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Lietuviškos knygos metai
Ne visos sukaktys sujudina platesnius visuomenės 

sluoksnius. Ne visos jos vienodai ir švenčiamos. Atrodo, 
daug priklauso nuo minėtinų įvykių populiarumo. Kartais 
dažniau pasikartojančios sukaktys net labai sureikšmina
mos, ir visuomenės sujudimas lengvai pastebimas.

v IEMET - Lietuviškos knygos metai minint pirmo- 
C? sios lietuvių kalba išspausdintos knygos pasirodymą.

Tai Martyno Mažvydo “Katekizmas”, išleistas Kara
liaučiuje 1547 metais mažu vos apie 300 egzempliorių ti
ražu, iš kurių tėra išlikę tik du egzemplioriai. Nors 
literatūros istorikai nustatė, kad lietuvių raštija buvo pra
sidėjusi anksčiau negu pasirodė pirmoji knyga, vis dėlto 
pastaroji, ne kokie atskiri raštai ar laiškai, sujudino to 
meto tautos šviesuolius kultūrinio bei religinio gyvenimo 
apraiškas, būtinus pamokymus bei kitus praktiškus nuro
dymus vis dažniau atskleisti spausdinto žodžio leidiniuo
se. Taip prieš akis išsitiesė naujas kultūrinės, tautinės bei 
religinės veiklos kelias, iš pradžių siauras ir duobėtas, to
lydžio pavirtęs tiesiu ir plačiu, einančiu jau ir pro mus to- 
limon ateitin. Ir kai šiandien švenčiame Lietuviškos kny
gos metus, kai Mažvydo “Katekizmas” jau šviečia pasau
liniame kompiuterių tinkle - ką gi daugiau begalėtume 
pasakyti. Prieš 450 metų Mažojoje Lietuvoje pasėta tauti
nės ir krikščioniškos kultūros sėkla, suklestėjo įvairiaspal
viais žiedais, be kurių dar ir dabar negalėtume drįsti stoti 
Europos tautų rikiuotėn. Tiesa, pasiekti šiuolaikinį rašti
jos lygmenį nebuvo lengva. Žinome ir niekada nepamirši
me, kiek lietuvių tauta dėl savo spausdinto žodžio turėjo 
kentėti ir kovoti. Todėl juo labiau savasis žodis, lietuviš
koji knyga yra užsitarnavusi susilaukti ypatingos pagarbos 
ir meilės.

LIETUVOJE tai išreiškiama įvairiai ir plačiai tai
kantis prie sąlygų ir susidomėjimo atskirose vieto
vėse. Vyksta minėjimai, kurių sėkmė priklauso ir 
nuo rengėjų sugebėjimų užsiimti tokiais dalykais. Kas se

ka Lietuvos spaudą, atras įdomių įvairovių. Lietuviškos 
knygos metai, kaip ir galima buvo laukti, išjudino dides
niuosius miestus, ypač jų akademinius, intelektualinius, 
švietimo, mokslo bei kultūros sluoksnius. Be minėjimų su 
paskaitomis ir parodomis, spaudoje apstu sukaktį minin
čių bei apskritai lietuviškos knygos reikšmę vertinančių 
straipsnių. Kažin ar begalima būtų dar ką nors prie to pri
dėti? O kaip toji sukaktis minima išeivijoje? Lig šiolei, 
atrodo, silpnokai. O būtų jau pats laikas sukrusti, bent su
planuoti didesnės apimties sujudimą. Platesniam rengi
niui geriausiai tiktų Čikaga, Los Angeles, Torontas, kur 
patys gausieji išeivijos telkiniai dar gana judrūs. Belieka 
pradėti. Neatrodo, kad tokiam ar panašiam renginiui kas 
nors nepritartų. Delsiama galbūt tik dėl to, kad esame už
siėmę įprastiniais, dažniau pasikartojančiais renginiais. 
Gal kiek dėmesį atitraukia ir Pasaulio lietuvių seimas, 
įvyksiantis Vilniuje liepos pradžioje. Bet jam praėjus, po 
vasaros atostogų vėl pradėjus įprastinę veiklą, vis dėlto 
reikėtų ir Mažvydo “Katekizmo” sukaktį paminėti vienu 
ar keliais specialiais renginiais. Bendruomenė, Mažosios 
Lietuvos veikėjai, kitos visuomeninės bei kultūrinės orga
nizacijos sutelktiniu būdu tai galėtų tikrai padaryti. Č.S.

Didelė potvynio žala
Manitobos provincijoje neat

šaukta ypatinga būklė (state of 
emergency) po Red River potvy
nio. Dar 12,000 gyventojų ne
gali grįžti į namus, 182,000 ha 
žemės yra apsemta. Iš viso apie 
27,000 žmonių buvo evakuoti, 
1,800 namų nepataisomai ap
gadinti.

Federacinė valdžia paskyrė 
Manitoba! $50 mln. šalpos, o 
nukentėjusiems mažiesiems vers
lininkams numatyta dar $25 
mln. Apskaičiuota, kad nuosto
lio padaryta daugiau kaip už 
$400 mln., neskaitant prarastų 
pajamų ir verslo nuostolių.

Už asmeninių nuosavybių 
nuostolius Manitobos gyvento
jai gali išreikalauti iki $100,000 
kompensacijos, tačiau jie turi 
padengti 20% (deductible), nors 
premjerui Gary Filmon yra da
romas spaudimas atšaukti įmo
kos reikalavimą.

Ontario konservatoriai sa
vo naujame biudžete paskyrė 
$272 mln. vaikų, moterų ir ap
saugos reikalams. Vyriausybė 
numato duoti $100 mln. naujai 
vaikų globos mokesčių kredito 
programai (child-care tax credit) 
šeimoms, kurių pajamos nesie
kia $40,000 per metus. Taip pat 
numatyta skirti $15 mln. vaikų 
mirtingumo tyrimams, $5 mln. 
surinkimui nesumokėtos para
mos iš persiskyrusių tėvų, $27 

mln. smurto mažinimui prieš mo
teris ir $25 mln. pakartotinių žu
dymų išryškinimo koordinavimui.

Konservatoriai stengiasi pa
brėžti, kad lėšos skiriamos svei
katos apsaugai padidėjo jiems 
perėmus valdymą - nuo $17.3 
bin. 1995 m. iki $17.8 bin. šiais 
metais. Tačiau visuomenei la
biausiai įstringa lėšų mažinimo 
pavyzdžiai. Windsore, Kingsto- 
ne, Burlingtone ir Toronte bus 
uždarytos kai kurios ligoninės. 
“Ontario Nurses Association” 
praneša, kad per praėjusius 18 
mėnesių, 1,500 slaugių prarado 
darbus. “Ontario Drug Benefits 
Plan”, vaistų apmokėjimo pla
nui šiais metais skirta $123 mln. 
mažiau, negu pernai. Taip pat 
atimta $22 mln. lėšų, skiriamų 
už pagalbinius prietaisus, ir $6.2 
mln. iš psichiatrinių paslaugų. 
Ligoninių biudžetai sumažinti 
$7.3 bin. 1995-1996 m., $365 
mln. praėjusiais metais ir $435 
mln. 1997-1998 m. Dar $507 
mln. arba 7% bus nukirsta 
trečiaisiais šio plano metais.

“Fair Share Health Care 
Levy”, mokestis už sveikatos 
apsaugą šiais metais bus tai
komas uždirbantiems daugiau 
kaip $50,980 per metus.

Tarptautinio žmogaus tei
sių ir demokratijos plėtotės 
centro (Montrealyje) pirminin-

Toronto Maironio mokyklos V ir VI skyriaus mokinės, atlikusios meninę programą “Vilniaus” rūmų 
gyventojams Motinos dienos renginyje. Viršuje iš kairės: RAMUNĖ JONUŠONYTĖ, LIVIJA 
JONAITYTĖ; žemiau: ANGELĖ BIRGIOLATTĖ, VIKTORIJA VALAITYTĖ. Programą paruošė Ž. 
JANELIUNIENĖ ir J. ADAMONYTĖ Nuotr. G. Paulionienės

PRANEŠIMAS IS VARŠUVOS

Lietuviai lenkų akimis
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

Jei lenkų žurnalistai rašo 
apie Lietuvą, tai visų pirma apie 
tenykščius lenkus. Retkarčiais 
lenkiškuose laikraščiuose būna 
šiek tiek informacijos apie Lie
tuvos ekonomiką. Na, bet jeigu 
lenkų laikraštininkas prabyla 
apie lietuvius, tai dažniausiai 
rašo apie lietuvių “antilenkišku
mą” bei nacionalizmą arba apie 
jų pagonybę. Bene kiekvieno 
lenkų žurnalisto garbės reikalas 
yra susirasti pašnekovą lietuvį, 
kuris didžiausiu lietuvių tautos 
išdaviku apšaukia kunigaikštį 
Jogailą, lenkų Vladislovu vadi
namą. Televizijos žurnalistas 
būtinai pasistengs, kad tokias 
mintis reiškiantis lietuvis atro
dytų kuo keisčiau: ilgaplaukis- 
žilagalvis, dėvintis megztą be
retę.

Kai jau “Jogailos-išdaviko” 
tema visapusiškai išnagrinėta, 
galima pereiti prie kitos - lietu
vių nacionalizmo. Neseniai po
puliaraus lenkų dienraščio “Ga- 
zeta Wyborcza” žurnalistas savo 
reportaže iš Vilniaus (be minė
tos temos apie Jogailą-išdaviką) 
įrodinėjo, kad lietuviai kiekvie
name žingsnyje demonstruoja ir 
primena Vilniaus lietuviškumą.

kritikavo ministerio pirmininko 
Jean Chretien vadovaujamą val
džią už atsisakymą toliau remti 
Jungtinių Tautų komisijos rezo
liuciją, smerkiančią Kiniją dėl 
vykdomų žmogaus teisių pažeidi
mų. W. Allmand, buvęs liberalų 
atstovas federaciniame parla
mente, buvo paskirtas centro 
pirmininku vietoje buvusio NDP 
vadovo E. Broadbent. Jis Toron
te vykusioje konferencijoje teigė, 
kad, svarstant ekonominius 
klausimus, svarbu nesiriboti vien 
verslo interesais. { pirmą kartą 

(Nukelta j 8-tą psl.) 

Šią “tezę” iliustravo nuotrauka 
troleibuso, reklamuojančio dien
raštį “Lietuvos rytas”. Bet nuo
traukoje buvo matoma tik pir
moji laikraščio pavadinimo da
lis: “Lietuvos” (kalbos nemo
kančiam lenkui Lietuva ar Lie
tuvos nesudaro skirtumo).

Tas pats žurnalistas įrodi
nėjo, kad dėl to “Vilniaus lietu
viškumo priminimo” lietuviai 
būtinai prirašo visur žodį “Lie
tuva”, pvz. Lietuvos Bankas, 
Lietuvos prezidentas, Lietuvos 
paštas ir pan. Matyt, žurnalistui 
normalu, kad Lenkijoje pvz. 
valstybės bankas vadinamas 
“Narodowy Bank Polski”, paš
tas - “Poczta Polska” ir t.t., bet 
Lietuvoje, o ypač Vilniuje, tai 
jau yra “priminimas ir puoselė
jimas Vilniaus lietuviškumo”.

Paskutiniu metu lenkų ži- 
niasklaidoje lietuvio įvaizdis ta
po “ praturtintas”: laikas nuo 
laiko pasirodo straipsnių apie 
lietuvių grįžimą į pagonybę. 
Galbūt tuo būdu norima sustip
rinti šventojo Vaitiekaus (kurį 
lenkai laiko “savu”) misijos 
reikšmę? Antai š.m. gegužės 5 
d. populiariame dešiniosios pa
kraipos laikraštyje “Žycie” žur
nalistas įtikinėja, kad pagony
bės pėdsakai lietuviuose yra gy
vi ne tik tautinėje šventėse (Už
gavėnės, Rasos šventė ir pan.), 
bet ir kasdieniniame gyvenime. 
“Keliaujant po Žemaitiją ar į 
Kauną matome koplytstulpius - 
medžių kamienus, kuriuos pa
gonys laikė šventais, prie kurių 
vėliau pritvirtintos Kristaus fi
gūrėlės” - rašo žurnalistas. Jo 
nuomone, apie pagonybės puo
selėjimą liudija sugrįžimas prie 
tokių vardų, kaip Saulė, Ugnė, 
Audrys (žurnalistas pastebi, kad 
“tokį pagonišką” vardą turi net 
vienas lietuvių vyskupas), Jūra 

ir pan.
Buityje lietuviai, rašo žur

nalistas, taip pat grįžta prie “pa
goniškų tradicijų: antai net deg
tukų dėžutės puošiamos pago
niškojo dievaičio Perkūno at
vaizdais! Pagonybės tradicijų tę
sėjais, žurnalisto nuomone, yra 
ir lietuvių literatai, kurie “vis 
dažniau rašo apie gimtojo kraš
to gamtą”.

Lietuvių susidomėjimą savo 
kultūra, tradicijomis lenkų žur
nalistas aiškina taip: “Lietuviai 
ieško savo šaknų. Nuo seno juk 
lietuvių žemėse gyveno įvairios 
etninės grupės. Daugiakultūriš- 
kumas buvo ir yra Lietuvos tur
tas. Todėl lietuvių kalba susikū
rė labai vėlai - pirmasis lietuviš
ko rašto dokumentas yra iš 
1547 metų. Lietuvių kalba išliko 
valstiečių dėka. Bajorai vartojo 
senąją rusų ir lenkų kalbą”. 
Pasak žurnalisto, lietuviai - tai 
nedidelė tauta, kur kiekvienas 
regionas turi savas tradicijas ir 
skirtingą dialektą. Todėl skati
nimas sugrįžti į pagoniškas tra
dicijas šiuo atveju turi pasitar
nauti lietuvių tautos vienijimui.

Lenkų žurnalistas teigia, 
kad Lietuvoje šventovės yra tuš
čios, o tautoje vis labiau iškyla 
žyniai, visokio plauko pranašai. 
Reikia pripažinti, kad kartais 
tokia lenkų žurnalisto “pasaka 
apie šiuolaikinio lietuvio būdą” 
būna labai graži ir maloni (gai
la, kad tai tik jo fantazijos kūri
nys): “Lietuviai nenaikina gam
tos. Naujos gyvenvietės Vilniuje 
projektuojamos taip, kad nerei
kėtų kirsti medžių, o ypatingai 
šventųjų ąžuolų ir likusių šven
tųjų girių. Lietuviai gerbia taip 
pat savo folklorą. Kiekvienas 
lietuvis namuosse turi po keletą 
tradicinių savo regiono tautinių 
drabužių (...). Kiekviena iškilmė 
- tai jų demonstravimas”.

Lankėsi Italijos prezidentas
Italijos prezidentas Oscar 

Luigi Scalfaro lankėsi Lietuvoje 
gegužės 20-21 d.d. Jis susitiko 
su Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, ministe- 
riu pirmininku Gediminu Vag
norium ir kitais pareigūnais. 
Buvo aptarti dvišaliai santykiai 
bei Lietuvos noras tapti Euro
pos sąjungos ir ŠAS nare, pra
neša ELTA. Taip pat pasirašyta 
tarpvyriausybinė sutartis dėl as
menų grąžinimo, kuri įsigalios 
pradėjus veikti Lietuvos ir Itali
jos beviziam režimui. Italijos 
prezidentas teigė, kad “jo vals
tybė remia poziciją dėl visų 
valstybių lygių teisių užtikrinant 
savo politinį ir ekonominį sau
gumą”.

Ministeris Latvijoje
Lietuvos užsienio reikalų mi

nisteris Algirdas Saudargas ge
gužės 19 d. lankėsi Latvijoje, 
praneša ELTA. Jis susitiko su 
Latvijos prezidentu Gunčiu Ul- 
maniu, parlamento pirmininku, 
ministeriu pirmininku bei užsie
nio reikalų ministeriu pasitari
mams apie narystę Europos są
jungoje ir ŠAS (NATO). Latvi
jos pareigūnai pareiškė, kad 
stojant į SAS “vienos Baltijos 
šalies sėkmė yra visų šalių sėk
mė”, tad nėra prieštaravimų 
Lietuvos žengimui į ŠAS anks
čiau negu kitos Baltijos valsty
bės, tačiau Latvija susilaiko nuo 
oficialaus šios Lietuvos pozici
jos rėmimo.

Kaip skelbia BNS, dėl dvi
šalių santykių Lietuvos ir Latvi
jos užsienio reikalų ministerial 
pabrėžė, jog tolesnėse derybose 
dėl jūros sienos bus laikomasi 
principo, kad “delimitavimo rei
kalai atskiriami nuo ekonomi
nių problemų”. Jie pareiškė pa
siryžimą sutvarkyti įsisenėjusį 
konfliktą, iškilusį dėl Latvijos 
susitarimo su JAV ir Švedijos 
bendrovėmis dėl naftos ieškoji
mo nepasidalintoje Baltijos jū
ros zonoje.

Derybos dėl Vištyčio ežero
“Respublikos” žiniomis, Lie

tuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas gegužės 21 d. telefonu 
tarėsi su Rusijos prezidentu Bo
risu Jelcinu dėl sienos su Kara
liaučiumi ruožo per Vištyčio 
ežerą. Iki Antrojo pasaulinio 
karo galiojo sutartis su Vokieti
ja, numačiusi sieną per vidurį 
ežero. Rusija siekė ją brėžti 
ežero pakrante. Dabar siūloma 
“mainais už nedidelę kompen
saciją sausumoje” susitarti dėl 
tos ežero dalies, kuri iki karo 
priklausė Lietuvai. Kaip rašo 
ELTA, prezidentas tvirtino, kad 
“ši problema jau beveik išspręs
ta, liko tiktai kosmetinis sutar
ties derinimas”. Spaudoje buvo 
pareikšta nuomonė, jog Rusija 
vėl stengiasi susitarti “vizitų iš
vakarėse” - prezidentų pokal
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bio metu buvo aptartas ir A. 
Brazausko numatytas lankyma
sis Maskvoje šį rudenį.

Nuncijus baigia misiją
Gegužės 22 d. prezidentas 

Algirdas Brazauskas įteikė DLK 
Gedimino 1-ojo laipsnio ordiną 
arkivyskupui Justo Mullor Gar
cia. Pastarasis baigia savo diplo
matinę misiją Lietuvoje kaip 
Vatikano apaštalinis nuncijus. 
Vienas iš Lietuvoje ilgiausiai 
dirbusių diplomatų, jis buvo 
akredituotas prieš beveik pen- 
keris metus. Jis surengė popie
žiaus Jono Pauliaus II kelionę į 
Lietuvą 1993 metais, aukštai 
vertinamas už pastangas sutvir
tinti Lietuvos ir Vatikano bei 
Katalikų Bendrijos ir valstybės 
santykius Lietuvoje. Išvykstan
tiems užsienio valstybių diplo
matams paprastai įteikiamas Ge
dimino 2-ojo laipsnio ordinas, 
rašo ELTA.

Svarstė karinį 
bendradarbiavimą

Gegužės 19 d. įvyko Baltijos 
kraštų ginkluotųjų pajėgų vadų 
susitikimas su Latvijos prezi
dentu Gunčiu Ulmaniu. Pasta
rasis pabrėžė, kad Baltijos vals
tybės “privalo rūpintis, kad jų 
karinės struktūros būtų mobi
lios, stiprios ir gerai organizuo
tos, tuo patvirtindamos pasiren
gimą įstoti į NATO”, skelbia 
BNS. Buvo aptartas Baltijos 
bataliono aprūpinimas, pasiren
gimas mokymams, “Baltic Chal
lenge” vyksiantis šiais metais 
Estijoje bei bendro štabo steigi
mo reikalai.

Svarbi branduolinė energija
BNS žiniomis, Tarptautinės 

atominės energetikos agentūra 
praneša, jog Lietuva užima pir
mąją vietą pasaulyje pagal bran
duolinės elektros energijos dalį 
krašto energetikoje.

Ignalinos atominėje elektri
nėje 1996 m. pagaminta 83.4% 
Lietuvos elektros energijos. An
troje vietoje buvo Prancūzija 
(77.4%), po to Belgija (57.2%). 
Iš viso pasaulyje pernai buvo 17 
kraštų, kurių atominės energi
jos jėgainės patenkino daugiau 
kaip 25% jų energijos poreikių.

Atominių jėgainių skaičiu
mi pasaulyje pirmauja JAV, kur 
yra 110 branduolinių reaktorių. 
Iš viso 1996 m. pasaulyje veikė 
442 atominės elektrinės.

Sumažėjo pajamos
ELTA rašo, kad Lietuvoje 

per pirmąjį šių metų ketvirtį su
mažėjo šeimų pajamos. Vieno 
šeimos nario tvarkomos paja
mos krito 11 litų, iki 345 litų. 
Didžiausias išlaidas sudaro mais
tas - išleidžiama 54.1% pajamų. 
Išlaidos būstui, kurui ir ener
gijai padidėjo 4 punktais, iki 
15.3%. Miestiečiams vidutinis 
namų ūkis kainavo 66 litus per 
mėnesį, kaimo gyventojams - 
29 litus. RSJ
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<5? RELIGINIAME GYVENIME

“Kronikos” šventė su 
keliaujančia paroda

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” 25-rių metų 
sukaktį paminėjo ne tiktai Vilnius ir Kaunas, bet ir 

provincijos vietovės

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II 
1997 m. kovo 7 d. aktu pakelti 

garbės prelatais išeivijoje besidar
buojantys lietuviai: Australijoje - 
kun. Pranas Dauknys (Kauno ar
kivyskupijos), Brazilijoje - kun. 
Juozas Šeškevičius (Vilkaviškio 
vyskupijos), Kanadoje - kun. Jo
nas Staškevičius (Panevėžio vys
kupijos). Jų titulas lietuviškai - 
prelatas, angliškai Rev. Monsig
nor, sutrumpintas - Msgr. Šią in
formaciją atsiuntė lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje rek
torius prel. A. Bartkus, pastebė
damas, kad šiuo būdu pagerbiami 
bei įvertinami lietuvių išeivijos 
sielovados bei visuomenės dar
buotojai.

Pasaulinė maldos už dvasi
nius pašaukimus diena atšvęsta 
Vilniaus katedroje balandžio 19 
d. Mišias koncelebravo arkivysku
pas A. J. Bačkis, prel. A. Rubšys 
ir kun. J. Minderis. Pamaldose 
dalyvavo visi Vilniaus kunigų se
minarijos auklėtiniai. Teisę skai
tyti Šv. Raštą šventovėje ir tikin
čiuosius supažindinti su Dievo žo
džiu įgijo IV-to kurso studentai. 
Arkivyskupas kvietė pažinti ir pa
milti Šv. Raštą. Dalyviai išklausė 
klieriko ir postulantės liudijimus 
apie priežastis, paskatinusias gy
venimą pašvęsti Dievui.

Venecįjoje, Romoje, Asyžiuje, 
Florencįjoje lankėsi Vilniaus pe
dagogikos universiteto Tikybos 
katedros trečiojo ir ketvirtojo 
kursų studentų grupė. Ketvirtasis 
kursas yra pirmoji Tikybos kated
ros laida, šiemet baigianti studijas 
ir jau dėstanti tikybą Vilniaus 
mokyklose. Romoje studentai da
lyvavo bendrojoje Šventojo Tėvo 
audiencijoje, aplankė didžiąsias 
Romos bazilikas ir katakombas.

Amerikiečių mėnraštis “The 
Word Among Us” (Žodis tarp 
mūsų) 1997 m. birželio laidoje, 
tarp kitų religinių straipsnių, iš
spausdino pokalbį su charizmati

A+A
inž. BRONIUI ULOZUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną STASĘ, dukrą 
KRISTINĄ, sūnus - VIKTORĄ ir HENRIKĄ su 
šeimomis - K. Krivickienė

S. Krivickaitė

PADĖKA
A+A

JUOZAS LUKOŠEVIČIUS
mirė Montrealyje 1997 m. balandžio mėn. 16 d., 
baigdamas aštuoniasdešimt pirmuosius metus. 
Palaidotas Mississaugoje, Šv. Jono lietuvių kapinėse, 

balandžio 19 d.

Dėkojame - Montrealio Aušros Vartų parapijos 
klebonui Tėvui J. Aranauskui, SJ, ir Tėvui K. J. Ambrasui, 
SJ, už šventas Mišias ir maldas; Aušros Vartų parapijos 
chorui, jo vadovui A. Stankevičiui; solistams - G. Čap- 
kauskienei ir A. Kebliui. Dėkojame - Lietuvos kankinių 
parapijos klebonui kun. J. Staškui už šv. Mišias ir maldas 
prie kapo; muzikei D. Viskontienei ir jos dukrai Indrei už 
giesmes laidotuvių Mišiose.

Nuoširdžiai dėkojame - draugams ir pažįstamiems, 
taip gausiai dalyvavusiems visose laidotuvių apeigose ir au
kojusiems šv. Mišioms bei įvairioms šalpos organizacijoms; 
V. Birštonui už paruošimą vaišių po laidotuvių.

Niekuomet neužmiršime visų parodyto nuoširdu
mo šią skaudžią išsiskyrimo valandą.

Žmona Rūta, duktė Vilija ir žentas Tadas, 
seserys - Eugenija, Monika ir Karolina, 
broliai - Jonas ir Petras bei visų šeimos

nio sąjūdžio veikėju Vincu Koly- 
čiumi, gyvenančiu Toronte. Tame 
pokalbyje jis papasakojo apie 
charizmatinių grupių veiklą Lie- , 
tuvoje. V. Kolyčius ten dažnai 
lankosi drauge su amerikiečių 
grupe, kuri sėkmingai apaštalauja 
savo kalbomis, maldomis, infor
macijomis, konkrečiais pavyz
džiais, privačiais pokalbiais. Tos 
grupės apsilankymu domisi ypač 
jaunimas.

Katalikų šeimų bendrija 
“Spiečius” balandžio 19 d. Vil
niuje surengė seminarą “Katali
kybė ir šeimų padėtis Lietuvoje”. 
Negausų šeimų būrelį pasveikino 
arkivyskupas A. J. Bačkis, paža
dėjęs Kat. Bendrijos paramą šiam 
šeimų sąjūdžiui. Vadovė V. Sku
čienė pranešė, kad šiuo metu 
“Spiečius” jungia apie 30 šeimų. 
Sąjūdžio kapelionu sutiko būti 
kun. A. Belickas. Siekiama šeimų 
bendravimą išplėsti visose parapi
jose. Prašoma, kad vyskupai para
gintų kunigus per pamokslus kelti 
šeimos vertybes

Pal. Jurgio Matulaičio para
pijos namuose parapijos pastora
cinė taryba ir Įdubas “Verdenė” 
balandžio 19 d. Kaune surengė 
pavasarinę šventę “Kristus yra 
prisikėlęs”. Pradėta Mišiomis, ku
rias aukojo kun. K. Senkus. Gie
dojo mokyklų moksleiviai ir Kau
no mokytojų švietimo ir kultūros 
centro ansamblis “Elegija”, vad. 
R. Burinskienės. Po pamaldų vy
ko dainų, skudučių koncertas su 
pasakų inscenizacijomis, atlieka
momis jaunųjų šventės dalyvių. 
Parapijos klebono kun. K. 
Senkaus iniciatyva čia susibūrę 
muzikos mokytojai organizuoja 
įvairius religinius, kultūrinius 
renginius. Buvo surengta liaudies 
dainų festivalis, adventinis 
vakaras, adventinių dainų ir 
žaidimų popietė, koncertas Pal. J. 
Matulaičio jubiliejaus proga, 
Užgavėnių giesmių vakaras.

Buvusio Gulbinų dvaro liekanos Biržų rajone - nykstantis architektūros paminklas Nuotr. H. Paulausko 

Agronomo kelionė arkliu po Lietuvą 
Sovietmečiu rašytos pastabos pasirodė tik dabar. Paskutinio Lietuvos gyvenimo šimtmečio 
liudininkas. “Agronomijos tėvas”. Žemės ūkio kooperacija. Ano meto agronominė veikla. 
Pasikeitęs kaimas, pasikeitę žmonės. Bolševikinė cenzūra. Gyvenimo pabaiga. Agronomų

JONAS DAUGĖLA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šiems uždaviniams įgyven
dinti buvo būtina agronominė 
pagalba. Žinomas kooperatinin
kas “Lietūkio” direktorius Matu
laitis, sutikęs Kaune moksleivį 
Vasinauską, atvažiavusį į moks
leivių kooperatininkų suvažiavi
mą, pasakė: “Lietuvai pirmiau
sia reikia gerų agronomų. Kiek
vienas agronomas gali būti ir 
kooperatininkas.” Vasinauskas 
paklausė tokio savo kaimyno 
biržiečio patarimo ir išvyko į 
Dotnuvą studijuoti agronomijos 
mokslų.

ŽU akademijoje jis uoliai 
lankė paskaitas, pratybas, įsi
jungė į organizacinę studentų 
veiklą. O tuo metu akademinis 
gyvenimas tiek Kaune, tiek ir 
Dotnuvoje tiesiog virte virė. Va
sinauskas jau Biržų gimnazijoje 
suorganizavo moksleivių koope- 
ratyvėlį ir jam vadovavo. Tad ir 
Dotnuvoje jis tuojau įsitraukė į 
kooperatinę veiklą. Buvo varto
tojų “Laumės” kooperatyvo val
dyboje ir pirmininkavo Ekono
minei studentų dr-jai. Šis stu
dentiškos veiklos patyrimas jam 
vėliau labai pasitarnavo organi
zuojant ūkininkų kooperatyvus 
Lietuvos kaimuose.

Akademijoje studijuodamas 
priklausė “Kultūros” būreliui, 
kuris jungė visus liberalinės-de- 
mokratinės srovės studentus. 
Tik vėliau teko sužinoti, kad 
šiame būrelyje buvo įsisteigusi 
ir slapta komjaunimo kuopelė. 
Nors Vasinauskas, besimokyda
mas Biržų gimnazijoje ir buvo 
užsikrėtęs marksizmo idėjomis, 
bet šiai kuopelei niekada nepri
klausė ir, kaip daugelis kitų jo 
kolegų, apie šią kuopelę nieko 
nežinojo.

Teisingiems žemės ūkio mo
kesčiams nustatyti to meto vy
riausybė organizavo žemės rū
šiavimą. Vasaros atostogų metu 
studentai buvo siunčiami į kai
mus rūšiuoti žemės. Šie darbai 
padidindavo praktiškomis žinio
mis studentų išsimokslinimą ir 
šiek tiek papildydavo jų studen
tiškas kišenes.

Su kaimo žmonėmis
Tad Vasinauskas ir pasuko 

bėriuką į tas apylinkes, kuriose 
jis anuo metu rūšiavo žemę. 
Labai gerai prisiminė tada su
tiktą pavyzdingą ūkininką Vilu- 
tį. Jis jo ieškojo visuose apylin
kės kaimuose, deja, nerado nes 
“nuo tų dienų iki tarybinių laikų 
buvo 12 metų atstumas”. “Esu 
visiškai įsitikinęs, kad ūkininkas 
Vilutis iki to laiko savo žemę 
visai sukultūrino, visas trobas 
susistatė, išvystė pieno ūkį ir 
buvo išvežtas į Sibirą” (217). 
Panašaus likimo susilaukė ir 
daugelis kitų ūkininkų, kurių 
žemes anuo metu rūšiavo Dot
nuvos studentai.

Pasuko bėriuką ir į tas apy
linkes, kuriose anuo metu jam 
teko dirbti tiesioginį agronomo 
darbą. Jis tikėjosi savo bėriuką 
paganyti mėlynais dobilais iš
puoštose dobilienose, pamatyti 
vešliais vasarojų derliais ban
guojančius laukus ir puošniais 
šilojais apžėlusius upių krantus. 
Bet pakelėse ištisai matėsi tik 
“laukai piktžolėtesni, derliai ma
žesni, gyvulių produkcija nedi
delė. Eksperimentinio ūkio par
kas apleistas, rūmai apleisti” (69).

agronomo laidotuvės

Agronomas dar svajojo už
sukti ir į vieną anų laikų viensė
dį, pamatyti vaismedžiais apso
dintą sodą, paragauti skanių 
obuolių, pasigėrėti rūtų darže
liais ir parymoti tarpvartėje prie 
medinio kryžiaus. Deja, “ištisais 
kilometrais nebėra jokio vien
kiemio, jokio medžio, jokios žy
mės, kad čia žmonės gyveno, 
vargo, griovius kasė ir sodus so
dino” (20). Senosios sodybos nu
griautos ir jų vietoje kolchozai, 
kuriuose “vis nebaigti dideli už
mojai, vis matosi tik geri norai, 
vis kažkas nepadaryta iki galo. 
Baigia pastatą statyti, o kitą die
ną pradeda remontuoti” (69).

Su savo mokiniais
Tiek anuo metu, tiek ir pa

vergimo metais Vasinauskui te
ko dirbti ir žemės ūkio mokyk
lose. Jis kaimo jaunuolius ruošė 
ūkininkauti, jų širdyse skiepijo 
meilės jausmus nuosavai aria
mai žemei ir pagarbą kaimo 
žmonių tradicijoms. Kelionėje 

-jam kilo mintis pabandyti susi
tikti su buvusiais savo mokiniais 
ir patirti, kaip jie gyvenime pa
naudojo mokslo žinias. Pirmasis 
jo pedagoginių sugebėjimų ban
dymas buvo Anykščių ž.ū. mo
kykloje. Iš atminties jis sudarė 
tų buvusių mokinių sąrašą ir 
paprašė, kad vienas buvęs jo 
bendradarbis mokytojas juos su
kviestų į pasimatymą.

Iš 50 buvusių jo mokinių į šį 
pasimatymą atvyko vos 13. Vie
ni buvo mirę, o kitų likimas ne
žinomas. Ne vienas jų buvo pas
merktas dirbti Sibiro taigų miš
kuose ar anglių kasyklose. Vasi
nauskas svajojo: “Kaip aš norė
jau iš jų gyvenimo ką nors įdo
maus išgirsti. Kaip vertino ir 
kaip naudojosi tomis žiniomis, 
kurias įgijo klasėje”. “Dabar su
sirinkusiųjų mano buvusiųjų mo
kinių būrelis, deja, buvo santū
rūs ir atsargūs žmonės. Aš jais 
tiesiog nusivyliau. Jokio klausi
mo, jokio sąmojo. Jokie drau

A+A
VYTUI CIRUŠIUI

Suvalkų krašte mirus,

dukroms - TERESEI ir IRENAI su šeima, broliui 
KASTANTUI su šeima, seserims - JULIJAI ir 
ONUTEI su vyru reiškiame nuoširdžią užuojautą -

D. P. Pužauskai O. D. J. Ažubaliai
O. B. Rekai M. S. Kniukštai

A+A
JUSTUI KRIAUČIŪNUI 

peržengus slenkstį į amžinąją būtį, 

likusius liūdesyje žmoną LAIMĄ, dukras - RŪTĄ ir 
dr. KAROLINĄ, uošvę SOFIJĄ RAKŠTIENĘ ir 
brolį BRONIŲ Lietuvoje bei jų šeimas nuoširdžiai 

užjaučiame -
J. A. Gedrimai L. K. Meškauskai
E. L. Klevai B. B. Venslovai

gystės ryšiai nebeatsistatė” (242). 
Viskas pasikeitė. Pasikeitė kai
mo vaizdas, pasikeitė ir to kai
mo žmonės.

Pamažu keliaudamas, jis pri
siminė, kaip jis ir kiti jo kolegos 
organizavo kaimų ūkininkus į 
kooperatyvus. Jis ir dabar tikė
jo: “Iš to mūsų darbo tada buvo 
kažkam nauda, aš nei kiek ne
abejoju. Tačiau norėčiau pa
klausti: ar visa tai, ką mes praei
tyje, kitokios santvarkos sąlygo
se dirbome, turi kokią nors įta
ką dabarčiai. Ar bent vienas 
praeities spindulėlis šildo da
bartį?” (244).

Paskutinis kiemas

Didžiojo agronomo kelionė 
jau eina į pabaigą. Dar vienas 
vadžių timptelėjimas, dar pas
kutinis botago švilptelėjimas ir 
bėriukas lengva ristele įristena į 
didžiulį Akademijos kiemą No
reikiškėse. Čia jį pasitinka šei
mos nariai, draųgąi .profesoriai, 
studentai, spaudos atstovai su 
foto ir TV reporteriais. Trumpai 
pasisveikinęs su jais ir vėliau 
juos išleidęs, žvilgteri į užrašų 
knygelę ir mato, kad bėriukas 
per 43 dienas turėjo nubėgti 
1501 km. vidutiniškai 35 km. per 
dieną. Tris kartus teko jį per- 
kaustyti naujomis pasagomis ir 
sugydyti šorais nutrintą nugarą.

Dienoraštis ir cenzūra
Nusivalęs kelionės dulkes, 

puolėsi skubiai tvarkyti spaudai 
kelionės dienoraštį ir pakelėse 
užrašytus gyvenimo atsiminimus. 
Visą šią medžiagą jis paruošė 
spaudai. Tačiau to meto cenzo
riai pareikalavo, kad autorius 
ne tik ištaisytų visą knygą, bet ir 
perrašytų pagal jų nurodymus. 
Vasinauskas griežtai atsisakė. 
Tada partija įsakė rankraščius 
sunaikinti, bet autoriui pavyko 
išgelbėti vieną egzempliorių, kurį 
patikėjo saugoti savo kolegoms 
Lietuvos žemdirbystės institute.

(Nukelta į 3-čią psl.)

1996 m. balandžio 23 d. 
Lietuvos respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas pasira
šė dekretą, kuriuo patvirtino 
Kazlų Rūdos miesto herbą ir 
vėliavą. Ta diena, Marijampolės 
rajono savivaldybės nutarimu, 
paskelbta Kazlų Rūdos diena ir 
bus minima kasmet.

Šiemet balandžio 23-sios 
proga buvo paminėta “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos” 
25 metų sukaktis.

Tais slogiais ateistinės prie
spaudos metais, kai buvo perse
kiojami tikintieji, suimami, tre
miami ir kalinami kunigai, po
grindžio sąlygomis buvo rengia
mas unikalus leidinys - “Lietu
vos KB kronika”, kurio ne vie
no numerio spausdinimas vyko 
ir Kazlų Rūdoje.

Minėjimas prasidėjo Mišio
mis, kurias aukojo ir pamokslą 
pasakė mūsų miesto šventovėje 
vietinis kun. Ignas Plioraitis, 
buvęs minėto leidinio bendra
darbis.

Miesto laisvalaikio centro 
salėje vyko “Lietuvos KB kroni
kos” kilnojamoji paroda, kuri 
keliauja į visus Lietuvos taškus, 
susijusius su “Kronikos” reda
gavimu ir spausdinimu (paro
dos rengėjas - Rimvydas Bu
tautas), ir susitikimas su žymiais 
svečiais, daug pasidarbavusiais 
leidžiant šį nenusakomos vertės 
leidinį.

Pas mus atvyko “LKB kro
nikos” antrasis redaktorius Lie
tuvos ir Latvijos jėzuitų provin- 
ciolas gamtos mokslų daktaras 
kun. Jonas Boruta, Eucharis
tinio Jėzaus kongregacijos se
suo Gerardą Elena Suliauskai- 
tė, redkolegijos narė Nekalto 
Prasidėjimo kongregacijos se
suo, buvusi Sibiro kalinė Nijolė 
Sadūnaitė, aktyvus “LKB kroni
kos” platintojas, už jos daugini
mą du kartus kalėjęs sovietų ka
lėjimuos Vladas Lapienis. Ren
giniui vadovavo Tėvynės sąjun
gos atstovė, aktyvi miesto visuo
menininke Regina Mocevičienė.

Leidinio tikslas, kaip savo 
pranešime pabrėžė kun. Jonas 
Boruta, informuoti pasaulio vi
suomenę apie tikrąją K. Bend
rijos padėtį tuometinėje sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, katalikų 
persekiojimus bei įvairius dis
kriminacijos atvejus. Tai buvo 
protestas prieš tautinį ir religinį 
alinimą.

Pilnutėlėje laisvalaiko cent
ro salėje viešpatavo tyla ir susi
kaupimas, nes susirinkusieji ne 
iš spaudos, o iš daug iškentusių 
žmonių gyvo žodžio sužinojo, 
kokia žiauri buvo sovietinė val
džia kun. Juozui Zdebskiui, Si
gitui Tamkevičiui (dabartiniam 
arkivyskupui) ir kitiems. Net už 
vaikų katekizaciją ne vienas ku
nigas buvo įkalintas, uždaryta 
daug šventovių, sumažintas į 
kunigų seminariją priimamųjų 
skaičius, naikinami religinio 
meno paminklai, išniekintas 
Kryžių kalnas, visokiomis prie
monėmis siekiama atitraukti 
jaunąją kartą nuo tikėjimo ir t.t.

Bet ir tokiomis sąlygomis 
tuometinis Simno vikaras Sigi
tas Tamkevičius 1972 m. kovo 
19 d. išleido pirmąjį “LKB kro
nikos” numerį. (Leidiniui pava
dinimą parinko dabartinis kar
dinolas Vincentas Sladkevi
čius).

Kun. Sigitui Tamkevičiui 
“Kroniką” redaguoti ir spaus
dinti talkino seserys vienuolės - 
Elena Šuliauskaitė ir Nijolė Sa
dūnaitė. Į platinimą aktyviai įsi
jungė Vladas Lapienis.

Ypač visiems klausantiems 
buvo įdomu iš sesers vienuolės 
Elenos Šuliauskaitės išgirsti 
apie “LKB kronikos” spausdini
mo ir platinimo darbą Kazlų 
Rūdoje, kai Kybartuose redaga
vimas tapo itin pavojingas. Tu
rėdama čia gyvenančią savo se
serį mokytoją Juliją Litvinaitie- 
nę, ji sėkmingai atliko šį pavo
jingą darbą, kol buvo įmanoma.

Su kartaus humoro gaidele 
žvaliai kalbėjo sesuo vienuolė 
Nijolė Sadūnaitė apie KGB 
bandymus susidoroti su “Kroni
ka”, apie ją tykojančius pavojus, 
suėmimą, tremtį, žinių perdavi
mą į Vakarus. Ji atkreipė dė

mesį, kad už tiesą kentėti yra 
laimė, kad ir geriausios idėjos 
lieka menkavertės, jeigu nėra 
kam už jas aukotis. “Kad per il
gus ir skaudžius tardymo mė
nesius KGB nesugebėjo manęs 
palaužti - ne mano nuopelnas, 
o Dievo valia”, - sakė sesuo Ni
jolė. Tai ji pabrėžė ir savo in
formaciniuose raštuose “KGB 
akiratyje” (1983 m.) ir “Gerojo 
Dievo globoje” (1987 m.), ku
riuos perduodavo platinti kartu 
su “Kronika”, tikėdama, kad 
ateis laikas, kai Dievas palai
mins jos pastangas. Iš tiesų tai 
įvyko: Atgimimo laikais rank
raščiai, išleisti atskiromis kny
gelėmis, tapo prieinami visiems.

Jaudinančiai nuteikė “Kro
nikos” platintojo Vlado Lapie- 
nio atsiminimai apie KGB kra
tas, religinės literatūros konfis
kavimus, suėmimus bei tardy
mus, kalinio dalią Mordovijoje 
griežto režimo lageriuose, trem
tį Sibire.

Kalbėjo ir mūsų kunigai Ig
nas Plioraitis, buvęs “Kronikos” 
bendradarbis, ir Tadas Vallia- 
nas, kurio apsisprendimui būti 
kunigu įtakos turėjo ir sės. Ni
jolė Sadūnaitė.

Pertraukose tarp svečių pa
sisakymų skambėjo religinė 
poezija, muzika, giesmės, kurias 
giedojo mokytojos Laimutės Vi- 
tukynienės vadovaujami vaikų ir 
suaugusiųjų chorai, etnografinis 
ansamblis “Sūduonia” (vad. Jau
nius Vylius).

Daugelis įsigijo dar spaus
tuvės dažais kvepiantį “Lietuvos 
KB kronikos” 11-jį tomą, skirtą 
šio leidinio 25-mečiui pažymėti.

“Ši knyga, - kaip pratarmėj 
teigia arkivyskupas Šigitas Tam
kevičius, - brangi tuo, kad at
skleista daug faktų, kurie, atro
dė, amžiams liks doro žmogaus 
akiai nepasiekiamuose KGB ar
chyvuose”. Jis išreiškia norą, 
kad knyga skaitytojo širdyje 
“pažadintų atsakomybę už šian
dienos bei rytdienos Bažnyčią ir 
Lietuvą”.

Renginys buvo baigtas at
minimo lentelės atidengimu 
Dariaus ir Girėno gatvėje prie 
26-to namo, kur buvo reda
guojami ir spausdinami eiliniai 
“Lietuvos KB kronikos” nume
riai. Čia kalbėjo kultūros isto
rikas Vilniaus zanavykų pirmi
ninkas Albinas Vaičiūnas. Len
telę, kurios autorius yra miesto 
tautodailininkas Vytautas Gel- 
gota, atidengė Miškų urėdijos 
urėdas Albertas Zdanevičius.

“Lietuvos KB kronikos” su
kaktuvinė šventė ilgai neišdils iš 
joje dalyvavusių atminties.

Janina Strimaitienė, Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos narė

Mūsų žiburėlis 
pasauliui
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronikai” - 25
Ritosi per gimtą mūsų kraštą 
Ateistų teroro vilnis.
Kaip užtvenkt jai kelią? Kaip surasti 
tą narsuoli, ^urs stabdyt išdrįs?

Prievarta baisesnė ir už angį - 
Tai nuodai į širdį, į protus. 
Pragaro rūkai Tėvynę dengė, - 
Kas Bažnyčiai pagarbą atkurs?

Kryžių kalną trypė ir naikino, 
Kunigai jau duso tremtyje. 
Lyg kraupi ugnikalnio lavina... 
Ne! Neplauksime su vergija!

Tegul kalba faktai ir tikrovė, 
Mūs vaikai lai tiesą sužinos. 
“KRONIKA ” gyvuoti nepaliovė - 
Nesitraukė žmonės iš kovos.

Leidinys - pasauliui žburėlis, 
Kad žinotų: kenčia Lietuva. 
Nors Damoklo kardas dar iškilęs, 
Bet Bažnyčia širdyse gyva.

“KRONIKA ” - žmonių ištikimybė, 
Laisvės idealų lydinys.
Po tremties kančių, po smurto žydi, 
Kaip skaisčioji dieviška ugnis.

Janina Štrimaitienė- 
Marcinkevičienė,

Kazlų Rūda

• šv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kurį galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).



Joniškio šventovė, pastatyta 1901 m. kun. Liudviko Šiaučiūno rūpesčiu, 
konsekruota 1920 m. vysk. P. Karevičiaus Nuotr. H. Paulausko

Išeivių talka Lietuvoje
Iš telefoninio pokalbio su Kanados lietuviu, išvykusiu dirbti 

Lietuvos seimo pirmininko sekretoriate

Lietuvos ministeris Romoje
Šv. Tėvas Jonas Paulius II 

1997 m. gegužės 5 d. privačioje 
audiencijoje priėmė Lietuvos 
užsienio reikalų ministerj Algir
dą Saudargą ir jo žmoną, lydi
mus UR ministerijos Vakarų 
Europos skyriaus vedėjos R. 
Murmokaitės ir ambasadoriaus 
Kazio Lozoraičio. Po audienci
jos ministeris pasimatė su Vati
kano santykių su valstybėmis 
sekretoriumi arkivyskupu Jean- 
Louis Tauran.

Vakare ministeris dalyvavo 
Italijos tarptautinių organizaci
jų dr-jos surengtoje konferenci
joje dėl Lietuvos santykių su 
Europos sąjunga bei ŠAS-ga 
(NATO). Gegužės 6-7 d.d. mi
nisteris susitiko su Italijos vals
tybės ir vyriausybės pareigūnais, 
Italijos prezidentu O. L. Skalfa-

Agronomo kelionė arkliu...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Atgimimo sulaukus
Lietuvos agronomai drauge 

su visa tauta džiaugsmingai pa
sitiko Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą. Jie visi džiaugėsi, 
kai naujoji demokratinė vyriau
sybė skubiai pradėjo vykdyti že
mės reformą, naikino kolchozus 
ir grąžino žemę teisėtiems jos 
savininkams. Vėl visoje šalyje 
pradėjo dygti naujos tvarkingų 
ūkininkų sodybos.

Vasinauskas, turėdamas di
delę agronominio darbo patirtį, 
matė tuos sunkumus, kurie lau
kia naujųjų ūkininkų. Buvo vėl 
steigiami smulkūs ūkiai. Jis ge
rai žinojo, kad jie negali sugrįžti 
atgal į senąjį “arklinį” ūkininka
vimo būdą, o brangios techni
kos įsigijimas smulkiam ūkinin
kui yra neįmanomas, kad, kaip 
praeityje, taip ir dabar tik ko
operatinis judėjimas gali šį 
klausimą tinkamai išspręsti. Ta
čiau naujakuriams kooperacijos 
idėjos buvo visai naujos ir įtarti
nos. Jie manė, kad kooperatyvai 
bus tie patys kolchozai tik kito
kiais vardais pavadinti.

Vasinauskas ryžosi plačiau 
kaimuose paskleisti tikruosius 
kooperacijos tikslus. Jis surengė 
senųjų dar ano meto kooperati
ninkų suvažiavimą, kuris sudarė 
planus ir numatė priemones ko
operatiniam judėjimui šalyje at
gaivinti. Dar ir pats lankėsi įvai
riose Lietuvos vietovėse ir sten
gėsi suburti naujuosius ūkinin
kus į kooperatyvus.

Tuo metu insultas uolųjį 
agronomą paguldė į lovą. Buvo

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). 

ro, užsienio reikalų ministeriu 
L. Dini, gynybos ministeriu B. 
Andreatta, krikščionių demok
ratų vadovais. Taipgi perdavė 
pokalbį Vatikano radijo lenkų 
skyriaus ir anglų kalbos žinių 
redakcijoms.

Italijos lietuvių bendruome
nė Šv. Kazimiero kolegijoje mi- 
nisterio garbei surengė pietus, 
kurių metu jis savo kalboje pasi
džiaugė galimybe susitikti su 
Romos lietuviais ir su jais pa
bendrauti. Atsakomąją kalbą 
pasakė ambasadorius K. Lozo
raitis, pabrėžęs pasitenkinimą, 
kad ministeris savo vizitą Ro
moje pradėjęs apsilankymu pas 
popiežių, tuo pareikšdamas tei
singą Šv. Sosto vaidmens verti
nimą, kuriant tautinės ir tarp
tautinės bendruomenės gyveni
mą. Inf.

nutrauktos ir jo pastangos. Va
sinauskas iškeliavo amžinybėn, 
palikęs mums taurios asmenybės 
ir idealisto agronomo įvaizdį.

Laidotuvės Dotnuvoje
Prieš mirtį jis pareiškė valią 

būti palaidotas religinėmis apei
gomis. Parašė laišką ir prašė, 
kad šis laiškas būtų atidarytas 
tik jam mirus. Dotnuvos švento
vėje kunigas vienuolis Kapuci
nas Tėvas Stanislovas (Dobro
volskis) atplėšė šį laišką ir prie 
karsto jį paskaitė: “Religingi 
mano tėvai gražiai mane išauk
lėjo kataliku, bet mokydamasis 
gimnazijoje ir prisiskaitęs mark
sistinių knygų, nuo tikybos nusi- 
grįžau. O išeidamas iš gyvenimo 
noriu sugrįžti prie tėvų tikėji
mo, prie Dievo ir noriu būti ka
talikiškai palaidotas”. Taip su 
mumis atsisveikino agronomų 
agronomas.

Minėjimai
Maždaug už metų buvo pla

čiai visoje Lietuvoje paminėtas 
Vasinausko 90-tasis gimtadie
nis. Minėjimai buvo surengti 
Kaune, Vilniuje, Dotnuvoje ir 
kitur. Minėjimuose dalyvavo 
aukšti valdžios pareigūnai, moks
lo žmonės ir beveik visi Lietu
vos agronomai. Ta proga Insti
tutas išleido ilgus metus slėptą 
ir stropiai saugomą Vasinausko 
knygą “Kelionė arkliu po Lietu
vą”. Knyga buvo išleista lygiai 
tokia, kaip jis ją parašė dar pa
vergimo metais. Si knyga yra la
bai rūpestingai spaudai paruoš
ta ir skoningai apipavidalinta.

Leidėjai žino, kad plačioji 
visuomenė agronomų ir lietu
viškos agronomijos likimu per 
daug nesisieloja. Tad ir šios įdo
mios knygos atspaude tik 400 
egz. Kolega J. Mockaitis pasirū
pino, kad bent vienas šios kny
gos egzempliorius patektų į 
Amerikos žemyną ir pasiektų 
užsienio lietuvius. Tad jis ir at
siuntė šią knygą. O man tai bu
vo brangiausia dovana, kokią aš 
esu gavęs iš tėvų žemės.

J. v. DANYS
Algimantas Eimantas, gyve

nantis Otavoje, prieš rinkimus į 
Lietuvos seimą 1996. X. 21 ir 
savivaldybes 1997. III. 23 talki
no Tėvynės sąjungai rinkiminia
me vajuje pačioje Lietuvoje. 
Dabar seimo pirmininko V. 
Landsbergio pakviestas dirba 
Vilniuje jo sekretoriato vadovu. 
Telefoniniame pokalbyje jis at
sakė į eilę pateiktų klausimų.

- Kaip kilo mintis dalyvauti 
politinėje veikloje pačioje Lietu
voje?

- Kelis mėnesius prieš sei
mo rinkimus Laima Andrikie
nė, Tėvynės sąjungos atstovė 
seime, ilgesnį laiką lankėsi Ka
nadoje ir JAV, norėdama susi
pažinti su jų demokratine siste
ma. Ji įtaigojo, kad išeivijos lie
tuviai galėtų ir tiesiogiai daly
vauti seimo rinkimų vajuje pa
čioje Lietuvoje. Kvietimo kaip 
tokio iš Lietuvos nebuvo. Daly
vaudamas Kanados lietuvių 
bendruomenės, o pastaraisiais 
metais ir Tėvynės sąjungos veik
loje, jaučiau pareigą prisidėti ir 
konkrečiu darbu pačioje Lietu
voje. Ten talkinau du mėnesius.

- Ar tai buvo savanoriškai 
atliekamas darbas, kaip kad išei
vijoje vyko ir tebevyksta?

- Taip, visas asmenines ke
lionių ir pragyvenimo išlaidas 
padengiau aš pats. Gyvenau pas 
pusseserę Vilniaus pakraštyje. 
Ten nuvykau kaip Tėvynės są
jungos narys.

- Tėvynės sąjunga sėkmingai 
reiškėsi rinkiminiame seimo va
juje. Kiek buvo talkininkų iš išei
vijos?

- Taip, sėkmingai, nors lė
šos buvo ribotos. Savanoriškų 
talkininkų iš išeivijos buvo ne
didelė grupė: iš Kanados dar 
buvo Vytautas ir Birutė Biretos, 
iš JAV A. Garsys ir J. Kron- 
kaitis (abu JAV kariuomenės 
atsargos pulkininkai jau ir anks
čiau darbavęsi Lietuvoje) ir 
Australijos lietuvis J. Augusti- 
navičius, grįžęs gyventi Lietuvo
je. Grupei vadovavo Laima 
Andrikienė. Pagal suplanuotą 
tvarkaraštį apvažinėjau, galima 
sakyti, visą Lietuvą, išskyrus 
pietinę Suvalkiją ir Ignaliną.

- Politikoje yra ginčų. Turiu 
“Tėvynės sąjungos” vieną prieš
rinkimini lankstinuką. Atrodo 
profesionaliai paruoštas. Pirma
me puslapyje trumpai išsakyti kai 
kurie TS programos punktai. 
Pvz. "... sėkmingai tęsti pradėtus 
darbus, gaivinti Lietuvos ūkį, at
remti korupciją ir nusikalstamu
mą". Kaip buvai sutiktas tautie
čių, klausančių TS programos 
aiškintojo, atvykusio iš Kanados?

- Buvau sutiktas palankiai, 
kartais pagirtas, kad atvykstu iš 
Kanados ir padedu darbu. Šiaip 
diskusijose vyravo nepasitenki
nimas LDDP valdžia, vyskstan- 
čiu nuskurdinimu, trūkumais 
teisėtvarkoje, korupcija. Aštrių 
priešiškų komentarų prieš TS

PADĖKA
Su giliu gailesčiu 1996 m. lapkričio 13 d. išlydėjome 

pas Viešpatį savo brangią draugę

a. a. ONUTĘ TREČIOKIENĘ- 
FIRAVIČIENĘ.

Velionė staiga mirė 1996 m. lapkričio 6 d. 
savo namuose St. Catharines, Ont.

Nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijos klebo
nui kun. Jonui Staškui ir kun. Edžiui Putrimui už maldas 
prie karsto, atnašautas Mišias ir jautrius atsisveikinimo 
žodžius.

Dėkojame velionės giminėms, draugams/ėms ir 
visiems, atvykusiems su ja atsisveikinti į laidotuvių namus 
ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje. Nuoširdi padėka aukojusiems 
Mišioms už a.a. Onutės sielą, prisiuntusiems gėlių, auko
jusiems “Heart & Stroke” bei kitiems labdaros fondams.

Atskirai norime padėkoti K. Bubeliui, J. Dervai- 
čiui, A. Totoraičiui ir D. Hunter, nešusiems karstą. Dėko
jame D. Radikienei už vargonavimą ir gražų giedojimą 
Mišių metu, Turner & Porter laidotuvių direktoriams už 
malonų patarnavimą ir B. Stanulienei už pietų paruošimą.

Dar kartą visiems nuoširdus ačiū, o Tau, Onute, 
tegu būna lengva Kanados žemė.

Testamento vykdytojas -
Jonas Vieraitis ir šeima,

Tillsonburg, Ont.

ALGIMANTAS EIMANTAS

programą ir mane nesusilau
kiau. Nuolat pabrėždavau, kad 
pagerėjimas staiga neįvyks, rei
kės laiko programoms įvykdyti. 
Lietuvoje atvažiavusieji iš Ka
nados vadinami amerikiečiais 
lietuviais. Aš turėdavau dažnai 
pataisyti, kad esu iš Kanados.

- Rinkimų rezultatai kai 
kuriuos nustebino, nesitikėta TS 
tokios daugumos bei krikščionių 
demokratų ir LDDP mažoko 
skaičiaus.

- TS manė turėsianti 51 sei
mo atstovą, o gavo 70. Jei rinki
mų sistema būtų buvusi tik pa
gal sąrašus, tai TS būtų gavusi 
iki 95 atstovų. Antrame rate 
balsuojant apylinkėse, daug 
partijų varė stiprią propagandą 
prieš TS: “Balsuokite bet už ką, 
tik ne už TS kandidatą”. Kelio
se apylinkėse tai paveikė bal
suotojus. LKDP atrodo per 
daug pasitikėjo statistinių agen
tūrų apklausos duomenimis, 
nes rinkiminis jos vajus buvo 
mažiau energingas. Žinoma, 
politikoje būna netikėtumų.

- Ar prieš savivaldybių rin
kimus irgi buvai kviečiamas tal
kinti?

- Taip, buvau pakviestas 
žodžiu ir raštu. Išbuvau ten sep
tynias savaites.

- Savivaldybių rinkimuose 
balsuotojų skaičius gerokai su
mažėjo. Panašiai būna ir kituose 
kraštuose. Kokia buvo žmonių 
nuotaika šiuose rinkimuose?

- Buvo jaučiamas nuovargis 
dar nuo ankstyvesnių seimo rin
kimų, lyg ir nusivylimas, kad pa
dėtis po seimo rinkimų ir nau
jos vyriausybės sudarymo grei
tai negerėja, vyravo kažkokia 
apatija.

- Kaip vertinami savivaldy
bių rinkimų duomenys?

- Tėvynės sąjunga laimėjo 
daugumą panašiai, kaip ir anks
tyvesniuose savivaldybių rinki
muose, bet partijų skaičius pa
daugėjo - kai kurios dešiniojo 
sparno partijos gavo mažiau at
stovų nei turėjo anksčiau. Iškilo 
sunkumų sudaryti darbingas ko
alicijas.

- Buitinės gyvenimo sąlygos 
Lietuvoje nelengvos, lyginant su 
turimomis Kanadoje, be to, be

veik per 50 metų nutrūkęs santy
kiavimas gyvenančių skirtingose 
Atlanto pusėse išugdė skirtumus 
galvosenose ir pažiūrose.

- Jau anksčiau du kartus 
lankiausi Lietuvoje asmeniniais 
reikalais, buvau susipažinęs su 
gyvenimu Lietuvoje. Mano tal
ka savivaldybių rinkimuose bu
vo taip pat savanoriška visais at
žvilgiais, kaip ir seimo rinki
muose. Tiktai TS šį kartą pa
rūpino butą viešbutyje, neseniai 
pastatytame. Tai labai palengvi
no darbą ir žiemos meto gyve
nimo sąlygas.

Matau skirtumus galvose
noje, pokalbiuose, skirtingus 
požiūrius į ideologinius ir ma
terialinius dalykus, įsigalėjusius 
skirtingus papročius ir stengiuo
si tai suprasti bei susigyventi. 
Kol kas susikirtimų neturėjau. 
Kartais išgirstu, kad lietuviai iš 
Amerikos ar iš Kanados atvyks
ta Lietuvon tik kapitalistinių 
motyvų vedami, nori pasipelny
ti. Sunkiai ten suprantama, kad 
išeivijoje visuomeninė veikla yra 
grynai savanoriškas darbas, ne
atlyginamas.

- Trečia dabartinė kelionė 
jau tarnybinė, susijusi su admi
nistracine seimo sąranga?

- Seimo pirmininkas turi 
tris vicepirmininkus ir seimo 
pirmininko sekretoriatą. Jo tar
nautojai renka ir teikia infor
maciją, palaiko ryšius su žinia- 
sklaida, parlamento atstovais, 
turi kompiuterių skyrių ir pa
tarėjus specialiems reikalams, 
vykdo susirašinėjimus. Seimo 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis pakvietė mane vadovauti 
sekretoriato darbams.

Iš kalbinamojo biografijos
Čia kalbintasis Algimantas 

Eimantas yra gimęs Lietuvoje. 
Iš Vokietijos DP stovyklų 1949 
m. atvyko į Kanadą su tėvais 
Leonardu ir Jadvyga, pasirašiu
siais sutartį metus dirbti tabako 
ūkyje Rodney vietovėje. Po me
tų persikėlė į Londoną, Ont., 
kur tėvas Leonardas Eimantas, 
ilgametis Kėdainių pradžios 
mokyklos mokytojas, negalėda
mas tęsti savo profesijos Ka
nados mokyklose, 30 metų dir
bo lietuviškoje šeštadieninėje 
mokykloje. Dabar ta mokykla 
pavadinta Leonardo Eimanto 
vardu.

Algimantas Kanadoje 1952 
m. baigė gimnazijos XIII klasę 
(Vokietijoje baigė 6 lietuviškos 
gimnazijos klases). Pirmieji ke- 
leri metai ateiviams buvo ne
lengvi, taip pat ir Eimantų šei
mai. Algimantui teko dirbti 
įvairius darbus prieš pradedant 
universiteto studijas ir studijuo
jant. 1958 m. baigė Western 
University Londone, Ont., isto
rijos ir politikos mokslus. Gavęs 
tarnybą veteranų reikalų minis
terijoje, dirbo Londone 27 me
tus. Pagal Kanados valdžios 
struktūrą, norint kilti tarnyboje, 
reikia kilnotis. Taip ir Algiman
tas po ilgesnio laiko Londone, 
dirbo Winnipege, Otavoje ir 
Charlottetown, P.E.I., kur buvo 
perkelta ministerija ir jos cent
rinės įstaigos. Taip palaipsniui 
pasiekė vyresnes administraci
nes pareigas centro įstaigoje. 
Beveik 30 metų dirbo skautuo
se, Winnipege buvo KLB apy
linkės valdybos pirmininkas, 
Lietuvių dienų Winnipege vie
nas iš organizatorių. Dabar yra 
KLB tarybos narys iš Otavos jau 
antrą kadenciją.

Otavoje, Kanados sostinėje, 
buvo svarbu turėti gerus ryšius 
su valdinėmis įstaigomis. Lietu
vių, latvių ir estų bendruomenės 
susijungusios į Baltiečių federa
ciją tai darė per savo ryšininkus. 
Ypač reikšmingi buvo 1973 m. 
pradėti kasmetiniai “Baltiečių 
vakarai” parlamento rūmuose, 
kur atsilankydavo daug parla
mentarų, valdžios pareigūnų. 
Metams bėgant vyresnės kartos 
veikėjams reikėjo jaunesnės 
kartos perimti darbą. A. Ei
mantas buvo vienas iš jų. Lie
tuvos Atgimimo metais jis uo
liai įsijungė į veiklą Lietuvos 
poreikiams remti, skleisti infor
maciją, palaikyti ryšius su spau
da, TV ir radiju, rengti de
monstracijas. Tada Lietuvoje 

Vytautui Landsbergiui vadovau
jant, Kanados žiniasklaida labai
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Žymusis Lietuvos kanklininkas LEONAS PUSKUNIGIS (1910-1994) 
prie savo namelio Skriaudžiuose 1993 m. su šio straipsnio autore

Nuotr. S. Sąjausko

Žuvusieji lieka jauni
Jie ir mirę liudija apie savo tautos žaizdas, padarytas ne 

tik Rytų, bet ir Vakarų grobuonių

ANTANINA GARMUTĖ
Tarp dviejų raudonosios 

okupacijos pragaro ratų į mūsų 
tautos istoriją aštriu pleištu įsi
terpė ir hitlerinė okupacija. 
Vieną vergiją panašiais meto
dais pakeitė kita. Tačiau kiek 
besistengė hitlerininkai įtraukti 
Lietuvos jaunimą į kovas Ry
tuose, suorganizuoti lietuviš
kojo SS kariuomenės bataliono 
jiems nepavyko.

Patyrę Stalingrado kata
strofą, hitlerininkai paskelbė 
mobilizaciją, kuri, pagal tarp
tautinę teisę, okupuotuose kraš
tuose yra uždrausta. Visuomenė 
pasipriešino - okupantų armi- 
jon nestojo. Tuomet buvo ap
kaltintas tautos žiedas - inteli
gentija. Uždarytos visos aukšto
sios mokyklos. Suimti 46 tautie
čiai - profesoriai, mokytojai, 
advokatai, kunigai. Suėmimai 
įvyko 1943 m. kovo 16-17 d.d. 
Tautos įkaitų laukė mirties la
geris Štuthofe, Balio Sruogos ir 
kun. Stasio Ylos įamžintas kny
gose apie “dievų mišką”.

Iš viso būrio Štuthofe kalė
jusiųjų sulaukti tėvynėje Lietu
vos nepriklausomybės stebuklo 
pavyko tik garsiajam kanklinin
kui Leonui Puskunigiui. Grįžęs 
iš Štuthofo, jis buvo paimtas į 
sovietinių okupantų armiją. Vė
liau dirbo mokytoju, treneriu. 
Išugdė pirmąją lietuvę pasaulio 
rekordininkę - ieties metikę Bi
rutę Kalėdienę ir daugelį kitų 
sportininkų.

Gyvenimo saulėlydyje L. 
Puskunigis apsigyveno Prienų 
rajone, Skriaudžiuose, savo tėvo 
kanklininko Prano Puskunigio 
sodyboje. Čia jis rašė atsimini
mus, kūrė dainas kanklėms. 
Įsteigė muziejėlį, kuriame su
rinko visų Štuthofe kalėjusiųjų 
nuotraukas ir biografijas. (Nuo
traukų reprodukcijų autorė - 
Adelė Krutulienė).

Iki pat savo mirties (1994 
m.) Leonas Puskunigis buvo 
žvalus, kultūringas žmogus. Jis 
su džiaugsmu sutiko Lietuvos 
nepriklausomybę, jautriai rea
guodamas į svarbius politinius 
įvykius mūsų krašte. Noriai 
bendraudavo su sau mielais 
žmonėmis, dažnai palydėdamas 
pakeleivingą svečią švelniais lie
tuviškų kanklių garsais ir origi
nalia daina.

Daug medžiagos apie Štut
hofe kalintus tautos įkaitus turi 
sukaupusi ir mokytoja-pensinin- 
kė Bronė Masaitytė (Saulės 55- 
401, 3028 Kaunas). Neblėstan
čioje mokytojos atmintyje gyve
na jos brolio Žygimanto Masai- 
čio likimas.

domėjosi įvykiais Lietuvoje.
Pasibaigus Atgimimo laiko

tarpiui, kaip ir kitose demo
kratinėse valstybėse, Lietuvoje 
formuojasi politinės partijos su 
savo programomis valstybei 
tvarkyti. Kadangi TS atitinka A. 
Eimanto principus, jis dalyvauja 
jos veikloje ne tik šiapus At
lanto, bet ir pačioje Lietuvoje.

ŽYGIMANTAS MASAITIS, 
pedagogas nukankintas Štuthofo 

lageryje 1943 m.

Marijampolės mergaičių gim
nazijos direktorius Žygimantas 
Masaitis gimė 1903 m. Raseinių 
apskrityje. Kauno universitete 
baigė matematikos-fizikos moks
lus. Pakviestas dėstytojauti Vil
niaus universitete, sunkiais oku
pacijos laikais apsisprendė likti 
su Marijampolės jaunimu. Su
imtas ir patekęs j Štuthofą, šia
me mirties lageryje Ž. Masaitis 
tapo vienas pirmųjų Lietuvos 
inteligentų auka. Oficiali, gesta
pininkų nurodyta mirties prie
žastis - “Darmkatarrh” - žarnų 
sloga. Tikrąją tiesą apie brolio 
žūtį sesuo Bronė sužinojo iš gy
vų likusių įkaitų pasakojimų. 
Sergantį mokytoją sanitaras iš
traukė iš lovos, už kojų nuvilko 
į prausyklą ir ten mušė, spardė, 
kol ligonis neteko sąmonės. Mi
rė jis 1943 m. balandžio 18 d.

Po kurio laiko sesuo sulau
kė dviejų siuntinių: grąžinto jos 
siųstojo ir kito - su brolio dra
bužiais. Kišenėje buvo ir trum
pas laiškutis - ataidėjo žodžiai 
tarsi iš anapus... Jie bylojo apie 
negęstančią vilties kibirkštėlę ir 
dvasinius šio žmogaus intere
sus: reikia “matematiškų-fiziš- 
kų” knygų...

Taip žuvo jaunas, talentin
gas Lietuvos mokslininkas-pe- 
dagogas, optimistas, mokėjęs, 
anot Balio Sruogos, nuraminti 
ir paguosti nelaimės draugus.

Ant tėvynės laisvės aukuro 
aukų daug sudėta. Visur. Gim
toje pastogėje. Rytuose. Ir Va
karuose. Žuvusieji amžinai iš
lieka jauni. Šis jausmas nuola
tos lydi Lietuvos mokytoją, va
dovėlių autorę Bronę Masaity- 
tę. Ji vis klausia save, ką dar ga
lėtų padaryti štuthofiečių atmi
nimui? Pastatyti paminklą? Bet 
jėgos jau nebe tos. Amžius gar
bus. Laikai sunkūs. Mokytoja 
džiaugiasi galėdama laiškais su
sisiekti su Čikagoje gyvenančiu 
buvusiu Štuthofo kaliniu inž. Pi
lypu Naručiu. Pasidalina rūpes
čiais, atsiminimais. Gražūs, pras
mingi ir jos gyvenimo knygos 
puslapiai.

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs .ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).
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© LAISVOJE II/raJL
DIABETIKŲ KLUBAS “VILTIS”

Utenos rajone yra maždaug 
pusketvirto šimto cukralige ser
gančių gyventojų. Prieš trejus me
tus jiems buvo įsteigtas diabetikų 
“Vilties” klubas. Jo paslaugomis 
naudojasi tie, kuriem reikia insu
lino įšvirkštimų, tablečių ar spe
cialios dietos.

PALANGOS TILTAS
Naujas Palangos tiltas Balti

jos jūron pirmuosius poilsiautojus 
palydėti nusileidžiančios saulės 
pakvies birželio 4 d. su tradicine 
vasaros sezono atidarymo švente. 
Metalinius griaučius turintis tiltas 
yra pailgintas nuo 340 iki 470 
metrų, praplatintas nuo 6,2 metro 
iki devynių metrų. Pasak akcinės 
bendrovės Palangos komunalinis 
ūkis direktoriaus Viktoro Gečo, 
naujojo tilto gale bus įrengtos dvi 
prieplaukos keleiviniams “Rake
tos” tipo laivams bei sportinėms 
jachtoms. Naujo statinio vertė - 
vienuolika milijonų litų. Dar 
dviejų milijonų litų reikės senojo 
tilto poliams išardyti.

OPERAVO NUPJAUTĄ INKSTĄ
Vilniaus universitetinėje ligo

ninėje Antakalnyje pacientui N. 
buvo atlikta neįprasta inksto ope
racija. Ligonį kamavo dešiniojo 
inksto užakusi kraujagyslė, suke
lianti pavojingai aukštą kraujo 
spaudimą. Paties inksto operacija 
techniškai atrodė neįmanoma. 
Tad buvo ryžtasi jį nupjauti, išim
ti iš paciento kūno ir atlikti atski
rą užšaldyto inksto operaciją. 
Inkstas buvo sutvarkytas per ke
turias valandas ir tada vėl grą
žintas ligoniui, tik šį kartą jį at
šildytą teko įsiūti kiek kitoje vie
toje.

EKOLOGINIS MOKESTIS
Baltic News Sevice (BNS) pra

neša iš Vilniaus Lietuvos pasienio 
rajonuose įvestą ekologinį mokes
tį važiuojantiems iš Lietuvos. 
Dienraščio “Lietuvos aidas” pa
skelbtame BNS pranešime rašo
ma: “Pasienio rajonų savivaldybės 
nuo šių metų pradžios įpareigojo 
konkurso būdu atrinkti įmones, 
kurios iš gyventojų, važiuojančių 
per Lietuvos sieną renka ekologi
nį mokestį. Sunkvežimių vairuo
tojai turi mokėti 30 litų, o auto
busų ir lengvųjų automobilių - po 
10 litų. Nuo šio mokesčio atleisti 
pasienio rajonų gyventojai. Pasva
lio rajone šį mokestį renkančios 
UAB (uždaros akcinės bendrovės 
- V. Kst.) ‘Pasvalio butų ūkis’ vyr. 
buhalterė Palterija Braškienė sa
kė, kad surenkamos lėšos naudo
jamos pasienio postams tvarkyti 
bei kitiems panašiems reikalams”.

PAVOGTA VILNIAUS VĖLIAVA
Vilniaus miesto vėliava, kai

navusi 5.721 litą, buvo pavogta iš 
savivaldybės Didžiosios posėdžių 
salės. Tokia vėliava pernai vasarą 
buvo pavogta nuo koto prie Vil
niaus savivaldybės pastato durų. 
Tada ją sugrąžino Vilnijos gudų

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

jaunimo sąjungos pirm. Valerijus 
Savenkovas, už sugrąžinimą gavęs 
šimto litų išpirką. Jis ir šį kartą 
pasiūlė savo paslaugą už tūkstantį 
JAV dolerių. Tačiau niekas neno
rėjo tikėti, kad Vilniaus vėliava 
yra pavogta, nes ji plevėsavo ant 
stiebo prie savivaldybės pastato 
durų. Tik po trijų dienų buvo pa
stebėta, kad Vilniaus vėliavos ne
bėra Didžiojoje savivaldybės sa
lėje. Ją tada ir be tūkstančio JAV 
dolerių išpirkos sugrąžino Vilni
jos gudų jaunimo sąjungos pirm. 
V. Savenkovas ir sekr. V. Ro- 
maškevičius. Tų gudų jaunuolių 
dabar laukia teismas, o susigrą
žinta pavogtoji Vilniaus vėliava 
dabar laikoma Vilniaus miesto 
burmistro Rolando Pakso kabi
nete.

BIRŽŲ ŽEMĖ RYJA NAMUS
Felikso Grunskio pranešimu 

“Lietuvos ryte”, Naciūnų kaime 
prie Biržų atsivėrusi žemė prarijo 
Jono ir Zetos Rožėnų gyvena
mojo mūrinio namo priebutį su 
langais, durimis ir jame buvusiais 
daiktais. Rožėnų namas yra dvi- 
butis. Pradingusio po žeme prie
bučio pusėje gyveno Rožėnų duk
ra Jolanta Marinskienė su šešia
mečiu Evaldu ir septynmečiu To
mu. Juos aplankęs aštuonerių. 
metų kaimynų sūnus Deimantas 
Jurelevičius, spėjo dar prieš šią 
nelaimę išeiti namo. Motina J. 
Marinskienė savo sūnelius iš 
skęstančio priebučio išsivedė pro 
buto duris ir jo langus. Priebutis 
tada jau buvo dingęs 3-4 metrų il
gio, pločio ir gylio vandens ap
semtoje duobėje. Vėliau duobėn 
buvo įtraukti ir namo pamatai. 
Naciūnų kaimo gyventojų nestebi
na tokios namus ryjančios smeg
duobės. Mat Naciūnai ir jų apy
linkės yra vadinamojoje aktyvaus 
karsto zonoje, o tai reiškia pože
minių vandenų veiklą tirpiose su
pleišėjusiose uolienose. Prie mažes
nių metro ar pusmetrio duobių 
gyventojai jau yra įpratę, o didesnių 
ir gilesnių pasitaiko rečiau.

GRESIA DŽIOVOS EPIDEMIJA
“Lietuvos aido” korespon

dento . Leono Peleckio-Kaktavi- 
čiaus pranešimu, Šiaulių gyven
tojams gresia džiovos epidemija. 
Ji pripažįstama tada, kai 100.000 
gyventojų tenka šimtas, sergančių 
džiova. Tokių ligonių skaičius 
Šiauliuose kasmet pagausėdavo 
dešimtimi, o dabar 100.000 gy
ventojų jau tenka beveik 75 susir
gimai džiova. Šiauliuose yra di
džiausias džiovos proveržis Lietu
vos miestuose. Dėl jo ten lankėsi 
specialistų grupė, atsiųsta Pasau
linės sveikatos organizacijos į 
Baltijos respublikas. Ji gerai įver
tino laboratorijos darbą ir gy
dytojų kvalifikacijas Šiaulių ligo
ninėje, bet buvo nepatenkinta per 
maža vyriausybės pagalba. Mat 
per parą ligonio vaistams gauna
ma tik po tris litus. O vien tik 
lengva forma sergantiems reikėtų 
- 12-16 litų, sunkesne - 60 litų ir 
daugiau. Ftiziatrijos ir pulmono
logijos vyr. gydytoja Vita Globytė 
keturis litus geresniam paciento 
maistui laiko nepakankamais, kai 
papildomo maisto negaunama iš 
namų. Pasak jos, dabar geriau už 
pacientus Šiaulių ligoninėje yra 
maitinami kaliniai Lietuvos kalė
jimuose. Tad nenuostabu, kad 
Šiauliuose labiausiai visoje Lietu
voje plinta džiova. v. Kst.

1995 m. birželio 18 d. Meksikoje, jūros prieplaukoje, tragiškai žuvusio 
dr. EDMUNDO-ARIMANTO ARBO, Arizonos valstybinio universiteto 
neurobiologijos profesoriaus ir Fiziologijos tyrimų laboratorijos 
vedėjo, atminimui memorialinė lenta ARL Neurobiologųos bibliotekoje, 
Arizonos universitete. Projekto autorius - archit. Edm. Arbas

Įvairios žinios
Vilniaus Antakalnio kapinėse 

birželio 18 d. bus pašventintas 
memorialas Meksikos Puerto Pe
nasco jūros prieplaukoje prieš 
dvejus metus tragiškai žuvusio 
mokslininko a.a. dr. Edmundo 
Arimanto Arbo atminimui. Ve
lionis buvo Arizonos universiteto 
profesorius ir fiziologijos tyrimų 
laboratorijos vedėjas.

Šio mokslininko netektį skau
džiai išgyveno ne tik jo tėvai 
archt. Edmundas Arbas ir rašy
toja Alė Rūta bei kiti giminės ir 
tautiečiai, bet ir Amerikos moks
lininkų bendruomenė. Velionis 
mokslo viršūnes pasiekė įgimtais 
gabumais ir rimtomis studijomis. 
Paskaitas aukštosiose mokyklose 
jis skaitė ne vien tik JAV-se, bet 
ir Anglijoje, Vokietijoje, Kanado
je, Japonijoje, Šveicarijoje. Pri
klausė kelioms neuroetologų ir 
biologų organizacijoms, reiškėsi 
profesinėje spaudoje. Nuo pat 
studijų pradžios velionis gilinosi į

LIETUVIAI PASAULYJELili

Advokatas
VIDAS J. AUGAITIS

persikėlė į naują įstaigą
Baulke, Augaitis & Wright 

150 Hurontario Street, P.O. Box 100 
Collingwood, Ontario, L9Y 3Z4

Hamilton, Ont.
A. STULGINSKIO MOKS

LEIVIŲ AT-KŲ KUOPOS Hamil
tone valdybą sudaro: Lukas Gu- 
dinskas - sekr., Domas Gudinskas
- ūkvedys, kandidatas, Vanesa 
Trumpickaitė ir Austė Vaičiūnaitė
- kopirmininkės ir korespondentės, 
Žibutė Vaičiūnienė - globėja.

Mūsų veiklos metai prasidėjo 
1996 m. rugpjūčio 30 d. Tarėmės 
apie kelionę į Prancūziją. Galutinio 
sprendimo nepadarėme, nes per 
mažai žinių turėjome. Pirmininkės 
pristatė metų temą “Pažinti Dievą 
per gamtą”. Kandidatų paruošimas 
egzaminams tęsėsi. Visokių suma
nymų turėjome, kaip paįvairinti 
šiuos metus.

Kandidatai sėkmingai išlaikė 
egzaminus rugsėjo mėn. Egzamina
vo buvusi kuopos koordinatorė E. 
Gudinskienė ir dabartinė koordina
torė D. Trumpickienė. Kuopa svei
kino Austę, Luką ir Vanessą.

Per sekančius susirinkimus iki 
Kalėdų, pradėjome vykdyti suma
nymus. Papuošėm ateitininkų kam
barį rudens tema. Mes taip pat 
pagaminome savo kuopos marški
nėlius. Deja, po skalbimo kai kurie 
truputį susitraukė. Rečiau juos ne
šiojame. Taip pat daug diskutavo
me per susirinkimus. Susipažinome 
su Ateitininkų federacija, žymiais 
ateitininkais, ypatingai Pranu Do
vydaičiu bei saviaukla. Kai kurie 
dalyvavo moksleivių kursuose Wa- 
sagoje. Labai patiko.

Kasmet rengiame rudens baza- 
rą. Visi - sendraugiai, moksleiviai 
ir jaunučiai — pasidalina darbais. 
Yra tikrai smagu, kai visi dirba 
kartu. Visuomenė turėjo progos 
pasidžiaugti. Buvo loterija, šiltas 
maistas, “proto mankšta” (panau
dojome iškabintas mįsles). O vai
kams buvo paruošti žaidimai. Buvo 
T. Apanavičienės stiklo vitražų 
(stained glass) ir figūrų paroda.

Toronto ateitininkai pakvietė 
mūsų kuopą kartu švęsti Kūčias. 
Prisidėjome prie šios šventės suneš
tiniais ir vaidinimėliais. Kartu su 
Vanessa išvertėm vaidinimą “Char
lie Brown’s Christmas” ir pritaikėm 
savo jaunimui. Labai pasisekė. Mū
sų jaunučiai/jauniai taip pat pastatė 
vaidinimą “Rūpintojėlis”. Gražiai 
juos paruošė jų globėja F. Gudins
kienė. Kaip visados šiltai mus pri
ėmė ir vaišino torontiškių kuopa

Laikas greit prabėgo. Pradėjo
me ruoštis savo kuopos jaunučių 
Užgavėnių baliui. Entuziastiškai pra
dėjome kurti popierines kaukes. 
Įvairiai, spalvingai ir juokingai iš
ėjo. Moksleiviai paruošė visiems 
įdomių žaidimų. O jaunučiai visus 
gardžiai vaišino. Buvo daug links
mumo ir juoko. Po savaitės dalyva
vome parapijos surengtame blynų 
pobūvyje.

Gavėnios metu papuošėm sie
nas religiniais motyvais. Tema: sa
viaukla Gavėnios metu. Stengėmės 
per šj laikotarpj gerų darbų atlikti 
savo apylinkėse bei mokyklose. Pa
aukojome “women’s shelter” reika
lingų drabužių, daiktų. Per šj laiko
tarpį susipažinome su antra paskai

tininke Indre Čuplinskaite (pirma 
buvo p. Liaukienė, kuri anksčiau 
mums paaiškino apie 2000 m. sukak
tį). Diskutavome, kaip saviaukla 
paveikia kasdieninį gyvenimą ir ana
lizavome, kaip praleidžiame savo 
laiką. Sužinojome, kad labai mažai 
laiko paskiriame maldai. Artėjant 
šventėms, budėjome šventovėje, ruo- 
šėm vienas kitam dovanėles. Didįjį 
Šeštadienį pradėjome švęsti Vely
kas pas Marių ir Felę Gudinskus.

Veiklos metų pabaiga artėjo. 
Mudvi su Vanessa pasirinkome skai
tyti per atskiras Mišias. Ne visi suti
ko skaityti šiais metais. Nebuvo 
mums lengva.

Iškylavome slidinėdami kalnuo
se (kai kuriems buvo pirmas kar
tas), su rogėm pasivažinėjome, ma
tėme filmą “The Saint”, kartu su 
jaunučiais keliavome per Dundas, 
Ont. “Spencer Falls hiking trails”, 
nuvažiavome į observatoriją žvaigž
džių pažiūrėti. Deja, buvo per 
šviesu ir nepasisekė. Žadam nuke
liauti į Niagaros peteliškių muziejų 
birželio mėn.

Atšventėm savo šventę balan
džio 27, su Mišiom. Norime pa
reikšti didelį ačiū Domui už ska
nius užkandžius, kuriuos jis parūpi
no susirinkimo metu. Dauguma 
mūsų ruošiamės vasarą stovyklauti 
Neringoje. Linksmų atostogų linki
me visiems! Labai norėtume su ki
tom kuopom susirašinėti. Netrukus 
turėsime “E-mail” adresą. Pasima
tysime Wasagoje r&denj per kursus. 
Visa atnaujinti Kristuje,

Austė Vaičiūnaitė
A. a. JUSTO KRIAUČIŪNO 

atminimui "Vaiko tėviškės namams" 
aukojo: $25 - P. Styra; $20 - M. 
Vaitonienė, G. B. Trinka.

A. a. JUSTO KRIAUČIŪNO, 
savo žento, atminimui Sofija Rakš- 
tienė "Vaiko tėviškes namams" au
kojo $200.

A. a. JUSTINO KRIAUČIŪ
NO atminimui, užjaučiant gimines 
ir artimuosius, “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $50 - O. B. Ste
ponavičiai; $30 - J. L. Koperskiai; 
$25 - B. B. Venslovai; $20 - N. S. 
Aleksai, E. Bajoraitienė, E. K. Gu- 
dinskai, L. Stukienė; $15 - F. Vens- 
kevičienė; $10 - G. Agurkienė, E. 
V. Bilevičiai, S. K. Karaškai, A. 
Mačiulaitienė. Aukos siuntiniams 
siųsti: $100 - D. M. Jonikai; $20 - 
Z. Orvidienė. Už visas aukas nuo
širdžiai dėkoja PLV komitetas.

klausimus, kaip nervų sistemos 
kontroliuoja gyvūnų elgesį ir kaip 
išsivysto nervų grandinės, suke
liančios skirtingus pasireiškimus, 
tyrinėjo, kaip veikia vabzdžių kva
po reguliuojamosios nervų sistemos.

Vytautas Landsbergis iš 
Bonnos iškeliavo namo nusivy
lęs - taip parašė “Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” 1997 m. 
balandžio 18 d. laidoje, išspaus
dinęs ir Landsbergio nuotrauką. 
Pastarasis lankęsis Vokietijoje 
ieškodamas paramos, Lietuvai 
siekiant įstojimo į ŠAS-gą (NA
TO). Jis buvęs Vokietijos par
lamento pirmininkės Suessmuth 
svečias. Susidaręs įspūdis, kad ir 
Vokietija, kaip ir kitos didesnės 
Europos valstybės, tebesanti ru
sų propagandos įtakoje. Tuo 
tarpu Landsbergis JAV-bėse, 
pasimatydamas su vicepreziden
tu A. Gore ir valstybės sekreto
re M. Albright, patyręs visai ki
tokias nuotaikas.

Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos atsakingoji sekretorė 
Danutė Bakanienė išsiuntinėjo 
spaudai A. Gliažaičio straipsnį, 
kuriame autorius kelia klausi
mą, “ar Rusijos ir NATO sutar
tis ištaisys praeities klaidas?” 
Pabrėžiama, kad Rusija niekada 
nesilaikanti sutarčių, kad tebėra 
užėmusi Lietuvos respublikos 
ambasados pastatus Prancūzijo
je ir Italijoje, vengia atlyginti 
okupacijos metu padarytą Lie
tuvai žalą, bando ignoruoti 1991 
m. Lietuvos-Rusijos sutartį. Grės
mė nėra praėjusi. Inf.

Winnipeg, Man.
ŠV. KAZIMIERO PARAPI

JOS ĮSTEIGIMO 40 metų sukak
ties minėjimas įvyks sekmadienį, 
birželio 29. Klebonas prel. J. Berta- 
šius ir parapijos komitetas kruopš
čiai ruošiasi šiai didelei mūsų para
pijos šventei. Minėjime sutiko daly
vauti Winnipego arkivyskupas Leo
nard J. Wall. Rengėjai kviečia visus 
Winnipego ir apylinkių bei kitose 
Kanados ir JAV vietovėse gyvenan
čius lietuvius gausiai minėjime da
lyvauti, ypač anksčiau gyvenusius 
Winnipege. Dėl informacijos kreip
tis: Rt. Rev. Msgr. J. Bertašius 
P.H., 432 Elgin Ave., Winnipeg, 
MB R3A 0K7. Tel. 204 943-8925, 
faksas 204 942-0619. EKK

Tel. 705 445-4930 Fax: 705 445-1871

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIOKŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE: 
« ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
Si HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Hamiltono ateitininkijos jaunučiai ir moksleiviai su dvasios vadovu po 
metinės šventės 1997 m. balandžio 27 d. Iš kairės pirmoj eilėj - V. 
Gudinskas, P. Vaičiūnas, V. Trumpickaitė, A. Vaičiūnaitė; antroj eilėj - 
J. Trumpickas, S. Trumpickas; trečioj eilėj - dvasios vadovas AV 
parapijos klebonas kun. J. Liauba, OFM, D. Gudinskas, L. Gudinskas

JA Valstybės
Tautos fondo XXIII-sis meti

nis suvažiavimas įvyko Niujorke 
gegužės pradžioje. Ši finansinė iš
eivijos lietuvių institucija, ilgus 
metus rėmė VLIKo vykdomą Lie
tuvos išlaisvinimo veiklą, jo atsto
vų septyniomis kalbomis leidžia
mus ELTOS biuletenius, radijo 
laidas Lietuvai iš Madrido, Ro
mos, Vatikano ir net Manilos. Ji 
taipgi finansuodavo tarptautines 
konferencijas Lietuvos išlaisvini
mo klausimais. Šiuo metu Tautos 
fondo ižde yra beveik pustrečio 
milijono dolerių. Dabar finansi
nės paramos buvo paskirta Lietu
vos diplomatinėms atstovybėms 
Vašingtone ir Niujorke, Vilniaus 
universitetui, lietuviško švietimo 
reikalams Pietryčių Lietuvoje ir 
Karaliaučiaus krašte.

Niujorke surengtame suva
žiavime atsistatydino ilgametis 
Tautos fondo valdybos, o pasta
raisiais metais ir jos tarybos pirm. 
Juozas Giedraitis. Valdybos pir
mininku buvo išrinktas šias parei
gas tik laikinai ėjęs Jonas Vilga- 
lys, o tarybos pirmininku - Algis 
Vedeckas. Tautos fondas Lietu
vos išlaisvinimo reikalams yra iš
leidęs apie porą milijonų išeivijos 
lietuvių suaukotų dolerių. Mažes
niu mastu aukos plaukia ir dabar, 
nors Lietuva jau yra atgavusi ne
priklausomybę. Fondo likvidavi
mas vis dar atidėliojamas turbūt 
dėl ten vis dar matomos finansi
nės netvarkos.

Arkivyskupas Paulius Mar
cinkus, ilgus metus dirbęs Vati
kano banke ir Šv. Tėvo apsaugai 
skirtu palydovu oficialiose kelio
nėse užsienyje, jau sulaukė kuni
gystės auksinės sukakties. Jis yra 
augęs Šv. Antano parapijoje, bai
gęs Čikagos arkivyskupijos St. 
Mary of the Lake kunigų semi
nariją. Sukaktuvininkas kunigys
tės penkiasdešimtmetį gegužės 3 
d. paminėjo Mišiomis savo jau
nystės dienų Šv. Antano parapijos 
šventovėje.
Australija

XX-sias Lietuvių dienas Aus
tralijoje 1998 m. pabaigoje su
rengs ALB Geelongo (Džylongo) 
apylinkės valdyba. Rengėjų komi
tetą jau sudarė: pirm. Kajetonas 
Starinskas, Irta Valodkienė - rek
lama ir ryšiai su ALB krašto val
dyba, Genė Valaitienė - ALB 
krašto tarybos maitinimas, Gintas 
Kolakauskas - apgyvendinimas, 
ižd. Liudas Bungarda, jo pava
duotojas Stasys Valaitis, protoko
lų sekr. Jovita Starinskienė, jos 
pavaduotojas Vytautas Bindokas, 
Ted Reilly - meno paroda, Gra
žina Pranauskienė - chorų kon
certas, Regina Saldukienė - šokių 
vakaras, Stasė Lipšienė - narė, 
Lietuvių dienų rengėjų komiteto 
narys taipgi yra ir Stasys Šlutas, 
ALB Geelongo apylinkės valdy
bos pirmininkas.

ALB Hobarto apylinkė Tas- 
manijoje neteko kovo 20 d. vėžiu 
mirusio ilgamečio pirm. Alek
sandro Kantvilo, kuris su kitais 
įkaitais vokiečių buvo uždarytas 
Štuthofo koncentracijos stovykloj 
dėl atsisakymo sudaryti vokie
čiams lietuvių karių SS dalinį. So
vietai jį išlaisvino karo pabaigoje, 
bet sužadėtinė Nina tada jo laukė

Vokietijoje. Pas ją jis pabėgo tik 
po kelių nesėkmingų bandymų, 
išvengęs jam sovietų planuotos 
kelionės Sibiran. Aleksandras ir 
Nina Kantvilai, sukūrę lietuvišką 
šeimos židinį, emigravo Australi
jon. Velionies palaikai, po Mišių 
palydėti krematoriuman, matyt, 
dabar laukia kelionės į Lietuvą 
pelenų pavidalu.

Gavėnios rekolekcijas Aus
tralijos lietuviams vedė prieš Ve
lykas juos aplankęs kun. Vaclovas 
Aliulis, Romos marijonų kongre
gacijos vicegenerolas. Jis buvo 
įgaliotas rinkti aukas Marijam
polėje atgaivintai marijonų gim
nazijai. Nualinto jos pastato kapi
taliniam remontui reikia beveik 
pusės milijono litų.

Argentina
Aušros Vartų lietuvių parapi

ja Buenos Aires Avellanedoje 
šiemet lietuviškai atšventė Vely
kas. Iškilmė buvo pradėta proce
sija vidinėje šventovės dalyje 
ankstyvą Prisikėlimo rytą. Švč. 
Sakramentą procesijoje nešė jai 
vadovavęs kun. Antanas Lubic- 
kas, velykinę giesmę “Linksma 
diena” giedant Šv. Cecilijos cho
rui, kurį atnaujino iš Lietuvos at
vykęs muz. Enrikas Urbonas. 
Procesija baigta iškilmingu daly
vių palaiminimu. Prisikėlimo Mi
šias atnašavo klebonas kun. Au
gustinas Steigvilas, MIC. Po jų 
daugelis dalyvių susirinko parapi
jos svetainėje velykinėms vaišėms. 
Susirinkusieji gimtadienio proga 
sugiedojo “ilgiausių metų” SLA 
ir ALOS tarybos pirm. A. Vezbic- 
kui. Velykinėse vaišėse dalyvavo 
ir Lietuvos garbės konsulas inž. 
Algimantas Rastauskas.

Gudija
Fotomenininkas Vytautas Yle- 

vičius lietuviškojoje Pelesos mo
kykloje surengė savo nuotraukų 
parodą “Senosios Lietuvos ta
kais”. Joje yra nemažai lietuviš
kųjų Gudijos kaimų ir jų gyven
tojų vaizdų.

Lietuviškoji Pelesos mokykla 
turi net šešis jaunųjų veikėjų bū
relius su energingais vadovais. 
Jauniesiems literatams vadovauja 
S. Jurevičius, bibliotekininkams - 
L. Saudargienė, kirpėjams - D. 
Laudanskienė, gudų kalbos - V. 
Tevel, šokių - P. Liaudanskas, 
knygnešių - J. Dainienė. Mokyk
loje yra ir turtingas etnografinis 
muziejus kuriame organizuojami 
susitikimai su svečiais, skaitovų 
konkursai. v

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT Tf \ D LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/rVri KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 1.75% Asmenines nuo............. 6.25%
santaupas...................................2.25% nekiln. turto 1 m............ 5.40%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius...................... 2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.00% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius.....................4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................5.00% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.....................5.50% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)...................................... 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind..........................................3.25% sumos draudimu
2 m. ind.........................................4.00%
3 m. ind.........................................4.50%
4 m. ind......................................... 5.00%
5 m. ind......................................... 5.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ



Prošvaisčių belaukiant
Nauji Vlado Jakubėno kūrybos leidiniai Lietuvoje
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□ KULTURlnlEJE VEIKLOJE
Prošvaiste, kometa ar pana

šiu reiškiniu tenka pavadinti 
mūsų draugijos leidybinį darbą 
1997 m. Pagaliau išleidome dar 
1995 m. parengtą spaudai rinki
nį - Vlado Jakubėno originalias 
chorines dainas, kurias iš kom
pozitoriaus rankraščių parengė, 
redagavo ir atliko korektūrą 
prof. Povilas Gilys, Lietuvos 
muzikos akademijos choro ka
tedros vedėjas.

Minėtini ir dar 4 leidiniai: 
kamerinė-instrumentinė Vlado 
Jakubėno muzika - dvi rapsodi
jos fortepijonui, du šokiai iš ba
leto “Vaivos juosta”, serenada 
violončelei ir fortepijonui bei 
melodija-legenda smuikui ir for
tepijonui.

Šių leidinių nebūtų buvę, 
jeigu likimas nebūtų suvedęs 
prieškarinio muzikinės literatū
ros leidėjo kauniečio Jono Pet
ronio su kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno draugija Vilniuje. 
Bendradarbiaudami 1995-1997 
m. mindėme slenksčius Kultū
ros ministerijoje, bet buvom su
prasti tik 1997 m., kai į vicemi- 
nisterio vietą atėjo kompozito
rius Faustas Latėnas. Tik jo dė
ka gavome lėšų Vlado Jakubė
no minėtiems kūriniams išleisti. 
Esame labai dėkingi naujajam 
kultūros viceministeriui kompo
zitoriui F. Latėnui, nes jei toje
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Kamerinės muzikos vakaras
Birželio 8, sekmadienį, 6 v. 

vak., Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje rengiamas kameri
nės muzikos vakaras. Jame pro
gramą atliks mūsų tautiečiai 
Vilniaus muzikos akademijos 
auklėtiniai, taip pat gyvenantys 
Toronte ir Kanadoje gimę lie
tuviai.

Koncerto programą sudarys 
Vakarų Europos klasikų J. S. 
Bach’o, G. Taure, R. Schu- 
mann’o, F. Chopin’o, Saint- 
Saens’o ir kt. kūriniai fortepi
jonui, fortepijonui ir smuikui, 
taip pat skambės klasikų ir šiuo
laikinių kompozitorių dainos.

Šią programą atlieka Vil
niaus muzikos akademijos auk
lėtinės pianistės Ilona Dama- 
šiūtė-Beresnevičienė, Edita Mor
kūnienė, Vilija Valiuškienė, so
listės Linda Marcinkutė, Adria
na Karkaitė. Turėsime progos 
pasiklausyti ir nemažą kon
certinę patirtį turinčios smuiki
ninkės Audros Šarpytės-Šivic- 
kienės, atliekamų Bach’o, 
Saint-Saens’o kūrinių.

Be instrumentinės muzikos, 
koncerte galėsime pasiklausyti

Ačiū tau
Užauga vaikai, 
Išsisklaido, 
Palieka 
Rūbeliai maži, 
O laikas. 
Prabėgantis veidu, 
Neliečia tavęs - 
Tu tokia man graži.

O rūpesčių 
Gilios raukšlelės, 
Sruogelė balta 
Smilkiniuos - 
Tai mūsų 
Gyvenimų kelias 
Ir meilė, 
Lydėjusi juos.

Tu tokia man graži - 
Pro pavargusį vėją, 
Pro saulę, 
Pro rūką šypsais. 
Ačiū tau, kad esi, 
Laiksi mūs išlydėjus, 
Vis vadindama: 
"Mano vaikai... ” 

Valerija Vilčinskienė, Lietuva

ministerijoje būtų likęs senasis 
pareigūnas (iki šiol guli neišleis
ta monografija apie Vladą Ja- 
kubėną), šių leidinių nebūtume 
atspausdinę.

Neeilinę minėtų instrumen
tinės muzikos leidybos istoriją 
yra išgyvenęs J. Petronis. Jis ne
suspėjo jų išleisti iki 1944 metų. 
1944 m. birželio 20 d., gavęs au
toriaus Vlado Jakubėno parašą, 
išskubėjo į Leipcigo spaustuvę 
“Oscar Brandstetter”, kur spaus
dino lietuvių kompozitorių kū
rybą. Grįžęs po dviejų savaičių į 
ištuštėjusį Kauną karo metu pra
rado viską, o Vladas Jakubėnas, 
palikdamas Lietuvą, suspėjo iš
sivežti savo kūrinių korektūros 
egzempliorius. Taip ir išliko jo 
kūryba, kurią Jonas Petronis įsi
pareigojo išleisti dabar, būda
mas 86 m. amžiaus. Ir išleido. 
Toks kauniečio leidėjo patrio
tizmas neturi sau lygių muziki
nės lietuvių literatūros leidybos 
istorijoje.

Būtų gražu, jei lietuvių išei
vija susidomėtų šiai leidiniais ir 
padėtų juos išplatinti. Tik tada 
galėsime išleisti dar rankraš
čiuose likusius Vlado Jakubėno 
kūrinius. (Prisikėlimo kantatą, 
solo dainas su simfoniniu or
kestru ir kitus). Trys V. Jakubė
no simfonijos (smulkiai išrašy
tos autoriaus partitūros) taip 
pat yra tvarkytinos, nes atlikė
jams įpiršti senų rankraščių ko
pijas neįmanoma. Taigi darbų 
liko dar daug ir nesvarbu, kad 
kompozitoriaus sukaktys jau 
praėjo, bet jo kūrybinio paliki
mo tvarkymo darbai dar tik įpu
sėjo. Apmaudu, kad tik pro
švaisčių ir “kometų” finansavi
me sulaukus, galima tuos dar
bus atlikti. Ir vienas Dievas teži
no, kad sulauksime sekančios 
prošvaistės.

Irena Skomskienė, 
kompozitoriaus V. Jakubėno dr-jos 

Lietuvoje skyriaus reikalų vedėja, 
einanti pirmininkės pareigas

ir kurinių balsui. Beje, abi kon
certo dalyvės dainininkės - tik
rosios kanadietės.

Lindą Marcinkutę daug kas 
prisimena kaip akompaniatorę 
ir dirigentę, gal rečiau yra gir
dėję dainuojančią. Ši Toronto 
universitete bakalauro laipsnį 
gavusi muzikė universali: diri
gentė, akompaniatorę, solistė. 
Šiame koncerte L. Marcinkutė 
padainuos A. Caldoro ir kt. 
kompozitorių dainų.

Pastaraisiais metais vis daž
niau girdime jaunos dainininkės 
Adrianos Karkaitės balsą dai
nuojant solo ar duete. Adrianai 
sekėsi derinti studijas Toronto 
universitete ir muzikos konser
vatorijoje. Groja pianinu, gita
ra, tačiau, atrodo, pirmenybę 
teikia dainavimui.

Atlikėjai už koncertą su
rinktas lėšas skiria labdarai - 
Lietuvos našlaičių šalpai ir To
ronto Prisikėlimo šventovės 
perkėlimo vajui. Veiks nuotrau
kų apie Lietuvos našlaičių šalpą 
paroda. Šeimininkės pavaišins 
pyragais ir kava.

Kristina Saulaitė

Dar kalbėk...
Dar kalbėk, - 
Šuliniai neišseko, 
Gelsta pienėm 
Pavasarių pievos, 
Supa vėjai 
Vaikystę prie tako, 
Kur sudžiautos 
Išėjusios dienos...

Dar kalbėk,- 
Atskubėję per kalvą 
Prie ugnelės 
Vaikai susirinks, 
Glostys Tavo 
Pavargusią galvą, 
Šypsena, gerumu 
Apdalins.

Dar kalbėk,- 
Kol saulelė raudona 
Pušynų viršūnėm 
Prabėgs...
Ant stalo - 
Garuojanti duona... 
Dar kalbėk...
Šitaip nieks nekalbės...

Du kompozitoriai, sukūrę daug vertingų kūrinių išeivijoje - VLADAS JAKUBĖNAS ir JERONIMAS 
KAČINSKAS Nuotr. Vyt. Maželio

Skleidė Lietuvą savo kūryba
Prisimenant aktorių, kūrėją ir ansamblių vadovą GASPARĄ VELIČKĄ, 

gimusį prieš 90 metų mirusį prieš 35 metus

ANDRIUS MIRONAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Vėl kraustomos

1946 m. lapkričio mėnesio 
antroje pusėje Wiesbadeno sto
vyklą turėjome palikti, nes ka
reivines perėmė okupacinė 
amerikiečių kariuomenė. Visi 
ansamblio nariai turėjome daly
vauti diskusijose kur geriau išsi
kelti gyventi - į Kaselio stovyk
lą, kurion perkėlė daugumą sto
vyklos gyventojų, ar pasirinkti 
Seligenstadto (netoli Wuerz- 
burgo) stovyklą. Buvo dar vie
nas pasiūlymas - apsigyventi 
kažkokioje pilyje, bet jis buvo 
atmestas. Gasparas patarė ir ga
lutinai buvo nutarta išsikelti į 
Seligenstadto stovyklą, nes ten 
mūsų norėjo ir laukė.

Wiesbadeno stovykloje iš
gyventa vaisingiausieji ansamb
lio metai. Gasparas dažnai nos
talgiškai prisimindavo savo tė
viškės prie Veliuonos vaizdus, 
ypač Nemuno ir jo intakų pa
krantes. Jis pasinerdavo į atsi
minimų srautą, pasakodamas 
apie kaimo papročius, žmones, 
o ir mes prisimindavome palik
tą tėvynę.

Patarimai vaidintojams
Režisuodamas Gasparas 

duodavo labai daug žinių ir bū
dų vaidmenims atlikti. Kaimo 
muzikanto Minkaus vaidmeniui 
jis parinko Viktorą Petrikonį, 
lengvo būdo ir visada linksmą 
juokaujantį vyruką. Matydavo
me kaip Gasparas kūrė su juo 
senuko juokdario vaidmenį. 
Taiklaus humoro žodžiai, kaip 
pvz. “lendrinka”, grakščiai mer
gaitei apibūdinti, arba senuko 
prisipažinimas, kodėl neturi 
žmonos, atsakant, kad jam “jau 
nieko”, sukeldavo žiūrovų juo
ką. Visus šiuos “perliukus” 
Gasparas ėmė iš gyvųjų tėviškės 
žmonių.

Pamatęs Jurgį apkabinant 
merginą, Minkus pastebi: “E tu, 
mergolaiža... Kam glamžai mer
gaitę? Ar nematai, kad ji ir taip 
lyg žaibo apgadinta?” Jurgiui 
pasakius, jog jį perpučia kaž
koks skersvėjis pamačius gražią 
merginą, Minkus atsako: “Sakai 
perpučia. Bet nė viena nesupa- 
raližuoja?” Ir kitiems persona
žams Gasparas panaudojo įdo
mių liaudies posakių.

Toronto Maironio mokyklos kanklininkės, atlikusios meninę programą 1997.V.10 “Vilniaus” rūmuose 
surengtame Motinos dienos minėjime. Programą paruošė Ž. JANELIŪNIENĖ ir J. ADAMONYTĖ

Nuotr. G. Paulionienės

Narių portretai
Laisvalaikiu pradėjau piešti 

vyrų ir kai kurių merginų port
retus pieštuku. Gasparas pats 
paprašė ir jį nupiešti. Pasižiūrė
damas dar į nevisai baigtą pieši
nį, jis man nurodydavo savo 
veido bruožų ypatumus. Kai pa
gal jo nurodymus tas vietas pa
taisiau, jo portretas buvo visiš
kai panašus į Gasparą. Vėliau, 
dar Vokietijoje ir atsiradęs 
Amerikoje, kai kada naudojau 
Gasparo portretą rašydamas 
spaudoje apie jį arba ir apie 
Lietuvos tautinį ansamblį.

Seligenstadto stovykloje gy
venant ir kuriantis pačių an
sambliečių pastatytame faneri
niame barake, repeticijų salėje 
(kitame pastate) buvau iškabi
nęs sienoje portretus visų mano 
pieštų ansambliečių, kurie man 
pozavo. Tiktai tautinių šokių 
vadovė Albertina Ličkūnaitė 
nesutiko pozuoti, o davė savo 
nuotrauką.

Plačios gastrolės
Abu Gasparo veikalai (“At

sisveikinimas” ir “Nemunas žy
di”) buvo parodyti visose Vo
kietijos okupacinėse zonose ne 
tiktai lietuviams, bet ir labai 
dažnai amerikiečių kariams, 
kiek rečiau vokiečiams. Ypač 
amerikiečiai kariniai viršininkai 
vertino mūsų ansamblio pasiro
dymus ir atsiųsdavo padėkos 
laiškus.

Teko pasirodyti ir lenkų 
stovykloje, kur pradžioje jos gy
ventojai boikotavo, bet kai 
spektaklis vis dėlto buvo leistas 
rodyti, tai nuostabai ir pagy
roms nebuvo galo. Anglų zono
je mūsų ansamblis gastroliavo 
beveik du mėnesius be pertrau
kos ir turėjo grįžti į Wiesbade- 
ną, kurio stovykla buvo perkelta 
į Kaselį. Tuo būdu išvengėm so
vietų kėsinimosi per anglų zo
nos policiją suimti mūsų an
samblį, nes mes esą “Nemunas 
žydi” veikale skleidžiame įžei
džiančius pramanytus dalykus.

Administratoriaus pareigose
Persikėlus į Seligenstadto 

stovyklą, netrukus administra
torius Kęstutis Miklaševičius 
panoro persikelti į Hanau sto
vyklą. Gasparas paskyrė mane 
jo vieton, nes buvau sėkmingai 

atlikęs išvykusio administrato
riaus tvarkytą dokumentų revi
ziją drauge su Kaziu Stašaičiu ir 
Jonu Pentausku. Mane užgulė 
sunkus darbas - reikėjo tvarkyti 
ansamblio išvykas, koncertų ir 
spektaklių administracinę dalį 
šalia dainavimo chore. Be to, 
Gasparas dar paskyrė man Pet
ro vaidmenį jo jau trečiajame ir 
paskutiniame veikale “Žmonės 
prie vieškelio”. Šis veikalas pra
ėjo labai sėkmingai du kartus 
Seligenstadto stovyklos gyven
tojams ir vieną kartą Schwein- 
furto stovyklos gyventojams.

Gasparas greit pripažino, 
kad gerai sutvarkau keliones 
traukiniais, visada išgaudamas 
ansambliui atskirus vagonus su 
privilegija neleisti vagonan pa
šalinių asmenų. Ne kartą jis 
man padėkodavo po išvykų už 
malonią kelionę. Kai kas ėmė 
įtarinėti, jog naudoju ansamb
liečių cigaretes kyšiams ir taip 
išgaunu iš geležinkelio pareigū
nų atskirus vagonus. Pasijutau 
labai įžeistas, ypač kai buvo pa
skirta revizijos komisija.

Tuo metu iš Kaselio gavau 
kvietimą dalyvauti sporto varžy
bų bokso teisėjų ringe, todėl 
tuoj sutikau ir išvykau, Po trijų 
dienų grįžęs sužinojau, jog revi
zija, žinoma, nieko blogo nera
do. Trijų asmenų komisija ma
ne prašė grįžti į administrato
riaus pareigas. Gasparas pasa
kojo, jog išvykoje į Wildflecken 
stovyklą, vadovaujant vienam 
stovyklos gyventojui, ansamblie
čiai keliavo vagone su pašali
niais vokiečiais. Taigi tęsiau to
liau ansamblio administravimą 
iki jo veiklos pabaigos.

(Bus daugiau)

LA Atsiųsta paminėti
POEMA APIE STALINĄ Juo

zas Grušys-Žilvinis, oponentas Sa
lomėjai Nėriai, 48 psl. ir viršeliai. 
Red. R. Keturakis. Išleido “Kar
das” Vilniuje 1997 m. Leidinio nr. 
17. Tiražas 600 egz. Kaina sutartinė.

SALEZIEČIŲ ŽINIOS, nr. 4 
(86) trimėnesinis spalvotas salezie
čių veiklos leidinys su 1997 metų 
kalendoriumi, 36 psl. ir viršeliai. 
Red. kun. Pr. Gavėnas, Jurgiškių 4, 
4580 Alytus, tel. 27-555; spausdino 
AB “Aušra” Kaune. Tiražas 3000 egz.

ŠTAI JI, TAI MANO TĖVY
NĖ, BRANGIOJI LIETUVA, Lietu
vos respublikos Protėvių-atgimimo 
partijos rinkiminė programa, 60 
psl. ir viršeliai su Vytauto Didžiojo 
laikų Lietuvos žemėlapiu; leidėjas 
J. Ramanauskas, spausdino “Raidės” 
spaustuvė Kaune. Tiražas 2500 egz. 
Kaina nepažymėta.

Elenos Jonaitienės autobio
grafinį romaną “Elena’s Story” 
anglų kalba Australijos Sidnyje 
žada išleisti australų leidykla 
“Text”. Autorė buvo numačiusi 
kitokį pavadinimą - “People 
Without Permanent Address”.

Jautrų nekrologą Broniui 
Railai, mirusiam balandžio 13 d. 
Los Angeles mieste, “Lietuvos ai
do” balandžio penkioliktosios lai
doje paskelbė Kazys Saja, pasirin
kęs skaitytojo dėmesį patraukian
čią antraštę “60 metų Lietuvoj be 
Lietuvos”. Mat velionis iš Lietu
vos buvo išvykęs jau 1937 m., bet 
širdimi liko Lietuvoj “Amerikos 
balso” ir “Laisvės” radijo laido
mis. Liko ir dabar jau ten išleis
tomis savo knygomis “Kodėl ant
raip”, “Kitokios Lietuvos ilgesys”, 
“Kuo alsavom”, “Rašalo ašaros”, 
“Nuo vakarykštės iki rytdienos”, 
“Liudytojo poringės”. Lietuvai 
yra skirti ir K. Sajai tarti velionies 
žodžiai: “Prieš karą mes, rodos, 
turėjom net ketverius rūmus. Aš 
kėliau balsą, kad būtų įsteigti dar 
vieni - Kultūros rūmai, patys 
svarbiausi tautos dvasiai ugdyti. 
Atėjo bolševikai - milijonus kai
navę ginklai, materialinės verty
bės ir nuosavybės dingo per kele
tą mėnesių, o tautos dvasia, at
kaklumas, garbės pajautimas ne
buvo sunaikintas ir per kelias de
šimtis metų”.

Dail. Jurgio Mikševičiaus 
tapybos darbų parodą, trukusią 
visą balandžio mėnesį, savo ga
lerijoje surengė tarptautinis Sid
nio orauostis Australijoje. Su šiuo 
mums negirdėtu ir net į mūsiškes 
enciklopedijas nei Bostone, nei 
Vilniuje nepatekusiu dailininku 
Sidnyje leidžiamos “Mūsų pasto
gės” skaitytojus supažindina dr. 
Genovaitė Kazokienė. Iš jos su
žinome, kad dail. J. Mikševičius 
yra kubistas. Jam įtakos turėjo Pablo 
Picasso (1881-1973) ir Georges 
Braque (1882-1963). Esą jis, dar 
būdamas jaunuolis, po II D. karo 
išlipęs iš laivo Australijoje su ki
tais naujaisiais ateiviais, už pir
mąsias užsidirbtas lėšas nusipirko 
brangių aliejinių dažų įkūnyti sa
vo vizijoms. Deja, iš dr. G. Ka- 
zokienės nesužinome, nei kur ir 
kada jis gimė, nei kur mokėsi. Ji 
betgi primena, kad kubisto dail. J. 
Mikševičiaus tapybos darbų paro
dą Sidnio orauostyje atidarė Aus
tralijos NSW teritorijos guberna
torius Gordon Samuels.

J. Mikševičiaus apžvalginę 
parodą dr. G. Kazokienė suskirs
to į tris dalis. Didžiąją pirmąją 
dalį sudaro jaunystės dienų kūri
niai, antrąją - vidinio laikotarpio, 
paveikti jo apsilankymo Indijoje, 
trečiąją - sudėtinio ir jau pas
kutinio laikotarpio su juose jau
čiama metafizinės pasaulėjautos 
įtaka. Dr. G. Kazokienė, aptarda
ma jo kūrybą, rašo: “Apžvalginėje 
J. Mikševičiaus parodoje mes ma
tome daug portretų, atliktų kubis- 
tiniame stiliuje, o taip pat ir gam
tovaizdžių bei natiurmortų. Bet jo 
darbai, priešingai Picasso ir Bra
que yra spalvingi ir dalo paveikslo 
paviršių palyginti didelėmis plokš
tumomis, kurios nutapytos lygiai, 
stipriomis spalvomis. Bendras 
įspūdis ramus ir statiškas, kai kur 
net lyriškas...” J. Mikševičius 
1956 m. yra įsteigęs baltiečių dai
lininkų grupę “Six Directions”, 
turėjusią po du kiekvienos tauty
bės dailininkus. Lietuviams atsto
vavo pats Jurgis Mikševičius ir 
dabar jau miręs žymusis grafikas 
Henrikas Šalkauskas.

Lietuvos mokslo taryba savo 
pranešime “Lietuvos ryto” kovo 
28 d. laidoje rašo: “Kviečiame pa
teikti darbus daktaro Valdo V. 
Adamkaus kasmetinei premijai 
gauti. Ši premija įsteigta 1992 m. 
aplinkos apsaugai Lietuvoje ska
tinti ir skiriama už svarbius teori
nius bei praktinius ekologijos bei 
aplinkos apsaugos sričių darbus ir 
ypač aktyvią organizacinę bei vi
suomeninę veiklą šiose srityse. 
Premijos dydis - 5000 litų. Pre
mijuoti gali būti pateikiami tiek 
vieno asmens, tiek ir asmenų (ne 
daugiau kaip trijų) grupės darbai. 
Jei pateikiamas asmenų grupės 
darbas, nurodomas pagrindinis 
autorius. Darbas premijuoti pa
teikiamas drauge su Lietuvos 
Respublikos mokslo įstaigos, vi
suomeninės organizacijos ar kū
rybinės sąjungos rekomendaciniu 
raštu. Rašte pateikiamas bendras 
darbo įvertinimas, premijavimo 
motyvai ir žinios apie autoria
us). Darbai pristatomi kasmet iki 
gegužės 1 d. į Lietuvos mokslo ta
rybą (Gedimino pr. 3, Vilnius 
2600, tel. 62 56 26)”.

Šiauliuose įvairiais rengi
niais buvo paminėta Saulės mū
šio pergalės 760 metų sukaktis. 
Pagrindinis dėmesys, atrodo, teko 
senajame Šiaulių parke suvaidin
tam riterių turnyrui. Jį insceni
zavo Rygos karinio istorinio klu
bo nariai, turintys tų laikų apran
gą ir ginklus.

Švietimo ir mokslo ministeri
jos leidybos centras 2.000 eg- 
zemplorių tiražu išleido Rasos 
Paulavičienės knygą “XX am
žiaus Lietuvos mokytojai”, susi
laukusią nemažo dėmesio tradici
nėje Leipcigo mugėje. R. Paulavi- 
čienė, devynerius metus rinkusi 
duomenis savo knygai, skaitytojus 
supažindina su Lietuvos moky
tojų sąjungos istorija, jų veikla 
Lietuvoje, tremtyje ir išeivijoje. 
Knygon ji įjungė apie septynis 
tūkstančius mokytojų, žymiau
siems skirdama didesnį, o kitiems 
- mažesnį dėmesį. Daugelis mo
kytojų, paminėtų šioje knygoje, 
jau yra mirę. R. Paulavičienės 
knyga “XX amžiaus Lietuvos mo
kytojai” - išleista šiemetinei Lie
tuvos mokyklos 600 metų sukak
čiai.

Plungės kultūros namuose 
žemaičiai paminėjo auksinę tauti
nių šokių ir dainų ansamblio “Su
vartukas” sukaktį. Jis išaugo iš 
Plungės kultūros namų vadovės 
Rožės Butkutės prieš pusšimtį 
metų sudaryto tautinių šokių ra
telio. “Suvartukui” jau keturis de
šimtmečius savo gyvenimo metų 
yra atidavusi jo dabartinė vadovė 
Danutė Radvilavičienė. Jam ji yra 
sukūrusi ir daugelį puikių choreo
grafinių kompozicijų. Jos “Kauš- 
kutį”, “Svirtelę”, “Jaunuolių pol
ką” šoka ir kitų grupių nariai. 
“Suvartukas” yra daug keliavęs, 
dalyvavęs net ir Australijos lietu
vių dienose. Sukaktuviniame va
kare atsiminimais apie “Suvartu
ko” ilgą kūrybinį kelią dalijosi 
jam daug atidavę kaimiškos kape
los bei vokalinės grupės vadovai 
Povilas Budginas ir Rūta Černec- 
kienė, choreografė Ilona Balti- 
kauskaitė, buvusi baletmeisterė 
Žana Kurmienė.

Trečiasis tarptautinis “Kino 
pavasario” festivalis kovo pabai
goj Vilniuj buvo pradėtas šiemet 
sukurto lietuviško vaidybinio fil
mo “Vilko dantų karoliai” prem
jera. Rež. Algimantas Puipa jam 
panaudojo taip pavadintą rašyto
jo ir dailininko Leonardo Gutaus
ko romaną su pagrindinio veikėjo 
dail. Tado vaikystės prisiminimų 
vėriniu pas senelę kaime. “Lietu
vos aido” atstovė Tane Šimonie
nė, tą vėrinį pradėjus vaikiškos 
maldelės citata “Babyte Ieva, 
mergele Marija, pasiimk mane į 
dangaus aukštybes”, toliau pasa
koja: “Palyginti šviesius, lyriškus 
ir tragikomiškus prisiminimus, 
kuriuose susilieja tikri išgyveni
mai, vaiko fantazijos ir suaugusio 
sapnai, keičia neramios, alkanos 
ir skurdžios paauglystės Vilniaus 
senamiestyje vizijos. Iš dabarties į 
praeitį dailininkas žvelgia melan
choliškai ir nostalgiškai...” Pasak 
T. Šimonienės, lietuviškieji rež. 
A. Puipos “Vilko dantų karoliai” 
savo baigmine scena primena iš
radingąjį itališkų filmų scenaristą 
ir rež. F. Fellinį - tėvas šoka tan
go tarp belapių liepsnojančių me
džių ir degančių stalų, už kurių 
sėdi dailininko atmintyje tebegy
venantys personažai.

Etnografinė karaimų paroda, 
skirta jų įsikūrimo Lietuvoje 600 
metų sukakčiai, buvo surengta 
Vilniuje, Lietuvos valstybiniame 
muziejuje. Algio Šumsko praneši
mu “Lietuvos aide”, didžiąją dalį 
sukakčiai skirtos parodos sudarė 
žymaus karaimų mokslininko ir 
dvasininko Serajos Šapšalo asme
ninis rinkinys. Jis mirė 1961 m., 
nespėjęs užbaigti priartėjusio am
žiaus devyniasdešimtmečio. S. 
Šapšalas, jaunystėje iš Krymo pa
bėgęs nuo bolševikų, keliavo po 
Turkiją, Iraną ir Egiptą rinkda
mas savo tautiečių etnografinius 
pavyzdžius. Iki mirties jų buvo 
spėjęs surinkti apie porą tūkstan
čių. Numizmatikams Vilniaus pa
rodoje buvo įdomūs pinigai, Kry
mo chanų įsakymu nukaldinti ka
raimų meistrų. Tačiau už pinigus 
dar įdomesnė buvo senąja hebra
jų kalba XVIII š. surašyta vedybų 
sutartis. Mat Lietuvoj tokių sutar
čių neišliko, nes jos būdavo palai
dojamos kartu su mirusiomis 
žmonomis. Parodą papildė pernai 
išleistas M. Firkovičiaus karaimų 
kalbos vadovėlis. Mat ir Lietuvos 
karaimų vaikai dabar sekmadie
niais lanko savo tėvų gimtosios 
kalbos pamokas. y. jęst_
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto, Ontario M6II I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

A? EAX: 416 532-4816
*1 1 Anapily je 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. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.: ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v,v.__

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.................... 2.25%
180-364 d. term.lnd................... 2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term. Indėlius................3.75%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term. Indėlius................4.50%
5 metų term. Indėlius................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.50%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo...................7.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.25%
2 metų......................6.25%
3 metų......................6.75%
4 metų......................7.00%
5 metų......................7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

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.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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.

LEDA S REFKIGERA TIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING

Taisau ir įvedu
• Centrines šildymo ir A/C sistemas • Skalbimo mašinas, džiovintuvus
• Oro drėkintuvus (Humidifiers) • Indų plovimo mašinas,
• Šaldymo sistemas, šaldytuvus viryklas

Atlieku dujų, vandentiekio (plumbing), elektros darbus.
Skambinti R. Jareckui

tel. 416 370-3539 arba 416 740-9650 Toronte
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

■■■■■■■■■■■■i linui n m m imu 
FfcCZTV'LZKL LeRAGE 
■■■■■■■■■■■■ ii iiiiiiiiiiiiii imu

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DRAUDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN INSURANCE BROKERS LIMITED 
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B 1L1 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

RATHFORD/WEST MALL skubiai parduodamas
5 kambarių butas (condo). Pietų-vakarų vaizdas.

Prašo tik $79,900.

Kreiptis į
TEODORĄ STANULĮ
SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS

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

(2 blokai į vakarus nuo Lietuvių namų)

tel. 416 769-1616 fax 416 769-1524

Krepšinis - sportas visokio ūgio žmonėms. Nuotraukoje Toronto 
“Vyčio” klubo žaidėjai ŠALFASS pirmenybėse - J. KARPIS (dešinėje) 
ir G. SHYMKO (kairėje) Nuotr. V. Staškevičiaus

©^SPORTAS
Lengvaatlečių 

dėmesiui
Kviestinės LSK “Žaibo” lietu

vių ir baltiečių lengvosios atletikos 
rungtynės įvyks birželio 21, šešta
dienį, Independence High School 
stadione, Independence, Ohio (pie
tinis Klivlando priemiestis).

Dėl informacijos, kreiptis į Al
girdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
Euclid, OH 44117-2122. Tel. 216- 
486-0889, faksas: 216-481-6064.

Varžybos vyks vyrų, moterų ir 
visose prieauglio ir senjorų-vetera- 
nų klasėse. Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių ir kitų baltiečių lengvaatle
čiai.

Taip pat iš šių varžybų bus iš
vestos ir 1997 m. ŠALFASS-gos 
Vid. Vakarų sporto apygardos pir
menybės. LSK “Žaibas”

Sukaktį švenčiant
Baltimorės lietuvių atletų klu

bas, švenčiantis savo veiklos 25- 
metį, surengė Š. Amerikos lietuvių 
šachmatų ir raketbolo pirmenybes 
balandžio 26 d.

Šachmatų nugalėtoju tapo Vy
tautas Nasvytis (Klivlando “Žai
bas”); antroje vietoje liko Edvardas 
Staknys (Niujorko LAK), trečioje 
Jonas Pocius (Baltimorės LAK).

Raketbolo pirmenybėse vyrų 
vienetą laimėjo Vincas Dūlys (Balt. 
LAK), antras buvo Valdas Žiedo- 
nis (“Žaibas”) ir trečias - Vytas 
Dūlys (Balt. LAK). Senjorų vieneto 
laimėtoju tapo Valdas Žiedonis, 
antruoju liko Algirdas Veliuona 
(Balt. LAK). Dvejeto laimėtojais 
tapo Vincas ir Vytas Dūliai (Balt. 
LAK), antroje vietoje A. Veliuona 
ir V. Žiedonis. (amb inf.)

“Žaibas” Australijoje
Klivlando “Žaibo” vyrų krepši

nio komanda buvo pakviesta daly
vauti 46-je Australijos lietuvių 
sporto šventėje 1996 m. gruodžio 
27-31 d.d. Melburne. Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga 
pavedė Melburno lietuvių sporto 
klubui “Varpui”, kurio dabartinis 
pirmininkas yra Rimas Mickus, su
ruošti šią šventę.

Varžybos vyko septyniose sporto 
šakose: krepšinio, tinklinio, lauko 
teniso, golfo, stalo teniso, plaukimo 
ir biliardo. Krepšinio pirmenybėse 
“Žaibui” teko žaisti šešias rungty
nes su Australijos lietuvių koman
domis. Žaidė su Melburno “Varpu 
I”, “Varpu II”, “Varpu III”, Sidnio 
“Kovu”, Adelaidės “Vyčiu” ir Gee- 
longo “Vyčiu”. Visas rungtynes lai
mėjo “Žaibas”. Išvykoje dalyvavo šie 
“Žaibo” žaidėjai: Russell Boliam, 
Marius Tatarūnas, Richard Boru- 
szkowski, Richard Mack-Mačiu- 
kaitis, Joseph Barni, Petras Titas ir 
John Donohoe, (amb inf.)

Laimėjimai
Lietuvos krepšinio lygos nuga

lėtojais balandžio 30 d. po trečiųjų 
baigminių rungtynių tapo Kauno 
“Žalgiris”, įveikęs Plungėje “Že
maitijos olimpą” 96:90. Aukso žie
dus laimėtojams įteikė LKL pirm. 
Šarūnas Marčiulionis.

Lietuvos futbolo rinktinė lai
mėjo rungtynes su Lichtenšteinu 
2:0. Įvarčius pelnė Edgaras Jan
kauskas ir Tomas Rožanauskas. Lie
tuva su tuo laimėjimu pakilo į 
trečią vietą aštuntoje atrankos gru
pėje dėl pasaulio futbolo čempio
nato. Sekančios rungtynės su Islan
dija įvyks Reikjavike birželio 11d.

Lietuvos krepšininkės ruošiasi 
Europos čempionato baigmės tur
nyrui, kuris įvyks Vengrijoje. Krep
šinio rinktinės stovykla jau prasidė
jo Palangoje. Į ją suvažiavo ir kito
se Europos valstybėse žaidžiančios 
lietuvaitės. v.S.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)

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

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

“TŽ” leidėjai

Veiklos žinios
Lietuvos rankininkai pirmą 

kartą dalyvauja pasaulio pirmeny
bėse. Pirmenybės vyksta Japonijoje. 
Pirmas rungtynes Lietuvos rinktinė 
žais su S. Arabija.

Krepšininkės dalyvavo tarp
tautiniame turnyre Tulūzoje. Lietu
vos rinktinė nugalėjo Lenkiją 71:70 
ir Prancūziją 72:67, bet netikėtai 
pralaimėjo Portugalijai 72:69. Ne
paisant pralaimėjimo lietuvaičių 
rinktinė tapo turnyro nugalėtoja.

Kauno Gajos plaukikai Atė
nuose vykusiose plaukimo varžybo
se laimėjo 4-ias antras vietas. Be to, 
Litą Želvienė pagerino Lietuvos re
kordą 50 m. peteliške 28,56 sek. ir 
Mindaugas Špokas pagerino 50 m. 
nugara 26,60 sek.

Artūras Kasputis dviračių 
lenktynėse Prancūzijoje po trijų 
tarpsnių yra 8-oje vietoje. Nuo pir
moj vietoj esančio prancūzo yra at
silikęs 16 sek. AS.

* * *

NEĮVYKĘ ĮSTATYMAI 
Humoreska

Ir kas sugalvojo tokius ne
vykusius įstatymus? Per juos aš 
jau ne kartą nukentėjau...

Prieš kelerius metus sugavo 
mane kolektyviniame sode. 
Mat, nors sklypo neturiu, buvau 
prisikasęs bulvių, prisirovęs svo
gūnų, morkų, prisipjovęs kopūs
tų galvų... Bet juk tai kolektyvi
nis sodas, t.y. visų... Ne! Perda
vė teismui, o tas neatsižvelgė, 
kad sodas kolektyvinis, metams 
“cypės” priteisė.

Atsėdėjau... Išėjau kausty
tas ir maustytas... Kone teisinin
kas... Bet vėl tie nevykę įstaty
mai...

Kartą, truputį “padaugi
nęs”, apkūliau savo žmoną. Bet 
juk savo (ne svetimą!) mušiau! 
Ne! Uždarė dešimčiai parų...

Kitą kartą, vėl “padaugi
nęs”, užmigau autobusų stoty
je... Ant suolo... Nuvežė išblai
vinimui... Taip sakant “šaltojo
je” pabuvau... Bet juk gėriau sa
vo!.. Tiesa, sugėrovai irgi pri
metė... Gera valia. Neprievarta
vau. Nereketavau.

Tai matote, kokie įstaty
mai? (!) O kur žmogus laisvė, 
teisės? Steponas Miltenis

Skautų veikla
• Talka į “Romuvą” rengiama 

gegužės 31 d. Artėjant skautų-čių 
stovyklai (rugpjūčio 3-17 d.d.) dar 
daug darbų reikia atlikti. Prabėgo 
35 metai, kai tame gražiame gam
tos kampely sėkmingai stovyklauta, 
įgyta daug skautiško patyrimo, stip
rėta lietuvybėje, užmegztos arti
mesnės draugystės. Tai daugiau ne- 
sikartotų, jei nebūtų kam “Romu
vos” prižiūrėti, paremontuoti. Kad 
ši artėjanti 35-ji stovykla gerai pra
eitų, nepagailėkime kelių valandų 
joje padirbėti. “Romuvos” valdyba 
su pirm. j.s. R. Sriubiškiu laukia tal
kininkų. Jo tel. nr. 905 607-5434. 
Visi yra labai prašomi įsijungti į tal
ką. F.M.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

OJ'M/u&C ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, Ont. M6R 2L2 Tel. 416 531-4800

L,ETUV,y ffffKREDITO Y Y, Y-Y—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term, indėlius 
3.75% už 2 m. term. Indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term. Indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

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

MasterCard

(fixed rate)

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų................ ..5.25%
2 metų................. ..6.00%
3 metų................. ..6.50%
4 metų................. ..7.00%
5 metų................. ..7.25%

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų.......4.95%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

IfPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X1C8

Telefonas: 416 207-9239

SAMOGmA’ j Knygų rišykla
ĮįĮtJf “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės j visus kraštus, visomis oro linijomis
Į Lietuvą: su AIR CANADA ir LAL - iš Toronto, Halifakso, 
Otavos, Montrealio, Kalgario, Edmontono ir Vankuverio -

GARANTUOTAI GERIAUSIOS KAINOS
Iš Toronto, Montrealio, Otavos - su FINNAIR
Iš Toronto - su LUTHANSA, KLM, LOT 

Skambinkite arba asmeniškai susitikite su manimi 
trečiadieniais tarp 11 val.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

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 Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL. (416) 252-6741 
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8V1R3 

Savininkas Jurgis Kuliešius

PAŽADU JUMS

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

24 valandų
tarnybines paslaugas, 

greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

ANTANAS 
GENYS

Į Lietuvą su Nordland Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

Nordlond Express 1650 Bloor St. W.,
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8

Darbo valandos: Nuo pirmadienio iki penktadienio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 v.r. iki 6 v.v,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Toronto 416 535-5000
Skyrius: North York 164 Willowdale Ave., North York, Ont. 

416 222-4021
Hamilton Alfredos Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Norusevičioi 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



Kelionės į Lietuvą 1997!|
Kainos priklauso nuo oro linijos bei 

kelionės trukmės. Teiraukitės apie mūsų SUPER SAVING kainas^ 
***Sutvarkome iškvietimus ir parūpiname draudas*** 

***Organizuojame grupines ir individualias keliones laivais*** 1
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473, .

Faksas 416 252-8854 ’
Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre .

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Broker Į
27 John St., City of York, Ontario M9N 1J4

Tel. (416) 249-RUBY(7829)
Profesinis nekilnojamos nuosavybės reikalų tvarkymas

SKAMBINKITE:

Victor E. Rudinskas, Chief Broker,
B.Eng., M. Eng., P.Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

ARBA
D r. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį patarnavimą

(flou/d!

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man.

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa
tel. 416 769-1616

E-mail: gintast@interlog.com
______Nemokamas namų įvertinimas

West Realty Inc., realtor® 
|r||rX\. 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

s t ra Travel________
& Services Ine.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus)
Ontario, Canada, M6P 1A7

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390
LIETUVIŠKAS kelionių biuras

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais
♦ Ypatingai geros kainos visomis 

oro linijomis
♦ Nebrangūs ir patikimi draudimai
♦ Įdomūs maršrutai Lietuvoje

. ♦Siįbūs iškyjętjhši, .

♦ Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

♦ Nemokamas bilietų pristatymas j namus
♦ Toronto miesto ribose keleiviams,
, negalintiems ąpsilankyti mūsų,
I įstaigoje, patarnaujame namuose
♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - At-41

14-tas bilietas nemokamai

Birželio 8 dieną važiuokite su grupe, papigintos kainos, skrydis be 
nakvynės, patogus persėdimas. Sveikiname loterijos laimėtoją

A. Clvlnską. Garantuojame sąžiningą patarnavimą!

NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

(416) 767-7725
2150 Bloor Street West (prie 
Runnymede), Toronto, Ontario 

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

- 25 metai namų remonto patyrimas.
- Daugiau kaip 12 metų pardavimo- 

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų 

reikalų specialistas.

NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas.

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

Daugiau kaip 15 metų kelionių patarnavimo praktika
/KUBU! /KUBU! 1997 M. VA/ARO//KRYDŽIAI

| VILNIŲ NUO $699 - NEJTIKIMA KAINA!
• Geriausios kainos visame mieste • Didelis skrydžių ir draudos 
papiginimas pensininkams • Visi skrydžiai geromis ir patikimomis 
linijomis - Finnair, LAL, KLM, BA, AC ir Lufthansa • Taip pat mes 
patarnaujame iškvietimų ir vizų gavimo reikaluose • Nemokamas 
bilietų pristatymas • Specialios kainos verslininkų (Business) 
kelionėms j Europą, Aziją, Australiją ir Šiaurės Ameriką.

/KAMBINKITE RTT TEL. 416 237-1767
Livia pasiruošusi Jums kuo geriausiai patarnauti

4204B Dundas St. W., Main Floor, Etobicoke, 
Ontario M8X 1Y6, FAX 416 237-9191

“Ilgiausių metų” linki Toronto Prisikėlimo parapijos klebonui kun. AUGUSTINUI SIMANAVIČIUI, OFM, 
sulaukusiam 65-tojo gimtadienio. Iš kairės: ev. kun. Algimantas Žilinskas, seselė Igne Marįjošiūtė, KLB 
pirm. Algis Vaičiūnas, prel. Jonas Staškus prie vaišių stalo parapijos metinėje vakarienėje

SKAITYTOJAI PASISAKO
MOTINOS DIENA

Antrąjį gegužės sekmadienį 
kasmet švenčiame Motinos dieną. 
Man šiemet teko didelė laimė švęs
ti tą dieną Kanadoje. Lietuvoje ši 
diena yra švenčiama su didele pa
garba brangioms mūsų motinoms. 
Sovietmečiu ta didelė šventė buvo 
nepripažįstama, kaip ir visos kitos 
religinės šventės. Vis dėlto Lietu
vos žmonės Motinos dieną visada 
garbingai pažymėdavo.

Prieš ketverius metus mane 
Kauno Laisvės alėjoje pasigavo te
levizijos žurnalistė ir paklausė, ku
rią moters dieną švenčiu. Tai buvo 
prieš kovo 8-tąją, todėl ir pasiteira
vo. Aš atsakiau: “Švenčiu Motinos 
dieną gegužės mėnesį”. Žurnalistė 
turbūt nustebo, nes sovietmečiu 
Lietuvoje buvo švenčiama Tarptau
tinė moters diena.

Povilas Nekrošius, 
Kaunas-Hamįltonas

KARININKŲ RAMOVĖS 
MUZIEJUS

Š. m. pavasarį svečiuojantis 
Lietuvoje teko susitikti Kauno ka
rininkų ramovės seniūnų tarybos 
pirmininką kpt. Gediminą Reutą, 
kuris paprašė mane pagelbėti atku

riant Lietuvos karininkų ramovę.
Kreipiuos į Jus su prašymu, gal 

žinote žmonių, kurie turi ir gali pa
dovanoti šiam tikslui įvairią me
džiagą ape buvusią Lietuvos ka
riuomenę. Tinka: senos nuotrau
kos, knygos, seni laikraščiai ir jų iš
karpos, seni apdovanojimo ženklai, 
uniformos ir kt.

Dovanotojai prašomi aiškiai 
užrašyti savo pavardes, kad matytų 
kas ir kur ką perdavė. Visa tai bus 
patalpinta Kauno karininkų ramo
vės muziejuje ir bus vertinga istori
nė medžiaga ateities kartoms.

Surinktą medžiagą galima tie
siogiai siųsti į Kauną: Kpt. G. Reu- 
tas, Mickevičiaus 19, Karininkų ra
movė, 3000 Kaunas, Lithuania 
(Lietuva). Finansinė auka taip pat 
labai laukiama. Ją galima siųsti: 
AB bankas HERMIS, Kauno sky
rius, kodas 26010/732. Atsiskait. są
skaita 3700147, Lietuvos karininkų 
ramovė.

Jums dėkingas
E. Adomauskas

NEUŽTENKA NUTEISTI
“TŽ” 1997 nf. 10 nr. įdėtas ap

rašymas apie lietuvių išgyventas tra
gedijas okupacijos laikais.

Viena iš tų daugelio kovų tarp 
Lietuvos partizanų ir stribų įvyko 
1945 m. birželio 20 d. Ji buvo apra
šyta ir nuotraukomis patikslinta Hen
riko Paulausko. Tos žinios buvo 
gautos iš vietinės kaimo moters E. 
Zalnieriūnaitės.

Ten yra minimos vietovės - Ša
palų ir Vilviškių kaimai netoli Ku
piškio. Gyventojai ten minimi yra J. 
Baseckai ir A. Tunkevičiai bei jų 
šeimos, kurie buvo Viešintų miestelio 
stribų nukankinti ir nužudyti. Jų 
turtas išgrobtas, namai sudeginti.

Atvažiavęs j Kupiškį Panevėžio 
teismas pagal liudininkų parody
mus nustatė, kad J. Baseckų ir A. 
Tunkevičių šeimos buvo nekaltai 
nužudytos, tačiau jų išgrobto turto 
niekas negrąžino ir teismas neieš
kojo tikrųjų kaltininkų.

Tokių kovų tarp partizanų ir 
stribų okupacijos laikais buvo labai 
daug ir įvairiose Lietuvos vietose. 
Mes, lietuviai, esame linkę užmiršti 
ir dovanoti, bet reiktų nepamiršti ir 
pareigos padėti šiuolaikinei valdžiai 
“apsivalyti” nuo buvusių stribų ir 
kitų tautos žudikų ir išdavikų. Vieni 
jų sėdi “šiltose” kėdėse, kiti gauna 
pensijas, pataikauja LDDP ir tyli.

R. Stepulaitis,
Barrie, Ont.

Don’t you miss

Lithuania?
Fly from Toronto via Helsinki 

to Vilnius, on the left bank of the 

Neris river in Lithuania.

See the breathtaking Gothic 

and Baroque architecture 

which abounds everywhere here, 

then enjoy the cafe society, the 

quaint little shops and lively 

nightlife. With a great rate like 

this, why miss it? Call now.

GATEWAY TO THE WORLD N*rvista
NON-STOP TORONTO - HELSINKI FLIGHTS OPERATE ON WEDNESDAYS AND SATURDAYS BETWEEN 

THE PERIOD OF MAY 17 AND SEPTEMBER 6, 1997. Finnair flights from Toronto with Air Canada connections from 
Montreal and Ottawa. PLEASE CALL US FOR YOUR COPY OF THE NORVISTA SUMMER BROCHURE! 

Finnair is a partner in Aeroplan! Some restrictions do apply. Applicable airport taxes not included. Children's fares available.

Contact your travel agent or call Norvista Tours at 
416*222*O2O3 or 1*8OO*461«8651
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Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b.sc., r.m.t.

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tel.: 905 271-7171

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais 
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių Namus)

Tel.: 416 530-1070

Dantų gydytoja

ASTA E. GRINIS-VAIDILIENĖ, d.d.s.

3101 Bloor Street West, Suite 308,
Toronto, Ontario M8X 2W2
(trys blokai į vakarus nuo Royal York)

Telefonas 416 237-1273

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

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 Runnymedd 
požeminio stoties.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visu rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - INSI RANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 762-4232 FAX 41 6 762-5588

mailto:gintast@interlog.com
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TORONTO B MONTREAL®
Anapilio žinios

- Pavasarinė Kapinių lankymo 
diena gegužės 25, sekmadienį, pra
ėjo sėkmingai.

- Tuoktis ruošiasi: Jūratė Gai- 
žutytė su Paul G. Barry.

- Pirmosios Komunijos iškil
mės mūsų šventovėje bus birželio 1, 
sekmadienį, 11 v.r. Mišių metu. 
Vaikučių apklausinėjimas, pirmoji 
išpažintis ir pasiruošimas iškilmei 
bus gegužės 30, penktadienį, 6.30 v.v.

-Wasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje vasaros sekmadieniais 
Mišios bus 11 v.r.

- Birželio 3, antradienį, 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos T. Bernardi
no kambary bus Tėvynės sąjungos 
narių susitikimas su Lietuvos seimo 
kancleriu J. Razma. Visi kviečiami 
dalyvauti.

- Mišios birželio 1, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už Penkauskų ir Trinkų 
mirusius, 11 v.r. už parapiją; Wasago- 
je 11 v.r. už a.a. Domicėlę Stanevi
čienę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, gegužės 25, 

popietėje dalyvavo 110 asmenų.
LN valdybos posėdis - 

birželio 26, ketvirtadienį, 7 v.v.
- Pavasarinis bazaras (Side

walk Sale) įvyks birželio 7 d. Visi 
prašomi parinkti pardavimui įvairių 
daiktų. Atskiros organizacijos ar 
pavienios šeimos gali išsinuomoti 
stalus savo asmeniškam pardavi
mui. Kreiptis į LN raštinę 416 532- 
3311.

- Primename “Lokio” svetai
nės lankytojams, kad naudotųsi pa
siūlymų bei pageidavimų dėžute. 
Nauji sumanymai visada pagyvina 
veiklą.

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

- Liepos 6, sekmadienį, “Boyd 
Conservation” parke įvyks Lietuvių 
Namų vyrų būrelio ir “Atžalyno” 
gegužinė. Programoje - muzika, 
dainos, šokiai, sportas ir turtinga 
loterija. Veiks bufetas. Autobusas 
išvyks nuo LN ir “Vilniaus” rūmų 
12.45 v.p.p. Kelionė nemokama, 
reikia užsiregistruoti LN raštinėje. 
Tel.416 532-3311.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $100 - M. Vaškevičienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Vaškevičienė, 
E. Zakarževskienė; $75 - E. Mar
dosienė; $50 - D. Batūrienė.

A. a. Juozui Bajoraičiui iš
keliavus amžinybėn, užjausda
ma žmoną Elvyrą, B. Sadaus
kienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $25.

A. a. Prano Dovidaičio ir 
a.a. Jurgio Gudinsko atminimui 
pagerbti Juzelė Dovidaitienė 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Albino Kartavičiaus at
minimui pagerbti našlaičių fondui 
“Vaiko tėviškės namai” aukojo: 
$40 - A. ir V. Žalnieriūnai; $20 - 
V. ir S. Paulioniai, Z. ir J. Didž- 
baliai. Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja

KLKM drauguos centro valdyba
A. a. Stasio Gailevičiaus at

minimui pagerbti laidotuvių metu 
“Tėviškės žiburiams” aukojo: $50 
- G. ir D. Sakai; $20 - dr. A. ir A. 
Valadkos, D. ir L. Garbaliauskai; 
$15 - A. Patašius. Aukas surinko 
M. Povilaitienė. Aukotojams ir 
rinkėjai nuoširdus ačiū.

Jaunų šeimų vasaros stovykloje Vasagoje 1996 metais mokėmės kepti 
“napoleoną”

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį, gegužės 25, per 

10.15 v.r. Mišias paskutinį kartą 
prieš vasaros atostogas giedojo 
“Volungės” choro moterų grupė: J. 
Adamonytė, D. Blynaitė, D. Breen, 
J. Gabrienė, R. Gustainytė, Ž. Ja- 
neliūnienė, R. Radžiūnaitė, L. Un- 
derienė ir D. Vaškevičiūtė.

- Pakrikštyta Adria-Aldona, 
dr. Astos (Griniūtės) ir Dainiaus 
Vaidilų dukrelė.

- Moterystės sakramentą ruo
šiasi priimti Audra August ir Da
mon Groh.

- Atitaisomos klaidos: Pirmos 
Komunijos vaikučių sąraše nebuvo 
paminėta Danielė Kasparavičiūtė, 
o parapijos tarybos vicepirmininkė 
yra Gabija Petrauskienė, ne S. 
Kimša, kaip buvo paskelbta.

- Šį sekmadienį, birželio 1, bus 
daroma Toronto arkivyskupijos 
“Share Life” vajui trečia ir pasku
tinė rinkliava.

- “Kretingos” stovyklavietės pa
ruošimui šios vasaros stovykloms rei
kia pagalbos. Todėl organizuojama 
talka birželio 7,14 ir 28 d.d. Kas gali 
padėti, prašom skambinti Rūtai 622- 
9919,

- Vaikų stovykloms “Kretin
gos” stovyklavietėj registracijos 
blankus galima gauti klebonijos 
raštinėje.

- Mišios birželio 1, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už a.a. Kostę Černaus- 
kienę; 9.15 v.r. už Mariją; 10.15 v.r. 
už a.a. Juzę Rakauskienę, a.a. 
Adolfiną ir Kazimierą Alseikas, 
a.a. Zenoną Kučinską; 11.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Kanados lietuvių veteranų 
sąjunga “Ramovė” perdavė Ka
nados lietuvių muziejui Anapi
lyje $150 auką ir pirmojo ne
priklausomybės kovose žuvusio 
Lietuvos karininko A. Juozapa
vičiaus kapo žemės žiupsnelį. 
Dėkojame, kad padedate mums 
rinkti ir išsaugoti Lietuvos isto
rijos relikvijas. Taip pat dėko
jame P. E. Kiprui už $50 auką ir 
visiems, aukojusiems muziejui 
Kapinių lankymo dieną. Vedėja

A. a. Stasio Gailevičiaus at
minimui pagerbti našlaičių fondui 
“Vaiko tėviškės namai” aukojo: 
$30 - Pr. Radzevičiūtė-Klimienė; 
$20 - V. Birštonas, A. Genčiu- 
vienė, B. T. Stanuliai, I. Punkrie- 
nė, A. Bražys, V. P. Melninkai; 
$15 - V. Simanavičienė, S. J. 
Andruliai; $10 - G. Balčiūnienė, 
A. L Pūkai, V. F. Mockai, O. Ra- 
žauskienė. “Tremtinių grįžimo 
fondui” aukojo: $40 - J. A. Lu
košiūnai; $20 - A. A. Vaičiūnai, 
L. Karbūnienė, A. Augaitienė, J. 
Rovas; $15 - St. Šakienė; $10 - J. 
Pacevičienė, L. Sukauskienė, P. 
N. Puidokai, L. V. Sendžikai. Vi
siems aukotojams nuoširdžiai dė
koja

KLKM dr-jos centro valdyba

Elena Raudienė paaukojo 
našlaičių fondui “Vaiko tėviškės 
namai” $100.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių namai” Vilniu
je Kanados lietuvių fondas pa
skyrė $500. Mokyklos rėmėjai 
nuoširdžiai dėkoja už tokią dos
nią auką.

Papildymas. “TŽ” 21 nr., psl. 
7 Vokietijos pašto ženklų nuo
trauka yra M. Pranevičiaus.

IEŠKAU darbo prižiūrėti vaikus, 
tvarkyti namus ar pan. Tel. 416 
769-1266.

Toronto Maironio mokyklos darželinukai, su savo motinomis dalyvavę Motinos dienos renginyje 1997.V.10 
Programą paruošė mokyt. VIDA VALIULIENĖ Nuotr. G. Paulionienės

Maloniai kviečiame dalyvauti

SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS
MENO PARODOS ATIDARYME,

birželio 5, ketvirtadienį, 6-8 v.v.

DEL BELLO GALLERY
788 King St. W., Toronto

416 504-2422

FREE 
PARKING

comer 
lol —►

Del Bello 
Gallery .

</> 1
2 i

“Volungė”, Toronto lietu
vių choras, pakviesta atlikti pa
vasario koncertą kartu su vie
tiniu “Camerata” choru šešta
dienį, gegužės 31, 8 v.v. St. Mar- 
tin-in-the-Fields šventovėje, 151 
Glenlake Avė. (viena gatvė į 
šiaurę nuo Bloor St. West ir į 
rytus nuo Keele St.). Visi ma
loniai kviečiami pasiklausyti lie
tuvių bei kitų tautų kompozi
torių kūrinių. Įėjimas - $10; 
pensininkams - $7. A.N.

Kapinių lankymo diena, ge
gužės 25, palankiam orui esant, 
praėjo itin sėkmingai. Jau nuo 
pat ryto būriai tautiečių iš To
ronto, Hamiltono, Londono, 
Oakvillės, Delhi ir kitų vietovių 
traukė į Anapilio sodybą Mis- 
sissaugoje, Ont. Vieni tvarkė 
savo artimųjų kapus, kiti daly
vavo Lietuvos kankinių švento
vėje vykstančiose pamaldose; 
daugelis aplankė Anapilio mo
terų būrelio ir muziejaus vado
vybės surengtas parodas - mo
dernaus meno iš dail. Jurgio 
Račkaus rinkinio ir organizacijų 
veiklos, pavaizduotos nuotrau
komis. Kai kurie pasinaudojo 
specialiai tą dieną atidarytos 
“Tėviškės žiburių” administra
cijos patarnavimais. . Nemažai 
lankytojų susilaukė ir Lietuvos 
kankinių parapijos KLK moterų 
draugijos skyriaus suruošta ir 
tvarkoma valgykla, kurioje vei
kė ir gėrimų bufetas. Automo
bilių judėjimą aikštėje ir kapi
nėse tvarkė Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopa. Kunigai šventino 
naujai pastatytus autkapinius 
paminklus.

Pagrindinės iškilmės - Mi
šios paminklinėje Šv. Jono lie
tuvių kapinių koplyčioje įvyko 3 
vai. p. p. prisimenant mirusiuo
sius. Mišias koncelebravo Lie
tuvos kankinių parapijos klebo
nas prel. J. Staškus, Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. Aug. 
Simanavičius, OFM, Londono, 
Ont. Šiluvos Marijos parapijos 
klebonas kun. K. Kaknevičius ir 
kun. Eug. Jurgutis, OFM. Gie
dojo Lietuvos kankinių parapi
jos choras, vad. muz. J. Govėdo. 
Dalyvavo apie tūkstantis žmo
nių, nemažai jaunų šeimų. Dl.

Lietuvos šaulių sąjungai 
reikia dr. A. Rukšos ir K. Ali
šausko tritomės knygos “Kovos 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės”. Galintieji paaukoti pra
šomi kreiptis į Vytautą Pečiulį 
tel. 416 247-2221.

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI ne
toli “U of T, Scarb.” Žemesnės 
kainos studentams arba ateiviams 
iš Lietuvos. Skambinti telefonu 416 
281-9970, faksas - 416 281-3504.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas daugiabučiame pastate 
“Estorada”, 228 Galloway Road, 
Scarborough, Ont. Graži upelio 
dauba, susijungianti su sklypu, pa
togus susisiekimas ir apsipirkimas, 
patrauklus 5 aukštų geros kokybės 
60 butų pastatas, dviejų erdvių 
miegamųjų butas, privatus balko
nas, požeminė autoaikštė, šaldytu
vas, virimo krosnis. Skambinti: 416 
287-0025 8 v.r. - 3 v.p.p. nuo pir
madienio iki penktadienio.

“Vilniaus” rūmų gyventojai 
surengė gegužės 18 Šekminių 
pobūvį jaukioje trečio aukšto 
salėje. Valgė ne tradicinius vir- 
tinukus, bet kalakutą, gėrė vy
ną, šampaną, kavutę su pyra
gaičiais ir dainavo. Valdybos 
narė L. Mačionienė pravedė 
patriotines ir komiškas dainas. 
Kiekvienas džiaugėsi loterijoj 
ištrauktais laimikiais. Didžiau
sias jų buvo kumpis, atitekęs A. 
Supronui. “Vilniaus” klubo na
riai dėkingi E. Zolpienei, kuri 
vis randa progą visus sujudinti 
maloniai praleisti valandėlę. Pla
nuojama atšvęsti Jonines, Onines 
ir kitas svarbesnes šventes.

P. Norušienė
“Dirvos” savaitraščio re

daktorius dr. J. Jasaitis, lydi
mas giminaitės1 p. Budrienės iš 
Klivlando, gegužės 25, sekma
dienį aplankė Anapilį, “TŽ” re
dakciją, pasikalbėjo su jos dar
buotojais, pasikeitė informaci
jomis bei nuomonėmis kai ku
riais dabarties klausimais. Pa
kviestas “Dirvos” leidėjų, maž
daug prieš metus, atvyko iš Lie
tuvos ir perėmė savaitraščio re
dagavimą. Per tą laiką susipaži
no su išeivijos gyvenimu JAV-se 
ir Kanadoje, užmezgė ryšius su 
kitų išeivijos laikraščių redakci
jomis. Pradžia buvusi sunki, bet 
su laiku dalykai esą gerėja. Re
daktorius pasiryžęs pasilikti vi
sam laikui JAV-se.

Sovietų kariuomenės sunai
kintos šventovės Kiaukliuose 
(Kaišiadorių vyskupijos) atsta
tymui tebėra ruošiami architek
tūriniai planai, vadovaujant kle
bonui kan. J. Andrikoniui. Di
džiausias rūpestis šiuo metu - 
trūksta dar daug lėšų. Pastaruo
ju metu Toronte gyvenantis J. 
Dičpetris šiam reikalui paauko
jo 400 dolerių. Seniau jis yra pa
aukojęs 100 dolerių. Taigi iki 
šiol jis paaukojo 500 dolerių. 
Aukos priimamos ir toliau per 
Lietuvos kankinių parapiją Mis- 
sisauga, Ont. (Lituanian Mar
tyrs Church).

IŠNUOMOJAMAS 1 miegamojo 
butas arti High Park ir požeminių 
stoties. Tel. 416 767-4917.

LIETUVĖ, turinti “landed immi
grant” statusą ir dirbusi medicinos 
seserimi, gali prižiūrėti pagyvenu
sius žmones. Gali dirbti pilną arba 
nepilną darbo savaitę. Skambinti 
tel. 905 525-2049 Hamiltone.

IEŠKOME sąžiningo darbininko, 
turinčio patirties metalo suviri
nime, brezentų ir priekabų paruo
šimo srityse. Turi bent kiek kalbėti 
angliškai. Skambinti VV.E. Canning 
firmai telefonu 905 677-0129 arba 
prisistatyti 7505 Kimbel St., Missi
ssauga, Ont.

BANGA RENOVATIONS, namų re- 
monto bei pataisymų bendrovė, at- 
ieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus. Įrengia rūsius, vonios kam
barius. Taiso smulkius vandentie
kio bei elektros gedimus. Stato lau
ko verandas, tvoras. Garantuoja
mos prieinamos kainos ir darbo 
kokybė. Skambinti Robertui Mel- 
kiui, tel. 416 760-7181.

Tautos fondo XXIII-čiąjame 
metiniame susirinkime 1997 m. 
gegužės 3 d. Bruklyne, NY, pri
imti nutarimai TF tarybą įparei
goja remti patriotines organiza
cijas, Vilniaus krašto mokyklas, 
tęsti “Gyvosios istorijos” darbo 
paramą, remti už Lietuvos ribų 
veikiančias lietuvių mokyklas, 
remti veiklą organizacijų, sie
kiančių ugdyti dorovės ir demo
kratijos idėjas jaunųjų tarpe, 
skirti stipendijas, remti organi
zacijas, kurios įtakoja JAV poli
tiką, kviesti visus lietuvius remti 
TF veiklą patarimais, aktyvia 
talka, aukomis bei palikimais. 
Pareikšta padėka TF darbuoto
jams bei teisės patarėjai dr. M. 
Sveikauskienei.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms ir viešnioms, kurios su
rengė ir prisidėjo prie mano labai 
gražaus mergvakario. Ypatingai 
didelis ačiū mano sesutei Zitai 
Nausėdienei, kuri kartu su Vio
leta Jonušoniene, Ramona Va- 
ladkiene ir Dana Biskiene šią po
pietę suplanavo. Ačiū visoms po
nioms ir panelėms, sunešusioms 
vaišes ir išpuošusioms salę. Dė
koju už visas labai vertingas do
vanas ir asmeninius linkėjimus.

Ačiū Danai Biskienei už pui
kų popietės pravedimą. Dėkoju 
Jūratei Tolvaišaitei už įspūdingą 
prisiminimo knygą. Ačiū V. Si- 
minkevičienei ir p. Petroniui už 
gražias pavasariškas gėles. Taip 
pat didelis ačiū Raimundui Va- 
ladkai už įdomią vaizdajuostę ir 
Rūtai Nausėdienei už nuotrau
kas, įamžinusias šią šventę. Dėko
ju savo draugėms, kurios praleido 
šią popietę kartu su manim ir 
lydės mane ir Saulių birželio 28 d. 
prie altoriaus. Tokią popietę ten
ka patirti tik vieną kartą gyve
nime. Ji liks Sauliui ir man gražiu 
prisiminimu.

Abu džiaugiamės šiltais lin
kėjimais ir vertingomis dovano
mis, kurios bus labai naudingos 
pradedant mūsų šeimyninį gyve
nimą.

Bučiuoju jus visas.
Daina Gurklytė

ŠEIMAI su 3 paaugusiais vaikais 
reikalinga mergina namų ruošos 
darbams. Pageidautina, kad gyven
tų kartu. Skambinti tel. 905 848- 
4279 Mississaugoje.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas). Skambinti 
Algiui tel. 905 272-8323. Pager 416 
715-4783.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

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

Prel. Jonas Staškevičius, Lie
tuvos kankinių parapijos klebonas, 
gegužės 14 d. lankėsi Montrealyje.

Aušros Vartų šventovėje pasta
ruoju metu buvo pravestos trys spe
cialios rinkliavos. Lietuvos tikinčių
jų šalpai buvo surinkta $250, Šv. 
Rašto Senojo ir Naujojo Testamen
to vienoje knygoje išleidimui - 
$500 ir Montrealio arkivyskupijos 
reikalams $300.

Aukšti Lietuvos akcinių ben
drovių pareigūnai gegužės 18 d. 
“Rūtos” klube susitiko su vietos lie
tuviais. Juos lydėjo Lietuvos amba
sados Otavoje prekybos patarėjas 
Vytautas Balsevičius ir Kanados 
importo bendrovės “Ticon Hol

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

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas Ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neĮparelgoja apsidrausti.

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

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 LIETUVIU FONDA !

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

kas Warren Allmand aštriai kri
tikavo ministerio pirmininko 
Jean Chretien vadovaujamą val
džią už atsisakymą toliau remti 
Jungtinių Tautų komisijos rezo
liuciją, smerkiančią Kiniją dėl 
vykdomų žmogaus teisių pažei
dimų. W. Allmand, buvęs libe
ralų atstovas federaciniame par
lamente, buvo paskirtas centro 
pirmininku vietoje buvusio NDP 
vadovo E. Broadbent. Jis To
ronte vykusioje konferencijoje 
teigė, kad, svarstant ekonomi
nius klausimus, svarbu nesiribo
ti vien verslo interesais. Į pirmą 
kartą Kanadoje (Vankuveryje 
lapkričio mėn.) vyksiantį APEC 
(Asia-Pacific Economic Coop
eration) atstovų susitikimą rei
kią kviesti ir visuomeninės rū
pybos ir aplinkosaugos veikėjus.

Šį mėnesį Kinijoje ir Tibete 
lankysis Kanados ambasadorius 
Kinijai Howard Balloch. Kinija 
dar neleis nepriklausomiems 
žurnalistams ar vertėjams de
legacijoje dalyvauti. Kiek Bei- 
žinge yra geros valios Vakarams 
bus galima spręsti iš ambasado
riaus vizito.

“Workmen’s Compensation 
Board” imsis griežtesnių prie
monių išaiškinti neteisėtiems 
prašymams. Taryba kasmet iš
moka $2.3 bin. 300,000 darbo
vietėse sužeistiems tarnauto
jams. Bus skiriami $10 mln. už 
nemokamą telefono liniją, kuria 
bus galima pranešti apie įtarti
nus prašymus, o tyrimų skyriaus 
išplėtimui numatyta $2 mln.

Punia Construction 
Ltd

NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 
atlieka įvairiausius 

statybos-remonto darbus.
Įvedame dujotiekius, oro ir van
dens šildymo sistemas, atliekame 
visus elektros bei vandentiekio dar
bus, nusausiname rūsius, den
giame stogus ir t. t. Garantuoja
me gerą darbo kokybę. Skambinti
Alvydui tel. 905 848-9628 

416 609-5108 (pager). 

dings Ine.” atstovas Marcis Ešmits. 
Iš Lietuvos atvyko “Skrajos” ben
drovės atstovė Zita Bliūšiuvienė, 
“Audėjos” - Viktoras Majauskas, 
“Jonavos baldų” - Juozas Jokimas 
ir “Spartos” - Petras-Juozas Jana
vičius bei Vilija Dabkevičiūtė. Po 
trijų dienų jie turėjo persikelti į 
Torontą, iš kur grįš namo.

Erinijai Vičiūnaitei ir Linui 
Šlikams gimė sūnelis Ignas, Mo- 
nikutė džiaugiasi broliuku.

Jauni sumanūs šeimininkai 
Aušros Vartų parapijos salėje sek
madieniais pradėjo gaminti skanius 
cepelinus. Jais galima čia pat vai
šintis arba parsinešti namo. Susido
mėjimas gana didelis. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SVRAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

FAX: 766-1349

Nors nėra duomenų, įrodančių 
kiek yra nesąžiningų prašymų, 
1995 m. apskaičiuota, kad suk
čiavimas šioje srityje kainavo 
apie $150 mln.

Šeimos reikalų ministerija 
buvo naujai įsteigta Kvebeko 
provincijoje. Dėl sumažėjusio 
gimimų skaičiaus aštuntame de
šimtmetyje buvo pradėta mokė
ti šeimoms priemokas už kiek
vieną vaiką. Vietoj to nauja mi
nisterija sumažins priešmokykli
nio amžiaus vaikų globos (day
care) kainą iki $5 dienai. Pen- 
kerių metų amžiaus vaikams 
darželis bus apmokamas.

Kvebeko švietimo ministerė 
Pauline Marois teigia, kad šios 
reformos daugeliui šeimų bus 
naudingesnės finansine prasme. 
Vaikų globos srityje atsiras 15,000 
naujų darbų. Dabartinėm vaikų 
globos institucijom, kurių yra 
450, gresia pavojus, kad valdžia 
jas uždarys, jeigu jos nenuleis 
dabartinio mokesčio, dabar sie
kiančio apie $22 dienai. RSJ

DĖL PAŠTO VĖLAVIMŲ 
galima skųstis skambinant 416 
979-8822 arba 1-800-267-1177. 
Palikti adresą su pašto kodu. 
Kuo daugiau bus užregistruota 
adresų, kuriems vėluojasi laik
raščio pristatymas, tuo bus at
kreiptas didesnis dėmesys.

iŠ Y r* S E T\T O S
Žmogus, nuėjęs pas gy

dytoją:
- Ar galite man pagelbė

ti, labai ūžia galva.
- Nieko negaliu padėti, 

jei tuščia, tai ir ūžia.

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


