose. Paskutinės trys bu
vo įregistruotos Teisingumo mi
nisterijoje rugpjūčio 14 d.: Lie
tuvos tautinių mažumų sąjunga, 
Krikščionių demokratų sąjunga 
ir Lietuvos gyvenimo logikos 
partija. RSJ

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD

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

Dunia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVE 

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).


