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Mes geri, nes - mes?
Neseniai j Lietuvą grįžo krepšininkės, parsivežu- 

sios laimėjimo taurę. Jos - šių metų Europos krepšinio 
nugalėtojos, tenai pačios geriausios šioje sporto šakoje. 
Iškilmingas sutikimas, pergalės džiaugsmas, dovanos ir 
garbė nuvilnijo per visą kraštą, pasiekė ir išeiviją.

V
isada džiaugiamasi, didžiuojamasi ir plačiau suju
dama, kai prasiveržia koks Lietuvos garsą ir gerą 
jos vardą iškeliantis laimėjimas. Tegu tik jų būna 
daugiau. Bet pasyviai laukti nederėtų. Kiekvienas gali ir 

turėtų prisidėti, kad Lietuvos geras vardas būtų išlaikytas. 
Nereikia dairytis vien tik į sportininkus, alpinistus, jūri
ninkus ar kitus kokius drąsuolius, veržliuosius bei plataus 
pasaulio nevengiančius tautiečius. Kiekviena gyvenimo 
sritis, profesija gali suteikti galimybę garsinti tautos ir 
valstybės vardą. Štai galima pasidžiaugti kad ir jaunųjų fi
zikų olimpiada, įvykusia š.m. liepos 13-21 d.d. Sudburyje, 
Ontario, kurioje dalyvavo ir iš Lietuvos atvykę įvairių 
gimnazijų aukštesniųjų klasių atstovai-vės. Pagirtini ir kiti 
tarptautiniai susitikimai, kuriuose ne visada laimima, bet 
visada laimėjimo siekiama Lietuvos garsui ir garbei. Visi 
tie reikšmingi užmojai - grupėmis ar pavieniui - yra dide
lė tautos vertybė, pritaikančiais būdais ar nusistovėjusiom 
tradicijom perduodama priaugančiom kartom. Kurti ir 
saugoti gerą tautos vardą yra nerašytas įstatymas visiems 
lietuviams, kylantis iš natūralaus savigarbos pojūčio.

T
ačiau tai neturėtų pavirsti tuštybe, dar blogiau - 
perdėtu savęs garbinimu, net savotišku šovinizmu. 
Kur prasideda pastarasis ir kur baigiasi normali 
\ tėvynės meilė, dažnai ieškoma ribos ir dėl jos ne visada 

sutariama. Tai opus klausimas, susijęs ir su žmogaus bū
do savybėmis, jo intelektu, sugebėjimu į problemas giliau 
žvelgti, svarstyti, atskirti, vertinti. Pagaliau daugumos 
žmonių pažiūros yra atremtos į auklėjimą, įgytą šeimoje, 
mokykloje, organizacijose ir aplinkoje. Tai labai svarbūs 
veiksniai, dažniausiai tuoj pat ir parodantys, iš kokio 
“molio” žmogus nulipdytas. Kaip ten bebūtų, siauroji sa
vęs vertinimo samprata dažniausiai veikia klaidinančiai, 
ryškina šališkumą. Ji tik giria, teisina, bet tiesos neieško. 
Pvz. jei priklausau tai šeimai - viskas tvarkoj; jei tai orga
nizacijai - kitaip ir būti negali; jei šiai tautai - viskas kuo 
puikiausia. Jei ką nors negero padarė ar daro mano šei
mos narys ar mano tautietis - būtinai reikia ieškoti patei
sinimų, kaltinti kitus ar aplinkybes, tik jau ne blogybę at
likusį. Kai šitokiomis nuotaikomis užsikrečia tauta, kyla 
pavojus prarasti blaivumą ir rimtai pradėti tikėti, kad mes 
geri, nes mes.O gi lietuviai krepšininkai yra geri ne dėl to, 
kad jie lietuviai. Reikia juk daug pastangų ką nors pasiek
ti, laimėtojais tapti. Taipgi džiaugiantis laimėjimais nepa
mirština, kad priklausomumas ir aplinka tėra sąlygos dar
bui ir siekiams. Jei tautoje pavieniai asmenys ar atskiros 
grupės vainikuojami pergalės vainikais - džiaugiasi visi. 
Tai normalu. Tik dažnai praūžus džiaugsmui, rodos, ir 
laimėtojai kažkur dingsta. O reikėtų, kad jie susilauktų 
ne tik vainikų, bet ir atitinkamos visokeriopos ir nuolati
nės paramos. Jei kas daroma visų garbei, turėtų visi kuo 
kas gali prisidėti. Vienaip ar kitaip - būdų yra daug. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Įtampa dėl žuvų
Lašišų žvejybos “karas” tę

siasi Kanados vakaruose. JAV 
leido Aliaskos valstijos žvejams 
sugauti 350,000 “sockeye” laši
šų, plaukiančių į Britų Kolum
bijos upes. Normaliai riba jiems 
būtų 60,000. Britų Kolumbijos 
premjeras Glen Clark grasino 
nutraukti leidimą JAV-bių lai
vynui pratybas vykdyti Kanados 
vandenyse. O Kanados žvejai su 
150 laivų apsupo ir 60 valandų 
sulaikė JAV turistinį keltą 
“Malaspina” prie Prince Rupert.

Nors BK premjeras aiškiai 
rėmė savo provincijos žvejus, 
diplomatai tikisi, kad šių valsty
bių istoriniai pozityvūs ryšiai 
neleis žvejybos problemoms su
ardyti tarpusavio santaikos. 
JAV pasiūlė tęsti nutrūkusias 
derybas dėl lašišų kiekio riboji
mo, tačiau įtampa tarp BK ir 
Aliaskos žvejų liko labai didelė. 
Kanados užsienio reikalų minis- 
teris Lloyd Axworthy ir žvejy
bos ministeris David Anderson 
liepos 23 d. išvyko į Vašingtoną 
pokalbiams su JAV pareigūnais.

Gaisras Hamiltone (Onta
rio) Plastimet plastikos perdir
bimo fabrike tęsėsi 4 dienas lie
pos viduryje. Ore liko juodi de
besys, nuodingi chemikalai, kri
to juodi pelenai. Visuomeninės 
sveikatos priežiūros pareigūnai 
teigia, kad nuodingų medžiagų 
kiekis nėra pavojingas, nereikia 
naudoti ypatingų priemonių ap

valymui. Vis dėlto atrasta, kad 
nuodingojo, vėžį galinčio sukelti 
ir hormonams kenksmingo, 
chemikalo “dioxin” veikimas 
deginant visokiems gaminiams 
vartojamą “PVC” plastiką, aug
menijoje paliko 50 kartų dides
nį pavojų negu normalu. Onta
rio aplinkosaugos ministerijos 
teigimu, chemikalas ore nebuvo 
taip ilgai, kad pakenktų.

Gyventojai skundžiasi įvai
riais fiziniais negalavimais. Ofi
cialūs pareiškimai neaiškūs, ir 
nežinia, ar leisti vaikams žaisti 
lauke ir kaip apsivalyti nuo pe
lenų.

Kanados socialinės raidos 
taryba, remdamasi Statistics 
Canada duomenimis, rado, kad 
mažėja skirtumas tarp moterų ir 
vyrų atlyginimo. Tačiau biudže
tiniai apkarpymai sveikatos, 
švietimo ir socialinės rūpybos 
srityse sumažino darbų skaičių 
moterims.

Tyrimai rodo, jog tiek 1984, 
tiek 1994 m. 72% nuolat dir
bančių moterų (18-24 m. am
žiaus) uždirbo mažiau kaip $24, 
000 per metus. Tuo tarpu jaunų 
vyrų skaičius toje kategorijoje 
pakilo nuo 56% iki 67% per tą 
patį dešimtmetį.

1994 m. trečdalis pilnalaikių 
darbuotojų, uždirbančių dau
giau kaip $37,000, buvo mote
rys, o 1984 m. tik 20%. Vis dėl-

(Nukelta į 10-tą psl.)

Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovybėms u rengt partizanų pagerbtuvėse Vilniuje 1997 m. liepoj 5 d. 
partizanai įneša vieno bunkerio vėliavą; žemiau - vyskupas PAULIUS BALTAKIS skaito invokacųą. Jo 
kairėje - Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio pirmininkai JONAS ČEPONIS ir PLB pirmininkas BRONIUS
NAINYS

Išeivijos seimas Lietuvoje
Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas, devintasis iš eilės, pirmą kartą įvyko laisvoje 
Lietuvoje. Seimą sveikino aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Dalyvavo 131 atstovas iš 24 
pasaulio kraštų. Apsvarstė naują išeivijos būklę, žvelgė į jos tikslus bei ateities veiklos 
galimybes. Savaitę trukęs seimas (1997 m. liepos 1-7 d.d.) baigtas įdomia išvyka į Punską

RAMUNĖ SAKALAI ! Ė- 
JONAITIENE

(Pradžia “TŽ” 30 numeryje)
Mažiausiai trečdalį IX sei

mo programos užėmė simpoziu
mai ir darbo grupių diskusijos, 
jų išvadų pristatymas visumos 
posėdžiams. Tai buvo naujoviš
kas PLB seime svarstymo būdas 
ir labai veiksmingas metodas 
pasikeisti informacija, pasida
linti nuomonėmis ir rūpesčiais 
įvairiose srityse.

Atstovai išklausė keleto 
simpoziumų iš eilės, tada išsi
skirstė į numatytas darbo gru
pes. Penktadienio ryte švietimo, 
kultūros ir šeimos sričių disku
sijoms įvadus padarė ir praneši
mams vadovavo Milda Len
kauskienė, Irena Lukoševičienė 
ir Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė. 
Iš anksto pakviesti kiekvienoje 
srityje pasisakė po keletą atsto
vų ar svečių iš užsienio bei iš 
Lietuvos. Apie mokyklas ir švie
timo srities reikalus kalbėjo dr. 
V. Černius (JAV, Lietuva), J. 
Vabolienė (Australija), V. Tar- 
nauskaitė (Gudija), A. Treja 
(Latvija), A. Šmitas (Vokietija). 
Susirinkusius sveikino Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministeris Z. 
Zinkevičius, pareikšdamas: “Lie
tuva klestės, jeigu mokykla bus 
savo dvasia lietuviška”.

Švietimas, kultūra, šeima
Kultūros srityje buvo įver

tintos lietuvybės išlaikymo pa
stangos, apibūdinti trūkumai, 
pasiūlyta kaip juos pašalinti. Sa
vo žiniomis ir nuomonėmis pa
sidalino p. Poškaitis (Lietuva), 
J. Polikaitis (JAV), G. Kazokie- 
nė (Australija). Taip pat žodį 
tarė kultūros ministeris S. Šalte
nis, primindamas: “Visa, kas su
kelia pasididžiavimą savo tau
ta... yra vertinga ir to reikia 
siekti”.

Tiek pranešėjų, tiek darbo 
grupių išvados rodė, jog reika

linga ne tik materialinė parama, 
bet ir lietuviškumo jausmas, 
vaikų ruošimas nuo mažens. 
Nuoseklus informacijos skleidi
mas yra svarbus būdas pasinau
doti esamomis priemonėmis ir 
vieni kitiems padėti. Kultūrai, 
švietimui, šeimai fiziniai ir inte
lektualiniai ryšiai su Lietuva yra 
esminiai.

Labai naudinga naudotis 
“Internetu” ir kitomis technolo
ginėmis priemonėmis, jei tik 
įmanoma. Lietuvybės išlaikvmui 
jaunosiose kartose svarbiausios 
priemonės yra lituanistinės sto
vyklos, mokyklos, kursai Lietu
voje užsienio lietuviams, taipgi 
Vasario 16-tosios gimnazija Vo
kietijoje. PLB valdybos uždavi
nys būtų rūpintis pedagoginės ir 
kultūrinės medžiagos kaupimu, 
pasidalinimo galimybėmis, ko
ordinuoti kraštų pastangas tose 
srityse bei rinkti ir teikti infor
maciją apie meno kolektyvus, 
vadovus ir mokytojus, jų kvieti
mą, kultūrinius mainus.

Diskusijose apie šeimas, ku
rioms pagrindines mintis patei
kė T. Gečienė (JAV), R. Mau-

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas BRONIUS NAINYS 
sveikinasi su partizanų atstovu Vilniuje surengtose partizanų 
pagerbtuvėse 1997 m. liepos 5 d. Nuotr. A. Šileikos ,

Nuotr. A. Šileikos

ragienė (Australija) ir T. Bartu
sevičius (Vokietija), vėl buvo 
įpintas kalbos klausimas, išryš
kinta svarba atkreipti ypatingą 
dėmesį į mišrias šeimas, kurias 
reikia įtraukti į lietuviškąjį ratą. 
Įsimintina vienos Australijos 
apylinkės patirtis, kur įvestas 
dvikalbiškumas pritraukė daug 
jaunų šeimų, o vėliau sugrąži
nus vienkalbę lietuvišką veiklą, 
tos šeimos vėl išnyko iš lietuviš
kos aplinkos. Mišrių šeimų vai
kams labai svarbu susitikti su 
kitais, kurie irgi savo lietuviš
kumu jaučiasi skirtingi nuo savo 
artimos aplinkos vienmečių.

Visoms sritims pritaikoma 
dr. Arvydo Žygo baigiamoji 
mintis: “Būtina išlaikyti idealis
tinę bei pozityvią nuostatą ir ... 
ją gyvybiškai saugoti”.

Religija, jaunimas, sportas
Antrąją svarstybų dalį suda

rė religijos, jaunimo ir sporto 
veiklos klausimai. Religinės sri
ties simpoziumui įvadą padarė 
vysk. Paulius Baltakis, apibū
dindamas išeivijos parapijų

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lankytojai iš Japonijos
Liepos mėnesį Lietuvoje 

lankėsi Japonijos parlamento 
Japonijos-Lietuvos draugystės 
draugijos delegacija. Jos vado
vas, tarėjų rūmų narys Masaku- 
ni Murakami susitikime su Lie
tuvos ministeriu pirmininku 
Gediminu Vagnoriumi teigė, 
kad Lietuva yra labai daug pa-, 
siekusi rinkos ekonomikos re
formavimo srityje. ELTOS ži
niomis, Japonija žada remti Lie
tuvos siekius tapti Pasaulinės 
prekybos organizacijos nare.

Japonija Lietuvai padova
nojo diagnostinę ultragarso apa
ratūrą Vilniaus universitetinei 
vaikų ligoninei, ultragarsio aspi- 
ratorių Kauno akademinių kli
nikų neurochirurgijos centrui, o 
taip pat Japonijos meno knygų, 
enciklopedijų ir kalbos vadovėlių.
Vilniuje nukentėjo diplomatas

Liepos 20 d. Vilniuje trys 
jaunuoliai sumušė ir apvogė 
Prancūzijos ambasados kultūros 
patarėją ir kultūros centro di
rektorių Patrick Donabedian. 
Jis tą vakhrą buvo operuojamas 
dėl kraujo išsiliejimo smegeny
se. ELTA praneša, kad jo būklė 
gerėjanti.

Po šio įvykio, trečio nusi
kaltimo šiemet Vilniuje, dėl ku
rio nukentėjo aukšti užsienio 
pareigūnai, vidaus reikalų mi
nisteris Vidmantas Žiemelis pa
reikalavo Vilniaus miesto poli
cijos vyriausiojo komisaro Vy
tauto Leipaus atsistatydinimo ir 
jo pavaduotojų atleidimo. Nau
jasis komisaras Česlovas Blažys, 
ministerio pristatytas liepos 22 
d., perėmė pareigas liepos 28 d.

Gudijai netieks elektros
Nuo liepos 1 d. Lietuva ne- 

beeksportuoja elektros energi
jos į Gudiją. Praėjusiais metais 
Lietuva pardavė Gudijai 3.58 
bln. kWh (kilovatvalandžių) 
elektros energijos, tai yra 69% 
viso Lietuvos eksporto, arba 
21.4% visos Lietuvoje pagamin
tos energijos. Nuo sausio 1 d. už 
1 kWh Gudija Lietuvai mokėjo 
7.6 centus, nesutiko mokėti 8 
centų.

Kaip rašo “Lietuvos aidas” 
(liepos 1 d.), nutraukus elektros 
eksportą į Gudiją, elektros 
energijos kaina gali padidėti 
Lietuvos vartotojams.

BNS praneša, kad nuo rug
pjūčio 1 d. šilumos ir energijos 
kainos padidės. Kainas derins 
energetikai ir valstybinės ener
getikos išteklių kainų ir energe
tinės veiklos kontrolės komisija. 
Iki šiol vyriausybė kompensuo
davo pridėtinės vertės mokestį, 
bet patvirtinus naujas kainas, 
vartotojai turės patys jį sumokė
ti. Vilniaus mieste planuojamas 
33-44% kainų šuolis gali siekti 
net 62%. Kainų skirtumai įvai
riose vietovėse priklauso nuo 
naudojamo kuro kainos.
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Privatizuos Mažeikių naftą
Lietuvos vyriausybė pritarė, 

kad Lietuvos naftos produktų 
gamintoja bendrovė “Mažeikių 
nafta” būtų įtraukta į 1997- 
1998 m. privatizuojamų įmonių 
sąrašą. Po 5 metų pertraukos 
gamykla nuo š.m. gegužės mė
nesio pradėjo dirbti pelningai. 
Privatizavimo procesas nebus 
greitas, reikia parengti įmonės 
pardavimo programą, kaip pra- 
ncšaJ'Lietuvos rytas” (nr. 160).

Ūkio ministerio nuomone, 
reikėtų parduoti investuotojams 
66% gamybos akcijų, nors “Ma
žeikių naftos” vadovas G. Kie- 
sus norėtų, kad valstybė išsau
gotų 51% bendrovės akcijų. 
“Mažeikių naftos” įstatinis ka
pitalas siekia 580.7 litų, 90% 
akcijų valdo valstybė.

Paskutinė TVF paskola
Tarptautinės valiutos fon

das (TVF) nutarė paskirti Lie
tuvai dar vieną, paskutinę 30 
mln. JAV dolerių paskolą Lie
tuvai, skelbia BNS. Atsižvelgta į 
TVF misijos įvertinimą, atliktą 
balandžio-gegužės mėn. Tai bus 
paskutinė paskola pagal 1994 
m. pasirašytą ekonominės poli
tikos memorandumą. Per 3 me
tus iš viso TVF Lietuvai suteikė 
200 mln. dolerių lengvatinių 
paskolų. Pusė turi būti panau
dota valiutos stabilizavimui, ki
ta pusė - vyriausybės reikmėms.

Sienos su kaimynais
ELTOS pranešimu, vienin

telė galutinai nužymėta ir pa
tvirtinta šiuo metu yra siena su 
Lenkija. Ženklinama jau ir 650 
kilometrų ilgio Lietuvos siena 
su Gudija. Nesuderinta dar Lie
tuvos siena su Karaliaučiaus 
sritimi, šiuo metu priklausančia 
Rusijai. Liepos 21-25 d.d. mišri 
komisija patvirtino ir Lietuvos- 
Latvijos sienos ruožus. Lietuviai 
jau yra pastatę 230 km ruože 
sienos žymeklius aplenkdami 
latvius.

Pakilo skolos, krito gyventojų 
skaičius

ELTA praneša, kad per 
praėjusį pusmetį Lietuvos užsie
nio skola padidėjo 369 mln. litų. 
Liepos 1 d., siekdama 5.069 bin. 
litų, ši skola sudarė 25.9% viso 
valstybės eksporto bei 10.18% 
valstybinio biudžeto pajamų. 
Per pusmetį grąžinta 125.5 mln. 
JAV dolerių paskolų. Iš viso 
valstybė grąžino užsienio sko
lintojams 341 mln. JAV dolerių.

Statistikos departamento 
duomenimis, šiais metais nuo 
sausio 1 d. iki birželio mėn. gy
ventojų skaičius Lietuvoje su
mažėjo 1,576. Iš viso gyventojų 
buvo 3,705,600 žmonių. Gyven
tojų skaičiaus sumažėjimą 95. 
6% sudarė neigiamas natūralus 
prieaugis, 4.4% - migracija. Gi
mė 16,607 kūdikiai (170 mažiau 
negu per tą patį laikotarpį pra
ėjusiais metais), rsj
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Išeivijos seimas Lietuvoje

Paskirtas naujas apaštalinis 
nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai - arkivyskupas Erwin Joseph 
Ender, iki šiol buvęs diplomatiniu 
Vatikano atstovu Sudane ir So- 
malijoje. Gimęs Vokietijoje 1937 
m., kunigu įšventintas 1965 m. 
Diplomatinėje tarnyboje - nuo 
1970 m. Kalba vokiškai, angliškai, 
prancūziškai ir itališkai. Turi teo
logijos daktaro laipsnį.

Vilniaus kunigų seminaruos 
rektoriumi gegužės 26 d. buvo 
paskirtas kun. dr. Hans F. Fi
scher. Naujasis rektorius gimė 
1946 m. birželio 17 d. Vokietijos 
Tiuringijoje. Slavistiką ir anglų 
kalbą studijavo Leipcigo universi
tete. Dirbo rusų ir anglų kalbų 
mokytoju. 1972 m. įstojo į Erfurto 
kunigų seminariją, 1978 m. įšven
tintas kunigu. Su Lietuva palaiko 
ryšius nuo 1972 m., nuolat bend
ravo su menininkais ir Kat. Bend
rijos atstovais. 1982-1989 m. laiko
tarpiu jam nebuvo leista į Lietuvą 
įvažiuoti. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, kun. dr. H. F. Fi
scher stipriai pasireiškė labdaros 
srityje. Nuo 1995 m. - Vilniaus 
kunigų seminarijoje ir Pedagogi
niame universitete skaitė sakra
mentų teologijos ir Kat. Bendri
jos istorijos paskaitas.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) XVII-tasis 
suvažiavimas, užtrukęs šešias die
nas, birželio 15 d. prasidėjo Vil
niaus Šv. Jono šventovėje Mišio- 
mis, kurias koncelebravo arki
vyskupas S. Tamkevičius, vysk. J. 
Boruta, SJ, kun. dr. Ant. Liuima, 
SJ, kun. E. Merkys, SJ. “Įtampa 
tarp mokslo ir tikėjimo dar nėra 
išnykusi”, - pamoksle priminė 
vysk. J. Boruta, SJ. Po persilauži
mo laikotarpio atėjęs sėjos ir au
gimo laikotarpis.

Suvažiavime buvo perskaityta 
apie 80 pranešimų įvairių mokslo 
sričių klausimais. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius kalbėjo apie Katali
kų Bendriją ir Katalikų mokslo 
akademiją šių dienų Lietuvoje. 
Pabrėžė lietuvių kalba pasiro
džiusio “Katalikų Bažnyčios Ka
tekizmo” reikšmę. Svarbiu laimė
jimu taipgi laikomas besirengian
čių santuokai katechizavimas ir ti
kybos mokytojų kokybės kėlimas. 
Pripažino, kad kunigų rengime 
būta spragų, tačiau Kauno kunigų 
seminarijoje įvykdyta didžiulė 
reforma. Padėkojo buvusiam jos 
rektoriui Šiaulių vysk. E. Bar
tuliui už atliktą didelį darbą. Pa
sidžiaugė, kad pasauliečiai vis la
biau jaučia atsakomybę įvairiose 
darbo srityse, kai kur lenkdami 
net kunigus.

Gerokai pažengta ir socia
linėje veikloje. Deja, šalpomis ne
išspręsime socialinių problemų. 
Tik dirbti su žmonėmis, kurie jų 
turi, - tai ryškiausias atsinaujini
mo ženklas Kat. Bendrijoje. In
formavimo srityje dar yra likę 
daug neišspręstų klausimų. Trūks
ta krikščoniškomis vertybėmis be
sivadovaujančių žmonių. Arkivys

PADĖKA
MIELAI SESUTEI

a. a. TEODORAI ČIPKIENEI-
GUSTAINIENEI
mirus 1997 m. liepos 1 d.,

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
Augustinui Simanavičiui, OFM, už gedulines pamaldas, 
kun. Liudui Januškai, OFM, už maldas prie karsto. Padė
ka karsto nešėjams.

Dėkojame geradariams ir giminėms už aukas Mi
šioms ir labdaros draugijoms; nuoširdus ačiū už gražias 
gėles, ponioms už skanius pyragus ir V. Birštonui už 
puikius pietus - Sesuo Juzė ir šeima

kupas gerai įvertino seserų kong
regacijų veiklą. Turėtų būti suda
rytos galimybės visoms joms įsigy
ti teologinį išsilavinimą. Dvasiš
kiai nuliūdę atsisveikinę su apaš
tališkuoju nuncijumi arkivyskupu 
Justo Mullor Garcia, kuris labai 
rūpinęsis sielovada. Kalbėtojas 
pasidžiaugė pagerėjusiu Vyskupų 
konferencijos sekretoriato darbu. 
Tai sekretoriaus kun. Gintaro 
Grušo nuopelnas. Kat. Bendrija 
turėtų labiau negu iki šiol remti 
LKMA darbą. O akademijos na
riai turėtų padėti Vyskupų konfe
rencijai rengti programas, kurios 
būtų atsvara mirties kultūros šali
ninkų rengiamoms programoms. 
Pasipiktinimais ir kritikomis blo
giui kelio neužkirsi - reikia tei
giamos veiklos.

Suvažiavimo proga buvo pa
kalbintas ilgametis LKMA pirmi
ninkas (1959-1991), dabartinis 
garbės pirmininkas prof. kun. An
tanas Liuima, SJ. Jis papasakojo, 
kad atsisteigus Akademijai Ro
moje veikla plėtėsi, buvę surengta 
11 suvažiavimų Čikagoje, Bosto
ne, Toronte, Los Angeles, St. Pe- 
tersburge. Jų darbai buvo spaus
dinami atskirais leidiniais. Daug 
dirbta leidžiant ir kitas knygas - 
prel. A. Jakšto, St. Šalkauskio, A. 
Salio, Z. Ivinskio ir kt. Iš viso 53 
tomai, apie 30000 puslapių. Dar
bas tęsiamas ir toliau.

Didžiosios Britanįjos katali
kų savaitraštis “Catholic Herald” 
birželio pabaigoje skaitytojus su
pažindino su Londone esančia 
lietuvių Šv. Kazimiero šventove ir 
lietuvių parapijos veikla. Savait
raščio korespondentę Jennifer 
Sym ypač domino Rytų Londono 
Hackney rajone prieš 85 metus 
pastatytos lietuvių katalikų šven
tovės dailės kūriniai. Jos dėmesį 
labiausiai patraukė didžiojo alto
riaus skulptūra: stambios medi
nės Švenčiausios Trejybės figūros 
- Dievas, Sūnus ir Šventoji Dva
sia, iš aukšto stebinčios Mergelės 
Marijos vainikavimą. Skulptūra 
buvo sukurta didžiajai 1851 m. 
parodai ir parapijos steigėjams 
lietuviams kainavo 1.500 svarų 
sterlingų. Parapijos svečių kam
baryje ant sienų pakabintos nuo
traukos ir laikraščių iškarpos pa
sakoja apie šventovės praeitį. 
Šventovėje prie pat Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslo įrengta 
paminklinė lenta primena okupa
cijos metais Lietuvoje žuvusius 
tautiečius.

Korespondentę domino, jog 
Kryžiaus kelio stotys yra vietinės 
anglų gamybos, bet su lietuviškais 
įrašais. Prie Liurdo Mergelės Ma
rijos statulos yra dar viena pa
minklinė lentelė, menanti vieno 
šventovės steigėjų, jauno lietuvio 
kunigo Juozo Montvilos mirtį 
1912 m. Kun. Montvila su dar 
dviem kunigais išvyko į JAV per 
Atlantą garsiuoju “Titaniku”. 
Laivas susidūrė su ledkalniu ir 
paskendo. Didvyriškai atsisakęs 
gelbėjimo valties, kun. Montvila 
nuskendo su kitais 1.500 keleivių.

Įrašai senuose kapinių kryžiuose primena lietuvininkų gyvenimą Mažojoje Lietuvoje. Tačiau nei lietuviški 
įrašai, nei kryžiaus ženklas negelbsti nuo šiandieninių kapinių grobikų, iškasančių net ir mirusiųjų palaikus. 
Įrašas šios nuotraukos paminkle: “Czon ilsės Deweje” Nuotr. M. Purvino

Mažoji Lietuva - istorijos žaizda
AURELIJA M, BALAŠAITIENĖ

Skaitant Algirdo Gustaičio 
knygą “Potsdamas ir Lietuva 
dega”, plečiasi mūsų tautos is
torijos akiratis. Tai skatina mus 
rūpintis prūsų likimu, nes jie 
yra lietuvių tautos gentis, per 
daugelį dešimtmečių vokiečių ir 
vėliau sovietų garsinama kaip 
vokiečių kiltis. Prūsija turi ilgą 
ir tragišką istoriją, per daugelį 
šimtmečių valdoma vokiečių, o 
dabar vadinamoji Kaliningrado 
sritis tapo Rusijos dalimi. Ge
ografiškai tai nelogiška ir isto
riškai neteisinga.

Minėtoji knyga, parašyta 
lietuvių ir anglų kalbomis, iš
leista Anicetos ir Prano Saba
liauskų pastangomis, išspaus
dinta Klaipėdos “Ryto” spaus
tuvėje, yra istorinės reikšmės 
leidinys, pagrįstas prezidentų ir 
premjerų autentiškų laiškų ko
pijomis, o pirmame puslapyje 
yra Mažosios Lietuvos tautinės 
tarybos akto originalo kopija. 
Tuo aktu Prūsų Lietuvos tauti
nė taryba reikalauja, kad Mažo
ji Lietuva būtų prijungta prie 
didžiosios Lietuvos. Aktą Tilžė
je pasirašė 24 tarybos nariai 
1918 metų lapkričio 30 dieną. 
Jie savo reikalavimą motyvuoja 
tuo, kad Prūsijos gyventojų dau
gumą sudaro lietuviai, turį teisę 
to reikalauti, remdamiesi Wil- 
sono tautų apsisprendimo teisės 
dokumentu. Deja...

Nepakanka kalbėti vien 
apie politinę problemos pusę, 
svarbu įžvelgti ir Prūsijos lietu
vių nepaprastai turtingą įnašą į 
mūsų tautos raštiją ir kultūrinę 
bei patriotinę veiklą. Tai yra ge- 
riausiaas įrodymas, kad prūsų 
šaknys yra lietuviškos ir kad va
dinamoji Kaliningrdo sritis pri
valo grįžti į Lietuvos apimtį.

Deja, dabartinė politinė at
mosfera nėra palanki Lietuvai 
nei kitom dviem Baltijos res
publikom, nes JAV bičiuliaujasi 
su Rusija ir kol kas nepalaiko 
Baltijos respublikų kandidatū
ros į ŠAS, nes tai nepatinka Jel
cinui. Iš oficialių šaltinių žino
ma: jei vienas ŠAS narys puls 
kitą, sukels visų narių protestą 
ir gynybą. Tad jei kas nutiks 
Baltijos respublikoms iš jų gob
šaus kaimyno pusės, niekas jų 
nebus įpareigotas ginti. Todėl 
jų ŠAS narystė liks nepasiekia
ma svajone.

Prieš kelias dienas iš Gus
taičio knygos leidėjų gavau la
bai turiningus leidinius apie 
Mažosios Lietuvos istoriją ir et
nografiją. Medžiaga sudaryta iš 
mokslinių konferencijų praneši
mų ir paskaitų, kurias skaitė 
įvairių mokslų specialistai, kal- 
botyrininkai, etnografai, krašto
tyrininkai ir kitų sričių žinovai...

Knygų turinyje, šalia Prūsi
jos lietuvių sukurtos literatūros, 
yra ir daug istorinių faktų, pra
dedant 1253 m., kai kryžiuočių 
ordinas užėmė Sembą, šiaurinę 
senosios Prūsijos sritį tarp Ais- 
marių, Baltijos ir Kuršių marių. 
1273 m. vokiečiai pakorė Herkų 
Mantą, vieną iš aršiausių prieš 
kryžiuočių ordiną sukilimo va
dų, kurie kovojo už išsilaisvini
mą iš vokiečių priespaudos. Ga
lutinis smūgis Rytprūsiams bu
vo suduotas Vytautui Jogailai 
sudarius Melno taikos sutartį su 
ordinu 1422 m. Nustačius sieną 
tarp Rytprūsių ir Lietuvos, ji iš
liko iki 1919 m. Versalio taikos 
sutarties. Įsidėmėtina, kad 1544 
m. buvo įsteigtas Karaliaučiaus 

universitetas, kuriame 1723 m. 
pradėjo veikti lietuvių kalbos 
seminaras.

Lietuviškos raštijos istorija 
prasideda su seniausia lietuviš
ka knyga, 1547 Mažvydo kate
kizmu “Prasti žadei”, kurio 450 
metų sukaktį švenčia viso pa
saulio lietuviai. 1561 m. A. Vilis 
į lietuvių kalbą išvertė Martino 
Liuterio katekizmą. 1591 m. Jo
nas Bretkūnas išvertė ištisą Bib
liją, papildė Mažvydo giesmynė- 
lį, išspausdinęs “Giesmes du- 
chaunas”, išleido dviejų tomų 
Evangelijos aiškinimą (“Išgul
dymą”). 1653 m. išėjo Danie
liaus Kleino lotyniška lietuvių 
kalbos gramatika “Grammatica 
Litvanica”. 1657-1665 Boguslo- 
vas Radvila buvo Karaliaučiaus 
generalgubernatoriumi. 1701 m. 
Prūsijos kunigaikštystei tapus 
karalyste, ta proga buvo lietu
viškai išleistas “Naujasis Testa
mentas”, o 1706 m. Karaliau
čiuje išėjo J. Šulco išverstos 
“Ezopo pasakėčios”. 1714 m. 
Gumbinėje gimė didysis mūsų 
klasikas Kristijonas Donelaitis, 
kurio hegzametrų sukurti “Me
tai” tapo kitataučiams, ypač 
lenkams, geriausiu įrodymu, 
kad lietuvių kalba iš tikro tinka 
klasikinio stiliaus poezijai. De
ja, 1709-1710 m. maro epide
mija pakirto apie 160,000 lie
tuvių.

1822-1824 m. Tilžėje ėjo 
pirmas lietuviškas periodinis 
leidinys “Nusidavimai Dievo 
karalystėje”. Liudvikas Gedimi
nas Rėza, kurio, pastangų dėka 
buvo išleisti Donelaičio metai, 
1825 m. išleido pirmą lietuvių 
liaudies dainų rinkinį “Dainos”, 
o 1849 m. pradėjo eiti pirmas 
lietuviškas savaitraštis “Keleivis 
iš Karaliaučiaus”. Vokiškos prie
spaudos 1865 m. Prūsijos švieti
mo ministeris uždraudė lietuvių 
kalbą mokyklose.

Sakoma, kad veiksmas iš
šaukia atoveiksmį. Vokiečių 
priespauda ne tik nepalaužė 
Prūsijos lietuvių tautinės dva
sios, bet dargi ją įkvėpė atlikti 
nepaprastos reikšmės darbus: 
pirmąją lietuvišką knygą, klasiš
kus Donelaičio “Metus”, pirmą 
savaitraštį. Spaudos draudimo 
metais knygnešiai slapta per 
sieną gabeno lietuvišką spaudą 
iš Prūsijos, rizikuodami savo 
laisve ar net gyvybe. 1883 m. 
Ragainėje išėjo dr. Jono Basa
navičiaus redaguotas pirmas lie
tuviškas patriotinis žurnalas 
“Auszra” ir Tilžėje 1889 m. sau
sio mėnesį „ Vinco Kudirkos 
“Varpas”. Žodžiu, Mažosios 
Lietuvos lietuviai davė lietuvių 
tautos raštijai pradžią, nepaisy
dami nei vokiečių smurto, nei 
caro budelių persekiojimų. Til
žėje taip pat buvo leidžiamas 
“lietuvninkų laikraštis” “Nauja
sis tilžės keleivis”, kurį naciai 
uždarė 1940 m.

Šalia rašytojų žurnalistų ir 
poetų, Prūsijos lietuviai išugdė 
nuostabiai taurias asmenybes. 
Nepamirštamas Martynas Jan
kus (1858-1946), nusipelnęs 
“Lietuvos patriarcho” vardą, ša
lia aktyvaus darbo Prūsijos lie
tuvių spaudoje, buvo lietuvių 
kandidatu į Prūsijos seimą. Su 
tėvu ištremtas į Rusiją, jis 1917 
m. dalyvavo Patrapilio lietuvių 
seime ir deklaravo Mažosios 
Lietuvos lietuvių valią susijungti 
su didžiąją Lietuva, vėliau akty
viai kovojo už Klaipėdos grąži
nimą Lietuvai.

“Lietuviais esame mes gi
mę” patriotinės giesmės auto
rius Jurgis Sauerveinas (1931- 
1904) visas lietuvių ateinančias 
kartas visuose pasaulio kraštuo
se skatino didžiuotis savo kilme 
ir įsipareigoti jai.

Praėjusio šimtmečio pra
džioje gimę ir išsimokslinę ling
vistai ir etnografai Aleksandras 
ir Fridrichas Kuršaičiai savo ta
lentus ir žinojimą nukreipė į 
Lietuvos garsinimą. Fridrichas 
dėstė lietuvių kalbą Karaliau
čiaus universitete, 1876 m. išlei
do lietuvių kalbos gramatiką. 
Abu dalyvavo Tilžės lietuvių 
draugijoje. Aleksandras skaitė 
paskaitas apie Lietuvos istoriją, 
tautosaką bei tautodailę ir 
Dresdeno parodoje laimėjo si
dabro medalį už jo pastangomis 
surinktus bei išdėliotus lietuviš
kus audinius.

Vilius Vydūnas Storasta 
(1868-1953), šalia dramų ir po
ezijos kūrinių, buvo taip pat la
bai muzikalus. 1895 m. jis Tilžė
je įsteigė Lietuvių giedotojų 
draugiją, kuriai pats vadovavo 
40 metų, ruošė metines dainų 
šventes įvairiose Mažosios Lie
tuvos vietovėse ir su tuo choru 
koncertavo Šveicarijoje. Jis už
sitraukė nacių nemalonę išlei
dęs stambų veikalą vokiečių 
kalba “Septyni šimtai metų lie
tuvių-vokiečių santykiams”. Už 
jį 1938 m. buvo įkalintas, bet vė
liau paleistas.

Žodžiu, Mažoji Lietuva yra 
ne tik neatskiriama Lietuvos 
dalis, bet ir reikšminga savo at
kaklia veikla mūsų tautos pat
riotinėse kovose už laisvą apsi
sprendimą, už gimtąją kalbą. 
Šių dienų “Kaliningrado sritis”, 
kurioje Rusija įsteigė grėsmin
gas karo bazes, yra kaip toji už
nuodyta strėlė Europos širdyje, 
bet didieji demokratijų politikai 
tą faktą ignoruoja, bijodami su
erzinti rusišką mešką.

Ilgus metus dėsčiusi litua
nistinėse mokyklose ir net vie
nai vadovavusi, vis dar negaliu 
atsistebėti, kad tiek istorijos, 
tiek geografijos vadovėliuose 
nėra išsamesnių žinių apie Ma
žąją Lietuvą. Šiais metais mi
nint garbingą Mažvydo katekiz
mo jubiliejų, yra puiki proga lie
tuvių visuomenėje iškelti Mažo
sios Lietuvos reikšmę ir vaid
menį tiek Lietuvos politinėje, 
tiek literatūros istorijoje, o ir 
priaugantį lituanistinių mokyklų 
jaunimą tinkamai supažindinti 
su Mažąją Lietuva. Lietuvoje 
tuo reikalu labai rūpinasi ‘lietu
vininkų bendrija’ “Mažoji Lie
tuva” ir Klaipėdos universiteto 
Baltų kalbotyros ir etnologijos 
katedra bei Ievos Simonaitytės 
viešoji biblioteka Klaipėdoje. 
Sekime jų pavyzdžiu...

MYLIMAI MAMYTEI
a.a. ONAI iškeliavus amžinybėn, 

jos sūnų PIJŲ K.RUŽIKĄ su šeima, visus 
gimines ir artimuosius liūdesio valandose 

nuoširdžiai užjaučiame -
B. B. Degučiai
O. V. Marcinkevičiai
O. S. Kiršinai
J. P. Ivanauskai

Bronius Agurkis, Čikaga

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
būklę. I. Čuplinskaitė aptarė re-
ligijos vaidmenį bendruomeni
niame išeivijos gyvenime, tikėji
mo galią, padedančią įprasminti 
bendruomenės išgyvenimus ir 
religijos bei kultūros santykį. 
Kun. E. Putrimas (Kanada) ir 
A. Valiulytė (Vokietija) apibū
dino dviejų skirtingų vietovių 
lietuvių gyvenimą - Toronto 
Prisikėlimo (katalikų) parapijos 
ir evangelikų liuteronų Ham
burge.

Diskusijose išryškėjo kai 
kurie skirtumai tarp kraštų. Va
karuose, Šiaurės Amerikoje di
džioji dalis veiklos sukasi apie 
parapijas. Pietų Amerikoje, Ry
tų kraštuose veikla kitaip klos
tosi. Tačiau visur jaučiamas trū
kumas kunigų ir jaunesnių pa
rapijiečių.

Jaunimo sekcijos praneši
mai taip pat parodė šiek tiek 
skirtingus jaunimo veiklos 
bruožus. Punske, pavyzdžiui, 
dirbama su vaikais, leidžiamas 
jaunimo laikraštėlis, rengiami 
vaidinimai, spektakliai, stengia
masi užtikrinti tęstinumą jau 
stipriai kalbančių lietuviukų tar
pe, kaip pasakojo “Aušros” re
daktorė A. Gasparavičiūtė. 
Šiaurės Amerikoje ir kitur svar
biausia yra suburti jaunimą, pri
traukti neveikliuosius, kad susi
domėtų, pradėtų dalyvauti su
važiavimuose. R. Sakutės pasi
sakyme paaiškėjo, jog jaunimui 
rūpi susirišti su kitų kraštų jau
nimu, o jaunimo organizacijoms 
svarbu suprasti, kaip toliau 
bendradarbiauti ir pereiti prie 
veiklos Pasaulio lietuvių bend
ruomenėje. Diskusijų išvadose 
iškeltas pasiūlymas rengti vado
vų stovyklas, o taip pat ir temi
nes (meno, sporto) stovyklas, 
rašinių ir meno konkursus.

Sporto srities pranešimui 
vadovavo ŠALFASS pirminin
kas Audrius Šileika (Kanada). 
Apie sporto naudą lietuvybės iš
laikymui stipriai pasisakė A. 
Laukaitis (Australija), R. Gaška 
(JAV), o Ukrainos A. Petraus
kas ir Latvijos J. Budzinauskie- 
nė pritarė, nors Rytų kraštuose 
galimybės rengti sporto žaidy
nes yra kuklesnės. R. Gaškos 
nuomone, sportas yra reikšmin
ga priemonė pritraukti, suburti 
ir išlaikyti jaunimą lietuviškoje 
veikloje. Reikia pasinaudoti 
sporto “žvaigždžių” padaryta 
pažanga garsinant Lietuvos var
dą. Diskusijų būreliuose pa
brėžta: sportas remtinas, reikia 
platinti vaizdajuostes apie Lie
tuvos sportą ir sportinius laimė
jimus.

Koncertas ir rinkimai
Liepos 4 d., artėjant Valsty

bės dienai - Mindaugo karūna
vimo šventei (liepos 6 d.) Vil
niaus universiteto Petro Skar
gos kieme įvyko minėjimas-kon- 
certas, į kurį visi PLB seimo at
stovai buvo pakviesti. G. Male- 
rio VIII simfoniją atliko Lietu
vos filharmonijos orkestras, di
riguojamas E. Maerzendorfer’ 
io iš Austrijos, su solistais iš 
Austrijos ir Vengrijos. Šventei 
pritaikytą kalbą pasakė Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas.

Rytojaus dieną atstovai vėl 
susirinko į seimo rūmus pasku
tiniam posėdžiui. Pirmąjį žodį 
tarė Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamento 
direktorius dr. R. Motuzas. Jis 
išvardijo užsienio lietuviais be
sirūpinančias institucijas (jo de
partamente - Ryšių su užsienio 
lietuviais skyrius, užsienio rei
kalų, švietimo ir mokslo, kultū
ros, socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos, migracijos de
partamentas bei kitos žinybos), 
kvietė klausytojus suprasti, kaip 
sudėtinga yra patenkinti visų

B. S. Prakapai
G. Slaboševičienė ir sūnūs
O. Daukšienė su Linu 

Bronė Vilkienė 

užsienio lietuvių bendruomenių 
poreikius, nes jie daug kur ski
riasi.

R. Motuzą pranešė, kad 
Lietuvos vyriausybė 1997 m. 
birželio 25 d. patvirtino užsie
nio lietuvių bendruomenėms 
remti 1998-2000 m. programą, 
kurios tikslas yra rengti bei įgy
vendinti bendrus Lietuvos ir 
užsienio lietuvių bendruomenių 
visuomeninius bei kultūrinius 
projektus, stiprinti tarpusavio 
ryšius, išlaikyti tautinę savimo
nę ir formuoti teigiamą Lietu
vos valstybės įvaizdį užsienio 
kraštuose.

Jis skatino visus susidomėti 
vaikų poilsio stovyklomis, apra
šytomis leidinyje “Vasara, vai
kai, poilsis”, priminė savo sky
riaus adresą (T. Kosčiuskos g. 
30, 2600 Vilnius, tel. 61-30-49, 
faksas 61-94-31), kviesdamas bet 
kokiais klausimais kreiptis.

Sekantis programos klausi
mas buvo diskusijos ir balsavi
mas dėl PLB konstitucijos, apie 
kurį jau buvo pranešta “TŽ” 
1997 m. 30 nr.. Po to vyko val
dybos rinkimai. Balsuota už visą 
sąrašą, kuriame kandiduoti suti
ko: T. Bartusevičius (Vokieti
ja), D. Čiornyj (Ukraina), V. 
Kamantas (JAV), R. Kurienė 
(Kanada), M. Lenkauskienė 
(JAV), kun. E. Putrimas (Kana
da), A. Rugienius (JAV), A. Ši
leika (Kanada), V. Viliūnas 
(Rusija), G. Žemkalnis (Aust
ralija), H. Žibąs (JAV). Ilgos 
diskusijos vyko dėl balsavimo 
procedūros. Padaryta pertrau
ka. PLB pirmininkui B. Nainiui 
buvo įteikta knyga su visų atsto
vų parašais, išreiškiant visų pa
dėką už jo darbą ir pastangas 
įtraukti tolimesniuose kraštuose 
gyvenančius lietuvius į bendruo
menę.

Po padėkos žodžio jam, ku
rį tarė V. Augustinavičius 
(Australija), atstovų dauguma 
balsavo už pateiktą valdybos są
rašą (99 už, 5 prieš, 10 susi
laikė). Kontrolės komisijon iš
rinkti: P. Adomonis (Kanada), 
J. Kuraitė-Lasienė (Kanada) ir 
A. Gečys (JAV).

Partizanų pagerbtuvės
Vilniaus pedagoginio uni

versiteto rūmuose liepos 5 d., 2 
v.p.p., įvyko PLB valdybos su
rengtos partizanų pagerbtuvės, 
į kurias susirinko 160 partizanų 
ir dauguma IX PLB seimo na
rių. Įžanginį žodį tarė I. Luko
ševičienė, pakvietė R. Sakalai- 
tę-Jonaitienę vadovauti progra
mai.

Susirinkusieji atsistojo pa
gerbti partizanų įnešamos Lie
tuvos vėliavos, ir išsaugotos jų 
bunkerio vėliavos. Sugiedojus 
Tautos himną, vyskupas P. Bal
takis buvo pakviestas sukalbėti 
invokaciją.

Progai pritaikytą poeziją 
skaitė Vytautas Dumšaitis, R. 
Lukoševičiūtė-Kurienė ir R. Sa
kalaitė-Jonaitienė. Kalbą pasa
kė Lietuvos laisvės kovos sąjū
džio pirmininkas Jonas Čepo
nis. Meninę dalį atliko giesmių 
giedotoja Irena Bražėnaitė ir 
partizanų kvartetas, kurį sudaro 
Antanas Paulavičius, Vincentas 
Kuprys, Vytautas Balsys, Anta
nas Lukša ir Vladas Šiukšta.

Buvęs laisvės kovotojas 
PLB pirmininkas B. Nainys tarė 
šiltą žodį susirinkusiems parti
zanams, įteikė visiems PLB val
dybos sveikinimą-leidinėlį. Kar
tu sugiedojus “Lietuva brangi”, 
visi išsiskirstė beveik nenoro
mis, kad taip greit pasibaigė su
sitikimas su tikraisiais Lietuvos 
galiūnais. Daugeliui atstovų tai 
buvo ypatingai prasmingas, 
svarbus seimo momentas.

Vakare įvykusiame užbaigi
me “Draugystės” viešbutyje su 
PLB seimo atstovais atvyko at
sisveikinti Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas ir seimo pirmi
ninkas V. Landsbergis. Žodį ta
rė buvęs pirmininkas B. Nainys 
ir naujosios valdybos pirmi
ninkas V. Kamantas. Atstovai 
ilgai bendravo vaišindamiesi ir 
klausydamiesi kapelos muzikos.

Sekančią dieną, sekmadie
nį, vyko įvairios Valstybės die
nos iškilmės - vėliavų pakėli
mas, paradas, eisena į Katedros 
aikštę, Mišios, vakare - koncer
tas. Pirmadienį PLB seimo na
riai autobusais nuvyko vienai 
dienai į Punską, kur buvo labai 
moaloniai priimti. Apie tai bus 
atskiras straipsnis, kuris pasiro
dys “TŽ” po laikraščio atostogų 
- rugpjūčio 19 d.



LEONAS JUOZONIS piešia 1960 m. savo motiną tėviškėje (Rokiškio 
apskr., Pandėlio valsčiuje, Geniškio vienkiemyje). Jo motina - Bronė 
Kuzavinytė-Juozonienė (1883-1966)

Žodinės kovos nieko nepadėtų...
Kunigas dr. Jonas Boruta, SJ, slaptasis kunigų seminarijos auklėtinis, buvęs 
pogrindžio “Kronikos” redaktorius jau vyskupas, pasiryžęs su meile tarnauti 

ganomiesiems, nes žodinės kovos neveiksmingos

LEONAS JUOZONIS Prienų rąj., Liūdiškių km., prie statomo 
keliautojui MATUI ŠALČIUI paminklo jo tėviškėje 1985 m. Jo autorius 
stovi prie paminklo

Ir teptukas, ir kaltas - tėvynei 
Plačiašakis kūrėjas ir sovietmečiu nepaklydęs vilionių 

voratinkliuose
ALDONA GRICIENĖ, Kaunas

Leonas-Ernestas Juozonis j 
šį pasaulį atėjo prieš 75 metus. 
Rankutėje atsinešė tėviškės že
mės žiupsnį.

Tautodailininkas, garbės kraš
totyrininkas, Sėlių klubo pirmi
ninkas, knygų iliustratorius, įžy
mių žmonių gimtinių tyrinėtojas 
L. Juozonis gimė netoli Pandė
lio ūkininko šeimoje. Jaunystėje 
studijavo architektūrą. Nuo tų 
dienų dulkelę po dulkelės neša į 
kūrybos avilius. Iškiliausi darbai
- ąžuoliniai stogastulpiai. Jie 
skirti Lietuvos didvyriams. Knyg
nešiui Jurgiui Bieliniui skirtas 
darbas pasižymi didingumu. 
Čiudiškių kaime (netoli Prienų) 
iškilo tikras galiūnas keliautojui 
Matui Šalčiui. Rašytojų Balio 
Sruogos ir V. Mykolaičio-Pu
tino tėviškėse jų atminimą sau
go L. Juozonio sukurti pamink
liniai stulpai. Dovainyse, už 
Rumšiškių, buvo pastatytas jo 
išskobtas ąžuolas poetui Jonui 
Aisčiui. Visi stogastulpiai buvo 
dirbami kaltu. Jų sukurta per 20.

Tautos vertybių ieškojimo 
dvasia ryški ir L. Juozonio dro
bėse. Įspūdinga “Lietuviško žo
džio istorija”. M. Mažvydas, 
aukštai iškėlęs, laiko deglą, švyti 
kelias. Juo eina A. Kulvietis, S. 
Rapolionis, K. Sirvydas... Mai
ronis. “Partizanų žeminės” dvel
kia pagarba daug iškentėjusiems 
vyrams. Jų tarpe nupieštas gar
susis Juozas Lukša, kuris kartu 
su L. Juozoniu studijavo archi
tektūrą. Prieš imdamasis teptu
ko, tautodailininkas rūpestingai 
išstudijuoja vaizduojamus įvy
kius, todėl jo darbuose meniš
kumas derinasi su tikslumu. 
Įvairiuose kraštotyros muzie
juose yra 38 L. Juozonio darbai.

Įvairias technikas įvaldžiu
siam kūrėjui nesvetimi ir me
daliai. Dėmesį patraukia “Lie
tuvos valdovai” - nuo Min
daugo iki Žygimanto Augusto 
laikų.

Anksčiau L. Juozonis yra 
reiškęsis draugiško šaržo srityje. 
Šių darbų sukurta arti tūkstan
čio. Juose sustabdytos Lietuvos 
žmonių gyvenimo akimirkos, iš
ryškinti svarbiausieji bruožai 
(šiandien daugelio jų su mumis 
jau nebėra).

Pastaruoju metu kūrėjo dė
mesį patraukė knygų iliustravi
mas. Visų pirma paminėtina A. 
Garmutės “Rugiai po ledu”. Tau
tinė simbolika derinama su parti

zano kančia. B. Barvainienės 
“Gustės” viršelis - tai įrodymas, 
kaip siaurutė linija gali parodyti 
vidinį ir išorinį moters grožį. 
Gražiausių pagyrimo žodžių nu
sipelno iliustracijos vaikiškoms 
knygelėms.

Pažymėtina L. Juozonio, 
kaip kraštotyrininko, veikla. 
Ieškoti, atkariauti iš bedvasių 
administratorių tai, kas šventa,
- tai nuolatinis, pabaigos netu
rįs darbas. L. Juozonis kartu su 
kitais tautos kultūros gerbėjais 
išgelbėjo Pietario klėtelę. Prie 

Krekenavos, LJstronėje išliku
sioje knygnešių klėtelėje, ūkis 
norėjo įrengti smuklę.Tautodai- 
lininkas nupiešė vienuolika 
knygnešių portretų ir klėtelėje 
juos pakabino. Niokotojų ran
kas tai sulaikė.

1946 m. Rokiškio apskrities 
bunkeryje žuvo 12 partizanų. L. 
Juozonis kartu su kitais žmonė
mis dirbo atstatant bunkerį. 
Šiuo metu ieško dviejų gimna
zistų - S. Kardzio ir A. Šalčiaus 
(keliautojo sūnėno) kapo. Jie 
žuvo 1945 m. Tikėkimės, kad 
jaunieji didvyriai bus perlaidoti 
su tinkamomis apeigomis.

Pagarbią nuostabą sukelia 
L. Juozonio atkurtos “Įžymių 
žmonių gimtinės”. Pirmoje kny
gos dalyje yra 36 gimtinės: J. 
Basanavičiaus, J. Biliūno, S. 
Dariaus ir S. Girėno, V. Ku
dirkos, J. Tumo-Vaižganto ir kt. 
Žmonėms, tyrinėjantiems mūsų 
tautos ąžuolų gyvenimą, tai ne
įkainojamas turtas. Visi žinome, 
kad vaikystė, jos kiemas ir se
nolių prisiminimai, gyvenę se
nose pirkiose, formuoja žmo
gaus asmenybę. Pažvelkime į J. 
Basanavičiaus gimtinę. Joje ra
sime gyvenamąjį namą, kuriame 
net kamara pažymėta (tikriau
siai mažasis Jonukas ten rasda
vo uogienės), aliejinyčia, du 
tvartai, klojimas. Šalia stovėjo 
ketinis kryžius, statytas brolio 
Vinco. Nupiešas net sodas, po 
kurį basas bėgiojo busimasis 
Lietuvos patriarchas.

Tikslumu pasižymi istorinių 
įvykių schemos: 1963 m. sukili
mo, 1941. VI. 22 sukilimo ir kt. 
Jose pavaizduota centrinė figū
ra (A. Mackevičius) arba cent
rinė įvykio vieta. Aplinkui gru
puojami žmonės, susiję su vaiz
duojamu objektu.

Panašiu metodu L. Juozo
nis nupiešė “Gediminaičius”. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis ir 
jo ainiai pateko į Vandos Dau- 
girdaitės-Sruogienės “Lietuvos 
istoriją”.

Tėviškės mylėtojas L. Juo
zonis įsteigė Sėlių klubą. Pa
grindinė veiklos kryptis - se
nųjų sėlių gyvenimo tyrinėjimas. 
Jo įkvėpta A. Tarasovaitė para
šė diplominį darbą: “Sėlių kul
tūra - istoriniais, lingvistiniais ir 
kt. duomenimis”. Sėlių ansamb
lis dainuoja etnografines dai
nas. Dažnas moka gimtąją tar
mę, o klubo vadovas - tobulai. 
Tarmiškai kalbama susirinki
muose. Paminimi svarbiausieji 
mūsų valstybės įvykiai, prisime
nami iškilūs žmonės: S. Rašti
kis, Alė Rūta ir kt. Skaitytojams 
pristatomos klubo narių išleis
tos knygos: A. Šilinio, A. Kal
niečio, B. Barvainienės ir 1.1.

L. Juozonis yra ne tik kū
rėjas, bet ir įvairių kultūros ren
ginių dalyvis. Jį sutiksi visur, 
kur dega aukuras.

Sveikindami L. Juozonį ju
biliejaus proga, pasidžiaukime, 
kad mūsų tauta į savo sūnų su
dėjo skruzdės darbštumą, upokš
nio tyrumą ir uosio tvirtumą.

GENOVAITĖ GUSTAITĖ, 
Vilnius

1997 m. birželio 21 d. Vil
niaus arkikatedroje arkiv. A. 
Bačkis konsekravo kunigą dr. 
Joną Borutą, Jėzaus draugijos 
provincijolą Lietuvoje ir Latvi
joje, vyskupu. Panašios apeigos 
Vilniuje buvo įvykusios daugiau 
nei prieš 70 metų - 1923-siais, 
kai pirmojo nepriklausomos 
Lietuvos Vilniaus ganytojo J. 
Matulaičio laikais vyskupu buvo 
įšventintas kun. Kazimieras Mi
chalkevičius.

Prieš 11 v. užsidega visos di
delių sietynų šviesos. Iškilmėse 
dalyvauja min. pirm. G. Vagno
rius su žmona, užsienio reikalų 
min. A. Saudargas, krikščionių 
demokratų veikėjai, daug kultū
ros, mokslo žmonių, 17-ojo Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos suvažiavimo keliolika da
lyvių.

Iš zakristijos pajuda proce
sija. Paskui kryžių, žvakes eina 
klierikai, kunigai, vyskupai; tarp 
jų - kun. J. Boruta, toks išblyš
kęs. Čia taip pat svečias iš Ro
mos, atvykęs į akademijos suva
žiavimą, kun. prof. A. Liuima, 
SJ. Procesijos pabaigoje - arkiv. 
A. Bačkis su kitais vyskupais. 
Skambiai, įspūdingai gieda jau
nimo choras (vad. V. Savickai
tės): “Štai didysis kunigas” (Ec- 
ce sacerdos magnus).

Prasideda susiklosčiusios per 
ilgus amžius istorinės apeigos. 
Perskaitomas duotas Romoje 
1997 m. gegužės 28 d. Jono- 
Pauliaus II raštas “mylimam sū
nui Jonui Borutai”. Pasigirsta 
devyni arkivyskupo klausimai 
šventinamajam ir jo atsakymai - 
“noriu”. Pirmas: “Tad ar nori, 
brangiausiasis Broli, iki pat mir
ties vykdyti mums apaštalų pati
kėtą pareigą, kurią tau perduo
sime savo rankų uždėjimu ir 
Šventosios dvasios malone?” 
Paskutinis, devintas: “Ar nori 
Visagalį Dievą be paliovos 
melsti už šventąją tautą ir be 
priekaištų vykdyti aukščiausio
sios kunigystės pareigas?” Čia

Iš tėviškės laiškų

Naujieji ūkininkai
Ačiū, mielieji, už laišką mus 

taip nudžiuginusį per Sekmines. 
Nuo Kalėdų nebuvome gavę 
nuo jūsų jokio laiško, jokios ži
nelės, galvojome gal sergate, ar 
kitokios bėdos. O mes rašėme 
visi, bet kodėl nepasiekė jūsų 
mūsų laiškai, kas besužinos. Gal 
vėl ne taip adresą buvome už
rašę, gal kas. Taigi skubu dabar 
pasveikinti visus su išplauku
siais rugiais, su artėjančia rugia
pjūte, o šienelį šv. Jonas supū
dė, sulydė - neužteks ne tik kar
vytei, bet ir ožkai. Nelepina šie
met gamta mūsų ūkininkų pa
vasario orais.

Sūnus dabar su darbininku 
triūsia prie kombaino, o mar
telė su alytiške dukra iš braškių 
neišbrenda. Jau gal ten ir mie

AtA
PETRUI DERLIŪNUI 

mirus,
jo žmoną ONUTĘ, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

AtA
PETRUI KRIPUI
iškeliavus amžinybėn,

mielą žmoną GENUTĘ bei šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Malvina Kasperavičienė Romualda Vergara

AtA 
PETRUI KRIPUI 

mirus,
jo žmoną EUGENIJĄ, sūnus - ALGĮ ir JONĄ su 
šeimomis, brolį VYTAUTĄ su šeima, visus gimines 
bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

Naujasis Vilniaus vyskupas pa
galbininkas JONAS BORUTA, SJ, 
po šventinimo apeigų

Nuotr. H. Gaičevskio 

prie “noriu’ šventinamasis pri
duria “Dievui padedant”. Po to 
- litanija. Visi suklaupę, o šven
tinamasis kniūpščias atsigula 
ant grindų. Apeigos prasmę at
skleidžia arkivyskupas: “Myli
mieji, melskime, kad Visagalis 
Dievas iš savo gerumo, rūpinda
masis Bažnyčios nauda, šiam Iš
rinktajam dosniai suteiktų savo 
malonių”. Toliau - rankų uždė
jimas ant išrinktojo galvos, tą 
patį padaro visi vyskupai. Uždė
jimas atverstos Evangelijų kny
gos (ją laiko du diakonai)...

Arkivyskupas patepa šventi
namojo galvą Krizma ir mel
džiasi: “Dievas (...) teišlieja ant 
tavęs slėpiningo patepimo aliejų 
ir tepripildo tave dvasinio palai
minimo gausa”. Paduoda Evan
gelijų knygą: “Imk Evangeliją ir 
skelbk Dievo žodį su visokerio
pa kantrybe bei mokslu”. Už
mauna žiedą: “Imk žiedą, tikėji
mo ženklą, ir, pasipuošęs nesu
teptu tikėjimu, skaisčiai sergėk 
Dievo sužadėtinę Šventąją Baž
nyčią”. Mitrą Uždeda tylėdamas, 
o pastoralą duodamas taria: 
“Imk lazdą, ganytojo tarnystės 
ženklą, ir rūpinkis visa kaimene, 
kuriai vyskupu tave paskyrė 
Šventoji dvasia (...)”. Toliau ar
kivyskupo, vyskupų sveikinimai 

gotų, jei ne lietus. Labai laukia 
derliaus, betgi lietus, lietus...

Mane užpuola visokios se
natvės ligos, nes baigiasi sep
tintoji dešimtis. Negana prakiū
rančių kojų venų kas metai, da
bar pradėjo dar sąnarius skau
dėti, sukti - iš skausmo nei už
migti dažnai negaliu, o daktarų 
vis bijau.

Vyresnioji namų anūkėlė 7 
metų ir rudenį jau eis j mo
kyklą. Mažesnioji sesutė irgi no
ri eiti kartu, nes labai mėgsta 
pamėgdžioti viską, net papūgėle 
ją pavadiname, bet jai dar tik 
penkeri metukai suėjo, tai per 
jauna mokyklai.

Gavome jūsų jaunesniojo 
kompiuterinę nuotrauką ir svei
kinimus Motinos dienai. Džiau- 

pabučiavimu.
Po Komunijos skamba “Te 

Deum”. Naujasis vyskupas kar
tu su dviem kitais (J. Tunaitis 
spaudžia prie krūtinės dovanotą 
pinaviją...) eina per šventovę, 
laimina. Jau besišypsantis, raus- 
vesnis...

Neilgame pamoksle pašven
tintasis sustoja prie šv. Ignaco 
Lojolos rekolekcijų minties 
“Amar y servir” - “su meile tar
nauti, savo pasirinkto vyskupiš
ko šūkio, beje, labai artimo di
džiojo marijono Palaimintojo J. 
Matulaičio šūkiui “Nugalėk blo
gį gerumu”. Prisipažįsta: “Ži
nau, tai sunkus uždavinys, be jū
sų pagalbos jo neįvykdysiu”. 
Dėkoja visiems, kurie meldėsi, 
su kuriais toliau bendradar
biaus. Iškilmės baigėsi apeigyne 
nenumatyta dalimi: prie Valavi
čių koplyčios nutįsta ilgiausia 
sveikintojų eilė su įvairiausiais 
žiedais.

Naujasis vyskupas Jonas 
Boruta (g. 1944 m. Kaune) - 
gamtos m. dr., kunigu įšventin
tas pogrindyje, Skaistgirio šven
tovėje 1982.VIII.8 arkiv. J. Ste
ponavičiaus. Jėzaus draugijos 
provinciolas Lietuvoje ir Latvi
joje, anksčiau - pagrindinis 
“Kronikos” redaktorius po jos 
įsteigėjo kun. Sigito Tamkevi- 
čiaus suėmimo (1983.V.6). Nors 
gimęs Kaune, dabar jau senas 
vilnietis, gerai žinomas sostinės 
mokslo visuomenei, akademi
niam jaunimui. Spaudoje užsi
menama, kad jo paskyrimas gali 
būti laikomas ženklu K. Bendri
jai Lietuvoje labiau atsigręžti į 
miestą, jo žmones, kurių skai
čius ateityje - mums europėjant 
- turėtų didėti (šiuo metu 
68%). Vyskupo žodžiais tariant, 
veiklos sritis dar galutinai neap
tarta, bet veikiausiai ji turėtų 
apimti bendravimą, ryšius su 
mokslu, kultūros žmonėmis, gal 
taip pat valstybės pareigūnais. 
Už tai veiklos būdas - “su meile 
tarnauti”... “Piktos žodinės ba
talijos (...) nieko nepadėtų”.

giamės kartu su jumis, kad taip 
gerai sekasi mūsų anūkėliams 
namų mokykloje. Jau treji me
tai inspektoriai gerai įvertina 
pasekmes mokslo metams bai
giantis. Gražu, kad jų arkliukai 
jau savo žolytę graužinėja. O 
mūsų žirgelis, kuris pasibaidęs 
anuo metu a.a. Liudviką nešiojo 
sukruvindamas, sužalodamas 
(nes buvo nepažabotas), šiemet 
vos pats kojų nepakratė - spė
jome dar parduoti už ketvirta
dalį kainos žiemą. Taigi, atrodo, 
nesiseka. Šiemet jau ir bičių šei
mos miršta, o juk sūnelis biti
ninkystę baigęs - kažkaip sun
kūs laikai pas mus atsisuko.

Ačiū Dievuliui, kad dar jūs 
gyvenate, nors ir ligoti. Skaito
me laiške, kaip jūs prie krau
tuvės, lauke, besirinkdama sodi
nimui gėles, pasilenkusi nega
lėjote atsilenkti, svaigo galva, 
kaip greitai suskubo atsirasti 
pagalba ir nuvežė į ligoninę ir 
tyrimus padarė ir buvęs vienuo
lis specialų palaiminimą davė, 
buvęs šalia šimtametės, jai pa
kviestas. Stebimės, kokie geri 
ten žmonės gyvena. Jei pas mus, 
tai... Dar gal ilgai vargsime, kol 
žmogus žmogui išmoks būti 
brolis, nes ilgai buvome mokyti 
atbulai. O skaitome ir girdime 
dar ir kitokių, siaubingų žinių 
mūsų šalelėje vis per gėrimą.

Linkime laimės ir sveikatos 
jums ir sūnums su šeimomis, 
džiaugiamės, kad vyresnioji jau 
ir magistrą įveikė, gerai ir brolis 
vidurinę baigė. Aišku, tuštėja ir 
vyresniojo gražūs, geri namu
čiai, o juk, sakote, dvylikametis 
atvažiavo su jumis išvestas iš 
visokių vargų. Gal taip Dievas 
per jus padeda ir mums, o laiš
kais pasiguodžiame.

Sūnus buvo nuvažiavęs į 
gražią jūsų tėviškėlę prie žavin
go ežero, bet nieko nerado na
mie. Marti gal darbe prie tų vilų 
jūsų žemėje, kiti gal grybavo, 
nes grybai, sako, yra jų auksas, 
kai dygsta. O jiems žemelės dar 
vis neatiduoda, gal kad tiek 
daug tų visokeriopų vilų ten pri
statyta. Už tų vilų, poilsiautojų, 
sako, ten ir savo karvutę ne
lengva paganyti, nes trukdo po
ilsiautojams, o pieneliauna įkyriai.

Iki greito pasikalbėjimo laiš
ku. Jūsų Verutė
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Ambasadoriai, susitikę “Vaiko tėviškės namų” šventinimo iškilmėje 
Avikilų kaime: Lietuvos ambasadorius įtaigai ROMANAS PODAGĖLIS, 
Lietuvos ambasadorius Vatikanui KAZYS LOZORAITIS (viduryje) ir 
Italuos ambasadorius Lietuvai MARIO FUGAZZOLA Nuotr. R. Šaknio

Lietuviškos dvasios jėga
VILIUS BRAŽĖNAS

Girdint ir skaitant kalėjimų 
ir Sibiro tremties siaubo ap
sakymus aiškėja, jog visam tam 
išgyventi ir išlikti, be laimės, pa
dėjo ne tik kūno, bet ir dvasios 
jėga.

Neseniai prie tokių minčių 
grįžti teko sužinojus apie porą 
gilios prasmės įvykių. Pagaliau 
buvo formaliai, bent jau Lietu
vos ir karinės vadovybės, pa
gerbti išlikusieji Lietuvos parti
zanai ir partizanės. Taipogi ne
seniai savo neatlaidų, pasiauko
jantį daugiametį budėjimą bu
vusiuose KGB rūmuose pami
nėjo pagarbos užsitarnavę poli
tiniai kaliniai.

1994 m. rudenį, po 50 metų, 
pirmą kartą besilankant Lietu
voje, net keliose vietovėse, di
desniuose ir mažesniuose telki
niuose, teko susitikti su prisikė
lusios Lietuvos patriotiniais 
branduoliais. Nuostatą kėlė ne
palūžimas tų, kurie iškentėjo 
kalėjimus, tremtį, nusivylimus, 
išdavystę ir veidmainystę kovoje 
prieš sovietus, iki dugno išgėrė 
sutrypto teisingumo, niekšystės 
ir nusikaltėlių akiplėšiškumo 
sklidinai pripildytą taurę. Tai, 
kad tokie nepalūžo ir vėl stojo 
kovon lemtingoje nepriklauso
mybę atgavusios Lietuvos va
landoje, sustiprino viltį į galuti
nį gėrio ir laisvės laimėjimą is
torijon savu vardu sugrįžusioje 
Lietuvoje.

Po to mane Floridoje sura
do keletas, tikriausiai iš tūks
tančių panašių, konkrečių lietu
viškos dvasios pergalės įrody
mų. Tai dar labiau pabrėžė j gė
rio laimėjimą ir tvirto patrioti
nio branduolio Lietuvoje įtaką.

Vienas iš tokių liudijimų 
yra Edmundo Simanaičio eilė
raščių rinkinys “Nesugrįžusiems 
iš Tuskulėnų”. 174 puslapių 
knyga autorius, buvęs partiza
nu, skiria “Tauro” apygardos 
“Vytenio” būrio kovotojų gar
bei: Kimo, Šalmo, Lizdeikos, 
Vyšnelio, sušaudytų 1974 m. 
kovo 26 d. Vilniuje ir pakastų 
Tuskulėnuose. Eilėraščiai ap
ima 21 metų laikotarpį - nuo 
1975 m. gegužės Žeskazgan’e 
iki 1996 m. lapkričio Jonavoje.

Nuostabu tai, kad Lietuvoje 
matome nemažai pavyzdžių, ro
dančių, jog karti patirtis neuž
gesino jų kūrybinės kibirkšties.

Skaitant šio autoriaus eilė
raščius, sunku nepastebėti tra
giškų išgyvenimų. Prasiveržia, 
kaip ir ne vienam mūsų išeivi
joje, niekaip neatmokamos sko
los Tėvynei ir kaltės žuvusiems 
jausmas. Kodėl kentėjo ir žuvo 

Kk 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 !

jie, o ne aš?... Gal ne visi ir ne 
visi vienodu laipsniu jautė skolą 
ir kaltę pasitraukus iš Lietuvos, 
bet neišvengiamai tai turėjo 
daugiau ar mažiau jausti kiek
vienas subrendęs išeivis. Bet to 
nepalyginsi su jausmais Sibirą ir 
kovas išgyvenusių Lietuvos par
tizanų. E. Simanaičio 1993 m. 
rašytame eilėraštyje “Prie drau
go kapo” skaitome:
.... mokėt skolas 
ne tik savas - 
ir už išėjusius.

Eilėraštyje (1993 m.) “Prie
kaištas”:
Tebūnie ir tavo vardas 
šventas žuvęs broli.

Telieku ir aš išlikęs - kaltas.
Tikriausiai kovos draugus 

praradęs ir pats auka netapęs 
partizanas mato save eilėraštyje 
“Nepriimta auka”. Net ir Lietu
vos nepriklausomybės džiugesys 
dar vis slopinamas teisingumo 
stokos. 1995 m. eilėraštyje 
“Džiaugsmo pančiai” sakoma: 
Kad džiaugsmui pančiai 

nenukrito, 
kad niekšai vėliavą, 
dar vakar niekintą, iškėlė, šypsos 
ir plaukas nuo galvos 

jiems nenukrinta.
“Nesugrįžusiems iš Tusku

lėnų” išleista autoriaus lėšomis 
vos 150 egz. tiražu. Meno ki
birkštis matyt žėri autoriaus šei
moje, nes viršelis ir meninis api
pavidalinimas bei iliustracijos 
(atrodo) yra sūnų Lemturio ir 
Dariaus Simanaičių darbas. Tas 
pats ir su irgi 1997 m. išėjusiu 
Edjnundo Simanaičio rinkiniu - 
14 “Tremtinyje” išspausdintų 
straipsnių “Tuskulėnų varpas 
pradeda gausti”. Tai lyg doku
mentinis lydraštis poezijos kny
gai. Jis primena prancūzų rašy
tojo Emile Zola pasaulyje išgar
sėjusį straipsnį “J’Accuse” - 
“Aš kaltinu”.

Tos karčios prozos 56 pus
lapių dokumentinis leidinys 
apie Tuskulėnus vertas rimtai 
Lietuvos vidinę padėtį svarstan
čių išeivių rimto dėmesio. Nuo
stabą kelia ir tai, kad Lietuvoje 
yra “raudonąjį Dantės pragarą” 
perėjusių tautiečių, kurie ir Mū
zos nuo savęs nenuvijo ir žurna
listo plunksnos nemetė ir įsijun
gė j Lietuvos atstatymą.

Nepaisant karčių posmų ei
lėraščiuose ir kietų žodžių lietu
viškame “J’Accuse”, džiugu pa
baigoje užtikti autoriaus opti
mizmą.
Nėr didesnio džiaugsmo, 

nėr didesnės laimės, 
kaip matyt giedrėjant 

dangų Lietuvos.
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® LAISVOJE 11V H T II
VALSTYBĖS DIENOS ŠVENTĖ

Mindaugo karūnavimui skir
ta Valstybės diena Vilniuje buvo 
pradėta simboliniu Lietuvos lais
vės kovos sąjūdžio žygiu. Šio 
ginkluoto pasipriešinimo vetera
nai Vilniun įžygiavo pro Aušros 
Vartus, nešdami buvusių devynių 
partizaninio karo apygardų vėlia
vas - Žemaičių, Prisikėlimo, 
Kęstučio, Tauro, Dainavos, Algi
manto, Vytauto, Vyčio ir Didžio
sios kovos. Vilniuje jos buvo per
duotos Lietuvos karo akademijos 
kariūnams. Veteranų žygio daly
vius pasveikino Lietuvos seimo 
pirm. Vytautas Landsbergis, pri
mindamas išsikovotą laisvę, o su 
ja ir vietą Lietuvai pasaulyje. Ta
da su pučiamųjų orkestrais buvo 
nužygiuota prie Lietuvos prezi
dentūros. Ten iškilmingai buvo iš
kelta valstybinė Lietuvos vėliava. 
Valstybės dienos proga apie Min
daugo karūnavimą kalbėjo Lietu
vos prez. Algirdas Brazauskas, 
primindamas garbingą Lietuvos 
valstybės praeitį ir dabar jos lau
kiančią ateitį. Vėliavos iškėlimo 
iškilmėje dalyvavo ir seimo pirm. 
V. Landsbergis, premjeras Gedi
minas Vagnorius, seimo ir vyriau
sybės nariai. Tos dienos vakarą 
Vilniaus katedros aikštėje buvo 
surengtas Lietuvos operos žvaigž
džių koncertas, skulptoriaus Pet
ro Repšio sukurti Mindaugo ka
rūnavimo ir karališko antspaudo 
medaliai įteikti keturiems jų nusi
pelniusiems lietuviams - poetui 
Bernardui Brazdžioniui, knygne
šiui Juozui Averkai, pogrindinės 
literatūros spausdintojui bei pla
tintojui Vytautui Andziuliui, daug 
metų savo sodyboje partizaną slė
pusiai Onai Činčikaitei.

TAUTINIŲ MAŽUMŲ CENTRAS
Alytaus miesto savivaldybė 

įsteigė antrąjį tautinių mažumų 
kultūros centrą Lietuvoje. Pirma
sis yra kadaise Sniečkumi vadin
tame Visagine. Savo pranešime 
“Lietuvos aido” skaitytojams Vi
da Ramanauskaitė rašo: “Tauti
nių mažumų kultūros centro na
riu gali tapti bet kokios tautybės 
atstovas, sulaukęs 18 metų ir tu
rintis Lietuvos respublikos pilie
čio pasą arba laikiną leidimą gy
venti Lietuvoje. Centras rūpinasi 
savo narių lietuvių kalbos moky
mu. Viena svarbesnių veiklos kryp
čių - plėtoti ir puoselėti įvairių 
tautybių saviveiklinę kultūrą, per
duoti ją jaunesnėms kartoms”.

VADŲ KONFERENCIJA KAUNE
Valstybės dienai skirtą konfe

renciją Kaune surengė miesto sa
vivaldybė ir Lietuvos Vytautų 
klubas. Jon įsijungė Kauno mies
to bei apskrities vadovai, pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas Lietu
vos seimo pirm. V. Landsbergis. 
Jis dabartinę Lietuvos būklę ly
gino su Vytauto Didžiojo laikų 
Lietuvos. Mat jos abi siekė suar
tėjimo su Europa. Dabarčiai skir
tus V. Landsbergio žodžius cituo
ja “Lietuvos ryto” atstovas Arū
nas Karaliūnas: “Kyla klausimas:

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda”

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

"Žmonės, kurie atjaučia kitus

kieno valdžia dabar yra Lietuvoje 
ir Kaune? Nusikaltėliai tyčiojasi 
ir šaiposi iš valstybės bei apgautų 
žmonių, atiminėja dorai uždirbtą 
turtą...” Pasak A. Karaliūno, tada 
seimo pirm. V. Landsbergis ža
dėjo įrodyti, kad Lietuva yra tei
sinė valstybė. Esą ji privalo ap
ginti tautą nuo plėšikų, kaip tai 
darė Vytautas Didysis. Valstybės 
dienai buvo skirtas varpininko 
Raimundo Eimonto Vytauto Di
džiojo karo muziejaus bokšto 
varpų muzikos koncertas, kiti 
koncertai šio muziejaus sodelyje 
ir Vytauto Didžiojo universitete. 
Prie Kauno pilies kauniečių laukė 
rež. Irenos Bučienės Vilniuje su
kurtas Juozo Grušo istorinės dra
mos “Barbora Radvilaitė” spek
taklis su sproginėjančiomis spal
votomis raketomis Barboros Rad
vilaitės karūnavimo scenoje.

MOKSLEIVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Valstybės dienos išvakarėse 

po dešimties metų pertraukos jau 
aštuntą kartą Vilniuje buvo su
rengta moksleivių dainų šventė, 
skirta Lietuvos mokyklos šešių 
šimtmečių sukakčiai. Iš tikrųjų ja 
taipgi buvo norima išjudinti jau
nimą ir Valstybės dienai bei Min
daugo karūnacijai. Jaunieji moks
leivių dainų šventės dalyviai, pa
sibaigus Mišioms Vilniaus arkika
tedroje, susirinko prie DLK Ge
dimino paminklo. Juos pasveiki
no švietimo ir mokslo ministeris 
Zigmas Zinkevičius su Vilniaus 
miesto burmistru Rolandu Paksu, 
įteikę simbolinę batutą mokslei
vių dainų šventės meno vadovui 
Vytautui Miškiniui. Šio renginio 
kūrėjų gretoms taipgi priklausė 
rež. Valerijonas Staknys ir cho
reografas Vytautas Buterlevičius. 
Vingio parke buvo atidaryta 
moksleivių darbų paroda, savo 
spektaklius rodė vaikų teatrai. 
Oficialioji dalis po pietų buvo 
pradėta moksleivių šokių koncer
tu aikštėje prieš Vingio parko es
tradą. Jon atvyko Lietuvos prez. 
A. Brazauskas, premjero G. Vag
noriaus sveikinimą šventės daly
viams perskaitė švietimo ir moks
lo ministeris Z. Zinkevičius. Buvo 
iškelta šventės vėliava, uždegta 
šio renginio ugnis. Pavakare Vin
gyje skambėjo moksleivių įvairių 
chorų dainos. Aštuntojon savo 
šventėn iš visos Lietuvos buvo at
vykusių beveik 20.000 moksleivių.

GENEROLAS GRĮŽO PELENAIS
Lietuvos gen. Itn. Teodoras 

Daukantas (1884-1960), gimęs 
Petrapilyje, ten baigęs Rusijos ka
ro laivyno akademiją, nepriklau
somoje Lietuvoje dirbo krašto 
apsaugos ministeriu, kariuome
nės štabo viršininku, Lietuvos at
stovu P. Amerikos valstybėse. Pir
maisiais sovietinės okupacijos 
metais buvo įkalintas Kauno VI 
forte, bet nuo mirties ir tremties 
Sibiran išgelbėtas 1941 m. birže
lio sukilimo dalyvių. ,1944 m. va
sarą, pasitraukęs iš Lietuvos, grį
žo Argentinon ir ten mirė 1960 
m. balandžio 10 d. Urną su velio- 
nies palaikų pelenais tik dabar 
Lietuvon parvežė Artūras Mičiū- 
das, jos informacijos biuro Ar
gentinoje vadovas. Ji liepos pra
džioje perlaidota Karmėlavos ka
pinėse šalia velionies žmonos ka
po. A. Mičiūdas atvežė ir gen. Itn. 
T. Daukanto laiškų, dienoraščių, 
atsiminimų archyvą, dovanotą 
Vytauto Didžiojo karo muziejui.

V. Kst.
aua—j—>i — -»l tm t rw***) 

Įvedu šildymo ir vėsinime • 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 'J.

(Esu “Union Gas” /ft 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Buvęs Lietuvos krašto apsaugos ministeris brigados generolas TEODORAS DAUKANTAS 1997 m. liepos 1 
d. buvo perlaidotas Karmėlavos kapinėse. Velionis mirė Argentinoje 1960 m. balandžio 10 d. Jo pelenus 
atvežė ARTŪRAS MIČIŪDAS - Lietuvių informacijos biuro direktorius Buenos Aires mieste. Nuotraukoje - 
kalba Lietuvos krašto apsaugos viceministeris pik. JONAS KRONKAITIS

Įvairios pastabos iš Vilniaus
J. P. KEDYS

Vokietijos žurnalas “Der 
Spiegei” pranešė, kad j ES de
ryboms komisija numato Veng
riją, Lenkiją, Čekiją, Slovėniją 
ir Estiją. Kitos penkios kandi
datės: Rumunija, Bulgarija, 
Latvija, Lietuva ir Slovakija dar 
neatitinka sąlygų į ES.

* * ♦
Atvykęs Varšuvos meras M. 

Swieciski, čia vadinamas jau 
“prezidentu”, sekdamas Lietu
vos-Lenkijos seimų pirmininkų 
ir prezidentų pavyzdžiu, pasiūlė 
įsteigti tarp Varšuvos ir Vil
niaus savivaldybių ekonominį 
bendravimą. Vilniaus meras 
mielai priėmė pasiūlymą, tikė
damasis daug ko pasimokyti iš 
Lenkijos.

* * *
Taline steigiamas Baltijos- 

Juodosios jūros blokas. Taip 
pavadinta “Izvestijų” dienraščio 
nauja politinė s-ga, steigiama 
Estijos iniciatyva. Pirmą kartą 
buvo susirinkę Taline Rusijos, 
Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos valstybių va
dai. Į šią organizaciją Lietuvos 
politikai turėtų kreipti daugiau 
dėmesio. Jose Ukraina ir Balti
jos valstybės galėtų geriau at
sispirti imperialistiniams Rusi
jos ir Lenkijos kėslams.

* * *
Valstybės kontrolierius sa

vo pranešimą perdavė seimui ir

vyriausybei. Iš jos matosi, kad iš 
312 valstybės remiamų įmonių 
pernai dirbo 143 su nuostoliais, 
siekiančiais 379 milijonų litų. 
Valstybinė kontrolė padarė šį 
patikrinimą tik po to, kai seimo 
narė Jūratė Matekonienė pa
reiškė priekaištą Valstybinei 
kontrolei, kad ji “neatlieka savo 
darbo ir toleruoja turto švaisty
mą ir net pasisavinimą”.

* * *
Teko apvažiuoti Lietuvą 

traukiniu ir automobiliu: Vil
nius, Kaišiadorys, Jonava, Kė
dainiai, Radviliškis, Šiauliai, 
Telšiai, Plungė, Kretinga ir 
Klaipėda. Apytikriai apie 30- 
35% dirbamos žemės yra neap
sėta! Viena iš svarbiausių prie
žasčių - ūkininkui neapsimoka 
žemę dirbti. Birželio mėn. ūki
ninkams buvo mokoma 49 et. 
už litrą pieno, kai krautuvėj jis 
pardavinėjamas po 2 Lt. Prie
žastis tokios kainos - per dide
lis tarnautojų skaičius pieno pri
statymo ir pardavimo įmonėse.

* ♦#

Ministeris pirm. G. Vagno
rius pranešė apie nusikaltimų 
mažėjimą. Tačiau statistika to 
nepatvirtina. Per š.m. 5 mėne
sius nusikaltimų Lietuvoje pa
daugėjo 15.4%, lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu 1996 m., o 
sunkiųįiĮ nusikaltimų padidėjo 
7.5%. Sis veiksnys yra vienas iš 
visos eilės kitų, dėl kurių yra 
atsilikusi kandidatų į ES tarpe. 
Paskutinieji duomenys BVP 
(bendro vidaus produkto) rodo 
pagerėjimą 2.4%, lyginant jį su 
pirmuoju ketvirčiu 1996 m.

* * *
Iš Pasaulio lietuvių seimo 

Vilniuje paaiškėjo, kad Mask
vos lietuvių mokykloje mokosi 
124 vaikai. Jos mokytoja S. Va
latkaitė sakė: mokykla veikia 
jau penkeri metai, Lietuva at
siunčia vadovėlius ir kitas prie
mones. Didžiausias rūpestis - 
suderinti Rusijos ir Lietuvos

mokyklų programas. Mokykla 
turi gerą vardą. Tarp rusakalbių 
narių yra norinčių mokytis šioj 
mokykloje.

♦ * *

Radviliškyje yra Lietuvos 
reabilitacinis profesinio rengi
mo centras (RPRC), kuriame 
mokiniai, išlaikę egzaminus, 
gauna pažymėjimus Vokietijos 
Frydbergo pramonės ir preky
bos rūmų, kurie suteikia teisę 
juos turintiems dirbti visoje Eu
ropoje. Šiemet tokius pažymė
jimus gavo 28 mokiniai, ku
riems jie buvo įteikti Frydbergo 
pramonės ir prekybos rūmų at
stovo Erhardo Krugo. Šia proga 
jau įvyko ir stojamieji egzaminai 
sekantiems metams - buvo pri
imta 180 jaunuolių iš visos Lie
tuvos.

* * *
“Tauro” banko bankrotas 

parodė, kad ir naujoji valdžia 
neturi supratimo bankų tvarky
me. Lietuvos valstybinio banko 
vyr. direktoriaus pareiga yra 
prižiūrėti privačius komercinius 
bankus. Vyriausias Lietuvos 
banko direktorius yra dar LD 
DP narys Šarkinas. Jis paskyrė 
jau bankrutavusiam “Tauro” 
bankui “gelbėti” dar 13 mil. li
tų. Valdžia dar jį laiko Lietuvos 
banko vyr. direktorium, kai 
“Lietuvos aido” vedamieji jau 
senokai pasisakė prieš Šarkino 
direktoriavimą.

* * *
Druskininkuose susirinko 

Lietuvos-Lenkijos pasienio pa
reigūnai gelbėti pasienio ne
tvarkos, vykstančios jau 8 metai. 
Lenkijos atstovas J. Szymanski 
siūlė įsteigti daugiau naujų 
punktų, nors dabartinė admi
nistracija nesugeba išvalyti kyši
ninkavimo ir kontrabandos esan
čiuose sienos perėjimo punk
tuose. Lietuvos atstovas pasisa
kė prieš naujų punktų steigimą. 
Pagaliau abi pusės sutarė gerin
ti tvarką esamose perėjose.

O III I I/IAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvių moterų klubų fede
racijos suvažiavimas įvyko Bruk- 
lyne, Kultūros židinyje, gegužės 
17 d. Jame klubų pirmininkės ir 
valdybos narės aptarė ligšiolinę 
savo veiklą bei ateities planus. 
Federacijos naujon valdybon bu
vo išrinktos ir ją trejų metų lai
kotarpiui sudarė pirm. Aldona 
Noakaitė-Pintsch, I vicepirm. Sa
lomėja Valiukienė, II vicepirm. 
Snieguolė Jurskytė, narės Melvi
na Klivečkienė, Sofija Skobeikie- 
nė, Jadvyga Vytuvienė ir dr. Ma
rija Žukauskienė. Suvažiavime 
dalyvavo Niujorko, Hartfordo, 
Filadelfijos, Waterburio klubų at
stovės. Neatvyko, nors buvo ža
dėjusios, Čikagos klubo atstovės.

Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba, neturėjusi rinki
mų nuo 1970 m., staiga atsigavo 
ir pravedė naujos valdybos rinki
mus korespondenciniu būdu. 
Naująją valdybą Niujorke sudarė: 
pirm. Kęstutis Miklas, vicepirmi
ninkai - Paulius Jurkus (iždo 
reikalams), Romas Kezys - (in
formacijai), Julius Vėblaitis - ry
šiams su nariais), sekretorė ir 
“Lietuvio žurnalisto” red. Salo
mėja Narkeliūnaitė, visi iš Niu
jorko.

Karaliaučiaus kraštas
Kaliningrado sritimi pava

dinto Karaliaučiaus krašto uostų 
apyvarta 1997 m. pirmajame ket
virtyje padidėjo 41%, lyginant ją 
su pirmuoju 1996 m. ketvirčiu. 
Srities gubernatorius Leonidas 
Gorbenka planuoja panaikinti 
Lietuvai galiojančias įkainių nuo
laidas. Esą ji nuo vasario 1 d. vie
našališkai padidino mokesčius už 
krovinių gabenimą geležinkeliu 
Kaliningradu pavadintan Kara
liaučiaus uostan.
Latvija

Rygoje buvo atkurta 1930-40 
m. veikusi Latvijos lietuvių sąjun
ga. Jos pirmininku jau išrinktas 
Latvijos lietuvių kultūros draugi
jos Rygoje pirmininkas Augustas 
Liepinis. Jo vadovaujamon Latvi
jos lietuvių sąjungon įsijungė vi
sos pagrindinės Latvijos lietuvių 
organizacijos: A. Liepinio vado
vauta Latvijos lietuvių kultūros 
draugija Rygoje, Rygos lietuvių 
švietimo ir kultūros centras, Lat
vijoj politiškai suvaržytų lietuvių 
draugija ir Latvijos lietuvių jauni
mo sąjunga.

Latvijos lietuvių ryšiai su 
Lietuva tebėra sumenkėję. Mat 
daugelis jų vis dar neturi nei 
Latvijos piliečio, nei laikinio Lat
vijos nepiliečio paso. Lietuvių rei
kalai bent Rygoje turėtų pagerėti. 
Mat ten jau yra atvykęs naujasis 
labai aktyvus Lietuvos ambasado
rius Rimantas Karazija. Lietuvių 
mokyklos patalpose jis aiškino 
nuosavybės klausimus, o Latvijos 
piliečių natūralizacijos valdybos 
atstovas - Latvijos pilietybės ga
vimo procedūrą.

Latvįja nepamiršta ten gyve
nančių tautinių mažumų, kurioms 
priklauso ir lietuviai. Joms ren
giamos konferencijos, tautiniai 
festivaliai, metinės vaikų sporto 
šventės. Tuose Latvijos rengi
niuose lietuviams skiriama daug

pagyrimo ir padėkos žodžių. 
Valstybinės latvių kalbos mokėji
mu lietuviai yra pavyzdys visiems 
Latvijos kitataučiams. Lietuviai 
Latvijoje nesijaučia niekam nerei
kalingais ateiviais. Jie savęs nelai
ko ir Lietuvos pamestinukais. 
Mat juos dažnai aplanko aukštieji 
svečiai iš Lietuvos, jos tautinių 
mažumų atstovai.

Australija
Gedulo ir vilties dieną Sid

nyje kartu paminėjo lietuviai, lat
viai ir estai. Mat minėjimą Latvių 
namuose surengė Jungtinis bal- 
tiečių komitetas, šiemet vadovau
jamas Albino Giniūno. Baltiečiai 
atsargos kariai padėjo gėlių vaini
kus prie Australijos nežinomo 
kario kapo Sidnio centre. Paskai
tą apie tų tragiškų dienų įvykius 
skaitė Latvijos garbės konsulas 
Vivuds Koškins. Muzikinę pro
gramos dalį atliko lietuvių, latvių 
ir estų chorai.

Algis Blazinskas, ištiktas šir
dies smūgio, mirė 1996 m. gruo
džio 16 d. Sidnyje. Anksčiau jis su 
tėvu gyveno Adelaidėje. Jiedu 
dirbo Snieguotuose kalnuose, kur 
žuvo jo tėvas. Tada persikėlė Sid- 
nin ir buvo tapęs mėsos gaminių 
“Maisto” parduotovės dalininku. 
Vėliau velionis vertėsi dirbdamas 
taksio vairuotoju. Buvo vedęs len
kaitę. Tad lenkai jį ir palaidojo iš 
Ashfieldo katalikų šventovės.

Lenkija
Lietuviškąjį pastoracinį dar

bą Punske kurį laiką dirbo iš Vil
kaviškio vyskupijos atsiųstas kun. 
Algirdas Žukauskas. Jo, dabar 
jau grįžusio Vilkaviškin, pasigen
da padėką “Aušroje” įdėję Puns
ko krašto žmonės, rašantys: “Di
džiai gerbiamas ir mylimas kuni
ge Algirdai, pamažu bėga laikas, 
bet Jūsų krikščioniško patarna
vimo Punsko kraštui atminimas 
pasilieka mūsų širdyse. Mus, ka
talikus, labai giliai palietė Jūsų 
nuostabus pasiaukojimas Dievui 
ir žmonėms. Pilni išminties ir dva
singumo Jūsų pamokslai pasėjo 
mūsų širdyse gerumo sėklą. Jūsų 
sugebėjimas bendrauti su jauni
mu sužavėjo mus visus. Tikimės, 
kad mūsų santykiai ir Jums išvy
kus iš Punsko bus geri. Mes ir to
liau norime palaikyti su Jumis 
glaudžius ryšius. Kviečiame ko 
dažniausiai apsilankyti mūsų 
krašte. Visada Jūsų lauks geras 
žodis, šilti, garuojantys kukuliai, 
bulviniai blynai bei naminis dzū
kiškas alus...” V. Kst.

OFFORD
REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

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

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ 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: 
£3 ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176 
X. HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541 
SI HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

KELLY ARMSTRONG, šiais me
tais įsigijęs mechaninės inžinerijos 
laipsnį “with Distinction” pažymė
jimu. Studijavo Western Ontario 
universitete, Londone. Buvęs tris 
metus universiteto' dekano garbės 
sąraše ir gavęs universiteto stipen
diją. Lankė Wortley Rd. pradžios 
mokyklą, buvo apdovanotas “sports
manship and merit” žymenimis. 
Gimnazijos 13 klasių baigė South 
Secondary gimnazijoje “Ontario 
Scholar” ir “honours” įvertinimu. 
Lankė Londono lietuvių šeštadieni
nę ir keletą metų dalyvauja Londo
no lietuvių sporto klube “Tauras” 
žaisdamas krepšinį. Tėvai Norman 
ir Dalia, senelis Vincas Andrulio- 
nis ir broliai Sean ir Daniel linki 
viso geriausio ir sėkmės ateityje.

Įvairios žinios
Lietuvos respublikos seimo 

spaudos tarnytros pranešime (1997 
m. liepos 24 d.) Ryšių ir informa
tikos ministerijos sekretorius J. 
Ūsas, atsakydamas į seimo kanc
lerio J. Razmos užklausimą, pa
aiškina, kad valstybės įmonės 
“Lietuvos paštas” administracija 
Vilniaus pašto pervežimo centre 
griežtino tarptautinės pašto ko
respondencijos apdorojimo ir iš
siuntimo kontrolę. Remiantis 
tarptautiniais nuostatais ir Lietu
vos vyriausybės nutarimu, pinigus 
siųsti pašto siuntose į Lietuvą ir iš 
jos draudžiama. Pašto darbuoto
jai, atplėšinėjantys laiškus, atlei-

džiami iš darbo, o tyrimų me
džiaga perduodama teisėsaugos 
įstaigoms.

Pranešime taipgi nurodoma, 
kad korespondencija iš Kanados į 
Lietuvą vežama tiesioginėse važ
tose per Kopenhagą ir Frankfurtą 
prie Maino. Tos siuntos dažnai 
negaunamos arba gaunamos pa
žeistos. Dėl to per 1996 m. Kana
dos pašto tarnybai pareikšta 81 
pretenzija, o per šių metų pus
metį - 69. Pažeistos siuntos yra 
atitinkamai pažymimos, surašomi 
dokumentai, atliekamas tyrimas 
ir nustatyta tvarka atlyginami 
nuostoliai.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

ii'T’AT IZ'A^ LIETUVIŲ KREDITOA AljIWl KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

Sukursiu gražų paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

Žurnalas “Time” 1997 m. lie
pos 14 d. laidoje rašo apie Rusi
jos mafiją, kurios veikla siekia 
Floridą. Prekiaujama čia ne tik 
narkotikais, bet jau ir branduoli
niais ginklais. Straipsnyje nurodo
mi du iš Lietuvos suimti asmenys
- A. Pogrebovsky ir A. Darichev
- mėginę parduoti sovietinės ga
mybos branduolinių ginklų ir tai 
vykdę prisidengdami suklastotais 
dokumentais. Abu jie kaltinimus 
paneigę. Straipsnis pailiustruotas 
nuotraukomis ir pavadintas bū
dinga antrašte - “Enter the Red - 
fellas”. Inf.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki....... 1.75% Asmenines nuo............. 6.25%
santaupas...................................2.25% neklln. turto 1 m............ 5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.......................2.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.....................2.50% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius....................3.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius....................3.75% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius....................4.25% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius....................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)..................................... 2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind.........................................3.00% sumos draudimu
2 m. Ind......................................... 3.75%
3 m. ind.........................................4.25%
4 m. ind.........................................4.75%
5 m. ind......................................... 5.25%

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

INTERAC KORTELĖ
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Marijampolės rąjono meras JUOZAS VAIČIULIS sveikina pagrindinį 
“Vaiko tėviškės namų” statybos rėmėją svečią iš Italuos DOMENICO 
PASSUELLO, dalyvavusį namų pašventinimo iškilmėje Ntr. R. Šaknio

Atsisveikinant su prelatu Morkūnu
(1902.11.16-1997.VII.5)

Kai bedarbiai ieško darbo
Lietuvoje veikia darbo biržos, kurios registruoja bedarbius ir parūpina darbą, 
padeda Įsigyti specialybes, moka bedarbių pašalpas pagal ištarnautą laiką, teikia 

patarimus. Pasitaiko nesąžiningumo atvejų ir darbininkų, ir darbdavių eilėse

DAIVA DULAITYTĖ, Šakiai

Kaip ir daugelį šalių, Lietu
vą taip pat kamuoja bedarbystė. 
Neišimtis ir Šakiai, turintys apie 
7000 gyventojų. Pasak darbo 
biržos (DB) darbo skyriaus vir
šininko Arūno Danieliaus, Ša
kių DB užregistruota ieškančių 
darbo: vien birželio pabaigoje - 
962 žmonės, per mėnesį - 170, 
o per pusmetį įdarbinta į vie
šuosius darbus - 90. DB be
darbiai suskirstyti pagal specia
lybes. Be to, yra finansuojamos 
naujai steigiamos darbo vietos 
asmenims nuo 16 m., našlai
čiams, priešpensijinio amžiaus 
žmonėms, invalidams, po 1991 
m. grįžusiems tremtiniams, bu
vusiems kaliniams. Pagal darbo 
įstatymus, darbdavys turi padėti 
įsteigti darbo vietą, priešingu 
atveju gali DB netgi kreiptis į 
teismą.

Taip pat DB kartu su seniū
nijomis organizuoja viešuosius 
darbus. (Tarp asmens ir darb
davio bus sudaryta samdos su
tartis iki 2 mėn. Viešieji darbai 
gali būti pratęsiami bet ne il
giau kaip iki 6 mėn. Viešuosius 
darbus dirbantiems piliečiams 
taikomos visos socialinės garan
tijos). Seniūnijoms, pasak A. 
Danieliaus, tai naudinga, nes 
50% sumoka DB iš užimtumo 
fondų. Per viešuosius darbus 
Šakiuose buvo genimi medžiai, 
klojamos plytelės, remontuoja
ma ligoninė, nušienaujamos ve
jos, o seniūnijose tvarkomos pa
kelės ir t.t.
Laikinieji ir remiamieji darbai

Kitas DB veiklos tarpsnis - 
laikinųjų darbų organizavimas. 
Pvz., jei asmuo įsiregistravo 
DB, o laikinai įsidarbino, tai iš 
DB to asmens nepašalina, tik 
pašalpos mokėjimą perkelia ki
tam laikui. Žinoma, įsidarbinęs 
asmuo apie savo veiklą turi in
formuoti DB, o darbdavys pri
valo jo įstaigoje laikinai įsidar
binusiam asmeniui užpildyti so
cialinio draudimo (Sodros) kny
gutę. Tačiau pasitaiko įnoringų 
darbuotojų, bet apie tai vėliau.

Yra ir kita piliečių užimtu
mo forma, tai remiamieji dar
bai. Pvz. zootechnikės specialis
tės Šakių rajonui nebereikia, o 

PADĖKA
A+A

PETRUI DERLIŪNUI
po sunkios ligos 1997 m. liepos 1 d. mirus, •

nuoširdžiai dėkoju Lietuvos kankinių parapijos kunigams 
- klebonui prel. J. Staškui, kun. V. Volertui už maldas 
laidotuvių koplyčioje, atnašautas Mišias ir visas laidotuvių 
maldas.

Dėkoju R. Paulioniui ir L. Marcinkutei už giedo
jimą Mišių metu, visiems, taip gausiai atsilankiusiems 
laidotuvių apeigose, užprašiusiems Mišias; už gėles, aukas 
geriems tikslams; ačiū už pareikštas užuojautas asmeniš
kai ir per spaudą.

Dėkoju karsto nešėjams, K. Jonušoniui bei jo šei
mai už visokeriopą pagalbą, J. Gurklienei ir jos talkinin
kėms už paruoštus pietus, ponioms už pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas liks neužmirštas -

Liūdinti žmona Onutė

reikalauja darbdaviai pardavė
jos, tai DB remia tą asmenį, su
darydama galimybę jam atitin
kamai pasiruošti (pagal Vokie
tijos pavyzdį). Buvo DB užpla
navusi permokyti 55 žmones, o 
47 - jau įdarbino per š. m. pus
metį.

Keitimas specialybės
DB organizuoja asmenų, 

neturinčių darbo, permokymą. 
Rašomos trišalės sutartys, t. y. 
įsipareigoja DB mokėti už 
mokslą, stipendiją ir bendrabutį 
(apie 500-600 lt. per mėnesį), 
darbdaviai garantuoja įdarbini
mą. Pasitaiko atvejų, pasak A. 
Danieliaus, kad žmogus pasi
mokęs vos keletą mėnesių meta 
mokslus. (Tuomet DB šis as
muo turi grąžinti iššvaistytas lė
šas). Antai į stalių kursus še
šiem mėnesiam siunčiamas 
žmogus nieko neišmoksta; išvy
kęs mokytis užsiima pašaliniais 
dalykais, riesusijusiais su studi
jomis. Štai taip norom nenorom 
iššvaistomos lėšos! Prieš siun
čiant žmones permokymui, psi
chologas nustato pasišovusio 
studijuoti pomėgius, sugebėji
mus, aikštingumą. Anot A. Da
nieliaus, buvęs atvejis, kai psi
chologas pataręs merginai orien
tuotis į administravimo studijas, 
bet ši užsispyrėliškai tvirtino 
norinti išmokti siuvėjos amato. 
Viso to išdava viena - nepabai
gusi siuvėjų kursų grįžo namo.

Moterys
Šakių rajone ypač sunku 

įdarbinti moteris, nes darbda
viai reikalauja suvirintojų, auto- 
šaltkalvių, vairuotojų, turinčių 
C kategoriją ir galinčių iš už
sienio ar į užsienį gabenti pre
kes. Labai reikalingi pardavėjai 
(iš 25 galinčių dirbti, įdarbinta 17).

Kitas DB veiklos baras yra 
žmonių įdarbinimas užsienyje ir 
stažavimas. Į DB kreipėsi šiais 
klausimais 57 žmonės. Pasak A. 
Danieliaus, 100% besikreipian
čiųjų buvo įdarbinti. Pvz. Vo
kietijoje 18-24 m. merginos dir
ba kaip auklės. Jei šeimoje lie
tuvaitei blogos sąlygos, tai per 
atstovybes gali šeimą pakeisti. 
(Beje, tarpininkaujant DB yra 
garantija, kad mergina nepateks 
į viešnamį). Vokietijoje įdarbi-

Vienas iš pasižymėjusių iš
eivijos sielovados darbininkų, 
labdaros, visuomeninio ir kultū
rinio gyvenimo veikėjas buvo 
Sioux City, Iowa, JAV, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
Simonas Morkūnas, apie kurį 
netrukus turėtų būti išleista 
knyga “Simonas iš Valtūnų”.

Valtūnai - lietuviškas kai
mas Žemaitkiemio parapijoje, 
Ukmergės apskrityje, kur 1902 
m. vasario 16-ąją gimė busima
sis prelatas Simonas. Nelengva 
buvo jo vaikystė, o dar sunkes
nė mažažemio valstiečio sūnaus 
jaunystė, nes tiek rusų caro, tiek 
ir ką tik atgautosios 1918 m. va
sario 16-ąją Lietuvos nepriklau
somybės laikais nebuvo lengva 
kaimo vaikui išsimokslinti, o juo 
labiau tapti kunigu. Tiktai į

narni asmenys nuo 18-40 m., tu
rintys specialybes (med. seserys, 
kirpėjai, kambarinės, mėsinin
kai). Tačiau Vokietijoje, esant 
15% bedarbystei, lietuvaičių įsi
darbinimo galimybės mažėja. 
Tarpininkaujant DB, išvyksta 
šakiečiai dirbti į Lenkiją, Ukrai
ną ir Švediją. Pvz. Lenkijoje su
virintojo darbo atlygis per mėn. 
- apie 535 JAV dolerių.

Be to, darbo rinką DB tiria 
per seniūnijas. Buvo apklausta 
50 rajono darbdavių, tai tik 14 
nurodė, kad reikės darbininkų 
plytelėms kloti, elektrikų, bu
halterių.

Paskolos ir pašalpos
Bedarbiams DB duoda iki 

7000 lt. paskolą (kaimo vieto
vėje). Be palūkanų paskolos 
grąžinimui skiriamas dvejų me
tų laikas, lygiomis dalimis kas 
ketvirtį grąžinant po 500 lt. 
Toks “naujasis verslininkas” 
šiam laikotarpiui atleidžiamas 
nuo mokesčių. Pasak A. Danie
liaus, Šakiuose turėtų paklausą 
nedidelis viešbutukas, batų tai
sykla.

Kaip visame civilizuotame 
pasaulyje, bedarbiams išmoka
ma bedarbio pašalpa. Tai pri
klauso nuo darbo stažo. Pagal 
darbo įstatymo 28 str., jei iš
dirbta 25 m., tai pašalpa - 220 
lt., jei 15 m. - apie 170 lt., o ne
turintys darbo stažo - asmenys, 
grįžę iš įkalinimo įstaigų - gau
na minimalią pašalpą - 120 It. 
Asmenys, išėję savo noru ar pa
šalinti iš darbo, bet šešerius me
tus nuo to laiko nesikreipę į 
DB, pašalpos negauna.

Vis dėlto kyla klausimas, 
kaip žmogus gali išgyventi iš to
kios, sakykim 220 lt. pašalpos? 
Persimokyti šiam asmeniui gal
būt trūksta ir sveikatos. Taigi 
išlaidų nepadengia pajamos.

Šakių rajone DB yra užsire
gistravusių apie 1000 bedarbių, 
bet tik 200 mokama bedarbio 
pašalpa.

Nesąžiningieji
Atrodo, viskas labai gražu 

ir tvarkinga. Ateina darbdavys, 
pareikalauja darbininko, o DB 
jį parūpina. Tačiau, pasak A. 
Danieliaus, pasitaiko anekdotiš
kų situacijų. Antai skundusis 

. blogu socialiniu gyvenimu mo
teris, auginanti kelis vaikus, 
buvo priimta į paštą nešioti 
spaudos. Už kelių dienų jos dar
be nebėr. Mat batai trina, neat
sikelia anksti. Kartais suradus 
darbą asmeniui, šis vėliau atsi
sakinėja, teisinasi šeimyninėmis 
problemomis. Arba pvz. darbi
ninkai, pasiėmę dienos atlygį, 
neužbaigę sutarto darbo, pasi
šalina “paulioti”. Tuomet tarp 
DB ir darbdavių atsiranda ne
pasitikėjimas, blogėja santykiai. 
“Uliavot” mėgstantiems veikė
jams kaskart sunkiau įsidarbin
ti. (Darbo birža yra nutarusi ša
linti iš DB sąrašų, jei asmuo 
daugkart atsisakė siūlomo dar
bo ar girtuokliavo).

Ne šventieji ir darbdaviai, 
nes dažnai apgaudinėja žmones, 
laiku neišmoka darbo atlygio ir 
pan. Nepaisant visų nesklandu
mų, mūsų broliams lietuviams 
labai stinga ir bendravimo kul
tūros.

Ameriką išvažiavęs brolis Juo
zas išleido Simoną į mokslus.

Pirmuosius kunigystės me
tus praleido Kauno Prisikėlimo 
parapijos vikaru. Čia kun. Si
monas, įvairiais būdais surinkęs 
lėšų, per trumpą laiką suspėjo 
pastatyti modernią senelių prie
glaudą, suremontavo namus, 
kur priglaudė benamius, skur
džius vaikus ir ligonius, atidarė 
darbininkams biblioteką ir kito
kiais būdais šelpė nelaimin
guosius.

Didžiulis kun. Simono nuo
pelnas - pagalba anuomet ne
gailestingai naikinamiems Lie
tuvoje žydams, konkreti mate
riali ir moralinė pagalba mirčiai 
pasmerktiesiems. Jis itin rizika
vo, nes kartu su tais naikina
maisiais pats kunigas galėjo būti 
sunaikintas. Dar negano to - 
savo ligoninėje slėpė Kauno su
kilėlius ir ginklus.

Atsiritus siaubingai II pa
saulinio karo bangai, jis išbėgo 
Vokietijon ir Austrijon, kur bu
vo lietuvių pabėgėlių stovyklų 
kapelionu, o paskui įsikūrusios 
Apaštalinės delegatūros, kuriai 
vadovo prel. F. Kapočius, eko-
nomu.

Amerikoje trumpai pabuvęs 
keliose vietose, 39 metus išbuvo 
Sioux City Šv. Kazimiero para
pijos klebonu. Nors jo parapiją 
tesudarė tik keliasdešimt šeimų, 
bet vyskupijos rinkliavose jis ke
liolika metų laimėdavo pirmą
sias vietas. Suremontavo šven
tovę, įtaisė daug naujų reikme
nų. Mokėjo taupyti, nes pats 
sargavo, prižiūrėjo šventovės 
katilinę, tvarkė šventorių ir išsi
juosęs dirbo kitokius darbus. 
Maža kun. Morkūno parapija 
tapo daugeliu atžvilgiu pavyz
džiu didžiosioms vyskupijos pa
rapijoms.

Kun. S. Morkūno veikla ne- 
siribojo parapija. Jis rašė laiš
kus Amerikos senatui ir kong
reso nariams dėl Lietuvos lais
vės, siuntė daugybę siuntinių 
tiek Lietuvon, tiek ir Sibiran, 
pagelbėjo įvairioms įstaigoms 
leisti spaudą ir gelbėjo nemaža į 
vargą pakliuvusių tautiečių, 
kvietė juos į savo parapiją, ap
rūpino gyvenamu plotu, padė
davo įsikurti, surasti darbą. Už 
aktyvią veiklą jam suteiktas gar
bingas prelato ir garbės daktaro 
vardas. 1997 m. vasario 16-ąją 
prel. Simonas Morkūnas at
šventė amžiaus 95 metus, balan
džio 13 - 64-ąsias kunigystės 
metines. Prel. S. Morkūnas mi
rė 1997.VII.5. Palaidotas liepos 
7 Sioux City kapinėse.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ

A a. prel. SIMONAS MORKŪNAS, 
atšventęs 64-tąsias kunigystės 
metines 1997.IV.13 Sioux City Šv. 
Dvasios globos namuose

“Vaiko tėviškės namų” pašventinimo iškilmė: jos dalyviai pasitinkami su “Kepurine”; jų tarpe ir Lietuvos 
prezidentas ALGIRDAS BRAZAUSKAS; žemiau - koncelebracinės Mišios su vyskupu JUOZU ŽEMAIČIU 
viduryje; kalba VTN steigėjas monsinjoras VYTAUTAS KAZLAUSKAS Nuotr. R. Šaknio

Atidarytas beglobių vaikų židinys
Vaiko tėviškės namai — stambaus masto projektas įgyvendintas Lietuvoje su išeivijos ir 
ypač Italijos verslininkių parama bei pašventintas su didele iškilme, kurioje dalyvavo 
Lietuvos prezidentas ir kiti aukšti pareigūnai. Projekto sumanytojas ir vykdytojas — 

monsinjoras VYTAUTAS KAZLAUSKAS
ELVYRA ŽEIŽIENĖ, Kaunas

1997 m. birželio 21 d. Avi- 
kiluose, (Marijampolės raj., 
Liudvinavo parapijoje) įvyko is
torinės iškilmės - atidaryti ir 
Vilkaviškio vyskupo Juozo Že
maičio pašventinti “Vaiko tėviš
kės namai”. Čia tėviškę, namus, 
motiną ir šeimą surado 120 be
globių Lietuvos vaikų. Lietuvos, 
išeivijos bei Italijos verslininkų 
paramos dėka beveik per pen
ketą metų išaugo šis mažųjų 
naujakurių kaimelis.

Šeimos dovana

Vaiko tėviškės namų atida
rymo iškilmės prasidėjo memo
rialinės lentos atidengimu, ku
rioje rašoma: “Šis vaikų kaimas 
pastatytas Lietuvos kankinių, 
žuvusių laisvės kovotojų, sąži
nės belaisvių ir tremtinių atmi
nimui”.

Čia, šeštajame Marijampo- 
lė-Kalvarija plento kilometre, 
stovėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės garbei 1918 m. ūkininko 
Motiejaus Kazlausko, vienuoli
kos vaikų tėvo, pastatytas kry
žius. Karo audros išblaškė šią 
didelę gražią šeimą - vienus į 
Vakarus, kitus į Sibirą ir kitur.

Lemtingas sugrįžimas
Atgimimo metu į Lietuvą 

sugrįžęs vienas iš vaikų - sūnus 
monsinjoras Vytautas Kazlaus
kas pamatė - reikia padėti at
gimti Lietuvos šeimai, kuri 
sovietmečiu išgyveno didžiulę 
moralinę krizę, nusigręžė nuo 
tikrųjų ir amžinųjų krikščioniš
kos moralės vertybių. 20.000 
beglobių vaikų ir našlaičių, dau
giau nei 12.000 kalinių.

Mons. V. Kazlauskas, dirb
damas Vatikano radijo lietuviš
kų laidų redakcijoje, apie padėtį 
Lietuvoje buvo neblogai infor
muotas, stengėsi pakelti, padrą
sinti tautiečių dvasią, tarsi knyg
nešys, radijo bangomis skleidė 
tikėjimą ir viltį.

Sugrįžęs į gimtąjį kraštą jis 
pamatė, kad vien išmintingais 
pamokymais tautos neprikelsi, 
reikia atsiraityti rankoves. Anks
ti netekęs tėvo, patyręs našlai
čio dalią, beveik penkiasdešimt 
metų atskirtas nuo gimtinės ku
nigas jautė esąs reikalingas Lie
tuvos “mažutėliams” - našlai
čiams ir beglobiams vaikams. 
Sekdamas Jėzaus žodžiais: 
“Leiskite mažutėlius ir nedraus
kite jiems ateiti pas mane, nes 
tokių yra dangaus karalystė” 
(Mt 19, 3-14), monsinjoras V. 
Kazlauskas nusprendė visą liku
sį gyvenimą pašvęsti kenčian
tiems, skriaudžiamiems, artimų
jų pamirštiems vaikams.

Kunigo artimieji, irgi patyrę 
sunkią persekiojamųjų dalią 
mielai pritarė brolio sumany
mui - pasidalyti savo buvusia 
tėviške su beglobiais vaikais. 
Tėvų žemę - 24 hektarus jie 
padovanojo Vaiko tėviškės na
mų statybai. Sesers Petronėlės 
duktė Birutė tapo motina ketu
riems Vaiko tėviškės namų naš
laičiams.

Prezidento mostas
Atidaryme dalyvavo ir per

kirpo simbolinę juostelę Lietu
vos prezidentas Algirdas Bra
zauskas, tuo paliudydamas, ko
kia skaudi mūsų kraštui beglo
bių vaikų problema. Preziden
tas sakė: “Mes gerai žinome, 
kad dar daug vaikų neturi na
mų, neina į mokyklą, daug vai
kų patenka į blogą įtaką. Priva
loma daryti daug daugiau, kad 
užkirstume tam kelią”. Jis dė
kojo kunigams bei užsienio rė
mėjams, kurie, supratę šią skau
džią atsikuriančios Lietuvos 
problemą, padeda vaikams ro
dydami pavyzdį kitiems.

Vyskupo džiaugsmas
Aukodamas šv. Mišias ir sa

kydamas pamokslą, Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis pažy
mėjo: mūsų krašte yra daugybė 
žmonių, išaugusių be namų, be 
tėviškos meilės; namus atėmė 
ne priešai, bet artimiausi žmo
nės, pamiršę pačias svarbiausias 
žmogiškąsias pareigas. Tebūna 
Viešpats jiems gailestingas. 
Šiandien noriu pasidžiaugti tais, 
kurie ryžosi padovanoti tėviškės 
namų šilumą vaikams, tais, ku
rie gydo jų sielos žaizdas ir ren
gia Viešpaties kelią į jų širdis”.

Šio kaimo vaikų auklėjimo 
sistema pagrįsta katalikišku ug
dymu, tautinės dvasios forma
vimu. Vaiko tėviškės namų sie
lovados reikalais rūpintis vysku
pas yra paskyręs kapelionu jau
ną kunigą Gintautą Čarnauską. 
Čia daugelis vaikų jau priėmė 
pirmuosius sakramentus: Krikš
to, Pirmosios Komunijos, Su
tvirtinimo.

Gausūs svečiai
Šiose reikšmingose iškilmė

se su Lietuvos prezidentu atvy
ko ir aukšti vyriausybės atsto
vai. Dalyvavo Italijos ambasa
dorius Lietuvoje Mario Fugaz- 
zola, Lietuvos ambasadoriai 
Italijai bei Vatikanui - Roma
nas Podagėlis ir Kazys Lozo
raitis. Dalyvavo Krašto apsau
gos min. Česlovas Stankevičius 
ir Susisiekimo min. Algis Žva
liauskas.

J šias iškilmes atvyko ir pa

grindinis VTN rėmėjas iš Itali
jos tarptautinio avalynės ir dra
bužių prekybos susivienijimo 
“Nico Group” pirmininkas Do
menico Passuello su žmona Ma
ria Rosa Zanini bei daugiau nei 
šimtas kitų šios šalies rėmėjų, 
verslininkų. Dalyvavo svečių rė
mėjų iš Amerikos, Kanados, 
Vokietijos, Austrijos, Lenkijos. 
Jie buvo pasitikti su duona ir 
druska, grakščia “Kepurine” 
ties simboliniais ąžuolų vaini
kais išpuoštais vartais.

Geradariai ir beglobiai
Ant trijų sodybų pritvirtin

tos lentelės, kurios liudija: šiuos 
namus vaikams padovanojo Ka
nados lietuvių katalikių moterų 
draugija ir Algirdo - Juttos Jū
ros Gustaičių šeima. Tai pir
mosios sodybos, kur įsikūrė mo- 
tinos-auklėtojos ir po dešimt 
vaikų. Vaiko tėviškės namų mo- 
tinos-auklėtojos nuo savo šei
mos nepriklausančios, rūpestin
gai parinktos ir specialiai ap
mokytos moterys, suvažiavo iš 
visos Lietuvos. Gustaičių šei
mos dovanotame name įsikūrė 
Agnės Pliaugienės, atvykusios iš 
Žemaitijos, šeima, kuriai pade
da teta-pagalbininkė.

Agnė Pliaugienė, užauginu
si dvi savo dukteris, sulaukusi 
vaikaičių, dar sklidina energijos.

Mama Reda, atvykusi iš Ig
nalinos, čia atrado savo svajo
nės išsipildymą - turėti didelį 
būrį vaikų.

Ūkiniai reikalai
Kiekviena šeima savo sody

boje augina daržovių, gėlių, o 
ūkiniuose pastatuose auginami 
naminiai gyvuliai, vištos. Ma
mos pasikeisdamos melžia tris 
karvutes - mažyliams juk reikia 
šviežio pieno ir varškės.

Šią vasarą čia ketina atvykti 
jaunimo būrys iš Prancūzijos, 
kuris drauge su lietuviais šiame 
kaimelyje įrengs šiltnamius. 
Juose bus auginamos daržovės. 
Juk kas dieną pamaitinti 120 
vaikų, kai dabar parduotuvėse 
toks brangus maistas, nėra leng
va. Valstybė kiekvieno šių VTN 
gyvenančio vaiko išlaikymui ski
ria nuo 4 iki 6 litų per dieną. To 
nepakanka pavalgydinti, apauti 
ir aprengti tokį būrį vaikų, todėl 
VTN direktoriui Arūnui Urbai- 
čiui reikia ieškoti būdų, kaip su
rasti išeitį iš užgriūvančių pra
gyvenimo problemų.

Vaikų padėka
Vaikai atidarymo metu savo 

šilčiausius padėkos žodžius tarė
(Nukelta į 6 psl.)



"Mūsų sparnai" - 77 kartą
ALFONSAS NAKAS, 

Sunny Hills, FL
Čikagoje leidžiamo ev. refor

matų religinio-kultūrinio žurna
lo “Mūsų sparnai” (toliau - 
MS) išėjo 77-toji beveik 100 psl. 
knyga. Leidinys, rengtas Ve
lykoms, datuotas 1997 kovu, 
skaitytojus pasiekė gegužės mė
nesį. Todėl tradicinis pamokslas 
(šį kartą pamokslininko Jono 
Gylio “Velykų džiaugsmas - 
Kristaus pergalė”) ir skambus 
eilėraštis “Velykos” nustojo ak
tualumo.

MS tradicija - pagerbti įžy
mius sukaktuvininkus. Šiame 
numery pagerbiamas 75-rių me
tų sulaukęs kun. dr. Eugenijus 
Gerulis, MS steigėjas ir nuolati
nis bendradarbis, teologas, rašy
tojas, sportininkas, ekumeniz
mo šalininkas, - tik keletą jo ša
kotos veiklos bruožų greitomis 
prisimenant. Keliuose pusla
piuose redaktorius jį ryškina 
platoka biografine apybraiža ir 
nuotraukomis. Vienoje nuo
traukoje matome jį kalbantis su 
popiežium Jonu-Paulium II, kai 
jis 1987 m. vasarą Romoje lan
kėsi kaip įgaliotas ev. reformatų 
atstovas Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukaktį švenčiant. Šia
me MS numery jis pasireiškia 
dviem įdomiais rašiniais: iš 
anksčiau tęsiamu “Kaip ten yra 
su tuo ‘užgimimu iš naujo’? ir 
“Kodėl angelai basi?”

Didumai MS skaitytojų, 
įskaitant mane, sunkus, bet, ži
nau, labai vertingas yra chorve
dės (taip ji tituluojama), aukšto 
išsilavinimo muzikologės Irenos 
Skomskienėš referatas “IŠ VE
LYKINIŲ GIESMIŲ ISTORI
JOS / ‘ANT NAUDOS RA- 
GAYNĖS BAZNICZEF”. Ra
šiny nagrinėjamos bažnytinės 
giesmės, duodant ir jų gaidų pa
vyzdžių. Rašinio gale MS re
daktorius suteikia šios muzikės 
biografinių duomenų bei (deja, 
neryškią) jos nuotrauką; pažy
mi, kad ši muzikė yra katalikė, 
nagrinėjanti evangelikų giesmių 
lobynus.

Įdomi, vertinga 9 puslapių 
Mečio Šilkaičio studijėlė “Mi
nint pirmosios lietuviškos kny
gos 450 metų jubiliejų”. Redak
torius pažymi, jog tai kiek pa
trumpinta paskaita, skaityta St. 
Petersburgo, FL, lietuviams 
1997.1.8. Ryškinama Martyno
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Atidarytas beglobių vaikų...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

direktoriui Arūnui Urbaičiui, 
mamoms, monsinjorui Vytautui 
Kazlauskui, kuris padovanojo 
jiems savo vaikystės sodą ir 
obelų žydėjimą, tėviškės žiburį, 
kurį jie mato pareidami plentu 
iš mokyklos.

Stambieji geradariai
Pasak mons. V. Kazlausko, 

visada yra gerų žmonių, tik 
reikia juos pašaukti į pagalbą. 
Šis VTN projektas nebūtų pa
vykęs, jei sunkiausiu momentu 
Apvaizda būtų neatsiuntusi ge
radarių.

Keičiantis Lietuvos ekono
minėms sąlygoms, padidėjus in
fliacijai, statyba būtų pasmerkta 
žlugti, jei ne Italijos geradarių 
parama, kurią teikė verslinin
kai, Brescios arkivyskupijos 
“Caritas”. Šiaurės Italijos Ve
necijos regione Lietuvos garbės 
konsulo Alberto Bertoldi rū
pesčiu buvo organizuota solida
rumo akcija su beglobiais Lie
tuvos vaikais, kurios metu buvo 
renkamos lėšos VTN statybų 
užbaigimui. Buvo sudarytas 
specialius komitetas “Pro fami- 

Mažvydo asmuo ir asmenybė, o 
taip pat jo rūpesčiai katekizmą 
ruošiant. Rašinio gale atspausta 
Gedimino Jokūbonio sukurtos 
M. Mažvydo skulptūros nuo
trauka. Rašinyje sakoma, kad 
M.M. visą laiką buvęs silpnos 
sveikatos (užtat jaunas mirė), o 
nuotraukoje matom stambaus 
atleto biustą... Turbūt skulpto
rius neskaitė M.M. biografijos? 
Nujaučiu, kaip M. Šilkaičio ra
šinys į MS puslapius pateko, o 
ne į katalikų spaudą, būtent per 
kun. dr. Gerulį, su autorium 
vienam mieste gyvenantį.

Tęsiami ankstesniame MS 
numeryje pradėti kraštotyrinin
ko Jono Dagilio puikūs rašto 
darbai: “Daktaras, žurnalistas, 
žmogus” (gydytojo, visuomeni
ninko J. Mikelėno biografinė 
apybraiža; čia užbaigiama) ir 
“Mokslininko Mykolo Galve
lės” 120-ųjų gimimo metinių 
minėjimai; dar neužbaigiama). 
Kaip minėjau ankstesnį MS nu
merį vertindamas, rašiniai ne
paprastai įdomūs ir naudingi is
torijai.

Valteris Bendikas labai 
kruopščiai aprašo lietuvių ev. 
reformatų ir liuteronų susiorga- 
nizavimą 1946 m. Vokietijoje ir 
sukakties 50-mečio paminėjimą 
Čikagoje. Rašinyje yra istorijai 
vertingos medžiagos. Reikšmin
gas ir Antano Staškevičiaus po
ros puslapių rašinėlis apie Sibi
ran ištremtus evangelikų kunigus.

Vieną numerį praleidus, tę
siami nepaprastai įdomūs ir ver
tingi Jackaus Sondos-Sondeckio 
atsiminimai. Šį kartą - didžiau
sias skirsnis, net 19 puslapių! 
Čia autorius užbaigia burmist- 
ravimą Šiaulių mieste, tvarko li
gonių kasą Šiauliuose bei Vil
niuje, galiausiai tampa banko 
direktorium Kaune. Skirsnis 
pradedamas įvykiais ir darbais 
nepriklausomoje Lietuvoje, o 
vėliau aprašinėjamos darbo są
lygos bolševikų okupacijoje. 
Yra įdomių, vertingų pastabų 
apie kai kuriuos daugiau ir ma
žiau žinomus žmones. Žadamas 
tęsinys.

Suminėjau tik tai, kas, ma
no manymu šiame numeryje 
įdomiausia, vertingiausia. Skai
tytojai nuo viršelio iki viršelio 
ras įdomios kronikos, nekrolo
gų, reportažų ir, šį kartą negau
sių, nuotraukų.

lia”, vadovaujamas dr. Giovanni 
Sealco, kuris kontroliavo šių lė
šų paskirstymą. Italijos gerada
riai surinko apie 800.000 JAV 
dolerių VTN kaimo statybai. 
Šie ir kiti pasižymėję rėmėjai, 
Marijampolės rajono tarybos 
sprendimu, tapo šio krašto gar
bės piliečiais. Šis garbingas var
das suteiktas ir Kanados lietu
vių katalikių moterų draugijos 
pirmininkei Angelikai Sungai- 
lienei, deja, negalėjusiai daly
vauti šiose iškilmėse.

Baigiant
Iškilmės pasibaigė jau lei

džiantis saulei smagia lietuviška 
vakarone. Prie kiekvienos sody
bos gražiu lietuvišku papročiu 
mamos, tetos su vaikučiais sve
čius vaišino gira, sūriu, sumuš
tiniais ir gardžia namine duona.

Teskalsina Dievas ją, te
duoda gausesnį geradarių būrį, 
kuriant geresnę šių Lietuvos 
vaikų ateitį...

Finansinė parama beglo
biams vaikams Vaiko tėviškės na
muose reikalinga ir toliau. Adre
sas: Mons. V. Kazlauskas, Druski
ninkų g. 4-1, 3000 Kaunas, Lithua
nia. Telefonas ir faksas 22-82-24.

ALĖS RŪTOS ir EDMUNDO ARBŲ namuose 1968 metais. Iš kairės: Juozas Kojelis, prof. dr. Elena Tumienė 
(mirusi), prof. dr. Antanas Ramūnas (miręs), Elena Kojelienė, docentas Hermanas Tumas, Alė Rūta; stovi - 
architektas Edmundas Arbas

Nepailstanti rašytojos plunksna
Iš pokalbio su rašytoja AJLE RŪTA, iškilusia išeivijoje gausiais savo 

kūriniais ir straipsniais periodikoje

Daugel mūsų tautos dukrų 
ir sūnų išsibarstė po mūsų pla
netos įvairias šalis, kaip šiaurio 
vėjo pabarstyti rudens lapai. 
Juos negailestingai nupūtė rau
donojo siaubo grėsmė. Iš Rytų 
atūžusi prievartos ir žmogaus 
paniekinimo banga nušlavė nuo 
tėvynės laukų, įstaigų, mokyklų, 
meno šventovių pačias pajė
giausias, brandžiausias ir daug 
žadančias tautai jėgas. Viena iš 
tokių kūrybingų asmenybių yra 
Petrapilyje, Rusijoje, gimusi, 
bet Rokiškyje baigusi gimnaziją 
ir visą savo jaunatvišką kūrybinį 
įkarštį pradėjusi lieti plunksna 
dabartinė losandželietė Elena 
Nakaitė-Arbačiauskienė (Ar- 
bienė). Ji, pasivadinusi ALE 
RŪTA, mielai sutiko atsakyti į 
kai kuriuos klausimus.

- Esate nepailstančios 
plunksnos rašytoja. O aktyvi ir 
nepailstanti plunksna būna, jei iš 
viso ji yra žmoguje... Jei yra ta
lentas, kūrėjas visą gyvenimą bū
na neramus. Ką bedarytų ir kur 
begyventų, ieško laiko ir progų 
sava “plunksna”prasiveržti.

- Negaliu pati spręsti apie 
savo talento buvimą (juk ne
draugai linkę bet ką greit ir gra
fomanu įvardinti).

- Kas paskatino rašyti pirmą 
kūrinį?

- Be paskatinimų jau rašiau 
gimnazijoj. Būdama antroje kla
sėje ėmiau ir sukurpiau rašinį, 
filosofinį, įvardintą “Meilė”... - 
Tai įvyko po mano nežmoniško, 
netvarkingo skaitymo vietoj pa
mokų ruošimo, klasėj - po suo
lu... Skaičiau nesirinkdama, ką 
tik nutverdama. Ir greit iš ge
riausios klasėje tapau beveik 
paskutine mokine - su trimis 
dvejetais trimestre. v Auklėtoja 
iškvietė mano tėvus. Kai pa
mačiau sugrubusias ir dreban
čias nuo sunkių darbų mamytės 
rankas, taip susijaudinau, kad 
jai nei barti nereikėjo! Atsipra
šiau ir įnikau mokytis. Supratau 
tėvų auką ir mano apsileidimą, 
nesąžiningumą. Trečiame tri
mestre išnaikinau dvejetus, ne
blogais pažymiais baigiau. Ir 
trečioje klasėje vėl buvau viena 
iš pirmųjų mokinių (bet jau 
skaičiau nuosekliau ir tik laisvu 
laiku). Niekam nerodžiau to 
pirmo rašinio “Meilė” (ne apie 
erotinę...). Net geroms drau
gėms neparodžiau to savo “še
devro”. Vyresnėse klasėse lite
ratūros mokytojas Petras Rap- 
ševičius buvo ir mūsų auklėto
jas. Jis greit pradėjo išskirti ma
no rašto darbelius, pagirti ir ne
trukus ėmė juos spausdinti gim
nazijos moksleivių laikraštėly. 
Tai gal ir buvo pirmieji išspaus
dinti. Petras Rapševičius pada
rė man geros įtakos (anksti mi
ręs). Tešviečia jam Amžinybė...

- Kurie Jūsų kūriniai pa
kliuvo į tremties metų almana-

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). 

chą “Lietuvių poezijos antolo
giją”?

- Alės Nakaitės vardu - 
penki eilėraščiai: “Tavęs nėra”, 
“Pavasarį”, “Grįžtu”, “Benamės 
paukštės” ir “Šiandien”. Rašyti 
jau Vokietijoje.

- Esate išleidus nemažai 
knygų. Gal svarbiausias išvardin
tumėte ir bent trumpai pasisa
kytumėte, iš kur joms sėmėtės 
siužetų, fabulų ir minčių? Kas 
Jums labiausiai trukdė ir dau
giausia padėjo Jūsų kūrybai?

- Pradėjau eilėraščiais - 
“Be Tavęs” (reiškia, be Tėvy
nės) 1946 m. Vokietijoj, “Gyve
nimo lašai” ir “Daina šviesi” - 
Amerikoj. Dar Vokietijoje - 
DP stovyklose parašyta apysaka 
“Duktė”, Amerikoje - novelių 
rinkinys “Po angelų sparnais”. 
Vėliau - romanai. Jaunimui: 
“Žiogas ir skruzdės” - eiliuotas 
libretas jaunimo operai, muzika 
Viktoro Kuprevičiaus. Išeivijoj 
- “Nunešk, upeli, žąsų vargus”, 
“Pakrūmė” (premijuota) ir “Snie
go senis tarp gėlių” - eiliuoti 
vaidinimėliai. Neimažai vaidini
mų ir montažų lituanistinių mo
kyklų scenoms. Premijuoti ro
manai: “Trumpa diena”, “Ke
lias į kairę”, “Pirmieji svetur” 
(pirmasis iš Lietuvos kaimo gy
venimo, antras ir trečias - iš 
Amerikos lietuvių likimo). Pen
kių romanų ciklas (Lietuvos 
laisvės ir žmogiškumo idėja, nors 
skirtingų siužetų): “Žvaigždė vir
šum girios”, “Į saulėtekį”, “Bro
liai”, “Priesaika” ir “Motinos 
rankos”. Pusiau biografiniai - 
“Prisikėlimas” (dail. Adalbertas 
Staneika), “Margu rašto keliu” 
(poetas Bernardas Brazdžio
nis), “Mėlyno karvelėlio šviesa” 
(solistė Vincė Jonuškaitė-Zau- 
nienė). Romanas “Daigynas” - 
antroji trilogijos dalis (paant
rašte - Išstumtųjų dalia); pir
masis trilogijos romanas - “Pir
mieji svetur”; trečias - “Skamba 
tolumoj” dar neišspausdintas. 
Tai lietuvių išeivių keliai...

“Skeveldros” - romanas, 
ėjęs “Draugo” atkarpoje iki pu
sės, paskui išspausdintas Lietu
voje (nors “Nidos” Anglijoj lei
dinys), bet niekur neskelbtas ir 
neplatintas (keisčiausias leidėjų 
poelgis!).

Mintys, fabulos? Iš tėvų 
įdiegtos meilės ir pagarbos vis
kam, iš kaimo ir vargo žmonių 
pamėgimo, iš nostalgijos. Iš pla
čios skaitybos, studijų, gyveni

Lietuvos partizanų kvartetas su savo vadovu atlieka meninę programos 
dalį PLB vadovybės surengtose partizanų pagerbtuvėse Vilniuje PLB 
seimo metu Nuotr. A. Šileikos

mo stebėjimo ir pačios išgyve
nimų...

Kas padėjo ir kas trukdė 
kūrybai? Padėjo - daugelis! Jau 
tie pirmieji pedagogai... Truk
dė? Gal niekas... Tik buvimas 
pareigos žmogumi, mokytoja ir 
motina, nemažai ir visuomeni
nių pareigėlių (egzode!) atėmė 
daug laiko ir išsėmė dvasiškai. 
Reikėjo pasistengt atsinaujinti, 
disciplinuotis, tvarkyti savo lai
ką taip, kad nors kiek jo liktų ir 
kūrybai.

- Jūsų romanų veikėjai - 
studentai, mokytojai, meninin
kai, ūkininkai, bet, sakykite, ar 
negalima Jūsų pavadinti moterų 
psichologijos analitike (sakysime, 
Erikos paveikslas) ? O gal tik mo
terys Jūsų kūryboje buvo atsitikti
niai personažai, vien būtinos 
kaip literatūros kūrinių privalo
mos veikėjos?

- Tik jokiu būdu ne femi
nistine prasme (kuo dabar mo
dernios moterys gyvena). Gal
būt analizavau pati save. Ieško
jau savo tapatybės ir būties 
prasmės. Taip, domino ir visos 
kitos moterys. Ne vien Erikos 
asmuo novelėje, dar labiau ro
mane “Vieniši pasauliai”, kur 
gvildenama ne vien vienišos 
moters psichologija, bet ir jos 
santykiai su paauguole dukte
ria... svetur. Taip pat, apysakoj 
“Duktė” - dukters-motinos san
tykiai. Bet, pavyzdžiui, apysakoj 
“Žemės šauksmas” - vaiko, 
berniuko psichologija, ypač jam 
netekus gimtosios žemės po ko
jų, ištrėmus šeimą į Sibirą. Taigi 
rašytojui žmogus yra žmogus, 
bet kurios lyties ir bet kurio 
luomo ar amžiaus.

- Kokias temas, o gal tiks
liau pasakius, kokią temą Jūs 
laikote mėgstamiausia, kuri Jums 
nupelnė lietuvių literatūros greto
se garbingą vietą?

- Nupelnė garbingą vietą? 
Abejoju! Kritikai man buvo ga
na aštrūs... O kokia tema mėgs
tamiausia? Nėra vienos. Jei kas 
užkliūva, sudomina, neramina, 
tai ir imu rašyti. Žinoma, pa
grindinė tema - Lietuva.

Kuo nuoširdžiausiai redakci
jos ir savo vardu dėkojame Alei 
Rūtai už literatūriškai ataustus 
atsakymus. Linkime jai ir jos šei
mai kuo geriausios kūrybinės 
sėkmės. Telydi dangus Jūsų šei
mos ir visų po pasaulį išsibars
čiusių lietuvių žingsnius.

Kun. K. J. Ambrasas, SJ

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

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvių “separatistų” tiks
lai buvo palyginti su Teksas 
valstijos atsiskyrimo nuo JAV 
negalimybe. Teko įrodinėti, jog 
Maskvos “surežisuoti” “liaudies 
seimo” “rinkimai” Lietuvoje 
buvo farsas, net ir suvaidintas 
teatro rūmuose. O kiek de
monstracijų surengta, rezoliuci
jų bei telegramų parlamenta
rams nusiųsta, nelengva suskai
čiuoti. Tokiais atvejais nebuvo 
svarbu, ar visos praeities smulk
menos buvo kritiškos istorijos 
patvirtintos.

Dabar sugrįžkime prie pa
grindinės šios temos dalies. Au
torius teisingai nagrinėja supo; 
litintos (“politizuotos”) ir aka
deminės istorijos sankirtį, pa
teikęs įvairių pavyzdžių ir net 
Vinco Mykolaičio-Putino ar 
Antano Maceinos citatų apie 
patriotinį bei romantinį praei
ties garbinimą, kol pats suklum
pa ties minėtu sukilimu. Jis ap
gaili, kad “dalis rezistencijos 
nuėjo kur kas toliau, kuriant 
LAF-o ideologinę platformą, o 
sukilimo metu vykę ekscesai, 
vieši... pareiškimai rodo, kad 
dalis lietuvių identifikavosi... iš 
dalies ir su Reicho ideologijos 
kai kuriais bruožais”, ir prieina 
išvadą, kad tai “pakenkė Lietu
vai pasaulio viešosios opinijos 
akyse”.9

Ten pat minima JAV ir 
Anglijos sąjunga su genocidine 
Rusija, ne kokia išimtine jos 
dalimi, ne su paslėpta nežmo
niška ideologija, autoriaus ne
vertinama tuo pačiu masteliu. 
Jis nemini konkrečių tos są
jungos pasekmių, kai sąjungi
ninkų kariuomenė Vokietijoje 
daugelį Rytų pabėgėlių prie
varta grąžino į gulago salyną 
dažnai mirčiai ar katorgai. Tai, 
matyti, nebuvo svarbu viešosios 
“opinijos” akyse? O pats svar
biausias dalykas yra autoriaus 
dalinis nutylėjimas, panašus į 
baltųjų istorijos dėmių puoselė
jimą, kai kritinė istorija turi 
vertinti ne kokią dalį, o sukili
mo visumą, kuriai atstovavo 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė su 
Juozu Ambrazevičiumi (Brazai
čiu) priešakyje.

Toji vyriausybė paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę prieš 
vokiečių kariuomenės atėjimą. Į 
pareigas ji grąžino prieškarinę 
krašto administraciją (ko, deja, 
negalėjo padaryti 1990 m. atsi
kūrusi Lietuva) su įstatymais 
bei teismais. Vyriausybės nariai 
nesutiko būti vokiečių perša
mais tarėjais, kitaip sakant, ko
laborantais ar pusiau kolabo
rantais. Sukilėliai nepavirto SS 
legionininkais. Tai buvo reta 
vokiečių okupuotuose kraštuo
se. Okupacinės valdžios paska
tos mobilizuotis - be nepri
klausomybės pažadų - liko be
vaisės. O po šešeto tarpuvaldžio 
savaičių sukiliminė vyriausybė 
nuėjo į pogrindį, vėliau kai kas 
iš jos narių pateko į vokiečių 
koncentracijos stovyklą.

Autoriaus šališkumas prasi
kiša, kai jis randa, jo žodžiais, 
“keistą tvirtinimą”, jog “atstaty
ta buvusios nepriklausomos Lie
tuvos tesėtvarka Kaune kėlė by
las visiems, kurie kokiu nors bū
du pasinaudodami karo aplin
kybėmis, skriaudė žydus”. Ir kai 
Ignas Medžiukas, anuo metu 
dirbęs Teisingumo ministerijo
je, pateikia duomenis, jog tai 
buvo ne išimtinis atvejis, auto
rius to vis dėlto nelaiko istori
niu šaltiniu, nes tų duomenų 
neradęs archyvuose (!).'" Auto
rius ieško kliaučių, kai pabrėžia 
žodį visiems. Įstatymai papras
tai galioja visiems, nors jų vyk
dymas gali būti netobulas visuo
se kraštuose ne tik tarpuval
džio, bet ir taikos metu. O dėl 
“ekscesų” štai ką galima pasa
kyti: tik iš akademinio dramb
liakaulio bokšto gali atrodyti, 
kad sukilimai nepareikalauja 
aukų, juoba nekaltų aukų.

Propagandos mokslas esmi
nių faktų nutylėjimą (arba pa
minėjimą tik iš dalies) palygina 
su melu arba laiko kortų pa- 
šymo triuku. Ir kai tai daro poe
tas, įpratęs į “kūrybinę laisvę” 

bei “nusakralindamas” laisvės 
kovotojus, yra vienas dalykas, 
bet yra visai kitas dalykas, kai 
kritinė istorija tuo paseka.

Kiek šis sukilimas drauge su 
kitomis aktyviosios ir pasyvio
sios atsparos (rezistencijos) au
komis prisidėjo prie laisvės ru- 
senimo tautos sąmonės židinyje 
ir įkvėpė tautiečius kibirkščiuoti 
dainuojančios revoliucijos bei 
atkuriamos nepriklausomybės 
žygiais, - nei istorija, nei kiti so
cialiniai mokslai nėra pajėgūs 
tiksliai atsakyti. Bet tokio įnašo 
negalima paneigti.

VI
Užsklendžiant šį pranešimą 

apie šiandieninę lituanistų būk
lę, susijusią su didžiąją proble
ma - baltųjų istorijos dėmių 
puoselėjimu, tenka pažymėti, 
kad tos dėmės meta šešėlį ir į 
kitus mano nagrinėtus ir nena
grinėtus lituanistų pranešimus, 
kurie yra gero lygio. Užduotis 
atsiverti pilnai tiesai yra sunki, 
bet būtina. Reikia atsikratyti 
nuožmių dešimtmečių paveldo.

Knygos pabaigoje yra pridė
ti kai kurie konferencijos dis
kusijų fragmentai. Jie parodo, 
kad konferencijos dalyviai dau
giur nebuvo vienos ideologijos, 
jų nuomonės išsiskyrė, tad su
eigoje vyravo demokratinė lai
kysena. Beje, konferencijoje 
girdėjau, bet knygoje neužtikau 
vieno neįprasto tvirtinimo, kurį 
paskelbė Aleksandras Štromas. 
Girdi, komunistinės santvarkos 
įstatymai buvę geri (?!), tik jų 
vykdymas netikęs...

Knyga išleista gražiai, virše
lis papuoštas Viktoro Petravi
čiaus medžio raižinio fragmen
tu. Spaudos riktu nepastebėjau, 
bet svetimybių žargono yra per 
akis. Ir tai lituanistų praneši
muose.

Štai šios musų nepilnaver
tiškumo ligos pavyzdžiai: stre
sas, frustracija, adekvatus, reg
lamentavimas, tezauras, peripe
tija, verbalinis, kičas, furoras, 
ekscesai, eliminacija, dimensi
jos, koherencija, komunikacija, 
industrija, identifikuoti, atribu
tika, realijos, etnosas, fiksavi
mas, funkcionieriai, monumen
tai, šokas, devalvuoti, detonuo
ti, konkurentabilus, personos, 
operatyviai, opusai, gigantoma
nija, preferencija, unifikuojami, 
produktyviai, komfortas, dis- 
tinkcija ir kt. Mane labiausiai 
stulbina žodžiai su priešdėliu 
“post”, kurie lietuvių k. visai 
netinkami. Netikiu, kad ateityje 
mes vartotume “postvedybas”, 
“postskyrybas” ir pan. “Postmo
dernizmas”? Ar jame yra mo
dernizmo, ar nėra?

Pagaliau atėjo laikas iš
spręsti cemento gabalo mįslę, 
iškeltą šios apžvalgos pradžioje. 
Mano studentai-ės tuo “pasvei
kinimu” įrodė, kad įsisavino aiš
kaus pokalbio bruožą, kurio aš 
iš jų reikalavau ir kurio, deja, 
pasigedau kai kuriuose konfe
rencijos pranešimuose. Tai kon
kretybė. Anglų k. concrete - be- 
tonas-cementas ar konkretus. 
Jo priešybė - abstraktus. Tad 
mano studentai-ės ta cemento 
dovana simboliškai padėkojo už 
konkretų dėstymą bei daiktų 
vadinimą jų tikraisiais vardais, 
nesislepiant po blizgančiomis 
bendrybėmis.

Nedrįstu spėti, ką mano ko
legos šia proga atneštų į audito
riją cemento vietoje. Jūs šypso
tės: gal pagalį...
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1 Priklausomybės metų (1940- 

1990) lietuvių visuomenė, 8 p.
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10 Žr. Ignas Medžiukas, Tebūna
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pavadinimo), “Akiračiai”, 1997 
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Romanas “Buying on Time”
Antano Šileikos antrasis romanas ne tik svarbus Kanados literatūros 

spektre, - jis įamžina ir pirmosios ateivių kartos gyvenimą
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□ KIJLTMĖJE VEIKLOJE
Antanas Šileika nuo jau

nystės reiškėsi lietuvių veikloje, 
pasižymėjo kaip plunksnos žmo
gus angliškoje literatūroje. Kurį 
laiką gyvenęs Europoje jis grįžo 
į Torontą, dabar mokytojauja 
Humber kolegijoje, reiškiasi 
kaip esejistas, yra dažnai girdi
mas CBC programų vedėjas, 
knygų recenzentas. Jo straips
niai pasirodo angliškoje spau
doje. Prieš dvejus metus “Mo
saic Press” išleido jo romaną 
Dinner at the End of the World, 
susilaukusį daug teigiamų atsi
liepimų.

1997 m. pavasarį “Porcupi
ne’s Quill” leidykla išleido antrą 
jo romaną - Buying on Time. 
Tai humoristinis, beletristinis 
jaunystės atsiminimų rinkinys 
apie pokaryje Kanadoje įsikūru
sią ateivių šeimą.

Paviršutiniška būtų šį rinki
nį vadinti “atsiminimais”. Kiek
viena jo apysaka yra pilnai at
baigta, galėtų būti spausdinama 
kaip atskira novelė. Tačiau jų 
supynimas yra subtilus, kaip ir 
paties laiko negailestingas slin
kimas. Jų visumoje A. Šileika 
humoristiškai vaizduoja tikrą, 
bet graudų “dipukų” gyvenimą.

Jo romane atsiskleidžia la
bai realūs atvykusių, vargingai 
besikuriančių lietuvių išgyveni
mai. Kas neatsimena pirmosios 
televizijos ar automobilio, pirk
to “on time”(išmokėtinai), rūs
čių, “Five Roses” degtine besi
gaivinančių vyrų, kurie, dirbda
mi sunkiausius darbus, kūrė ge
resnį gyvenimą savo šeimoms, 
nors vaikams atrodė, kad jų tau
pumas žiaurus, jų rūstumas ne
užtarnautas. Jeigu patys neatsi
mename ginčų su “anglais” kai- 

, mynais, kaip pvz. tėvo su Mr. 
Taylor dėl katės vaikštynių per 
pievą, A. Šileika tai primena la
bai gyvais dialogais, lyg tai lies

ANTANAS ŠILEIKA, 
“Buying on Time” romano 

autorius

Atsiųsta paminėti
LITUANISTICA, nr. 1(29), 

1997 m., Lietuvos mokslų akademi
jos leidinys, 132 psl. ir viršeliai. 
Apimtis: istorija, archeologija, kal
ba, literatūra, tautosaka, etnografi
ja. Redaktorės - O. Balkevičienė 
(lietuvių k.), A. Juškutė (anglų k.). 
Leidžia “Academia”, A. Goštauto 
12, 2600 Vilnius; spausdino “Auš
ros” spaustuvė Kaune. Kąina sutar
tinė.

Vilius Bražėnas, “SĄMOKS
LAS PRIEŠ ŽMONIJĄ”, informa
cinė apžvalga, trečiasis leidimas, 
142 psl. ir viršeliai. Išleido Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga, Kaunas 1997 m. Redagavo O. 
Balčytienė. Spausdino “Spindulys” 
Kaune. Tiražas 2000 egz. Kaina su
tartinė.

Jonas A. Kučinskas-Kučin
gis, MANO GYVENIMO TA
KAIS. “Logos” leidykla. Vilnius, 
1997 m., 232 psl. Tai visuomenės 
veikėjo, spaudos rėmėjo, Los An
geles lietuvių parapijos vadovo ir 
prelato atsiminimai. Leidinio me
cenatė - Monika Lembertienė, 
juo pagerbusi savo vyrą poetą a.a. 
Praną Lembertą.

NAUJASIS TESTAMENTAS. 
Iš graikų kalbos vertė prof. dr. 
Algirdas Jurėnas. Išleido “The 
Gideons International (2900 Le
banon Rd., Nashville, Tennesee 
37214, USA). Spausdinta Suomi
joje. Išleidimo data nepažymėta. 
Pratarmė vertėjo pasirašyta 1996 m.

Pranas Daunys, RAŠTAI. Lei
dėjas - Lietuvos katalikiškasis Pra
no Daunio fondas akliesiems remti. 
Vilnius, 1996 m., 432 psl. Tiražas - 
3000 egz. Šio leidinio autorius yra 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas-sa- 
vanoris, sužeistas kovose dėl ne

tų mus pačius.
Buying on Time nėra vien 

ateivių gyvenimo vaizdai. Šioje 
knygoje pavaizduota ir šeimos 
sugyvenimo, jos vaikų brendimo 
istorija. Matome vyrą, kuris sa
vo paprastume vaikams teigia, 
kad visos moterys yra “nervų 
kamuoliai”. Jie bejėgiškai stebi 
savo žmonos depresiją ir paga
liau nuperka jai neįkertamai 
brangius kailinius (aišku, “on ti
me”)... Ar jis sąmongingai norė
jo ją sukrėsti, sugrąžindamas jos 
mintis į gyvenimo kasdienybę?

Skaitome apie trijų brolių 
tarpusavio ryšius, jų nuotykius, 
epizodus su draugais, su drau
gėmis ledo ritulio aikštėje, prie 
geležinkelio bėgių. Sutinkame 
dėdes ir tetas, kurie savo apsi
lankymais įnešė į vaikų gyveni
mą nesvajotos egzotikos, juose 
įdiegė norą pabėgti, patirti, kas 
vyksta plačiame pasaulyje, toli 
už jų siauro gyvenimo ribų.

Humoras A. Šileikai yra na
tūralus stilius, sumaniai išreikš
tas taiklių žodžių atranka, bū
dingu dialogu. Jis padeda skai
tytojams priimti skaudžiai aki
vaizdžius vaikų augimo jausmi
nius išgyvenimus. Brolius kanki
na “kitoniškumo” jausmas, rei
kalavimas prisitaikyti prie aplin
kos nepritampančio tėvo ir jo 
auklėjimo dėsnio - “tu vaikas, 
tu nieko neišmanai”. Labai vy
kusiai sukurtas vaiko vidaus pa
saulis. Knygos pasakotojas (“nar
rator”) Dave bijo būti arti tėvo: 
- “Aš bijojau apie jį galvoti, kad 
neužuostų maištingų mano min
čių”. Būdingas vaikų jausmas 
vyresniesiems: “Kas mums ta 
suaugusiųjų širdgėla ir ilgesys, 
kai jie visai nepastebi mūsų il
gesio, vaikų, sėdinčių prie to 
paties stalo?”

Savo romane A. Šileika pa
liečia daug išeivijos lietuvių pir
majai kartai būdingų dalykų. Jis 
juos pagavo ir puslapiuose įam
žino, kad vėl būtų galima para
gauti to maisto (napoleono, 
kotletų), išgirsti tėvų žodžius, 
matyti “saviškių” veidus... Lie
tuviams yra itin reikšmingi tos 
kartos atsiminimai, o sumaniai, 
sąmojingai supinta vadinama 
“coming of age” (brendimo) ir 
ateivių išgyvenimų tematika 
taip pat yra vertingas įnašas Ka
nados literatūrai.

Buying on Time ištraukos 
bus skaitomos CBC laidose šį 
rudenį. O šią vasarą ji yra kny
gynų “Chapters” rekomenduo
jamų knygų sąraše.

Antanas Šileika, BUYING ON 
TIME. The Porcupine’s Quill, 
Erin, Ontario, 1997, 232 psi.

RSJ

priklausomybės, netekęs regėjimo 
ir iš dalies klausos. Apie 20 savo 
amžiaus metų skyrė aklųjų ir kur
čiųjų organizavimui, globai ir švie
timui. Rašė tais klausimais straips
nius ir knygas. Leidinį redagavo 
Vladislovas Motiejūnas. Leidinio 
rėmėjai - mons. J. Antanavičius, V. 
V. Toločka, J. Valentukevičius. 
Pratarmėje sakoma, kad Pr. Dau
nys buvo didelio ryžto žmogus, pa
jėgęs grumtis su gyvenimo sunku
mais. Leidinys gaunamas: AB “Spau
da”. Laisvės pr. 60,2056 Vilnius.

ORDO SOCIALIS. Veikli 
krikščionybė versle ir ekonomi
koje. Kelių autorių rinktinė. Iš 
anglų ir vokiečių kalbų vertė Lo
reta Anilionytė ir Rasa Drazdaus- 
kienė. Išleido “Aidai” (Universi
teto g. 4, 2001 Vilnius). Tiražas - 
2500 egz. A. Jakšto spaustuvė. 
1996 m., 301 psl.

IX PLB seimo susipažinimo vakaronėje, įvykusioje liepos 1 d. 
“Lietuvos” viešbutyje, Vilniuje, etnografinio ansamblio dalyviai 
linksmina iš 24 kraštų susirinkusius atstovus Nuotr. P. Kuro
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“Vaiko tėviškės namų” atidarymo bei pašventinimo iškilmėje jaunimas atlieka pramoginę programą; žemiau
- VTN direktorius ARŪNAS URBAITIS sveikina iškilmės dalyvius Nuotr. R. Šaknio

Kada pradėta lietuviškai rašyti?
mintyje, be jokių užrašų. Pote
rių, kitų maldų, gal net giesmių 
tikrai turėjo būti rankraštinių 
užrašymų. Tačiau rankraščiai iš 
Mindaugo ir vėlesnių laikų iki 
pat spaudos išradimo išlikti ne
galėjo, nes knygų, į kurias būtų 
buvę galima rašyti, tada dar ne
buvo. Spauda išrasta tik po 
dviejų šimtmečių.

Lietuviškų poterių kalbos 
analizė leidžia manyti, kad jie 
išversti ne iš lenkų, bet iš vo
kiečių kalbos. Be kita ko, tai ro
do žodžio Dievas buvimas lie
tuvių, taip pat latvių ir prūsų 
(krikštijo irgi vokiečiai!) pote
riuose tais atvejais, kur lenkiš
kame tekste jo nėra (žegnonėje, 
“Tikiu Dievą Tėvą” ir kt.).

Po karaliaus Mindaugo nu
žudymo 1263 m. istorijos šalti
niai pranciškonų kurį laiką ne
mini. Gal jie buvo pasitraukę iš 
Lietuvos, nors tai nėra įrodyta. 
Tačiau netrukus, Vytenio val
dymo laikais (1296-1316), jų čia 
tikrai vėl darbuotasi. Supranta
ma, tik lietuviškai mokantys 
dvasininkai galėjo įtvirtinti 
krikščionybę. Oficialieji Lietu
vos krikštai - nei pirmasis, nei 
antrasis - patys savaime nesu
krikščionino lietuvių tautos. Ta
da tebuvo pakrikštyti valdovai 
(antruoju atveju pradėta neper
traukiama valdovų krikščionių 
tradicija) ir daug jų pavaldinių. 
Bet visuotinai krikščionybę te
galėjo įdiegti ir vėliau tikrai 
įdiegė tik lietuviškai mokantys 
kunigai. Be rašto, be lietuviškų 
maldų ir kitų tekstų nebūtų bu
vę įmanoma to padaryti. Deja, 
kaip jau sakyta, lietuvių rašo
mosios kalbos iki jėzuitų atvy
kimo ir pirmųjų lietuviškų kny
gų pasirodymo išliko tik pėd
sakai. Tie įrašai mūsų raštijos 
istorijai labai svarbūs. Juk tai, 
ko gero, pranciškonų rašymo 
lietuviškai tradicijos tęsinys nuo 
pat Mindaugo laikų.

Iš viso to, kas čia pasakyta, 
aiškėja, kad lietuvių rašomosios 
kalbos istoriją reikėtų pradėti 
ne nuo pirmosios lietuviškos 
knygos, bet gerokai anksčiau. 
Savo raštijos amžių turėtume 
pailginti dėl surastų rankraš
tinių įrašų mažiausiai pusšimčiu 
metų. O iš tikrųjų lietuviškai 
buvo rašoma dar daug anksčiau, 
galbūt net daugiau nei dviem 
šimtmečiais, tik tų laikų tekstų 
neišliko. Todėl negali nestebinti 
tai, kad kai kurie mūsų literatū
ros istorikai, rašydami apie lie
tuvių raštijos pradžią, į visa tai 
neatsižvelgia. Ir net su jubilieju
mi susijusiuose leidiniuose. Prieš 
kurį laiką išleistoje^ šiaip jau ne
prastoje Sauliaus Žuko šios te
matikos knygoje, skirtoje mo
kyklai, nė vienu sakiniu neužsi
menama apie čia aptartą rank
raštinę raštiją. Atrodo, lyg jos 
nebūtų buvę. Tartum Mažvydas 
mums būtų nukritęs iš dangaus!

Gimtosios 
tis 1997 metų 1 nr. išspausdino 
prof. ZIGMO ZINKEVIČIAUS 
straipsnį “Martyno Mažvydo ra
šomosios kalbos ištakos”. Jame 
autorius gvildena Mažvydo “Ka
tekizmo” reikšmę lietuvių tautos 
raštijai 450 metų sukakties proga 
ir atsako į klausimą, kada pra
dėta lietuviškai rašyti. Pasak jo, 
lietuviškas raštas jau buvo žino
mas gerokai prieš Mažvydo “Ka
tekizmo” pasirodymą 1547 me
tais. Čia pateikiame tik antrąją 
straipsnio dalį, liečiančią lietuviš
ko rašto pradžią. RED.

Iškyla dar vienas svarbus 
klausimas: kada buvo pradėta 
lietuviškai rašyti?

Atsakyti į jį nelengva. Kai 
kas lietuviško rašto pradžios 
ieško akmenyse išlikusiuose 
ženkluose, įrodinėja lietuvius 
turėjus runų raštą ir pan. Į to
kias pastangas reikia žiūrėti 
skeptiškai.

Sunku laikyti seniausiu lie
tuvių rašto paminklu ir vadina
mąją Kęstučio priesaiką, užra
šytą vengrų Dubnico kronikoje 
(Chronicdn Dubnicense), kur 
aprašomi 1351 m. įvykiai. Esą 
Kęstutis tada prisiekęs žodžiais 
rogachina, roznenachy gospana- 
ny, o tai reiškia “Dieve, pažvelk 
į mus, mūsų širdį ir raguotį”.

Kad šie žodžiai neturi nieko 
bendro su lietuvių kalba arba 
yra neatpažįstamai iškraipyti, 
aišku kiekvienam blaiviai mąs
tančiam. Juk nuo Kęstučio prie
saikos iki pirmosios lietuviškos 
knygos pasirodymo tebuvo pra
ėję apie 200 metų (o iki pirmųjų 
rankraštinių tekstų - tik 150 
metų), tad per tą palyginti 
trumpą laiką lietuvių kalba ne
galėjo labai pakisti (tada nebu
vo jokios dvikalbystės!). Mes 
šiandien pirmąją lietuvišką kny
gą (ir pirmuosius rankraščius) 
lengvai skaitome ir specialistai 
viską, o nespecialistai beveik 
viską suprantame, nors nuo jos 
išleidimo praėjo 450 metų (nuo 
pirmųjų rankraščių - net pusė 
tūkstantmečio!). Be to, per tą 
laiką lietuvių tautos gyvenime 

įvyko labai didelių permainų, 
būta visokio kalbų mišimo, o tai 
greitina kalbos raidą. Viso to 
per anuos porą šimtmečių ne
buvo, taigi XIV a. užrašytą lie
tuvišką tekstą šiandien lietuviai 
turėtų nesunkiai suprasti.

Taip pat neprotinga lietu
viško rašto ištakų ieškoti Lietu
vos valstybės raštinėse vartotoje 
slaviškoje kalboje (taip kai kas 
daro), kuriai pradžią davė Bal
kanuose iškilusi bažnytinė slavų 
kalba.

Raštas į vidurio ir rytų Eu
ropos tautas atėjo su krikščio
nybe. Lietuviai irgi ne išimtis. 
Jų sąlytis su krikščionybe (taigi 
ir raštu) įvyko anksti ir iš dviejų 
pusių: vakarų ir rytų. Mums rū
pi vakarų kryptis, nes iš ten at
nešta krikščionybė (ir raštas) 
Lietuvoje įsigalėjo. Prof. Edvar
das Gudavičius mano, kad pir
masis pakrikštyti lietuvius iš va
karų pabandęs šv. Brunonas ir 
su tuo susijęs Lietuvos vardo 
pirmą kartą paminėjimas 1009 
m. Kvedlinburgo analuose. Ta
da buvęs pakrikštytas lietuvių 
(iki šiol manyta, kad prūsų) val
dovas Netimeras. Tačiau valdo
vo vardą Netimeras sunku paaiš
kinti lietuvių kalbos duomeni
mis. Mūsų senieji dvikamieniai 
asmenvardžiai neturi dėmens 
Net(i)-. Tas pat ir su Netimero 
brolio Zebedeno vardu. Todėl 
vargu ar jie galėjo būti lietuviai, 
galbūt tai prūsai ar kurios kitos 
vakarų baltų genties žmonės. 
Taigi išvada, kad pirmasis krikš
to aktas Lietuvoje įvyko 1009 
m., labai abejotina.

Kas kita 1251 m. Mindaugo 
krikštas. Tada buvo pakrikšty
tas neabejotinas Lietuvos valdo
vas Mindaugas, jo šeima ir daug 
bajorų (yra manančių, kad net 
apie 2000). Vilniuje buvo pasta
tyta katedra, kurios pamatai ne
seniai atkasti prie dabartinės 
Arkikatedros. Lietuva kurį laiką 
- iki karaliaus Mindaugo nužu
dymo - buvo laikoma krikščio
nišku kraštu. Tada ir turėjo būti 
į lietuvių kalbą išversti poteriai, 
svarbiausios maldos. Greičiau
siai išvertė vienuoliai pranciško
nai, kurie mokė krikštijamuo
sius melstis. Jau tada buvo bū
tina turėti lietuviškus poterius. 
Tvirtinimas, kad juos vėliau iš
vertęs karalius Jogaila, nėra pa
tikimas. Jogaila, žinoma, galėjo 
liepti ir galbūt iš tikrųjų liepė 
tai padaryti pranciškonams (Vil
niuje antrojo Lietuvos krikšto 
metu jau buvo jų vienuolynas), 
bet šiems poterių versti nebe
reikėjo, nes turėjo išverstus 
anksčiau.

Sunku įsivaizduoti, kad pran
ciškonai būtų galėję apsieiti be 
lietuviškų rankraštinių užrašy
mų. Bažnytinėje praktikoje ne
įmanoma išsiversti be reikalin
giausių tekstų vietos žmonių 
kalba. Tie tekstai negalėjo būti 
dvasininkų išlaikomi vien at-

Žymusis filosofas prof. dr. 
Antanas Maceina, jau miręs Vo
kietijoje, gimė 1908 m. sausio 27 
d. Bagrėno kaime, dabartiniame 
Prienų rajone. Pokaryje velionis 
dirbo filosofijos profesoriumi 
Freiburgo ir Miunsterio universi
tetuose. Pirmasis paminklas Lie
tuvoje jam yra pastatytas Prie
nuose jų rajono savivaldybės ini
ciatyva. Paminklą pašventino 
Prienų šventovės vikaras kun. Re
migijus Maceina, prof. dr. Anta
no Maceinos sūnėnas. Iškilmėje 
dalyvavo Prienuose gyvenantys 
Lietuvon nesuskubusio sugrįžti 
prof. dr. A. Maceinos vaikai - sū
nus ir dukra. Paminklo atidengi
me kalbėjo poetas ir dramaturgas 
Justinas Marcinkevičius, primin
damas dalyviams, kad šis pa
minklas turbūt yra ryškiausiam 
Lietuvos mąstytojui ir autentiš
kiausiam poetui, dar tik prade
dančiam savo kelią Lietuvoje. 
Kultūrininkus išeivijoje ir Lietu
voje stebina ne tik gilios jo gausių 
filosofinių veikalų mintys, bet ir 
gera jų lietuvių kalba. Savuoju 
skambumu ji taipgi nustebino 
daugelį ir Antano Jasmanto sla
pyvardžiu išleistuose jo poezijos 
rinkiniuose - “Gruodas” (1965) ir 
“Niekad ne namolei” (1981).

Lietuvoje stebimasi ir kun. 
Stasio Ylos (1908-1983) labai ša
kota veikla. Jis ir teologas, peda
gogas, sociologas, gal net ir filo
sofas, parašęs tokias knygas, kaip 
“Dievas sutemose” (1964), “Lie
tuvių šeimos tradicijos” (1978), 
“Čiurlionis - žmogus ir kūrėjas” 
(1984), “Veidai ir vardai mūsų 
kultūros istorijoje” (1973). Jis su 
kitais mūsų tautos įkaitais nacių 
buvo kalintas Štuthofo koncen
tracijos stovykloje ir tas dienas 
įamžino savo atsiminimų knygoje 
“Žmonės ir žvėrys” (1951) bei ten 
parašytu eilėraščių rinkiniu “Su
tryptame kelyje” (1951). Kun. 
Stasys Yla savo eilėraščius pasira
šydavo Juozo Yluvio slapyvardžiu.

Kun. Stasio Ylos poetiniam 
penkiasdešimtmečiui skirtą pra
nešimą “Lietuvos aido” skaityto
jams yra parašęs Remigijus Mi
siūnas. Jame ypač paliečiami pa
našumai tarp kun. S. Ylos ir A. 
Maceinos jų poetiniuose žings
niuose. Remdamasis “Egzodo li
teratūros istorijos, 1945-1990” 
autoriais, E. Misiūnas pasakoja: 
“Abu poetinę kūrybą publikavo 
prisidengę slapyvardžiais. Abu - 
vienmečiai, gimę 1908 m., ir tą 
patį - sausio - mėnesį. Abu kaip 
poetai pasireiškė vėlai, prieš tai 
savo raštais įgiję filosofų, teologų 
ir sociologų vardus. Abu - tuo pa
čiu metu: apie 1946-1947 m. 
Abiejų panašus nusiteikimas bū
ties atžvilgiu, tik išreikštas kitais 
žodžiais, nes skyrėsi gyvenimo 
patirtis. Negausus abiejų poetinis 
palikimas: A. Maceinos - dvi kny
gos, S. Ylos, kaip jau minėta, - 
viena. Pastarojo vėlesnių metų 
poetinė kūryba lieka išsibarsčiusi 
išeivių periodikos puslapiuose. 
Ko gero, nebūtų labai sunku visą 
S. Ylos poetinį palikimą surinkti į 
vieną knygą ir ją išleisti. To S. 
Yla, su rinkiniu ‘Sutryptame kely’ 
tapęs lietuvių kacetinės poezijos 
pionieriumi, yra vertas”.

Juozo Kreivėno, pedagogo ir 
muziko, dvi sukaktys gegužės 23- 
24 d.d. buvo paminėtos Čikagoje, 
Jaunimo centro kavinėje. Ten pri
siminti jo gimtadienio aštuonias- 
dešimtpenkmetis ir mirties de
šimtmetis. Jaunimo centre vei
kiantis lietuvių muzikologijos ar
chyvas dabar taipgi turi dviejų 
Juozų pavardes - kompozitoriaus 
Žilevičiaus (1891-1985) ir Kreivė
no (1912-1987). Pastarasis, rink
damas medžiagą šiam archyvui, 
stengėsi įjungti visus lietuvius 
muzikus jiems skirton Š. Ame
rikos lietuvių muzikų kartotekon. 
J. Kreivėno sukakčių minėjimą 
surengė Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centras, Žilevičiaus-Krei- 
vėno lietuvių muzikologijos ar
chyvas, Kompozitoriaus VI. Jaku- 
bėno draugija. J. Kreivėno sukak
čių minėjime kalbėjo jo sūnus 
Narcizas, buvusieji velionies 
bendradarbiai dr. J. Račkauskas, 
J. Dainauskas, F. Strolia, K. 
Skaisgirys, doktorantė D. Marke
lytė, buvusi velionies mokinė. 
Programai vadovavo A. Jurkutė, 
buvo surengta apžvalginė velio
nies atliktų darbų parodėlė. Ge
gužės 24, šeštadienį, minėjimo 
dalyvių laukė velioniui skirtos 
Mišios, pabendravimas JC kavi
nėje, susipažinimas su J. Žilevi
čiaus ir J. Kreivėno lietuvių mu
zikologijos archyve sukaupta is
torine medžiaga.

Rašytojas Antanas Žukaus
kas-Vienuolis šimtas penkiolikto
jo gimtadienio proga buvo prisi
mintas Anykščių koplyčios salėje. 
Ten suvažiavo ne tik jo literatūri
nio palikimo gerbėjai, bet ir jo 
augintinės, jį laikančios jautriu 
“tėtuku”, po II D. karo priglau
dusiu ir savo namuos auginusiu 
keletą svetimų vaikų.

Rašytojo Juozo Paukštelio 
(1899-1981) literatūrinės premi
jos septintuoju laureatu šiemet 
tapo Juozas Aputis už prozos kū
rinį “Smėlynuose negalima susto
ti”. Šią premiją 1985 m. įsteigė 
“Naujo gyvenimo” ūkis, savo teri
torijoje turėjęs J. Paukštelio gim
tąjį Titonių kaimą. Premija paski
riama kas dveji metai už geriausią 
prozos kūrinį kaimo tema. Anks
čiau šią premiją yra laimėję rašy
tojai A. Pocius, R. Granauskas, J. 
Mikelinskas, V. Jasukaitytė, V. 
Juknaitė ir A. Zurba.

Kunigo ir poeto Antano Vie
nažindžio (1841-1892) vardas šį 
pavasarį buvo suteiktas Laižuvos 
pagrindinei mokyklai Mažeikių 
rajone. Mat šiame nedideliame 
miestelyje jis klebonavo nuo 1876 
m. iki mirties. Laižuvoje tada gy
veno tik 108 šeimos. Parapija bu
vo maža. Klebonas kun. A. Vie
nažindys 1889 m. pradėjo statyti 
mūrinę šventovę, tačiau mirė, ne
suskubęs užbaigti statybos. Šven
tovę sunaikino II D. karo lieps
nos. Sudegė visi pastatai. Liko tik 
klebonija, apjuosta šventoriaus su 
mūrine tvora. Šventovė dabar 
įrengta klebonijoje, o jos statyto
jas ilsisi Laižuvos miestelio kapi
nėse prie brolio Vinco jam 1893 
m. pastatyto paminklo. Liko ir 
Laižuvoje paruoštas jo poezijos 
rinkinys “Dainos lietuvininko Že
maičiuose”, išleistas 1894 m. Ku
nigo ir poeto A. Vienažindžio 
vardą gavusi mokykla jau ruošiasi 
pradėti šimtuosius veiklos metus. 
Tarp pusantro šimto mokinių yra 
ir vienuolika Latvijos lietuviukų. 
Kraštotyrininkai šioje mokykloje 
nori įrengti lietuviškų dainų kū
rėjo kun. Antano Vienažindžio 
muziejų. Mažeikiuose jo atmini
mą yra įamžinęs 1987 m. pastaty
tas skulptoriaus Gedimino Jokū- 
bonio paminklas.

Antrasis tarptautinis muzi
kos festivalis “Baroko kelias Lie
tuvoje” birželio 1, sekmadienį, 
buvo pradėtas pirmuoju koncertu 
prie Pažaislio šventovės ir vienuo
lyno barokinių pastatų. Antrosios 
serijos pirmojo koncerto dalyvius 
pasveikino Kauno arkiv. Sigitas 
Tamkevičius. Festivalio pradžiai 
buvo pasirinkta L. Beethoveno 
Devintoji simfonija, kurią atliko 
iš Vokietijos atvykęs Tautų fil
harmonijos orkestras, jo vadovas 
ir dirigentas Justus Frantzas, Pet
ro Bingelio vadovaujamas valsty
binis Kauno choras, solistai Re
gina Maciūtė (sopranas), įneša 
Linaburgytė (mezzo-sopranas), 
Algirdas Janutas (tenoras) ir Vla
dimiras Prudnikovas (bosas). Fes
tivalis “Baroko kelias Lietuvoje” 
turės dvidešimt penkis koncertus, 
pasibaigsiančius rugpjūčio 30 d. 
Festivalio koncertai turės apie 
800 atlikėjų iš Lietuvos, Portuga
lijos, Austrijos, Britanijos, Lenki
jos, Estijos, Rusijos bei kitų šalių. 
Tarp jų bus ir pasaulinio masto 
žymūnų.

Klaipėdos muzikinis teatras 
savo dešimtojo sezono užbaigai 
buvo pasirinkęs- Igorio Stravins- 
kio dviejų veiksmų operinės ora
torijos “Edipas karalius” premje
rą gegužės pabaigoje. Šio klasi
kinio kūrinio libretą, remdamasis 
antikine Sofoklio tragedija, para
šė prancūzų dramaturgas J. Coc
teau. Kompozitoriui I. Stravins- 
kiui pagrindine šios operinės ora
torijos mintimi buvo tapusi tra
giška žmogaus lemtis, išreikšta 
senąja lotynų kalba. Klaipėdos 
pastatyme buvo laikytasi tos kal
bos, lietuvių kalbon išvertus tik 
vėliau scenon įvesto Pasakotojo 
žodžius. Pagrindinį Edipo vaid
menį atliko tenoras Algirdas Ja
nutas. Jokastės vaidmenį paruošė 
Lietuvos filharmonijos sol. įneša 
Linaburgytė, buvusi. klaipėdietė, 
ir Judita Leitaitė su klaipėdiete 
Dalia Kužmarskyte, Kreonto 
vaidmenį - Liudas Norvaišas ir 
Kęstutis Nevulis, kitus vaidmenis 
- Vytautas Gabrėnas, Viačeslavas 
Tarasovas, Mindaugas Gylys, Vy
tautas Kliukinskas. Spektaklio di
rigentas - Lietuvos simfoninio or
kestro meno vadovas Juozas Do
markas, režisierius - Eligijus Do
markas, dailininkas - Henrikas 
Ciparis, chormeisteris - Vladimi
ras Konstantinovas. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
TTaRAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

S PORTAS
999 College St., Toronto, Ontario M6II IA8 

T elefonai: 416 532-340(1 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 
XrJkl.3,30. Y P P-; kętvlrtadlępląlę If pęnktądlęnląls nuo 1. v:p?p, Įk| .g.y^y,___

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................3.50%
3 metų term, indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.25%
2 metų GlC-met. palūk............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............. 2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind..... 3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 3.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl.......... 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.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

D\/i ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

Licence 
E-2392

L EDA S REFHIfiERA TIOA 
AIR CONDITIONING & HEATING

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

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

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

1111111111111111111111 
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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

Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 
kelionių - pensijų (RRSP, RRIF)

Greitas ir tikslus patarnavimas. Skambinkite 

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

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

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

DĖMESIO! Skubiai reikalingas 
6-7 kambarių namas vakarų 
rajone. Moka grynais.

Kreiptis į

TEODORA 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

AUDRIUS ŠILEIKA, ŠALFASS-gos pirmininkas (viduryje), PLB IX-tojo 
seimo metu 1997 m. liepos 1-7 d.d. susitikęs su Lietuvos sporto veikėjais. 
Kairėje - ALG. RASLANAS, Sporto departamento direktoriaus pava
duotojas; dešinėje - ARŪNAS KAZLAUSKAS, Il-sios Tautinės olimpiados 
ir sporto žaidynių 1998 m. rengimo komiteto pirmininko pavaduotojas

Irklavimo nugalėtojai
Šveicarijos Liucernoje du vil

niečiai E. Petkus ir J. Bagdonas lie
pos 13 d. laimėjo pasaulio taurės 
varžybų trečiojo tarpsnio dviviečių 
be vairininko lenktynes. Jų varžovai 
Didž. Britanijos sportininkai pasi
tenkino antrąja vieta, trečioji vieta 
atiteko Prancūzijai. Lietuviai 2 km 
nuotolį įveikė per 6 min. 28.73 sek. 
Esama vilčių, kad E. Petkus ir J. 
Bagdonas gerai pasirodys rugsėjo 
mėnesį Prancūzijoje vyksiančiame 
pasaulio čempionate. Šis dvejetas 
dalyvavo 1992 m. Barcelonos olim
piadoje ir laimėjo 6-tą vietą. At
lantoje pernai iškovojo 10-tą vietą. 
Lietuvos moterų porinė dvivietė 
Liucernoje užėmė 7-tą vietą. Ge
riausiai pasirodė vokietės. “LR” inf.

LIETUVIŲ
KREDITO T Y 'J-
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

Lietuva - pirmoji
Antrosios Baltijos jūros kraštų 

sporto žaidynės šiais metais įvyko 
Lietuvoje birželio 28 - liepos 6 d.d. 
Rungtynės vyko 25-iose sporto ša
kose įvairiuose Lietuvos miestuose. 
Dalyvavo vienuolikos valstybių at
letai. Medalių skaičiumi Lietuva 
užėmė pirmą vietą su 178 me
daliais: 62 aukso, 65 sidabro ir 51 
bronzos. Antra vieta atiteko Rusijai 
su 129 medaliais, trečia Gudijai su 
122, ketvirta Lenkijai su 94, penkta 
Latvijai su 54.

Per pirmąsias Baltijos jūros 
žaidynes 1993 m. Estijoje Lietuva 
taipgi laimėjo daugiausia medalių.

Dalį šių metų Lietuvos aukso 
medalių laimėjo: Lengvojoje atleti
koje - moterų bėgime - 100 m A. 
Visockaitė - 11.52, 200 m A. Vi
sockaitė - 23.70, 400 m Z. Minina - 
54.70, 1500 m R. Drazdauskaitė - 
4:26.28, 5000 m V. Birbalaitė - 
16:53.00, 100 m su kliūtimis R. 
Nazarovienė - 13:36, 400 m E. 
Kostickaja - 1:01.19; moterų ieties 
metime - R. Ramanauskaitė - 
65:46; vyrų - 1500 m. D. Gruzdys - 
3:48.36, šuolį į tolį - T. Bardauskas 
- 7.96, trišuolį - A. Raizgys - 16.42, 
rutulio stūmime - S. Kleiza - 19.79, 
disko metime - V. Kidykas - 65.80, 
ieties metime - K. Celeišius - 
65.20, vyrų krepšinis - Lietuvos 
jaunių (iki 22 m.) rinktinė; (į turny
ro geriausią penketuką išrinkti K. 
Marčiulionis ir M. Janulis).

Moterų fechtavime - R. Ažu- 
kiepė; baidarių ir kanojų irklavime: 
vyrų - K-l, 200 m - A. Duonela - 
0.37,361, K-2, 200 m - V. Kupčins
kas ir V. Mizeras - 0.34,324; dvira
čių sporte: moterų - 200 m R. Raz
maitė, 3 km R. Mažeikytė; vyrų - 4 
km L. Balčiūnas, 1000 m L. Balčiū
nas; grupinis - 4 km R. Lupeikis, 
A. Trumpauskas, R. Vilčinskas ir 
L. Balčiūnas.

Moterų taškų lenktynėse: L. 
Triabaitė; 19.5 km - L. Triabaitė 
27.47.191, 44.1 km - R. Polikevi
čiūtė 1:08.19, vyrų 117.6 km - D. 
Strolė 2:42.01; strėlių metime į tai

kinį - V. Gedgaudaitė; rankinį - 
Lietuvos vyrų komanda; šiuolaiki
nėje penkiakovoje - vyrų - A. Zad- 
neprovskis; orientavimo sporte - 
vyrų - S. Ambrazas; grupės - S. 
Ambrazas, V. Armalis, A. Smilgius 
ir E. Voveris; moterų grupės - A. 
Bartkevičienė, I. Misiūnienė, V. 
Rudzenskaitė ir J. Ražaitienė.

Irklavime: vyrų - H2, FA - E. 
Petkus ir J. Bagdonas, H2,FB - R. 
Girtautas ir A. Jurgutis, HPLIx - 
R. Kazlauskas; moterų - F2x, FA - 
K. Poplavskaja ir B. Bakičkienė, 
Flx,FA - N. Savickytė; sambo im
tynių: vyrų - 52 kg - R. Danilevi
čius, 82 kg - V. Gusauskas, +100 
kg - K. Usinskas, grupės - Lietuva.

Sportiniuose šokiuose: poros - 
E. Daniūtė ir A. Bižokas; koman
dos - A Narbutas - S. Čelkytė, R. 
Maleckis - I. Širkaitė, A. Bižokas - 
E. Daniūtė, M. Germanavičius - E. 
Visockaitė; plaukime: vyrų - 50 m 
nugaros - D. Grigalionis 26,89, 100 
m nugaros - D. Grigalionis 57,47; 
džiudo: vyrų - 86 kg - A. Merkevi
čius.

Šaudymas: moterų - D. Gudzi- 
nevičiūtė, T. Klimova, Stankevičie
nė. Sunkiojoje atletikoje: vyrų - 54 
kg - R. Pangonis, 59 kg - L. Li- 
cinchai, 70 kg - D. Kiveris, 76 kg - 
Ž. Smelstorius, 108 kg - Z. Kantri- 
mas, +108 kg - St. Mečius, koman
dinis - Lietuva. V.S.

Lietuviai į Australiją
Rugpjūčio 1 d. Melburne, Aus

tralijoje, prasidės Pasaulio jaunių 
(iki 22 m.) krepšinio čempionatas. 
Jame dalyvaus 12 šalių komandų, 
kurios pradžiai bus suskirstytos į du 
pogrupius. Lietuva pateko į antrąjį, 
kuriame dar rugtyniaus JAV, Jugo
slavija, Kinija, Puerto Rikas ir Nau
joji Zelandija. Į tolimesnes žaidy
nes pateks 4 stipriausios pogrupio 
komandos.

Lietuvos rinktinė ruošiasi šiam 
turnyrui nuo birželio mėnesio. Per 
antrąsias Baltijos jūros šalių sporto 
žaidynes jie atstovavo Lietuvai vyrų 
grupėje, kur laimėjo aukso meda
lius baigmėje įveikdami Švediją 
(78:69). V.S.

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

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

Aukojo “T. žiburiams”
$20 - dr. J. Skučas, M. Ge

lažius; $10 - P. Butėnas; $5 - L. 
Venckus; $2 - A. Gustaitis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
R. Geležiūnas, V. Ripskis, V. 
Šniuolis, K. Dulevičius, M. Gela
žius, J. Paransevičius, A. Minelga, 
J. Pavilonis, A. Styga, L Makaus
kas.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: J. Budnikas, 
B. Stončius.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: dr. J. Skučas, G. Palūpis, kun. 
V. Palubinskas, A. L. Širvinskas, 
J. Prasauskas, I. Ehlers.

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami 
reguliarią prenumeratą, prideda 
ir auką.

Jonu daugiau 
nebebūsiu

HUMORESKA
- Su vardadieniu, Jonai! - 

sako man tautietis.
- Tai, kad aš - ne Jonas...
- Niekis! Kur čia taip grei

tai rasi tų Jonų. O šiandien juk 
Joninės. Proga išgerti. Tad būk 
Jonu!

Na, galvoju, jei jau žmogelis 
panoro išgerti, tai ko jam nepa
dėti? Jei jau siūlosi, tai ir bute
liuką turi.

- Gerai! - sakau. - Duok tą 
butelį...

- Tai, kad aš jo neturiu.
- Kaip tai neturi? Tai kam 

kvieti išgerti?
— Jei turėčiau, neieškočiau 

Jonų. Kadangi tu sutikai būti 
Jonu, tai ir statyk.

Še tau šuniui devintinės! 
Neturi ir kviečia išgerti. Bet už
uomina apie išgėrimą sudirgino 
mane. O čia aš dar ką tik par
šiukus pardavęs - kišenėje šim
tinės braška. Proga “aplaistyti”.

Nupirkau puslitrį. Gėrėm 
šabakštyne, svogūnų laiškais už
kąsdami.

Kai butelis ištuštėjo, paju
tau, kaip maloniai kraujas užvi
rė.
- E, sakau. - Jei jau aš Jonas - 
tai Jonas. Paimsiu dar vieną.

Paėmiau... Baigiant antrą 
butelį, mes jau pasidarėme visai 
artimi - kone giminėmis tapo
me, vienas kitą Jonais vadina
mės.

Buvo ir trečias butelis... Ar 
buvo ketvirtas, neatsimenu. At
sipeikėjau išblaivinimo įstaigo
je... Tuščiomis kišenėmis ir 
barškančia galva. Pastaroji pil
na, o piniginė tuščia...

Še tau ir Joninės! Daugiau 
niekada nesutiksiu Jonu būti.

Steponas Miltenis

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
3.50% už 2 m. term. Indėlius 
4.00% už 3 m. term. Indėlius 
4.25% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC Invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% 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. 
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% 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. VPLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239

S

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

sAMocrpA' 'j Knygų rišykla 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša 

knygas bei žurnalus.

ALGIS

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

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

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

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

MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Str., Whitby, Ont. L1R 1T7

Tel. 1-905-666-9086 FAX 1-905-666-9183
____________ ALG/S ar STEFA MEDELIAI___________
Visos paslaugos atsikviečiant Jūsų gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI Į RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

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

SuttOK
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
l ■■_________________________________________________ ■.______________________________________________________________________

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

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

Dorbo 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 Vitals 
105 56th Ave., Lachine 
514 637-9102

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



Viena diena Dzūkijoje
Dangumi plaukė lietaus pri

tvinkę debesys, o keliais ir take
liais - žmonės iš visos Lietuvos
- į aštuntąjį Dainavos partiza
nų sąskrydį. Atvyko daug įžy
mių žmonių iš Vilniaus - prof. 
V. Landsbergis, visa eilė žino
mų rašytojų, aktorių, režisierių. 
Suvažiavo istorikai, Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro di
rektorė D. Kuodytė, partizanai 
iš Žemaitijos, Suvalkijos, Aukš
taitijos.

Iškilmės, pradėtos šv. Mi- 
šiomis Merkinės šventovėje, vė
liau tęsėsi Partizanų kryžių kal
nelyje, buvusiame stadione. Šio
je šventoje kiekvienam lietuviui 
vietoje prasmingus žodžius tarė 
seimo pirmininkas V. Lands
bergis: “Prieš nepaprastą sveti
mą savo prigimtimi lietuvio 
dvasiai okupanto galybę dzūkai 
kovojo su begaline aistra. Da
bar matome, kad jų kova buvo 
ne veltui”. Savo vaikystės ir pa
auglystės prisiminimais dalijosi 
iš šio krašto kilęs aktorius To
mas Vaisieta. Jautriai savo tėvą
- partizanų vadą Adolfą Rama
nauską-Vanagą prisiminė jo

dukra Auksė Ramanauskaitė- 
Skokauskienė. Atsargos pulki
ninkas buvęs partizanas Juozas 
Petraška - Patrimpas ragino 
jaunimą būti garbingais tėvų 
reikalo tęsėjais ir likti ištikimais 
laisvai Lietuvai.

Partizanų kryžių akivaizdo
je susirinkusiems kalbėjo Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos (LPKTS) Varėnos sky
riaus pirmininkas buvęs partiza
nas Vytautas Kaziulionis, kuris 
perskaitė kreipimąsi - prezi
dento rinkimuose vieningai bal
suoti už ištikimą Tėvynės sūnų 
profesorių Vytautą Landsbergį. 
Visi dalyvavusieji iškilmėje jam 
pritarė. Nedalyvavo kai kurie 
anksčiau “karštais patriotais” 
reklamavęs: šios organizacijos 
veikėjai, kurių politinė orienta
cija keičiasi, matyt, priklauso
mai nuo vėjų krypties).

O lietaus debesys nuslinko 
šonais ir dingo dangaus pa
kraščiuose. Nelijo, šildė saulė ir 
žmonių širdys. Taip būna tik 
čia, - kaip toje dainoje apie my
limą Dzūkiją.

Antanina Garmutė

Prie Kraštotyros muziejaus Merkinėje susitiko du kovų draugai - dzūkų partizanas VYTAUTAS KVARACIEJUS 
(trečias iš dešinės) ir žemaičių partizanas ALFONSAS GEDUTIS (ketvirtas dešinėje). Toliau - tremtiniai Aldona 
Bernatavičienė, Onutė Gedutienė, Edmundas Pečiulis, antroji iš dešinės - partizanų rėmėja tremtinė Juškevičienė 
su vaikaite Dainora 1997 m. liepos 12 d. Nuotr. A. Garmutės

SPAUDOS BALSAI

Kai praeitis stabdo ateitį
Lietuvos žydų draugijos Izraelyje narys EFRAIM ZUROFF skatina pasaulio žydų organizacijas 

nedalyvauti Vilniuje rengiamose žydų išminčiaus ELIJAH BEN SOLOMON pagerbtuvėse
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DEZMKV West Realty Inc., realtor*KgTxtrlnl^. 1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man.

»Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumos'a
tel. 41(1 769-1616

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

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.

FAX 416 237-9191

GERIAU1I01 KAINO/ Į VILNIŲ IR TOLIAU

ROYAL TRAVEL/ & TOURJ
416 237-1767

Dr. DAIVA NORKIENE
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

■ M6S 4V7, Suite 205
n Į (pirmame aukšte)

RETINK

Juozas (Josepk)

NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

pirkimo patyrimas.
- Namų nuomojimų ir nuomininkų

reikalų specialistas

West Realty Inc.

1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 532-5893

Nemokamas namų įvertinimas

Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., Brokerį

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

Elijah ben Solomon Zal
man, Vilniaus gaonas - išmin
čius (1720-1797), buvo žymiau
sias Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės žydų dvasinis ir inte
lektualinis vadovas. Būdamas 
stiprios valios, jis jungė asme
ninį intelektualo-atsiskyrėlio gy
venimą su gyva polemika vado
vaudamas žydų bendruomenei. 
Šalia Toros, jis susipažino su 
astronomija, algebra, geometri
ja ir geografija, kad geriau pa
žintų tam tikrus Talmudo dės
nius. Astronomiją jis studijavo, 
kad geriau suprastų žydų kalen
dorių. Vilniaus gaonas parašė 
per 70 darbų ir komentarų, ku
rių 50 po jo mirties buvo iš
spausdinti. Savo mokymais ir 
veiksmais jis daug prisidėjo prie 
Lietuvos žydo “litvako” tipo su
darymo. “Enciclopedia Judai
ca” rašo: “Pusiau legendinio 
šventojo ir intelektualinio milži
no figūra aukštai iškilo virš Lie
tuvos žydų ir turėjo įtaką jų kul
tūriniam gyvenimui XIX ir XX 
šimtmetyje”.

Gaonas buvo palaidotas se
niausiose Vilniaus žydų kapinė
se Piuromonte, dešiniajame Ne
ries krante priešais Vilnios in
taką. Sovietmečiu šios ir Olan
dų gatvėje buvusios žydų kapi
nės buvo sugriautos. Gaono 
epitafija buvo perkelta į Salto
niškių kapines ir patalpinta 
mauzoliejuje.

Vilniaus gaonas ne tik Lie
tuvos, bet ir pasaulio žydų yra 
laikomas moraliniu autoritetu. 
Jeigu kokiu nors klausimu kyla 
diskusijos, yra ieškomas pana
šaus klausimo sprendimas, kurį 
Elijah ben Solomon buvo pa
daręs. Apie tai dažnai rašydavo 
Bruklino ortodoksų savaitraštis 
“Jewish Press”. Kokią pagarbą 
rodo žydai Vilniaus gaonui, ra
šytojas G. Kanovičius aprašo 
straipsnelyje “Akmenukai užan
tyje”, kurį išspausdino “Novoje 
Ruskoje slovo” 1996 m. rugsėjo 
14-15 d.d. laidoje. Jis aprašo 
pokalbį su atsitiktinai Izraelyje 
sutiktu Vilniaus gaono gerbėju, 
besiruošiančiu keliauti į Lietu
vos sostinę.

šo juos į nosinę, įkišo užantin ir 
nekantriai skaičiavo dienas ligi 
skridimo j kitą planetą - į Vil
nių, kur išgarsėjo savo išmintimi 
ir gerais darbais rabinas Elijah”.

Ryšium su Vilniaus gaono 
mirties 200 metų sukaktimi š. 
m. rugsėjo 9 d. Vilniuje yra ruo
šiamas iškilmingas minėjimas. 
Ar daug jo gerbėjų atvyks į šias 
iškilmes, sunku spręsti, nes žy
mus nacių gaudytojas Efraim 
Zuroff ragina pasaulio žydus 
šias iškilmes boikotuoti. Kodėl 
jis taip daro, rašoma Toronto 
savaitraštyje “The Canadian Jew
ish News” š. m. liepos 3 d. lai
doje.

“1995 m. Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
lankydamasis Knesete, pažadė
jo, kad nacių karo nusikaltėliai 
‘bus persekiojami teismo keliu 
viešai, nuosekliai ir sąžiningai’ 
- sako Zuroff. - ‘Nuo to laiko 
nieko - nė vieno’. (...) Lietuvos 
valdžia stabdo tokias pastangas, 
nes ‘yra visuotinė dangstymo 
parama’. Po to, kai Brazauskas 
pažadėjo veikti prieš karo nu
sikaltėlius ir Knesete atsiprašė 
už persekiojimus karo metu, 
Lietuvos spauda ir visuomenė jį 
puolė. Kol kas Pasaulio sionistų 
organizacija atšaukė savo daly
vavimą Lietuvos valdžios orga
nizuojamame rabino-išminčiaus 
minėjime. Zuroff planuoja susi
tikti su Amerikos žydų komi
tetu, B’nai Brith International, 
Anti-Defamation lyga, Pasaulio 
žydų kongresu, rabinų organiza
cijomis ir joms patarti pamiršti 
oficialų rugpjūčio 9 d. minėji
mą.”

Parlamentinė draugystė
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š. m. liepos 3 d. lai
doje rašo: “Antradienį (liepos 
1) Vilniuje Lietuvos seimo pir
mininko Vytauto Landsbergio 
iniciatyva sudaryta Lenkijos- 
Lietuvos parlamentų grupuotė 
pareiškė darysianti viską paša
linti dar esančioms kliūtims 
bendrame lenkų-lietuvių kelyje 
ir pritarti europietiškoms inte
gracijos struktūroms.

duotojus. Iš lenkų pusės gru
puotės darbams pirmininkaus 
Lenkijos seimo vicepirmininkė 
Olga Krzyžanowska, o iš lietu
vių - Mečys Laurinkus, seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas”.

Lietuvos delgacijoje, be 
Laurinkaus, bus dar Č. Juršė
nas, A. Plokszto (abu LDDP), 
K. Prunskienė, konservatorius 
Z. Mackiewicz ir kiti. O. Krzy- 
žanowska yra karo metu pagar
sėjusio Vilniaus srities “Armia 
Krajowa” vado A. Krzyžanows- 
kio - “Wilk” duktė.

Lietuvos lenkų veikėjai Lie
tuvos-Lenkijos santykių gerėji
mu nėra patenkinti. Jų many
mu, lenkų padėtis Lietuvoje 
esanti bloga. Lietuvos lenkų są
jungos nariai Lietuvos seimo 
atstovai J. Sienkiewicz ir J. 
Mincewicz laikraštyje “Kurier 
Wilenski” š. m. birželio 20 d. 
laidoje rašo: “Visoje Lietuvos 
valstybėje žemės nuosavybės 
teises atgavo apie 40% žemdir
bių, tačiau srityse, kuriose len
kai sudaro absoliučią daugumą, 
rodyklė neperžengia 15-16% 
(...) Lenkų kalba yra nuosekliai 
išstumiama iš mokyklų ir pakei
čiama valstybine. (...) Lietuvos 
lenkų diskriminacija pasireiškia 
ir politiniame gyvenime, kur ga
limybė išrinkti lenkus kandida
tus yra įstatymiškai mažinama”.

Vilniaus srityje sunkiau at
gauti žemę negu kitur Lietuvoje 
todėl, kad nuosavybės doku
mentai yra Lenkijoje. “K.W.” š. 
m. birželio 17 d. laidoje rašė, 
kad 1996-1997 mokslo metais 
mokinių skaičius lietuviškose 
mokyklose sumažėjo, o lenkiš
kose pakilo. LLS narių skaičius 
Lietuvos seime yra rinkėjų abe
jingumo pasekmė - jie neskuba 
balsuoti už “savo” kandidatus. 
Lietuvos seimo nariai baigia 
pareiškimą: “Lietuvos respubli
kos lenkų tautybės piliečiai jau 
pradėjo mokėti Lenkijos ir Lie
tuvos integracijos į Europos 
struktūras išlaidas”. J.B.

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
1553 Hurontario Street, (j pietus nuo QEW)
Mississauga, Ontario L5G 3H7 Tek: 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.

2.1 John St., Second Floor 
Weston, Ontario M9N 1J4 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

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

g Travel_______
& Services Ine.

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

Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos
Nemokamas bilietų pristatymas į namus 
Toronto miesto ribose keleiviams, 
negalintiems apsilankyti mūsų 
ištaigoje, 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!

♦ Patarnauja visais kelionių klausimais ♦
♦ Ypatingai geros kainos visomis

oro linijomis
♦ Nebrangūs ir patikimi draudimai
♦ Įdomūs maršrutai Lietuvoje
♦ Skubūs iškvietimai ♦
♦ Dokumentų vertimas

“Svarbiausia, kas jį paskati
no leistis į kelionę, buvo troški
mas pabūti prie Vilniaus gaono 
kapo - teisuolių teisuolio, pa
dėti ant jo dvylika Jeruzalės ak
menukų - po akmenuką nuo 
kiekvienos sesers ir kiekvieno 
brolio, o taip pat ir nuo močiu
tės, kuri yra ligos pririšta prie 
lovos. Jis tuos akmenukus su
rinko tiktai vakar, po vakarinių 
maldų, ir tai ne bet kur - prie 
Verksmų sienos, atsargiai suri-

Keturiasdešimties asmenų 
bendras miniparlamentas (tu
rintis iš kiekvienos pusės po 20 
asmenų ir sudarytas iš visų poli
tinių partijų) turbūt yra prece
dento neturintįs atvejis mūsų 
srities dviejų valstybių santy
kiuose. ‘Tai bus nauja lenkų-lie
tuvių europietiška unija’. Taip 
savo sumanymą apibūdino Lands
bergis. (...)

Pradinio posėdžio Vilniuje 
metu grupuotė išrinko prezidiu-
mą - pirmininkus ir jų pava-

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

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

★★★Organizuojame grupines ir individualias keliones laivais*** (

Skambinti Audronei tel. 41,6 255-8473, 
Faksas 416 252-8854

Re.#02556148 Division of Scandinavian Travel Centre

I Skaitytojai pasisako |
PRAŠO ATSILIEPTI

Per kun. Jono Giedrį gavau 
laikraštį “Tėviškės žiburiai”. Per
skaičius naujienas, matau galimybę 
susirašinėti. Mes esame Urugvajun 
atvažiavę iš Lietuvos. Čia augome, 
mokėmės ir dirbome. Šiame laiške 
nurodau tėvų bei senelių vardus ir 
vietą, kad galėtų man parašyti gimi
nės iš Kanados, jeigu jų vaikai ten 
gyvena; gal girdėjo ir atsimena, kur 
yra jų tėvų ir senelių gimimo vieta. 
Mamytė, amžiną atilsį, sakydavo, 
kad ne vienas jų nuvažiavo tenai. 
Esu lietuvaitė, gyvenanti Urugvaju
je, Onos Slavėnaitės ir Stepono Sa- 
tygos duktė, Ievos Žmuidzinaitės ir 
Jono Slavėno anūkė, Delnickų kai
mo, Rudaminos parapijos. Rašyti 
lietuvių, anglų ar ispanų kalba. Ad
resas: Albina G. Satyga, Guaviyū 
3453/101, 11700 Montevideo, Urug
uay, S.A.

A. G. Satygaitė, Urugvajus

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

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3
Tel. 416 762-7393

Fax 416 762-0231

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

Vilijii Valiuškieuė, 
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 į 
mokinio namus.

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

Fax 531-1906

HomeLIfe/Realty 
One Ltd.

Realtor-Member
FAX 416 763-5097

2261 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6S 1N8

Visais namų pirkimo- 
pardavimo reikalais jus 
informuos ir maloniai 

patarnaus

NIJOLĖ B. BATES 
tel. 416 763-5161 

( 24 vai, pager)

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 *

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

mailto:gintast@interlog.com
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Anapilio žinios

- Liepos 23, trečiadienį, palai
dotas a.a. Petras Kripas, 87 m. am
žiaus.

- Rugpjūčio 1 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 7 v.v. 
bus Mišios, o po Mišių - Šventoji 
valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Wasagoje gerai sutaisytas 
Gerojo Ganytojo šventovės grindų 
kampas ir pamatai. Nuoširdžiai dė
kojame Alvydui Grigučiui ir jo tal
kininkams už puikų darbą.

- Lietuvių pamaldos Midlande 
Kanados kankinių šventovėje bus 
rugpjūčio 3, ateinantį sekmadienį. 
Prieš Mišias, 2.30 v.p.p., bus kalba
mas Rožinis; 3 v.p.p. bus Mišios, 
kurių metu pamokslą sakys kun. 
Izidorius Gedvilą; po Mišių bus pa
maldų užbaiga prie lietuviškojo 
kryžiaus. Pamaldose prisimenami 
visi Lietuvos kankiniai.

- Mišios rugpjūčio 3, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Justiną ir 
Aloyzą Ramonus, 11 v.r. už parapi
ją; Wasagoje 11 v.r. už Emiliją 
Baltrušaitienę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, liepos 27, po

pietėje dalyvavo 154 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė Irma, Jonas 
Timpai iš Šilutės, Benjaminas Ki- 
burys iš Vilniaus. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino Br. 
Stundžia.

- LN valdybos posėdis - rug
pjūčio 28, 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 
užbaigimo programa - rugpjūčio 
16, šeštadienį, 7 v.v. Ją 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.

Pamaldų Išganytojo para
pijos šventovėje rugpjūčio 10 d. 
nebus. Jos bus rugpjūčio 17, 
sekmadienį, 11.15 vai. ryto. A.Ž.

Anapilio keltuvo vajui au
kojo: $50 - A. Lukošienė.

Vysk. Paltaroko vidurinei 
mokyklai Panevėžyje aukojo: 
$20 - B. Vaišnoras.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - S. Mačiulaitienė: 
$75 - E. Simonavičienė; $50 - 
P. Gabrėnas (žmonos a.a. Ja
dvygos VI mirties metinių pro
ga).

Užjausdami Aldoną Vitkie
nę, mirus jos tėveliui, Krikščio
niškojo gimdymo namams Kau
ne aukojo: $40 - J. A. Bataičiai, 
J. E. Gudai, J. B. Mažeikos.

A. a. Petro Kripo atminimui 
B. S. Jedrych “Tėviškės žibu
riams” aukojo $25.

A. a. Petrui Kripui mirus, 
užjausdama žmoną ir sūnus, Eu
genija Juzėnienė ir sūnus “Tė
viškės žiburiams” aukojo $25.

A. a. Petro Kripo atminimui 
“Tėviškės žiburiams” aukojo: 
$25 - Anelė Mačiulaitienė; $20
- Elena Mažulaitienė, Algis ir 
Genutė Grajauskai, Juozas As- 
tas; $10 - Bronius ir Genutė 
Grajauskai.

A. a. Petro Kripo atminimui 
pagerbti, užjausdamos jo žmoną 
Eugeniją, tremtinių vaikaičių 
mokyklai “Lietuvių namai” Vil
niuje aukojo: $20 - E. Loren- 
cienė; $10 - M. Povilaitienė; $5
- B. Vilkienė.

Kanados lietuvių muziejus- 
archyvas dėkoja KLB Kalgario 
apylinkei už $50 auką ir už iš
samų veiklos aprašymą. Vedėja

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Galėtų slaugyti senelius ar prižiū
rėti vaikus. Tel. 416 622-9681.

NUO RUGPJŪČIO 1 DIENOS pa
keičiamas MEDELIS CONSUL
TING adresas ir telefonas. Žiūrė
kite skelbimą aštuntame puslapyje.

hiumil
NORITE IŠMOKI! DIRB
TI SU KOMPIUTERIU 
arba atlikti įvairius kom

piuterinius darbus? Prašome kreip
tis po 6 v. vakaro į Vidą Tumosienę 

tel. 416 533-7947.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Jėzus Kristus, vienintelis pa

saulio Išganytojas, vakar, šiandien 
ir visada ' - tai šių Jėzaus metų šū
kis, paskelbtas popiežiaus. Kviečia
me visus skirti daugiau dėmesio 
šiais metais Jėzaus pažinimui.

- Liepos 29 d. palaidotas a.a. 
Raimundas Kymantas, 64 m. Paliko 
žmoną Ireną ir brolį Otoną. Lenki
joj mirė Ona Kružikienė, Irenos 
Savickienės ir Pijaus Kružiko ma
ma; Sigitas Vaičiulis, Onos Ažuba- 
lienės brolis.

- Maldininkų kelionė į Mid- 
lando Kanados kankinių šventovę 
vyksta šį sekmadienį, rugpjūčio 3 d. 
Autobusas išvažiuoja nuo šios pa
rapijos 12 v.r. ir grįš apie 7 v.v. Ro
žinis bus kalbamas šventovėje 2.30 
v.p.p. Mišios 3 v.p.p., kurių metu 
giedos Prisikėlimo parapijos cho
ras, vad. D. Viskontienės. Pamoks
lą sakys kun. Izidorius Gedvilą. 
Maldininkų kelionę organizuoja ir 
visus kviečia Kanados lietuvių kata
likų centras, kuriam vadovauja J. 
Andrulis.

- Antroj “Kretingos” stovykloj, 
Wasagoj, stovyklauja 110 lietuvių 
kilmės vaikų. Stovyklai vadovauja 
vedėja L. Kuliavienė, kapelionas 
kun. E. Putrimas, komendantas A. 
Kaknevičius, muzikos vadovė R. 
Poskočimienė, slaugė K. Juskey, 
talkinami didelio būrio kitų vadovų 
ir administracijos pareigūnų. Šei
mininkės G. Cottreau, E. Houle, I. 
Enskaitienė, L Lukošienė, J. Že
maitienė, R. Jaglowitz rūpinasi 
maisto supirkimu. Ūkvedys - L. 
Cottreau, nakties sargas - J. Freima- 
nas. Stovykla baigiasi rugpjūčio 2 d.

- Šeimų su vaikais stovykla 
“Kretingos” stovyklavietėj veiks 
rugpjūčio 2-9 d.d. Kapelionas - 
kun. E. Putrimas. Po to Lietuvių 
namų poilsio stovykla rugpjūčio 9- 
16 d.d.

- Mišios “Kretingos” stovykloj, 
Wasagoj, paskutinį kartą bus atna
šaujamos rugpjūčio 10 d.

- Mišios rugpjūčio 3, sekma
dienį: 8.15 v.r. už a.a. Emiliją Ka- 
rečkaitę; 9.15 v.r. už a.a. Juozą Ra- 
žauską; 10.15 v.r. už a.a. Mariją ir 
Kazimierą Kalinauskus, a.a. Barbo
rą ir Julių Stendelius ir padėkos in
tencija; 11.30 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” nu
meris yra paskutinis prieš atosto
gas. Poatostoginis numeris išeis 
rugpjūčio 19 d. Atostogų metu 
neveiks redakcija ir spaustuvė. 
Administracųa dirba visas die
nas, išskyrus šventes ir savaitga
lius. Redakcųa ir spaustuvė pra
dės dirbti rugpjūčio 11d.

Kovai su vėžio liga Lietuvoje 
aukojo: $25 - A. Ledienė; $20 - B. 
S. Sakalai, D. Zulonienė. Būrelio 
valdyba už aukas dėkoja.

A. a. Paulės Sičiūnienės atmi
nimui pagerbti Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje aukojo: $20 - F. Verikai- 
tienė, M. Tamulaitienė, D. R. Son- 
dos, B. T. Stanuliai; $10 - V. Ke- 
corienė, M. Railienė, A. Sargalis, J. 
Šileikienė, J. Z. Mažonai. Būrelio 
valdyba už aukas nuoširdžiai dė
koja.

A. a. Petro Kripo atminimui 
pagerbti “Tremtinių grįžimo fon
dui” aukojo: $100 - M. Jakubaus
kienė; $60 - M.J.O.Ž.A. Janeliū- 
nai; $20 - M. Vaškevičienė, A. Lu
košienė, A. Petkevičienė, E. Kri- 
pienė, M. R. Kybartaitis, J. Rovas, 
J. M. Vaseriai, P. Šimkevičienė, 
Bob Mundy, O. Z. Girdauskai, V. 
Adomonis, 1. Vibrienė, P. Gabri- 
nas; $10 - M. Jasionytė, A. S. Pet
raičiai, M. S. Gudaičiai, D. G. 
Wicks, J. J. Valiuliai, A. Č. Pažia- 
riūnai, R. V. Simonaičiai; $5 - V. 
Gudaitis. Našlaičių fondui “Vaiko 
tėviškės namai: aukojo: $20 - A. J. 
Pūkai. Aukas surinko M. Povilaitie
nė. Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja KLK moterų dr-jos 

centro valdyba

A. a. Teodoros Čipkienės- 
Gustainienės atminimui sesuo 
Juzė Krokienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Danutės Rukšienės at
minimui, užjausdama vyrą Stasį, 
dukrą Živilę, sesutę Liudą Griauz- 
dienę ir artimuosius, Ona Juodi
kienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $20.

A. a. Felicijos Urbonienės, 
mūsų mielos draugės ir buvu
sios “Tėviškės žiburių” adminis
tratorės, 10 metų mirties prisi
minimui S. J. Andruliai, V. J. 
Arštikaičiai, S. V. Aušrotai, G. 
Balčiūnienė, L. P. Murauskai, 
A. M. Pranevičiai, A. Šimonė- 
lienė “Tėviškės žiburiams” au
kojo $70.

IŠNUOMOJU nebrangiai kamba
rius šeimoms ir pavieniams asme
nims Mississaugoje, Ont., tel. 905 
826-6725.

t t

1997 metų Toronto Lietuvių Namų

rengiama Tėvų pranciškonų vasarvietėje “Kretinga” Wasagoje.
Atidaroma - rugpjūčio 9, šeštadienį, 12 v.r. Uždaroma - rugpjūčio 17, sekmadienį.

Stovyklos užbaigimo GEGUŽINE 
su įdomia programa, kurią atliks 

“Linksmieji broliai”, įvyks 
rugpjūčio 16, šeštadienį, 7 vai. vakaro.

Stovyklos kaina - $115 vienai šeimai 
savaitei; $70 - vienam asmeniui;
$20 - dienai vienam asmeniui.
Komendantas - Zigmas Rėvas.

Informacija ir registracija - Z. Rėvas 416 251-9635, A. Sukauskas 416 614-7739,

prof. Vytauto Landsbergio 
prezidentiniams rinkimams remti
Vasagoje (Springhurst Beach) prie Gerojo Ganytojo koplyčios

sekmadienį, rugpjūčio 10 d., po 11 v. Mišių
♦ šilti užkandžiai (BBQ), kaimo kapela
• gaivinantys gėrimai, dainos, šokiai ir loterija

Rengia -
Tėvynės sąjungos Toronto židinys

Priimtas naujas ir išeivijai palankus

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatymas”
Norint gauti daugiau informacijos kreiptis į Lietuvos teisininkę

Solveigą Meiklejohn
Pace, Johnson
2 Jane Street, Suite 500 
(Bloor ir Jane gatvių kampas)

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

PATYS PRISIRINKITE
3

$1.95 už svarą

ggnyWHITTAMORE’S 
F A R M k

ŽIRNIAI, JUODIEJI IR RAUDONIEJI SERBENTAI
Adresas: 8100 Steeles Ave. E.,

6 km. j rytus nuo Markham Road (Highway 48)

905 294-3275
Naujųjų ateivių iš Lietuvos 

susirinkimas įvyko birželio 27 d. 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Dalyvavo 13 asmenų. Aptarta 
įsikūrimo, darbų bei butų pro
blemos. Nutarta įsteigti prie 
Kanados lietuvių bendruome
nės visuomeninės veiklos komi
tetą “Naujakurių centras”. Į jį 
išrinkti: Stasė Pabricienė - pir
mininkė, tel. 416 762-5419, Re
gina Miltenienė - informacijai, 
tel. 416 536-4742, ir Lijana Jur- 
gutytė - kultūrinei veiklai, tel. 
416 766-8321.

Komiteto atsiųstame prane
šime rašoma: “Telkimės visi 
vieningai ir padėkime draugiš
kai vieni kitiems. Nesivaržyda
mi skambinkite visokiais jums 
rūpimais klausimais. Pagal gali
mybę patarsime ir suteiksime 
informaciją, kurios taip reikia 
naujai atvykusioms iš Lietuvos”.

Kaišiadorių vyskupas J. 
Matulaitis pranešė “TŽ” redak
cijai telefonu, kad sovietų ka
riuomenės sunaikinta Kiauklių 
šventovė jau pradėta atstatyti. 
Tikimasi iki rudens išmūryti sie
nas ir uždėti stogą. Šiam reika
lui sutelktos aukos išeivijoje 
persiųstos Kaišiadorių vyskupi
jos kurijai. Lėšos minėtai staty
bai tebėra telkiamos ir toliau, 
nes jų dar daug trūksta. Vysk. J. 
Matulaitis ir Kiauklių parapijos 
klebonas kan. J. Andrikonis vi
siems aukotojams reiškia nuo
širdžią padėką.

Iš Lietuvos “TŽ” redakciją 
pasiekia laiškai asmenų, ieškan
čių darbo Kanadoje. Viename 
laiške rašoma, kad taip daryti 
patarusi Kanados lietuvių bend
ruomenė. Primename, kad ir 
Kanadoje šiuo metu yra didelė 
bedarbystė, neužtenka darbų 
net ir vietiniams gyventojams. 
Atvykusiems iš užsienio su lai
kina viza valdžia neduoda leidi
mo dirbti. Beviltiškas dalykas 
ieškoti darbo šiuo metu Kana
doje.

E. Bartminas 416 249-0490.

Tarptautinei jaunųjų Fizikų 
olimpiadai Sudburyje, Ont., lie
pos 21 d. pasibaigus, Lietuvai 
atstovaujanti grupė - R. Augu
lis, A. Jurkonis, M. Mikučionis, 
V. Pažusis, J. Butkutė su savo 
vadovais prof. Ė. Kuokščiu ir D. 
Aleksiene - aplankė žymesnes 
Toronto bei apylinkių vietas, 
lietuviško gyvenimo įstaigas ir 
institucijas. Prieš išskrisdami at
gal į Lietuvą, liepos 23 d., lydi
mi G. Tumosos ir A. Šimo- 
nėlienės, lankėsi “Tėviškės ži
buriuose”. Prof. Edmundas 
Kuokštis papasakojo apie kas
metines jaunųjų fizikų olimpia
das, paliko litefžitūros.

Šioje XXVIII-tojoje Tarp
tautinėje fizikų olimpiadoje 
Sudburyje, Ont., bronzos meda
lius pelnė Vidas Pažusis, Šir
vintų X kl. mokinys ir Ramūnas 
Augulis, Kauno XII kl. moki
nys. Diplomą t laimėjo Marius 
Mikučionis, Vilniaus XII kl. 
mokinys. Visi jie vidurinių mo
kyklų mokiniai. Absoliutus lai
mėtojas - iranietis Sayed Mehdi 
An vari.

“The Globe a. MaiP’ dien
raštis 1997. VII. 24 laidoje pa
skelbė ilgoką reportažą apie žy
dų rengiamas demonstracijas 
ties būstinėmis asmenų, įtaria
mų žydų naikinimu Antrojo pa
saulinio karo metu. Tuo būdu 
demonstrantų grupės siekia pa
spartinti jų ištrėmimą iš Kana
dos. Dienraščio reportaže mini
mi trys kaltinami asmenys - du 
latviai ir vienas lietuvis. De
monstracijų rengėjas “Holo
caust Remembrance Commit
tee” esą ketina ir toliau tokias 
demonstracijas rengti. Kanados 
civilinių laisvių draugijos parei
gūnas Alan Borovoy pareiškęs: 
tokias demonstracijas žydų 
bendruomenė turinti teisę reng
ti, bet, antra vertus, demons
trantai gali būti teismo nubaus
ti, jeigu negali įrodyti piketuo
jamų asmenų nusikaltimo.

Rengia - Toronto Lietuvių Namų vyrų būrelis

mirties metinės - rugpjūčio 3 
d. Jo pagerbtuvių vakaras- 
akademįja rengiama š.m. 
spalio 19 d. Toronte ir spalio 
25 d. Montrealyje. Ta proga 
bus ir sutiktuvės jo garsa- 
juostės-knygelės komplekto 
“Poetas Henrikas Nagys kalba”.

Requiem
Paskutinieji vėjai pakyla, 
ir atsidūsta miškai. 
Kadagynuose 
pagaliau atradau tave. 
Kvepia eglių sakais.
Tavo plunksnas nudažė 
vakaras pelenų spalva. 
Bežadė, kurčia kalva 
f tuščią erdvę kyla...
Ir tyliausia tyla nutyla, 
kai rankoje šaltą ir pilką 
sakalą savo laikai.

“The Burlington Post” 1997 
m. liepos 10 d. išspausdino pla
toką straipsnį su nuotrauka apie 
daktarus Sigitą ir Angelę Kaz
lauskus, statydinančius Palan
goje nuolatinę mokomąją dantų 
kliniką. Seno pastato atnaujini
mas ir pertvarkymas klinikos 
reikalams su butais prižiūrėto
jui ir vizituojantiems gydyto
jams kainuos apie $350.000. 
Kazlauskai, projektą pradėję su 
jų pačių paskirtais $100.000, ti
kisi kanadiečių paramos, teikia
mos per šalpos organizacijas, iš
duodančias pakvitavimus paja
mų mokesčių reikalams. Aukas 
galima siųsti adresu: Perlas 
Dental Clinic, 128 Dunn St., 
Oakville, Ont. L6J 3E2. Pokal
byje su šio laikraščio bendra
darbiu dr. Angelė Kazlauskienė 
projekto užmojį grindžia žmo
niškumo pagrindais.

Dr. Jūratė Samėnienė iš 
Kauno, dalyvavusi tarptautinia
me profilaktinės kardiologijos 
suvažiavime Montrealyje, kurį 
laiką viešėjo Toronte ir liepos 
23 d., lydima savo pusseserės 
Danos Šakienės, aplankė “Tė
viškės žiburius”, Šv. Jono lietu
vių kapines ir Anapilio sodybą. 
Visos lankytos vietos viešniai 
padariusios labai gerą įspūdį.

Dr. Ilona Matulionienė su 
dukra Audrone iš Vilniaus, ly
dimos G. Kurpio, liepos 23 
lankėsi “Tėviškės žiburiuose”, 
kur į vieną mūsų kompiuterį 
įdėjo vertingą anglų-lietuvių, 
lietuvių-anglų žodyno progra
mą. Fizikos mokslų dr. Matu
lionienė, be savo tarnybos Fi
zikos puslaidininkių institute, 
moko Lietuvos seimo narius 
kaip apvaldyti kompiuterius. 
Audronė studijuoja Vilniaus 
universitete ekonomiją. Trum
pai pabuvojusios Mississaugoje, 
Ont., viešnios išvyko į Toledo, 
Ohio, aplankyti sūnaus Ilvydo 
šeimos. Šūnus ir marti Rasa ga
vo ilgalaikes stipendijas ir stu
dijuoja Toledo universitete, kur 
abu siekia fizikos daktaro laips
nių; vaikaitis Gaudrimas dar tik 
pradėjo vaikų darželį.

Iš Aušros Vartų parapijos ko
miteto pasitraukė Bronius Niedva
ras ir pagal arkivyskupijos reikala
vimus turėjo pasitraukti Romas 
Otto ir Vytautas Givis, gyvenantys 
už parapijos ribų. Į jų vietą komite- 
tan įėjo Antanas Mickus, Pranas 
Barteška ir Donaldas Giedrikas.

Tarptautinė chemijos olimpia
da baigėsi liepos 21 d., kai McGill 
universiteto didžiojoje auditorijoje 
buvo iškilmingai įteikti medaliai 
laimėjusiems. Iš viso buvo išdalinta 
30 bronzos, 20 sidabro ir 10 aukso 
medalių. Lietuvos moksleiviai gavo 
vieną aukso - Pranas Japertas iš 
Klaipėdos “Ąžuolyno” gimnazijos, 
ir vieną bronzos - Aurimas Stulpi
nas iš Vilniaus tiksliųjų mokslų 
gimnazijos. Žinant, kad iš visų 53 
dalyvavusių kraštų varžėsi tik po 
keturis moksleivius, toks lietuvių 
laimėjimas yra daugiau negu gra
žus. Kaip vietinė spauda rašė, lai
mėtojams visi universitetai atviri. 
Olimpiadoje dar dalyvavo Rasa Su- 
kackaitė iš Vilniaus ir Laurynas 
Riauba iš Klaipėdos. Jų palydovai 
buvo Vilniaus pedagoginio univer
siteto docentas Rimantas Vaitkus 
ir Chemijos instituto docentas Eu
genijus Norkus, kurie vertė klausi
mus j lietuvių kalbą. Dėl nepakan

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija 

1475, rue D e 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 SV RAKA, A. I. B.

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

KANADOS ĮVYKIAI Į
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

to 1995 m. moterų pajamų vi
durkis siekė tik 65% vyrų uždir
bamos sumos.

Bell Canada žada sumažinti 
savo telefono ryšių bendrovę 
2,200 pozicijomis sekančių 3 
mėnesių laikotarpiui. Preziden
tas John McLennan pranešė, 
kad Bell telefonas dėl konku
rencijos klientų praranda daug 
greičiau, negu numatyta. Nuo 
1992 m. prarasta 33% rinkos, 
įskaitant 2% šių metų pirmame 
ketvirtyje.

Daugelis atleistinų 2,200 
darbininkų yra Toronto ir apy
linkių Bell įstaigose. Jau 1995- 
1997 m. Bell Canada buvo pa
naikinusi 10,000 darbus. Šiemet 
pelnas turėtų siekti $850 mln., 
pernai buvo $714 mln. Kanados 
didžiausia telefoninio ryšio 
bendrovė turi 10 mln. klientų.

United Way labdaros orga
nizacija praneša, kad Toronto 
mieste yra pakilęs vargingai gy
venančių žmonių skaičius. Pra
nešimas “Metro Toronto: A 
Community at Risk” paruoštas, 
norint įvertinti, kur daugiausia 
reikalinga labdara.

Vargingai gyvenančių To
ronte yra 19%, dukart tiek, kiek 
priemiesčiuose. Toronte gyvena 
50% viso “GTA” (Greater To
ronto Area - Toronto ir visų

IEŠKOME auklės trynukams ir 8 
m. amžiaus berniukui. Gyventų kar
tu nuo 1997 m. rugpjūčio mėn. 
Skambinti 1 - 905-836-8930 vakarais.

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.

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

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

kamų ryšių su vietos lietuviais 
olimpiados dalyviai susitiko su jais 
tik paskutinę dieną. Į Lietuvą grįžo 
liepos 23 d.

Aušros Vartų parapijos choro 
gegužinė Noros ir Alfonso Gudų 
vasarvietėje liepos 19 d. buvo labai 
sėkminga. Per klebono kun. Kazi
miero Ambraso, SJ, aukotas Mišias 
gegužinės dalyviai skambiai pagie
dojo šešias giesmes. Vėliau netrūko 
smagių dainų. Akordeonas, pakliu
vęs j specialisto svečio iš Lietuvos 
rankas, sudarė puikias sąlygas ir šo
kiams. Vėjuota ir šaltoka diena šiek 
tiek pristabdė entuziazmą, bet kai 
kurie vaikai bandė sušilti čia pat 
esančiame nedideliame ežere.

Kun. Rafaelis Šakalys, OFM, 
iš Kennebunkpot, Mass., liepos 20 
d. pakrikštijo Dianos ir dr. Aud
riaus Žibaičių sūnų Gabrieliaus- 
Antano vardais. Krikšto tėvai - Vi
lija ir Rytis Bulotai.

Po dukrelę susilaukė Živilė (Jur
kutė) ir Dave Blaney bei Gintarė 
(Jurkutė) ir Aras Piečaičiai. B.S.

Atitaisymas. “TŽ” 28 nr. žinu
tėje apie tarptautinį kardiologų su
važiavimą išspausdinta J. Samulie- 
nė. Turi būti J. Samėnienė. Atsi
prašome.

priemiesčių) gyventojų skai
čiaus, 67% visų pensininkų ir 
70% “single parent” šeimų, ku
rių tarpe vargingųjų skaičius 
aukštesnis. Taip pat vargingose 
sąlygose gyvena 36% vaikų, ne
sulaukusių 10 metų amžiaus. 
Arti 50,000 neturi pastovios pa
stogės. Maisto “bankuose” pa
klausa 1995 m. pakilo 71%. 
Labdaros darbuotojų skaičius 
krito 9% 1996 m. Pranešime 
teigiama, kad visų socialinių pa
slaugų išlaikymui reikėtų pakel
ti mokesčius 7.1% kitais metais.

Ontario vyriausybė paskyrė 
$2 mln. per ateinančius 5 metus 
tirti šiaurės gyventojų sveikatos 
priežiūros poreikius ir esamų 
programų veiksmingumą. Šiau
rėje reikia sudaryti sąlygas ke
liauti j didesnius centrus ir pri
traukti gydytojų. Bus įvertina
mas sveikatos darbuotojų ren
gimas, įvairios programos, pvz. 
“telemedicine” pacientų apžiū
ra naudojant vaizdinių ryšių (vi
deo linkup) priemones. RSJ

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata oro- paštu - 115 dolerių- 
visuose pasaulio kraštuose, įskai
tant ir Lietuvą.

T
IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI ne
toli “U of T, Scarb.” Žemesnės 
kainos studentams arba ateiviams 
iš Lietuvos. Skambinti telefonu 4’6 
281-9970, faksas - 416 281-3504.

NAUJI BUTAI PALANGOJE 
Reta proga užpirkti statomus bu
tus miesto centre, 1-4 kambarių, su 
visais patogumais ir apsauga. Gali
mi plano pakeitimai pirkėjo pagei
davimu. l*rieinama kaina. 905 271-3418.

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

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).


