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Tarp dvejopų priedangų
Žmonės dažnai paskirstomi į dvi pagrindines gru

pes: mokančius gyventi ir nemokančius. Pirmieji papras
tai nevengia karjerizmo, sugeba išnaudoti pasitaikančias 
progas; antrieji - principo ir naudos sankirtyje pasirenka 
principą, nors dėl to ir nukentėti reikėtų.

R
YŠKIAUSI pavyzdžiai iš abiejų grupių atsisklei
džia didesnių sukrėtimų metu, kai išjudinama 
šiaip jau pastovesnė kasdienybė ir staiga suskal
doma gabalais. Vieni jų slidūs, kiti šiurkštūs, treti per ma

ži. Tad ant kurio dėti koją, kad išsilaikytum? Grįžtant jau 
pergalės vėliavas nešantiems sovietams, 1944-tieji Lietu
vos gyventojams buvo sunkiausio apsisprendimo laikas. 
Vieni į Vakarus, kiti į miškus, treti į komitetus, tarybas, 
vadybas, komisariatus. Didžioji betgi dauguma dairėsi, 
laukė, kentėjo, vylėsi ir nusivylė, šnabždėjosi ir nutilo, nes 
gyventi reikėjo; duona ir pastogė tapo idealu, kūrėsi šei
mos, gimė ir augo vaikai. Lipdėsi sudužę kasdienybės ga
balai - vieniems greičiau, kitiems lėčiau arba niekada. Vis 
gilėjo okupacijos rėžiama vaga. Ir ja nusekė daug gerų 
žmonių, nes kitos nebuvo. Kitoks gyvenimas plaikstėsi tik 
prisiminimuose, sapnuose ir svajonėse. Su vadais ir vadu
kais, su karjeristais ir kolaborantais į nežinią slinko beža
dė minia, vis apkapojama, pamažinama, nes ten kažkur 
reikia vergų, kad tvirtintų imperiją. Taip ilgų metų slink
tis maišė žmones - kūrėsi visai nauja visuomenė, pagal 
reikalą ir atvira, ir prisidengusi. Ryšiai ir pažintys ėmė 
reikšti daugiau nei pažiūros. Jei karjeristas sūnus padeda 
tėvams gyventi, ko gi daugiau, kai visko taip trūksta?

D
ABAR, po daugelio metų, kai viskas apsivertė 
aukštyn kojom, kai reikia ieškoti naujų gyvenimo 
kelių jau nepriklausomoj laisvoj tėvynėj - tikrai 
nėra lengva atsisukus praeitin plikomis rankomis žarstyti 

dar neužgesusias ano gyvenimo žarijas. Užtat laukiama - 
leidžiama joms išblėsti, atvėsti. O kaip tik šioje vietoje ir 
kyla klausimas, ar gerai darome laukdami? Pasigirsta 
balsų, kad iš tikrųjų bijoma kalbėti apie tą netolimąją 
praeitį, kad dangstymasis užima gana svarbią vietą gyve
nimo programoje ir kad dėl to pusiau tylomis sutaria be
veik visos grupuotės ar partijos.Kol kas tik spauda, tiesos 
ieškojimo vardan, bando į dienos šviesą šį bei tą išvilkti. 
O kasdienybės raida vis priskaldo naujų abejonių ir neaiš
kumų. Dingsta bylos archyvuose, keičiami jų saugotojai, o 
tuo pačiu metu, visi pečius surėmę, žengia į Europą, į 
naują pavadinimą, gal ir į naują būklę? Ir kas toliau? G. 
Konopliovo šūvis sau į galvą pagaliau gal jau turėtų būti 
bent šioks toks ženklas sustoti, nusiraminti, pasiryžti. Jei 
kas ne taip daryta, jei skriausta - yra būdų kaltes išpirkti, 
atsitiesti ir pasukti kitokiu keliu, nebevedančiu į tą absur
dišką savanaudiškumą, kuris kaip kinavarpos graužia są
žinę ir jauną nepriklausomos valstybės kamieną. Ir su
prantama - kas kenkė tautai praeityje, yra svarbu ir nepa
mirštama. Bet nemažiau svarbu ir tai, kas kenkia dabar. 
Besikaitindami dėl praeities, kartais lyg jau nusisukame 
nuo to, kas dedasi šiandien. Stribai buvo primityvūs bai
liai ir pataikūnai, lankstėsi valdžiai, kad gautų didesnį 
kambarį. Šiandieniniai “stribai” statosi pilis ir vagia ne
kaltų žmonių santaupas. Nejauku, kai atsiranda spengian
ti tyla po klausimo: o kur gi valdžia? Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Medaliai už nuopelnus
Kanados 130-jo gimtadie

nio proga 70 kanadiečių buvo 
pagerbti aukščiausiu valstybės 
įvertinimu - Order of Canada. 
Apdovanojimus įteikė generali
nis gubernatorius Romeo Le- 
Blanc liepos 4 dieną specialiose 
iškilmėse. Nusipelniusieji buvo 
parinkti iš įvairių profesijų ir 
darbo sričių. Įvairiems menams 
atstovavo 11, mokslams 10, pra- 
monei/verslams 9, švietimui 4, 
filantropijai 5, teisei/politikai 3, 
valst. tarnybai 4, soc. tarnybai 3, 
sveikatos priežiūrai 8. Tačiau šį 
sykį didžiausia grupė buvo sava
noriško darbo savo vietovėse at
stovai, kurių buvo net 13. Ma
lonu matyti, kad tarnyba arti
mui yra taip gražiai įvertinama.

Medicinos specialistų gru
pė paruošė ir išsiuntinėjo vi
siems Kanados gydytojams nau
jas instrukcijas, kaip efektyviau 
kontroliuoti cholesterolį paci
entų kraujyje. Siūloma agresy
viau naudoti cholesterolio lygį 
mažinančius vaistus. (Grupės dar
bą tarp kitko finansavo ne vais
tų gamyklos, bet tik Health Ca
nada). Grupės vadovas dr. Geor
ge Fodor pabrėžė, kad paskuti
niu laiku labai daug naujų duo
menų surinkta studijuojant tūks
tančius pacientų, ir tie rezulta
tai turėtų būti tuojau panaudo
ti, kad sumažinus širdies infark

tu atvejus bent 30%. Kanadoje 
nuo širdies ligų kasmet miršta 
80,000 žmonių. Naujose in
strukcijose nagrinėjamos rūky
mo, dietos, gero ir blogo cho
lesterolio įtakos sveikatai. Pa
brėžiama, kad negalima pritai
kyti vienos kurios cholesterolio 
kritiškos ribos visiems žmo
nėms, bet reikia atsižvelgti į 
amžių, nutukimo lygį, kraujo 
spaudimą, šeimos širdies ligų is
toriją, alkoholio, rūkalų varto
jimą, įtampą darbe bei šeimoje. 
Gydytojas turėtų tiksliai nusta
tyti bendrą paciento sveikatos 
būklę, kad naujos rekomenda
cijos būtų efektyvios. Rekomen
duojama, kad cholesterolis būtų 
tikrinamas kas penkeri metai vy
rams tarp 40 ir 70 metų amžiaus ir 
moterims tarp 50 ir 70.

Naują JAV ambasadorių Ka
nadai prezidentas Clinton’as lie
pos 2 pristatė patvirtinti JAV 
senato užsienio reikalų komite
tui. Atlanta, GA, advokatas Gor
don Giffin, 47 metų amžiaus, 
paskutinių prezidentinių rinki
mų metu buvo Clinton’o per
rinkimo komiteto vadovu Geor
gia valstijoje. Naujasis ambasa
dorius net 17 metų gyveno To
ronte ir Montrealyje, kai jo tė
vas tarnybos reikalais buvo at- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Gedulo ir vilties - birželio 14 dieną - buvę Laptevų jūros tremtiniai paminėjo Liaudies buities muziejuje, 
Rumšiškėse, prie atstatytos žeminės - jurtos, kokioje teko gyventi lietuviams. Šios gedulingos datos 
išvakarėse jurtos stogas vandalų buvo nuplėštas. Buvę tremtiniai nedelsiant viską sutvarkė Ntr. A. Garmutės

PASTABOS IŠ VILNIAUS

Viršūnių posūkiai Varšuvos link
J. P. KEDYS

1997 m. birželio pradžioje 
seimo pirm. V. Landsbergis iš
vyko į Varšuvą su gausia palyda 
ir grįžęs birželio 5 d. pasiūlė sei
mui įsteigti Lietuvos ir Lenkijos 
seimų “asamblėją”. Lietuvos ir 
Lenkijos seimai išrenka į šią 
grupuotę po 20 narių. V. Lands
bergis pabrėžė, kad “abiejų 
valstybių parlamentai ims glau
džiau bendrauti Europos atei
ties vardan”.

Už šį pasiūlymą balsavo 60, 
1 prieš ir 8 Lietuvos seimo na
riai susilaikė. Prez. A. Brazaus
kas palaikė šį seimo pirmininko 
užmojį kišimusi j jo politinį lau
ką ir ėmė organizuoti Lietuvos- 
Lenkijos Prezidentūrų konsul
tacinį komitetą! Davė įsakymą 
paruošti “Lietuvos avialinijų” 
lėktuvą, kurin įsodino savo duk
terį A. Usonienė, užsienio rei
kalų ministerį A. Saudargą, sei
mo užsienio reikalų komiteto 
pirm. M. Laurinkų, prezidento 
patarėją užsienio klausimais N. 
Germaną, Tautinių mažumų 
departamento direktorių R. 
Motuzą, užsienio reikalų minis
terijos teisės ir tarptautinių su
tarčių direktorių D. Jurgelevi
čių, radijo stoties “Znad Wilii” 
vadovą C. Okčisą ir eilę kitų že
mesnių pareigūnų, iš viso apie 
15 asmenų.

Varšuvoje ši delegacija pri
sijungė prie dar gausesnės Len
kijos prezidento A. Kwasnievs- 
kio delegacijos ir, kaip spauda 
pranešė, vyko “konfidencialus 
pokalbis”, delegacijų derybos; 
nutarta įsteigti “konsultacinį” 
prezidentų komitetą. Tiktai keis
ta, kad šį susitarimą pasirašė ne 
prezidentai, bet už Lietuvą pre
zidento patarėjas N. Germanas, 
o už Lenkiją - Valstybės sekre
torius A. Maikowski. Čia pažy
mėta iš Lietuvos pusės, kad šio 
vizito tikslas buvo patikslinti jau 
apie 60 pasirašytų sutarčių tarp 
Lietuvos ir Lenkijos!!!

Po to - vaišės, delegacijos 
supažindinimas su Lenkijos sos
tine, Lietuvos prezidento apsi
lankymas pas Seinijos lietuvius. 
Visa ši viešnagė Lenkijoje už
truko tris dienas.

Lietuvos seimo pirmininkas 
ir taip pat Prezidentas iš šių ne
paprastai brangių mokesčių 
mokėtojams vizitų, matyt, tikisi 
Lenkijos užtarimo ryšium su 
ŠAS (NATO) ir Europos sąjun
gos naryste. Lenkai, žinoma, 
pažada, bet ką tie pažadai reiš
kia, ar jie patikimi, neaišku, juo
ba, kad Lenkija dar nėra šių or
ganizacijų narė.

Estų spauda kritikuoja šią 
Lietuvos-Lenkijos “asamblėją” 
kaip Lietuvos atsiskyrimą nuo 
Baltijos valstybių ir susidėjimą 
su buvusiais priešais... Ši Lietu

vos-Lenkijos “asamblėja” tik 
sustiprins Vilniaus krašto lenkų 
reikalavimus dėl “tautinių” mo
kyklų, savivaldybinių teisių iš
plėtimo, finansinių reikalavimų 
ir visos eilės kitų klausimų.

Lietuvos mokesčių mokėto
jai turės daugiau išlaidų. Juk 
reikės apmokėti metines 20 sei
mo narių ir prezidento bei jo 
patarėjų keliones į Varšuvą, 
Lenkijos svečių priėmimą posė
džiaujant Lietuvoje ir su šia 
“asamblėja” susijusias kitas iš
laidas.

Kai V. Landsbergis ir A. 
Brazauskas planavo Varšuvoje 
draugiškumo “asamblėją” ir 
“prezidentinį-konsultacinį ko
mitetą”, . “Vilnijos” draugijos 
pirm. dr. K. Garšva “Lietuvos 
aide” paskelbė Lenkijos žalos 
Lietuvai apyskaitą: 1919-1925 
m. žuvo ir buvo sužeista per 
1000 lietuvių karių, policininkų, 
partizanų; 1919-1930 m. nužu
dyta ir nukankinta per 300 civi
lių žmonių, sumušta ir sužalota 
500 Lietuvos piliečių, suimta, 
kalinta 1300 piliečių; buvo per
sekiota 485 mokytojai, 50 kuni
gų, padaryta 250 kratų, vykdytas 
kultūrinis genocidas uždarant 
lietuviškas mokyklas, skaityklas; 
ištremta 2000 lietuvių, atsiųsta 
80,000 kolonistų, kuriems doku
mentais patvirtintas nekilnoja
mas turtas. 1944 m. Lenkijos 
emigracinei vyriausybei pavaldi 
“Armija Krajova” sužeidė apie 
500 Vietinės rinktinės karių, 
policininkų ir 400 civilių.

* ♦ *
Š. m. birželio pradžioje mi

rė poetas Eduardas Mieželaitis. 
Jis dar nepriklausomais laikais 
apie 1938 m. slaptai įstojo į 
komjaunuolių gretas ir sovieti
niais laikais savo eilėraščiais iš
tikimai tarnavo komunizmo 
tikslams, gavo sovietinės val

Lietuvos prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS ir Lenkuos prezidentas 
ALEKSANDER KWASNIEWSKI Varšuvoje prie prezidentūros rūmų

džios premiją. Tačiau mirties 
proga jam ir giminėms užuojau
ta buvo pareikšta: prez. A. Bra
zausko, Lietuvos respublikos 
vyriausybės, Kultūros ministeri
jos, Lietuvos seimo, Švietimo 
mokslo ir kultūros komiteto.

* * *
Lankantis Šiauliuose teko 

sužinoti, kad V. Adamkus yra 
šiame mieste ne tik prieš trejetą 
metų užsiregistravęs kaip gy
ventojas, bet ir kaip vienos 
bendrovės patarėjas, gaunąs 
mėnesinį atlyginimą! Jo teisinis 
gynėjas advokatas Motieka, 
remdamasis šiais duomenimis, 
iškovoti jam teisę dalyvauti pre
zidentiniuose rinkimuose.

“Lietuva atrodo lyg porno
grafijos rojus”. Taip rašoma 
Jungtinių tautų vaikų fondo lei
dinyje. Seimo narys A. Raški
nis. krikščionių demokratų par
tijos narys, dalyvavo Europos 
tarybos socialinių reikalų komi
teto posėdyje, kuriame Lietuva 
buvo smarkiai kritikuota dėl to, 
kad iki šiol nėra vaikų reikalų 
prižiūrėtojo įstaigos. Tame JT 
leidinyje nurodoma, kad vaikai 
10-12 metų jau dalyvauja por
nografinių filmų kūryboje ir 30- 
50% prostitučių esančios jau
nesnės nei 18 m.

* * *

Tėvynės s-gos narys ir Sei
mo Saugumo komiteto narys E. 
Zingeris reikalauja panaikinti 
1941.VI.23 sukilimo minėjimą 
prieš Raudonąją armiją ir So
vietų S-gą, prasidedant vokie- 
čių-sovietų karui, kai buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklauso
mybė. To nepadarius atsisaky
siąs iš seimo Šaugumo k-to. Ta
sai minėjimas esąs susijęs su žy
dų naikinimu. Lietuvių tautinės 
organizacijos prieš šį Zingerio 
pareiškimą sukėlė protestų bangą.

Valstybės diena
Mindaugo karūnavimo - 

valstybės dienos (liepos 6) iškil
mės Vilniuje prasidėjo liepos 4 
d., praneša ELTA. Vilniaus uni
versitete surengtame minėjime 
kalbėjo Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas, tarp kitko pasakęs, 
kad Lietuvos vardo paminėjimo 
Kvedlinburgo metraščiuose tūks
tantmetis bus švenčiamas 2009 
metais. Priminė taipgi, kad 2003 
metais Lietuva švęs 750-tąsias 
Mindaugo karūnavimo metines 
ir ragino toms ypatingoms iškil
mėms rengtis, sutvarkant pa
minklus, parengiant pagrindi
nius kalbotyros ir istorijos vei
kalus, baigiant leisti Akademinį 
lietuvių kalbos žodyną, Lietuvos 
metriką ir kt.

Po prezidento kalbos uni
versiteto P. Skargos kieme vyko 
minėjimui priderintas koncer
tas, kurį atliko Lietuvos simfo
ninis orkestras, Lietuvos ir Lat
vijos chorai, Austrijos ir Vokie
tijos solistai.

Simboliška, kad tą dieną 
Vilniaus dailės akademijos rū
muose Juozo Lukšos-Dauman
to atminimui atidengta memo
rialinė lenta.

Sekmadienio rytą, birželio 
6, šventė pradėta Lietuvos lais
vės kovotojų žygiu į Vilnių. Pro 
Aušros Vartus žengė iš visos 
Lietuvos suvažiavę jau žilagal
viai pokario meto partizanai. 
Juos pasveikino seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis. Vidu
dienį prie prezidentūros iškil
mingai pakelta Lietuvos valsty
bės vėliava. Sveikino preziden
tas A. Brazauskas. Iškilmėje da
lyvavo ministeris pirmininkas 
G. Vagnorius, seimo ir vyriau
sybės nariai. Vakare Vilniaus 
katedros iškilmėse Mindaugo 
karūnavimo medaliais pagerbti 
poetas B. Brazdžionis, knygne
šys J. Averka, pogrindinės lite
ratūros platintojas V. Andziulis 
ir daugelį metų savo sodyboje 
partizaną slėpusi O. Činčikaitė.

Prekybinė sutartis
ELTOs pranešimu (1997. 

VII.4), pasirašyta sutartis su 
Maskvos vyriausybe, pagal ku
rią per antrąjį šių metų pusmetį 
Maskva iš Lietuvos nupirks 
10000 tonų jautienos, tokį pat 
kiekį sviesto, nemažai konservų, 
kitų mėsos gaminių bei sūrių. 
Birželio 4 d. Lietuvos seimo 
pirm. V. Landsbergis susitiko su 
Maskvos vyriausybės ministeriu 
V. Morozovu ir jį lydinčiais as
menimis. Kalbėtasi Lietuvos 
maisto gaminių tiekimo Mask
vai klausimais. Svečias pabrėžė, 
kad seni ryšiai esantys patys 
vertingiausi. V. Landsbergis pri
minė, kad Lietuva nuo seno tie
kė mėsos ir pieno gaminius Ry
tų kaimynams. Už prekes bus 
atsiskaitoma pinigais. Pasikeista 
nuomonėmis apie abiejų kraštų 
ekonominių procesų raidą. Ru
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Talpyklos iš Kanados
“Lietuvos, ryto” (1997.VI. 

20) pranešimu, radioaktyviosios 
atliekos bus saugomos Kanados 
bendrovės “Atomic Energy of 
Canada Ltd.” (AECL) talpyklo
se. Apie tai paskelbė ūkio mi- 
nisterio patarėjas J. Kazlauskas. 
Kanadiečiai įrengs daugiau kaip 
200 talpyklų. Vokiečiai, ligi šio
lei aprūpinę jėgainę talpyklo
mis, pagal 1993 m. pasirašytą 
sutartį, dar jų pristatys 40. Jie 
tiekė labai brangias metalines 
talpyklas. Tas paskatino skelbti 
konkursą, kurio iniciatoriumi 
laikomas Lietuvos gen. garbės 
konsulas Kanadoje H. Lapas. Iš 
pradžių pastarasis siūlęs Kana
dos “Ontario Hydro”, bet pasi
rodė, kad šios įmonės kainos 
aukštesnės už vokiečių. Tada 
konsulas aktyviai rėmė AECL, 
siuntinėjo laiškus Lietuvos vy
riausybės nariams. Baigus pasi
naudoti vokiečių patarnavimais, 
kanadietiškų talpyklų reikės jau 
2001-ųjų metų rudenį. V. Ševal- 
dinas, Ignalinos atominės elek
trinės vadovas, betgi teigė, kad 
dar nežinąs, kas bus talpyklų 
tiekėju, ir elektrinė rengiasi pa
sirašyti sutartį su vokiečiais dėl 
naujo tipo 40 talpyklų.

Privatizavimai
Lietuvos Europos reikalų 

ministerijoje liepos 4 d. įvyko 
spaudos konferenciją “Lietuvos 
telekomo” privatizavimo rezul
tatams. aptarti. Viešo konkurso 
ryšių įmonėms privatizuoti ko
misija išnagrinėjo 7 techninius 
ir finansinius pasiūlymus, gau
tus iki paskutinės pasiūlymų pa
teikimo dienos - birželio 25. 
Komisija pasisakė už “Union 
Bank of Switzerland”; antroje 
vietoje liko vokiečių pasiūly
mas. Suderinus sutartį su kon
kurso laimėtoju, ji turėtų būti 
pasirašyta liepos mėn. Spaudos 
konferencijoje dalyvavo Euro
pos reikalų ministerė Laima 
Andrikienė, Privatizavimo k-jos 
pirm. Eduardas Vilkas ir Pri
vatizavimo departamento direk
torius Vytenis Junevičius.

Ministerė pranešė, kad 
“The Financial Times” paskelb
tas tarptautinis “Lietuvos” vieš
bučio privatizavimo konkursas. 
Pradedama jau ir AM “Mažei
kių nafta” ir AB “Lietuvos ku
ras” privatizavimo procedūra. 
Apie tai pranešė Europos reika
lų minsterijos atstovas spaudai 
Linas Damanskis.

Bendravimo keliu
Lietuvos konsulato praneši

mu (1997.VII.4), Vilniuje liepos 
2 d. pirmą kartą susirinko Lie
tuvos ir Lenkijos seimų nariai, 
po 20 atstovų iš kiekvienos vals
tybės, į bendrą susirinkimą 
(asamblėją). Sesijoje priimtas

(Nukelta.! 3-čią psl.)
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Praeities kovų metinės

SPAUDOS BALSAI

Rusai ir lenkai apie Lietuvą

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija bei Laisvės 
kovos sąjūdis 1997 m. gegužės 
pabaigoje minėjo Lietuvos pasi
priešinimo kovų 53-ąsias metines.

Mirtinose grumtynėse ir la
geriuose išlikę gyvi partizanai 
susirinko Arkikatedros aikštėje, 
Vilniuje, ir rikiavosi po savo vė
liavomis. Renginiai prasidėjo 
šv. Mišiomis arkikatedroje. Jas 
aukojo ir prasmingą pamokslą 
pasakė monsinjoras, buvęs poli
tinis kalinys Kazimieras Vasi
liauskas.

Vidurdienį Gedimino pros
pektu iškilminga eisena pajudė
jo Lukiškių aikštės link. Čia, 
prie paminklinio akmens neži
nomam partizanui įvyko iškil
mingas minėjimas. Kalbėjo Sei
mo pirmininkas prof. V. Lands
bergis, vyriausybės nariai. Parti
zanų artimieji buvo apdovanoti.

Suimti Lietuvos piliečiai?
Apie Amerikoje suimtus raketinių ginklų pardavėjus rašo Vokietijos 

spauda, vadindama juos lietuviais. Lietuvos krašto apsaugos ministerįja 
pareiškė, kad suimtieji Lietuvos įstaigoms nėra žinomi

KAZYS BARONAS, Vokietija

Kaip kokį įvadą į kriminali
nį romaną bulvarinis dienraštis 
“Bild” (tiražas 2,5 milj.) aprašė 
1997 m. liepos 2 d. lietuvių spe
kuliantų suėmimą Floridoje. 
Štai jo turinys: “Keturi vyrai sė
di viešbučio kambaryje. Jie kal
basi apie velnišką prekybą. Kal
ba sukasi apie raketas. Pekyba 
pavojingai pasaulio ginklais, jų 
pasiūlymas kaip iš kokio katalo
go. Du Kolumbijos narkotikų 
FBI agentai įsitraukia į šią pre
kybą. O viskas taip prasidėjo: 
du vyrai (28 ir 36 metų) iš Lie
tuvos pasiūlė pirkti 40 raketų 
‘Srela’ ir ‘Igla’. Jos gali būti pa
naudotos pašauti lėktuvams ir 
malūnsparniams, skrendantiems 
net 3 km. aukštyje. Taip pat, jie 
turi raketas su atominėm galvu
tėm. Jau pirmame pasikalbėji
me pardavėjai pasakė, kad jie 
turi gerus ryšius su Lietuvos ka
riuomene. Antras pasimatymas 
- taip pat viešbutyje. Lietuviai 
parodė spalvotą katalogą ir ja
me raketų nuotraukas. Lietuviai 
‘prašo’ 1,3 milijono dol. Preky
ba vyktų per Kipro salą, tad rei
kėtų dar pridėti 330.000 dol. 
Trumpai, prieš galutinę sutartį 
FBI atstovai suėmė lietuvius 
Miami viešbutyje.”

Kiti laikraščiai
Daug rimčiau į šią ginklų 

prekybą reagavo didžioji spau
da politinių žinių puslapiuose 
didelėm antraštėm: “Litauer” 
siūlo raketas iš buvusio Rytų 
bloko ginklų sandėlio. Pasinau
dodami Reuterio ir AC žinių 
agentūrom iš Miami, dienraš

Po pietų renginio dalyviai vaka
rojo Valakampiuose prie Trem
tinių namų. Degė laužai, skam
bėjo patriotinės dainos, buvo 
pagerbtas partizanų pasiaukoji
mas Tėvynei.

Baigta protesto akcija “KGB 
archyvus - į švarias rankas”, 
trukusi trejus su puse metų. 
Išvargę, susenę politiniai kali
niai ir tremtiniai pasiekė užsi
brėžtą tikslą: teismai bus iškel
dinti, ir liūdno atminimo pasta
tas virs komunistinio genocido 
paminklu - muziejumi. Nors šia
me - užbaigiamajame renginyje 
dalyvavo daug mažiau žmonių 
nei pirmajame, skirtame parti
zanų kovų atminimui, tačiau 
teisingumo pergalė parodo, jog 
Lietuvoje pagaliau pradeda įsi
galėti pilietinė tvarka ir kloja
mi tikrieji teisinės valstybės pa
matai. A. Garmutė

čiai rašė, kad du vyrai pateko į 
pinkles, nes FBI agentai prisi
statė kaip narkotikų pirkliai. 
Visa ginklų “prekyba” buvo nu
filmuota į vaizdajuostę ir garsa- 
juostę, ne tik Miami, bet ir Lon
done. Pasikalbėjimai vyko net 
dvejų metų laikotarpyje - lietu
viai suimti ir dabar tardomi.

(Lietuvos krašto apsaugos 
ministerija paskelbė pareiški
mų, kad Miami mieste suimtieji 
rusiškomis pavardėmis jai yra 
nežinomi, jokių dokumentų 
Lietuvos įstaigos jiems nėra iš- 
davusios. Iš to aiškėja, kad su
imtieji naudojasi suklastotais 
dokumentais. Red.)

Klaidinanti informacija

“International Herald Tri
bune”, spausdinamas Europoje 
(taip pat ir Frankfurte), turi įsi- 
vedęs trumpą skyrelį apie svar
besnius įvykius prieš 100, 75 ir 
50 metų. Neužmiršti buvo 1922 
m. “Vilna plebiscite”. Iš Pary
žiaus pranešama apie Vilniuje ir 
Vilniaus krašte įvykusį balsavi
mą, kuriuo išsprendžiamas 
miesto ir provincijos priklauso
mumas Lietuvai ar Lenkijai. 
Balsavimas susilaukė plataus 
dėmesio, nors pasekmių dien
raštis dar neturi. Lenkija re
miasi gen. Zeligovskiu, kuris 
1920 m., sulaikęs bolševikų in
vaziją, užėmė Vilnių. Jis atsisa
kęs pasitraukti, tad Tautų są
junga nutarė įvykdyti balsavimą. 
“Vilna” iki XVIII š. buvęs len
kiškas miestas. Po Lenkijos pa
dalinimo užimtas Rusijos ir 
įjungtas į Lietuvą.

Šios 1922 m. dienraštyje 
gautos klaidingos žinios buvo 
paimtos iš lenkiškų Paryžiaus 
šaltinių, kur veikė stipri lenkiš
ka propaganda. Lenkiją stipriai 
rėmė Prancūzija, matydama joje 
stiprų pylimą prieš komunistų 
įtaką Vakarų Europoje.

Suvalkų trikampio sūnus 
prof. Br. Makauskas savo studi
joje “Litwini w Polsce 1920- 
1939” rašo: balsavime dalyvavo 
63%, tuo tarpu ne lenkai (lietu
viai, gudai, žydai) šiuos rinki
mus boikotavo. LE XXXIV t. 
146 psl. rašoma: principiškai 
prieš šiuos rinkimus pasisakė 
trys stambios grupės - lietuviai, 
gudai ir žydai. Tuo būdu Vil
niaus seimas tapo tik lenkų sei
mu. Daugumą šiame seime lai
mėjo lenkų nacionalistai. Šis 
seimas 1922 m. vasario 20 d. 
priėmė nutarimą apie Vilniaus 
krašto įjungimą į Lenkijos valstybę.

Vyskupo byla sovietiniame archyve 
Tarp daugelio sovietinio Saugumo persekiotų lietuvių bylų yra ir arkivyskupo 
TEOFILIAUS MATULIONIO byla, kurioje surašyti kaltinimai nekaltam žmogui, savo 
gyvenimą paskyrusiam kovai už krikščioniškojo tikėjimo išsaugojimą lietuvių tautoje.

Toje byloje išryškėja ir ilga Velionies kankinystė

ALGIMANTAS ŽILINSKAS, 
Kaišiadorys

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sovietiniai kaltinimai
Šioje byloje, be minėtų 

dviejų ankstesnių jo teistumo 
protokolų išrašų, daugiausia 
medžiagos yra apie 1943-1946 
metų vyskupo veiklą. Visi jam 
pateikti kaltinimai yra politi
zuoti, tačiau, kaip aiškėja iš vys
kupo atsakymų ir paaiškinimų, 
tai buvo veiksmai ginantys tikė
jimą ir Bažnyčią, atliekant savo, 
kaip ganytojo pareigą. Jis neslė
pė ir savo pilietinių pozicijų: 
kad sovietų valdžios įvedimą 
Lietuvoje 1940 m. laiko okupa
cija, kad dabartinį (1944-1946 
m.) ginkluotą pasipriešinimą iš
šaukė pati sovietų valdžia, baus
dama nekaltus žmones, ir t.t. 
Tačiau savo priešiškumą val
džiai motyvuoja tuo, kad sovie
tų valdžia varžo Bažnyčios veik
lą: iš mokyklų pašalino tikybos 
dėstymą, uždraudė religinę 
spaudą ir organizacijas, jaunimą 
atitraukia nuo Bažnyčios, suimi- 
nėja kunigus, juos verčia bend
radarbiauti su valstybės Saugu
mu. Konkrečiai jam buvo pa
teikti sekantys “nusikaltimai”.

1. 1943-1944 m. jo parašy
tuose ganytojiniuose laiškuose 
tikintieji raginami maldai ir ti
kėjimo išsaugojimui atslenkan
čios negandos (sovietinės armi
jos) akivaizdoje. Saugumo tar
dytojai tai laiko “antitarybine 
propaganda ir kurstymu”.

2. Paslėpė ar sunaikino ku
rijos dokumentus. Ypač Saugu
mą domino, kur yra dokumen
tai apie vyskupijos kunigų pa- 
žangas. Šie dokumentai jiems 
buvo reikalingi, kad turėtų 
šiuos kunigus kompromituojan
čią medžiagą ir galėtų juos šan
tažuoti bei verbuoti. Vyskupas 
šio klausimo neatskleidžia.

3. Kaip kitų nubaustų vys
kupų tardymuose, taip ir vysk. 
T. Matulionis tardomas apie II 
Eucharistinį kongresą Lietuvoje 
(kuris turėjo įvykti 1944 m. va
sarą) bei jo proga rengtą Po
piežiui laišką. Šio laiško pro
jekto turinį Saugumas vertino 
kaip pastangą “atplėšti Lietuvą 
nuo SSRS”. Vyskupas buvo šio 
kongreso rengėjų komiteto narys.

4. Nors ir neturėdami konk
rečių įrodymų, kad vyskupas rū
pinasi Leningrado (Petrapilio) 
katalikų dvasiniais reikalais, ta
čiau žinodami, kad jis tai darė 
vokiečių okupacijos metais, įta
ria ryšių su Vatikanu palaikymu 
bei jo užduočių vykdymu Rusi
joje ir dabar. Nors objektyvių 
įkalčių nerado (nes ryšiai su Va
tikanu buvo nutrūkę), tas fak
tas, kad jis save laikė Popiežiaus 

AtA
ANDRIUI TAMOŠAIČIUI

mirus,
jo žmoną ADELĘ, dukteris - RITĄ, DANĄ,
KRISTINĄ, sūnų JONĄ su 
užjaučiame ir kartu liūdime -

šeima nuoširdžiai

A. S. Petraičiai J. K. Ališauskai
J. Z. Klevinai J. J. Zenkevičiai

skirtu vyskupu netikinčiųjų ša
lims, buvo pakankamas įkaltis jį 
laikyti Vatikano, t.y. užsienio, ir 
ne bet kokio, o paties “imperia
lizmo centro” emisaru.

5. Slėpė nuo sovietinio Sau
gumo kunigus, kuriems grėsė 
suėmimas: skirdavo į kitas para
pijas, priimdavo pas save iš kitų 
vyskupijų ir pan. Daugiausia tai 
būdavo kunigai, teikę materiali
nę ar sakramentinę pagalbą 
partizanams, sovietiniu leksiko
nu tariant, “susijusiems su na
cionalistiniu pogrindžiu”. Iš tie
sų tai buvo geriausieji kunigai, 
kurie bet kuriomis sąlygomis 
vykdė savo kunigiškąją-sielova- 
dinę ir artimo meilės pareigą. 
Pagalbą nukentėjusiems nuo so
vietinių bausmių teikė ir pats 
vyskupas.

6. Vyskupas organizavo ak
tyvų pasipriešinimą bedieviška- 
jai veiklai. Ganytojiniuose laiš
kuose, pamoksluose ir ragini
muose kunigams pabrėždavo, 
kad tėvai privalo savo vaikus 
auklėti tikėjimo dvasioje, o jau
nimas - nestoti į bedieviškas 
pionierių ir komjaunimo orga
nizacijas.

Nesant arkivyskupo-metro- 
polito, siekdamas suaktyvinti 
Bažnyčios veiklą bei sutelkti vi
sus Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchus kovai su bedievybe 
1944 m. rugsėjo 5-6 d.d. Uk
mergėje sušaukė slaptą Lietu
vos vyskupų konferenciją. Nors 
jis neprisipažino, kad buvo šios 
konferencijos iniciatorius, ta
čiau iš kitų dvasininkų bylų tai 
paaiškėja. Konferencija sprendė 
Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos veiklos atnaujini
mo, tikybos dėstymo klausimus, 
kapelionų institucijos įvedimą 
lietuviškuose daliniuose ir kitus 
gyvybinius Bažnyčios reikalus. 
Ši ne valdžios, o vyskupų inspi
ruota konferencija buvo laiko
ma dideliu nusikaltimu.

Valdžiai spaudžiant, 1946 
m. vasario 21 d. Kaune įvyko 
dar išlikusių (vysk. V. Borisevi- 
čiaus jau buvo suimtas) vyskupų 
ir vyskupijų valdytojų konferen
cija, turėjusi priimti kreipimąsi į 
tikinčiuosius, kuriame būtų ra
ginami partizanai nutraukti 
ginkluotą kovą. Buvo priimtas 
labai diplomatiškai aptakus (ar
kivyskupo M. Reinio pasiūlytas) 
kreipimasis, kuris savo kreipi
niu “Nežudyk” tiko abiem pu
sėm - ir okupantams, ir su jais 
kovojantiems. Nors sovietinė 
valdžia šiuo kreipimusi buvo la
bai nepatenkinta, tačiau vysk. 
T. Matulionis, motyvuodamas 
tuo, kad ragindamas iš miškų iš
eiti partizanus ir juos palikda
mas tik okupantų valiai, negali 
imti atsakomybės už jų likimą ir 

todėl net šį kreipimąsi savo vys
kupijos šventovėse skelbti už
draudė. Tardytojui argumenta
vo dar ir tuo, kad jo vyskupijos 
šventovėse skelbtini tik jo gany- 
tojiniai laiškai.

7. Ištikimybė Popiežiui ir 
per jį Kristaus jam pavestai pa
reigai buvo nepajudinamas jo 
principas. Vladimiro kalėjime 
čekistas bandė išgauti bent žo
delį prieš Popiežių, tačiau 81 
metų vyskupas pasirinko ištiki
mybę Popiežiui, o ne grįžimą į 
Lietuvą.

8. 1956 m., po ilgų pastangų 
grįžęs į Lietuvą, jis perėmė Kai
šiadorių vyskupijos valdymą į 
savo rankas. Sovietinė valdžia 
blokavo šią veiklą, pagaliau iš 
Birštono ištrėmė į atkampią Še
duvos parapiją. Vyskupas iš ten 
rūpinosi savo ganomaisiais.

Birštone be sovietinės val
džios sutikimo slaptai konsekra
vo savo įpėdinį vyskupą Vincen
tą Sladkevičių (dabar kardino
lą). Sovietinė valdžia, neleisda
ma valdyti vyskupijos ir visapu
siškai izoliuodama nuo vyskupi
jos kunigų, iki pat mirties sten
gėsi neutralizuoti jo įtaką, tel
kiančią į kovą prieš bedieviškąjį 
komunizmą Lietuvos kunigus ir 
vyskupus.

Kova už tikėjimą
Visas arkivyskupo T. Matu

lionio gyvenimas buvo paskirtas 
kovai už tikėjimą. Jo gyvenimo 
motto gali būti 1947 m. sausio 3 
d. tardymo protokole įrašyti žo
džiai: “Aš norėjau, kad tikintieji 
griežtai laikytųsi tikėjimo”. Jie 
patvirtinti 10-čia metų kalinimo 
ir iki mirties tremties metais.

Yra kankinystė, kai kraujas 
praliejamas ir mirštama staiga; 
yra kankinystė, kai persekioji
mais, katorginiu darbu, nuolati
ne pastanga fiziškai ir morališ
kai sulaužyti, badu ir išsekinimu 
kraujas lašas po lašo sunkiamas 
iš žmogaus. Ši kankinystė yra nė 
kiek nelengvesnė, negu pirmoji. 
Jeigu pirmoji reikalauja vien
kartinio didvyriško apsisprendi
mo, tai antroji - metų metais 
besitęsiančio. Pirmasis kankini
mo būdas buvo būdingas hitle
rininkams, antrasis, ne mažiau 
skausmingas, tik iš kankinamo
jo dar daugiau reikalaujantis va
lios jėgų - komunistams.

Krikščioniškąjį tikėjimą ar
kivyskupas T. Matulionis visur 
ir visada gynė kiekvienu žodžiu 
ir darbu, visų pirma galvodamas 
apie Dievą, o ne apie save. Kad 
Dievas jam leido sugrįžti į Tėvy
nę ir tremtyje mirti gimtojoje 
šalyje, nemažina bei nemenkina 
jo kankinystės vainiko. Visi tie 
katorgoje praleisti metai jo ne 
tik nepalaužė, bet dargi sustip
rino: grįžęs į Lietuvą, vėl viską 
darė, ką galėjo Dievui ir Bažny
čiai. Skaitant arkivyskupo T. 
Matulionio tardymų protoko
lus, nelieka jokios abejonės: 
jeigu jam būtų tekę priimti mir
tį, jis (kaip ir vysk. V. Borise- 
vičius) nesvyruodamas ją būtų 
priėmęs. Dabargi jo kankinystė 
buvo ištęsta per daugelį metų - 
vos ne visą vyskupiškąjį gyveni
mą - į aukos taurę lašinant savo 
gyvenimo kraują lašą po lašo. 
Nesvyruodamas sakau, kad ar
kivyskupas T. Matulionis yra ne 
tik tikėjimo išpažinėjas, bet ir 
kankinys už Dievą, tikėjimą ir 
gyvąją tikinčiųjų bendruomenę.

Viltis patekti į ŠAS (NATO)
Maskvos dienraštis “Neza- 

visimaja Gazeta” š.m. birželio 
18 d. laidoje rašo: “Praėjusį pir
madienį JAV senatas pasisakė 
už Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos priėmi
mą į ŠAS (NATO). Pagal pri
imtą įstatymo projektą šios pen
kios šalys atitinka įstojimo į 
ŠAS reikalavimus ir turi teisę 
gauti amerikiečių pagalbą. Pa
našų sprendimą praėjusį sekma
dienį priėmė ir atstovų rūmai, 
kurie paragino JAV prezidentą 
į ŠAS pretendentų skaičių 
įtraukti Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir Rumuniją. Vienok kol kas 
amerikiečių administracija pasi
sako už pakvietimą į sąjungą 
trijų valstybių - Lenkijos, Veng
rijos ir Čekijos. Šios valstybės 
gaus oficialų pakvietimą per bū
simą viršūnių susitikimą Madri
de. Tuo pačiu metu JAV valsty
bės sekretorė Madeleine Alb
right pareiškė, kad “Vašingto
nas neketina ribotis tik šių vals
tybių priėmimu, nauji kandida
tai bus paskelbti artimiausiais 
metais”.

Rusai apie Klaipėdą
Maskvos dienraštis “Prav

da” š. m. birželio 4 d. laidoje ra
šo: “Lietuvos turguose galima 
sutikti ‘jūrų aristokratus’, buvu
sius galingų tralerių su Klaipė
dos uosto vardu kapitonus su 
šviežių žuvų dėžėmis. Valdi
niam žuvininkystės laivynui ‘Jū
ra’ iškeltos kelios bylos už ne
teisėtą privatizaciją ir slaptą 
pardavimą laužui šešių žvejybos 
laivų už juokingai žemą kainą. 
Kai kurie tų kapitonų plaukioja 
po svetimomis vėliavomis, tūks
tančiai buvusio garsaus laivyno 
darbininkų liko be darbo, dau
gelis žvejoja mažuose koopera
tyvuose. Įtariama, kad prie šių 
pokyčių prisidėjo buvusi ‘dar- 
biečių’ vadovybė.

Naujoji valdžia ruošia pre
kybos laivyno ir uosto įrengimų 
privatizaciją, kol jie dar veikia. 
Pelningai dirbanti laivų statykla 
‘Baltija’ parduota danams. Tai 
prieštarauja pasaulinei prakti
kai, 50,000 klaipėdiečių šeimų 
dėl šios priežasties gali likti be 
pragyvenimo šaltinių.

Žvejai ir pakrantės tarnybų 
darbininkai laužo sau galvas: ar 
tai norinčių sužlugdyti gerą ge
ografinę padėtį turintį uostą va
kariečių monopolių sąmokslas, 
siekiantis likviduoti varžovą, 
kuris turi plačią klientūrą, ar tai 
vietinių ‘apsukrių berniukų’ už

AtA
PETRUI DERLIŪNUI 

mirus,
jo žmoną ONUTĘ nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

N. Nevulytė
1. V. Renteliai
N. V. Žukauskai

AtA
JUOZUI PIEČAIČIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai REGINAI, 
sūnums, broliui VINCUI, seseriai bei jų šeimoms ir 
kartu liūdime -

KLB Toronto apylinkės valdyba

AtA
JUOZUI PIEČAIČIUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai REGINAI, 
sūnums ir jų šeimoms, broliui, seseriai bei jų šeimoms 
ir kartu liūdime -

Augustinas Kudirka, London, Ont.
Marytė Bučinskienė, Kalifornija
Julija, Zigmas Didžbaliai, London, Ont.
Valentina, Albinas Bartuliui, Brockton, Mass.

mojis išplauti savo kapitalus, ar 
gal tai konservatorių valdžios 
siekis nuskurdinti tarptautinį ir 
jų manymu ‘sovietišką’ žvejų bei 
uosto darbininkų kolektyvą?”

Ginčai dėl pavardžių
Toronto lenkų savaitraštis 

“Gazeta” š.m. birželio 20-22 d. 
rašo: “Delegacijos, redaguojan
čios pavardžių rašymo sutarties 
tekstą, trečiojo susitikimo metu 
praėjusią savaitę Vilniuje pada
rė reikšmingą pažangą, pranešė 
Darius Jurcevičius, Lietuvos 
URM teisių skyriaus vedėjas ir 
delegacijos pirmininkas. Sekan
tis derybų ratas žada įvykti ru
denį. (...)

Sutartis dėl pavardžių rašy
mo buvo numatyta 1994 m. len
kų-lietuvių sutartyje, tačiau ligi 
šiol pokalbiai vyko taip sunkiai, 
kad šio pavasario susitikime 
Alytuje abu premjerai W. Ci- 
moszewicz ir G. Vagnorius suti
ko, kad pagreitinti derybas yra 
neįmanoma. Sutartis reikalaus 
nugalėti kai kurias technines 
kliūtis, ir abi pusės turės įvesti 
naujas rašybos taisykles: lenkų 
įstaigos gyvenantiem Lenkijoje 
lietuviams prirašys moteriškas 
pavardžių galūnes, o lietuvių 
įstaigos naudos lietuviškame 
raidyne nesančius diakritinius 
ženklus”.

Anglų kalbos raidyne jokių 
diakritinių ženklų nėra ir tose 
valstybėse, kuriose ši kalba yra 
valstybinė, nei dokumentuose, 
nei spaudoje jie nėra naudoja
mi. Lietuviškos, lenkiškos, če
kiškos ir pan. pavardės rašomos 
taip, kaip yra jų originaliuose 
dokumentuose. Diakritiniai ženk
lai yra praleidžiami, retais atve
jais pavardžių savininkai bando 
jas rašyti fonetiškai, pvz. Jonai
tis - unitas, bet nesėkmingai. 
Dėl diakritinių ženklų nebuvi
mo Kanadoje niekas neprotes
tuoja, bet Lietuvoje lenkų vei
kėjai šaukia, kad juos bandoma 
nutautinti.

Į Kanadą atvykusiam vokie
čiui Abel nepatiko, kad kana
diečiai jį vadindavo Eibei. Kai 
jis ėmė rašytis Eibei, vietiniai jį 
vadino Ibel, o po to, kai jis rašė 
Ibel, buvo vadinamas Aibei. Po
nas Abel į Vokietiją negrįžo ir 
sutiko su tuo, kad bus vadina
mas Eibei, nors rašys Abel. J. B.

• Aš esu taikos žmogus. Dievas 
žino, kaip aš myliu taiką, tačiau ti
kiuosi, jog niekada nepasidarysiu 
toks niekšas, kad priespaudą pa
laikyčiau taika. (L. Kossuth)



Vytauto apygardos partizanų grupė. Viduryje - JONAS KIMŠTAS-DOBILAS ir VINCAS KAULINIS- 
MIŠKINIS. Trečias iš kairės - VYTAUTAS BALTUŠIS-GIRINIS, žuvęs 1946 spalio 4 d.

Reikalauja pagerbti kankinius

Bolševikinio paveldėjimo šaknys
ANTANINA GARMUTĖ

Giliame sovietmetyje, dau
giau kaip prieš dešimtį metų 
viena bičiulė medikė pasikvietė 
mane aplankyti savo pacientės 
atnaujintą dvaro centrą, kurį 
pastaroji paveldėjo testamentu 
iš savo tėvo - revoliucionieriaus 
su paties A. Sniečkaus pritari
mu. Toji vietovė buvo netoli 
mano gimtinės, o ir tikrieji dva
relio savininkai, vos suskubę pa
sitraukti nuo sunaikinimo į už
jūrius, dar buvo gražiai prisime
nami apylinkėse.

Nuvykome. Tyliai ošė ap
leisto sodo liepos. Apžiūrėjome 
išdailintą rūmų vidų. Lubose ir 
sienose puikavosi tinko freskos, 
kuriose buvo pavaizduoti Lietu
vos kunigaikščiai. O aš tarsi re
gėjau tų rūmų savininkę - žmo
nės pasakojo, kaip savo paskuti
nes dienas ji praleido toli nuo 
tėvynės, pensionate, kur rado 
ją, iš vakaro suklupusią maldai...

Aš niekaip negalėjau atsito
kėti nuo to keisto “revoliucinio 
paveldėjimo”: kas tai per testa
mentas, kuriuo dalinama sveti
ma nuosavybė? Vaišingi šeimi
ninkai įtikinėjo, jog “paveldėji
mas” buvęs teisingiausias, nes iš 
visų 12 ar 15-kos savo vaikų re
voliucionierius rūmus palikęs vie
ninteliam - neprasigėrusiajam...

Rainių miškelyje sovietų nukankintiems tautiečiams atminti bei 
pagerbti pastatytas paminklas - Kančios koplyčia Nuotr. R. Puterio

Sąrašas tautiečių, nukankintų sovietmečiu, jų garbei pastatytame paminkle-koplyčioje Rainių miškelyje su 
lotynišku įrašu: “Jų garbė negali išnykti” Nuotr. R. Puterio

Bolševikinio paveldėjimo 
šaknys pasirodė besančios gajos 
ir atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę. Sakyčiau, čia išryškėjo ei
lė dviprasmiškų prieštaravimų. 
Nusavintų namų gyventojai tuoj 
pat - ne be pašalinės įtakos (?) 
- pasiskelbė ne esamais, o būsi
mais benamiais (įdomi katego
rija!). Gerai įsijautę į skriau
džiamųjų vaidmenį, jie organi
zavo demonstracijas prie seimo 
ir savivaldybių. Negana to: tik
ruosius savininkus apskelbė 
kerštautojais, turtuoliais, savi
valiautojais, - suprask tais pa
čiais “liaudies priešais”... Keis
tieji “benamiai” skambina pavo
jaus varpais, esą kėsinamasi į jų 
“teisėtai užgyventą turtą” (po
sakiai iš spaudos). Anot jų, savi
ninkai - pretendentai yra iš “ta
rybinės” valdžios gavę butus, 
kuriuos turį atiduoti būsimiems 
benamiams-nuomininkams. Tie 
savininkai esą nesugyvenami 
žmonės, tik ir laukiantys, kada 
galės vargšus nuomininkus iš
mesti gatvėn, juos terorizuoti. 
Nesuprantama, iš kur toks iš
ankstinis nusistatymas, jeigu:

- Nusavintų namų savinin
kų dauguma yra buvę Sibiro 
tremtiniai. Okupacijos metais 
jie neteko ne tik savo turto, 
sveikatos, bet ir sugrįžę iš trem
ties buvo tikrieji benamiai. Ne
galėjo nei prisiregistruoti, nei 
įsidarbinti, juolab gauti valdiš
kus butus (juos gavo stribai ir 
kt. aktyvistai be eilės).

- Taupydami visą gyvenimą, 
kai kas iš buvusių tremtinių sa
vo lėšomis pasistatė kooperati
nius butus. Tad už ką juos ati
duoti nuomininkams?

- Tremtinių vaizdavimas ne
sugyvenamais ir kitokiais “bai
sūnais” prieštarauja tikrovei. 
Net Atgimimo pradžioje buvo 
pabrėžiama, kad tremtiniai ir 
politkaliniai yra krikščioniškai 
atlaidūs ir nejaučia keršto savo 
skriaudėjams. Negi staiga įvyko 
kažkokia jų metamorfozė, nu
kreipta prieš niekuo dėtus nuo
mininkus?

- Nusavintieji daugiabučiai 
namai buvo statyti nuominin
kams. Juk visame pasaulyje eg
zistuoja namų savininkai ir nuo
mininkai. Tai kodėl dabar savi
ninkai Lietuvoje turi atgauti 
tuščius namus, o pakui vargti, 
ieškodami naujų nuomininkų?

Demokratinėje santvarkoje 
valstybė tarnauja žmogui, o ne 
žmogus valstybei. (Pas mus dar 
vis atvirkščiai: net žlugusių ban
kų turtas atiduodamas valsty
bei, o ne indėlininkams). Per iš
tisus septynerius nepriklauso
mybės atgavimo metus neatsta
tyta šventa žmogaus teisė į nuo
savybę. Tarsi pasityčiojimui - 
ypač tremtinių tebėra pažeistos 
teisės ir jie priversti toliau jaus
tis nusikaltėliais. (Argi, pavyz
džiui, aš esu realiai reabilituota, 
jeigu negaliu grįžti į nuosavą 
pastogę, iš kurios buvau ištrem
ta į Sibirą?).

Nepaisant per ketverius me
tus LDDP vykdyto valstybės 
žlugdymo, dabartinis Seimas 
stengiasi paversti Lietuvą teisi
ne valstybe - priėmė nuosavy
bės sugrąžinimo įstatymą. Ta
čiau Prezidentas, teigdamas jog 
vadovaujasi lygiateisiškumo prin
cipu, jo nepasirašė. Vargu ar tai 
derinasi su logika, kai sotus 
stribas, anot D. Stanciko (“Liet, 
aidas” 1997.VI. 12), “laimingai 
gyvena užgrobtuose rūmuose, o 
jo aukos tenkinasi skurdžiaus 
dalia”. Ir neginčytinai teisus V. 
Landsbergis: “Žmonių skriau
dos turi senas šaknis. O jų su
priešinimas buvo užprogramuo
tas”. Matyt, todėl “busimieji be
namiai” stato protesto palapi
nes prie seimo. Tik jokio triukš
mo nekelia kantrūs ir tylūs savi
ninkai.

Bolševikinis požiūris į nuo
savybę silpnina Lietuvos valsty
bingumą ir yra didelė kliūtis ke
lyje į Europos struktūras. Pilie
čiai, keliantys triukšmą dėl na
mų negrąžinimo, iš tikųjų iške
lia viešumon savo slaptas viltis - 
užrašyti testamentu svetimą tur
tą savo vaikams ir vaikaičiams.... 
Tokios galimybės jau nebebus. 
Belieka tikėti, jog komunizmo 
sužalota dvasia kada nors pa
sveiks.

Birželio 16-ąją žilagalviai 
garbaus amžiaus politiniai ka
liniai, tremtiniai, partizanai rin
kosi prie Marijampolės apskrities 
viršininko administracijos pastato 
(Vytauto 28) pareikšti protesto 
valdžiai dėl jos neveiklumo spren
džiant buvusios okupantų kan- 
kyklos (Vytauto 26) problemą 
(ten dabar - daugelio pasipikti
nimą keliantys salonas ir parduo
tuvės).

Šių eilučių autorius A. Le
lešius trumpai nušvietė reikalo 
esmę, pabrėžė susirinkusiųjų pi
lietiškumą, patriotizmą.

Gausiai susirinkę su plakatais 
piketo dalyviai (apytikriai - 100) 
vienas po kito aktyviai išreiškė sa
vo pilietinę poziciją, reikalavo 
ryžtingai spręsti skaudžią Mari
jampolei Suvalkijos Tuskulėnų 
problemą. Visų nuomonė buvo 
vieninga: buvusioje kankykloje 
turi būti įrengtas “Tauro” apygar
dos partizanų muziejus.

Buvę šios kankyklos kaliniai 
prisiminė kraupius išbandymus, 
patirtus ten kalint. Vietos televi
zija padarys nedovanotiną klaidą, 
jeigu nepasikvies šių žmonių į 
studiją ir neužfiksuos ateities kar
toms jų pasisakymų apie žudynes 
ir kankinimus. Vietos spaudoje 
turi atsirasti vietos jų atsimini
mams, kuriuos pasiruošę užrašyti 
ir mes - “Tauro” apygardos par
tizanų muziejaus darbuotojai.

Visus susirinkusius pradžiu
gino jaunos marijampolietės pasi
sakymas. Ji jaunosios kartos var
du išreiškė solidarumą su susi
rinkusiais, karštai pritarė jų reika
lavimams, žavėjosi jų pilietine lai
kysena.

Kalnelyje prie Tremtinių žeminės - jurtos Lietuvoje berželiai saugo 
originalų besimeldžiančio žmogaus paminklą su įrašu: “ATEIK IR 
NUSILENK IR DVASIŠKAI PRISIKELK” Nuotr. A. Garmutės

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

statutas ir kiti dokumentai, pa
tvirtintas bendrojo susirinkimo 
prezidiumas. Suvažiavimą svei
kindamas Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas priminė, kad pir
mąją sutartį su Lenkija 1325 m. 
pasirašė didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas. Palinkėjo 
sėkmės įveikti visas kliūtis. To
kio bendravimo sumanytojas, 
Lietuvos seimo pirmininkas V. 
Landsbergis savo kalboje pa
brėžė, kad “Europa statoma ne 
tik iš Vakarų, bet ir iš Vidurio, 
iš Baltijos rytinio kranto”. Ryž
tą plėtoti bendradarbiavimą ir 
siekti jungties su Europa patvir
tino Lenkijos delegacijos pirmi
ninkė O. Krzyzanowska.

Lietuvai atstovavo seimo 
užsienio reikalų k-to pirm. M. 
Laurinkus. Dokumentuose skel
biama, kad abi valstybės suge
bėjo įveikti praeities nesutari
mus. Kita sesija numatoma rug
sėjo mėn. Varšuvoje po Lenki
jos seimo rinkimų.

Posėdžiai Amsterdame
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Gediminas Vagnorius 
birželio 27 d. dalyvavo Amster
dame vykusiame Europos s-gos 
komisijos posėdyje, praneša El

Piketo dalyviai vienbalsiai 
priėmė sekančio turinio nutari
mą, kuris buvo įteiktas Mari
jampolės apskrities viršininkui:

“Marijampolės apskrities vir
šininkui. Piliečių piketo dėl bu
vusios okupantų kankyklos (Vy
tauto 26), įvykusio 1997 m. bir
želio 16 d. prie Marijampolės ap
skrities viršininko administracijos 
pastato (Vytauto 28) rezoliucija.

Mes, piketo dalyviai, reika
laujame uždrausti šventvagišką 
prekybą ir komerciją ant patriotų 
palaikų buvusioje okupantų kan
kykloje (Vytauto 26), atpirkti pa
statą iš savininko ir atiduoti jį 
“Tauro” apygardos partizanų mu
ziejui.

Piketo dalyvių vardu -
A. Lelešius, 1941 m. tremtinys, 

P. Nedzinskas, partizanas,
K. Plieskus, partizanas 

1997 m. birželio 16 d.”
Buvo taip pat patvirtintas 

komitetas, kuris rūpinsis šia pro
blema (A. Lelešius, P. Nedzins
kas, K. Plieskus). Komiteto nariai 
buvo pakviesti pas apskrities vir
šininką, kur, dalyvaujant spaudos 
atstovams, buvo aptariama ši opi 
miestui problema. Šių eilučių au
torius paragino ryžtingiau, kol 
apie šį reikalą neprakalbo Euro
pos Sąjungos atstovai, spręsti šią 
problemą.

Apskrities viršininkas paža
dėjo informuoti vyriausybę. Nu
tarta sukviesti plačiai atstovau
jamą pasitarimą birželio 26 d. 
apskrities viršininko kabinete.

Algimantas Lelešius,
Kazlų Rūda

ta (1997.VI.30). Pasak ministe- 
rio pirmininko, Lietuva pasiren
gusi pradėti derybas dėl narys
tės Europos sąjungoje. Lemian
tys derybose veiksniai turėtų 
būti kandidačių pasiekimai, ne 
ES organizaciniai apribojimai, 
teigia G. Vagnorius. Lietuva ne
laukianti privilegijų, o tik neša
liško “visų procesų vertinimo”.

Ministeris pirmininkas susi
tikime su Lenkijos ministeriu 
pirmininku Wl. Cimoszewicz’iu- 
mi sutarė steigti Lietuvos ir Len
kijos Tarpvyriausybinę tarybą.

Kelių gerinimas
Šiuo metu daugiau kaip 

49.1% valstybinės reikšmės ke
lių sudaro keliai su žvyro danga. 
Numatoma kelių tinklui plėsti, 
modernizuoti skirti 414.5 mln. 
Lt. Šį pavasarį jau pradėti “Via 
Baltica” greitkelio darbai. Ruo
šiamasi atnaujinti Vilnius - Kau
nas - Klaipėda ir Vilnius - Pa
nevėžys asfaltbetonio dangas. 
Asfaltuojami kiti keliai. Kelių 
fondo lėšų 20% skiriama vieti
niams keliams, miškų bei valsty
binių parky keliams tiesti ir 
prižiūrėti. Šiemet bus baigtas 
statyti tiltas per Nemuną Kauno 
vakariniame aplinkelyje, skelbia 
Elta (1997.VI.27). Snk.
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Prieš 50 metų prie Vaižganto paveikslo Rokiškyje. “Jaunystė mano šičia 
prabėgo kaip stirnelė pro kupstelius žilvičių”.

Susirinko 1997 m. liepos 21 d. abiturientų laida, prieš 50 metų 
baigusi Rokiškio J. Tumo Vaižganto vidurinę mokyklą. Pirmiausia 
rinkomės į šventovę prisiminti mirusių. Į mus pažvelgė seniai nematytos 
skulptūros. Žvilgsnis sustojo ties Marija, laikančia ant kelių 
Nukryžiuotąjį. Tai visos Lietuvos motinų kančios.

Prisimenu - šventovės rūsyje vykdavo ateitininkų susirinkimai. 
Kaip gyvas iškyla kapelionas kun. Buiiąuskas kai ant kruvino grindinio 
buvo pamesti partizanai, o gležna jaunystė pasimesdama blaškėsi, jis mus 
drąsino ir teikė vilties.

Susirinkus į mokyklos salę, pirmiausia teko prisiminti praeitį, 
pedagogus: direktorių J. Janulionį, mokytojus: poetą “laukų bernioką” Alf. 
Keliuotį, dažnai į mistiką nukrypstantį poliglotą B. Chmelevskį, auklėtojus 
B. Narbutaitę, E. Ruseckienę ir kt.

Dalis mūsų buvusių moksleivių gali didžiuotis skambiais titulais 
ir nuveiktais darbais, garsinančiais Lietuvą. Tačiau suvažiavo visi be 
išdidumo, mieli, nuoširdūs ir paprasti.

Nulenkėm galvas žmonėms, kurie kentėjo už visą tautą - praėjo 
lagerius, tremtį. Galim džiaugtis, kad mūsų tarpe nebuvo išdavikų, bent 
mes tokių nežinom.

Julija Klišonytė-Selmienė

Lakūnas Kazimieras Šulskus
(1916-1990)

Gimė jis Švobiškio km., 
Aluntos valse., Utenos apskr. pa
siturinčių ūkininkų šeimoje. Tė
vai valdė 45 ha žemės.

Šeimoje užaugo 6 sūnūs ir dvi 
dukterys. 1937 m. Kazimieras 
įstojo į karo aviacijos mokyklą 
puskarininkių lakūnų skyrių (A. 
Fredoje). Ją baigė 1940 m. Lais
vos Lietuvos metais būti lakūnu - 
didelė garbė ir žilųjų tėvelių pasi
didžiavimas. Savo namus jie įsi
vaizdavo amžinai laukiančiu gand
ralizdžiu. Tačiau sūnus, lyg par
skridęs gandras, tik vieną kartą 
apsuko ratą virš išsiilgusios sody
bos. Sovietmečiu Lietuvos lakū
nas liko dideliu baudžiamu nusi
kaltėliu - valstybės priešu. Reikė
jo slapstytis. Vokiečių okupacijos 
metais pirko malūną ant Virvičės 
upės kranto (Ukmergės raj.). Ta
čiau neilgai Kazimieras vaikščiojo 
miltais pabalintais smilkiniais ir 
džiaugėsi išvežamais miltų mai
šais. Neilgai Virvičės vandenys su
ko malūno ratą.

Artėjant sovietų kariuome
nei, turėjo pasitraukti. Malūną iš
griovė. Tūnojo sunkūs girnapusių 
akmenys, primindami dar sunkes
nę jaunojo malūnininko dalią.

Slapstėsi įvairiose vietose, gy
veno nepriregistruotas. Dirbo sta
liumi, vėliau - vairuotoju Vilniu
je, Kaune. 1951 m. persikėlė į 
Marijampolę ir gavo darbą Kvie- 
tiškyje - gyvulininkystės techniku
me. Ten kartu dirbo buhalterė 
Marija Mickevičiūtė, iš mažens 
buvusi padangių piemenė. Vis il
gėjosi plieninių sparnų. Pamačiu
si lėktuvą bėgdavo basa iš paskos 
per pūdymus, ražienas, pamiršda
ma kojų skausmą. Turbūt, bal
tuose debesynuose jautė likimo 
pažadėtąjį.

Marytė taip pat turėjo.skau
džių atsiminimų kraitį. Didžiau
sios skriaudos - brolių netektis.

Seinijos krašto lietuvio sodyba Pristavonių kaime. Nuotrauka daryta
1997.III.8

A. a. lakūnas KAZIMIERAS 
ŠULSKUS su savo žmona Marija 
Šulskiene-Mickevičiūte

Pijus žuvo partizaninėje kovoje, 
Albinas buvo ištremtas. Jo pirm- 
gimė Aldutė (Marijos krikštaduk
tė), vos sulaukusi 3 mėnesių, mirė 
kelionės metu Sibiro rogėse.

Gal tylus, paslaptingas liūde
sys, puošęs Marijos veido bruo
žus, ir patraukė padangių sakalo 
žvilgsnį - 1953 m. susituokė. Kvie- 
tiškis buvo lyg prieglauda netu
rintiems teisės dirbti kitur. Buvęs 
Lietuvos karininkas J. Žemeckas 
dirbo buhalteriu, taip pat karinin
kas J. Juodėnas - sodininku, lakū
nas R. Šulskus - vairuotoju.

Šulskų šeimoje išaugo 3 vai
kai. Vyriausias Juozas dabar fizi
kos mokslų daktaras, dirbantis 
Vilniaus universitete, Dalia - sto
matologė Kaune, jauniausias Vi
das - Kaišiadoryse “UAB Ger- 
stat” statybos direktorius. Švie
saus atminimo Kazimierą Šulskų, 
mirusį 1990 m. Kvietiškio žmonės 
visuomet prisimena kaip pagarbų, 
aukštos kultūros žmogų.

Julįja Klišonytė-Šelmienė
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LAISVOJE TĖVYNĖJE
GERIAUSI LIETUVOS MIŠKAI

Žemės ir miškų ūkio ministe
rija surašė valstybinės reikšmės 
geriausius miškus Lietuvoje. Jie 
negalės būti privatizuojami, grą
žinami ar atiduodami kaip kom
pensacija už turėtą žemę. “Lie
tuvos ryto” atstovas Feliksas Že
mulis, remdamasis šios ministeri
jos miškų departamento direkto
riaus Vyganto Merkio pranešimu 
šiam dienraščiui, teigia, jog Lie
tuvoje yra vienas milijonas 976 
tūkstančiai hektarų miškų, kurių 
net 48%, beveik pusė, pripažinti 
valstybiniu privatizuoti neleidžia
mu mišku. Į šį sąrašą įtraukti ir 
jam anksčiau priklausę gamtinių 
draustinių, valstybinių parkų, ku
rortų apsauginių zonų, miestų ir 
parkų, Baltijos jūros apsauginės 
juostos, mokslo ir mokymo įstai
gų miškai, medelynai, net ir tie, 
kurie iki 1940 m. priklausė vals
tybei. Daugiausia valstybinio miš
ko turi Marijampolės ir Joniškio 
rajonai. Utenos rajone tokių miš
kų tėra 10%, Molėtų rajone jų 
vra 24%, Varėnos rajone - 39%.

IEŠKO PARTIZANŲ PAVARDŽIŲ
Rokiškio rajono Kamajų ba

lose buvo palaidota daugiau kaip 
pusantro šimto partizanų, žuvusių 
1945-55 m. kovose su okupantais 
ar vietiniais kolaborantais. Melio
ruojant tas balas, jų kauleliai bu
vo išbarstyti visoje teritorijoje. 
Palaikų perlaidoti neįmanoma. Šį 
pranešimą “Lietuvos aide” pa
skelbė Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo centro 
Vilniuje atstovė Ona Kriukelienė, 
prašanti atsiliepti tų žuvusių par
tizanų gimines, kovos draugus. 
Jai reikia tų partizanų pavardžių, 
partizaniškų slapyvardžių jų atmi
nimui įamžinti. Kadangi jų nebu
vo galima perlaidoti dėl meliora
torių išblaškytų palaikų kaulelių, 
jiems buvo statomas paminklas 
pagal prof. K. Šešelgio ir skulp
tūrų autoriaus R. Puškoriaus pro
jektą. Paminklo statyba nebuvo 
užbaigta dėl lėšų trūkumo. Dabar 
tą paminklą norima užbaigti, bet 
jam reikia į Kamajų balas įmestų 
partizanų bei jų vadų pavardžių, 
slapyvardžių, kilmės vietų, žūties 
aplinkybių. Užbaigtą paminklą su 
asfaltuota aikštele saugotų ir glo
botų Lietuvos valstybė, įtrauktą 
istorinių paminklų sąvadan.

KOVA SU VARNOM KAPINĖSE
“Lietuvos ryto” atstovė Vil

ma Kairienė praneša su varnomis 
prasidėjusias kovas senosiose Pa
nevėžio kapinėse. Dėl varnų dide
lio triukšmo ir daugelio lizdų lai
dotuvių dalyviai yra priversti 
dangstytis į kapines atsinešamais 
skėčiais. Tačiau visi panevėžiečių 
bandymai varnas išvaikyti iš ka
pinių šūviais ir ugniagesių van
dens čiurkšlėmis buvo nesėkmin
gi. Tad dabar už kiekvieną sunai
kintą varnalizdį Panevėžio savi
valdybė moka po penkis litus. 
Pelningą rekordą pasiekė du dar
bininkai, per savaitę iš šimtame

čių medžių iškėlę apie porą šimtų 
varnalizdžių ir tokiu būdu užsidir
bę net tūkstantį litų. Panevėžie
čiai pritrūko kantrybės, kai jiems 
varnos sutrukdė šiose kapinėse 
palaidotų knygnešių J. Milašiūno, 
J. Karbausko-Maišinio, J. ir J. 
Varevičių, A. Aižino bei kitų žy
miųjų panevėžiečių prisiminimą 
ir pagerbtuves. Net ir skėčiais pri
sidengę iškilmės dalyviai dėl bal
singų varnų triukšmo negalėjo 
girdėti šio renginio kalbėtojų.

MUZIEJUS AR GRIUVĖSIAI?
Tokį klausimą demonstraci

joje prie Marijampolės apskrities 
viršininko Kosto Jankausko įstai
gos priėmė ir jam su protesto re
zoliucija įteikė buvusieji “Tauro” 
apygardos partizanai. Pasak “Lie
tuvos ryto” atstovo Algio Vaške
vičiaus, buvusius partizanus su
erzino prieš penkerius metus sa
vininkams sugrąžintas Vytauto 
gatvėje esantis namas. Mat jame 
sovietmečio laikais buvo KGB 
tvarkomas kalėjimas, kuriame bū
davo tardomi ir kankinami parti
zanai. Tą namą savo muziejui no
rėjo gauti “Tauro” apygardos 
partizanai. Tačiau savininkai jį 
pardavė marijampoliečiui versli
ninkui Audriui Grybauskui, 
bendrovės “Perfo” direktoriui, 
nupirktame partizanų kančių na
me atidariusiam pelningą kom
piuterinės įrangos parduotuvę. 
“Tauro” apygardos partizanai no
ri, kad Marijampolės apskritis tą 
namą atpirktų iš verslininko ir 
atiduotų steigiamam partizanų 
muziejui. Priešingu atveju jie šį 
istorinį namą grasina sunaikinti. 
Mat rūsiuose ant plytų yra par
tizanų išlikusių įrašų ir net jų 
kraujo žymių. Partizanams šis na
mas ir jo aplinka primena taut- 
žudystei naudotus Tuskulėnus 
Vilniuje. Pasak organizatoriaus 
Algimanto Lelešiaus, geriausia 
vieta “Tauro” apygardos partiza
nų muziejui yra Suvalkijos Tusku
lėnuose Marijampolėje.

KAUNO ROTUŠĖS STOGAS
Puspenkto šimtmečio senu

mo grakščioji Kauno rotušė so
vietmetyje buvo paversta civilinės 
santuokos rūmais. Dėl lietingo 
oro, o gal ir dėl nuotakų ašarų ar 
sovietinės netvarkos pernai pra
kiuro šio Baltąja gulbe vadinto pa
stato stogas. Jam atnaujinti Kauno 
savivaldybė paskyrė 292.000 litų. 
Tačiau šis istorinio pastato stogas 
nebuvo perdengtas iki 1997 m. vi
durio. BNS žinių agentūros pra
nešimu, birželio 16 d. buvo iškil
mingai paklota nauja čerpė, sim
bolizuojanti atnaujinimo darbų 
pradžią. Pranešime teigiama, kad 
Kauno rotušės stogas iki liepos 25 
d. bus baigtas dengti vokiškomis 
keramikos gaminių firmos “Ro- 
ben” čerpėmis. Stogo 1.186 kv. met
rų plotui uždengti reikės 18.000 
čerpių. Jas iš vokiečių “Roben” fir
mos net su 40% nuolaida nupirko 
Kauno vadovai. Šia proga prisi
mena ir kita kauniečių tragedija. 
Jau prieš keletą metų buvo pra
neštas Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus frontinės sienos net nuo
traukose matomas įskilimas nuo 
viršaus iki apačios dešinėje pusėje 
prie išorinių įėjimo laiptų. Nete
ko niekur matyti pranešimo, kad 
šio Kaunui ir Lietuvai svarbaus 
istorinio pastato siena jau sutvar
kyta, o gal ir jai laukiama pagal
bos iš Vokietijos? V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

‘ 154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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

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

GRYBELINIAI 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
£3 HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
S3 HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

Skaitmenų rašyba
Laikraščių redakcijos susi

laukia daug įvairių pastabų iš 
skaitytojų. Jos mielai išklauso
mos ir svarstomos, išskyrus nie
kuo nepagrįstus priekaištus ar 
klaidinančius tvirtinimus. Visi 
turi teisę nuomonę pareikšti, ta
čiau laikraščio leidyba yra tam 
tikra veikla, kurią vykdant daž
nai neįmanoma prisitaikyti prie 
visų skaitytojų norų ar suma
nymų. Kiekvienas laikraštis turi 
vadinamą savo liniją, savo nuo
status ir turi teisę į savo stilių. 
Didieji, pvz. The Toronto Globe 
and Mail, net išleidžia savo ra
šybos vadovus arba “style book”.

Laikraščio leidyba tampa 
dar sudėtingesnė, kai stengia
masi prisitaikyti prie dviejų 
kultūrų. Lietuviškų laikraščių 
atveju, reikia suderinti Šiaurės 
Amerikos ir Lietuvos lietuvių 
kalbos vartosenas. “TŽ” lei
džiant Kanadoje, kur yra dau
guma skaitytojų, tenka prisitai
kyti ir prie šio krašto.

Ligšiol “TŽ” straipsniuose, 
kurių autoriai rašo Europoje, 
buvo palikta europinė skaitme

nų rašyba, pvz. vartojant kable
lius atskirti trupmenoms (0,5 
vietoje Šiaurės Amerikoje 
įprastų taškų 0.5), o taškus vie
toje kablelių atskiriant tūks
tančius (2.000 vietoje 2,000). 
Tačiau vietiniai autoriai vartoja 
vietinės rašybos stilių. Jų skaity
tojai prie to yra pripratę. Tokių 
nuostatų turėtų laikytis Šiaurės 
Amerikos laikraščiai.

Kita, nors panaši, problema 
iškyla rašant apie milijonus, mi
lijardus ir bilijonus. Visoje Šiau
rės Amerikoje pripažinta, jog 
tūkstantis milijonų yra bilijonas 
(one billion). Prancūzų kalboje, 
lietuvių kalboje Lietuvoje ir, pa
sak žodyno, “anksčiau” (for
merly) Anglijoje - tūkstantis 
milijonų vadinamas “milijardu”, 
o bilijonas būtų JAV ir Kana
dos “trillion” arba 1,000,000,- 
000,000. Ilgas ir keblus būtų aiš
kinimas, kaip ir kodėl. Leidžiant 
laikraštį Šiaurės Amerikoje, ten
ka pasilikti prie vietinės varto
senos. Svarbiausia, kad viename 
leidinyje, viename krašte, viena
me žemyne būtų laikomasi vie
nodos vartosenos. RSJ

Sukaktuvinėje Kalgario lietuvių gegužinėje 1997 m. birželio 15 d. p.p. 
Vyšniauskų sodyboje. Dešinėje su juosta - Kęstutis Dubauskas, vado
vavęs renginio loterijai Nuotr. E. Krausienės

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

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

& LIETUVIAI PASAULYJE

Sukursiu gražų paminklą 
pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis

Tel. fax 905 540-1705
238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

Delhi -nilsonburg, Ont.
A.a. Jurgį Lingaitį, ilgametį 

šios apylinkės gyventoją, balandžio 
23 d. palydėjome amžinam poilsiui į 

Tillsonburgo kapines. Kor.

Wasaga Beach, Ont.
ŠILTĄ SAULĖTĄ BIRŽELIO 

29 sekmadienį susirinkome į Ge
rojo Ganytojo šventovę 11 vai. pa
maldom, kurias aukojo kun. Izido
rius Gedvilą. Per Mišias nuostabiai 
gražiai giedojo viešnios iš Toronto - 
“Volungės” moterų oktetas, akom
panuojant muz. J. Govėdui, smui
kuojant M. Gabriui.

Po pamaldų visi rinkomės į pa
rapijos salę pasveikinti savo gerb. 
kleboną prel. Staškų jo vardinių ir į 
prelatus pakėlimo proga. Po pa
sveikinimo balsingai sugiedojom 
“Ilgiausių metų” visiems Jonams, 
Petrams, Povilams ir Vladams. 
Darbščios Wasagos moterų būrelio 
narės paruošė skanius šiltus pietus, 
kuriais visi vaišinosi.

Nuoširdžiai dėkojame “Volun
gės” dainininkėms, muz. J. Govė
dui ir smuikininkui M. Gabriui už 
gražią programą šventovėje. Ačiū 
visiems atvykusioms į Joninių šven
tę. A. V.

Calgary, Alberta
SUKAKTUVINĖ GEGUŽINĖ 

įvyko birželio 15, sekmadienį, gra
žiam orui esant, trispalvei plevė
suojant, p. p. Vyšniauskų sodyboje. 
Čia Kalgario lietuvių b-nė atšventė 
savo 40 metų veiklos sukaktį ir 20 
metų - jų leidžiamo laikraštėlio.

Dalyvavo gausus būrys tautie
čių bei jų svečių. Buvo surengta 
praeities veiklos paroda ir rodoma 
įvykių vaizdajuostė. Taip pat žmo
nės galėjo pavartyti į keturis tomus 
surištus “Vėjo” (Kalgario žinių) la
pus, rūpestingai sutvarkytus nuo 
pirmojo iki paskutiniojo numerio 
Elvyros Krausienės pastangomis. 
Kadangi buvo Tėvo diena, tėvai bu
vo paprašyti atsinešti savo jaunystės 
nuotraukų. Jos sukėlė daug prisimi
nimų bei juoko. Albertui Stasiuliui 
vadovaujant, jaunimas sportavo - 
žaidė įvairius žaidimus.

Kalgario apylinkės pirmininkė 
Elvyra Krausienė visų lietuvių var
du įteikė mažą padėkos dovanėlę p.p. 
Vyšniauskams už jų nuoširdumą.

Gera nuotaika, skani valgių su
neštinė ir loterija užbaigė smagią 
dieną. K. Dubauskas

Įvairios žinios
Lietuvos seimo pirminin

kas V. Landsbergis, birželio 21 
d. Čikagoje susitikęs su JAV- 
bių lietuvių politinių organizaci
jų vadovais, įvertino krikščioniš
kų politinių grupuočių birželio 
7 d. paskelbtą konferencijos re
zoliuciją, kurioje vieningai pasi
sakyta už V. Landsbergio kan
didatūrą į Lietuvos prezidento 
pareigybę. Steigiamas ’’Lietu
viai už Landsbergį” komitetas, 
kuris koordinuos Landsbergio 
prezidentinius siekius Šiaurės 
Amerikoje. Inf.

Australijoj (Lydney) gyve
nanti rašytoja Agnė Lukšytė, iš
leido antrą dalį savo romano 
“Prošvaistė šešėlyje”. Pirmoji to 
romano knyga išleista 1996 m. 
Vilniuje, antroji - dabar. Rašy
toja žada ta pačia tema ir tre
čiąją knygą. Romane vaizduoja
ma egzotiškos Australijos mažo 
miestelio žmonės (ir aborige
nai), jų gevenimas, aplinka. Li
kimas čia nubloškė ir nemaža 
lietuvių. A. R.

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).

JA Valstybės
JAV LB Niujorko apygardos 

narių susirinkimas įvyko gegužės 
10 d. mažojoje Kultūros židinio 
salėje. Metinius pranešimus pa
darė apygardos valdybos pirm. 
Laima Šileikytė-Hood, apylinkių 
pirmininkai: Queens - Ramunė 
Česnavičienė, Great Neck - Irena 
Vilgailienė, Bushwicko - kun. 
Pranas Giedgaudas, OFM, naujų
jų ateivių “Versmės” - dr. Algis 
Pliura, skundęsis, kad yra sunku 
suburti naujuosius ateivius. Bush
wicko apylinkės pirm. kun. P. 
Giedgaudas, OFM, kalbėjo apie 
tėvų pranciškonų vienuolyną ir 
“Darbininko” savaitraštį. Gali
mas dalykas, vienuolyną teks par
duoti, o nuostolius nešantį “Dar
bininką” galvojama leisti, nors iš 
prenumeratų jis jau negali išsi
laikyti. Reikia kitų pajamų. Susi
rinkime niekas neužsiminė, kad 
didelei Niujorko lietuvių koloni
jai turbūt neapsimoka leisti laik
raščio, kai jis negali išsilaikyti iš 
prenumeratų. Informacijoms juk 
pakanka ir biuletenio ar radijo 
valandėlių. Niujorko LB apygar
dos susirinkiman atsilankė ir dr. 
Oskaras Jusys, Lietuvos ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų. Apy
gardos valdybos pirmininko rinki
muose buvo pasiųlyti du kandida
tai - Kęstutis Bileris ir Kęstutis 
Miklas. Slaptu balsavimu buvo iš
rinktas K. Bileris, valdybon pasi
kvietęs dr. Algį Pliurą, Malviną 
Klivečkienę, Algį Kulpą, Laimą 
Šileikytę-Hood ir Raimundą Sližį.
Vokietija

Vasario šešioliktosios gimna
zijos kuratorijos metinis posėdis 
įvyko kovo 22 d. Jame dalyvavo 
aštuoni nariai, įskaitant valdybos 
pirm. V. J. Damijonaitį, vicepirm. 
P. Nevulį ir ižd. A. Šmitą. Jie pri
sipažino, kad šiuo metu didžiau
sia gimnazijos problema yra fi
nansinė, nes aukos visiškai suma
žėjo. Mat Vokietijos ir Heseno 
vyriausybės, negalėdamos suba
lansuoti biudžetų, labai sumažino 
finansinę paramą privačioms 
įstaigoms. Vasario šešioliktosios 
gimnazijoje labiausiai nukentėjo 
bendrabutis. Kuratorija praėju
sius metus užbaigė su didele 
65.000 JAV dolerių skola. Gim
nazijai yra naudingas didelio 
skaičiaus moksleivių įsijungimas 
iš Lietuvos. Jų dėka užsienio lie
tuviai moksleiviai greičiau ir ge
riau išmoksta lietuvių kalbą ir 
daugiau sužino apie Lietuvą. At
vykėliai iš jos turi progą geriau 
susipažinti su išeivijos lietuvių is
torija ir aplamai Vakarų pasauliu.

VLB tarybos sesųa kovo 15 
d. įvyko Romuvos pilyje. Joje pa
aiškėjo, kad VLB šiuo metu turi 
keturiolika apylinkių su beveik 
tūkstančiu narių. Nutarta dažniau 
išleisti VLB biuletenį “Informa
cijos”. Šį rudenį norima surengti 
parodą Lietuvoje apie VLB veik
lą Vokietijoje. Ją organizuoja 
Lietuvos regioninių problemų bei 
tautinių mažumų departamentas 
su VLB krašto valdyba. Jon nau
jai kadencijai buvo išrinkti ir ją 
sudarė: pirm. A. Lipšys, vicepirm. 
V. Bartusevičius, ižd. A. Šiugždi- 
nis, sekretorė E. Tesnau ir valdy
bos narys A. Šmitas.

Lenkija
Šv. Kazimiero draugijos val

dybos prezidiumo posėdis balan
džio 27 d. patvirtino šiemetinės 
veiklos planus. Ši draugija, vado
vaujama pirm. Vytauto Vilkelio ir 
sekr. Kazimiero Rėkaus, jau turi 
keturiolika skyrių Lenkijoje, ap
imančių keturis šimtus narių. No
rima iš Seinų, Punsko, Smalėnų 
ir Suvalkų parapijų tarybų lietu
vių sudaryti bendrą atstovybę, 
veikiančią prie Šv. Kazimiero 
draugijos. Ta bendra atstovybė 
rūpintųsi visais Lenkijos lietuvių 
sielovados reikalais.
Argentina

Aušros Vartų parapija gegu
žės ketvirtąją turėjo dvi šventes - 
Motinos dieną bei Marijos ir Ed
vardo Jordan auksinę vedybų su
kaktį. Padėkos Mišias atnašavo 
Aušros Vartų klebonas kun. Au
gustinas Steigvilas, MIC. Jis pa
laimino abiejų sukaktuvininkų 
žiedus auksiniam jubiliejui. Bend
ra šventė buvo tęsiama ir parapi
jos salėje, pirmiausia pagerbiant 
auksinės santuokos sukaktuvinin
kus. Tada gėlėmis buvo papuoš
tos ir populiariausios motinos: 
sukaktuvininkė Marija Jordan, 
Uršulė Bliumbergienė, Veronika 
Mačiulienė ir Juanita Savickienė. 
Stalus su dvigubos šventės patie
kalais palaimino kun. A. Steigvi
las, MIC, motinų vaidmenį api
būdinus Dusei Survilienei. Dvigu
boje šventėje dalyvavo ir Lietuvos 
garbės konsulas Alg. Rastauskas.
Britanija

Londone vėl pradedamas 
leisti biuletenio formato labai 
kuklus dvisavaitinukas, nepakei- 
siantis Vilniuje numarinto savait
raščio “Europos lietuvis”. Jame 
Petras Varkala, pagrindinis D. 
Britanijos lietuvių sąjungos, di
džiausios jų organizacijos garbės 
narys, primena DBLS auksinės 
sukakties minėjimą gegužės 25 d. 
Lietuvių sodyboje. Iš tikrųjų ši or
ganizacija buvo įsteigta truputį 
vėliau - 1947 m. liepos 2 d. 
Pradžia buvo nebloga. Londone 
buvo įsigyti Lietuvių namai, 
įsteigtas spaudos centras, pradė
tas leisti “Europos lietuvis”, įsi
gyta net ir Lietuvių sodyba. Pasak 
P. Varkalos, DBLS narių skaičius 
pradėjo mažėti. Mat lietuviškon 
veiklon nepavyko įjungti jaunimo. 
Dabar jau prarasti Lietuvių na
mai'Londone, nutrūko “Europos 
lietuvio” leidyba, visiškai be rei
kalo jį perkėlus Vilniun ir pritrū
kus lėšų. v. Kst.
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Iš gydytojo užrašų
“Oi tai dūmas, i
Med. dr. LEONARDAS POVILIŪNAS, 

Vilnius
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Rūkymo būdas ir rūkymo 
trukmė labai reikšmingi žalin
gam nikotino veikimui. Pvz. su
rūkius cigaretę per 5 minutes, 
vietoj 10 minučių, pagrindinė 
dūmų srovė turi 10 kartų dau
giau nikotino.

Rūkant trečdalį cigaro gau
nama 24 mg nikotino, surūkius 
antrą trečdalį gaunama 29 mg, 
o surūkius paskutinį - 46 mg 
nikotino.

Rūkant cigaretes, nikotino 
gaunama priklausomai nuo su
rūkytų cigarečių per dieną skai
čiaus. Surūkius 20 cigarečių, 
gaunama 50 mg nikotino. Jei 
tokią nikotino dozę, kad ir pri
pratęs rūkorius gautų iš karto, 
tai mirtų nuo nusinuodijimo.

Kartu su nikotinu rūkančio 
organizmą veikia labai nuodin
gas anglies viendeginis ir labai 
mažoj (pėdsakinėj) koncentra
cijoj ciano vandenilio rūgštis. 
Rūkydamas cigaretes rūkorius 
gauna 2-3% anglies viendegi
nio. Jei jis gautų dvigubai, t. y. 
6% anglies viendeginio, tai tas 
kiekis atitiktų benzino variklio 
per vamzdį į orą išmetamo ang
lies viendeginio kiekį.

Surūkius 20 cigarečių, rūko
riaus kraujyje atsiranda 5% 
anglies viendeginio hemoglobi
no (CO-Hb). Tai reiškia, kad 
5% kraujo medžiagos, kuri pri
stato organizmui deguonį, iš
jungiama iš transporto. Rūko
rius jaučiasi lyg būdamas 2300 
m aukščio kalnuose, kur dėl de
guonies stokos, sakoma, “retas 
oras”. Stiprių rūkorių kraujyje 
randama net 14% anglies vien- 
deginio-hemoglobino. Tokio rū
koriaus organizmas dar daugiau 
kenčia dėl deguonies stokos. Jei 
taip apsunkinta jo apytaka ra
mybės būklėje dar funkcionuo
ja, tai kokio nors didesnio fizi
nio įtempimo metu ji tuojau pa
lūžtų.

Anglies viendeginis dar vei
kia narkotiškai: pasireiškia 
klausos susilpnėjimu, nuovar
giu, netgi iki sąmonės neteki
mo. Tai labai pavojinga vairuo
tojams.

Įvairių tabako mišinių rūky
mas yra degimas. Gaunami įvai
rūs degimo produktai, kurių 
svarbiausi neįsotinti, gleivines 
dirginantieji aldehidai. Jie su
kelia lėtinius gerklų, kvėpavimo 
takų bei bronchų gleivinės už
degimus, rūkorių kosulius, o 
metalų oksidų pėdsakai sukelia 
vėžį.

Rūkymas neigiamai veikia 
širdies apytaką, sukelia plaučių 
ligas, pakenkia kraujo sistemai, 
kraujo indams. Patirta, kad 
kraujagyslių ligoms didelę įtaką 
daro lipidų kiekis, angliavande
nių apykaitos sutrikimai, o ypač 
rūkymas, kuris veikia ląsteles, 
įtakodamas arterosklerozės plėt
rą, sutrikdo virškinimą, pasireiš
kia psicho-neurologiniais sutri
kimais.

Rūkymas paruošia dirvą 
plaučių, virškinimo sistemos in
fekcinėms ligoms, veikia nervų 
sistemą.

Dar 1792 m. nustatyta, kad 
rūkymas gali sukelti vad. “rūko
rių aklumą”.

Pastebėta, kad rūkymas daž
nai yra infarktu, rečiau steno
kardijos (širdies priepuolio) 
priežastis. Šiomis ligomis rū
kantieji gali susirgti 60 kartų 
dažniau negu nerūkantieji.

Sergantiems opine liga rū
kymas yra blogos prognozės 
rodiklis, nes gydymas tada būna 
neveiksnus.

Sportininkams tabakas pa
didina širdies susitraukimų daž
numą daugiau, negu jų fizinio 
įtempimo metu, o nurodytų ro
diklių normalizacija vyksta lė
čiau, negu pas nerūkančius.

3. Tabako kenksmingumas 
motinoms

Nesvarbu kokiu būdu (rū
kymo, kramtymo būdu) patekęs 
į nėščios moters organizmą ni
kotinas mažina gimdos kraujo 
apytaką ir tiesiogiai veikia vai
siaus funkciją.

Tyrimai Indijoje (kur mote
rys mėgsta kramtyti tabaką) pa
rodė, kad tos nėščios moterys, 
kurios nėštumo metu kramtė 
tabaką, dažniau gimdė negyvus 
vaikus, palyginus su tomis, ku
rios tabako nevartojo. Jei vaikai 
gimdavo, tai jie svėrė 500 g ma
žiau, negu nekramčiusių taba
ko. Tie bandymai parodė, kad 
bet kokiu keliu į nėščios moters

ii gardumas...”
organizmą patekęs nikotinas 
per placentą veikia vaisių ža
lingai.

Rūkymas yra glaudžiai susi
jęs su kavos bei alkoholio var
tojimu. Parūkoma prie kavos 
puodelio. Tvirtinama, kad kava 
(5 puodukai per dieną) žmo
gaus gyvenimą trumpina 2,5 
karto. Nuo kavos padažnėja ka
sos, šlapimo sistemų vėžys, šir
dies priepuoliai, o svarbiausia 
kofeinas per placentą patenka į 
vaisių. Vėliau naujagimis kofei
no gauna su motinos pienu.

Rūkant neatsisakoma ir vy
no taurelės. Nėštumo metu tas 
rūkymo, kavos, alkoholio povei
kis labai žalingas, nes embrio
nas arba žūna nėštumo metu, 
arba gimsta su vadinamais 
sklaidos trūkumais - silpni, pro
tiškai atsilikę vaikai...

4. Tabako pasekmė - vėžys
Didelė rūkomo, kramtomo 

ir uostomo tabako žala. Nuo ta
bako vartojimo būdo išsivysto 
piktybiniai augliai. Tabako uos
tymas sukelia nosies gleivinės 
vėžį. Kai kurie Azijos bei Af
rikos šalių gyventojai, kram
tantys tradicinius su tabako 
priemaiša kramtinius, suserga 
lėtiniu burnos gleivinės, ryklės 
uždegimu. Tai pavieniai ar dau
gybiniai židiniai, kurie susidaro 
ragėjant odai. Vėliau tose vieto
se išsivysto vėžys. Juo dažniau
siai sergama Indijoje.

Kramtomas tabakas turi 
tiek pat nikotino, kiek ir rūko
mas. Tiriant kramtančių ir rū
kančių tabaką, kraujyje rastas 
vienodas nikotino kiekis. Kram
tomas arba “bedūmis” tabakas 
paliečia koronarinius ir perife
rinius kraujo indus, sukelia 
kraujo spaudimo padidėjimą, 
opinę ligą (kaip jau minėta), 
nuodijančiai veikia vaisių.

Kramtant tabaką padidėja 
rizika susirgti stemplės, prieši
nės liaukos (prostatos), šlapimo 
pūslės, net inkstų vėžiu.

Rūkoriai, gaminantys da
žus, gumą, dirbantys chemijos 
pramonėje, dujų fabrikuose, ap- 
dorojantys naftą, spaustuvinin
kai, avalyninkai nuolat veikia
mi chemikalų, skatinančių šlapi
mo pūslės auglių atsiradimą, ri
zikuoja greičiau susirgti šios rū
šies vėžiu.

Labiausiai rūkymas kenkia 
plaučiams, sukeldamas vėžį. Nuo 
plaučių vėžio mirtingumas juo 
didesnis, juo ankstesniame am
žiuje pradėta rūkyti, ir juo dau
giau surūkyta. Jei per dieną su
rūkoma 10 cigarečių, tai iš 
100.000 žmonių plaučių vėžiu 
suserga 55; surūkius per dieną 
40 cigarečių, plaučių vėžiu su
serga 300 žmonių. Taigi surū
kant kasdien 40 cigarečių, rizika 
susirgti plaučių vėžiu padidėja 
43 kartus, palyginus su nerū
kančiu.

Cigarus ar pypkę rūkyti ma
žiau kenksminga, negu cigare
tes, nes cigarų ir pypkių dūmai, 
jei jie pasiekia gilius kvėpavimo 
takus, labai juos erzina, todėl 
giliai neįkvėpiami. Cigarečių 
dūmai giliai įkvėpiami ir pasie
kia mažuosius bronchus, netgi 
plaučių alveoles.

Tiriant mikroskopu stiprių 
rūkorių kvėpavimo takus ir 
bronchų gleivinę, matyti, kad ją 
dengia maži vėžio celių židinu
kai. Juo daugiau surūkyta ciga
rečių, juo daugiau tokių židinu
kų. Nerūkančių gleivinėje jokių 
židinukų nepastebima.

Kasmet vis daugiau žmonių 
serga plaučių vėžiu. Nuo jo kas
met pasaulyje miršta pusė mili
jono žmonių. Prileidžiama, kad 
2000 metais nuo plaučių vėžio 
mirs daugiau kaip milijonas, nes 
bręstančiose šalyse irgi didėja 
mirtingumas, o ankstyva dia
gnostika ir gydymas nepajėgia 
jo sumažinti.

Kaip tabako dūmai žmogui, 
taip bandomiems gyvūnams 
dirbtiniu būdu tabako dervomis 
ir tabako kondensatu sukeltas 
plaučių vėžys, patvirtina, kad 
plaučių vėžį žmogui sukelia ta
bako dūmai.

Cigarečių filtrai rūkymo 
metu pašalina tik dalį nuodingų 
vėžį sukeliančių medžiagų, o ki
ta gerokai didesnė jų dalis su 
dūmais įkvėpiama į plaučius, 
nuodija organizmą.

Smarkus rūkorius, metęs 
rūkyti, po metų ar kitų dar gali 
susirgti plaučių vėžiu, bet jei jis 
jau 15 metų nerūkė, jo galimybė 
susirgti plaučių vėžiu mažai di
desnė už nerūkančio. Taigi, me
tus rūkyti, po 15 metų plaučių 
vėžiu susirgti rizika beveik išnyksta.

Dail. M. K. Čiurlionio kūrybos naujausio ieidinio-albumo sutiktuvių dalyviai Čikagoje klauso Čiurlionio 
preliudijų, kurias atliko R. Zubovas. Žemiau - programos dalyviai (iš kairės): A. Truskauskas, A. Kėželienė, 
V. Landsbergis, R. Zubovas, N. Martinaitytė-Nelson Nuotr. Z. Degučio

Kultūrinė ir politinė kelionė
Lietuvos seimo pirmininko prof. VYTAUTO LANDSBERGIO išvyka Amerikon 
su naujausiu M. K. Čiurlionio kūrybos leidiniu ir atviri pareiškimai spaudos 

konferencijoje Čikagoje apie opiuosius Lietuvos dabarties klausimus
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ, 

Čikaga

Apsilankęs Lietuvos reika
lais Vašingtone, prof. Vytautas 
Landsbergis, pakviestas JAV 
LB Kultūros tarybos, 1997. VI. 
20 Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte, supažindino gausiai 
susirinkusius svečius su neseniai 
išleista Čiurlionio monogafija- 
albumu “M. K. Čiurlionis, pa
veikslai, eskizai, mintys”.

Čiurlionis - ambasadorius

Prof. V. Landsbergis sakė, 
kad dabar šis reprezentacinis 
leidinys po ilgų pastangų yra iš
leistas lietuvių ir anglų kalbo
mis, o vėliau bus išleistas dar 
septyniomis kalbomis (vokiečių, 
rusų, prancūzų, lenkų, italų, is
panų ir japonų). Šis albumas 
esąs svarbus leidinys, nors ir 
gerokai pavėlavęs. Jis neš Čiur
lionį j daugelio tautų sąmonę, o 
per Čiurlionį žmonės sužino ir 
apie Lietuvą. Per visą sovietme
tį Čiurlionis buvo pagrindinis 
Lietuvos ambasadorius!

M. K. Čiurlionio albumo 
yra du variantai: populiarusis 
(216 psl.) ir akademinis (280 
psl.), kuriame yra ir paveikslų 
katalogas bei rodyklės.

Įvadą šiam albumui parašė 
prof. V. Landsbergis. Leidinį 
parengė Birutė Verkelytė-Fede- 
ravičienė. Redakcinę komisiją 
sudarė: Nijolė Adomavičienė, 
Rasa Andriušytė, Osvaldas 
Daugelis, Petras Kimbrys, Mil
da Mildažytė-Kulikauskienė. 
Dailininkas - Saulius Chlebins- 
kas, redaktorius - Alijušas 
Grėbliūnas, o leidėjas - Valeri
jus Koreškovas. Leidykla - “Fo- 
dio”, Italijoje. Išleista 1997 m.

Meninėje dalyje penkias M. 
K. Čiurlionio preliudijas atliko 
pianistas Rokas Zubovas. Nijo
lė Martinaitytė įspūdingai pa
skaitė Čiurlionio žodžius apie 
jūrą, kuri jį ankstyvoje jaunys
tėje užbūrė, ir Janinos Degu
tytės eilėraštį “Čiurlionis - Ka

JAV gyvenantis VYTAUTAS BELECKAS ir akademikas biologas 
ALFONSAS MERKYS yra kilę iš Puožo kaimo Kupiškio rąjone. 
Jaunystės bičiuliai susitiko po 52-jų metų Lietuvoje! Ntr. H. Paulausko

ralių pasaka”. Pats profesorius 
paskambino ištrauką iš M. K. 
Čiurlionio “Jūros”.

Žodį tarė inž. Algirdas 
Truskauskas, atvežęs Čiurlionio 
knygas iš Lietuvos ir įdėjęs labai 
daug pastangų, kad jos galėtų 
būti išleistos. Prof. V. Lands
bergis ir A. Truskauskas pasi
rašinėjo Čiurlionio knygas įsigi- 
jusiems. Po to buvo vaišės.

Politiniai jausimai
Prof. V. Landsbergis birže

lio 21 ankstų rytą susitiko su 
konservatorių rėmėjų Čikagos 
skyriaus nariais, kurių pirminin
kas yra archit. Albertas Kerelis. 
Vakare “Seklyčioje” prof. V. 
Landsbergis dalyvavo lietuvių 
visuomenės atstovų ir spaudos 
darbuotojų konferencijoje, ku
rią sukvietė ir kuriai vadovavo 
JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Alė Kėželienė.

Savo kalboje prof. V. Lands
bergis nurodė, kad dabar Lietu
voje vyksta svarbus jėgų išmė
ginimas tarp žmonių išrinktos 
valdžios, kuri nori vykdyti pro
gramas, kad Lietuva būtų tei
sinė valstybė, ir pasislėpusių 
struktūrų, kurios visaip trukdo. 
Lietuvoje jaučiama didelė įtaka 
vietinės ir tarptautinės nusikals
tamos veiklos, esą įsigalėję ko
rupciniai įpročiai vadinamojoje 
“šešėlinėje valdžioje”. Norime 
tai pakeisti, kad Lietuva nepasi
darytų oligarchine, bananine 
valstybėle ir nebūtų valdoma tų 
pasislėpusių struktūrų.

Lietuvos prokuratūra veikė 
prieš nusikaltėlius - vieną kitą 
nubaudė, o kur buvo išvagiama 
milijonais, tylėjo. Buvo milžiniš
ka kontrabanda, nes tik taria
mai prekės buvo vežamos per 
Lietuvą, o iš tikro jos buvo Lie
tuvoje paliekamos be mokesčių 
valstybei. Paaiškėjo, kad per 
muitus buvo renkami neteisėti 
mokesčiai į bendrą kasą, o pas
kiau pasidalinama. Dabar jau 
per keletą mėnesių buvo surink

ta keli šimtai milijonų litų dau
giau, nes daug muitininkų buvo 
atleista.

Ar Lietuva bus teisinė vals
tybė ir užtvers kelią neleistinam 
valdininkų plėšikavimui? Tiki
mės, kad taip!

Kilo pasipriešinimas, kai 
keitėm prokuratūrą. Buvo įsa
kyta peržiūrėti keletą šimtų by
lų. Vadovybė generalinėje pro
kuratūroje buvo pakeista. Prezi
dento teisė buvo siūlyti proku
roro vietai kandidatus. Dėl to 
reikėjo keisti įstatymą. Tai tru
ko keletą mėnesių, o nepalanki 
spauda kaltino, kad konserva
toriai paskyrė savo prokurorą. 
Valstybės reikalas yra siekti tei
singumo, o ne partinės naudos. 
Tai dalis tos kovos, kuri vyksta 
Lietuvoje. Turime galimybę iš
laikyti demokratinę valstybę, 
bet galime ją ir prarasti, jei tu
rėsime valstybę su pataikaujan
čiais teisingumo organais. Pro
kuratūra turi būti nepriklau
soma! Turime apginti policiją ir 
teisėtvarką nuo tų, kurie nori ją 
melžti.

Spaudos konferencijoje

Z. Juškevičienė norėjo ži
noti, ar Lietuvos mokyklai yra 
vyriausybės sudaryta tautinio 
ugdymo programa.

Prof. Landsbergis: vyriausy
bė rūpinasi sustiprinti mokyk
lose auklėjimą. Esanti sudaryta 
programa, kurią vyriausybė pa
tvirtino. Vėl kai kurie laikraš
čiai kritikuos, kad tai yra pri
metama iš viršaus, kaip sovie
tiniais laikais, bet tai bus nesu
pratimas arba noras kenkti.

Prof. V. Landsbergis daly
vavęs 25-sios R. Kalantos susi
deginimo sukakties minėjime, 
bet ten nebuvę jaunimo. Profe
sorius teiravęsis, ar mokiniams 
apie R. Kalantą nebuvo kalba
ma? Jam buvo paaiškinta: mė
ginta kalbėtis su mokyklų di
rektoriais ir istorijos mokyto
jais. Tas pokalbis baigėsi triukš
mu. Direktoriai ir istorijos mo
kytojai sakė neleisią, kad būtų 
rengiami priverstiniai Vasario 
16-tosios minėjimai. Kai kurie 
mokytojai rengia tokius minė
jimus nesigarsindami.

A. Juodvalkis klausė apie 
Lietuvos ir Lenkijos santykius: 
“Mums baugu, kad Jūs, kaip 
Lietuvos seimo pirmininkas, 
per daug artimai broliaujatės su 
Lenkija”.

Prof. V. Landsbergis: ryšiai 
su Lenkija iš tikrųjų yra tokie 
patys, kaip ir plėtojant santy
kius su Švedija, Baltijos šalimis, 
Vokietija. Jei Europa artėja 
prie Lietuvos, tai gaunametaau- 
giau apsaugos, sakė profesorius. 
Jei turime su būsima ŠAS vals-

(Nukclta į 6 psl.)
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Kalbos ir
literatūros “monstrai”

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Iš kur tą baisų žodį pa
ėmiau? Nagi iš 1997 m. birželio 
17 d. “Dirvos”, kurioje autorius 
gan vykusiai nagrinėja pasaulio 
ir okupantų skriaudas Baltijos 
tautoms, tačiau jo išsireiškimas 
“bolševikinis monstras” sukre
čia skaitytojus, kurie yra pri
versti kovoti už gimtosios kal
bos grynumą. Savo bibliotekoje 
turiu net du lietuvių kalbos žo
dynus, vieną išleistą Lietuvoje, 
tačiau juose “monstro” nera
dau. Nejaugi autoriui pristigo 
lietuviškų žodžių savo mintims 
išreikšti? Jau geriau būtų pa
naudoti “pabaisą”, “slibiną” ar 
net “drakoną”. Jie yra lietuvių 
kalbos žodynuose. Atrodo, kad 
Lietuvoje paplitusi manija grūs
ti svetimžodžius braunasi ir pas 
mus.

Skaitant Lietuvos spaudą, 
raibsta akys nuo “kontraktų pa- 
rafavimo”, “industrijos”, “mo
netarinio sverto” (kas tai?), 
“fermų” ir jų “produkcijos”. 
Neliko nei pramonės, nei ūkių, 
nei gamybos ar sutarčių, tik 
kažkokia svetimžodžių mišrai
nė prišiukšlinusi spaudą Lietu
voje ir jau slenkanti į šią Atlan
to pusę.

Vienoje “Kauno dienos” 
laidoje skaitau, kad yra aptaria
ma “sienos koncepcija su Rusi
ja” ir “nacionalinės teisėsaugos 
pareigūnai planuoja prevenci
nius įstatymus”, o muitininkai 
“fiksuoja pinigų įvežimą”. 
“Publikacijose” apie meną ap
rašomos dailės kolekcijos (ne 
rinkiniai) ir jų “ekspozicijos” 
(ne parodos). Žodis “tauta” ar
ba “tautinis” jau pašalintas iš 
gyvosios kalbos, todėl tiek mu
ziejai, tiek valstybės saugumas 
ir kitos įstaigos yra “nacionali
niai”. Pasekmes “prognozuoja”, 
o organizacijas, įmones, bankus 
ne pertvarko, ne PERorgani- 
zuoja, bet “REorganizuoja”.

O kas yra “efemeriškas 
sambūris”. Atrodo, kad tas būd
vardis taikomas vienai organiza
cijai, tačiau neįmanoma supras
ti, ką tuo norima pasakyti, kaip 
tą sambūrį apibūdinti.

Kilme sporto apžvalgos 
straipsnyje, atsiprašau - “publi
kacijoje”, rašoma, kad viena 
krepšininkė “rezultatyviai ata
kavo”.

Palangoje jau yra “stendai” 
su nuotraukomis. Net ir lietu
viškų paprastų žodžių prasmė 
išlieka sužalota, kai pranešama, 
kad į Klaipėdos uostą buvo at
plukdyta “labdara”. Ar ne “lab
daros siunta?” Juk labdara yra 
materialinės paramos vyksmas, 
kuris, šalia piniginės paramos, 
įgauna ir siuntos pavidalą.

Ne geriau ir su modernia 
Lietuvos poezija, kurioje nėra 
nei rimo, nei ritmo, nei minties, 
kuri sukeltų estetinius jausmus 

Iš Niujorko atvykęs tenykštis visuomenės veikėjas KĘSTUTIS MIKLAS 
(dešinėje) kalbasi su LB ir sporto darbuotoju Čikagoje RIMANTU 
DIRVONIU. K. Miklas buvo atsilankęs Šaulių organizacijos 
suvažiavime Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

“Valstiečių laikraščio” vyr. redaktorius Jonas Švoba iš Lietuvos kalba 
apie šį laikraštį ir apie jo vadovaujamą “Kaimo vaikų fondą” Čikagos 
lietuviams “Seklyčios” patalpose

ar pažadintų vaizduotę. Štai 
skaitau “naujos poezijos pos
mus”:

Aš aplankiau 
prieš penkiasdešimt metų 
paliktą Tėvynę, 
aš aplankiau 
prieš penkiasdešimt metų 
paliktus namus....

Jei sakinys nebūtų suskal
dytas j kelių žodžių atskiras ei
lutes, tai gal ir neatrodytų kaip 
“poezija”. Tai tarsi paprasto 
laiško ištrauka, kurios nieku bū
du negalima pavadinti poezija. 
Praėjusią vasarą būdama Vil
niuje apsilankius vienoje knygų 
parduotuvėje, pradėjau vartyti 
šių metų poezijos laureato Blo
žės naujausią poezijos rinkinį. 
Atvertus, vieną lapą perskai
čiau, kaip “juodos kiaulės krin
ta į kruviną purvą”. Užteko... 
Kur dingo pati paprasčiausia to 
nuostabaus literatūros žanro 
samprata?

Svetima Lietuvos rašto 
žmonėms yra ir novelės sąvoka. 
Novelė, kaip aptariama enciklo
pedijose ar literatūros teorijose, 
yra trumpas vieno įvykio apra
šymas su netikėta pabaiga. No
velės klasikų, kaip Guy de Mau
passant, Francois Mauriac ar 
Somerset Maugham, yra ne 
vien nepaprasto kūrybinio origi
nalumo pavyzdžiai - netikėto
mis novelių pabaigomis žavi ir 
net sukrečia skaitytoją. Skaitant 
tikras noveles, ne kartą tenka iš 
nuostabos beveik nukristi nuo 
kėdės perskaičius sukrečiančiai 
netikėtą, bet logiškai išvestą pa
baigą.

Prieš kurį laiką Amerikoje 
Vytautas Landsbergis, jn., rodė 
puikų filmą apie a.a. Lozoraičių 
šeimos gyvenimą, tačiau filmo 
pradžioje skelbiama, kad jis su
sideda iš septyniolikos “nove
lių”. Tai nebuvo jokios novelės, 
bet gal epizodai, skyriai, dalys, 
veiksmai, scenos....

Savotiškas reiškinys prade
da brautis į lietuvišką sąmonę - 
žalojimas kalbos, menka litera
tūros žanrų sąvoka, o blogiausia 
yra tai, kad avykusieji iš Lietu
vos jau pradeda ir užsienio lie
tuvius ta prasme “lavinti”. Re
daktoriai “taiso” patyrusių žur
nalistų mintis ir išsireiškimus, 
kartais pakeičia net ištisą tekstą.

Kaip apsaugoti mūsų seną, 
gražią kalbą nuo “monstrų” ir 
originalius, taisyklingai lietuviš
kai parašytus tekstus apginti 
nuo sauvališko “taisymo”? Rei
kia tikėtis, kad pasigirs ir skaity
tojų protesto balsai bei stipri 
reakcija, reikalaujant, kad būtų 
laikomasi grynos kalbos, o žur
nalistų originalus stilius privalo 
išlikti nesužalotas. Bus tragiška, 
kai nusivylę ir užsigavę žurna
listai pasitrauks iš spaudos dar
bo. Aišku, tada patys redakto
riai ją užpildys....
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A.a. inž. KONSTANTINO ŠAKENIO, žymaus Lietuvos valstybės 
veikėjo, ministerio, Sibiro tremtinio kapas Vabalininko kapinėse

Nuotr. H. Paulausko

Per muziką j Dievą
Veržlios lietuvaitės kelias į muzikos 

aukštumas ir žmonių širdis

Baltosios lituanistų dėmės
Pranešimai konferencijoje, kuriuose buvo keliamas atsparos ir prisitaikymo klausimas sovietinės 

okupacijos metais Lietuvoje: kas geriau - garbingai išnykti, ar ne visai garbingai išlikti?

ANTANAS MUSTEIKIS, 
Buffalo

I
Niekad nepamiršiu vienos 

paskutinės rudens semestro die
nos, kai mano studentai ameri
kiečiai į auditoriją atnešė ce
mento gabalą ir padėjo ant ma
no katedros. Ką reiškė toks 
prieškalėdinis “pasveikinimas”? 
Ar tuo “ginklu” studentai man 
grasino, ar aš juo turėjau gintis 
nuo jų pačių? Juk toje demokra
tijoje kartais visko pasitaiko...

Atsakymą j tai pateiksiu 
šios apžvalgos pabaigoje. Jis yra 
susijęs su 1996 m. išleista Pa
saulio lituanistų bendrijos kon
ferencijos paskaitų knyga, kurią 
aš dabar aptarsiu. Jos pavadini
mas: “Priklausomybės metų 
(1940-1990) lietuvių visuomenė: 
pasipriešinimas ir/ar prisitaiky
mas”. Ji atspindi šiandieninę li
tuanistikos būklę Lietuvoje.

Knygoje yra išspausdinti 
dvidešimt trys moksliniai prane
šimai, skaityti 1995 m. birželio 
27-29 d.d. Vilniuje. Didesnė jų 
dalis priklauso vietiniams moks
lininkams, o mažesnė - jų kole
goms užsienyje. Kadangi veika
lo leidėjai sąžiningai laikėsi sa
votiškos lygiavos - niekur ne
vartojo mokslinių pranešėjų ti
tulų, tikiuosi, kad ir aš galiu jų 
neminėti.

Pasipriešinimo - prisitaiky
mo tema yra tokia plati, kad šio

Lietuvos laisvės kovotojo, atsargos 
karininko, žurnalisto a.a. JULIJO
NO BŪTĖNO atmininio lenta, ati
dengta 1997 m. gegužės 25 d. Lin
kuvos vidurinės mokyklos rūmuo
se. Velionis buvo šią mokyklą bai
gęs (tada ji vadinosi gimnazija) 
1933 m., dirbo “XX Amžiaus” dien
raščio redakcijoje, vokiečių okupa
cijos metais įstojo į lietuvių Vietos 
rinktinę, kurią vokiečiams likvi
duojant buvo suimtas; išsivadavęs 
dirbo VLIKo informacijoje Vakarų 
Vokietijoje ir 1951 m. grįžo į Lietu
vą padėti partizanams, bet, nė mė
nesiui nepraėjus, 1951 m. gegužės 
21 d. žuvo sovietų karių apsuptame 
bunkeryje prie Lekėčių. J. Vitėnas 

pranešimo ar apžvalgos rėmuo
se negalima visko aprėpti ir visų 
vaisius įvertinti, tad aš susi
telksiu tik ties, mano nuomone, 
pačia svarbiausia bei esmine 
problema. Ji slypi jau pačiame 
temos pavadinime ir kitų bran
džių klausimų vangstyme. Tai 
teks sieti bei tapatinti su bal
tosiomis istorijos dėmėmis.

Ir kad nelikčiau šališkas 
“jūsų” ir “mūsų” sankryžoje (aš 
prisipažįstu esąs, kitoniškai pa
sakius, užjūrio lietuvis), bandy
siu išlaikyti pusiausvyrą tarp 
vietinių ir užsienio lietuvių įna
šų, nagrinėdamas abejus.

II

, Konferencijos pavadinimo 
žodis “priklausomybė” pirmu 
žvilgsniu atrodo šviežiai iškepta, 
originalumu kvepianti sąvoka. 
O kai įsigilini į ją, išsigąsti klas
totės. Žodyne ji turi keletą 
prasmių, tik lietuvių kalba ne
įprasta sovietinio totalitarizmo 
laikotarpį vadinti “priklausomy
bės metais”. Šiame kontekste 
priklausyti apskritai reiškia būti 
kieno nors valdžioje. Tai neįtai- 
goja jokio neigiamo įvaizdžio, 
nes normalioje valstybėje patys 
žmonės išsirenka valdžią. Bet to 
jokiu būdu negalima palyginti 
su rusiškai komunistine valdžia, 
kuri prievarta bei teroru pa
vergtus žmones “tvarko” t. y. iš
naudoja.

Nėra abejonės, kad čia pa
vartota “priklausomybė” turi 
glaudų ryšį su ilgų dešimtmečių 
paveldu. Ji atsiduoda sovietine 
“naujakalbe”, kuri žodžių pras
mes “praplatina”, “pagražina” 
(“socrealizmas”), “praskiedžia”, 
“pakraipo” ir net verčia aukštyn 
kojomis.

Kad ir banalu, bet pabandy
kime konkrečiais tikrovės fak
tais pagrįstu bene populiariau
sias ano laiko žodžių samplai
kas “liaudies priešai” ar “tarybų 
sąjunga”, - ir prieisime išvadą, 
kad turime reikalą su vaiduok
liais. Gink Dieve, aš nesakau, 
kad koks pranešėjas šiuos žo
džių junginius ima už tikrą pi
nigą, bet tokia konferencijos 
rengėjų temos formuluotė yra 
klasiškos sovietinės kalbos sti
liaus atrūgos.

Propagandos mokslas to
kias išraiškas vadina blizgan
čiomis bendrybėmis. Pranešėjai 
gali tokį stilių naudoti ne tik są
moningai, bet ir nesąmoningai, 
pirmuoju atveju teisindami savo 
galimo abejotino švarumo pra
eitį, antruoju - inerciškai tęsda
mi paviršutiniškumą. Gilioji ne
akivaizdinė šio žodžio paskirtis 
(funkcija) yra okupacinio nuož
mumo švelninimas, kuris savo 
ruožtu pabaltina tamsiąsias pri
sitaikėlių dėmes bei atsakomybę.

O jei kas vis dėlto norėtų 
tokią “priklausomybę” ginti, te

ALDONA GRICIENĖ, Kaunas
Tai pagrindinė Kauno I 

muzikos mokyklos sakralinio 
giedojimo mokytojos Janės 
Kraujalienės veiklos kryptis.

Į muziką ji veržėsi kaip dai
gas j saulę. Stodama į Pane
vėžio muzikos mokyklą, nebuvo 
lietusi pianino. Stojamiesiems 
egzaminams pasiruošė per dvi 
savaites. Ten mokėsi chorvedy
bos. Antrame kurse gydytojai 
plaučiuose rado žaizdą. Muzika 
ilgam nutilo. Pagijusi ištekėjo. 
Tęsė mokslą Juozo Gruodžio 
muzikos mokykloje. Baigusi au
gino sūnų ir dirbo vaikų dar
želyje. Sovietams valdant, buvo 
tokia tvarka: mama jokiu būdu 
negalėjo laikyti vaiko savo gru
pėje. Jei neateina kuris darželi
nukas, ir tu nori sūnelį pagul
dyti toje lovutėje, turi saugotis, 
kad nepamatytų vedėja...

1969 m. laikraštyje pasirodė 
skelbimas: į Kauno filharmoniją 
priimami choro artistai. Meno 
vadovas ir vyr. dirigentas buvo 
Petras Bingelis. Janę priėmė. 
Filharmonija tapo aukštąja mo
kykla. Su šiuo choru daug kon
certuota Kaune, įvairiose Lietu
vos vietovėse ir toliau. Atlikta 
ne vienas stambus kūrinys: W. 
A. Mozart’o “Requiem”, L. v. 
Beethoven’o “Missa solemnis” 
ir kt.

gu visų pirma paaiškina, ką 
reikštų priklausomybės kolabo
rantas.

Visuomenės pasipriešini
mas ir/ar prisitaikymas, pabrėžti 
pavadinime, nurodo rėmus, 
kuriuose tema plėtotina. Tai 
skatina pranešėjus nesiblaškyti 
per plačiai, o susitelkti ties pa
grindinėmis žmonių poelgių 
ypatybėmis bei linkmėmis. Tai 
laikytina teigiamybe.

Įžangos žodyje Albertas Za
latorius tų ypatybių reikšmę pa
vadino mįslėmis, kurios at- 
skleistinos klausimais: “Kas ge
riau: garbingai išnykti ar ne vi
sai garbingai išlikti? Ar įmano
ma nubrėžti aiškią ribą tarp pa
sipriešinimo ir prisitaikymo? 
Nuo kada prisitaikymas ima 
griauti asmenybę ir jo negalima 
pateisinti jokiais aukštesniais 
tikslais? Ar išoriškai prisitaikius 
galime viduje išsaugoti pasiprie
šinimo potenciją?”

Paminėti klausimai yra tin
kami, bet autorius ten juos pats 
atmeta, kai tikina, jog “konfe
rencija neturėjo tikslo šias ir 
daugelį kitų mįslių (t. y. klausi
mų, A.M.) įminti, todėl būtų 
pernelyg pretenzinga knygoje 
ieškoti galutinių atsakymų”2

Priešingai. Yra būtina ieš
koti gilių bei galutinių atsaky
mų, nors jie vargiai pasiekiami. 
Mokslinė konferencija turi ban
dyti išsemti visus apsibrėžtos te
mos aspektus, ypač kai patys 
pranešėjai yra autentiški temos 
dalyviai bei liudininkai. Atrodo, 
kad autorius nori apsaugti save 
bei savo kolegas nuo pilnos aki
statos su praeitimi ir atsipalai
duoti bei atpalaiduoti kitus nuo 
atsakomybės. Tuo pačiu jis įga
lina lituanistų baltųjų istorijos 
dėmių tąsą pagal sovietmečio 
pavidalus.

O labiausiai autorius nuvilia 
mus garsiuoju zoologijos sodo 
lankytojo vaidmeniu, kai jis ne
pastebi dramblio, t. y. neklausia 
kur baigiasi prisitaikymo riba ir 
prasideda krašto išdavimas bei 
nusikaltimas?

Beje, pirmasis autoriaus 
klausimas “garbingai išnykti ar 
ne visai garbingai išlikti” - yra 
klaidingas, nes neišsemia visų 
galimybių. Juk galima buvo ne 
tik garbingai išnykti (atsparos 
aukos), bet ir garbingai išlikti. 
Tai rodo šie pranešimai: Dalios 
Strogaitės “Kūryba iš stalčiaus: 
J. Nistelio eiliuotoji kūryba”, 
Jono Trinkūno “Autentiškos 
liaudies kultūros paieškos sep- 
tintajame-aštuntajame dešimt
metyje” ir Vytenio Rimkaus 
“Liaudies menas kaip pasiprie
šinimo forma”. Neatrodo, kad 
ir didžioji “eilinių” visuomenės 
narių dalis priklausė tik dviem 
autoriaus grupėms.

(Bus daugiau)

Muzikinį J. Kraujalienės iš
silavinimą gilino pasirodymai 
konkursuose, apžiūrose, kon
certuose. Charakterį grūdino 
kasdieninis chormeisterės dar
bas. Dirbti taip, kad dirigentės 
mostui pakilusios rankos skristų 
kaip paukščiai, o paskui jas 
aukštyn veržtųsi dainininkų bal
sai...

Didžiausią džiaugsmą visa
da teikė darbas su vaikais ir jau
nimu, todėl Kauno mokytojų 
namų kvietimą vadovauti pia
nistų būreliui muzikė priėmė 
mielai. Ypač jaudinantys metai, 
praleisti su 3-5 metų vaikučiais 
Kauno mokytojų namų Vaikų 
estetinio auklėjimo mokykloje. 
Tuo pačiu metu J. Kraujalienė 
skaitė paskaitas tema “Vaikų ir 
tėvų dvasinis bendravimas”. 
(Nuoširdžiai tikime, kad tie, 
kurie jų klausėsi, šiandien ne
valkatauja).

1991-94 m. ši talentinga 
moteris vadovavo jaunučių cho
rui. Jame buvo 70 vaikų. Sek
madieniais giedojo per šv. Mi
šias Kauno arkikatedroje, daly
vavo tradiciniuose kalėdiniuose 
koncertuose.

Muzikiniame gyvenime vis
kas buvo gražu: dvasingi veidai, 
dėmesingos akys, vaikai, pana
šūs į cherubinus... O asmeni
niame? Dvyliktaisiais santuokos
metais automobilio nelaimėje 
žuvo vyras. Kaip tai pakelti 
jautriai, trapiai moteriai? Kur 
rasti jėgų? Tiktai maldoje. 
Krūpčiodama nuo kiekvieno aš
tresnio garso, augino sūnų. Jis 
- viltis ir paguoda.

Atėjo šaukimo į armiją me
tas. Sūnus pakliuvo į Černobilį. 
Grįžo išblyškęs, menkutis, iš
gąsdintas (apie tai, kas Černo- 
bilyje patirta, negalėjo pasakoti 
net motinai - viršininkų buvo 
uždrausta).

Netrukus a.a. tėtis sūnų pa
sišaukė pas save. “Kristau, ar ne 
per sunkų kryžių uždėjai ant 
mano pečių?” - “Tau tik atro
do, moterie, kad esi silpna. Iš- 
ausk audeklą už visus tris”. Ir 
Jane audžia.' Nuo 1990 m. - 
Kauno dešimtmetėje muzikos 
mokykloje. 1994 m. rugsėjo mėn. 
įsteigiamas sakralinio giedojimo 
mokinių choras.

Ir kur tik jų negiedota... Šv. 
Gertrūdos šventovės atšventini
mo iškilmėse, per Kalėdas sa
viems mokytojams, Piemenėlių 
Mišiose, Kaišiadorių katedroje 
dalyvaujant vyskupui J. Matu
laičiui, Surviliškio šventovėje, 
Lenkijoje (koncertinėje - pažin
tinėje kelionėje), Krakėse per 
Sekmines, Kretingoje grigališ
kojo choralo šventėje... Kiek 
širdžių virpėjo klausantis sakra- 
linukų giedojimo!

Janės Kraujalienės parengti 
metodiniai darbai apie dvasinės 
muzikos svarbą žmogaus gyve
nime ir apie dvasinės muzikos 
padėtį mokyklose buvo aptarti 
Kauno mokytojų švietimo ir 
kultūros centre muzikos moky
tojų sambūryje “Lyra”. Ten pat 
esančiame “Verdenės” klube 
1997 m. gegužės pradžioje įvyko 
koncertas mamoms ir močiu
tėms. Kuklioje scenoje, Dievo 
Motinos paveikslui švytint, išsi
rikiavo mokiniai. Ant mergaičių 
galvų - pienių vainikai. Tikra 
Lietuvos pieva! Skambėjo kank
lės, aidėjo giesmės. “Ausk Ma
rijai rožių giją” ir “Dangaus ka
raliene”, panaudojusi prancūzų 
liaudies melodijas, mokytoja 
pritaikė trims balsams. Dau
giausia katučių susilaukė B. 
Brazdžionio “O Kristau, o lai
mės šaltini, / gyvenk mūs šei
moj, ją pašvęsk” (muzika K. 
Kavecko).

Kartu su J. Kraujalienės 
mokiniais j sakralinės muzikos 
koncertus eina jų tėvai ir sene
liai.

Nenuostabu, kad ši moteris 
buvo iškelta kandidate į savi
valdybės tarybos narius. Šalia 
kuklios nuotraukos buvo iš
spausdintas jos šūkis: “Ką ati
duodi kitiems, tas tau priklauso 
amžinai”.

• FAKTAS, kad tremtis daugelį 
nubloškia į nevaisingumą. Bet taip 
atsitinka beveik vien su mažai ga
biais, kurie tik tirštos tautinės at
mosferos dėka šiaip taip galėjo išsi-i 
vystyti. Jei tokie, patekę svetur, ten 
nutyla, tai niekam iš to nuostolių 
nėra. j. ERETAS

Muzikė JANE KRAUJALIENĖ su savo giesmininkais koncerto metu Kaune Nuotr. A. Kairio

Vengiama tautinio auklėjimo
Dr. Doc. VIKTORAS BAŠKYS, 

Šiauliai
“Respublikos” 1997.IV.24 lai

doje pasirodė straipsnis “Tau
tinis auklėjimas prievarta”. Ja
me rašoma, kad Kėdainių raj. 
Krikščionių demokratų partijos 
skyriaus pirmininkė J. Grincevi- 
čienė kartu su H. Juškumi ir K. 
Pavilioniu norėjo patikrinti tau
tinį auklėjimą Kėdainių rajono 
mokyklose. Vidurinių mokyklų 
mokiniai turėjo atsakyti į an
ketos klausimus. Daugiau nieko 
netikrinta. Gautas švietimo sky
riaus sutikimas. Tačiau švietimo 
skyriaus vedėjas H. Vaicekaus
kas vėliau, sužinojęs anketos 
klausimus, rajono mokyklų di
rektoriams parašė įsakymą ne
įsileisti tikrintojų į mokyklas. 
Šiems pavyko patikrinti tik Dot
nuvos ir Akademijos vidurines 
mokyklas. Mat vedėjas išsigan
do galimo kr. demokratų spau
dimo, o Akademijos vidurinės 
mokyklos direktorius R. Leng
vinas tokį tikrinimą vertino kaip 
politizuotą, nekvalifikuotą kiši
mąsi į mokyklos gyvenimą, įsta
tymų pažeidimą.

Vadinasi, kr. demokratų 
pastangos gerinti tautinį auklė
jimą rajono vidurinėse mokyk
lose nuėjo niekais. Kaltas “ne
kvalifikuotas tikrinimas”. Dėl to 
ir neįsileisti tikrintojai. Tačiau 
galima padaryti ir tokią išvadą, 
kad vadovus daugiau išgąsdino 
pats tikrinimas, negu “nekvalifi
kuoti” anketos klausimai. Tai 
rodytų neatsakingą jų požiūrį į 
tautinį auklėjimą. Bet turbūt 
taip nėra. Matyt, nelabai tesu
prantama tautinio auklėjimo 
reikšmė šiandieninėje Lietuvos

Kultūrinė ir politinė kelionė
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tybe (Lenkija) gynybos ir politi
nę programą (abiejų šalių par
lamentarų grupuotę), tai mums 
naudinga.

B. Vindašienė, įteikusi prof. 
V. Landsbergiui amerikiečių 
spaudos straipsnių rinkinį apie 
Lietuvą ir ŠAS, klausė, kas bū
tų, jei Lietuva nepakliūtų į 
ŠAS?

Prof. V. Landsbergis: ter
minas “priėmė-nepriėmė” yra 
netikslus. Yra taip: trys valsty
bės yra pakviestos. Mes norė
jome, kad ir mus su Lenkija pa
kviestų kartu, nors žinojom, kad 
taip nebus. Tai buvo nauja min
tis. Ketverius metus nebuvo ta 
kryptimi dirbama, nes buvo ma
noma, kad nereikia erzinti Ru
sijos. Per pusę metų nuomonės 
pasikeitė. Amerikos valdžios 
pareiškimuose esame įrašyti 
kaip būsimi ŠAS nariai. Turime 
ramiai sekti padėtį ir tikėti tuo, 
ką sako JAV valdžia. Svarbu 
yra proceso pradžia, pralauži
mas pirmųjų užtvarų. Gauname 
iš JAV finansinės pagalbos pa

Dailininkas VIKTORAS VIZGIRDA 1985 m. Cape Cod, radijo muzie
juje, iš kur Marconi pasiuntė pirmą radijo telegramą iš Amerikos 
žemyno į Didž. Britaniją Nuotr. H. Paulausko

mokykloje. Tad trumpai apie tai 
ir pakalbėsime.

Kodėl reikia gerinti tautinį 
auklėjimą?

Sovietinėje mokykloje ne
buvo ir negalėjo būti tautinio 
auklėjimo, nes jis prieštarautų 
komunistiniam auklėjimui. Mo
kytojai, pabandę ugdyti lietuvių 
tautos patriotus, būtų apšaukti 
nacionalistais ir su jais būtų ati
tinkamai susidorota. Sovietinėje 
mokykloje buvo brukamas so
vietinis patriotizmas, organiškai 
siejamas su ištikimybe komuniz
mo idealams.

Jei peržiūrėtume sovietų 
laikais išleistą gausią literatūrą 
apie politinį-idėjinį, dorovinį, 
estetinį, darbinį auklėjimą, apie 
sovietinio patriotizmo ir prole
tarinio internacionalizmo ugdy
mą, paskaitytume visas diserta
cijas, tikrai nesurastumėme tau
tinio auklėjimo sąvokos. Moky
tojai, baigę aukštąsias mokyk
las, nieko nežinojo apie tautinį 
mokinių auklėjimą. O ir dabar 
nepriklausomoje Lietuvoje ma
žai apie jį tekalbama. Nėra 
mokslinių darbų apie tautinį 
auklėjimą dabartinėmis sąlygo
mis. Trūksta šio darbo metodi
kų. Nėra sistemos gairių. Tau
tinis auklėjimas paliktas saviei
gai. Todėl, valdant sovietams, 
vykdytas lietuvių nutautinimo 
procesas dar tebesitęsia.

Šiandien, gvildenant tauti
nio auklėjimo klausimus, tenka 
remtis nepriklausomos Lietuvos 
pedagogų-filosofų - S. Šalkaus
kio, A. Maceinos, J. Vabalo- 
Gudaičio ir kitų darbais, nes 
naujų darbų kol kas nėra. Tau
tinis auklėjimas ir dabar turėtų 

siruošti įstojimui j ŠAS. Prof V. 
Landsbergis sakė birželio 20 d. 
lankęsis Pentagone ir Valstybės 
departamente, kur labai pozity
viai buvo pasisakyta dėl Lietu
vos.

A. Šlutas paklausė, ar prof. 
V. Landsbergis, laimėjęs seimo 
rinkimus, tikisi pergalės ir pre
zidento rinkimuose? Atsakė: 
prezidento rinkimuose bus sun
kiau, nes visos Lietuvos gyve
nimo blogybės yra užrašomos 
dabartinės valdžios sąskaiton ir 
tyčia kompromituojama dabar
tinė valdžia.

Buvo dar klausimų apie ar
chyvinės medžiagos naikinimą, 
generalinio konsulato steigimą 
Čikagoje, apie nepakankamą 
Sveikatos ministerijos darbą, 
Kultūros ministerijos tarnauto
jų atsistatydinimą, apie valsty
bės vyrų dažnas keliones į Va
karus, apie JAV ir Baltijos vals
tybių santykius, skolų mokėjimą 
ir kt.

Be jau minėtų, dar klausė 
Pr. Šlutienė, A. Paužuolis, V. 
Radžius, A. Stepaitis ir kt. 

vykti vadovaujantis jų keltomis 
idėjomis.

Kontrolės kokybė
Kėdainių rajono švietimo 

vadovai skundėsi kr. demokratų 
vykdomos tautinio auklėjimo 
kontrolės nekvalifikuotumu. Tad 
kokia turėtų būti kvalifikuota 
kontrolė? Į šį klausimą atsakysi
me, pasiremdami minėtų žy
miųjų Lietuvos pedagogų dar
bais. Tačiau paminėsime tik da
lį, mūsų manymu, svarbių kont
rolės uždavinių, atsižvelgdami į 
minėtų vadovų reikalavimus. 
Tačiau ir tai turėtų parodyti va
dovų priekaištų nepagrįstamumą.

1. A. Maceina buvo tos 
nuomonės, kad mokyklos vidus 
ir išorė turi būti taip sutvarkyti, 
kad mokinys net nejučiomis bū
tų auklėjamas tautiniu pagrin
du. Tikrinant pirmiausia ir rei
kėtų žiūrėti į mokyklos aplinką, 
į vestibiulio, koridorių, klasių 
apipavidalinimą ir t.t. Tautiniai 
šūkiai, paveikslai, plakatai ir ki
ta medžiaga vos tik įžengus pa
rodo mokyklos veidą ir turi įta
kos mokinių tautinės savimonės 
formavimuisi.

2. Tautinio auklėjimo darbą 
mokykloje, pasak A. Maceinos, 
gali dirbti tik tautiškai susipra
tę, patriotiškai nusiteikę moky
tojai. Todėl, tikrinant tautinį 
auklėjimą, nori ar nenori tenka 
dirstelėti ir į mokytojo ar mo
kyklos vadovo asmenybę. Juk 
buvę aktyvūs komunizmo kūrė
jai, kovoję už komunizmo idėjų 
įgyvendinimą ir turėję privilegi
jų, kurie nepadarė atgailos ir 
šiandien niekina Lietuvos ne
priklausomybę dėl pablogėjusių 
ekonominių gyvenimo sąlygų, 
kažin ar gali dirbti tautinio auk
lėjimo darbą iš širdies. Žinoma, 
jie gali dirbti tą darbą tik for
maliai, viešai neniekindami ne
priklausomybės, bet jos neap
kęsdami ir patys netikėdami 
tuo, ką kalba mokiniams. Bet 
taip auklėjant galima išugdyti 
tautinį veidmainį, o ne tikrą 
Lietuvos patriotą.

3. Minėtų Lietuvos pedago
gų požiūriu tautinis auklėjimas 
turi vykti per visų dalykų pamo
kas. Vadinasi, tikrinant negali
ma išsiversti be pamokų lanky
mo. Ypač tokių, kaip lietuvių li
teratūra, Lietuvos istorija ir kt. 
Be to, reikia tikrinti mokymo ir 
auklėjimo programas, įvairius 
metodinius nurodymus ir iš to 
spręsti, ar mokytojas orientuo
jamas vykdyti mokinių tautinį- 
patriotinį auklėjimą, ar teisingai 
keliami tautinio ugdymo klausi
mai. Tautiniam auklėjimui di
delės reikšmės turi mokykliniai 
vadovėliai bei įvairi mokomoji 
medžiaga. Auklėjimui turi dide
lės reikšmės jų idėjinis turinys ir 
apipavidalinimas.

4. Tikrinant užklasinį auklė
jamąjį darbą, turėtų būti at
kreiptas dėmesys j jo tautinį- 
patriotinį kryptingumą. Ypatin
gai svarbus ekskursijų tautišku
mas, meilės gimtajai žemei, jos 
didvyriams ugdymas. Mokiniai 
turėtų rinkti medžiagą apie lie
tuvių tautos didvyrius, apie ra
jono, seniūnijos partizanų ko
vas, apie Sibiro tremtinius, o, li
kę gyvi, Sibiro kankiniai, polit
kaliniai, buvę partizanai galėtų 
būti dažni mokyklos svečiai. 
Žuvusių didvyrių kapai turėtų 
būti mokinių prižiūrimi ir puo
šiami gėlėmis. Reikia žiūrėti, ar 
kaupiama ta medžiaga buvu
siuose Lenino muziejuose, pio
nierių kambariuose ir kitur. Ar 
vedamos lietuvių tautos kovų 
dėl laisvės kronikos. Ar moki
niai ekskursijų metu yra ap
lankę paminklus didvyriams ra-

(Nukelta į 7-tą psl.)



Kalinio dienoraštis

Kunigas tarp vagių
Kunigo JUOZO ZDEBSKIO užrašai “Gyvenimas mąstymuose”

SESUO ONA MIKAILAITĖ, 
Putnamas

1996 m. Vilniaus “Lumen” 
leidykla išleido kun. Juozo 
Zdebskio kalėjimo užrašų rin
kinį Gyvenimas mąstymuose su 
antrine antrašte Kunigas tarp 
vagių. Tai įvairūs kun. Zdebskio 
užrašai iš 1971-72 m., jam už 
vaikų katekizavimą esant nu
teistu bei įkalintu Lukiškių ka
lėjime ir Pravieniškių vyrų pa
taisos kolonijoje. Šios knygos 
dar būsianti antra dalis.

Anksčiau buvo išleistos dvi 
biografinio pobūdžio knygos 
apie kun. Zdebskį: Akiplėša, 
Kryžiaus ir meilės kelias. Ši kny
ga sudaryta iš po jo mirties 1986 
m. rastų ranka rašytų užrašų. Jų 
būta daug, o rankraštis sunkiai 
įskaitomas. Dienoraščius kuni
gas rašė ilgus metus, bet šie 
apima kalėjime praleistus vie
nerius metus.

Knygą spaudai parengė se
suo Loreta Teresė Paulavičiūtė, 
o redagavo kun. Aušvydas Be- 
lickas, MIC. Tai nemažas dar
bas. Knyga suorganizuota ne 
chronologiškai, o tematiškai.

Šis buvo antrasis kun. 
Zdebskio įkalinimas. Pirmasis 
buvęs 1965 m. Šį sykį jis jau bu
vo pilname savo brandume bei 
pajėgume - 42 metų (gimęs 
1929). Kalėjime prisimena ir sa
vo kunigiškų šventimų, dieną - 
1952 m. rugsėjo 21. Šventimų 
dvidešimtmetį atšventė baigęs 
savo bausmę.

Knyga susideda iš įvairių jo 
mąstymų, minčių - kasdienių ir 
proginių. Įdėta ir jo teismo byla 
bei jo apsigynimo kalba. Yra 
keli asmeniški laiškai bei keli 
KGB pranešimai apie kalinį 
Zdebskį, rodantys kaip atidžiai 
jis buvo sekamas ir pačiame ka
lėjime, ir už jo ribų. Tarp dva
sinių minčių yra ir daugelis įdo
mių psichologinių pastabų apie 
tuos, su kuriais kalėjo.

Pats autorius pasisako, jog 
toks rašymas jam padėdavo su
kaupti mintis. Jis rašė, būdamas 
24 valandas su kitais nusikaltė
liais, mėgstančiais nuolatinį triukš
mą. Melstis tegalėdavo atsigu
lęs, vaizduodamas kad miega. O 
rašė irgi labai vargingai.

Šeštadienis. Parašiau “šešta
dienis", padėjau tašką ir stoviu, 
tarsi į duobę įvažiavęs. Mintims 
taip pat reikia inercijos, nurimi- 
mo. Tuo tarpu pas mus nuola
tinė dinamika. Visur pilna žmo
nių. Reikia gerai pagalvoti, kur 
vietą susirasti, kad būtų galima 
rašyti. Kartais atsisėdi prie lango; 
dabar radau vieną laisvą spintelę, 
nežinau kieno, bet tarp lovų labai 
siaura, sėdžiu skersas... (p. 188).

Taigi rašymo aplinkybės tu
ri daug reikšmės teksto vertini
mui bei suvokimui. Savo mąsty
muose kun. Zdebskis dažnai 
mini Dievo Apvaizdą - ieško, 
reflektuoja, kokia yra jo buvimo 
čia kalėjime prasmė. Negalėda
mas aukoti šv. Mišių, atlikti ku
nigo pareigų, iš viso užsiimti 
prasminga veikla ar bendravi
mu, jis vis dėlto nori rasti pras
mę. Ir štai:

Šv. Metgele, juk tai tokia - 
tik tokia kančia už didžiulį lai
mėjimą, kad aš čia už vaikelių ti
kėjimą. Pagaliau koks dėkingas 
turiu būti už prakalbėjimą taip 
plačiai. Gal dar nė pats nežinau, 

Žymusis Lietuvos filosofas prof. STASYS ŠALKAUSKIS buvo pagerbtas Šiauliuose 1997 m. gegužės 16 d. jo 
kapo aplankymu ir jo vardo premijos įteikimu arkivyskupui S. TAMKEVIČIUI Nuotr. A. Ostašenkovo

kokį laimėjimą Viešpats nori 
mums padovanoti šiuo mano 
buvimu.

Kaip tik kun. Zdebskio įka
linimo metu buvo pradėta leisti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro
nika ir pačiame pirmame jos 
numeryje įdėtas kun. Zdebskio 
bylos tekstas su jo kalba.

Vakaruose dabar daug ra
šoma apie depresiją ir kaip jai 
ištikus gydytis. Kiekvieną žmo
gų gyvenime ištinka skaudūs 
smūgiai. Kai kurie psichiatrai 
net teigia, jog kiekvieną žmogų 
gali paliesti psichinė liga. Dalis 
gydytojų teigia, jog jokie vaistai 
žmogui nepadės, jeigu jis pats 
nesiryš sau pagelbėti. O štai čia 
žmogus atsiranda tokioj aplin
koj, tarp tokių žmonių - ir dar 
nekaltai nuteistas! Jis pats prisi
pažįsta esąs melancholiško tem
peramento, linkęs save nuver
tinti. Tai puikus dirvožemis de
presijai. Bet jis ja neserga. Kodėl?

Būdamas tarp nusikaltėlių, 
kunigas labai lengvai galėtų izo
liuotis. Jis pats mato, kad tie 
jauni vaikinai jį niekina dėl ce
libato ir įsivaizduoja jį esant 
“bagočium” - krato jo maišą, ti
kėdamiesi rasti aukso. Kaip su 
tokiais bendrausi? O jis vis vien 
neatsisako bendrauti:

Ten (Lukiškėse) maža gru
pelė vienoje kameroje, o čia 
(Pravieniškėse) virš tūkstančio - 
nėra vilties su visais sueiti į kon
taktą; prausykloj, valgykloj, kine 
žmonės susitinka panašiai kaip 
mieste, krautuvėj - vienas kitam 
nė žodžio netaria. Tik tie, su ku
riais specialiai Apvaizda suveda, 
pažįstami tampa... Juk visi jie - 
mano nuosavybė dabar, mano 
parapija (p. 189).

Kun. Zdebskis ne tik randa 
pagrindo palaikyti ryšį su savo 
likimo draugais, bet ir randa 
progų ką nors išmokti:

Ką šiandien išmokau naujo?
- Mintis, kuri susikristalizavo 
šiandien ligi sąmonės šviesos, tik
rai labai nuostabi... Juk čia turi
me puikias sąlygas lavinti (žmo
nių psichologijos) pažinimo me
ną. Visi žmonės nauji, nepažįs
tami. Apie visus reikia susikurti 
tam tikrą nuomonę... Vadinasi 
esu dabar specialioje mokykloje 
(P- 191).

Paprastai, kai žmogų ištinka 
kokia nors kančia, natūrali 
reakcija yra tą nemalonią padėtį 
nuolat laikyti mintyse, ją anali
zuoti, tiesiog prie jos prisirišti ir 
niekur nieko gero nematyti. Il
gainiui žmogus pripranta prie 
tų tamsių akinių ir mano, jog jis 
teisingai viską mato. Bet štai 
įkalintas kunigas stengiasi neuž
merkti akių gėriui:

Dienos taip pat supintos iš 
kankinančių ir gražių momentų.
- Šiandien maisto dalytojas iš ki
tos brigados pripylė man bliūdelį 
pieno. Pirty berniukas pasiūlė 
muilo...

Šios knygos negalima skai
tyti lengvai, paviršutiniškai. Ji 
arba nupurtys, arba giliai įsi
siurbs į sąmonę. Kartais man 
regis, jog mūsų lietuviškoji re
liginė literatūra pernelyg kupi
na pamokslų ir pamokymų, o 
trūksta kaip tik to, kas dvasią 
pakeltų, padrąsintų, įkvėptų. Ši 
knyga tokia yra. Ji nėra literatū
riškai labai daili, bet turi ne
mažai dvasinės jėgos. Daug 

daugiau negu teologiniai išve
džiojimai ir net dvasiniai pa
skatinimai. Čia yra tikra “sielos 
istorija”, kuri akivaizdžiai paro
do Dievo veikimą žmogaus gy
venime. Su ilgėjančiu amžiumi 
mums įkyri visokios banalybės, 
net religinės. Reikia stipresnio 
dvasinio peno. Šį kun. Zdebskio 
dienoraštį skaitant, galima da
ryti savas išvadas, savus pritai
kymus, ypač kaip suprasti ir 
kaip išgyventi patiriamus sun
kumus ir vargus.

1992 m. pasirodė profeso
riaus George Weigel knyga The 
Final Revolution apie religinę 
rezistenciją, kuri pakirto komu
nizmo šaknis ir privedė prie ga
lutinio jo griuvimo. Tą galutinę 
revoliuciją Weigel pavadino 
“sąžinės revoliucija”. Tai buvo 
žmogaus posūkis į gėrį, į tai, kas 
tikrai žmoniška, į Dievą. Jo ma
nymu, įvykusi politinė revoliu
cija gavo jėgą iš moralinės 
revoliucijos.

Kun. Zdebskio metai, pra
leisti kalėjime, kaip tik ir pa
rodo, kaip ir kur buvo laimėta 
ta didžioji kova. Jis pats daro 
radikalią išvadą, kuri nugąsdin
tų daugelį: Kunigui reikia kalė
jime būti.

Jis įžiūri keturis savo įka
linimo tikslus. 1. Atstovauti 
Kristui ir tikėjimui tiems, kurių 
supratimas iškreiptas. 2. Kitas 
tikslas, sako jis, dėl ko Viešpats 
čia laiko, - juk “aš kovoju drau
ge su visais...” Ta jo kova dva
sinė. 3. Jo įkalinimas stipriai pa
veikė tikinčiųjų sąmonę, paju
dino iš stagnacijos, sukėlė pro
testų audrą, kuri jiems patiems 
įrodė, jog prieš blogį galima ir 
reikia kovoti. 4. Jo paties dva
sinis brendimas patirtais paže
minimais, bejėgiškumu, kuris 
privedė prie naujos sąmonės, 
jog savo veikla mes tik dalyvau
jame dieviškoje veikloje, ir tai 
yra Jo malonės dovana. Geram 
žmogui visad yra pagunda ma
nyti, jog jo veikla nepamaino
mai svarbi - “kad negalvočiau, 
jog be manęs kai kurių darbų 
nebus kam dirbti...”

Išleistas iš kalėjimo, kun. 
Zdebskis tapo dar veiklesnis. 
Būdamas mažos, rodos, visai 
nereikšmingos kaimo parapijos 
(Šlavantų) klebonas, jis toliau 
tęsė kovą už katalikų tikėjimo 
atgaivinimą Lietuvoje. 1978 m. 
prisidėjo prie Tikinčiųjų tei
sėms ginti komiteto įsteigimo. 
Keliavo šimtus ir tūkstančius ki
lometrų sakramentais aprūpin
damas sovietų armijoje tarnau
jančius jaunuolius, Sibiro trem
tinius, nuošaliuose užkampiuo
se gyvenančius senelius bei li
gonius. Jis mokė ir ruošė ne
mažą jaunų kunigų skaičių, kaip 
aktyviai priešintis religiniam 
persekiojimui. Jis pats, iki pat 
KGBistų surežisuotos mirties, 
išgyveno nuolatinį persekioji
mą. Nėra abejonės, kad kun. 
Juozas Zdebskis yra vienas di
džiųjų mūsų tautos žmonių, ku
rį verta geriau pažinti ir kurio 
žodžiai mums, lietuviams, itin 
reikšmingi.

Taigi šią knygą galima skai
tyti iš daugelio perspektyvų ir 
vis rasti ką naujo ir įdomaus. Ji 
dvelkia naujumu net dešimtį 
metų po autoriaus mirties ir, 
reikia manyti, ją įkvėpusi dvasia 
greitai neišblės.

Žymiojo Lietuvos filosofo prof. STASIO ŠALKAUSKIO pagerbtuvėse 
1997 m. gegužės 16 d. dalyvavę Šiauliuose: Pedagoginio instituto 
rektorius prof. ALOYZAS GUDAVIČIUS, St. Šalkauskio vardo premiją 
gavęs arkiv. SIGITAS TAMKEVIČIUS, architektė APOLONIJA 
NISTELIENĖ, sovietmečiu prižiūrėjusi prof. Stasio Šalkauskio kapą

Nuotr. A. Ostašenkovo

Vengiama tautinio auklėjimo
(Atkelta iš 6-to psl.)

jone, Rainius, Klepočius, Medi
ninkus, televizijos bokštą ir ki
tas Lietuvai šventas vietas. Visa 
tai reikėtų kruopščiai patikrinti.

5. A. Maceina pažymi, kad 
tautinis auklėjimas turėtų būti 
vykdomas kartu su tarptautiniu. 
Tarptautinis auklėjimas - tai ne 
proletarinis internacionalizmas, 
kurį taip atkakliai bruko sovie
tinė mokykla. Tai pagarbos, to
lerancijos kitų tautų žmonėms 
ugdymas. Nesvarbu, kokie žmo
nės: rusai, lenkai, žydai, vokie
čiai ar kitokios tautybės. Tarp
tautinis auklėjimas skatina ver
tinti kiekvieną žmogų pagal jo 
darbus, o ne pagal tautybę. Ne
svarbu - ponas ar proletaras. 
Toks auklėjimas remiasi seno
mis lietuvių liaudies tradicijo
mis, kai kitataučiai buvo verti
nami pagal darbą. Paprastų 
žmonių kalboje galima būdavo 
išgirsti tokius žodžius: rusai - 
geri mūrininkai, dročiai, vokie
čiai - geri meistrai, rimoriai, žy
dai - prekybininkai, lenkai - 
muzikantai ir t.t. Darbas lemia 
tautiečio vertę.

6. Tautinis auklėjimas turė
tų būti vykdomas sistemingai 
kiekvienoje mokykloje nuo pir
mos iki paskutinės klasės. Tikri
nant ir reikia žiūrėti, ar šis dar
bas dirbamas nuosekliai, siste
mingai, ar tik probėgšmiais, at
sitiktinai.

7. Tikrinant tautinio auklė
jimo rezultatus, gali būti naudo
jami įvairūs metodai, ne vien tik 
anketinė apklausa, tačiau be jos 
irgi negalima išsiversti. Kėdai
nių rajono mokykloms pateikta 
anketa turi trūkumų, todėl buvo 
kritikuota. Tačiau ją galima bu
vo pataisyti pagal rajono ins
pekcijos reikalavimus ir išvengti 
konflikto. Nors, kaip matome iš 
čia pateiktos medžiagos, vien 
anketa negalima išspręsti svar
biausių problemų, t.y. nuodug
niai patikrinti mokyklos darbą 
tautinio auklėjimo požiūriu, ta
čiau tokie klausimai - “Kada

Vienuolikos 
sukilėlių kapas

Aukuras. Kryžius. 
Meldžiasi gėlės.
Plasta kasnakt 
Lyg žvakelės, lyg vėlės.

Jų neužpūsti - 
Apstojusios girios 
Kelia dalgiakirvius 
Vyras prie vyro, 
Tvarsto žaizdas 
Ir į nebūtį žvelgia.

Tyli vėjarodė, 
Švysčioja dalgis 
Prie Labanoro
Ir prie Kaltanėnų.

Gulas į bendrąjį 
Kapą ir vėlei----

Girių varpai 
Graudų Rekviem gaudžia

Girioj dievai
Varto praeitį skaudžią.

Danutė Vaskelaitė,
Vilnius, 1988.XII.6 

giedamas Lietuvos himnas? Ko
kius žinai Lietuvos partizanus? 
Kada atkurta Lietuvos nepri
klausomybė? Ką žinai apie Bal
tijos kelią?” ir kiti, kurie buvo 
minėtoje anketoje, labai svar
būs ir į juos mokiniai turėtų at
sakyti.

8. Nederėtų pamiršti mo
kyklos bibliotekos, nes mokinių 
užklasinis skaitymas turi įtakos 
jų tautinės sąmonės formavi
muisi.

Šiandien kai kurių mokyklų 
bibliotekose dar tebėra sovietų 
laikais išleista grožinė literatū
ra, skirta komunistinės mokinių 
pasaulėžiūros formavimui. To
kios knygos trukdo mokinių 
tautiniam auklėjimui.

Reikia manyti, kad minėtu 
būdu tautinio auklėjimo kont
rolė būtų kvalifikuota, bet kažin 
ar ji patenkintų švietimo sky
riaus vedėją, kai kurių mokyklų 
vadovus bei mokytojus. Juk visi 
bijo kontrolės, nes, matyt, tau
tinis auklėjimas vykdomas ne
pakankamai, o kai kur gal ir vi
sai nevykdomas.

Ministerio ir redakcijų 
požiūris

Švietimo ir mokslo minis- 
teris Z. Zinkevičius deda daug 
pastangų, siekdamas atgaivinti 
tautinę mokyklą ir tautinį auk
lėjimą, bet jam trukdo buvę 
komjaunuoliai ir komunistai. Jis 
puolamas neva už įstrigusią mo
kyklų reformą, piktinamasi jo 
keliama nuostata, kad Lietuvos 
mokykla turi būti tautinė ir joje 
turi vykti tautinis auklėjimas. 
Labiausiai niršta seimo LDDP 
ir socialdemokratai.

Mokytojams skirtas savait
raštis “Dialogas” piktinasi ne
kvalifikuotu tautinio auklėjimo 
tikrinimu Kėdainių rajono vidu
rinėse mokyklose, su įniršiu 
puola tikrintojus, tačiau nerašo, 
kaip reikia tikrinti kvalifikuotai. 
Šio laikraščio pozicija labai ne
aiški, vengiama spausdinti 
straipsnius tautinio-patriotinio 
auklėjimo tematika.

Minėtame laikraštyje “Res
publika” išspausdintas straips
nis “Tautinis auklėjimas per 
prievartą”, kurio formuluotėje 
jau reiškiamas neigiamas požiū
ris į tautinį auklėjimą ir jo kont
rolę. Tam skirtas ir visas 
straipsnis. Tik “Lietuvos aidas” 
išdrįso išspausdinti B. Anušaus- 
kienės straipsnelį, kuriame gi
riamas kr. demokratų vykdytas 
tautinio auklėjimo tikrinimas 
Kėdainių rajono mokyklose, 
piktinamasi “Dialogo” pozicija 
bei Z. Zinkevičiaus puolimu.

Kėdainių rajono švietimo 
skyriaus vedėjas be reikalo išsi
gando ir neįsileido tikrintojų į 
mokyklas: juk munduro garbė 
nebūtų nukentėjusi, nes tokia 
arba panaši padėtis ir kitų ra
jonų mokyklose.

Atsiųsta paminėti
METRAŠČIAI IR KUNI

GAIKŠČIU LAIŠKAI, senoji Lietu
vos literatūra, 4-toji knyga. Išleido 
Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, Vilnius, 1996 m. Knygos 
apimtis - 392 psl. ir kieti viršeliai. 
Redagavo D. Linčiuvienė, dail. A. 
Žvilius, spausdino AB “Vilspa”. Ti
ražas ir kaina nepažymėti. Tarp ki
tų istorijos tyrinėtojų išspausdintas 
ir torontietės dr. Rasos Mažeikai
tės straipsnis “Tekstas ir potekstė 
Gedimino laiškuose Vokietijos 
miestams bei vienuoliams.”

SI KULTMĖJE VEIKLOJE
Vilniaus Antakalnio kapinėse 

jau perlaidoti iš Kalifornijos at
skraidinti prof. dr. Edmundo Ari
manto Arbo palaikai. Jis yra sū
nus Santa Monikoje gyvenančių 
architekto Edmundo Arbo ir ra
šytojos Elenos Nakaitės-Arbienės 
(Alės Rūtos) sūnus, gimęs 1950 
m., studijavęs neurobiologiją, Tus- 
cano universitete vadovavęs tyri
mų laboratorijai. Velionis tragiš
kai žuvo 1995 m. birželio 18 d. 
Meksikos jūros prieplaukoje, lai
vo stiebui užkliudžius aukštos 
įtampos elektros laidą. Gedulines 
Mišias atnašavo ir perlaidojimo 
apeigas atliko kun. Kastytis Ma
tulionis, SJ.

Australijos Sidnio lietuvius 
Bottlando modernaus meno ga
lerijoj surengton parodon pakvie
tė keramikė Jolanta Garolytė-Ja- 
navičienė ir tapytojas Jurgis Jana
vičius. Šiai parodai, įvykusiai 
kovo 9 - balandžio 5 d.d. ji buvo 
pasirinkusi piešinius, jis - moder
nios tapybos darbus. Paroda vei
kė savaitgalio dienomis.

Fotomenininkas Algimantas 
Kezys, sugrįžęs iš parodų Lietu
voje, sausio 18 d. išeivijos lietu
vius nustebino bendra paroda su 
vilniečiu Zinu Kazėnu, įvykusia 
Lemonte, Pasaulio lietuvių centro 
dailės muziejuje. Z. Kazėnas, sve
čias iš Vilniaus, taipgi yra kvalifi
kuotas fotografas, kuriam betgi 
nesvetima ir tapyba. A. Keziui at
stovavo Lietuvoje jau rodyta ant
roji miestovaizdžių “Cityscapes” 
nuotraukų dalis. Z. Kazėnas savo 
parodai šįkart pasirinko ne nuo
traukas, o tapybos miniatiūrų cik
lą “Drugeliai ir kiti skraidantys 
objektai”.

Dail. Romas Viesulas (1918- 
1986), žymusis išeivijos grafikas, 
Vokietijos Freiburgo taikomosios 
dailės mokyklos ir Paryžiaus 
aukštosios dailės mokyklos auklė
tinis, savo žemiškuosius žingsnius 
pradėjo Latvijos Gerdainiuose, o 
juos užbaigė staigia mirtimi Ro
moje. Ten jis, Filadelfijos Temple 
universiteto Tyier meno mokyk
los profesorius, buvo atsiųstas va
dovauti Romos skyriui. Velionies 
palaikai tik šio pavasario gegužės 
pradžioje iš Romos Porta Primos 
kapinių buvo perlaidoti Vilniuje, 
Antakalnio kapinėse. Šia proga 
buvo surengta apžvalginė dail. R. 
Viesulo kūrinių paroda valstybi
nėje Lietuvos galerijoje Vilniuje. 
Velionies palaikus atlydėjo žmo
na ir vaikai. Palaikai buvo pa
šarvoti Šv. Jonų šventovės zakris
tijoje. Po gedulinių Mišių Ogins
kių koplyčioje jie perlaidoti An
takalnio kapinėse.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis, Kaunan j savo namelį atvykęs 
jau septintą kartą, birželio mė
nesį, susietą su amžiaus devynias
dešimtmečiu, paskyrė kelionėms 
po Lietuvą su gimtuoju poezijos 
žodžiu. Jis vis dar yra labai po
puliarus poezijos vakaruose, daž
nai klausiamas, ar nežada Lietu
voje pasilikti visam laikui? Kali
fornija jam reikalinga žiemos mė
nesiams, kurių šalčio Lietuvoje 
negalėtų pakelti prie jos šilumos 
įpratusi sveikata. Ten jo laukia ir 
automobilis, nes Lietuvoje juo 
neišdrįstų važinėti. Čia jį vežioja 
kiti.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
gyvenimą ir poeziją, B. Brazdžio
nis “Lietuvos aido” atstovui Vi- 
tuoliui Joneliūnui pasakojo: “Bū
na ir taip, kad tikiesi, jog bus ge
riau, o atvažiavęs matai, kad yra 
blogiau. Man Lietuva - ne vagys, 
ne mafija, o geri žmonės. Lietu
voje auga daug gražaus jaunimo. 
Esu įsitikinęs, kad jie bus labai 
geri žmonės. Kiekviename laiko
tarpyje yra įvairių judėjimų. ‘Ke
turi vėjai’ anąkart nebuvo tokie 
baisūs, kaip yra dabar, bet jie 
buvo daug stipresni negu tai, ką 
poetai rašo šiuo metu. Dabar yra 
labai daug silpnų poetų. Tokie, 
kai nieko negali padaryti, ima ir 
pavartoja žodį, parašo, kad ‘ap- 
sišlapinę angelai skrajoja’. Visų 
pirma angelai yra dvasios, nei jie 
šlapinasi, nei jie sausinasi. Kitas 
poetas vėl ima ir parašo, kad kaž
kas kažką ten darė ‘ant apšiktų al
torių’. Kokia čia poezija? Matyt, 
jie skaitytoją tik tuo ir nori pa
traukti. Tą patį pasakyčiau ir apie 
erotiką beletristikoje. Erotika - 
tai tik vienas dalykas, ji gali būti, 
ir būti gera. Tačiau beletristika 
tiesiog vaizduoja tam tikrą išsigi
mimą. Nemanau, kad yra tokio 
jaunimo, koks ten vaizduojamas. 
Aš net stebiuosi, kad tokią litera
tūrą spausdina net rimtas žurna
las ‘Metai’...”

Romas Kalanta dvidešimt 
penktųjų žūties metinių proga 
buvo apdovanotas jauno kompo
zitoriaus Vidmanto Bartulio mu
zikiniu paminklu “Auka laisvei”. 
Šią jo kompoziciją gegužės 14 d. 
Kauno muzikinio teatro sodelyje 
atliko rock and roll grupė “Re
belheart” ir Kauno muzikinio 
teatro orkestras, diriguojamas 
Juliaus Vilnonio. Pasak V. Bartu
lio, buvo tikimasi, kad pasiklausy
ti jo kūrinio sodelin susirinks 
1972 m. Kauno hipiai, dabar jau 
kiek senstelėję, jų vaikai, o gal ir 
vaikaičiai. Kažin ar tokias idėjas 
verta laikyti muzikiniu laisvės au
kos paminklu R. Kalantai.

Lietuvos totoriai, minėdami 
savo įsikūrimo Didžiojoje Lietu
vos kunigaikštystėje šešių šimtų 
metų sukaktį, jau pradeda šios 
šventės programą. Pradžiai buvo 
pasirinktas Trakų krašto totorių 
ansamblio koncertas Grigiškių 
kultūros rūmuose. Šį ansamblį 
įsteigė prieš metus Lietuvos to
torių bendruomenės Vilniaus 
krašto Trakų rajono skyrių su
organizavęs pirm. Alikas Mele- 
chas. Per trumpą laiką ansamblio 
nariai išmoko gimtosios kalbos, 
dainų, totorių liaudies šokių. Jie 
dabar pasiruoš didesnio masto 
renginiams.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
klube Vilniuje buvo paskelbti ir 
pagerbti šiemetinio “Varpų” al
manacho literatūrinės premijos 
laureatai: Aidas Marčėnas - už 
poeziją, Marcelijus Martinaitis - 
už eseistiką ir Vladas Vyšniūnas - 
už prozą. Naujieji laureatai buvo 
apdovanoti Lietuvos-Vokietijos 
akcinės bendrovės “Baltikes vai
ras” gerais dviračiais, Šiaulių ak
cinės įmonės “Elnias” pasiutais 
batais, seniausio Lietuvoje saldai
nių fabriko “Rūta” geriausiais ga
miniais. 1997 m. laureatai skaitė 
savo kūrinius. V. Vyšniūnas pri
siminė, kad kelią literatūron yra 
pradėjęs partizanų būrio bunke
riuose. Poetas M. Martinaitis, 
premiją laimėjęs už eseistiką, 
juokavo, kad iš poezijos išėjo pės
čias, o dabar jon grįš dviračiu. 
Almanacho “Varpai” literatūrinė 
premija yra įsteigta 1995 m. Ją 
anksčiau jau yra laimėję - Sigitas 
Geda, Vytautas Martinkus, Jo
nas Avyžius, Alvydas Šlepikas ir 
Valentinas Sventickas.

Sol. Virgilijus Noreika, šiuo 
metu geriausias mūsų tenoras, 
specialiu koncertu Lietuvos ope
ros ir baleto teatre Vilniuje bir
želio 19 d. paminėjo operinio dai
navimo keturiasdešimtmetį. Ope
roje jis yra debiutavęs 1957 m. ge
gužės 24 d. Lenskio vaidmeniu P. 
Čaikovskio “Eugenijuje Onegi
ne”. Tai buvo Lietuvos tuometi
nės konservatorijos studentų 
spektaklis. Sukaktuvinį keturias
dešimtmečio koncertą Lietuvos 
muzikos akademijos prof. V. No
reika surengė su trimis dabarti
niais savo studentais baritonais - 
Laimonu Pautienių, Dainiumi 
Puišiu ir Mindaugu Žemaičiu. 
Koncertą V. Noreika pradėjo 
Lenskio arija iš jam debiutinės P. 
Čaikovskio operos, prie jos pridė
damas ir Almavivo ariją iš Lie
tuvos konservatorijos diplominiu 
spektakliu pasirinkto G. Rossinio 
“Sevilijos kirpėjo”.

Koncerte skambėjo ne tik 
aruos, bet ir estradinės dainos. 
Mat žurnalas “Jaunimo gretos” 
V. Noreiką jaunystėje net trejus 
metus iš eilės yra išrinkęs ir ge
riausiu estradinių dainų atlikėju. 
Lietuvos operos bičiulių draugija 
buvusiam Kipro Petrausko moki
niui įteikė įsteigtą “Kipro” statu
lėlę, kuri paskiriama už didelius 
nuopelnus Lietuvos operos teat
rui. Jos pirmoji laureatė - Lietu
vos operos primadona Irena Mil
kevičiūtė, sopranas. Lietuvos vy
riausybė sukakties proga V. No
reikai paskyrė ir vienkartinę 
20.000 litų premiją. Birželio 25 d. 
vakarą Žemutinėje Vilniaus pilyje 
buvo numatytas ir dar vienas kū
rybinis V. Noreikos vakaras su 
aktoriumi Laimonu Noreika, pa
sižymėjusiu dailiojo žodžio puo
selėtoju. Į savo sukaktuvinius ren
ginius Vilniuje V. Noreika sugrį
žo iš Suomijos, kur dėstė daina
vimą specialiuose kursuose susi
rinkusiems operos dainininkams. 
Jis taipgi yra pakviestas dirbti at
vykstančiu profesoriumi ir Talino 
muzikos akademijoje. Spaudos 
atstovams V. Noreika juokauda
mas aiškino, kad jo balsas dar lai
kosi - “nebyra, nedreba ir ne
treška”. V* ^st‘
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PRISIKĖLIMO

PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6II IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
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 
v.r, Iki 3-30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 y,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.lnd..... 3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 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%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.10%
2 metų......................5.90%
3 metų......................6.40%
4 metų......................6.75%
5 metų......................6.95%
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.

$50,000 ir mortgičius iki 75%Duodame asmenines paskolas iki 
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 kOftclė_____
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

q\/| ELECTRICAL D V L ENGINEERING
Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS (RENGIMUS

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

L EDA S REFIUGERA T1OA 
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)

■■IMMBBMMHBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL l_l=F»XKGE 

111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DR/WDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED CHOLKAN -------------------------------------------------------------

- 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto 

nuosavybę visais 
reikalais prašau 

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

TOMAS PŪKŠTYS, tarptautinio pripažinimo susilaukęs, pagarsėjęs 
sportininkas, yra baigęs Stagg gimnaziją Čikagoje. Nuotraukoje - jo 
paveikslas šios gimnazijos garbės lentoje Nuotr, Edv. Šulaičio

.S PORTA S
Pirmenybės be 
“žvaigždžių”

Europos vyrų krepšinio pirme
nybes televizijoje rodė tik “Euro- 
sport” kanalas, ir tai tik daugiausia 
Vokietijos žadžiamas rungtynes. 
Mažesnė tiražu leidžiama spauda 
skaitytojus supažindindavo tik su 
“sausom” pasekmėm arba trumpo
je santraukoje, nušviesdama Vokie
tijos rungtynes. Didesnė spauda tu
rėjo savo atstovus Ispanijoje ir per
duodavo pilnesnį pirmenybių vaizdą.

Žiniasklaida vieningai pripaži
no, kad šios pirmenybės buvo be 
“žvaigždžių”, nes, pvz. nesimatė 
“Portland Trail Blazers” vidurio 
puolėjo lietuvio Arvydo Sabonio, jo 
NBA draugo Šarūno Marčiulionio. 
Tik Jugoslavija “in corpore”, nors 
be V. Divaco. Tad nenuostabu, kad 
žiūrovai teiravosi - kas tas Josip 
Sesar, kokiame klube žaidžia Min
daugas Timinskas? Toliau apie lie
tuvius vokiečių spauda taip rašė: 
“Lietuvos žvaigždės, anksčiau bu
vusios įjungtos į Sov. Sąjungos rink
tinę, išsilaisvinusios pademonstravo 
aukštą klasę. Dabar tos žvaigždės 
gali ramiai pasitraukti”. Plačios pir
menybių apžvalgos pabaigoje miun-

cheniškis dienraštis rašė: ... kroatų 
rinktinėje ateities “žvaigžde” laiko
mas Josip Sesar, o lietuvių - Min
daugas Timinskas, tariamai geriau
sias iš visų 12 jaunuolių, žaidžiančių 
krepšinį JAV kolegijose.”

Nusiskundė spauda ir mažu 
žiūrovų susidomėjimu, nes labai 
dažnai 12,500 žiūrovų talpinančio
je salėje buvo matomi tik 300 krep
šinio aistruolių. Gal kenkė žemas 
pirmenybių lygis, nes liepos mėn. 5 
d. miuncheniškis dienraštis rašė, 
kad nesimatė NBA žaidėjų - jugo
slavo V. Divaco, prieš dvejus me
tus Graikijos sostinėje žaidžiusių 
T. Kukočo, D. Radja (Kroatija), 
lietuvių A. Sabonio ir Š. Marčiu
lionio. K. B.

Apranga 
krepšininkams

Lietuvos krepšinio federacija 
pasirašė ketvertų metų sutartį su 
JAV sporto aprangos bendrove 
“Nike”. Iki 2001 metų kovo 31 die
nos “Nike” teiks Lietuvos vyrų, mo
terų ir jaunimo (iki 22 metų) rinkti
nėms sportinę avalynę ir aprangą. 
Per metus “Nike” tam tikslui išleis 
po 80 tūkstančių JAV dolerių. V.S.

(Atklelta iš 1-mo psl.) 
siųstas į Kanadą. Čia jis baigė 
pradinį mokslą Montrealyje ir 3 
metus mokėsi Richview Col
legiate Institute Etobicoke. Ka
nadoje nebuvo JAV ambasa
doriaus jau nuo 1996 kovo 31 
dienos, kai po trejų metų tar
nybos senasis ambasadorius 
James Blanchard sugrįžo į pri
vačią teisės praktiką.

ŠAS (NATO) narių suva
žiavime Madride Kanada pri
sidėjo prie daugumos narių, ku
rie palaikė penkių naujų vals
tybių priėmimą į ŠAS. JAV va
dovaujama mažuma norėjo pri
imti tik tris: Lenkiją, Vengriją ir 
Čekiją, o Rumuniją ir Slovėniją 
palikti vėlesniam laikui. Visgi šį 
konfliktą laimėjo JAV. Baltie- 
čių šiuo metu nesiūlė nė viena 
grupė, tikriausiai nenorėdami 
pradėti naujų politinių kivirčų 
su dar netvirtai tarptautinėj 
arenoj stovinčiu Jelcinu. Sąly
gos naujai norintiems įstoti na
riams į ŠAS oficialiai būtų: tu
rėti pastovią rinkos ekonomiją, 
demokratinę valdymo sistemą, 
karines jėgas, pavaldžias civili
nės valdžios struktūrai, ir netu
rėti atvirų ginčų su savo kai
mynais. Bet, atrodo, svarbiausia 
neoficiali sąlyga yra turėti ga
lingą politinį globėją.

Kanados pašto darbuotojų 
unija grasina streiku, jei jų 
reikalavimas pakelti algas 11% 
per sekančius 18 mėnesių nebus 
patenkintas. Unijos derybos su 
pašto vadovybe dar tęsis po lie
pos 14 dienos, bet jau dabar 
89.5% darbuotojų įgaliojo uniją 
paskelbti streiką, jei nesusitars 
iki rugpjūčio vidurio. Unija taip 
pat esanti susirūpinusi dėl ne
saugių darbo sąlygų, etatų maži
nimo ir trumpalaikių darbinin
kų samdymo.

Tris dienas trukęs sunkve
žimių tikrinimas Kanados ke
liuose, “Roadcheck ‘97”, birže
lio 3-5 dienomis apžiūrėjo 7,366 
sunkvežimius ir rado 2,094 iš jų, 
arba 29%, su mechaniškais ar 
saugumo trūkumais; 306 sunk
vežimiai buvo visai netikę toliau 
važiuoti - buvo atimtos jų regis
tracijos lentelės ir jų savininkai 
bus atitinkamai nubausti. 1996 
metais panašus tikrinimas rado 
33% sunkvežimių su trūkumais 
visoje Kanadoje ir 39% Ontario 
provincijoje. Ontario šiemet iš 
3,233 patikrintų sunkvežimių 
1,034, arba 32%, buvo rasti su 
didesniais ar mažesniais trūku
mais. Statistika rodo šiokią to
kią pažangą, tačiau keliai vis 
dar nesaugūs.

Toronto CN Tower, aukš
čiausias pasaulio bokštas, per
ėjo į kitas rankas ir bus už dvie
jų metų perkrikštytas kitu var
du. TrizecHahn bendrovė iš
nuomojo bokštą ir jį supantį 
sklypą 40-čiai metų ir žada per
tvarkyti bokšto bazės vidų iki 
sekančių metų gegužės. Vėliau 
bus aplink tą bazę pastatytas 
300,000 kv. pėdų pastatas, ku
riame bus restoranas, įvairių pra
mogų, muzikos ir sporto įren
gimai bei krautuvės. Pats bokš
tas bus žymiai intensyviau garsi
namas visame pasaulyje, kad 
pritrauktų daugiau lankytojų.G.K.

Vokiečiai neatspėjo
Turbūt nėra sporto mėgėjų, 

kurie nežinotų, kad Lietuvos mote
rų krepšinio penketukas iškovojo 
meisterio vardą Europos pirmeny
bėse, įveikdamas baigmėje Slova
kiją 72:62. Po pirmenybių Vokieti
jos laikraščiai dar gvildeno skaudų 
Vokietijos pralaimėjimą prieš Lie
tuvą 77:78 (70:70, 33:34), pavadin
dami Lietuvos-Vokietijos rungty
nes “krimi” (taip vokiečiai vadina 
kriminalinius filmus), nes vokietėm 
pergalė išspruko paskutinėmis žai
dimo minutėmis Dambrauska
itės metimu. Lietuva pirmenybėse 
buvo “Pelenė”, nes vokiška žinia- 
sklaida pirmaujančiom laikė Ukrai
ną, Rusiją, Italiją ir tylomis - Vo
kietiją.

Parduotas lietuvis
Žymusis futbolininkas Valdas 

Ivanauskas, žaidęs Hamburgo klu
be, Vokietijoje, 1996/97 m. sezono 
laikotarpiu gana silpnai pasirodė. 
Naujas treneris nutarė jį “parduoti” 
kitam klubui, nes ir paskutinėse 
Europos taurės rungtynėse (gal 
sprendžiamose?) prieš Islandijos 
klubą Valdas buvo “blankus”. Tele
vizija parodė rungtynių ištraukas, 
daug kartų nufilmuodamas “Li- 
tauerį”, o komentatorius pareiškė, 
kad greičiausiai tai paskutinės lie
tuvio rungtynės Hamburgo klube.

Hamburgo futbolo klubas 
“pardavė” Valdą Ivanauskaą už 
800 000 markių Volfsburgo vie
nuolikei. Prieš keletą metų Ham
burgas iš Austrijos klubo lietuvį 
“nupirko” už 1 milj. markių. Dėl 
blogo žaidimo lietuvio “kaina” ge
rokai krito. K.B.

Valdas Ivanauskas, žymusis 
futbolininkas, su žmona Beatriče

Nepatiko miestas
Valdas Ivanauskas pasirašė su

tartį su įkopusia į aukštąją Vokieti
jos futbolo lygą Volsfburgo vienuo
like. Tačiau žmonai nepatikęs 
miestas, tad Valdas atsisakęs žaisti 
Volfsburgo klube, sulaužydamas 
sutartį. Vokietijos spauda rašė, kad 
tokį neapgalvotą žmonos žingsnį jis 
turės brangiai apmokėti. Volfsbur
go meras (tame mieste yra didžiau
sia Vokietijoje “volksvagenų” įmo
nė) kvietęs žmoną apžiūrėti miestą, 
nes Volksburgas yra naujoviškas, 
daug žalumynų. Valdas, ypač žmo
na, nori grįžti į Vienos “Austria” 
vienuolikę, kurioje jis yra jau žaidęs.

Kaizerlautern futbolo klubas 
nori “nupirkti” lietuvį Edgarą Jan
kauską, tačiau Maskva prašo labai 
aukštos kainos. K. B.

Garsiausių lietuvių beisbolinin- 
kų sąraše minėtini, turbūt patys gar
siausi, Jonas Jonaitis (Unitas) iš Bal- 
timorės ir Čikagos Diek Butkus. A.S.

Skautų veikla
• Liepos 26-27 d.d. “Romuvo

je” rengiama paskutinė talka prieš 
stovyklą. Galintieji patalkinti pra
šomi paskambinti j.s. R. Sriubiškiui 
905 607-5434, arba važiuoti tiesiai į 
“Romuvą”.

• “Šatrijos” skaučių tunto 
tuntininkę j.ps. D. Biskienę, sulau
kusią būsimo vilkiuko, Toronto 
skautija sveikina ir linki geros svei
katos. F.M.

'Quee/n cS^a/u^l ALGIS
MEDELIS

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

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

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

Skambinkite arba asmeniškai susitikite su manimi 
trečiadieniais tarp 11 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!

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

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

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

(US dol. Sav. Acc.).

(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%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

.MasterCard} ^PLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydi ibi $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

S

U

^ISIilDKlEjiniūISI
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

SAMOCrUA’ Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

SuHok
GROUP

PAŽADU JUMS
24 valandų

tarnybines paslaugas, 
greitą dėmesį, 
sąžiningumą, 

išsamią informaciją.
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

ANTANAS 
GENYS

Į Lietuvą su Nordland Express
i .

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

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

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

416 222-4021
Hamilton Alfredas Zorkus 

905 522-9966
London Jonas ir Marytė Narusevičiai 

1055 Guildwood Blvd. 
519 657-1751

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



Tyla dėl slaugos namų
VYTAS KULNYS

Toronto lietuvių slaugos 
namų komiteto išplatintame 
pranešime, išleistame 1997 m. 
kovo 19 d., teigiama: “Labdaros 
fondas gavo 2,4 mil. dol. para
mą ilgalaikės priežiūros centrą 
pastatyti ant Dorval gatvės”. 
Tai neatitinka tikrovės. Ši para
ma, skirta lietuvių slaugos namų 
statybai, gali būti taikoma bet 
kurioje Ontario sveikatos mi
nisterijai priimtinoje vietovėje 
metropolinio Toronto ribose, 
ne tik Dorval gatvėje. Norintieji 
tuo įsitikinti gali kreiptis į On
tario sveikatos ministerijos at
stovę Catharine Steele, tel. 416 
327-4300.

Sveikatos ministerija siūlo 
slaugos namų lovų skaičių padi
dinti nuo 60 iki 100. Tai sukeltų 
dar daugiau problemų vykdant 
slaugos namų statybą Toronto 
Lietuvių Namų automobilių 
aikštelėje. Taipogi valdžios at
stovams iš anksto reikia įrodyti, 
kad užteks surinktų pinigų šiai 
statybai ir tik tuomet bus duo
dama pažadėta 2,4 mil. dolerių 
pašalpa. Šiuo metu tai dar nėra 
atlikta, ir minėta 2,4 mil. dole
rių suma dar nėra LN žinioje.

Slaugos namų statybos ko
mitetas praeityje buvo pakvietęs 
patarėjais kelis žinomus profe
sionalus statybininkus. Visi be 
išimčių nepritarė slaugos namų 
statybai numatytoje Dorval gat
vės vietoje. Šios statybos prob
lemos ir sunkumai buvo nu
šviesti “TŽ” 1997 m. kovo 11d. 
nr. Jų nuomone, statant slaugos 
namus ant požeminio traukinio 
tunelių, statybos kaina būtų per 
10 milijonų dolerių, bet jokiu 
būdu ne anksčiau skelbta 4-5 
mil. dolerių suma. Numatytoje 
vietoje, Dorval gatvėje, patalpų

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)

įrengimas vienam asmeniui gali 
kainuoti per 10.000 dol., o sta
tant tinkamesnėse vietose vidu
tinė patalpos kaina vienam as
meniui būtų 70,000 dol.

Šie duomenys buvo pateikti 
Toronto LN valdybai ir slaugos 
namų komitetui. Todėl sveika
tos ministerijos atstovai siūlė 
parinkti tinkamesnę vietą. LN 
valdyba ir slaugos namų komi
tetas kažkodėl užsispyrę laikosi 
seno sprendimo - statyti slau
gos namus ant požeminio trau
kinio tunelių.

Profesionalūs žinovai-staty- 
bininkai, jau dabar pasitraukę iš 
slaugos namų komiteto, savo lė
šomis sąlyginai buvo užpirkę 
tinkamą sklypą šalia planuoja
mos Prisikėlimo parapijos skly
po. Tačiau LN valdyba atsisakė 
toliau tęsti diskusijas dėl galimo 
jo pirkimo, nors ir šiandien 
įmanoma atnaujinti derybas su 
šio sklypo savininkais. (Šių as
menų pavardės žinomos straips
nio autoriui).

Toronto LN valdybos kovo 
14 d. skelbime, iškabintame Pri
sikėlimo parapijos patalpose, 
Lietuvių Namuose ir Lietuvos 
kankinių šventovės salėje, sako
ma: “Valdyba apgailestauja, 
kad minėtas straipsnis buvo pa
skelbtas ‘TŽ’ kaip patikimas in
formacinis dokumentas, o išėjo 
kaip fantastiškas kliedėjimas. 
Valdyba tikisi, kad spaudos 
darbuotojai ateityje patikrins 
šitokių pamokančių nuomonių 
vertę ir atatinkamai pasielgs”. 
Spaudoje gvildenama slaugos 
namų tema, keliamos naujos 
mintys, pateikiami nauji pa
siūlymai aštuonerius metus tru
kusio bergždžio planavimo už
baigimui. LN valdyba tai vadina 
“fantastiškais kliedėjimais” ir 
reikalauja cenzūruoti demokra
tinėje spaudoje jiems nepatin
kamus ar nepalankius straips
nius. Tokia LN valdybos laiky
sena neišsprendžia nei slaugos 
namų statybos problemų, nei 
stabdo LN silpnėjimo eigą. Argi 
LN valdyba ir dabar dar nemato 
savo klaidų, nemato į kokią ak
lavietę Toronto Lietuvių Namai 
yra patekę?

LN nariai, jiems prijaučian
tieji asmenys ir lietuviškoji vi
suomenė turi skubiai susirūpinti 
mūsų, deja, mažėjančios bend
ruomenės ateitimi ir gelbėti 
silpnėjančius Toronto Lietuvių 
Namus.

Dalis Kalgario lietuvių sukaktuvinėje 40 metų veiklos gegužinėje 1997 m. birželio 15 d. p.p. Vyšniauskų 
sodyboje Nuotr. K. Dubausko

Lietuvos pilietybės klausimu
Lietuvos respublikos ambasados kreipimasis

GERBIAMI TAUTIEČIAI,
Nuo LR ambasados Otavoje 

darbo pradžios buvo sutvarkyti 
dokumentai ir išduoti Lietuvos 
Respublikos piliečių pasai 150 
Kanados lietuvių. Daugeliu atve
ju ši procedūra vyko gana opera
tyviai ir sklandžiai. Deja, kai ku
rių mūsų tautiečių nepasitenkini
mas, nežinojimas o kartais net 
įžeidinėjimai ambasados darbuo
tojų atžvilgiu verčia mus kreiptis į 
Jus, mieli lietuviai, šiuo klausimu, 
būtent, dėl nesklandumų, įsigy
jant LR piliečio pasus.

Kiek galėdami stengiamės 
palengvinti šią kartais ilgai už
trunkančią procedūrą. Tačiau la
bai gaila, jog kai kurie asmenys 
nelabai supranta, kad Lietuvos 
Respublikos piliečio pasas nėra 
tik įrankis dalyvauti rinkimuose, 
jo reikšmė yra daug platesnė,

ypač užsienio lietuviams. Yra bu
vę atvejų, kai pasas buvo išduotas 
po rinkimų, o žmogus tikėjosi 
gausiąs jį prieš, todėl atsisakąs 
mokėti ir už patį pasą, ir už kon
sulines paslaugas. Kitiems atrodo, 
kad ambasada už LR piliečių pa
sų dokumentų tvarkymą neturėtų 
reikalauti mokesčio. Dar kiti 
priekaištauja, kad dėl bankų kri
zės Lietuvoje jie ir taip daug pra
rado, todėl nieko daugiau ne
mokės.

Norime paaiškinti, kad visa
me pasaulyje už konsulines pa
slaugas imamas mokestis, kuris 
yra pervedamas į valstybės biud
žetą. To reikalauja Lietuvos įsta
tymai. Taip pat norėtume pabrėž
ti, kad tie piliečiai, kurie Lietuvo
je patys atsiima pasus ir sumoka 
litais už pasą, vis tiek turi sumo
kėti ambasadai už dokumentų

HENRIKAS STASAS Saulės mūšio vietoje Nuotr. H. Paulausko
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Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man. 

t 6**^ fa jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616

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

DE*Z4>|K^' West Realty Inc., realtor® fdZZK1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P1A9

Kelionės į Lietuvą 1997! i
Kainos priklauso nuo oro Unijos 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 JKELBTI! 
KELIONĖ/ Į KITA/ VIETOVE/ ŽIĄ VA/ARĄ 

(kainos Kanados doleriais):

• 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

Taip pat turime naują kelionę laivu (7 naktys) Viduržemio jūroje
(Mediterranean) iš Barcelonos arba Romos, įskaitant skrydį.

SKAMBINTI ROYAL TRAVEL/ & TOUR/ - LIVIA, 
TEL. 416 237-1767

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

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD- Broker |
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

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j 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
♦ jdomūs maršrutai Lietuvoje
♦ Skubūs iškvietimai
♦ Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

♦ Nemokamas bilietų pristatymas j 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!

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

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
REtfVttK 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

tvarkymą.
Stengdamiesi išvengti tokių 

nesusipratimų, mokestį už paso 
dokumentų tvarkymą nuo šiol im
sime iš anksto. Norime priminti 
nuo 1996 metų liepos mėnesio 
ambasadoje patvirtintus konsuli
nius mokesčius: LR piliečio paso 
išdavimas - 30 dolerių, vieno do
kumento legalizavimas - 14 dole
rių, vieno puslapio vertimo tikri
nimas (ne pats vertimas) - 7 dole
riai, vienos kopijos tvirtinimas - 7 
doleriai, parašo tvirtinimas - 7 
doleriai. Nelietuviški dokumentai 
be išimčių turi būti išversti (iki 
šiol stengdavomės be atlyginimo 
išversti dokumentus to pageida
vusiems žmonėms, tačiau šios ge
ranoriškos paslaugos imta įsak
miai reikalauti, ko dėl didelio 
darbo krūvio ambasados darbuo
tojai dažnai neturi laiko atlikti). 
Taip pat imamas mokestis už paš
to paslaugas. Ambasados išlaidas 
telefoniniams pokalbiams su Lie
tuva bei tarpmiestiniams pokal
biams Kanadoje pasų išdavimo 
klausimu padengia ambasada.

Kitas klausimas, kurį norėtu
me paaiškinti, yra kai kurių pasų 
ilgai užtrukęs išdavimo procesas. 
Kuomet visi įstatymo reikalauja
mi dokumentai yra pristatyti, pa
prastai paso išdavimas ilgai neuž
trunka. Deja, dėl įvairių priežas
čių ambasadai pateikiami ne visi 
dokumentai. Kai trūksta kokio 
nors konkretaus dokumento, jis 
yra užprašomas iš archyvų ir dėl 
to paso išdavimas užtrunka labai 
ilgai.

Turime pripažinti, jog šią 
procedūrą kartais vilkina ir kai 
kurių biurokratų Vilniuje neatsa
kingumas. Į tai ne vieną kartą 
esame atkreipę LR Užsienio rei
kalų ministerijos atsakingų parei
gūnų dėmesį. Kartais žmonės aiš
kina, kad jie yra lietuviai ir kokio 
čia įrodymo (t.y. dokumento) dar 
reikia. Mieli tautiečiai, niekas ne
ginčija tautybės, šiuo atveju kal
bama apie Lietuvos Respublikos 
pilietybę patvirtinantį dokumentą 
bei griežtai reglamentuotą jo įsi
gijimo tvarką. To reikalauja įsta
tymas.

Lietuvos Respublikos piliety
bės įstatymas sako, kad Lietuvoje 
neįteisinta dviguba pilietybė. Jei
gu žmogus yra kitos valstybės pi
lietis, jis negali būti Lietuvos Res
publikos piliečiu. Yfa viena svar
bi išlyga - užsienio valstybės pilie
čiai, turėję Lietuvos pilietybę tarp 
1919 ir 1940 metų, ir jų vaikai, 
pagal įstatymą yra laikomi Lietu
vos Respublikos piliečiais ir, pa
teikus reikiamus dokumentus, 
jiems išduodami Lietuvos Res
publikos piliečio pasai. Asme
nims, gimusiems prieš 1919 me
tus ir turintiems kitos valstybės 
pilietybę, reikia pateikti doku
mentą, įrodantį jų turėtą Lietuvos 
pilietybę tarp 1918 ir 1940 metų 
(tinka bet koks legalus dokumen
tas, išduotas Lietuvoje minėtu lai
kotarpiu). O asmenims, gimu
siems po 1940 metų ir turintiems 
kitos valstybės pilietybę, reikia 
pateikti dokumentus, liudijančius 
jų tėvų ar vieno iš tėvų turėtą Lie
tuvos pilietybę tarp 1919 ir 1940 
metų. Nesant tokio dokumento 
(gavus atsakymą iš archyvų, kad 
tokio dokumento nėra išlikę) ir 
asmeniui pasirašius priesaikinį 
pareiškimą, jo pilietybės klausimą 
sprendžia Pilietybės komisija. Vi
sa tai, suprantama, užtrunka gana 
ilgai.

Naudodamiesi proga, dėkoja
me visiems Lietuvos piliečiams, 
gyvenantiems Kanadoje, kuriems 
ambasada tarpininkavo įgyjant 
Lietuvos Respublikos piliečių pa
sus, už supratimą, geranoriškumą 
ir kantrybę bei tuos šiltus mūsų 
darbo įvertinimus, kurių ambasa
dos darbuotojai sulaukė gana 
daug.

Su pagarba,
Jonas Paslauskas,

Lietuvos Respublikos laikinasis 
reikalų patikėtinis Kanadoje 

1997 m. liepos 8 d.

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 gydytojai
Dr. J. E. BIRGIOLAS, d.d.s.

Dr. S. DUBICKAS, d.d.s.

Dr. R. KARKA, d.d.s. M.S. Dip. Orth.
(Orthodontist)

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

Advokatas
VIKTORAS E. RUDINSKAS,

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

2.7 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; j 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.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

mailto:gintast@interlog.com
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TO RO N T O
Anapilio žinios

- Wasagoje Gerojo Ganytojo 
šventovėje šiuo metu kun. Izidorius 
Gedvilą Mišias laiko šiokiadieniais 
9 v.r., o sekmadieniais - 11 v.r.

- Punske mirė a.a. Sigitas Vai
čiulis, Danutės Naudžiūnienės tė
vas, Onutės Ažubalienės brolis.

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

- Mišios liepos 20, sekmadienį, 
9.30 v.r. už a.a. Vladą Penkauską 
(XXV metinės), 11 v.r. už parapiją; 
Wasagoje 11 v.r. už a.a. Antaniną 
Kančaitienę-Marcinkienę, Henriką 
Kančaitį ir Karolį Marcinkų.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, liepos 13, po

pietėje dalyvavo 196 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Kostas Žolpis 
iš Edmontono; Violeta Popendiky- 
tė, Liusė Budrikienė iš Vilniaus; 
Artūras Wilde iš Sudbury; dr. Pet
ras Anusas, generalinis konsulas ir 
Lilija Anusienė iš Niujorko, S. Da
bulskis iš Sault Ste. Marie, Ont. 
Pranešimus padarė ir su svečiais 
supažindino LN valdybos narys P. 
Šturmas.

- LN valdybos posėdis - liepos 
31, ketvirtadienį, 7 v.v.

- LN poilsio stovykla rengiama 
pranciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga” rugpjūčio 9-16 d.d. Informa
cijos ir registracijos reikalais prašo
me skambinti stovyklos komendan
tui Zigmui Revui, tel. 416 251- 
9635, Augustinui Sukauskui, tel. 
416 614-7739 arba Emiliui Bartmi- 
nui, tel. 416 249-0490. Stovyklos 
užbaigimas - rugpjūčio 16, šešta
dienį, 7 v.v. Programą atliks 
“Linksmieji broliai” Algis Ulbinas 
ir Aleksas Kusinskis. Bus loterija, 
šokiai, dainos ir kitos naujenybės.

- Kviečiame “Lokio” svetainės 
lankytojus pasinaudoti pasiūlymų 
bei pageidavimų dėžute. Nauji su
manymai pagyvina veiklą.

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

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$50 - A. Vaišvilienė (savo tėvų 
a.a. Jurgio 44-tųjų ir a.a. Uršulės 
33-čiųjų mirties metinių proga); 
$25 - T. Renkauskienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - K. J. Norkus (sa
vo žmonos a.a. Elenos atmini
mui), Britą su šeima (savo ma
mos a.a. Marijos Kybrancienės 
I mirties metinių proga); $50 - 
A. M. Empakeriai (a.a. Michali- 
nos Dausienės IV mirties meti
nių proga); $25 - T. Renkaus
kienė.

Anapilio keltuvo vąjui au
kojo: $300 - R. Bražukienė; $25 
- T. Renkauskienė.

A. a. Petro Derliūno atmi
nimui, užjausdami žmoną Onu
tę Derliūnienę, “Tėviškės žibu
rių” darbuotojai Anapilio keltu
vo vajui aukojo $55.

A. a. Danutės Rukšienės at
minimui, užjausdami vyrą Stasį, 
dukrą Živilę ir artimuosius, 
Ona ir Bronius Sergaučiai “Tė
viškės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Br. Rūkštelė (Ruksti- 
les), gimęs 1912 m. liepos 10 d. 
Gražiškiuose, Vilkaviškio apskr., 
mirė 1997 m. birželio 2 d. To
ronte. Palaidotas miesto lėšomis.

A. a. Mikalinos Stankevi
čienės vienerių metų mirties 
sukakties atminimui duktė Ire
na Zubienė ir šeima “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $50.

Toronto operos rūmų staty
bos planai artėja prie įgyven
dinimo. Ontario provincija par
duoda Canadian Opera Com
pany (COC) už 17 milijonų do
lerių sklypą prie University ir 
Queen W. gatvių sankryžos, piet
ryčių pusėje. Operos rūmų pla
nai ir statyba kainuotų dar 65 
milijonus, bet jau yra dosnus 
aukotojas, pažadėjęs 20 milijo
nų šio projekto pradžiai. Liku
sius pinigus turės suaukoti ope
ros mėgėjai, nes valdžios pinigų 
tam tikslui nebus paskirta. Va
jaus pradžia numatyta dar šiais 
metais. Pagaliau didžiausias Ka
nados didmiestis galės džiaugtis 
savais operos rūmais. Iki šiol 
COC naudojosi Hummingbird 
(anksčiau vadinama O’Keefe) 
sale, kurios akustika neperge
riausia ir kartais dėl to trūkumo 
nebuvo galima atsikviesti žymes
nių dainininkų į Toronto ope
ros pastatymus. (;.K.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pakrikštyti: Juozas, Jono ir 

Holly Olekų sūnus; Jonathan-Lu- 
kas, Cynthia (Strimaitytės) ir John 
Rego sūnus.

- Parapijos kavinėje sekmadie
niais ir vasarą gaminami lietuviški 
valgiai.

- Liepos 8 d. palaidota a.a. 
Annie Evask (Ona Ivaškienė), 99 
m.; liepos 12 d. palaidotas a.a. An
tanas Bernotaitis, 95 m.

- Kelionė į Midland’o Kana
dos kankinių šventovę, kur yra pa
statytas lietuviškas kryžius Lietuvos 
kankiniams pagerbti, organizuoja
ma Kanados lietuvių katalikų cent
ro, vyks rugpjūčio 3 d. Autobusas 
išvažiuos nuo šios parapijos 12 v.r. 
ir grįš apie 7 v.v. Dienos progra
moj: Rožinis 2.30 v.p.p., Mišios 3 v. 
p.p. Kelionės kaina $18.

- “Kretingos” stovykloj, Wasa- 
goj, stovyklauja 100 vaikų. Stovyk
lai vadovauja vedėja L. Kuliavienė, 
kapelionas kun. E. Putrimas, ko
mendantas S. Bakšys, muzikos va
dovė R. Poskočimienė, talkinami 
didelio būrio kitų vadovų ir admi
nistracijos pareigūnų. Šeimininkės
- V. Duliūnienė, D. Enskaitienė, L 
Paškauskienė, R. Yčienė ir B. Wil
kinson. Rūta Jaglowitz rūpinasi 
maisto supirkimu. Stovykla baigiasi 
liepos 19 d. Antroji stovykla lietu
vių kilmės lietuviškai nekalban
tiems vaikams prasidės liepos 20 d. 
ir baigsis rugpjūčio 2 d.

- Mišios liepos 20, sekmadienį:
8.15 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį;
9.15 v.r. už a.a. Salomėją Pundžiu- 
vienę; 10.15 v.r. už a.a. Pranę ir 
Danielių Siminkevičius, Sukauskų 
šeimos mirusius ir a.a. Salomėją 
Pundžiuvienę; 11.30 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Lietuvių pamaldos Kana
dos kankinių šventovėje Mid- 
lande įvyks rugpjūčio 3, sek
madienį. Rožinis bus kalbamas 
šventovėje 2.30 v.p.p. ir Mišios 
atnašaujamos 3 v.p.p. Po Mišių
- trumpos apeigos prie lietuvių 
kryžiaus. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis. 
Pamaldas rengia ir visus malo
niai kviečia dalyvauti Kanados 
lietuvių katalikų centras. J.A.

Kanados tautos fondui auko
jo: $200 - P. Markuškis; $150 - B. 
Sergautis; $100 - Pr. Basys, L. 
Balsienė, L. Dūda, J. Kliorikaitis, 
B. Laučys, S. Urbantas; $50 - P. 
Krilavičius, J. Rovas, Z. A. Stan
čikai, J. B. Vaidotai, Br. Vaidila; 
$25 - A. G. Zalagėnas, Vyt. Bi- 
gauskas; $20 - E. G. Jasin, J. Kra
sauskas, V. Norvaišienė, VI. Nau
sėda, J. Rugys; $10 - J. Pužas. 
Nuoširdžiai dėkoja visiems auko
tojams KT fondo valdyba. Aukas 
šiam fondui galima siųsti šiuo 
adresu: E. Steponas, 310 Rath- 
burn Rd., Etobicoke, Ont. M9B 
2L8. B.L.

A. a. Kęstutis Grigaitis, 92 
m. amžiaus, buvęs torontietis, 
KLB, PLB ir skautų veikėjas, 
šiuo metu ilgesnį laiką gyvenęs 
Floridoje, mirė liepos 11 d. St. 
Petersburge, Fl. Laidojamas šį 
šeštadienį, liepos 19, 12 vai. Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Po lai
dojimo apeigų - gedulinės Mi
šios Lietuvos kankinių švento
vėje.

Kanados vyriausybės pa
skelbtame diplomatinių pasky
rimų sąraše yra dvi lietuviškos 
pavardės iš 28. Pirmoji - Alek
sandra Bugailiskis, buvusi vals
tybės tarnautoja, paskirta Kana
dos ambasadore Syrijai. Antroji 
- Marius Grinius, paskirtas Ka
nados ambasadoriumi Vietna
mu!. Pastarasis jau daug metų 
darbuojasi Kanados užsienio 
reikalų ministerijoje ir palaiko 
ryšius su savo tautiečiais.

Paieškojimas
Rožytė Mažeikienė, Naujoji 

g-vė 60-10, 4580 Alytus, Lietuva, 
ieško savo brolio, Vaclovo Du- 
binsko, gyvenusio 228 Pacific 
Avė., Toronte. Žinantys ką nors 
apie jį prašomi pranešti aukščiau 
nurodytu adresu.

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).

“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.

Nauja PLB valdyba
Eltos pranešimu, IX-tasis 

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
seimas 1997 m. liepos 5 d. Vil
niuje išrinko naują PLB valdy
bą: iš JAV-bių Vytautą Kaman- 
tą, Mildą Lenkauskienę, Algį 
Rugienių ir Horstą Žibą; iš Ka
nados - Rasą Kurienę, Audrių 
Šileiką, kun. Edį Putrimą; iš 
Ukrainos - Danutę Čiornyj, iš 
Vokietijos - Tomą Bartusevi
čių, iš Rusijos - Vytį Viliūną, iš 
Australijos - Gabrielių Žemkalnį.

Valdybos pirmininku išrink
tas Vytautas Kamantas spaudos 
atstovams pareiškė, kad PLB 
valdybos nariai ketina vėl susi
rinkti Lietuvoje kitų metų vasa
rą, kai Vilniuje vyks Pasaulio 
lietuvių dainų šventė. Į X-tąjį 
seimą numatoma rinktis 2000 
metais. Inf.

Pirmosios lietuviškos kny
gos - Mažvydo “Katekizmo” 
450 metų sukaktis bus paminė
ta, šalia kitų renginių, ir ekume
ninėmis pamaldomis Toronto 
Prisikėlimo šventovėje 1997 m. 
spalio 5, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Pamaldas rengia lietuvių katali
kų ir evangelikų parapijos. Nu
matyta atitinkama religinė pro
grama.

Kun. P. Ažubalio stipendųų 
fondas kasmet skiria stipendiją 
humanitarinius mokslus studi
juojantiems jaunuoliams. Prašy
mus galima siųsti iki spalio 1 d. 
Dr. A. Kazlauskienei, 128 Dunn 
Street, Oakville, Ontario L6J 
3E2.

Generalinis Lietuvos kon
sulas Niujorke dr. Petras Anu
sas su žmona Lilija, lydimi R. 
Sondos, lankėsi Toronte ir Mi- 
ssissaugoje, domėjosi vietinių 
lietuvių veikla bei institucijo
mis. Aplankė jie ir “Tėviškės ži
burius”, kuriuos skaito Niujor
ke. Gėrėjosi Anapilio sodyba, 
jos pastatais, šventove, kapinė
mis. Ta proga papasakojo ir 
Niujorko lietuvių rūpesčius ry
šium su numatomu tenykščio 
pranciškonų vienuolyno užda
rymu, nes gali netekti Kultūros 
židinio, esančio vienuolyno 
komplekse.

Gautas laiškas iš Kiauklių 
parapijos (Kaišiadorių vyskupi
jos) klebono kanauninko J. 
Andrikonio. Jis dėkoja aukoju
siems sovietų kariuomenės su
naikintai šventovei atstatyti, 
ypač iki šiol dosniausiam auko
tojui J. Vaskelai. Pastaruoju 
metu prie aukotojų prisidėjo V. 
E. Krikščiūnai $100 auka, tuo 
padidindami savo įnašą iki 
$300. Viena tautietė paaukojo 
$1000, bet neleido skelbti savo 
pavardės. Aukos minėtam tiks
lui priimamos ir toliau per Lie
tuvos kankinių parapiją (Li
thuanian Martyrs’ Church) Mi- 
ssissaugoje. Minėtos būsimos 
šventovės pamatai jau paruošti, 
bet statybos pradėti negali, nes 
dar daug trūksta lėšų.

“Santarvės”, Mažeikių ra
jono laikraščio 1997 m. sausio 9 
d. laidoje Jonas Stankus, ra
šydamas apie lietuviškos knygos 
sukaktį praneša, kad “sužinoję 
apie Toronte veikiantį Kanados 
lietuvių tautos fondą, užmezgė
me ryšius su jo atstovu Brunonu 
Laučiu. Ir štai gavome prane
šimą, kad iš Kanados mums at
ėjo siunta - net astuonios dėžės 
įvairios literatūros”. Tai buvusi 
maloni ir džiugi dovana knygos 
minėjimo išvakarėse.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams aukojo: $200 - 
E. Juzėnienė; $50 - L. O. Rim
kai, G. B. Trinkos, A. M. Empa
keriai (a.a. Michalinos Dausie
nės IV mirties metinių proga).

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

KAZYS BARONAS, nuolatinis “Tėviškės žiburių” bendradarbis, gyve
nantis Vokietijos Viernheime, su žmona HELGA (kairėje) aplankė to 
miesto didžiausio banko surengtoje dail. JŪRATĖS BATURAITĖS- 
LEMKIENĖS (dešinėje) meno darbų parodą

Paroda banko patalpose
Dail. Jūratės Batūraitės- 

Lemkienės, buvusios torontietės, 
kūrinių parodą surengė didžiau
sias Viernheimo bankas savo pa
talpose. Kviestus svečius pasvei
kino banko direktorius pažymė
damas, kad bankas atlieka ne tik 
savo pareigas, bet taip pat sutei
kia forumą, rodydamas jaunų dai
lininkų darbus.

Suaugusių vakarinių kursų 
vedėjas supažindino su Jūratės 
kūryba ir pasidžaugė, kad menas 
rado kelią ne tik muziejuje ar pa
rodų salėse, bet ir įstaigoje. Ne 
visi lanko parodas, o atvykę į ban
ką, žmonės nepastebimai įtrau
kiami į meno pasaulį ir gal net 
ketvirtį valandos paskiria kūrinių 
apžiūrai. Labai teisingai kursų ve
dėjas pastebėjo, kad dail. Jūratės 
Batūraitės-Lemkienės motyvai re
miasi žmogum ir gamtovaizdžiais. 
Gal tas surišta su jos gyvenimu, 
nes dailininkė gimė Wuerzburg’e, 
su tėvais išvyko į Australiją ir iš 
“kengūrų” žemės persikėlė į Ka
nados Torontą. Vokietis padarė 
labai išsamią paveikslų apžvalgą, 
palygindamas keletą kūrinių su

b
Pačių priskintos arba jau paruoštos pardavimui
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Vilija Valiuškienė, 
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. 416 331-1906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

Algis Zaparackas, Detroito 
lietuvių radijo programos vedė
jas, Bendruomenės bei politinių 
organizacijų veikėjas, liepos 9 d. 
lankėsi “Tėviškės žiburių” re
dakcijoje, papasakojo apie JAV 
lietuvių nuotaikas ir sumany
mus besiruošiant Lietuvos pre
zidento rinkimams. Pokalbyje 
dalyvavo kartu su juo atvykęs jo 
tėvas p. Zaparftckas.

Andrius Gedris, Hamiltone 
gyvenantis jaunesnės kartos lie
tuvių veikėjas, atsiuntė “Tė
viškės žiburiapis” kopiją laiško, 
rašyto KLB krašto valdybos vi
cepirmininkei N. Liačienei, atsi
liepiant į pastarosios paskelbtą 
“TŽ” 26 nr. kreipimąsi į Ka
nados ministerį pirmininką 
Jean Chretien Lietuvos priėmi
mo ŠAS-gon (NATO) reikalu. 
Keturių puslapių laiške A. Ged
ris išsamiai išdėsto savo pažiū
ras ir faktus, kurie neturėtų^būti 
kliūtimis Lietuvai patekti į SAS- 
gą, nurodo kai kuriuos Lietuvos 
pirmumus palygindamas ją su 
kitomis ŠAS-gai norinčiomis 
priklausyti valstybėmis. Laiško au
torius pritaria KLB krašto val
dybos veiklai stengiantis padėti 
Lietuvai, siekiančiai ŠAS (NA
TO) narystės. 

garsaus vokiečių menininko A. 
Diurerio darbais.

Jūratė 1968-73 m. studijavo 
Toronte Ontario meno mokykloje 
ir pedagoginiam institute. Nuo 
1978 m. gyvena lietuvių gimnazi
jos miestelyje, kur vyras mokyto
jauja. Jos parodos buvo rengtos 
Toronte, Bonoje, Heppenheime, 
Frankfurte, Pfungstadte, Vilniuje. 
Jos kūrinių turi įsigiję muziejai 
bei privatūs asmenys JAV-bėse, 
Vokietijoje ir Lietuvoje. Savo 
darbus Jūratė įteikė Lietuvos 
seimo pirm. prof. V. Landsber
giui bei švietimo ministeriui Z. 
Zinkevičiui, iliustravo dr. M. ir V. 
Anyso leidinį. Jūratė banko patal
pose buvo išstačius! 23 paveikslus.

Parodos metu pianinu skam
bino Jūratės sūnus studentas Vy
tautas. Reikia stebėtis Jūratės kū
rybingumu, nes būdama keturių 
vaikų motina dar randa laiko ir 
meniniam pasauliui. Linkime Jū
ratei ir toliau garsinti Lietuvos 
vardą Vokietijoje, nes parodų 
proga spaudoje visada minimas 
gintaro kraštas. K.B.

Mjr. Valdemaras Sarapi- 
nas, Lietuvos gynybos karinis 
atstovas JAV-bėse, paskirtas 
toms pačioms pareigoms ir Ka
nadoje. Jo paskyrimo apeigos 
įvyko Otavoje liepos 11 d. Ka
nados gynybos departamente, 
kurio Protokolo tarnybos vado
vas pik. D. D. Dalziel įteikė jam 
specialius dokumentus, patvirti
nančius jo, kaip karinio atstovo 
Kanadoje, statusą. Po oficialios 
dalies mjr. V. Sarapinas susitiko 
su Kanados gynybos štabo virši
ninko pavaduotoju gen. R. Z. 
Henault, ŠAS-gos (Nato) politi
kos skyriaus direktoriumi A. P. 
Rasiuliu, kitais aukštais parei
gūnais. Ta proga Kanados gyny
bos departamentas surengė iš
kilmingus pietus, kuriuose tarp 
kitų aukštų kariškių dalyvavo ir 
Lietuvos ambasados reikalų pa
tikėtinis J. Paslauskas. Karinis 
atstovas mjr. V. Sarapinas susi
tiko ir su KLB darbuotojais. Jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta lie
ka Vašingtone. LR amb. inf.

GALIME šeimon priimti gyventi 
žmogų, kuriam reikalinga priežiū
ra. Suteiksime atskirą kambarį, 
maistą, aptarnausime, nuvešime 
pas gydytojus ir į šventovę. Kreip
tis tel. 416 233-5996.

ffl MONTREAL
Kun. Kazimieras Ambrasas, 

SJ, paskirtas Aušros Vartų parapi
jos administratorium-klebonu. Bu
vęs klebonas kun. Juozas Aranaus- 
kas, SJ, pasilieka Montrealyje, bet 
nemažai laiko praleis prancūzų jė
zuitų namuose Laurinijoje.

“The Gazette” liepos 5 pirma
me puslapyje įdėjo didelę nuotrau
ką Montrealyje gyvenančio Mamer
to Rolland Mačiuko, kuris, pagal 
laikraštį, priklausęs dvyliktajam lie
tuvių batalionui, naikinusiam žydus 
ir čigonus. Ilgame straipsnyje apra
šo kaimynų atsiliepimus apie jį. 
Keista, kad Mamerto kaltė dar ne
įrodyta, o reklama jau didžiausia. 
Prieš porą metų dviem lietuviam iš
kilmingai buvo įteiktas “Teisiojo 
medalis”, bet ta žinutė buvo iš
spausdinta tik tolimuose dienraščio 
puslapiuose.

A. a. Juozas Piečaitis, 68 m. 
amžiaus, po ilgos ligos mirė liepos 
5 d. Liko žmona, penki sūnūs, kurių 
keturi vedę, sesuo ir brolis su šei
momis, šeši vaikaičiai, daug gimi
nių ir pažįstamų šiame žemyne ir 
Lietuvoje. Liepos 7 d. Aušros Var
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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. H1X1L7

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

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

I f VISKI S ŽIBURIAI 
the lights of homeland 

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

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

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
NAUJAM skaitytojui (metinė prenumerata $30.00)

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

Adresas ........................................ .....................................................

Siunčiu prenumeratą................dol., auką.............dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

WASAGOJE išnuomojamas vasar
namis suaugusiems 53-oje gatvėje 
prie lietuvių šventovės. Skambinti 
Mississaugoje tel. 905 272-3254.

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.

MOTERIS, atvykusi iš Lietuvos, 
ieško darbo. Gali prižiūrėti vyres
nio amžiaus žmones, vaikus, tvar
kyti namus. Skambinti tel. 416 767- 
6718. Kviesti Violetą.

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

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

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 

tų šventovėje kun. K Ambrasas, SJ, 
kalbėjo Rožinį, KLB Montrealio 
apylinkės valdybos pirm. Arūnas 
Staškevičius iškėlė a.a. Juozo bend
ruomeninę veiklą. Velionies brolis 
Vincas paskaitė atitinkamą Henri
ko Nagio eilėraštį. Prie karsto susi
būrę Romo Otto vadovaujami 
skautai pagiedojo “Ateina naktis”. 
Kitą rytą gedulines Mišias aukojo 
kun. K. Ambrasas, SJ, ir Lietuvos 
kankinių parapijos (Mississauga, 
Ont.) klebonas prel. Jonas Staške
vičius. Pastarasis pasakė ir pamoks
lą. Pamaldų metu giedojo “Aušros” 
moterų dainos vienetas, vadovauja
mas muz. Aleksandro Stankevi
čiaus. Cote dės Neiges kapinėse 
maldas kalbėjo abu dvasiškiai. Atsi
sveikinimo žodį tarė vyriausias sū
nus Rimas. Palaikai palaidoti šalia 
pirmosios žmonos Eufrazinos Ru- 
džiauskaitės.

Velionies atminimui buvo ren
kamos aukos Lietuvos kredito unijų 
specialių projektų fondui (“J. Pie
čaitis memorial foundation”, Nr. 
5810, “Litas”, 1475 de Seve, Mont
real, Que. H4E 2A8). B.S.

MERGINA iš Lietuvos gali prižiū
rėti vaikus, senelius ir atlikti namų 
ruošos darbus. Skambinti vakarais 
tel. 905 451-6735.

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.

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 institucijų 
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, OnL, L5C 1T3, Ca
nada. “TŽ.” leidėjai


