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Vienos tautos vaikai
Devintasis Pasaulio lietuvių bendruomenės sei

mas 1997 m. liepos 1-7 d.d. vyksta jau laisvame Vilniuje. 
Tai pergalės ženklas, dėl kurio išeivija ištikimai kovojo 
penkiasdešimt metų.

K
ARTODAMI šūkį “esame vienos tautos vaikai”, 
į Lietuvos sostinę iš visų pasaulio kraštų susiren
ka tėvynainiai - vyresnio amžiaus užgrūdinti vei
kėjai, svetur užaugę ir savo kilme besididžiuo

jantys lietuviško gyvenimo aktyvūs dalyviai, taipgi ir dar 
jaunesni tėvų ar senelių gimtojo krašto niekada nematę. 
Suvažiuoja visi, kas tik gali - atstovai ir svečiai. Plati sei
mo programa, paliečianti kone visus labiausiai išeivijoje 
rūpimus klausimus, reikia tikėtis, posėdžiuose dalyvau
jančius sutelks darbingam užmojui, ir tai su ta mintimi, 
kad jau tikrai nebeužtenka tik pasisakyti, išsisakyti, svars
tyti, padejuoti ar gražiai pakalbėti. Atėjo laikas nutarti, 
kas gali būti dabartinėmis sąlygomis įgyvendinama, tel
kiant ir ruošiant kadrus, dirbančius ir prižiūrinčius, kad 
nutarimai būtų tikrai vykdomi ir pradėtų keisti tą klampią 
būklę, apie kurią dažnuose simpoziumuose pranešėjai vis 
dėsto ir dėsto. Reikia sutikti, kad dauguma garbingų ir 
ilgamečių veikėjų jau yra pavargę ir išsisėmę, kad pasi
kartojimai keliamuose sumanymuose priėjo liepto galą, 
kad jie kartais jau tampa įkyriais, net migdančiais važiuo
jančio traukinio “tik-tak-tak”... Todėl šiandien reikia jau 
naujų jėgų. Iš kur jų gauti? Prieš pradėdami dairytis pir
miausia turėtume stipriai pajusti, kad jau septyneri metai 
nebesame atitverti nuo tautos kamieno. Tiesa, įvairiomis 
progomis iš abiejų pusių prasitariama: mes vienokie, jie 
kitokie. Bet šių sprendžiamų klausimų atveju - tai ne 
kliūtis. Ir tik tai suprasdami prieisime prie versmių, ku
rios padės geriau ir lengviau aiškintis lietuvių išlikimo už 
Lietuvos ribų problemas.

M
ŪSŲ Bendruomenė kūrė ir tebekuria nepa
kartojamą tautos istorijoje erą, naują ir sudė
tingą, kai žmogus, fiziškai atitrūkęs nuo tėvy
nės, niekada nesijautė toli nuo jos. Pavieniai 

asmenys kai kuriais atvejais šitai yra jautę ir ankstesnėse 
emigracijose, bet to didžiojo pasitraukimo į Vakarus 
dešimtys tūkstančių lietuvių tapo kažkuo skirtingu - 
graudaus likimo, bet nepalaužiamos dvasios žaliuojanti ir 
žydinti tautos atšaka. Šia proga prisimintina, kad ji 
pradėjo jungtis ir glaudintis vos tik Antrojo pasaulinio 
karo vėtroms praūžus. Jau 1946 m. kovo pradžioje Vo
kietijos Hanau lietuvių stovykloje įvyko pabėgėlių atstovų 
suvažiavimas, kuriame buvo sudaryta Lietuvių tremtinių 
bendruomenė ir primta VLIKo parengta Bendruomenės 
konstitucija. Tuoj pat eita prie platesnės ir reikšmin
gesnės jungties - įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
1949 m. paskelbta Lietuvhį charta, apibūdinanti išeivijos 
lietuvių teises ir įsipareigojimus. Paskelbti ir laikinieji 
PLB santvarkos nuostatai. Baigiamasis organizavimo
si darbas - tai 1958 m. Niujorke įvykęs pirmasis PLB sei
mas, tapęs tikruoju Bendruomenės šeimininku. Dvyli
ka metų statyta ir jau apie 40 metų gyvavusi bendruo
meninė išeivijos struktūra, atrodo, dairosi naujų kelių. Ir 
tai normalu, kai šiandien jau auga trečioji pokario karta, 
kai nepriklausomybę atgavusi tėvynė stiprėja ir tampa 
realiu pagrindu visiems lietuviams atsistoti sprendžiant 
bet kokius lietuvybės klausimus. Belieka ramiai sutikti 
atsirandančius pokyčius, žvelgti ateitin tikroviška per
spektyva. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Sugriežtins švietimo tvarką
Ontario švietimo ministeris 

John Snobelen paskelbė, kad 
pradžios mokyklose bus su
griežtinta mokinių įvertinimo 
tvarka. Specialių Ontario pro
vincijoje vaikams duotų egzami
nų rezultatai įrodė, jog mokinių 
lygis žemesnis, negu kitose pro
vincijose. Vyriausybė ketina pri
sitaikyti prie tarptautinių nor
mų. Albertos provincijoje moki
niai bandymuose pralenkia kitų 
provincijų vaikus ir tarptauti
niuose egzaminuose gauna ge
rus pažymius.

Nuo šiol vaikai bus mokomi 
skaityti, rašyti ir skaičiuoti anks
čiau, o jeigu nebus pasiektas 
atitinkamas lygis, jiems nebus 
leidžiama pereiti į sekantį sky
rių, kaip daroma dabar. Šią va
sarą mokytojai dalyvaus sesijose 
susipažinti su programos pakei
timais. Kiekvienam skyriui bus 
nustatyta programa ir konkre
čių pasiekimų sąrašas.

Savivaldybių reikalų minis
teris Al Leach mano, kad nau
jai pasiūlytas “Greater Toronto 
Services Board” (GTSB) nesu
mažins biurokratijos, kaip nu
matyta. Liks trys savivaldybių 
valdymo sluoksniaėGTSB, mies
tai ir regioninės Durham, Peel, 
Halton ir York savivaldybės.

GTSB taryboje dalyvautų 
28 “Greater Toronto Area” 
(GTA) savivaldybių pareigūnai. 
Tarybos nuožiūroje veiktų “GO 
Transit” sistema, būtų sudaro
mos ilgalaikės gairės dėl atmatų 
tvarkymo (waste disposal) bei de
rintų ekonominės plėtros ir kitas 
paslaugas.

A. Leach tikisi, kad naujoji 
taryba pradės veikti 1998 m. 
sausio 1 d., kada įsigalios ir 57 
narių “megacity” taryba. GTSB 
taryba palaipsniui taps regioni
ne savivaldybe, atstovaujančia 
4.2 mln. gyventojų. Jos tikslas 
yra padėti sujungti dabartines 
17 savivaldybių.

Kanados eksporto plėtros 
organizacija (Export Develop
ment Corporation) bendradar
biaus su “Vilniaus banku” fi
nansuojant Kanados jmonių ek
sportą į Lietuvą. Šiuo metu 
vyksta derybos dėl trumpalaikių 
ir vidutinės trukmės kreditų 
“Vilniaus bankui”, draudimui 
ar net tiesioginiam projektų fi
nansavimui. Kanados eksporto 
plėtros organizacija pradeda 
aktyviai veikti Centrinėje ir Ry
tų Europoje, finansiškai skatin
dama Kanados jmonių veiklą.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Toronto Maironio mokyklos iškilmingas 1996/97 mokslo metų užbaigimas gegužės 6 d. Prisikėlimo parapijos di
džiojoje salėje. Viršutinėje nuotraukoje - dovanų (Keikimas mokytojams. Iš kairė? stovi: ALEKSUTĖ M*A- 
SIONYTĖ, TARAS CHORNOMAZ, mkt. IRENA EHLERS, JONAS BALIUNAS, vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ, 
mkt. AUŠRA KARK1ENĖ, mkt. LAIMA UNDERIENĖ, kun. EDIS PUTRIMAS. Apačioje - pažymėjimų Įteikimas. 
Iš kairės: TADAS VAINIUS (sėdi), vedėja G. PAULIONIENĖ, Lietuvos gen. garbės konsulas H. LAPAS, KLB kraš
to valdybos pirm. A. VAIČIŪNAS, mkt. MONIKA RAŠČIAUSKIENĖ ir kun. E. PUTRIMAS Nuotr. R. Puterio

Vilnius Vokietijos televizijoje
Šeštasis vokiečių televizijos kanalas ištisą pusvalandį paskyrė Vilniaus vaizdams bei 

paaiškinimams. Šią programą 9 v. vakaro stebėjo apie pusantro milijono žiūrovų

KAZYS BARONAS
Vilnelė. Prie kranto sėdi 

šviesiaplaukė mergaitė. Ji skaito 
knygą. Vokiškai pasakojamas 
Gedimino sapnas, geležinis vil
kas, sapno išaiškinimas. Ir štai 
Gedimino pilis, virš jos - plevė
suojanti didelė Lietuvos tri
spalvė. Vokietis aiškina: geltona 
reiškia saulę, žalia - lietuviškus 
miškus, raudona - pralietą krau
ją už laisvę. Bendras Vilniaus 
vaizdas.

Lietuvos sostinė esanti ne
toli Gudijos ir Lenkijos sienos. 
Lietuviai sako Vilnius, lenkai ir 
gudai Vilno (gudai Vilnia), vo
kiečiai Vilna. Sostinė esanti Lie
tuvos politinio, religinio, kultū
rinio ir ekonominio gyvenimo 
centras. 1918 m. atgavus Lietu
vos nepriklausomybę, Vilnius 
vėl tapo sostine. Neilgam, nes 
lenkai ją kartu su Vilniaus sriti
mi okupavo. 1990 m. po Mask
vos ir Berlyno okupacijų, Lietu
va vėl atstato nepriklausomybę.

Rodomi seimo rūmai, ko
vos žymės, spygliuotos vielos ir 
kryžiai prie televizijos bokšto. 
Jie primena žuvusius, kai sovie
tiniai kariai šaudė į beginklę mi
nią. Gyventojai neužmiršo tų vi
sų įvykių. Rodo gan judrų mies
to gyvenimą, pilnus šaligatvius 
žmonių, be jokios tvarkos gat
vėse važiuojančius autovežimius 
bei troleibusus (vokietis sako, 
kad lietuviai juos vadina “srai
gėm”).

Dabartis
Komentatorius daro išvadą, 

kad žmonės žiūri į ateitį, geres
nį gyvenimą, nes yra pastovus 
pinigas litas, susietas su JAV 
valiuta. Žurnalistė ir ekonomis
tė Marija Starkevičiūtė aiškina 
dabartinio Lietuvos ekonomi
nio gyvenimo lygį: kraštas kovo
ja su problemom, lietuviai dar 
mokosi prisitaikyti prie naujo 
gyvenimo. Anksčiau valstybė 

spręsdavo visas problemas. Lie
tuvos gyventojų galvosena kol 
kas skiriasi nuo vakariečių. Tai 
komunizmo pasekmės. Tad ir 
suprantama, kad užsienio bend
rovės turi daug keblumų. Ta
čiau užsieniečiai investuoja, 
steigiamos naujos įmonės.

Vokiečiui komentuojant, fil
muojama jauna gražiai apsiren
gusi Lietuvos karta (deja, taip 
pat ir rūkantieji paaugliai!); ne
simato su “mini” sijonėliais 
mergaičių.

Šventovės
Neužmiršo vokiečiai šven

tovių - arkikatedra, Šv. Onos, 
kurią Napoleonas norėjo per
kelti į Paryžių. Vokietis sako: 
vėlai krikščionybė pasiekė Lie
tuvą. Lietuviai garbino žalčius, 
Perkūną, saulę, mėnulį. Prime
nama, kad sovietmečiu daugelis 
šventovių buvo uždarytos. Dar 
ir dabar dvi šventovės paverstos 
kalėjimu, o misijonierių (Suba
čiaus g-vėje, K.B.) - ligonine. 
Neaplenkta Šv. Petro ir Povilo 
barokinė šventovė. Ji pergyveno 
visas audras, buvo atnaujinta 
(filmuojamas vidus), bet taip 
pat filmuojami prie šventovės 
elgetos.

Vokietis pranešė, kad Vil
niuje yra 45 šventovės (su cerk
vėm?), tačiau gausiausiai lanko
ma nedidelė koplyčia - Aušros 
Vartų. Filmuojami tikintieji, 
girdima “Sveika Marija, Motina 
Dievo, dangaus mums duota 
naujoji Ieva”... giesmė. Gal tai 
gegužinės pamaldos, nors kuni
go nesimatė. Sustoja vokiečiai 
prie Vilniaus “Alma mater”, 
pareikšdami, kad tai mokslo 
miestelis su 2.000 studentų. Ir 
užsieniečiai atvyksta mokytis 
rusų, lietuvių kalbų.

Garbinga praeitis
Lietuviai esą ieško garbin

gos praeities. Nufilmuotos že

mutinės pilies iškasenos. Jeigu 
lėšos bus, 1660 m. sugriauti val
dovų rūmai bus atstatyti, nes 
griuvėsiai XIX š. buvę visiškai 
pašalinti ir jų vietoje įrengtas 
parkas. Šiandieną atkasami rū
mai tarnauja istorinių dramų 
vaidinimams. Vokiečiai tai su
jungė su rašyt. J. Marcinkevi
čiumi, ūkininko sūnumi, atvyku
siu į Vilnių prieš 50 metų. Fil
muojant rašytojas taip kalba: 
“Aš didžiuojuosi kalbėdamas 
mažos tautos kalba, sena, labai 
sena indoropiečių kalba, arti
miausia sanskritui, išlaikiusiai 
savo sintaksės ir fonetines for
mas. Ne tik Lietuva, bet ir visas 
pasaulis, tarptautinės organiza
cijos džiaugiasi pirmos lietuviš
kos knygos 450 m. sukaktimi.

Rašytojas taip pat primena 
vokiečiams caro spaudos drau
dimo laikotarpį, ilgai trukusią 
priespaudą. Vėl J. Marcinkevi
čius sako: “Tačiau lietuvių kal
ba išsilaikė. Ir mes būsime tol 
gyvi, kol gyva bus mūsų kalba”. 
Vokietis aiškina, kad rašytojo 
epas “Mindaugas” yra sujungtas 
su meile, krauju, ir mirtimi. Da
lį vaidinimo vokiečiai nufilmavo 
žemosios pilies griuvėsiuose. 
Lietuviai kariai rodomi su šar
vais (o ne kaip lenkai savo filme 
parodė lietuvius karius su kai
liais!), 1263 m. nužudę Mindau
gą. Vokiečiui buvo sunku su
prasti turinį, tačiau kai kurie 
veiksmai (kova kardais) yra 
tarptautiniai.

Po karaliaus Mindaugo Lie
tuvos valdovu tapo Gediminas 
(labai gerai ištariami vardai) - 
Vilniaus įsteigėjas. Filmuoja
mas paminklas arkikatedros 
aikštėje, o J. Marcinkevičius 
skaito sukurtą Gedimino garbei 
eilėraštį:

“Gediminas. ‘Nostra Vilna’ 
(nespėjau viską užrašyti). Ak-

(Nukelta ) 2-rą psl.)

Paminėta birželio 14-oji
Lietuvoje vadinama “Gedu

lo ir vilties diena” birželio 14 d. 
buvo iškilmingai paminėta Mi- 
šiomis, skirtomis tremties au
koms atminti, Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje. Nepriklauso
mybės aikštėje buvo iškelta vė
liava su gedulo juosta. Po Mišių 
buvo surengtos eitynės Gedimi
no prospektu nuo katedros iki 
Lukiškių aikštės, kur vyko mi
nėjimas. Jame, kalbėdamas prie 
tremtinių aukuro-memorialo taut- 
žudystės aukoms atminti, seimo 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis šią dieną pavadino susitaiky
mo, solidarumo ir istorijos įver
tinimo diena.

Gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro kieme 
vyko skaitymai ir pranešimai 
1941 m. birželio 14-15 d.d. trė
mimui paminėti.

Kituose miestuose taip pat 
buvo laikomos pamaldos, su
rengti minėjimai, koncertai, ei
senos. Berčiūnuose, Panevėžio 
rajone, ta proga buvo pašven
tinta nauja Tautos kankinių 
šventovė.

Nesutarimai dėl narystės
BNS skelbia, kad Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos ministerial 
pirmininkai birželio 12 d. žo
džiu pareiškė esą pasirengę pra
dėti narystės derybas su Euro
pos sąjunga. Tačiau iškilo nesu
tarimai dėl taktikos, kaip siekti 
ES narystės, todėl bendras pa
reiškimas nebuvo pasirašytas. Es
tijos M. Sijmanas “leido supras
ti”, jog Estija neprieštarauja 
geopolitiniams motyvams, pri
imant sprendimus dėl busimųjų 
ES narių, sakė, kad bent vienos 
Baltijos valstybės priėmimas į 
ES būtų laimėjimas visoms trims.

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
pabrėžė, kad objektyvūs kriteri
jai, ne politiniai išskaičiavimai, 
turėtų lemti kvietimą derėtis 
dėl stojimo į ES. Jo teigimu, 
reikia “atsižvelgti į kandidačių 
politinį stabilumą, demokratinių 
institucijų išvystymą ir makro
ekonomikos būklę”.

Susitiko gynybos pareigūnai
ELTOS žiniomis, birželio 9- 

10 d.d. įvyko Baltijos kraštų gy
nybos ir krašto apsaugos minis- 
terių susitikimas Estijoje, Sare- 
mos saloje. Didžiausias dėme
sys buvo skiriamas šių kraštų 
bendriems projektams, kuriuo
se dalyvauja ir Šiaurės valsty
bės. Taip pat buvo svarstomi 
Baltijos jūros regiono ir visos 
Europos saugumo bei ŠAS plė
tros klausimai.

Pagal Baltijos kraštų susita
rimą, BALTBAT taikos palai
kymo bataliono štabas įsteigtas 
Latvijoje, o Estija koordinuoja 
bendros karinių jūrų pajėgų es
kadros projektą “BALTRON”. 
Lietuvai suteikta teisė koordi
nuoti regioninės oro erdvės 
kontrolės projektą, numatoma 

Šiame numeryje
Vienos tautos vaikai 

Lietuvybės klausimu skirstytis į vienokius ar kitokius negalime 
Vilnius Vokietijos televizijoje

Lietuviai dar mokosi prisitaikyti prie naujo gyvenimo
Vykstantiems j Lietuvą

Naujas vyriausybės nutarimas, liečiantis muitus 
Lietuvoje ir pas kaimynus

Gudai yra kuklūs ir ištikimi Lietuvos piliečiai
Filmų gamybos milžino pašonėje 

Džiaugdavomės gavę artisto nuotrauką su parašu
Jaunosios kartos dailės parodoje

Dail. Snaigė Šileikienė jaučia, ką perduoda 
“Tėvynės labui”

Idealizmą skleidžianti Balio Raugo knyga

Karmėlavoje įsteigti regioninės 
oro erdvės kontrolės centrą 
“BALTNET”.

Išaiškinta urano vagystė
Birželio 11d. Lietuvos vals

tybės saugumo departamento 
pareigūnai Vilniuje prie Žaliųjų 
ežero surado apie 50 kilogramų 
radioaktyvaus urano, rašo EL
TA. Taip pat atrasta 20 kg. 
Visagine birželio 10 d. Abu ra
diniai buvo iš Ignalinos atomi
nės elektrinės branduolinio ku
ro “kasetės”, pavogtos 1992 
metais. Suimti trys iš keturių 
kaltinamų Ignalinos darbuoto
jų. Du iš jų duoda parodymus, 
prisipažinę tardytojams, kad pa
vogė kasetę ir ją pardavinėjo 
dalimis. Iš viso buvo pagrobta 
170 kg. Vagims gresia iki 10 m. 
kalėjimo bausmė, o baudžiamo
jon atsakomybėn bus patraukti 
ir kiti asmenys, nusikaltę pirk
dami radioaktyvų metalą.

Lankėsi JT pareigūnas
Birželio 4 d. Vilniuje lankė

si Jungtinių Tautų plėtojimo 
programos viceadministratorius 
Rafeuddin Ahmed. Jis domėjo
si “ombudsmenų” bei žmogaus 
teisių reikalais, JT vykdomais 
projektais valstybės valdymo re
formos, socialinės apsaugos, iš
ankstinio apsisaugojimo prieš 
nusikalstamumus srityse, jų efek
tyvumu ir nauda, praneša BNS. 
Susipažinęs su naujausiais nuta
rimais dėl JT orgdnizacijos re
formos, jis taipgi lankėsi Rygoje.

Karinės pratybos
BNS praneša, kad gegužės 

30 d. Lietuvos regata “Žemai
tis” išplaukė su jungtinėmis jūrų 
pajėgomis dalyvauti tarptauti
niuose ŠAS ir partnerių moky
muose “Cooperative Banners 
‘97”, kuriuose bus mokomasi 
vykdyti praktines taikos palaiky
mo užduotis. Mokymai vyksta 
keturiose vietose pietų Norvegi
joje ir Švedijoje. Juose dalyvau
ja atstovai iš 8 ŠAS kraštų ir 10 
partnerių.

Birželio 15 d. JAV-ių Loui
siana valstijoje prasidėjo praty
bos “Cooperative Nugget”, ku
riose Lietuvai atstovauja Karo 
akademijos pirmakursių būrys, 
keletas Gynybos štabo, Tarp
tautinio taikos palaikymo pajė
gų mokymo centro bei Savano
riškosios krašto apsaugos tarny
bos karininkų, praneša ELTA. 
Lietuvos kariai priklauso belgų 
vadovaujamai kuopai, kurioje 
taip pat yra Moldovos ir Lenki
jos būriai. Pratybose dalyvau
jant beveik 3500 karių iš JAV, 
Belgijos, Kanados, Turkijos ir 
18 Vidurio bei Rytų Europos 
valstybių, mokomasi pagal SAS 
reikalavimus vykdyti jungtinius 
taikos palaikymo ir humanitari
nius veiksmus, palaikyti ryšius 
su nevyriausybinėmis organiza
cijomis ir civiliais gyventojais. 
Jie bus supažindinti su JAV 
kariuomenės skyriaus, būrio ir 
kuopos rengimo metodais. RSJ
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Vykstantiems į Lietuvą
Generalinio konsulato pranešimas apie naują 
vyriausybės nutarimą peržengiantiems Lietuvos sieną 

bei einantiems per muitines

Arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia, Vatikano nuncijus, baigęs 
savo diplomatinę misiją Lietuvo
je, gegužės 25 d. atsisveikinda
mas Vilniaus arkikatedroje kon- 
celebravo Mišias su arkivyskupu 
A. J. Bačkiu, septyniais Lietuvos 
vyskupais, kitais kunigais. Mišių 
dalyviams nuncijus pasakė, kad 
Lietuva būsianti jam visuomet 
miela, pasidžiaugė, kad atsisvei
kinti galįs per Švč. Trejybės šven
tę. Priminė Šventojo Tėvo žo
džius: kunigas turėtų būti Trejy
bės žmogus. Pabrėžė tikėjimo 
reikšmę žmogui ir kvietė melstis, 
kad pasijustume Dievo vaikais.

Išvykstančiam iš Lietuvos nun
cijui buvo įteiktas Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 1- 
jo laipsnio ordinas. Lietuvos pre
zidento pasirašytame dekrete sa
koma, kad ordinas skiriamas-“už 
paramą stiprinant Lietuvos nepri
klausomybę (...) plėtojant Šven
tojo Sosto ir Lietuvos santykius.”

Vilkaviškio vyskupo Juozo 
Žemaičio, MIC, potvarkiu per 
Sekmines, gegužės 18 d. atsteigta 
Vilkaviškio kunigų seminarija, 
kurios rektoriumi paskirtas kun. 
dr. Kęstutis Žemaitis. Potvarkyje 
vyskupas nurodo, kad jau seniai 
rūpintasi atgauti tai, kas buvo 
prarasta Antrojo pasaulinio karo 
metu. Jau 1989 m. pradėjusi veik
ti vyskupijos kurija, buvo pradėti 
sugriautos katedros atstatymo 
darbai, 1995 m. atsteigta vyskupi
jos kapitula. Belikusi seminarija. 
Suprasdamas savo kaip vyskupo 
pareigas, visomis išgalėmis ir vi
sais būdais pasiryžęs rūpintis dva
siniais pašaukimais bei dvasine 
pažanga. Todėl Marijampolėje ir 
atsteigiama Vilkaviškio vyskupi
jos kunigų seminarija. “Motiniš
kajai Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos globai pavedu atkuria
mos seminarijos vadovus, dėstyto
jus, auklėtojus bei auklėtinius”- 
rašo potvarkyje vyskupas. Tikima
si, kad atsteigus seminariją padi
dės ir pašaukimų skaičius. Semi
narija bus statoma ant Šešupės 
kranto labai gražioje vietoje. Pla
nuojama dar šiais metais atlikti 
projektavimo darbus, po kurių 
tuoj pat prasidės statyba.

Stasio Šalkauskio premija 
gegužės 16 d. Šiauliuose paskirta 
arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui 
už ypatingus nuopelnus sunkio
mis sąlygomis leidžiant “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikas”. 
Anksčiau šia premija buvo apdo
vanoti Romualdas Ozolas, Arvy

PADĖKA
Taip mala paramos ant temis:
Daug verksmo, skausmo ir kančios!
Retai dangus rūsčiai aptemęs,
Prašvinta ant našlės galvos.

Maironis

A+A
JULIUS MAČIUKAS,

mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Prosenelis staigiai 
ir netikėtai mirė 1997 m. balandžio mėn. 7 d.

Nuoširdžiai dėkojame Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už šventas Mi
šias ir maldas, visiems artimiesiems, draugams bei 
pažįstamiems už nuoširdžią užuojautą liūdesio valandoje. 
Dėkojame už paramą, gėles ir aukas.

Tariame nuoširdų padėkos žodį karsto nešėjams, 
p. p. Mačiams už vaišių paruošimą po laidotuvių ir po
nioms už pyragus. Niekuomet neužmiršime visų parodyto 
jautrumo šią skaudžią išsiskyrimo valandą.

Žmona Albertina, duktė Vanda, 
sūnūs - Ernestas ir Ričardas su šeimomis

das Žygas ir Vytenis Rimkus. 
Premija skiriama kas dveji metai.

Kauno arkivyskupuos evan
gelizacijos centre gegužės 17 d. 
įvyko jaunimo susitikimas pasi
rengti Pasaulio jaunimo dienoms. 
Dalyvavo apie 50 jaunuolių iš 
Kauno ir kitų rajonų. Pokalbiai 
vyko grupėmis. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius papasakojo apie 
ypatingas Dievo patirtis vaikystė
je, jaunystėje, mokantis seminari
joje, dirbant kunigu. Susitikimai 
su žmonėmis buvę jam tarsi Die
vo dovana, padėjusi priartėti prie 
Viešpaties. “Gera išpažintis atve
ria dangų”, - pasakė arkivysku
pas. Po Mišių surengtoje agapėje 
jaunimas dalinosi savo problemo
mis. Renginys baigtas krikščioniš
kojo roko koncertu.

Kauno Kristaus prisikėlimo 
šventovėje gegužės 10 d. pirmą 
kartą buvo surengtos gegužinės 
pamaldos. Parapijos klebonas 
kun. V. Brusokas kvietė jaunimą 
ir visus tikinčiuosius malda pa
remti šventovės atstatymą. Atsta
tymo darbus vykdo AB “Kausta” 
talkinant kariuomenės kariams 
bei policijos mokyklai. Iki Visų 
Šventųjų šventės tikimasi atkurti 
vidinę šventovės erdvę.

Vilniaus Bernardinų švento
vėje gegužės 17-18 d.d. vyko Sek
minių vigilija. Mišiose dalyvavo 
daugiausia jaunimas. Šv. Eucha
ristiją su-Vilniaus kunigais šventė 
iš Kauno ir Kretingos atvykę 
pranciškonai. Vadovavo mons. K. 
Vasiliauskas. Po Mišių kun. B. 
Jurčys, OFM, pakvietė naktinei 
Švč. Sakramento adoracijai. Kitą 
dieną buvo eisena į Trijų Kryžių 
kalną.

Šiaulių Šv. Ignaco šventovės 
rektorius kun. dr. A. Tamošaitis, 
SJ, gegužės 11 d. kalbėjo Rasei
niuose apie šių dienų amerikiečių 
ir lietuvių religinio gyvenimo ypa
tybes. Apie religinį gyvenimą Vo
kietijoje tame susirinkime kalbėjo 
Šiaulių pedagoginiame institute 
vokiečių kalbą dėstanti Ingrid 
Bruedem. Klausėsi apie 150 žmonių.

Arkivyskupas Jonas Bulaitis, 
Vatikano apaštalinis nuncijus 
Pietų Korėjoje, toms pačioms pa
reigoms perkeliamas į Albaniją. 
Pietų Korėjos prezidento Kim 
Young Sam dekretu už ypatingus 
nuopelnus stiprinant draugiškus 
ryšius tarp P. Korėjos respublikos 
ir Šventojo Sosto išvykstantis 
nuncijus apdovanotas “Gwanghwa” 
medaliu, skiriamu pasižymėju
siems diplomatinėje tarnyboje.

Lietuvos sostinė Vilnius, kur 1997 m. liepos 1-7 d.d. posėdžiaus IX-tasis Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimas, į kurį iš Kanados skrenda 17 atstovų

Vilnius Vokietijos televizijoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

menį paguldyti prie akmens, 
sienoją užkelt ant sienojo, plytą 
surišti su plyta. Ar tai jau ir bus 
Vilnius? Dar ne! Užrakinti var
tus, pastatyti sargybą. Ant smai
go iškelti nukirstą plėšiko galvą. 
Ar tai dar ne Vilnius? Dar ne! 
... Tada ir aš galėsiu į visas pa
saulio šalis sušukti lotyniškai 
Nostra Vilna! Žinoma, kad 
miestas būtų Vilnius, reikia dar 
susapnuoti geležinį, staugiantį 
vilką ir nubudus jo nenudobti”.

Senamiestis. Jis taip pat 
daug kalba apie praeitį, atnauji
namos net gatvės, grindžiant jas 
akmenimis.

Žydų klausimas

Gaila, bet vokiečiai vėl pa
lietė žydų klausimą, priminda
mi, kad Vilnius yra Rytų Euro
pos Jeruzalė. Nufilmuota žydų 
Jochaides šeimos 1939 m. nuo
trauka. Likusios tik dvi dukros, 
jų tarpe Fania Brancovskaja. 
Vokiškai, įterpdama “jidiš” žo
džius, ji pasakoja savo šeimos 
tragediją. Vokietis pakartoja 
Vilniaus gyventojos žodžius, 
kad lietuvių “Hilfskrafte” (pa- 
grupės: okupantai bei toji lietu- 

MOTINAI
Lietuvoje mirus,

jos dukrą JANUTĘ BIRGELIENĘ nuoširdžiausiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu. Labai skaudu netekti 
mylimo žmogaus -

Pranciška Norušienė, Toronto

A+A
AUGUSTUI UNDERIUI 

mirus,
jo dukrą RAMUNĘ STRAVINSKIENĘ su šeima 
bei visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Anapilio jaunų šeimų sekcija
Anapilio “Angeliukų ” choro tėvai

A+A
AUGUSTUI UNDERIUI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai EUGENIJAI, 
dukroms - SNIEGUOLEI ir RAMUNEI su šeima, 

giminėms bei artimiesiems -

A. Kobelskis J. J. Platakiai, Čikaga, IL,
T. Kobelskienė E. M. Ploog

A+A
AUGUSTUI UNDERIUI 

mirus,
jo žmoną EUGENIJĄ, dukras - SNIEGUOLĘ ir 
RAMUNĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Juzė ir Albinas Pliopliai

galbininkai) SS priežiūroje nai
kino žydus. Fania yra pensinin
kė, gaunanti 88 markes (1 m.= 
2,28 lt.), o iš Bonos jokios para
mos. Fania, gyvendama Lietu
vos sostinėje ir gaudama Lietu
vos pensiją Panerius vadina len
kiškai “Ponary”, o Antakalnį - 
“Antokol”.

Vokiečiai tuoj pat nuskubė
jo j senamiestį, nufilmavo buvu
sio geto gatves. Jame žydai bu
vo įsteigę teatrą, profesoriai 
skaitė paskaitas, buvo mokykla. 
Šiandieną Vilniaus žydų bend
ruomenę sudaro apie 4.000 as
menų. Yra sinagoga, klubas. 
Prof. dr. Markas Petuchauskas, 
žydų kultūros klubo vedėjas, sa
ko, kad žydų-lietuvių diskusijos 
išsiplėtė spaudoje. Esama įvai
rių nuomonių, vienpusiškai aiš
kinama istorija, kad ir žydai so
vietmečiu (1940-1941) žudė lie
tuvius, o vokiečių okupacijos 
metu lietuviai organizavo taut- 
žudystę. M. P. aiškina, kad isto
riniu požiūriu kaltinimai esą ne
teisingi. Stalino riietu KGB tar
nyboje dalyvavo žydai, lietuviai, 
rusai. Vokietmečiu buvo dvi 
vių tautos dalis, kuri bendradar

biavo su vokiečiais. Tačiau isto
rija parodys tikrovę. Šiandieną 
Vilnius neturi jokių mažumų 
problemų, nes pvz. 20% lenkų 
asimiliavosi, o rusai stengiasi 
sostinėje pasilikti.

KGB rūmai
Buvę KGB rūmai - dabar 

apygardos teismas. Trys lietu
viai policininkai vaikšto Gedi
mino g-vės šaligatviu. Rūmų rū
syje įrengtas muziejus. B. Ra
čius, buvęs tenoras, dabar mu
ziejaus vedėjas, ir eidamas 88 
metus, neprarado gražaus bal
so, padainavo “Sėdžiu prie sta
lelio, žiūriu pro langelį”... Jis, 
buvęs partizanas, 10 metų ken
tėjęs Sibire. Vokiečiai nufilma
vo vienutes, tik kankinimams 
skirtos vienutės apmuštos storu 
audeklu.

Filmo pabaiga vėl skiriama 
priaugančiai Lietuvos kartai: 
prie Neries pakrantės mergaitė 
skambina kanklėm, o berniukas 
groja birbyne. Vokietis davė lie
tuviškų muzikos instrumentų pa
aiškinimus, palygindamas kank
les su citra.

Naudingas Lietuvai filmas

Išvada: be jokių abejonių 
filmas pasitarnavo Lietuvos 
naudai, tik be reikalo įjungtas 
lietuvių-žydų klausimas. Prieš 
penketą metų su žmona ir duk
ra aplankiau savo gimtąjį Vil
nių. Nepasikeitęs jis, apleistas 
senamiestis, apleistas nufilmuo
tas mano tėvų gyventas Užupis, 
ir toliau netvarkingai važiuojan
tys automobiliai (baisu pereiti į 
kitą pusę!), tačiau linksmesni 
žmonių veidai. Vokiečiui apleis
ti senamiesčiai priminė Rytų 
Vokietiją, tik su tuo skirtumu, 
kad V. Vokietija kiekvienais 
metais investuoja 100 milijardų 
(taip - milijardų!) markių, tuo 
tarpu Lietuva neturi tokio tur
tingo dėdės ar tetos.

Gerai, kad vokiečiai supa
žindino žiūrovus su didinga Lie
tuvos praeitimi, sena lietuvių 
kalba, nes dažnai esu klausia
mas, ar lietuviai kalba rusiškai?...

Vakaro programą stebėjo 
(taip apskaičiuojama) 1,5 mili
jono žiūrovų. Filmavo Volfgang 
Hackl, muzika - Česlovo Vait- 
kausko. Lietuvos vardas vėl 
skambės vokiečių televizijoje, 
nes Europos moterų krepšinio 
pirmenybėse Lietuva vienoje 
grupėje žais su Vokietija ir gal 
birželio mėn. pabaigoje vyrai 
susitiks su lietuviais. Rungtynes 
televizijoje rodys Vokietijos spor
to kanalas.

Atsivėrus Lietuvos sienoms, 
pastebimas didėjantis turistų 
srautas, tarp kurių didelė dalis 
išeivijos lietuvių, skubančių ap
lankyti protėvių žemę. Dalis už
sieniečių atvyksta darbo, spor
to, mokslo ir gydymosi tikslais, 
kiti vyksta tranzitu per Lietuvą. 
Vis daugiau Lietuvos ir JAV pi
liečių, gyvenusių ne Lietuvoje, 
atvyksta pastoviam gyvenimui į 
Lietuvą. Žinoma, sunku ir išvar
dinti visus apsilankymų bei ke
lionių tikslus, tačiau kiekvienas 
atvykstantysis į Lietuvą su savi
mi atsiveža ir įvairios paskirties 
daiktų, kurie skirti asmeniniam 
naudojimui ar kitiems tikslams. 
Kad sureguliuotų keleivių vyki
mą ir atitinkamai jų daiktų ga
benimą per Lietuvos Respub
likos sieną bei užkirstų kelią ša
lies vidaus rinkos pažeidimams, 
1997 m. kovo 6 dieną Lietuvos 
Respublikos vyriausybė priėmė 
nutarimą Nr. 199 dėl muito ke
leiviams, vykstantiems per Lie
tuvos Respublikos sieną, nusta
tymo. Šis nutarimas įsigaliojo 
nuo 1997 balandžio 1 dienos.

Norėdami išvengti kelionė
se kylančių nesusipratimų ker
tant Lietuvos Respublikos sie
ną, pabandykime trumpai pa
žvelgti, kokius daiktus ir kokio
mis sąlygomis galima įvežti į 
Lietuvos Respublikos teritoriją.

Be muito mokesčio keleivis, 
vykstantis į Lietuvos teritoriją, 
gali įvežti visus asmeninio nau
dojimo reikmenis. Visų pirma 
tai reikalingi kelionėje drabu
žiai ir higienos priemonės, kos
metikos reikmenys ir vaistai. 
Leidžiama įvežti ir asmeninio 
naudojimo juvelyrinius dirbi
nius, tačiau tik po vieną skirtin
gą juvelyrinį gaminį, kurių 
bendra masė neviršytų 50 gra
mų svorio. Invalidai gali ir pri
valo laisvai įsivežti visą jiems 
reikalingą medicininę įrangą. 
Asmeniniai apdovanojimo ordi
nai, ženklai bei prizai, taip pat 
laisvai yra įvežami į Lietuvą. 
Asmeniniam sportiniam inven
toriui - ar tai būtų burlentė, ar 
žvejybos reikmenys - nėra tai
komi jokie muitai. Taip pat lais
vai leidžiama įvežti po vieną 
vienetą įvairios audio-video 
aparatūros bei kompiuterinės 
technikos. Fotografijos mėgėjai 
gali laisvai įsivežti po 2 foto- 
apratus bei 10 fotojuostų. Be 
abejo yra sunku aprašyti visus 
asmeninių daiktų pavadinimus, 
tačiau norėtume pabrėžti, kad 
Lietuvos muitinė leidžia įsivežti 
visus akivaizdžius asmeninio 
naudojimo daiktus, reikalingus 
kelionėje.

Kita grupė daiktų, kuriuos 
galima įsivežti į Lietuvos teri
toriją - tai visi daiktai, kurie 
nėra skirti pardavimui ar gamy
bai. Tai gali būti įvairios do
vanos, maisto produktai ir t.t. 
Tačiau be muito leidžiama įvež
ti daiktų, kurių bendra vertė ne- 
viršyja 3.000 litų. Už įvežamus 
daiktus, kurių vertė viršija 3.000 
litų sumą, muitinė reikalauja 
mokėti muito mokestį, kuris ga

PADĖKA
A+A

STASYS GAILEVIČIUS
po gedulinių Mišių iš Lietuvos kankinių šventovės 
buvo palaidotas 1997 m. gegužės 8 d. Šv. Jono lietuvių 

kapinėse Mississaugoje.

Dėkojame prelatui Jonui Staškevičiui už maldas 
laidotuvių koplyčioje, atnašavusiam Mišias, pasakiusiam 
jautrų pamokslą ir atlikusiam laidotuvių apeigas kapinėse.

Dėkingi esame solistei Slavai Žiemelytei už gražų 
giedojimą šventovėje, vargonininkei Danguolei Radikie
nei, choro dalyviams jautriom giesmėm atsisveikinus su 
Maestro. Ačiū karsto nešėjams. Dėkojame už užuojautas, 
gausiai užprašytas Mišias, gražias gėles, aukojusiems naš
laičių fondui “Vaiko tėviškės namai”, “Tremtinių grįžimo 
fondui”, “Tėviškės žiburiams”. Ačiū aukų rinkėjai Moni
kai Povilaitienei.

Nuoširdi padėka lietuvių organizacijų, chorų at
stovams, kurie jautriais žodžiais atsisveikino su velioniu 
pareikšdami jam didelę pagarbą. Taip pat ačiū visoms po
nioms už suneštus pyragus ir Birutei Stanulienei už pa
ruoštus skanius pusryčius.

Atskirai norime padėkoti Giedrai ir Rimui Pau- 
lioniams už jų nuoširdų rūpestį, atsidavimą velioniui ir 
didelę paramą liūdesio valandoje. v

Seimą

li būti 10 procentų ir daugiau 
viršytos vertės. Maisto produk
tų kiekis yra taip pat ribojamas. 
Sakysime, negalime įvežti dau
giau kaip 2 kg kavos, 3 kg šoko
lado gaminių, 1 kg cukraus. Jei 
keliaujantis asmuo yra ne jau
nesnis kaip 18 metų, leidžiama 
įsivežti 1 litrą degtinės ar kitų 
stiprių alkoholinių gėrimų, 3 lit
rus vyno, 5 litrus alaus, 200 vie
netų cigarečių. Kiti maisto pro
duktai, išskyrus paminėtus, gali 
būti įvežami už sumą, nevirši
jančią 200 litų.

Asmenys, laikinai atvyks
tantys į tarnybinę komandiruotę 
ar dirbti pagal darbo sutartis, 
mokslo, sporto ar kitais tikslais, 
gali be muito įsivežti visus dar
bo įrankius, reikmenis bei įsi
kūrimui Lietuvoje būtinus daik
tus. Tačiau Lietuvos muitinei 
reikia pateikti įrodančius atvy
kimo tikslą dokumentus, pvz.: 
darbo sutartį, kvietimą tarnybi
nei komandiruotei, kvietimą 
mokytis ir t.t. Pačioje muitinėje 
taip pat reikia užpildyti specia
lius laikino įvežimo dokumentus.

Užsienio šalių piliečiams, 
nutarusiems persikelti pasto
viam gyvenimui į Lietuvą bei 
būtinai įstatymų nustatyta tvar
ka gavus leidimą pastoviam gy
venimui Lietuvoje, yra laisvai 
leidžiama įsivežti jų asmeninį 
turtą. Šiuo atveju Lietuvos mui
tinei reikia pateikti dokumen
tus, išduotus Lietuvos Respubli
kos Vidaus reikalų ministerijos, 
kurie įrodo teisę pastoviam gy
venimui Lietuvoje. Lietuvos 
Respublikos piliečiai, kurie už
sienyje gyveno ilgiau kaip 1 me
tus, laisvai, be muito gali įsivežti 
savo turtą. Muitinei reikia pa
teikti dokumentus, įrodančius, 
kad Lietuvos pilietis tikrai gy
veno užsienyje ilgiau kaip 1 me
tus. Nesvarbu ar Lietuvos pilie
tis, ar užsienietis atvyksta pa
stoviam gyvenimui į Lietuvą, 
būtinai reikėtų prisiminti, kad 
visą asmeninį turtą galima įsi
vežti tik per 3 mėnesius nuo at
vykimo į Lietuvą dienos bei pa
teikus Lietuvos muitinei asme
ninio turto daiktų sąrašą.

Kokie daiktai galėtų būti 
traktuojami kaip asmeninis tur
tas? Tai baldai ir kiti būsto reik
menys, buitinė - elektroninė 
technika, asmeninio naudojimo 
transporto priemonės (automo
bilis, motociklas ir t.t.), profesi
nė įranga, kolekcionavimo ob
jektai bei visi šiame straipsnyje 
paminėti daiktai.

Norėtume priminti, kad 
Lietuvos Respublikos bei užsie
nio šalių valiuta bei vertybiniai 
popieriai, įvežami į Lietuvos 
Respublikos teritoriją, taip pat 
yra neapmokestinami. Iš Lietu
vos negalima išvežti daugiau 
kaip 5.000 litų grynais. Lietuvos 
muitinėje reikia deklaruoti įve
žamą ar išvežamą užsienio va
liutą, jei Lietuvos banko nusta
tytas tos valiutos ir lito santykis 
viršija 40.000 litų sumą.

Pasirašė 
konsulas G. Levickas, Niujorke
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Pabiros pastabos iš Vilniaus

Savo vizito Lenkijoje metu 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II š. m. 
birželio 8 d. Krokuvoje iškil
mingai paskelbė Jadvygą d’An- 
jou (1373-1399) Lenkijos kara
lienę ir Jogailos pirmąją žmoną 
šventąja. Toronto lenkų savait
raštis “Glos Polski” apie ją š. m. 
birželio 10-15 d.d. laidoje rašo:

“1378 m. ketverių metų Ja
dvygos su aštuonerių metų Vil
helmu Habsburgu sužadėtuvės 
(sponsalia de futuro) buvo Vi
duramžiais įprasta tradicija, ta
čiau Jadvyga, jau būdama pilna
metė, šias sužadėtuves nutraukė 
ir 1386 m. vasario 10 d. ištekėjo 
už Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Jogailos, kuris pažadėjo 
krikštytis kartu su visa Lietuva, 
paskutiniuoju pagonišku kraštu 
Europoje, ir prisijungti prie 
Lenkijos. (...) Jadvygos sutiki
mas ištekėti už Jogailos turėjo 
įtakos Europos istorijai: Vakarų 
civilizacija buvo perkelta ligi 
Lenkijos-Lietuvos karalystės ry
tinių sienų, o Jadvyga tapo vie
na žymiausių krikščionybės pla
tinimo Europoje asmenybių. 
Taigi Jadvyga gali būti laikoma 
Europos evangelijos platinimo 
globėja”.

Lietuvos gudai
Daug kalbama apie Lietu

vos lenkų tautinę mažumą, apie 
rusų - daug mažiau, o Lietuvos 
gudai yra visai pamiršti. Juos 
primena Paryžiaus lenkų žur
nalas “Kultūra” š. m. gegužės 
laidoje:

“Rašant apie Vilniaus kraš
tą, negalima aplenkti nuo amžių 
čia gyvenančių gudų, kurie, kaip 
lietuviai ir lenkai, yra pagrindi
niai šio krašto gyventojai. Jie 
yra kuklūs, sunkiai pastebimi, 
gyvena ramiai ir yra lojalūs Lie
tuvos piliečiai. Jų kultūrinis gy
venimas yra gana gyvas. Vil-
maus pedagoginiame universi
tete veikia Gudų kalbos ir lite
ratūros katedra, yra viena gu
diška vidurinė mokykla, Vilniu
je, Šalčininkuose ir Visagine

Prūsų Lietuva. Sovietmečiu Jurgaičių šventovę pavertė sovchozo fabrikėlio sandėliu. Neliko nė senojo 
šventovės viršaus, buvusių ženklų ir puošmenų. Jurgaičių (dabar Kanašos) šventovė 1995 m. M. Purvino

Žemė, netekusi savųjų
Mažosios Lietuvos architektūriniai paminklai 

gausiose nuotraukose
Architektė Marija Purvinie- 

nė, “Tėviškės žiburių” bendra
darbė, laiške mums, datuotame 
1997. V. 25, praneša, kad archi
tektės Marijos Purvinienės ir 
dr. doc. Martyno Purvino foto 
paroda “Mažosios Lietuvos ar
chitektūros paveldo tyrimai”, 
atidaryta vasario 28 d., tebe
vyksta dar ir dabar. Vieta - 
“Mokslo Lietuvos” redakcijos 
patalpos, Vilnius, Aušros Vartų 
g. 6-8 (kieme II a.).

Prie laiško pridėtas straips
nis “Fiksuojant Mažosios Lie
tuvos pėdsakus”, dr. doc. Mar
tyno Purvino ir arch. Marijos 
Purvinienės trumpos biografi
jos, laikraščių iškarpos bei nuo
traukos. Rašoma, kad Mažosios 

AtA
AUGUSTUI UNDERIUI

staiga mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai EUGENIJAI, 
dukroms - RAMUNEI ir SNIEGUOLEI, žentui, 
dukraitei ELENUTEI, visiems giminėms Lietuvoje ir 
Kanadoje - ,, .

Bronė ir Vytas Pahhoniai,
Pranciška Norušienė,

Toronto, Ont.

veikia įvairios draugijos: Gudų 
kultūros draugija, klubas ‘Sia- 
bryna’ (Draugystė), Gudų mo
kyklos draugija, Vilniaus krašto 
gudų jaunimo sąjunga ir Šalči
ninkų gudų draugija. Chvedaro 
Niunkos ir Liavono Luckevi- 
čiaus pastangomis buvo suorga
nizuotos gudiškos radijo ir tele
vizijos programos, kuriose vaiz
duojamas Lietuvos gudų gyve
nimas. Prieš keletą metų Siar- 
hiej Dubaviec leido Vilniuje 
mėnesinį laikraštį ‘Naša Niva’ 
(Mūsų dirva), 1996 m. jo redak
cija persikėlė į Minską, ir Vil
niaus gudai liko be spausdinto 
žodžio. Gudų veikėjai nuspren
dė leisti kitą, ieškojo tam lėšų ir 
štai š. m. kovo mėn. pasirodė 
pirmoji gudiško laikraščio ‘Run’ 
(Želmuo) laida. Kol kas tai 
kuklus keturių skilčių mėnesinis 
laikraštis, sumaniai redaguoja
mas ir remia Lietuvos nepri
klausomybę. Jį leidžia Lietuvos 
gudų kultūros draugija, o Chve- 
dar Niunka redaguoja”.

Muštynės Seinuose
Lietuvos lenkų sąjungos ofi

ciozas “Nasza Gazeta” š. m. ge
gužės 15-21 d.d. laidoje rašo: 
“Praėjusią savaitę, š.m. gegužės 
4 d., Vilniaus rajono savivaldy
bės delegacija, grįžtanti vėlai 
vakare iš Gdansko, kur buvo 
vaivadijos seimelio pakviesta, 
netoli Seinų vakarienės metu 
buvo užpulta grupės nežinomų 
asmenų. Užpultųjų tarpe buvo 
merė Leokadija Janušauskienė, 
kultūros skyriaus vadovas Andr
zej Pilecki, Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos savivaldybės sky
riaus pirmininkas Waldemar To
maszewski su žmona Violeta”.

“Kurier Wilenski” š. m. ge
gužės 7 d. laidoje apie šį įvykį 
rašo: “Vilniaus rajono savival
dybės delegacija po girtuokliškų

Lietuvos griuvėsiai ir nuolaužos 
turėtų išlikti bent nuotraukose 
ir aprašymuose.

Architektų M. ir M. Pur
vinų tas užmojis pradėtas 1987 
m. Padaryta tūkstančiai senųjų 
sodybų, pastatų, kapinių lieka
nų nuotraukų. Paskelbta apie 
150 straipsnių Mažosios Lietu
vos kultūros paveldo reikalu. 
Mažosios Lietuvos fondui išei
vijoje parėmus, apie 20,000 
nuotraukų perduota Mažosios 
Lietuvos muziejui Klaipėdoje 
bei kitoms institucijoms. Susi
darė apie 70 tomų tyrimo me
džiagos. Rengiama stambi M. ir 
M. Purvinų knyga “Mažosios 
Lietuvos kaimo architektūra”, 

muštynių su vietiniais lenkais 
atsidūrė Seinų daboklėje. (...) 
Pagal Suvalkų policijos nuova
dos pranešimą Lietuvos konsu
lui Seinuose, grįždama į Lietuvą 
pirmadienį apie 2 v. nakties de
legacija užsuko į barą ‘Pod dę- 
bem’ (Po ąžuolu). Tuoj po jų 
baran įėjo grupė įkaušusių vie
tinių lenkų, kurie, nekreipdami 
dėmesio į esančias moteris, el
gėsi vulgariai ir garsiai keikė. 
Ginti moterų garbės stojo Vil
niaus rajono delegatas Walde
mar Tomaszewski, prašydamas, 
kad triukšmingi svečiai būtų 
mandagūs. Vietiniams lenkams 
tai nepatiko ir jie panaudojo 
stipresnius argumentus. Jėgos 
buvo apylygės: 4 vietiniai ir 5 
atvykėliai, kurių tarpe, tiesa, 
buvo dvi moterys. Kovos įkarš
tyje buvo panaudotos baro kė
dės ir pakabos. Po trumpų muš
tynių jos dalyviai išėjo iš baro, 
kur juos tuoj sulaikė policija ir 
nuvežė į Seinų daboklę”.

Tas pats dienraštis gegužės 
9 d. laidoje rašo, kad abi muš
tynių pusės buvo įkaušusios, o 
Lietuvos lenkai policininkus, 
kurie bandė paprašyti delegatus 
dokumentų, išvadino banditais. 
Lenkijos lenkai tvirtina, kad jie 
buvo užpuolimo aukos.

Panašiais atvejais Lietuvos 
policija su valdžios pareigūnais 
elgiasi švelniau. Kai buvęs Lie
tuvos seimo lenkų frakcijos na
rys R. Maciejkianiec, būdamas 
neblaivus vairavo jam seimo 
skirtą automobilį, ne tik nebuvo 
suimtas, bet ir policijos auto
mobiliu parvežtas į namus, o jo 
automobilis pastatytas jo gara
že. Šis įvykis būtų likęs nepaste
bėtas, jeigu Maciejkianiec’o su
gėrovai nebūtų pareiškę jam už
uojautos pirmame “Kurier Wi
lenski” puslapyje apmokėtu skel
bimu. J.B.

ruošiami straipsniai kitiems lei
diniams.

Sovietmečiu fotografuoti ir 
rinkti tokią medžiagą buvę ne
lengva. Kai kada užsipuldavo 
įtarūs pareigūnai, “fašistinių 
šnipų” medžiotojai, neblaivūs 
naujieji to krašto gyventojai, šu
nys, uodai ir kitokie trukdytojai. 
Be to, visada stigdavę ne vien 
lėšų, bet ir laiko. Dirbta atitrū
kus nuo savo pareigų. O su
rinktą medžiagą sutvarkyti taip
gi buvo nelengva.

“Lietuvos aidas” 1997 m. 
kovo 22 d. laidoje įsidėjo Jurgio 
Reidžio trumpą sugriautos šven
tovės nuotrauka pailiustruotą ži
nutę “Paroda, apie kurią nežino 
UNESCO”. Autorius tarp kitko 
rašo: “Tie iš mūsų, kurie rečiau 
susiduria su Vakarų baltų pa
veldo problemomis ir nori įsiti
kinti, kuo virsta žemė, kai ne
tenka savo žmonių, kai įsigali 
iškreipti ekonominiai santykiai 
ir veikia neefektyvi valdymo sis
tema, gali ateiti į Mažosios Lie
tuvos paveldo būklės parodą”.

“Mokslo Lietuvoje” (1997. 
III. 12) Gr. Kriščiukaitienė pen
kiomis nuotraukomis perpinta
me straipsnyje “Dvi šventės mū
sų gatvėje” pasidžiaugia redak
cijos patalpų atremontavimu, 
kur atsivėręs dar vienas mokslo 
žmonių susibūrimo židinys, ku
riame Lietuvos mokslininkų s- 
gos nariai M. ir M. Purvinai 
surengė savo foto parodą, susi
laukiančią daug lankytojų. Snk.

Jaunieji šventės dalyviai prie Lipniūnų šeimos kryžiaus gimtajame 
kunigo A. LIPNIŪNO Talkonių kaime

Atgyjanti praeitis kaime
Snaudžiantį Panevėžio apylinkės Talkonių kaimą sujudino 
renginys, kuriame buvo pagerbtas žymusis Lietuvos veikėjas 
kunigas Alfonsas Lipniūnas, dalyvaujant Panevėžio vyskupui 

ir kitiems žymūnams

Noras sugrąžinti gražias 
praeities tradicijas, neleisti nu
eiti užmarštin žymaus žmogaus 
veiklos ir idėjų, noras sujudinti 
seną ir snaudžiantį Lietuvos 
kaimą paskatino Panevėžio Al
fonso Lipniūno vardo vidurinės 
mokyklos direktorių Joną Kni- 
zikevičių, padedant mokytojai 
Romualdai Gasparaitytei, Pa
nevėžio katedros klebonui mons. 
Juozapui Antanavičiui, biblio
grafei Albinai SąJadūnaitei, su
organizuoti renginį, jungiantį 
net du rajonus - Panevėžį ir 
Pasvalį.

Gegužės 22 d. renginį pane
vėžiečiai ir a.a. kun. Alfonso 
Lipniūno giminaičiai, susirinkę 
iš įvairių Lietuvos vietų, pradėjo 
nuo Kunigo kapo Panevėžio Kris
taus Karaliaus katedros šven
toriuje. Autobusais ir lengvai
siais automobiliais šventės da
lyviai pajudėjo Talkonių (Pas
valio raj.) link, pakeliui užsukę į 
Pumpėnų kapines, kur palaidoti 
kun. Alfonso Lipniūno tėveliai 
ir brolis. Prisiminę garbingos 
šeimos narius, ąpie kuriuos pa
pasakojo Alfonsas Lipnickas, 
pagiedoję ir pasimeldę, visi su
sirinko Talkonių kaime, sody
boje, kur gimė ir augo kun. Al
fonsas Lipniūnas.

Ne atsitiktinai pati šventė - 
“mojava” prasidėjo prie seno 
kryžiaus, kurį pastatė Kunigo 
tėvai prie namo (dabar jau per
statyto, bet iš tų pačių sienojų), 
kur vyko Kunigo primicijų šven
tė. Prie šio namo buvo pritvir
tinta atminimo lenta (skulpt. V. 
Tallat-Kelpša), kurią pašventi
no Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Nuo šiol apie garbingą 
gyventoją liudys ąžuolinė atmi
nimo lenta, kurioje išskaptuota: 
“Šioje sodyboje 1905 metais gi
mė ir gyveno kunigas, profeso
rius Alfonsas Lipniūnas”, o jo 
kančią liudys erškėčių vainiko 
fragmentas.

Įvairios žinios
“Chicago Tribune” 1997 m. 

birželio 7 d. laidoje įsidėjo Ca
sey Bukro straipsnį su antrašte 
“Lietuva gali susirasti preziden
tą Hinsdale vietovėje”. Šalia 
Valdo Adamkaus spalvotos nuo
traukos - ilgokas, šį prezidentinį 
kandidatą paginantis straipsnis, 
kuriame tarp daugeliui jau žino
mų dalykų pasakyta, kad 27 me
tus dirbęs JAV federacinėje 
gamtosaugininko tarnyboje, iš 
jos pasitraukia “šią savaitę”. V. 
Adamkaus teigimu, jis esąs po
puliariausias kandidatas į Lietu
vos prezidentus.

JAV gamtosaugos 5-tojo 
regiono agentūros (EPĄ) pra
nešimu, administratorius Val
das V. Adamkus, dirbęs šioje

Prie senos sodybos klėties, 
gražiai papuoštos talkoniečių, 
vyko gegužinės pamaldos. Gies
mes giedojo mons. Juozapas 
Antanavičius, jam talkino etno
grafinis ansamblis “Šaltinis”, vi
si šventės dalyviai.

Kun. Alfonso Lipniūno ai
niai dėkojo už velionies pager
bimą, padalindami Vyskupo pa
šventintą didelį duonos kepalą 
šventės dalyviams, kurie laužė 
vieni kitų duonos riekeles, širdy 
išgyvendami dvasinį pakilimą, 
lydimi vyskupo palaiminimo. 
Talkoniečiai, berželiais bei pa
vasariniais žiedais išpuošę šven
tės sodybą, neatsidžiaugė dide
liu svečių būriu - vyskupu Juo
zu Preikšu, mons. Juozapu An
tanavičiumi, kitais šventėje da
lyvavusiais kunigais, Panevėžio 
apskrities bei Pasvalio valdžios 
vyrais, jaunimu bei mokiniais iš 
įvairių mokyklų, vyskupijos ka- 
ritietėmis bei seselėmis kotrv- 
nietėmis. Šventės dalyviai, ypač 
jaunimas, ateitininkai, daug 
naujo sužinojo, išgirdo prisimi
nimų bei šeimos pasakojimų 
apie kun. Alf. Lipniūną šio ren
ginio metu, kuriam vadovavo 
Kunigo vardu pavadintos vidu
rinės mokyklos direktorius Jo
nas Knizikevičius bei Panevėžio 
ateitininkų globėja bibliografė 
Albina Saladūnaitė. Ji šypsojo
si: “Kai pasakai jaunam ‘moja
va’, tai tas galvoja, kad pradėjai 
kalbėti japoniškai. O dabar pa
nevėžiečiai ir pasvaliečiai ateiti
ninkai patys įsitikino, kas tai 
per šventė kaimo gyvenime, o 
ne kokioj senoj knygoj perskaitė”.

Mons. Juozapas Antanavi
čius beveik visus dalyvius apdo
vanojo savo išleista knygele 
“Kunigas Alfonsas Lipniūnas”. 
O šventė baigėsi linksmos gegu
žinės sūkury, griežiant links
miems “Šaltinio” muzikantams.

Romualda Gasparaitytė

žinyboje 27 metus, nuo š. m. 
birželio 4 d. pasitraukia pensi
jon. EPĄ žiniaraštyje prisime
nama, kad V. Adamkus gam
tosaugos tarnybon įsijungė 1970 
m. ir 1981 m. JAV prezidento 
R. Reagan’o buvo paskirtas to 
regiono administratoriumi. Už 
pasižymėjimą tarnyboje apdova
notas atitinkamais žymenimis. 
Gimęs 1926 m., Lietuvos oku
pacijų metais pogrindžio veikė
jas, 1948 m. Europos sporto 
olimpiadoje reiškęsis atletikoje, 
laimėjęs aukso ir sidabro meda
lius, laisvai kalba penkiomis 
kalbomis, 1950 m. tarnavęs 
JAV armijoje, 1960 m. baigęs 
inžinerijos mokslus. Gyvena su 
žmona Alma Hinsdale, Ill. Inf.

J. P. KEDYS
Lankydamasis Klaipėdoje, A. 

Brazauskas susilaukė iš vietos 
mero įvairiausių pasiūlymų. 
Tarp jų buvo ir pasiūlymas ku
rortiniuose miestuose steigti lo
šimų namus. Prezidentas prita
rė šiam mero E. Gentvilo pasiū
lymui.

* * *
Seimo pirm. V. Landsbergis 

1997. V. 3 Kauno studentams 
pasakė kalbą, liečiančią jauni
mą. Po jos sekė klausimai ir pa
šnekesiai. Tarp kitko kalbėtojas 
pareiškė, kad kandidatui į Lie
tuvos prezidentus reikalavimas 
trejus metus gyventi Lietuvoje 
yra teisingas.

Kažkodėl šis trejų metų 
reikalavimas visų yra siejamas 
su V. Adamkumi! Juk šis kon
stitucijos straipsnis buvo įrašy
tas į konstitucijos projektą dar 
1992 m. ir buvo vėliau priimtas 
prieš visus užsienio lietuvius. 
Jam pritarė abi didžiosios par
tijos tik dėl vienos priežasties - 
užsieniečių konkurencijos!

♦ • *
Buvo pranešta, kad vyriau

sybė numato kai kurias valsty
bines įmones, kaip Mažeikių 
“Nafta”, Būdingė, Klaipėdos 
uostas ir net geležinkeliai, pri
vatizuoti. Lietuvos Socialistų 
partija pranešė, ruošianti refe
rendumą prieš šį valdžios planą. 
1997.V.30 įvyko prieš šį privati
zavimo planą sukviestas susirin
kimas. Jame nutarė remti refe
rendumą: LSDP, LDDP, Ūkio, 
Respublikonų, Tautos pažan
gos, Jaunosios Lietuvos, Politi
nių kalinių, tautininkų partijos, 
Laisvės lygos ir profesinių są
jungų atstovai. Kai kurios minė
tų grupuočių yra mažos, bet da
lis jų rėmė Tėvynės s-gos išrin
kimą į valdžią ir dabar priešta
rauja jos privatizacijos politikai. 
Tai gali neigiamai atsiliepti į 
Landsbergio išrinkimą prezi
dentu.

* ♦ ♦
“Lietuvos aidas” straipsnyje 

“Sodros elitui skurdas negresia” 
šitaip pavaizduoja atlyginimo 
santykį tarp darbininko ir direk
toriaus: trims dirbantiesiems 
tenka išlaikyti du pensininkus, o 

Kun. A. LIPNIŪNO ainiai dėkoja šventės dalyviams, apdovanodami 
juos kaimo duonos riekelėmis. Už jų - klėtis su paruoštu altoriumi 
gegužinėm pamaldom

Talkonių kaimo gyventojai, dar prisimenantys a. a. kunigą Alfonsą 
Lipniūną, kankintą Stutthofe ir mirusį Lenkijoje

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

“Sodros” direktoriui išlaikyti rei
kia net 36 dirbančiųjų. (J.P.K. 
pabraukta). “Sodra” yra valsty
binė organizacija, kurios žinioj 
yra pensijų išmokėjimas.

* * *
1993 m. nuvertėjusiems 

žmonių indėliams kompensuoti 
reiktų išmokėti apie 3,2 milijar
do litų. Tai liečia apie vieną mi
lijoną žmonių. Tuo klausimu 
buvo prieš keletą metų referen
dumas, bet žmonės net nerado 
reikalo už jį balsuoti - per ma
žai piliečių dalyvavo balsavime.

* * *
Siaučiant nusikaltimams, 

prieš porą metų tam tikru įsta
tymu buvo įvestas 3 mėn. įtarti
nų asmenų “prevencinis” areš
tas, kol įtarimas bus išaiškintas. 
Dabar jau spauda rašo, kad šį 
įstatymą norima panaikinti, 
nors nėra žymiai sumažėjęs nu
sikaltimų skaičius.

* ♦ ♦
Po 14 bankrotavusių priva

čių bankų 1996 m., laikinai ši 
krizė buvo aptilusi. Šiuo metu 
spauda vėl paskelbė apie valsty
binių komercinių bankų moka
mumo kritimą ir numatymą 
juos paskelbti privačiais. Vienas 
privatus Konopliovo bankas ta
po jau nemokus, ir Lietuvos 
Valstybinis bankas jam suteikė 
14 milijonų trumpalaikę pasko
lą. Jeigu, kaip planuojama, visi 
trys valstybiniai bankai taps ko
merciniais privačiais bankais, 
tai Lietuvos sąžiningas taupyto
jas neturės kur savo santaupų 
saugiai laikyti, nes iki šiol dau
guma Lietuvos privačių bankų 
buvo vagys. ♦ ♦ *

Būtų nemokšiška rašyti, 
kad valstybė gali apsieiti be po
litinių kelionių. Tačiau kai į jas 
įsijungia prezidentas, seimo pir
mininkas, ministeris pirminin
kas, užsienio reikalų ministeris, 
visa eilė ministerių su patarė
jais, vertėjais, sekretoriais, ir 
tuo pačiu tikslu - padėti Lie
tuvai įstoti į ŠAS bei ES. Kai 
Lietuva turi apmokamų apie 40 
ambasadų, tai reikalas darosi 
nepateisinamas.
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NORVEGŲ BIČIULIŲ DRAUGIJA

Tauragės rajono savivaldybės 
iniciatyva jau yra įsteigta Norvegų 
bičiulių draugija. “Lietuvos ai
das” praneša, kad ji - visiškai sa
varankiška visuomeninė organi
zacija, turinti ryšius su Norvegijos 
Rogalendo apskritimi. Norvegų 
bičiulių draugijos tikslas vystyti 
Lietuvos ir Norvegijos abipusius 
ryšius, pagrindinį dėmesį skiriant 
Tauragės rajono ir Rogalando 
apskrities bendruomenių partne
rystei kultūros, mokslo, švietimo, 
sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir 
net politinėse srityse. Bus stengia
masi užmegzti ekonominius ry
šius, steigti bendras Norvegijos ir 
Lietuvos įmones.

VIETRINUI SKIRTAS BĖGIMAS
Kauniečiai prisiminė pernai 

mirusį Alfonsą Vietriną, buvusį 
žymiausią tarpukario nepriklau
somos Lietuvos penkių ir dešim
ties kilometrų bėgiką, tapusį kitų 
neįveikiamu tų nuotolių čempio
nu Pirmojoje tautinėje olimpia
doje Kaune 1938 m. Jam prisi
minti pusaštunto kilometro bėgi
mas, pradėtas nuo jo namo, vyko 
Panemunės šlaitais ir baigėsi Ža
liakalnyje prie Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno paminklo. Vyrų 
grupėje greičiausias buvo vilnietis 
P. Pranckūnas (24 min. 50 sek.), 
moterų grupėje - žiežmarietė A. 
Kavaliauskienė (31 min. 36 sek.). 
Veteranų bėgimą laimėjo kau
nietis B. Žėkas. Nugalėtojus ir 
prizininkus prie Dariaus ir Girė
no paminklo apdovanojo A. Viet- 
rino žmona Sofija. Kažkodėl bu
vusio žymaus ilgų nuotolių bėgiko 
Alfonso Vietrino nėra nei mūsiš
kėse, nei Lietuvos enciklopedijo
se. Spaudoje nepateikiamos net ir 
jo gimimo bei mirties datos.

SUMAŽINS APSAUGOS TEISES?
Lietuvos spaudoje praneša

ma, kad Rusijos federacijos prez. 
B. Jelcino pakeistas paminklinių 
bei istorinių vietovių apsaugos 
įstatymas palietė ir K. Donelaitį 
su jo Tolminkiemiu Karaliaučiaus 
krašte, tapusiame Kaliningrado 
sritimi. Tolminkiemis su XVII š. 
šventove ir klebonija, kuriose dir
bo ir rašė Kristijonas Donelaitis, 
jau yra išbrauktas iš visos Rusijos 
istorinės bei kultūrinės vertės pa
minklų sąrašo. Jis paliekamas tik 
vietinių Kaliningrado srities (Ka
raliaučiaus krašto) paminklų są
raše. Tačiau federacinio Rusijos 
pripažinimo neteko ir Kaliningra
de esantys paminklai V. Leninui, 
M. Kalininui ir net Karlui Mark
sui. Mums, lietuviams, tik kyla 
klausimas, ar dėl tokio paminklų 
statuso pasikeitimo, nenukentės 
tik vietinės reikšmės paminklu ta
pusio K. Donelaičio Tolminkie
mio apsauga? Juk jis vietiniais 
Kaliningrado srities (Karaliau
čiaus krašto) gyventojais tapu- 
siems rusams jau žinomas kaip 
Čistyje Prudy.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

BRANDOS EGZAMINAI
Juos šį pavasarį Lietuvoje lai

kė daugiau kaip 28.000 abiturien
tų. Egzaminai buvo pradėti gim
tosios kalbos egzaminu raštu. Lie
tuvių mokyklose abiturientai ga
lėjo pasirinkti vieną iš pasiūlytų 
penkių temų: 1. “Tautinių verty
bių teigimas lietuvių literatūroje”, 
2. “Gyvenimo įvairovė A. Vie
nuolio prozoje”, 3. “Kūrybingas 
liaudies žmogus lietuvių prozoje”, 
4. “Motina, močiutė, senolė lie
tuvių poezijoje”. Penktąja tema, 
remiantis literatūros pavyzdžiais, 
reikėjo pagrįsti arba paneigti ra
šytojos G. Petkevičaitės-Bitės tei
ginį “Žmogiškumas prasideda 
nuo gailesčio ir užuojautos”. Mil
dos Augulytės pranešimu “Lietu
vos ryte”, abiturientai taipgi tu
rėjo išanalizuoti B. Radzevičiaus 
novelę “Šiąnakt bus šalna” arba J. 
Degutytės ciklo “Rolės” eilėraštį 
“Antigonė”. Lietuvos rusų ir len
kų abiturientai analizavo savo 
tautos rašytojų kūrinius. Šios tai
syklės buvo laikomasi ir su vienin
tele vidurine gudų mokykla Vil
niuje, šiemet turėjusią tik devynis 
abiturientus. Dėl nepakankamo 
pažangumo pirmojo gimtosios 
kalbos egzamino Lietuvoje nelai
kė apie 300 abiturientų. Devyni 
nuo egzaminų buvo atleisti dėl li
gos. Egzaminų nelaikiusiųjų įver
tinimo grafose šiemet bus įrašyta 
“Atleistas”.

ATEINA DRAUDOS MEDICINA
Nuo liepos 1 d. Lietuvoje įsi

galios draudos medicina. Bus 
įvesti bendrosios praktikos gydy
tojai, ligonių kasa valstybės nu
statyta kaina apmokės ir privačių 
klinikų išlaidas, kai jos savo pa
galbą teiks apdraustiems pacien
tams. Šiuo metu ruošiami semi
narai bendrosios praktikos gydy
tojams, kuriuos pacientai turės 
pasirinkti savo asmeniniais gydy
tojais. Sveikatos apsaugos minis
terijos pirminės priežiūros sky
riaus viršininkas prof. Julius Ka- 
libatas, aiškindamas naują gydy
mo sistemą, “Lietuvos aido” skai
tytojams pasakoja: “Draudos me
dicina pagerins gydymą, nes sti
muliuos gydytoją, dirbti daugiau ir 
geriau. Gydytojas priklausys nuo 
paciento: alga tiesiogiai priklau
sys nuo jį pasirinkusio pacientų 
skaičiaus. Jeigu pacientas bus ne
patenkintas gydytoju, galės pasi
rinkti kitą gydytoją, o anas tuo
met praras dalį lėšų. Taigi gydy
tojas bus priverstas palaikyti 
draugiškesnius santykius su pa
cientu, atidžiau diagnozuoti ligą, 
kad jo pacientas neperbėgtų pas 
kitą gydytoją. Draudimo įstaty
mas reguliuoja tikslesnį lėšų pa
skirstymą. Realizuojamas princi
pas - kiekvienam pagal darbą. 
Keičiasi finansiniai santykiai tarp 
paciento ir gydytojo. Pacientui 
būtina suprasti, kad jo pinigai ‘ei
na’ su juo kartu į tą gydymo įstai
gą, tam gydytojui, pas kurį jis gy
dosi. Ir nori nenori prapuola po
reikis mokėti gydytojui tuos vadi
namuosius ‘juodus’ pinigus už tai, 
kad jis gydytų geriau. Draudos 
medicina pakerta pagrindus šiam 
neigiamam reiškiniui...” prof. J. 
Kalibatas primena, kad pacientai 
galės laisvai pasirinkti gydytoją 
bei gydymo įstaigą. Tačiau juos 
skiriantis nuotolis neturi būti di
desnis kaip 5 km. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinime 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus T

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Žiūronių kaimo moksleiviai su kunigu PRANU GAVĖNU Nuotr. A.

Gegužė Lietuvos kaime
Atėjusi į mūsų žemę, gegu

žė priminė, kad tai pats gra
žiausias metų laikas ne šiaip 
sau, kad jis skirtas Motinai. O 
Motina - tai mano Tėvynė, ma
no gimtoji žemė, Motina - do
vanojusi didžiausią turtą gyvy
bę, Motina - tai visų šviesiausia 
Motina Marija.

Vingiuotais kaimo takų ta
keliais tą gegužės 1-ąją baltom 
skarelėm apsigaubusios, kaip ir 
senovėje, skubėjo žiūroniškės 
moterys j gegužines pamaldas. 
Ne jos vienos. Ėjo vyrai ir vaikai.

Vienoje mokyklos klasėje 
įrengtas Marijos garbei altorius, 
sustatyti lankytojams, pavargu- 
siems nuo dienos darbų, atsisės
ti nauji ilgi suolai. Pilnutėlė pa
talpa žmonių klausosi Balbieriš
kio klebono kun. K. Vosyliaus 
aukojamų Mišių. Skamba gra
žios giesmės.

1996 m. atsteigta mokykla 
tapo šventove. Čia visą gegužės 
mėnesį suklaupę žmonės prašė 
Mariją sveikatos, sveiko oro, 
maldom saugoti Tėvynę Lietuvą 
nuo nelaimių, prašė atleidimo 
už ją^užplūdusias nuodėmes.

Žiūronių mokyklon š.m. ge
gužės 8-ąją lietuviškos mokyk
los 600-ųjų metinių skambučio 
sukviesti susibūrė Prienų raj. 
“Žiburio”, Balbieriškio, Alytaus 
raj. Krokialaukio vidurinių mo
kyklų, Kurkėnų L. Radziukyno 
pagr. m-klos, Alytaus miesto 
“Sakalėlio”, Žiūronių prad. mo
kyklų auklėtiniai. Atvyko ir 
Prienų raj. švietimo skyriaus at
stovai, Balbieriškio seniūnijos

Balbieriškio parapijos klebonas 
kun. KĘSTUTIS VOSYLIUS laiko 
gegužines pamaldas Žiūronių 
pradinėje mokykloje

Vokietijos moksleiviai Lietuvoje
“Medebacher (šiaurės-rytų 

Vokietija) gimnazijos mokiniai 
iš kelionės po Lietuvą grįžo pil
ni įspūdžių” - rašė vietos dien
raštis. Jie buvo svečiai Šiaulių 
“Aido” gimnazijos. Po 34 valan
dų kelionės per Lenkiją ir Gu
diją vokiečiai lietuvių buvo su
tikti Vilniaus geležinkelio sto
tyje. Šiaulius pasiekė autobusu. 
Po kelių dienų poilsio ir susipa
žinimo su lietuvių gimnazija, 30 
asmenų grupė (mokiniai ir mo
kytojai) autobusu aplankė Kry
žių kalną, Kuršių neriją, Tomo 
Mann’o namą, Gintaro muziejų 
Palangoje bei Klaipėdą. Neaplen
kė ir Šiaulių saldainių įmonės.

Grįždami į namus, vokiečiai 
dar keletui dienų sustojo Vil

nepavargstantis seniūnas A. 
Vilkas, Alytaus Marijos krikš
čionių pagalbos parapijos kle
bonas kun. Pranas Gavėnas.

Alfonso Vitkausko rūpesčiu 
sukviesti žmonės, minėdami 
Žiūronių kaimui labai brangios 
mokyklos, mininčios 75-ąsias 
įsteigimo metines ir Lietuvos 
mokyklos 600-tąsias metines, 
pasodino prie didelio apvalaus 
akmens ąžuoliukus.

Augdami ir žaliuodami 
ąžuolai, puošdami mūsų lie
tuvišką žemę, lapais šnarėdami, 
prisimins, kad juos liaunus pa
sodino jaunos mokinių rankos. 
Barbieriškio seniūnijos, salezie
čių, švietimo skyriaus atstovai, 
Prienų žurnalistai.

Augs, žaliuos pasodinti de
vyni ąžuolai prie Žiūronių mo
kyklos, augs primindami ir šios 
mokyklos istoriją, bebaimį, le
gendinį joje trumpai dirbusį 
mokytoją Kazimierą Petrašką, 
savo gyvenimo pavasarį paau
kojusį, taip pat gegužės mėnesį, 
už Tėvynės laisvę bei nepriklau
somybę. Ąžuolai oš ir žaliuos 
primindami, kad mokytojas Ka
zimieras, tarnaudamas okupan
to kariuomenėje, buvo dvasiškai 
laisvas, o karšta meilė savo Tė
vynei neleido prašyti budelį pa
sigailėjimo. Jis liko ištikimas sa
vo idealui, brangesniam už gy
vybę.

Laisvon Lietuvon atėjusi 
gegužė grąžino gražias senovės 
tradicijas, pažadino kaimą tik
ram gyvenimui, tikram be bai
mės, ragino žmogų būti dvasiš
kai laisvu, doru mylinčiu Dievą, 
Tėvynę, artimą.

Gegužė, palikusi žiedų vai
nikus, žaliuojančia paruge nu
bėgo. Nubėgo, kad sekančiais 
metais vėl sugrįžtų, o sugrįžusi 
pamatytų, kiek daug paaugę 
ąžuolai, kiek paaugę jų sodinto
jai. Nubėgo rasotom pievom pa
likusi mokykloje maldą ir prašy
mus Marijai, Lietuvos žemės 
globėjai. Nubėgdama paliko di
delę viltį, kad mūsų žemėje vis
kas bus geriau, kad atgimsime, 
tapsime doresni, būsime laisves
ni ir laimingesni.

Antanina Urmanavičienė,
Alytus

niuje ir Trakuose, stebėjo tau
tinius lietuvių šokius. Jiems 
ypatingą įspūdį paliko Lietuvos 
1991 m. laisvės kovos rodiniai, 
televizijos bokštas, prie jo kry
žiai žuvusiems 14-kai lietuvių.

Vietos laikraštis 1997 m. 
gegužės mėn. 23 d. rašė, kad lie
tuviai pasižymi vaišingumu. Nors 
vokiečiai šeimose nerado pra
bangos, tačiau ją atstojo lietu
viška širdis. Nebuvo jokių kal
bos problemų, nes Šiaulių gim
nazijoje yra sustiprinta vokiečių 
kalba, o vokiečiai jau išmoko 
pasikalbėjimui reikalingus lietu
viškus žodžius. Abi gimnazijos 
užmezgė draugiškus ryšius, tad 
jau šį rudenį lietuviai atvyks į 
Medebacher. K.B.

Wasaga Beach, Ont.
KL bendruomenės Wasagos 

apylinkės naują valdybą sudaro: 
pirm. Juozas Bataitis, sekr. Emilija 
Tribinevičienė ir ižd. Juozas Gudas. 
Buvęs bendruomenės pirm. J. Ma
žeika, vadovavęs apylinkei 12 metų, 
pagal bendruomenės tradicijas šiais 
metais lieka valdybos patarėju. E.T.

Delhi -Tillsonburg, Ont.
KLB apylinkės valdybos po

sėdis įvyko gegužės 22 d. P. T. Par- 
gauskų namuose. Buvo apžvelgti 
nuveikti darbai ir numatyta, kas bus 
daroma artimiausioje ateityje. T.P.

Hamilton, Ontario
Hamiltono lietuvių Giedraičio 

medžiotojų ir žūklautojų klubo me
tiniame susirinkime pirm. Jonas 
Stankus pasveikino atvykusius. Mi
nutės tyla prisiminti mirę klubo na
riai: J. Bajoraitis, B. Savickas, V. 
Matukaitis, P. Bosas, H. Norkienė, 
R. Rimkevičienė, K. Lukošienė ir 
A. Gailius.

Pirmininkas paminėjo, kad šie
met sueina 34 metai nuo klubo 
įsteigimo. Daug pirmųjų entuzias
tų, kurie pradėjo steigti šį klubą- 
šaudyklą, jau nėra mūsų tarpe. Tai: 
Buinys, Bobinas, Šilinskas, Palmer, 
Paulius, Patamsis ir kt. Susirinkime 
buvo nutarta “zuikių balių” rengti 
rudenį. Planuojama nuomoti auto
busą, kad žmonės ir be automobilių 
galėtų atvykti. A. Jusys pasiūlė šią 
vasarą rengti atvykusių į Kanadą 
1947 m. suvažiavimą 50-ties metų 
sukakties proga. Jei susidarytų no
rinčių, būtų tikrai malonu visiems 
pasimatyti ir pabendrauti. Tuo rei
kalu skambinti A. Justui tel. 905 
575-9194.

Baigiant susirinkimą buvo 
įteikta dovana E. Bajoraitienei. Tai 
jos vyro a.a. Juozo įvertinimas už 
didelį jo darbą klubo steigime ir 
gražinime. Dovana - skulptoriaus 
K. Keparučio marmoro gabale iš
skaptuotas Juozo Bajoraičio por
tretas. Susirinkimas baigtas darbš
čių šeimininkių paruoštomis vai
šėmis.

Klubas-šaudykla yra lengvai 
pasiekiamoj vietovėj, už Kaledoni- 
jos miestelio. Automobiliams pa- 
stayti aikštelė erdvi ir patogi, išpilta 
akmenėliais. Ten pat ir svečiam pa
bendrauti pavėsyje pastatyti suolai 
ir stalai. Čia puikiai prabėga laikas 
gegužinių metu, o ir loterijos visus 
gerai nuteikia. Toliau erdvi vieta 
šaudymams.

Gražus takas veda iki ežerėlio, 
per kurį yra lieptelis ir galima nu
eiti į nedidelę salelę, apsodintą 
ąžuoliukais, eglaitėmis, kitokiais 
medeliais bei gėlelėmis. Visur 
įrengti suoleliai ir stogeliai ieškan
tiems pavėsio. Ten ir maži, ir dideli 
gali išbandyti savo laimę su meške
rėm. Klubo pastatas yra vieno su 
puse aukšto, erdvus ir patogus. Ten 
visi patogumai: virtuvė, valgykla, 
salė. Saulei pasislėpus ir staiga orui 
pasikeitus, visuomet daug vietos sa
lėje. Klubas ne tik pats rengia įvai
rius subuvimus, šaudymus, bet taip 
pat už prieinamą kainą vietą nuo
moja įvairiom organizacijom ir pa
vieniams asmenims.

Numatytos gegužinės: klubo - 
liepos 13 d., “Talkos” - liepos 26 
d., “Tėvynės sąjungos” - rugpjūčio 
24 d., klubo sezono uždarymas - 
rugsėjo 14 d. A. Gailienė

A.a. Jurgio Gudinsko 5-tųjų 
mirties metinių atminimui sesutė 
Ona ir Gediminas Melnykai Ka
nados lietuvių fondui aukojo $100. 
Kanados lietuvių fondas už auką 
dėkoja.

JA Valstybės
Lietuviai gydytojai Niujorke 

vis dar tebeturi savo draugiją, ku
ri yra įsteigta 1951 m. gruodžio 6 
d. ir jau įpusėjusi keturiasdešimt 
šeštuosius veiklos metus. Jos da
bartinių narių metinis susirinki
mas Kultūros židinyje balandžio 
27 d. buvo pradėtas Tėvų pranciš
konų koplyčioje atnašautomis 
kun. Prano Giedgaudo, OFM, 
Mišiomis. Tada visi susirinko po
sėdžiui ir pietums mažojoje Kul
tūros židinio salėje. Jiems vado
vavo Niujorko lietuvių gydytojų 
draugijos dabartinė pirm. dr. 
Konstancija Paprockaitė-Šimai- 
tienė. Amžinybėn jau yra iškelia
vusi didžioji draugijos steigėjų da
lis. Tačiau steigėjų gretoms ir da
bar atstovauja du dabartiniai na
riai - dr. Juozas Dičpinigaitis ir 
dr. Jolita Trojanas (Trojanienė). 
Po pietų dr. Saulius Skeivys su
pažindino su darbu ligoninės grei
tosios pagalbos skyriuje. Niujorko 
lietuvių gydytojų draugija dar turi 
apie tris dešimtis narių. Jai dabar 
toliau vadovaus valdyba: pirm. dr. 
Konstancija Šimaitienė, vicepirm. 
dr. Tomas Dičpinigaitis, sekr. dr. 
Regina Čiurlienė, ižd. dr. Ra
munė Pliurienė, nariai dr. Saulius 
Skeivys ir dr. Jolita Trojanienė 
(Trojanas),
Australija

Sidnio lietuviai gegužės 25 d. 
atsisveikino su savo ilgamečiu ka
pelionu kun. Povilu Martūzu. Jis 
iš šių pareigų turėjo pasitraukti 
spaudžiamas sunkios ligos. Išleis
tuves surengė Sidnio lietuvių ka
talikų kultūros draugija ir lietuvių 
katalikų misijos komitetas. Sidnio 
lietuviai lieka be kunigo. Jiems 
tik laikinai lietuviškas Mišias Šv. 
Jokimo šventovėje sutiko laikyti 
iš Tasmanijos atvykęs kun. Jonas 
Girdauskas, priklausantis maristų 
kongregacijai, kunigų seminariją 
baigęs Sidnyje.

Sidnio lietuvių klube po Mo
tinos dienos minėjimo gegužės 4 
d. įvyko senųjų pokario lietuvių 
pirmasis susitikimas su iš Lietu
vos dabar atvykusiais naujaisiais 
imigrantais. Anksčiau tik kai ku
rie ateidavo kluban pasisvečioti. 
Šį kartą susirinko 14 oficialiam 
pokalbiui. Iniciatyvos šiam susiti
kimui ėmėsi Marinos ir Laurie 
Cox šeimon žentu įsijungęs Ar
vydas Repšys. Jį ir naujuosius at
eivius pasveikino ALB Sidnio 
apylinkės valdybos vicepirm. A. 
Kramilius, padėkojęs už ilgai 
lauktą susitikimą. Paslaugų gauti 
darbus naujiesiems ateiviams ne
reikia. Mat jie juos jau turi. Kai 
kurie betgi nusiskundė, kad, se
nieji lietuviai į juos kartais žiūri 
kaip į komunistus, pasitraukusius 
iš dabartinės Lietuvos. Jiems bu
vo pareikšta, kad tokių įtarimų 
pasitaikydavo ir tarp senųjų atei
vių pokario metais.

Latvija
Rygos lietuviškoji mokykla 

džiaugiasi brangia dovana iš Lie
tuvos. Regioninių problemų bei 
tautinių mažumų departamento 
ryšių su užsienio lietuviais skyrius 
Rygos lietuvių mokyklai atsiuntė 
tuziną lietuviškų tautinių dra
bužių.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT IT' A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A 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
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki...... 1.75% Asmenines nuo............ 6.25%
santaupas................................2.25% nekiln. turto 1 m............5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 2.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius................... 2.50% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius...................3.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius...................3.75% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius...................4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius...................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.................. 5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)................................. 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind.....................................3.00% sumos draudimu
2 m. ind......................................3.75%
3 m. ind......................................4.25%
4 m. ind......................................4.75%
5 m. ind......................................5.25%

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

INTER AC KORTELĖ

Argentina
Naujon Lietuvių centro val- 

dybon buvo išrinkti ir ją sudarė 
pirm. Arturas Kaminskas, vice
pirm. Hectoras Katinas, I. sekr. 
Jorge Gaidimauskas, II sekr. Na- 
dija Pulikaitė, ižd. Jonas Baltrū
nas Mahne, padėjėjas Pablo Klio- 
gas, valdybos nariai J. Pulikas, 
Antanas Grigonis ir Edvardas 
Kliogas.
Karaliaučiaus kraštas

Lietuvių kalbos dėstymas da
bar jau Kaliningrado sritimi pa
vadintame Karaliaučiaus krašte 
yra tvarkomas (Įsrutėje) Čemia- 
chovske Marijampolės vadovų 
pasirašyta sutartimi. Ten veikia ir 
pedagoginė kolegija, kurią lei
džiama lankyti ir busimiesiem lie
tuvių kalbos mokytojam. Toje ko
legijoje lietuvių kalbos mokosi 
trylika lietuvių moksleivių, bet jie 
beveik visi yra mišrių šeimų vai
kai. Tad jiems lietuvių kalbos 
kursą teko pradėti nuo nulio, 
prieš dvejus metus baigusiems 
Klaipėdos universitetą. Mat rei
kia išmokti ir rusų kalbą, kad mo
kytoju tapęs galėtum susikalbėti 
su savo būsimais lietuvių kalbos 
nemokančiais mišrių šeimų moks
leiviais. Pirmajame šios pedagogi
nės kolegijos kurse lietuvių kal
bos studijoms tenka aštuonios va
landos per savaitę, skirtos vaikų 
literatūrai, gramatikai, kalbos 
dėstymo metodikai. Antrajame 
kurse prisideda ir lietuvių lite
ratūros pamokos.
Urugvajus

Čikagiečio kun. A. Saulaičio, 
SJ, pranešimu Brazilijos “Mūsų 
Lietuvoje”, 1996 m. lapkričio 16 
d. Urugvajaus Montevideo sosti
nėje mirė ten keturiasdešimt vie
nerius metus lietuvių parapijoje 
dirbęs kun. Jonas Sukackas, SJ. 
Sveikatai susilpnėjus, jam keletą 
metų teko praleisti Tėvų jėzuitų 
slaugos namuose. Palaidotas vie
no lietuvio mauzoliejuje Cerro 
kapinėse. Čikagoje 1981 m. išleis
tame “Pasaulio lietuvių katalikų 
žinyne” pažymėta, kad yra gimęs 
1914 m. gruodžio 13 d. Gimimo 
vieta nepažymėta. Kun. A. Sau
laičio, SJ, pranešime nėra gimimo 
datos, bet rašoma, kad gimė ang
liakasių šeimoje Pensilvanijoje, 
augo ir naujokyną atliko Lietuvo
je, mokėsi Romoje ir Čikagoje, P. 
Amerikon išvyko 1955 m. Urug
vajuje dėstė lotynų ir graikų kal
bas, dirbdamas Fatimos Marijos 
lietuvių parapijoje. V. Kst

OFFORD 
Į REALTY LTD.

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

Parduodant, perkant ■ 
ar tik dėl informacijos ' ' 
apie namus, vasarna- {, Cjs
mius, ūkius, žemes |į fJ
Wasagos, Stayncrio v įJ
ir Collingwoodo apy- 
linkėse kreipkitės į 4

Angelę
Salvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d„d.ch.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► N \GŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ 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

SS HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
ŽŽ HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Vokiečių gimnazijos moksleiviai iš Madebacher su Šiaulių “Aido” gimnazijos moksleiviais bei moksleivėmis



Filmų gamybos milžino pašonėje
Apie Amerikos Hollyuood’ą pasakoja artimai su juo susijęs spaudos 

darbuotojas ALGIRDAS GUSTAITIS
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d KLILTORiniEJE VEIKLOJE
Hollywood - dar XIX š. pa

baigoje buvo visiškai atskira vie
tovė, bet nuo 1903 m. įjungta į 
Los Angeles miestą. 1955 m. tu
rėjęs apie 180.000 gyventojų, o 
dabar jau susiliejo su didžiulio 
milijoninio didmiesčio teritori
ja. Nuo 1911 m., kai čia Nestoro 
bendrovės buvo sukurtas pirma
sis filmas (“The Law of the 
Range”), šis Los Angeles rajo
nas tapo ne tik Amerikos, bet ir 
viso pasaulio didžiausiu filmų 
gamybos centru, sukuriančiu 
gal net daugiau nei 90% visų 
JAV meninių, televizijos ir kito
kių rūšių filmų. Čia yra ar bent 
dalyvavę filmuose keli lietuviai: 
J. Vaičkus, Ieva Paulekiūtė, 
Bronius Vešiota (Bruno VeSo- 
to), Montvilaitė (Liza Monte- 
na), Kilmonytė (Rūta Lee), Jo
kūbas Šernas (Jack) ir kiti. Su 
šiuo garsiu filmų gamybos mil
žinu yra susijusi ir lietuvio Al
girdo Gustaičio veikla.

- Kaip atsiradote ir ką dirbo
te Kalifornijoje?

- Iš Čikagos j Los Angeles 
atvykau 1955 m. gegužės mėne
sį. Turtelis - vienas portfelis, 
apatiniai baltiniai, kojinės, dveji 
viršutiniai marškiniai. Pinigų 
tiek, kad išdrįsau pirmai nakčiai 
išsinuomoti kambarį. Lietuvių 
klebonas nurodė gerus žmones 
tautiečius. Pas juos jau gyveno 
keli viengungiai. Parūpino kam
barį, sutiko maitinti be pinigų 
iki gausiu darbą. Šen ten dir
bau. Neturėjau pinigų autobu
sui, o eiti toli. Blogi batai grau
žė kojas. Gavau darbą vienoje 
didžiausių spaustuvių JAV - 
tikrinti telefonų knygoms ko
rektūrą. Iš pradžių naktinėje

jaunosios kartos dailės parodoje
Dailininkės fžnaigės Valiūnaitės-£hleikienės meno 

parodos atidarymas

1997 m. birželio 5 d. įvyko 
Snaigės Valiūnaitės-Šileikienės 
meno parodos atidarymas “De 
Bello” galerijoje (788 King St. 
West, Toronto).

Vienas didelis galerijos 
kambarys - salė ir dar kito ma
žesnio kambario sienos mirgėjo 
viliojančių spalvų paveikslais. 
Slenkant salėje nuo paveikslo 
prie paveikslo pasijunti esąs 
gamtoje įvairiuose metų laiko
tarpiuose, skaisčiai saulutei švie
čiant.

Kai paklausiau vieną tau
tietį, jaunosios kartos meninin
ką, dėstantį meną vienoje To
ronto mokykloje, jis pasakė: 
“Šios Snaigės parodos temos 
yra naujos. Gera technika, gera 
spalvų sudėtis, gera kompozi
cija, dinamika. Snaigė jaučia, ką 
perduoda.. Paveikslai gyvi, pa
trauklūs. Stebi juos iš tolo ir no
risi eiti artyn. Pirkau jos meno 
parodos paveikslą, nes jis man 
patiko”.

Parodos atidaryme dalyva
vo daug žmonių: vyresniosios 
kartos lietuvių ir dar daugiau 
jaunosios. Matėsi meno mėgėjų 
ir iš kitų tautybių.

Snaigei sudarė staigmeną 
atvykęs jos buvęs meno profe
sorius Toronto universitete. Jis 
ir paveikslą nusipirko.

Buvo malonu matyti paro
doje ir mūsų garbės konsulą H. 
Lapą su ponia. Ir taip nuo 6 v.v. 
iki 8 v.v. salė vis buvo pilna atei
nančių ir išeinančių lankytojų. 
Buvo parduota gana daug pa
veikslų. Lankytojai galėjo atsi
gaivinti vynu ir įvairiais užkan
dėliais, net ir braškėmis, deng-

Atsiųsta paminėti
Aniuta Vitkauskaitė - Laukų 

žolė, AKIMIRKA KELIONĖS DIE
NORAŠTY. Tai mažojo žmogaus 
pastabos bei mąstymai apie gyve
nimo kelionę, kuri esanti tiktai sa
votiška akimirka: “O kelionė, atsi- 
grįžus atgal, rodos, truko tiktai aki
mirką”. Redagavo R. Voronavičie- 
nė. Išleido ir spausdino “Aušra”: 
(Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas). Ti
ražas - 1500 egz. 1996 m., 298 psl.

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, vol. XXVIII, nr.l, 1997 m. 
pavasaris, 124 psl. ir viršeliai. Spe
ciali laida - baltiečių verslai ir eko
nomija. Redagavo svečias Gundar 
J. King. Redakcijos adresas: Sau
lius Sužiedėlis, Millersville Univer
sity, Millersville, PA 17551, USA. 
Administracija: AABS Executive 
Office, 111 Knob Hill Rd., Hack
ettstown, NJ 07840, USA. 

pamainoje. Laimingai vaikštinė
jau porą ar daugiau mylių. Įsigi
jau automobilį. Darbe tikrai pa
vargdavau, akis skaudėjo. Ten 
išdirbau 25 metus, įsigijau nuo
savybę. Akys tebelaiko.

- Kokie ryšiai Jus sieja su 
Hollywood'u?

- Vaikystę praleidau Kau
ne. Įdomius filmus (visi užsie
nietiški) rodė kino teatras, bu
vęs Laisvės alėjos ir Maironio 
gatvės kampe. Rodomų nebylių 
įvykių paįvairinimui prie scenos 
stovėjusį pianiną mikliai dirgin
davo linksmų rankų moteris. 
Scenoje matome Tom Mix’ą ant 
žirgo ir dar su “laso”; kas nors 
krenta, tempiamas už kojų. Jei 
yra muzika, tai visi tylėdami 
džiaugiasi, bet vos tiktai skam
bintoja keliom minutėm pasi
traukdavo pirštų poilsiui, vaikai 
šaukdavo “muziką, muziką”! 
Muzikei atsisėdus, žiūrovai tylė
davo kaip snaudžianti upėje 
žuvis.

Turbūt nuo “Aušros” gim
nazijos pirmosios klasės pradė
jau domėtis filmais. Susipažianu 
su kino teatro filmų rodytoju, 
jam atnešdavau gerų ledų ir šo
kolado su riešutais. Sužinojau, 
kad kai filmo juostelė nutrūks
ta, jis suklijuoja kiek nukirpęs iš 
tos juostos. Priprašiau, kad tas 
filmo nuopjovas man atiduotų, 
nes jam vis vien nereikia. Ati
duodavo. Vaikams parodžiau, - 
jie norėtų turėti, pasižiūrėti na
muose. Gautose filmų juostelė
se mažučiai paveikslėliai, ranka 
pro akis traukiant nedaug kas 
matyti.

Sužinojau, kad galima pirkti 

Dail. SNAIGĖ VALIUNAITĖ- 
ŠILEIKIENĖ

tomis šokoladu.
Šios parodos proga paste

bėta: jei ką rengia jaunoji karta, 
atsilanko daug jaunosios ir vy
resniosios kartos tautiečių. Pas
tarieji atsilanko pasidžiaugti 
jaunesniųjų darbais. Jaunoji 
karta puošia savo namus tauty
bės menininkų paveikslais.

Dail. Snaigė Valiūnaitė-Ši- 
leikienė, baigusi universitetą 
Toronte, nenukrypo į kitą pel
ningesnę profesiją, bet dar vyko 
į Prancūziją dvejiem metam gi
linti savo meno žymiose Pary
žiaus meno mokyklose. O ir da
bar Snaigė, augindama šeimą, 
neleidžia savo talentui apsnūsti.

Liuda Šileikienė 

GIEDRA PAULIONIENĖ, Toronto Maironio mokyklos vedėja, svei
kina abiturientus, dėkoja mokytojams, tėvams bei rėmėjams mokslo 
metų užbaigimo iškilmėje 1997 m. gegužės 6 d. Dešinėje - vedėjos pa
vaduotoja D. PUTERIENĖ Nuotr. R. Puterio

mažutį aparatėlį. Į jį atsargiai 
įspraudi filmo juostelę, prie 
akies pridėjęs suki volelį ir per 
padidinamą stiklą matai kur kas 
aiškiau. Prekybos galimybės iš
kart žymiai padidėjo, daugelį 
vaikų viliojo “namų filmas”, ku
ris be filminių juostelių yra nie
kis. Verčiausi tokio mažučio fil
mo ir juostelių prekyba. Už 
nuomojamą ar parduodamą 
įtaisą gautus pinigus pirkdavau 
gerų lietuviškų knygų.

Prie valstybinio teatro, bu
vo ten pat ir dabar tebėra mo
dernesnis “Odeon” kino teat
ras. Kartais pasirodydavo šeimi
ninkė - stora (sakydavom nutu
kusi), žema, labai išsidažiusi, 
neskoningai apsirėdžiusi, baisia 
tarsena kalbėjusi. Pagalvojau: 
kodėl lietuviai neturi tokio ar 
geresnio kino teatro?

Iš kitų vaikų nusipirkdavau 
kokios filmų studijos adresą. 
Tada reikėjo sekti, ar matomas 
artistas yra “iš mano” filmų stu
dijos. Rašėme artistams laiškus. 
Jau tada vertingesni buvo gra
žių artisčių atvirukai. Džiaugda
vomės gavę iš pasirinktos artis
tės ar garsaus artisto atsakymą 
su parašu. Vyko prekyba artistų 
atvirukais su parašais.

Tėveliai retai nusivesdavo į 
kino teatrą, tai reikėjo man su
kombinuoti pinigų. Papildomos 
pajamos buvo gaunamos lošiant 
plunksnomis: rašomoji plunks
na kainavo centą, geresnė - ke
letą centų, o rondo plunksna - 
žymiai daugiau. Buvome išvystę 
meną plunksnas apversti vie
naip ir kitaip, - mokėsi geriau 
vartalioti už kitą vaiką, galėsi 
užsidirbti, gal net pusę lito, gal 
net litą. Litus pradėjau naudoti 
geroms knygoms pirkti. Moks
leiviai jas nuomodavo, nes gim
nazijoje visiems norintiems to
kių knygų neužteko, gal net ne
buvo. Taip pradėjau mylėti kino 
filmus ir knygas.

Kai apsigyvenau Los Ange
les mieste, pasitvirtino mintis, 
kad čia pat ir Hollywood su visa 
filmine bajorija. Sužinojau, kad 
uoliai su filminiu pasauliu 
bendravo žinomas latvių rašyto
jas Anšlavs Eglitis. Susipažino
me. Mane rekomendavo. Val
dyba pavartė manuosius straips
niukus, paklausinėjo. Priėmė į 
visame pasaulyje žinomą filmi
nėmis temomis rašančių organi
zaciją “Hollywood Foreign 
Press Association”. Įvairiu laiku 
rodomi naujausi filmai nariams 
nemokamai, prisideda pažintys 
su žymiais artistais, vaišės, jų 
nuotraukos. Buvusi svajone ta
po tikrove. Susipažianu su lietu
viais ir svetimtaučiais filmų pa
saulyje.

Mano filminėmis temomis 
rašinėlių pasiskaitęs, iš Čikagos 
jaunas lietuvis Vytautas Stasiū- 
naitis pasisiūlė pas mane atvyk
ti, parodyti jo pagamintą piešti- 
nį filmuką. Paprašė parašyti 
rankraštį tam filmukui. Taip pa
gaminti pirmieji lietuviški pieš- 
tiniai filmukai (kartūnai) “Kova 
su gaidžiu” ir “Užpuola bitės” 
bei platesnės apimties lietuviški 
filmai. Filminėmis temomis ma
no rašinius spausdino lietuviš
koji spauda įvairiose valstybėse, 
Lietuvių enciklopedija Bostone. 
Turiu gausybę filminių duome
nų, abejoju ar laikas bus palan
kus stambesniam leidiniui.

Kalbėjosi -
kun. K. J. Ambrasas, SJ

Toronto Maironio mokyklą baigusius mokslo metų užbaigimo šventėje 
1997.V.6 sveikina Lietuvos gen. garbės konsulas H. LAPAS. Dešinėje - 
mokytojas A. RAŠYMAS Nuotr. R. Puterio

“Tėvynės labui”
Balio Raugo knyga, atskleidžianti idealistinę 

gyvenimo linkmę

ALĖ RŪTA
Su dideliu kruopštumu ir 

meile parašyta knyga (500 psl.), 
Deja, spaudos darbas nėra ge
riausias, ypač nuotraukos tarp 
teksto blankios.

Balys Raugas, jaunystėje 
reiškęsis eilėraščiais, novelėmis, 
suredagavęs daug leidinių, turįs 
ne vien publicisto bet ir bele
tristo talentą, šią savo “gyveni
mo apysaką” parašė stilingai, 
vietomis net poetiškai, minimus 
žmones taikliai apibūdindamas. 
Norėtųsi šią “apysaką” pavadin
ti grožinės literatūros kūriniu; 
iki beveik pusės toks jis ir yra. 
Jo fantastinis veikėjas Antanas 
Keraitis, jo žmona Danutė, 
Guntuliai - draugai - ir kiti 
vaizduojami spalvingai, įdo
miais dialogais, lyg gerame ro
mane.

Autorius Raugas pasisako, 
kad Keraičiai buvo jo sukurti, 
kaip svajotas kario, jo darnios 
šeimos idealas. Iš tikro, Raugas 
pats gan gerai savo idealu pase
kė: irgi idealistas karininkas 
(buvęs leitenantas, dabar dimi
sijos majoras), ir jo Marija 
(“žydriai mėlynų akių mergai
tė”) ir jų bendro gyvenimo ei
ga... “tėvynės labui”. Visa tai B. 
Raugas aprašo kukliai, bet ir 
pakiliai, su humanišku žvilgsniu 
j artimuosius.

Ir jei dar būtų galima pava
dinti literatūriniais personažais 
ir abstraktų žmogų - jo profesi
ją ar žmonių grupę, tai B. 
Raugo “Tėvynės labui” ir būtų 
beletristinė apysaka (daugmaž - 
autobiografinė). Juk šioje kny
goje iš tikro pagrindiniai veikė
jai - karys ir kariuomenė, so
cialinė žmonių grupė - bend
ruomenė. Toms grupėms auto
rius visą ligšiolinį savo gyveni
mą pašventęs: Lietuvos kariuo
menei kaip pareigingas karinin
kas, viską atliekąs “tėvynės la
bui”; priverstinai pasitraukus iš 
Lietuvos skiriąs savo dėmesį bei 
dvasines jėgas Bendruomenei.

Kareivis ir motina
Guli kareivis, 
Motina klūpo.
Guli kareivis, 
Gervės sugrįžta----
Guli kareivis - 
Sniegas ir lietūs 
Plauna jam veidą

Savo tėvynę 
Sapnuoja kareivis -
Baltą ramunių lauką —

Rezgia likimas 
Juoda ir balta - 
Audžia ir audžia
Liūdesio skraistę 
Žuvusių motinoms —

Renka ir renka 
Motinų ašaras

Debesys, dangų užtvindę. 
Rekviem graudų
Ūkauja vėjas - 
Žvelgia į tolį 
Motinų akys, 
O žemė tampa šventa----

Visuomenės veikėjas, spaudos 
darbuotojas, leidinio “Tėvynės 
labui” autorius BALYS RAUGAS

Žinoma, jis dirbo ir kitus dar
bus: įdomų darbą turėjo “dėl 
duonos”, veikė, rašė, kalbėjo 
švenčių minėjimų metu, ne
vengdamas nei kasdienės bend
ruomeninės rutinos; redagavo 
leidinius, kalbėjo kaip dažnas 
paskaitininkas...

Tokia ir jo “žydrių akių 
mergaitė” - žmona Marija: ji 
talkino vyrui dirbančiam “dėl 
duonos”, su juo visur keliavo, 
posėdžiavo, auklėjo jaunimą, 
mokytojaudama Šeštadienių mo
kyklose (be to, jie išlaikė seną 
Marijos motinėlę). Išauklėjo są
moningais lietuviais sūnų ir 
dukrą, išmokslindami juos iki 
magistro laipsnių...

Pakartotinai šią knygą skai
tant, ryškėja, kad tai ne vien 
vertinga istorinė, pažintinė kny
ga, bet ir beletristinė (su peda
gogine potekste).

Kas nori pasimokyti idealiz
mo, tegu skaito Balio Raugo 
“Tėvynės labui”.

Balys Raugas, TĖVYNĖS LA
BUI. Gyvenimo apysaka. 1997 
m. išleido Liet, karių veteranų 
s-ga JAV. Dail Banguolė Ma
rija Raugaitė. Atspaude Good 
Impression Printing, Inc., Ri
verside, N.J.

Mažvydo gatvė
Gatvelės atšalios pavėsy - 
Po beržo pumpurais - 
Pasigėrėsiu
Kerais alyvų,
Kuokštais vyšnių, slyvų, 
Lietuviškais stogais —
Čia Mažvydas sustoja naktimis, 
Pasklinda balsas:
Broliai, seserys, - pašnibždomis,- 
Gyvenkite nei knygoj raidės - 
Santaroj savi...
Jaučiu,
Kaip laimina ranka lėnai:
Ištverkit vėtroje,
Sparnai -
Tautos stogai žemi!

Maža Kaune gatvelė ši 
Vėsi, šviesi,
Vardu didi

Mažvydo gatvė.

Danutė Vaskelaitė,
Kaunas, 1981

Antrąsias gastroles Lietuvoje 
turėjo Los Angeles dramos sam
būris. Pirmą kartą ši saviveiklinė 
aktorių grupė ten lankėsi 1989 m. 
su Birutės Pūkelevičiūtės pjese 
“Žmonės ir beržai”. Šiemet sam
būris buvo pakviestas Žemaitės 
komedijos “Trys mylimos” festi
valin gegužės 31 - birželio 1 d.d. 
Telšiuose. Šį spektaklį režisavo ir 
jam scenovaizdžius sukūrė dabar
tinis sambūrio vadovas Petras 
Maželis. Los Angeles dramos 
sambūris gastroles Lietuvoje pra
dėjo gegužės 29 d. Vilniuje, se
kančią dieną vaidino Klaipėdoje, 
tada dalyvavo festivalyje Telšiuo
se ir gastrolinę išvyką buvo nu
matęs užbaigti spektakliu Pane
vėžyje birželio 3 d.

Žymusis istorikas dr. Adol
fas Šapoka, gimęs 1906 m. vasa
rio 13 d. Grybeliuose, dabartinia
me Utenos rajone, mirė Kanados 
Toronte 1961 m. kovo 9 d. ir yra 
palaidotas Toronto-Mississaugos 
Šv. Jono lietuvių kapinėse. Ve
lionis - pirmasis redaktorius To
ronte prieš 1949 m. Kalėdas pra
dėto leisti “Tėviškės žiburių” sa
vaitraščio, šį sunkų išeivijos są
lygomis darbą tęsė iki staigios 
mirties. Velionį labiausiai išgarsi
no 1936 m. išleista “Lietuvos is
torija”, jo parašyta su kitais ke
turiais autoriais ir jo suredaguota. 
Ši “Lietuvos istorija”, atmesta il
game sovietmetyje, turėjo kelias 
laidas išeivijoje. Jų kopijos, įvai
riais būdais pasiekusios tautiečius 
tėvynėje, žadino Lietuvos prisikė
limo viltis. Utenos rajono taryba 
savo žymaus kraštiečio prof. dr. 
Adolfo Šapokos vardu pavadino 
naująją Utenos gimnaziją. Taut
vydo Kontrimavičiaus pranešimu 
“Lietuvos ryte”, pro gimnazijos 
langus matosi priemiestinio Gry
belių kaimo laukai, kuriuose pra
bėgo prof. dr. A. Šapokos vai
kystės laikai.

Kazys Bradūnas, Lietuvos 
valstybinės premijos laureatas, 
šiemetinio “Poezijos pavasario” 
metu Vilkaviškio kultūros rū
muose gavo dar vieną Vilkaviškio 
savivaldybės 2.000 litų premiją. Ši 
premija, nuo 1972 m. susieta su 
“Poezijos pavasariais”, būdavo 
pavadinta Salomėjos Nėries var
du. Mat ją buvo įsteigęs jos vardu 
pasivadinęs kolchozas, kurio da
bar jau nebėra. Vilkaviškio savi
valdybė pirmuoju laureatu, matyt, 
sąmoningai pasirinko K. Bradū- 
ną, nutylėdama S. Nėrį, nes jie 
abu yra gimę Kiršuose, Vilkaviš
kio rajone. Šiemetinio “Poezijos 
pavasario” sutiktuvės Vilkaviškio 
rajone pirmą kartą buvo pradėtos 
tautos patriarcho dr. J. Basanavi
čiaus gimtajame Ožkabalių kai
me, kuris taipgi yra Vilkaviškio 
rajone. Pasak Algio Vaškevičiaus 
pranešimo “Lietuvos ryte”, ten 
Tautinio atgimimo ąžuolyne buvo 
uždegtas aukuras, skambėjo etno
grafinio ansamblio dainos, “Poe
zijos pavasariui” skirtus eilėraš
čius skaitė poetai K. Bradūnas, V. 
Rudokas, A. Karosaitė, V. Eidu- 
kaitis ir aktorė V. Kochanskytė. 

Dalyvių eilėse buvo čikagiečiai 
dail. M. Stankūnienė, sol. Stasys 
Baras. Po programos Ožkaba
liuose buvo aplankytos Salomėjos 
Nėries ir Kazio Bradūno tėviškės.

Dail. Alfonsas Dargis, tapy
tojas dekoratorius, gimęs 1909 m. 
gegužės 12 d. Reivyčiuose prie 
Mažeikių, teatrinį scenos dekora
cijų meną studijavęs Kauno meno 
mokykloje ir Vienos dailės akade
mijoje, mirė 1996 m. sausio 13 d. 
Vokietijos Friedrichshafene prie 
Bodeno ežero, nespėjęs sugrįžti 
Lietuvon, nors ruošėsi. Velionis 
Mažeikių muziejui jau buvo pa
dovanojęs dalį savo kūrinių, su
sietų su prieškario lietuvių grafi
kos tradicijomis, žemininkų poe
zija. Į savo fondą muziejuje jau 
buvo atsiuntęs ir 3.000 JAV dole
rių. Mirti norėjo gimtinėje ir ten 
planavo parsivežti 1994 m. balan
džio 24 d. mirusios savo žmonos 
Luizės palaikus iš Bodeno ežero 
pakrantės. Deja, dabar jie abu li
ko palaidoti prie to ežero. Rasos 
Čergelienės pranešimu “Lietuvos 
ryte”, Mažeikių muziejuje jau yra 
atidaryta ketvirtoji dail. A. Dar- 
gio kūrinių paroda. Deja, lig šiol 
Mažeikių muziejus jų yra gavęs 
tik apie šimtą. Spėjama, kad Vo
kietijoje turėtų būti dar 600 ir 
turbūt nemažai velionies laiškų. 
Jie ten teko globėjams paliktu te
stamentu. Velionis savo palikimo, 
matyt, nespėjo perrašyti Mažeikių 
muziejui.

Marijampolės dailininkai įstei
gė savo “Kiemo” klubą. Jis dabar 
jungs beveik tris dešimtis profe
sionalių dailininkų, gyvenančių ir 
dirbančių šiame mieste. Ieškoti 
savų pastovių patalpų juos paska
tino Marijampolės fotogalerijos 
salės užsidarymas. Dailininkai bu
vo likę be salės savo darbų paro
doms. Mat fotogalerijos salėje 
buvo atidaryta dėvėtų drabužių 
parduotuvė. Savo “Kiemo” klubo 
patalpas atnaujino ir parodoms 
pritaikė patys dailininkai, šiuo 
metu “Kiemo” klube surengę pir
mąją savo narių kūrinių parodą. 
Problema tebėra pilnai neišspręs
ta. “Kiemo” klubui išlaikyti kas 
mėnesį reikia beveik 400 litų, o jo 
nariai tokio užtikrinto pajamų 
šaltinio nebeturi.

Tradicinis “Poezijos pavasa
ris”, surengtas jau trisdešimt ant
rą kartą, Lietuvą aplankė gegužės 
26 - birželio 1 d.d. Iš tikrųjų įvai
rių renginių pynėje šiemetinį 
“Poezijos pavasarį” lengviau gali 
prisiminti, tik jam atidavęs visą 
paskutiniąją gegužės savaitę. Ge
gužės 26, pirmadienį, jis buvo 
pradėtas Vilniaus rašytojų klube 
šimtas dvidešimtosioms Oskaro 
Milašiaus gimimo metinėms skir
tu dainos ir muzikos renginiu 
“Vienatve, motina mano”. Antra
dienio popietė taipgi Vilniaus ra
šytojų klube buvo skirta moks
leivių poezijos skaitymams. Tre
čiadienį Lietuvos vyriausybės rū
muose Vilniuje įvyko poetų kon
ferencija “Amžiaus poezija: tarp 
ironijos ir išpažinties”. Rašytojų 
klubo “Suokalbių” kavinėje su
rengtai tradicinei vakaronei “Ei
lėraščiai per naktį” vadovavo Va
lentinas Sventickas ir Jonas Li- 
niauskas, o savo poezijos bandy
mams prie mikrofono kiekvienas 
galėjo skirti po dešimtį minučių.

“Poezijos pavasario” dalyvių 
ketvirtadienio rytą Vilniaus uni
versitete laukė pokalbis apie Til
žėje gimusį vokiečių rašytoją J. 
Bobrowskj (Johannes Bobrowski 
1917-1965) ir jo aštuoniasdešim
tąsias gimimo metines bei knygų 
parodos atidarymą Martyno Maž
vydo bibliotekoje. Ten tarp jų bu
vo ir Lietuvai skirtas jo romanas 
“Lietuviški fortepijonai” apie lie
tuvių ir vokiečių santykius. Anks
tyvą penktadienio vakarą Kaune, 
Maironio lietuvių literatūros mu
ziejaus kiemelyje, šiemetinio 
“Poezijos pavasario” laureatu bu
vo paskelbtas Vytautas P. Bložė 
už eilėraščių poemą “Ruduo”, 
kurią 1996 m. išleido “Baltos lan
kos”. Pasak literatūros kritiko S. 
Pamiškio pareiškimo, “Lietuvos 
ryte” pranešto Vidos Savičiūnai
tės, šią knygą sudaro “atbulinė
mis datomis” pažymėti V. P. Blo
žės eilėraščiai, susieti su jo savi
jauta. Pats V. P. Bložė “Lietuvos 
aide” prisipažįsta, kad jam para
šyti tiek daug eilėraščių šiai poe
mai padėjo jo praktikuojamas jo
gos susikaupimo metodas. Tris
dešimt antrojo “Poezijos pavasa
rio” laureatas V. P. Bložė Mai
ronio lietuvių literatūros muzie
jaus sodelyje buvo papuoštas tra
diciniu ąžuolo lapų vainiku, ap
dovanotas Kauno miesto ir ap
skrities įsteigta Maironio premija. 
Savaitgalis buvo skirtas grupi
nėms poetų kelionėms. Baigminis 
“Poezijos pavasario” vakaras Vil
niaus universiteto K Sarbievijaus 
kieme buvo surengtas pirmadienį, 
birželio 1.

“Šatruos Raganos keliu” pa
vadinta valstybinė programa, skir
ta rašytojos Marijos Pečkauskai- 
tės šimtas dvidešimtosioms gimi
mo metinėms, buvo užbaigta pri
siminimų vakaru Marijampolėje. 
Mat jai ten teko gyventi ir dirbti 
mokytoja mergaičių progimnazi
joje 1909-1916 m. Medinio pro
gimnazijos pastato jau nebėra. 
Velionės rašytojos prisiminimų 
vakarui teko persikelti Šv. Myko
lo Arkangelo mažojon bazilikon. 
Pagrindinė pranešėja buvo Vil
niaus universiteto prof. V. Dau
jotytė, knygos “Šatrijos Raganos 
pasaulyje” autorė. Marijampolie
čių prisiminimus skaitė studentė 
Brigita Speičytė, Šatrijos Rag /os 
laiškus ir jos kūrinių ištraukas - 
aktorė Birutė Marcinkevičiūtė. 
Prof. V. Daujotytė priminė, kad š. 
m. gegužės 20 d. sukako 90 metų 
nuo tos dienos, kai buvo įkurta 
Marijampolės mergaičių progim
nazija. Deja, ji netapo gimnazija. 
Pedagogines tradicijas šiandien 
tęsia Marijampolės aukštesnioji 
pedagogikos mokykla. V. Kst
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6II IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ii 532-3414 

FAX: 416 532-4S16 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
Y.rJkl 3,30 v.p.p,; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 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.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Nekiln. 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 mortgičlus iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

Q\/| ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LKDl.S HE FRIGERATIOX 
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)

EDV. ŠULAITIS

Jau seniai Čikagoje matėme 
tiek daug jaunųjų lietuvių krepši
ninkų, kiek jų buvo atvykę į Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunučių krepši
nio pirmenybes gegužės 17-18 d.d. 
Čia susirinko net 36 komandos, iš 
viso apie 300 jaunimo ne tik vieti
nių, bet ir iš Toronto, Hamiltono, 
Niujorko, Filadelfijos, Klivlando ir 
Detroito. Dalyvavo jaunieji nuo 6 
iki 16 metų berniukų ir mergaičių 
grupėse, įvairiose amžiaus klasėse. 
Buvo rungtyniaujama trijose mo
kyklose. Palos Hills, Lemonte, La
Grange Parke net septyniose aikš
telėse.

Pirmosios dienos rytą buvo iš
kilmingas jaunųjų krepšininkų pa
radas ir atidarymas, kuriame kalbė
jo ir Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto atstovas Amerikoje Vla
das Adamkus. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, o Illi
nois gubernatoriaus Jim Edgar pro
klamaciją perskaitė jo įstaigos dar
buotoja Maysoon Deeb. Sportinin
kų vardu priesaiką davė Justinas 
Riškus.

Daugiausia pirmųjų vietų čia 
nusinešė rengėjų - ASK “Lituani
cos” komandos. Beje, “Lituanica” 
čia turėjo net 80 žaidėjų, kurie žai
dė devyniose komandose. Pirmeny
bių rengimo komitete irgi buvo 
“Lituanicos” nariai. Rengimo ko
mitetui vadovavo pirmininkai dr. 
Donatas Siliūnas ir Algis Tamošiū
nas. Jie su savo talkininkais parei
gas atliko gerai.

Pagrindinė žaidynių vieta buvo 
Stag gimnazija Palos Hills, IL. Šią 
gimnaziją yra baigęs tarptautinio 
garso sportininkas, dabar pasauli
nės klasės ietininkas mūsiškis To
mas Pūkštys. Jo didelis portretas

ROYAL LeRZMSE 
■^■■■■■■■■■11111111111111111111111

Je/ 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

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 M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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).

BLOOR - DUNDAS H PARK 
atskiras, 9 kamb. °.-ves. 3 minutės iki
požeminio tr y PRAŠO $279,000.

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

©^sportas

Jaunosios Čikagos ASK “Lituanicos” krepšininkės, laimėjusios Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio žaidynėse Čikagoje mergaičių C klasėje I 
vietą Nuotr. Edv. Šulaičio

Jaunųjų krepšininkų šventė
dar ir šiandien kabo šios gimnazijos 
koridoriuje.

Šeštadienio vakare šių žaidynių 
proga buvo šaunus jaunųjų sporti
ninkų pasilinksminimas Pasaulio 
lietuvių centre. Ir čia klegėjo šimtai 
lietuviško jaunimo iš įvairių Kana
dos ir Amerikos miestų.

Lietuvių visuomenė turėtų at
kreipti didesnį dėmesį į lietuvišką 
sportuojantį jaunimą ir visais gali
mais būdais jam padėti.

Pirmenybių laimėtojai atskiro
se grupėse: Berniukų B klasės baig
mėje susitiko Čikagos ASK “Litua
nica” ir Toronto “Aušra”. Po dviejų 
pratęsimų laimėjo Kanados atsto
vai 66:58; kovojant dėl trečios vie
tos, Hamiltono “Kovas” nugalėjo 
bendravardžius iš Detroito 78:34.

Berniukų C klasėje pirmą vietą 
laimėjo - “Lituanica”, baigmėje nu
galėjusi H. “Kovą” 45:35. Trečią 
vietą gavo - Klivlando “Žaibas”, 
laimėjęs prieš “Aušrą” 59:51. Ber
niukų D kl. laimėtojai išsirikiavo 
taip: 1. “Lituanica”, 2. “Kovas”, 3. 
D. “Kovas”. Berniukų E kl. - 1. H. 
“Kovas”, 2. D. “Kovas”, 3. “Žaibas”. 
Pačių mažiausiųjų - “molekulių” (čia 
komandos buvo mišrios - mergai
tės ir berniukai) dalyviai išsirikiavo 
taip: 1. “Lituanica”, 2. Toronto 
“Vytis”, 3. D. “Kovas”.

Vyresniųjų mergaičių - B kla
sėje vyravo H. “Kovo” merginos, 
sukūlusios “Lituanicą” 52:24. Rung
tynes dėl trečios vietos laimėjo 
“Aušra” 32:22, įveikusi “Žaibą”.

Mergaičių C klasėje komandos 
išsirikiavo taip: 1. “Lituanica”, 2. 
“Žaibas”, 3. “Vytis”. Mergaičių D 
klasėje žaidė tik dyi komandos - 
abi iš Kanados ir čia laimėjo “Vy
čio” mergaitės, du kartus nugalėju
sios H. “Kovą”.

Prancūziškai kalbančių nuo
šimtis Kvebeke paaugo nuo 
50% 1971 m. iki 70% 1991 m. 
Tikimasi, kad daugiau imigran
tų bus įsileidžiama iš Alžyro. 
Kvebeko imigrantų skaičius 
1991 m. siekė 51,707, krito iki 
28,370 praėjusiais metais.

Visuomeninėmis susisieki
mo priemonėmis naudojasi vis 
mažiau kanadiečių. Statistikos 
departamento duomenimis, nuo 
1988 m. krinta vartotojų skai
čius, kuris 1996 m. beveik pasie
kė 1977 m. žemą lygį. Daugiau 
gyventojų naudojasi automobi
liais, nes gyvena priemiesčiuose, 
o dėl ekonominio nuosmukio vi
suomeninis susisiekimas brangs
ta, aptarnavimas silpnėja. Dėl 
to savivaldybėms tenka vis ma
žiau pajamų, ir neįstengiama 
aptarnavimų gerinti. Padėtis ga
li dar pablogėti kitais metais, 
kai Ontario provincija nutrauks 
finansinę paramą, paliks visą 
naštą savivaldybėms. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Parti Quebecois vyriausybė 
ir liberalų opozicija susitarė dėl 
prancūziškų ir angliškų mokyk
lų tarybų steigimo. Bus pakeis
tas atitinkamas konstitucijos 
straipsnis, numatantis, kas turės 
teisę balsuoti renkant prancū
ziškas ir angliškas mokyklų ta
rybas, vietoje katalikų ir protes
tantų tarybų, veikiančių nuo 
1867 m. Šiuo laiku tik vaikai, 
kurių vienas iš tėvų lankė ang
lišką pradžios mokyklą bet kur 
Kanadoje, gali lankyti anglišką 
mokyklą Kvebeke.

Kvebeko vyriausybė steng
sis padidinti prancūziškai kal
bančių imigrantų skaičių. Dabar 
federacinė valdžia ir Kvebekas 
atrenka maždaug po 50% imig
rantų, vykstančių j šią provinci
ją. Imigracijos ministeris Andre 
Boisclair išleistame pranešime 
ketina Kvebeko balsą sustiprinti 
iki 57%, įsileisti daugiau ateivių 
iš nepriklausomų darbininkų ka
tegorijos.

Europos krepšinio 
varžybos

Europos vyrų krepšinio čem
pionato varžybos įvyks Ispanijoje 
birželio 25 - liepos 6 d. d. Iš šešioli
kos komandų, patekusių į šias pir
menybes, Lietuva paskirta į B gru
pę kartu su Izraeliu, Prancūzija ir 
Slovėnija. Iki šiol nustatytose rung
tynėse birželio 25 d. Lietuva žais su 
Izraeliu, birželio 26 d. su Prancūzi
ja ir birželio 27 d. su Slovėnija. To
lesnės rungtynės priklausys nuo šių 
susitikimų rezultatų.

Lietuva dešimtoji
Penkioliktasis pasaulio vyrų ran

kinio čempionato turnyras įvyko 
Kumamote, Japonijoje gegužės mė
nesio pabaigoje. Lietuva jame pir
mą kartą pasirodė ir pasiekė aštun
tąją baigmę. Šiose rungtynėse Lie
tuva pralaimėjo Švedijai, kuri buvo 
sidabro laimėtoja olimpinėse žaidy
nėse. Varžybų pabaigoje Lietuva už
ėmė 10-tą vietą. Čempionu tapo Ru
sija, baigmėje įveikusi Švediją.

Naujas direktorius
Naujasis Lietuvos Kūno kultū

ros ir sporto departamento direkto
rius, buvęs olimpinės rinktinės 
krepšininkas Rimas Kurtinaitis pra
dėjo savo naują darbą birželio 2 d. 
Kitą dieną jis buvo pristatytas de
partamento darbuotojams, kurių 
tarpe, iš seniau, buvo LDDP atsto
vai. Savo kalboje naujasis direkto
rius pasakė: “Kiekvienas save ger
biantis žmogus pasikeitus valdžiai 
atsistatydina, kaip tai padarė buvęs 
direktorius Vytas Nėnius. Geri spe
cialistai turi likti departamente, o 
tie, kurie nenori ar nesugeba, turė
tų pasitraukti”. V.S.

Veiklos žinios
Lengv. atletikos varžybose Vo

kietijos Jenoje Vaclovas Kidykas 
laimėjo 3-čią vietą, nusviedęs diską 
63,74 m. Nuo antros vietos jis 
atsiliko tik 4 cm. JAV lietuvis To
mas Pūkštys laimėjo 2-rą vietą, 
nusviedęs ietį 87,12 m.

Rasa Mažeikytė pasaulio tau
rės 3 klm. kliūtinėse lenktynėse lai
mėjo sidabro medalį. Dviračių lenk
tynės vyko Kolumbijoje. Tokiose 
pat varžybose Pensilvanijoje ji lai
mėjo I vietą. Rita Razmaitė 20 klm. 
nuotolį užbaigė antra.

A. Visockaitė Lietuvos tarp
miestinėse lengv. atletikos varžybo
se 100 m. bėgime laimėjo I vietą. 
Bėgimo pasekmė 11,2 sek. yra nau
jas Lietuvos jaunimo rekordas ir 
taip pat pakartotas suaugusių re
kordas.

Lietuvos dviratininkės Diana 
Žiliūtė, Edita Pučinskaitė ir Zita 
Urbonaitė lenktyniauja Italijoje. Čia 
neseniai E. Pučinskaitė laimėjo 
“Gino del Friuli” lenktynes.

Lietuvos jaun. rankininkės lai
mėjo atrankos rungtynes, kurios vy
ko Ukrainoje. Lietuvaitės nugalėjo 
Gudiją 19:13. Jos dalyvaus Europos 
jaunių pirmenybėse Austrijoje, ku
rios vyks rugpjūčio 15-23 d.d.

Krepšininkės laimėjo I vietą 
tarptautiniame turnyre, kuris vyko 
Panevėžyje. Lietuvos rinktinė įvei
kė Lenkiją 84:67, Šanchajaus rink
tinę 92:67 ir Rusiją 89:84. Lietuvos 
krepšininkės išvyko į Vengriją, kur 
dalyvaus Europos krepšinio pirme
nybėse.

Rita Ramanauskaitė Suomijo
je ieties metime laimėjo I vietą, ietį 
nušviesdama 63,88 m. A.S.

Skautų veikla
• S. Elena Šakienė, daug kartų 

stovyklavusi “Romuvoje”, šiuo me
tu gyvenanti JAV vakaruose, “Ro
muvos” 35-mečio proga, stovykla
vietę parėmė $100 (JAV). Skau
tiškas ačiū sesei už tokią dosnią 
paramą.

• Sukaktuvinė 35-mečio sto
vykla bus rugpjūčio 3-17 d.d. Tun- 
tininkai kviečia registruotis ir teikia 
platesnių informacijų. F.M.

ALGIS 
MEDELIS

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

Oficiali Lietuvos avialinijos bilietų pardavimo agentūra Kanadoje
Kelionės į 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 vai.ryto ir 6 val.vak. Queen Travel 
įstaigoje. ALGIS MEDELIS

MEDELIS CONSULTING 
248 Fairlawn Crt., Oshawa, Ont. L1J 4P9 

Tel. 1-905-436-9903 Fax 1-905-436-9984 

___________ 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!

TTTTLIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

(fixed rate)

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. ..5.10%
2 metų................. ..5.90%
3 metų.......'......... ..6.40%
4 metų................. ..6.75%
5 metų................. ..6.95%

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

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

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

[MasterCard MUS
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 M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

wEHESKMUKl
j Knygų rišykla 
f “SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukįta kokybė.

TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto Ont., M8VIR3

Savininkas Jurgis Kuliešius

24 valandų
PAŽADU JUMS

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją. 
Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000
GENYS pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Norland Express

Darbo valandos:

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

1650 Bloor St. W„
Toronto, Ontorio, Conodo M6P 4A8 
Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Toronto 416 535-5000

Skyrius: North York

London

Montreal

164 Willowdale Ave., North York, Ont. 
416 222-4021
Alfredas Zorkus
905 522-9966
Jonas ir Marytė Narusevičiai
1055 Guildwood Blvd.
519 657-1751
Andrejs Vitols
105 56th Ave., Lachine
514 637-9102



Kelionės į Lietuvą 1997!i
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*** (

Skambinti Audronei tel. 416 255-8473, 
Faksas 416 252-8854

Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre

Į VILNIŲ -TAIP PIGIAI, KAD NEGALIME NET JKELBTII 
KELIONĖJ Į KITA/ VIETOVEI ŽIĄ VAJARĄ 

(kainos Kanados doleriais):

Daina “Kretingos” stovyklavietėje Vasagoje. Šiemet ji mini 15 metų 
veiklos sukaktį. Visi kviečiami į sukaktuvinius jaunimo laužus - liepos 
12 (lietuviškai) ir liepos 26 (angliškai) 7 v.v.

• Bostonas......... nuo $199
• Florida............. nuo $149

ar mažiau
• Los Angeles.....nuo $369

• Vankuveris .... nuo $ 279
• Londonas........nuo $ 469
• Roma...............nuo $ 899
• Australija......... nuo $1,699

® SKAITYTOJAI PASISAKO
Taip pat turime naują kelionę laivu (7 naktys) Viduržemio jūroje 

(Mediterranean) iš Barcelonos arba Romos, įskaitant skrydį.
SKAMBINTI ROYAL TRAVELS & TOURS - LIVIA, 

TEL. 416 237-1767
4204B Dundas St. W., Main Floor, Etobicoke, 

Ontario M8X 1Y6, FAX 416 237-9191

TEL. 416 769-1616
E-mail: gintast@interlog.com 

Nemokamas namų įvertinimas

1 IŠNUOMOJAMAS damųjų
J zį-v butas Missl'c.^P,)e (netoli 
(įįfaf. Square C rugpjūčio 1 d.

Dėl Infon'Zuijų prašau kreiptis į

West Realty Inc., REALTOR*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

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
Dr. Leona Rudinskas, Associate Broker

Jūs galite sutaupyti už teisinį 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)

PAGALBA LIGONIAMS
Lietuvoje daugelį metų pir

mauja susirgimai ir mirtys dėl šir
dies ir kraujagyslių ligų, ypač išemi
nės širdies ligos. 1995 m. dėl širdies 
ir kraujagyslių susirgimų mirė 
53,7% ligonių iš visų mirusių Lie
tuvoje, iš jų 67% sirgo išemine šir
dies liga. Daugelis šių susirgimų 
sėkmingai gydomi intervenciniais 
metodais (krešulių ištirpdymas spe
cialiais vaistais, kraujagyslių susiau
rėjimų išplėtimas ar atstatymas chi
rurginiu būdu, širdies ar kaujagys- 
lių aneurizmų pašalinimas, vožtuvų 
pakeitimas, stimuliatorių įsodini
mas ir kt.).

KMA Kardiochirurgijos klini
koje atliekamos šiuolaikiškos mo
dernios širdies ir kraujagyslių ope
racijos, yra parengti įvairiose Vaka
rų klinikose šios srities specialistai. 
Iki 1997 m. pradžios Kauno kardio
chirurgai atliko 16.000 širdies ope
racijų, iš jų 2000 su dirbtine kraujo 
apytaka. Pastarosios operacijos 
kasmet dažnėja, tačiau reikalauja 
nemažai lėšų, įrangos ir vienkarti
nių priemonių (oksigenatoriai, ka
teteriai, filtrai, vaistai ir kt.). 1996 
m. buvo atlikta 250 operacijų su 
dirbtine kraujo apytaka, o Kauno 
krašte jų reikėtų atlikti per 1000. 
Dabar, kai dar nefunkcionuoja 
draudiminė medicina, o Sveikatos 
apsaugos ministerija tolsta nuo gy
dymo įstaigų aprūpinimo ir finan
savimo, širdies chirurginiai ligoniai 
atsidūrė tragiškoje padėtyje, negau
dami reikalingos ir šiuolaikiškos gy
dymo pagalbos. Ką daryti pacien
tams, kai liga, pavyzdžiui, miokardo 
infarktas ateina nelauktai ir neti
kėtai?

1995 m. KMA Kardiochirurgi
jos klinikoje įsteigtas Širdies chirur
gijos fondas, kuriame sukauptos lė
šos naudojamos išimtinai Kardio
chirurgijos klinikos bazės stiprini
mui, modernizavimui. Jo vardu 
kreipiamės į Lietuvos ir užsienio 
verslininkus, visus geros valios
** IMW II ILK

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro paštu - 11-5 dolerių 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

žmones, pasirengusius padėti ir iš
plėsti kardiochirurgijos pagalbą. 
Prašome paremti šių ligonių gy
dymą, sustiprinti Kauno Kardiochi
rurgijos klinikos bazę. Tik drauge, 
palaikomi Jūsų finansinės paramos, 
galėsime padėti sergantiems Lietu
vos žmonėms.

Doc. Rimantas Benetis, KMA 
Kardiochirurgijos klinikos vadovas 
Prof. Arimantas Dumčius, Širdies 

chirurgijos fondo valdybos pirmininkas
Mūsų sąskaita litais: Širdies chi

rurgijos fondas, banko “Hermis” 
Kauno filialas (Kęstučio g. 38), tel. 
(8-27) 228583, faksas (8-27) 228474. 
Sąskaitos Nr. 2700753, kodas 260101732.

STATOME ŠVENTOVĘ

Mane Telšių vyskupas A. Vai
čius paskyrė aptarnauti Lietuvos 
pakraštyje (Akmenės rajonas) šias 
parapijas: Kivylių, Klykolių, Vege
rių ir Agluonos. Tik vienoje yra 
šventovė (Klykoliuose). Kadangi tai 
Lietuvos pakraštys, kuris ribojasi su 
Latvija, yra didelis pavojus plisti 
įvairioms sektoms. Todėl Telšių 
vyskupas A. Vaičius Kivyliuose įpa
reigojo statyti šventovę. Šioje gy
venvietėje yra per 500 gyventojų, 
be to, yra daug jaunų šeimų ir ne
mažai vaikų. Čia šventovė yra būti
nai reikalinga, nes žmonės yra pasi
ryžę savo darbu prisidėti. Šventovė 
bus gana kukli, jos ilgis 20 metrų, o 
plotis 10 metrų. Dabar meldžiamės 
apleistame, buvusiame vaikų darže
lyje. Susirenka nemažai žmonių, o 
svarbiausia ateina daug vaikų. Šį 
pavasarį planuojame ją pradėti, tu
rime projektą, tvarkome įvairius 
popierius, susijusius su šventovės 
statyba.

Visų parapiečių vardu krei
piuosi į Jus, prašydamas materiali
nės pagalbos, kuri mums yra labai 
reikalinga. Pas mus gyvenantys 
žmonės yra neturtingi, nes daug yra 
bedarbių, nes iširo kolūkiai, yra tik 
merdinčios kelios bendrovės. Au
kas susti: Lithuanian Catholic Reli
gious Aid, Inc., 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207 - 1910, USA.

Klebonas -
kun. Gedimians Norvilą,

Lietuva

SINTETINIAI DRABUŽIAI
Straipsnyje “Sintetiniai drabu

žiai ir sveikata” autorė dr. R. Ga
jauskaitė (iš Vilniaus) rašo įspū
dingai ir atskleidžia labai naudingų 
mitų. Kad sintetinės medžiagos (vi
sokie nailonai, poliesteriai, rėjonai, 
polipropilenai ir dar galas žino ko
kie) yra niekam tikę, buvo aišku se
niai. Bet kas galėjo žinoti, kad sin
tetika kenkia sveikatai? Ir štai da
bar dr. Gajauskaitės dėka sužino
me, kad tų kurie dėvi sintetinius 
drabužius, laukia siaubingos fizio
loginės pasekmės: tendencija persi
šaldymui, inkstų skausmai, kraujo 
kapilarų išsiplėtimai ir net krauja
gyslių pralaidumas, kuris veda nie
kur kitur, kaip tik į kraujo išsilie
jimą akyse ir smegenyse (o tai jau 
insultas, arba “strokas” kaip čia 
mes sakome). Ypač kenčia vargšės 
lietuvės moterys, kurias niekingos 
Vakarų civilizacijos antplūdis pri
vertė trumpinti sijonus ir nešioti 
pėdkelnes. O pėdkelnės gi paga
mintos iš nailono, bene bjauriausio, 
iš chemikalų padaryto pluošto. To
dėl pėdkelniuotas lietuvaites ir kan
kina ne tik inkstų skausmai, bet ir 
visokie kitokie dubens negalavimai.

Kodėl gi toji piktybinė sinte
tika taip kenksminga? Manytume, 
jog tai dėl to, kad chemikalai, iš ku
rių tos sintetinės medžiagos paga
mintos, pamažu skverbiasi per odą 
į mūsų kūnus ir ten pradeda savo 
piktą ardymo darbą. Bet, pasirodo, 
ne! Dr. Gajauskaitė išaiškina, kad 
sintetiniai drabužiai kaupia statinę 
elektros energiją, o toji elektra de- 
polarizuoja kraujo ir kitas ląsteles 
ir taip prasideda riedėjimas į be
dugnę. Pasirodo, kad natūralaus 
pluošto (medvilnės, šilko, lino, vil
nos) drabužiai neįsielektrina ir nėra 
kenksmingi. Taigi saugant inkstus, 
reikia grįžti prie vilnonių pėdkel
nių.

Lieka neišaiškinta tik viena 
smulkmenėlė - kodėl nailoninės 
pėdkelnės kenksmingos tik Rytų 
Europoj, o ne Vakaruose? Siūly
čiau dr. Gajauskaitę šią problemą 
pagvildenti, pasitelkiant kitą Lietu
voj smarkiai paplitusią mitologiją, 
būtent Černobilio mitologiją (žinot, 
veršiukai su dviem galvom, žemuo
gės su gumbais ir t.t.). Ką gali ži
noti? Gal radiacija po Černobilio 
sprogimo apsėdo lietuviškus gry
bus, tie grybai sutrūnijo, paskleidė 
radioaktyvias dulkes po visas Dzū
kijos girias, o trumpasijonės, nailo
nu pėdkelniuotos lietuvaitės gry
bautojos... Kas gali žinoti?

Kęstutis Keblys, 
Baton Rouge, LA
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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-VAIDIUENĖ, 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.) 41 6 763-5677

Advokatas

Juozas (Josepk)

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų

reikalų specialistas

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

stra 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 
Skubūs iškvietimai
Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

♦ Nemokamas bilietų pristatymas Į namus
♦ Toronto miesto ribose keleiviams, 

negalintiems apsilankyti mūsų 
Įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

Rugpjūčio 9 dieną važiuokite su grupe, papigintos kainos, 
skrydis be nakvynės, patogus persėdimas.

Keliaudami per Astra Travel & Services Ine. kelionių agentūrą, 
padėsite Lietuvos našlaičiams. 5% pelno bus skiriama Lietuvos 

vaikų fondui ir našlaičių stovyklai “Saulutė" Palangoje.
Garantuojame sąžiningą patarnavimą!

Advokatas
VIDAS J. AUGAITIS

persikėlė į naują įstaigą
Baulke, Augaitis & Wright 

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

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

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 !

Aukojo “T. žiburiams”
$260 - dr. A. Dailydė; $200 - 

Toronto lietuvių pensininkų klubas; 
$100 - dr. R. Zabieliauskas; $60 - 
dr. M. Ramūnienė, V. Staškus, F. 
Mašalas; $30 - R. Dunphy; $25 - A. 
Stepaitienė; $20 - B. Jucėnienė, I. 
Jakimavičiūtė; $15 - A. Žebertavi- 
čius, E. Janeliūnas; $10 - H. Dilys, 
J. Vizgirda, J. Kvietys, P. Vilutis, A. 
Leiberis; $5 - J. Kaseliūnas, A. Pet- 
kauskas, D. A. Urbutis, E. Šepikie- 
nė; $4 - K. Skrupskelis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$55 - Z. Kalinauskas; $50 - J. Rin- 
kūnienė, P. Rasimas, V. Naudžius, 
J. Vingelis, R. Šilbajoris, kun. Z. 
Smilga, D. D., J. Žygas, B. Vai
čiūnienė, P. Dunderas, S. Naumus, 
V. Pakalnis, dr. A. Lukienė, M. 
Stankus, J. Mikonis, S. Vaičaitis, V. 
Bagdonavičius, A. Artičkonis, V. 
Grušys, Z. V. Gvalda, P. Šimonėlis, 
M. A. Kušlikis, A. Šiškus, P. Barba- 
tavičius, H. Kripavičius, A. Augus- 
tinavičius, H. Ilginis, P. Mališaus
kas, J. Vieraitis, L Šlenys, G. Ignai- 
tytė, dr. V. Gaurisas, A. Liutkus, 
M. Gaivelis, J. Jonaitis, A. Janužis, 
P. Žulys, V.P. Kuzma, T. Timmer
man, A. Musteikis, K. Mačiulis, K. 
Šileika, T. Mureika, B. Underys, 
M. Kairienė, R. Kuliavas, Z. Žilins
kas, B. Lukas.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: L. Daunius.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
A. Žebertavičius, Z. B. Tumosa, A. 
Augūnas, L. Meilus, S. Paulaitis, E. 
Janeliūnas, mons. A. Bartkus, B. 
Paliulionis, dr. A. Zabieliauskas, J. 
Zabieliauskas, B. A. Liskus, B. Pa
kalniškis, E. Šiliauskas.

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

VIKTORAS E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A., P. Eng.

27 John St., Second Floor

Weston, Ontario M9N 1J4
Tel. 416 240-0594

Lengvai pasiekiamas 
autobusu nr. 79 (Scarlett

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS 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

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visų 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

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 

turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334 

DRESHER Appraisal Ltd.

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

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)

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

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 *

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

mailto:gintast@interlog.com
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IS TORONTO as MONTREAL
Anapilio žinios

- Birželio 20, penktadienį, pa
laidotas a.a. Augustas Underys, 82 
m. amžiaus.

- Šiais metais Wasagoje Joni
nės, Vladinės, Paulinės ir Petrinės 
bus švenčiamos šv. Petro ir Pau
liaus dieną (birželio 29, sekmadie
nį) prie Gerojo Ganytojo šventovės 
tuoj po 11 v.r. Mišių.

- Tuoktis ruošiasi: Saulius Va- 
ladka su Daina Gurklyte.

- Anapilio vaikučių choro 
“Angeliukai” tėvų komitetas rengia 
antrąją vaikų dainavimo stovyklą, 
kuri bus Anapilio sodyboje rug
pjūčio 25-29 dienomis. Stovyklai 
vadovaus Nijolė Benotienė.

- Anapilio vaikų darželis savo 
priešvasarinę veiklą baigia birželio 
27 d. Po vasaros atostogų darželis 
pradės veikti rugsėjo 8, pirmadienį, 
ir veiks darbo dienomis ištisą dieną 
nuo 7.30 v.r. iki 5.30 v.p.p. Vaiku
čiai gaus šiltus pietus. Bus poilsio 
valandėlė. Vaikučiai 2'/i-5 metų 
amžiaus priimami eilės tvarka. Re
gistruotis galima Anapilio raštinėje 
tel. (905) 277-1270 arba pas Audrą 
Paulionytę tel. (416) 249-1305.

- Mišios birželio 29, sekmadie
nį, 9.30 v.r. už a.a. Jurgį Strazdą, 11 
v.r. už parapiją; Wasagoje 11 v.r. už 
a.a. Petrą Bražuką.

Išganytojo parapijos žinios
- Parapijos iškyla įvyks sekma

dienį, liepos 5, Boyd Conservation 
parke, Cliffside No. 2, pradedant 
pamaldomis 11 v.r. Boyd parkas yra 
Woodbridge, Ont., į rytus nuo Is
lington Avenue.

- Pamaldų laiko pakeitimas. 
Pradedant liepos 13 d. pamaldos Iš
ganytojo šventovėje prasidės 11.15 vj.

- Dėmesio tėvams. Sekmadie
nio mokykla prasidės rugsėjo 21 d. 
Pamokos vyks kiekvieną pirmą ir 
trečią sekmadienį vaikams nuo 3 
metų iki pirmo ir antro skyriaus.

AJg. Ž.
Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, birželio 22, po

pietėje dalyvavo 223 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Ethel ir Doug
las Shaver iš Londono, Ont., Vyta 
Mackonaitė iš Vilniaus, Sangaudas 
Chodučinskas iš Kauno. Praneši
mus padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys Petras 
Šturmas.

- LN valdybos posėdis - birže
lio 26, ketvirtadienį, 7 v.v.

- 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 tik užsiregistruoti LN rašti
nėje, tel. 416 532-3311.

- LN poilsio stovykla rengiama 
pranciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga” rugpjūčio 9-16 d.d. Dėl in
formacijos ir registracijos prašome 
skambinti stovyklos komendantui 
Zigmui Revui, tel. 251-9635.

- “Lokio” dėžutė laukia dau
giau laiškučių su pasiūlymais bei 
pageidavimais.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - E. Delkuvienė; 
$50 - B. Vaičiūnienė.

“Caritas” organizacijai pa
remti aukojo: $50 - D. Vaidilie- 
nė; $5 - A. Mačiulaitienė.

A. a. Augusto Underio at
minimui, užjausdami šeimą, 
Onutė ir Viktoras Narušiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $20.

Daugiavaikėms šeimoms 
Lietuvoje bendrai $60 paaukojo 
dr. A. K. Adomonis su V. 
Adomonio šeima a.a. Janinos 
Adomonienės ir Juozo Lukoše
vičiaus atminimui.

A. a. Henriko Kleino atmi
nimui pagerbti, užjausdama jo 
žmoną Leną, tremtinių vaikai
čių mokyklai “Lietuvių Namai” 
Vilniuje E. Lorencienė paauko
jo $50. Dėkingi mokyklos rė
mėjai.

Našlaičių fondui “Vaiko tė
viškės namai” Danutė Vaidilie- 
nė aukojo $50. A. a. Juozo Lu
koševičiaus atminimui aukų są
raše, skirtų “Vaiko tėviškės na
mams”, vietoje A. Rudienės, tu
ri būti A. Kudienė, aukojusi 
$20. Už klaidą atsiprašome. A. 
a. Stasio Gailevičiaus atmini
mui per R. Laurušaitienę “Vai
ko tėviškės namams” aukojo 
$75 JAV. Roza Ruiz De Lauru- 
šaitis, San Mateo, California. 
Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja moterų dr-jos 

centro valdyba

• Laisva spauda gali būti gera ar 
bloga, bet be laisvės tikriausiai ji 
bus tik bloga (Albert Camus).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, birželio 

22, per visas Mišias pamokslus sakė 
svečias kun. Leonas Zaremba, SJ, 
Kauno seminarijos klierikų dvasios 
tėvas.

- Kun. Ignas Mikalauskas, 
OFM, mirė 1996 m. birželio 29 d. 
Jo mirties metinių proga šį sek
madienį bus laikomos 11.30 v.r. 
Mišios.

- Kiekvieną penktadienį 6.30 
v.v. parapijiečiai renkasi šventovėje 
Rožiniui ir Mišiom 7 v.v.

- Pakrikštyta: Bryanne-Eliza- 
beth-Valerija, Andriaus ir Mere
dith Karosų dukrelė.

- Vasaros stovykloms “Kretin
gos” stovyklavietėj registracijos la
pus galima gauti parapijos rašti
nėje.

- Kelionei į Šv. Žemę galima 
registruotis parapijos raštinėje. Ke
lionė vyks rugsėjo 30 - spalio 14 d.d.

- Šį šeštadienį, birželio 28, yra 
rengiama talka “Kretingos” stovyk
lavietės paruošimui stovykloms. 
Kas gali prisidėti, prašom paskam
binti Rūtai 416 622-9919.

- Mišios “Kretingos” stovykla
vietėj, Wasagoj, per visą vasarą bus 
11 v.r. Apylinkėj gyvenantys lietu
viai yra kviečiami jose dalyvauti.

- Mišios birželio 29, sekmadie
nį: 8.15 v.r. už Pranckevičių ir Čer
niauskų šeimų mirusius; 9.15 v.r. už 
Skriskų šeimos mirusius; 10.15 v.r. 
už a.a. Joną ir Antaną Sukauskus, 
a.a. Augustiną Ašoklį ir Ulbų šei
mos mirusius; 11.30 v.r. už a.a. kun. 
Igną Mikalauską, OFM (1 metinės).

SEKANTIS, 27 “TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ” numeris dėl liepos 1 
(Kanados dienos) šventės išeis 
vieną dieną anksčiau, t.y. pir
madienį, birželio 30 d. Todėl 
kronikos žinutės bus priima
mos vėliausiai iki birželio 29 
(sekmadienio), 12 vai. Jas ga
lima siųsti faksu 905 275-6755 
bet kuriuo metu.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia gegužinę High 
Parke, ploto nr. 26, liepos 16 d., 
11 v.r. iki 4 v.p.p. Programą at
liks muz. L. Turūtaitė. Bus šilti 
pietūs ir kiti priedai. Prašom bi
lietus įsigyti pas T. Kobelskienę 
tel. 760-8003 ar A. Dobienę tel. 
769-7550.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pas
kutinis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 29 d., o poatosto- 
ginis numeris - rugpjūčio 19 d. 
Atostogų metu neveiks redakci
ja ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija ir spaustuvė po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 12 d.

Europos lietuviškųjų studi
jų 44-toji savaitė įvyks 1997 m. 
liepos 20-27 d.d. Vokietijos Huet- 
tenfelde - “Romuvoje”. Daugiau 
informacijų teikia Kanados lie
tuvių bendruomenė, 1011 Col
lege St., Toronto, Ont. M6H 
1A8, tel. 416 533-3292. Inf.

Kanados dieną, liepos 1, ant
radienį, dauguma parduotuvių 
turi būti uždarytos. To reikalau
ja “Retail Business Holidays 
Act” (RBHA). Pranešime nu
rodoma, kad per metus yra aš- 
tuonios tokios dienos, kuriomis 
negali veikti verslai, negali būti 
atliekami patarnavimai ar par
davimai. Išimtys taikomos ma
žesnėms parduotuvėms, kurių 
plotas ne didesnis kaip 2400 kv 
pėdų ir kuriose dirba ne dau
giau kaip trys tarnautojai. Nesi
laikantys šio potvarkio baudžia
mi pinigine bauda nuo $500 iki 
$50000 arba tokia suma, kuri 
būtų gauta už pardavimą tą 
dieną.

A.a. Justino Venslovaičio at
minimui pagerbti Kovai su vėžio 
liga Lietuvoje aukojo: $100 - R. 
R. Gerlings-Kaknevičiūtė; $50 -
A. Genčiuvienė; $40 - Lietuvių 
Namų moterų būrelis; $30 - L V. 
Biskiai; $20 - R. M. Dan McBain,
B. Galinienė, A. C. Wasowicz, P. 
V. Melninkai, J. Pargauskas, R. 
Žiogarys; $15 - J. Bartninkas; $10 
- A. Venslovaitienė, E. P. Kripai, 
D. Klibingaitienė, A. Zarembaitė, 
A. P. Skilandžiūnai; $5 - A. Lu
košienė. Už aukas dėkoja - būre
lio valdyba

Mažytės Kristinutės, epilep- 
tikės, vaistams nupirkti L. V. Ba- 
laišiai aukojo $50 per sės. Nijolę 
Sadūnaitę.

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.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
THE LITHUANIAN CANADIAN COMMUNITY 
LA COMMUNAUTĖ LITHUANIENNE DU CANADA
NATIONAL EXECUTIVE LE COMITE EXECUTE NATIONAL 1011 COLLEGE ST. TORONTO. ONT. M6H 1A8 

416 533-3292 FAX 416 533-2282

FAX COMMUNICATION TO:
Hon. Jean Chretien, Prime Minister of Canada
Fax no. 613 941-6900

June, 1997

Dear Sir,

I am writing to you on behalf of the Lithuanian Canadian Community to request your support for Lithuania 
at the NATO Summit to be held in Madrid, Spain on July 8-9, 1997. Your support and a definite plan for 
Lithuania’s eventual membership in NATO is essential for the consolidation of European democracies, and 
the achievement of security and stability in the Baltic Sea region.
We would like to summarize the essential reasons for including Lithuania, Latvia and Estonia in NATO 
expansion plans, as follows:
- The Russian Federation has adopted a policy which assumes the Baltic States are objects for bargaining 

between the West and Russia. Much of the ambivalence of Russian foreign policy towards Lithuania, Latvia 
and Estonia arises from this fundamental error in judgement. The Russian government assumes that the 
NATO members will be willing to bargain away the sovereign rights of these countries, rather than respecting 
their sovereignty and treating them as partners.

- When Central and East European Countries are named for NATO membership and if the Baltic States are 
not mentioned, this will create a political and military grey zone which, due to lack of definition, will 
eventually lead to conflict. When conflict arises, the West would be forced to take a stand and enter into 
an argument with Russia or, once again, abandon the Baltic States. Now a stage for lasting peace could be set.

- If only Poland, Hungary and the Czech Republic are invited to join at this meeting in Madrid, then a 
definite future plan for the Baltic States should be considered. Intensified NATO discussion on the future 
of theBaltic States is essential.

Lithuania’s readiness to join NATO is indicated as follows: .
- had good interoperability with NATO forces in the last three years
- been an active member of the partnership for Peace
- participated in Bosnia as a peacekeeper
- organized its armed forces in accordance with NATO planning standards
- had one third of all officers take short courses at NATO military training
- participated in trilateral defense structures - BALTBAT, BALTRON and BALTNET with various NATO 

members
- formed joint Polish-Lithuanian peacekeeping battalion
- a growing market economy

Canada and the Baltic States have had, for a few years now, a good technical and economic exchange and 
relationship. The Lithuanian, Latvian and Estonian soldiers are being trained in Canada.
As Lithuanian Canadians, Mr. Prime Minister, we are requesting Canada to take a stand on this most 
important issue and lay the groundwork for the acceptance of Lithuania into NATO.
Sincerely,

Natalie Liacas, Executive Vice President
P.S. This communique is simultaneously being send to you and the Baltic newspapers
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I u, Toronto Lietuvių Namų ir “Atžalyno”

EMTPAMČe*
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liepos 6, sekmadienį, 12 valandą ryto, 
Boyd Conservation Area, Cliffside 2 

Programoje: sportas, žaidimai, šokiai, loterija.
Užkandžių ir gaivinančių gėrimų rasite vietoje.

Autobusas išvažiuoja nuo Lietuvių Namų ir “Vilniaus” rūmų 12.45 v.p.p., grįžta 6 v.v. 
Kelionė nemokama. Aikštėse vietos ribotos - nevėluokite! Laukiame!

Rengia Lietuvių Namų vyrų būrelis ir “Atžalynas”
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Tarptautinė jaunųjų fizikų 
olimpiada įvyks liepos 13-21 
d.d. Sudburyje, Ont. Siame ren
ginyje dalyvaus ir Lietuvos 
mokiniai. Jie atvyksta į Torontą 
liepos 12 d. Juos priims ir glo
bos KLB Toronto apylinkė, Pri
sikėlimo parapija ir Lietuvos 
kankinių parapija. Atvykstan
čios grupės sudėtis: E. Kuokštis, 
D. Aleksienė - vadovai; moki
niai - R. Augulis (Kauno XII 
kl.), A. Jurkonis (Mažeikių XII 
kl.), M. Mikučionis (Vilniaus 
XII kl.), V. Pažusis (Širvintų X 
kl.), J. Butkutė (Biržų XI kl.) 
Po olimpiados Toronte jie dar 
viešės iki liepos 23 d. Dėl pla
tesnės informacijos skambinti 
G. Tumosai tel. 416 533-7947.

“Kardas”, Lietuvoje lei
džiamas istorinis tautinės min
ties žurnalas, spausdina nema
žai atsiminimų iš Antrojo pa
saulinio karo laikų. Š. m. 3-4 nr. 
žurnalas įsidėjo kai kurias to- 
rontiečio Stasio Prakapo ištrau
kas iš karo metu rašyto dieno
raščio. O Ant; Poškus skaityto
jus supažindina su St. Prakapo 
kalendoriais.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 25 Prisi
kėlimo parapijos žiniose įsivėlė ko
rektūros klaida. Atspausdinta “Balį 
Matulevičienę”. Turi būti Matule
vičių. Už klaidą atsiprašome.

REIKALINGA namų šeimininkė, 
kuri globotų 2 vaikus, gyventų kar
tu 6 d. per savaitę. Geras atlygini
mas. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
905 770-4337.

IX Pasaulio 
lietuvių jaunimo 

kongresas
Liepos 18-27 d.d. - Cape Cod, MA

BANGA RENOVATIONS, namų re
monto bei pataisymų bendrovė, at
lieka įvairius staliaus, vidaus sienų 
(drywall), plytelių klojimo, dažymo 
darbus, (rengia 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.

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

Sibirinių trėmimų minėjimas, 
rengtas Kanados baltiečių federaci
jos, įvyko birželio 14 d. Šv. Jono es
tų evangelikų-liuteronų šventovėje. 
Minėjimas-ekumeninės pamaldos 
prasidėjo dvasiškių su žvakėmis 
procesija. Latvių bendruomenės 
pirm. Bruno Innus anglų kalba pa
ryškino šios dienos liūdną sukaktį. 
Toliau sekė kiekvienos tautybės 
muzikinė dalis, malda ir himnas. 
Pradėjo lietuviai. Aušros Vartų pa
rapijos choras, diriguojamas An
tano Mickaus, vargonais pritariant 
Lavrenti Djintcharadze, sugiedojo 
S. Navicko “Be motinos tėvynės”, 
A. Stankevičiaus “Rūpintojėlio 
skundas”, Paulausko “Libera me, 
Domine” ir Č. Sasnausko “Apsau
gok, Aukščiausias”. Kun. Kazimie
ras Ambrasas, SJ, paskaitė maldą; 
po to sugiedotas Lietuvos himnas. 
Estų vargonininkas Kari J. Raud- 
sepp vargonais atliko trumpą mu
zikos kūrinį. Sekė ev.-liut. kun. 
Heino Laaiieots malda ir Estijos

Montrealio lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimas. Viršuje - 
kanklių ir lumzdelių orkestrėlis, apačioje - mokiniai Ntr. A. Mickaus
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Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

Tel. 514 722-3545
JOANA ADAM ONYTĖ, A. I. B.

PETRAS ADAMONIS, C.I.B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

(jį euforiniai skambinimai į Lietuvą 
iš JAV 62 centai per minutę

bet kurią dieną, bet kuriuo metu, laisvai, be kreipimosi į 
telefono firmas; ypatingai geros kainos ir į kitus kraštus.

Dėl informacijų skambinti AOF International:

1-800-449-0445
• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

IX PLJK • PO Box 283 • Manhasset NY 11030 
516 358-6103 • pljk@earthlink.net 

http://home.earthlink.net/~pljk
Čekius rašyti "IX World Lithuanian Youth Congress" vardu

VHijii I nliuškienė. 
diplomuota pianistė-pedagogė, pri
ima mokinius nuo 4 m. amžiaus 
fortepijono, dainavimo, teorijos pa
mokoms. Taip pat ruošia konserva
torijos egzaminams. Moko visomis 
savaitės dienomis, gali atvažiuoti j 
mokinio namus.

Tel. 416 531-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

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).

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.

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 

himnas. Latvių smuikininkas And
ris Gutmanis atliko du trumpus 
muzikos kūrinius, jam vargonais 
pritarė K. J. Rausepp. Latvių ev.- 
liut. kunige Rasma Caune paskaitė 
maldą. Latvijos ir Kanados himnais 
bei kun. R. Čaune palaiminimu bu
vo baigtas minėjimas.

Visi džiaugėsi mūsų choro da
lyvavimu, nes ne tik giesmės, bet ir 
visi himnai nepaprastai gražiai 
skambėjo. Maldos ir atidaromoji 
kalba buvo neilgos, todėl ir minė
jimas teužtruko kiek daugiau negu 
valandą. Nedidelė patalpa buvo pil
na dalyvių.

A.a. poeto dr. Henriko Nagio 
paminėjimas bus spalio 26 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje.

Jonas ir Sharon Rimeikiai su
silaukė antro sūnelio.

A.a. Ignas Bytautas, 70 m. am
žiaus, mirė birželio 10 d. Palaidotas 
Mount Royal kapinėse. Liko žmo
na, penki vaikai, penki vaikaičiai ir 
kiti giminės. B.S.

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

Res. 514 256-5355

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.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucĮjų 
bei organizacijų yra jau 48 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai į anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių skaičiui, jie reika
lingi vis didesnės paramos, ypač 
nuolat kylant paruošimo ir spaus
dinimo išlaidoms. Testamentinis 
palikimas “Tėviškės žiburiams” 
bus prasminga parama ir visai lie
tuviškai veiklai. Adresas: “Tėviškės 
žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont., L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ” leidėjai

mailto:pljk@earthlink.net
http://home.earthlink.net/%7Epljk

