
Nr. 35 (2478) 1997 RUGPJŪTIS-AUGU(ST 26 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • NUMERIO KAINA - $1

Spauda ir sąjūdžiai
Tam tikrais laikotarpiais, kaip sakoma, atėjus ar 

pribrendus reikalui, spaudos leidiniai tampa sąjūdžių pra
dininkais kone visose gyvenimo srityse: politinėje, visuo
meninėje, kultūrinėje.

TOKIAIS atvejais pirmiausia atsiranda leidinys, 
skelbiantis naujas idėjas ar kviečiantis į kokį žygį, 
sujudinantis miegančią, abejingą ar bailią visuo
menę. Mūsų tautos atgimime ryškiausi pavyzdžiai - tai J. 

Basanavičiaus “Aušra”, V. Kudirkos “Varpas”, tilžiškė 
“Apžvalga” ir J. Tumo “Tėvynės sargas”. Po jų jau kita, 
dar negausi, bet jau gana veiksminga ir reikšminga perio
dinė spauda liejosi pasaulėžiūrinėmis bei politinio, eko
nominio mąstymo srovėmis, suradusiomis pasekėjų. Tar
pukario nepriklausomoje Lietuvoje, nors spauda valdžios 
buvo saugoma nuo nepageidaujamų “išsišokimų”, didieji 
laikraščiai atstovavo pagrindinio visuomenės susigrupavi- 
mo pažiūroms. Sovietinės okupacijos sąlygomis visa tai 
nebegalėjo būti vykdoma, užtat per ilgus priespaudos me
tus plėtojosi ir stiprėjo pogrindinė, valdžios draudžiamoji 
spauda. Techniniu požiūriu jos pavidalas buvo menkas, 
tačiau kad ir šapirografuotas tiesos žodis lėmė viską. Nie
kam nebuvo svarbi tų laikraščių išvaizda - pirmiausia jie 
buvo brangūs dėl savo turinio, atitinkančio laiko dvasią. 
Panašus požiūris ir atranka vyksta ir laisvės sąlygomis. Ne 
kiekvienas puošnus, spalvotomis nuotraukomis išmargin
tas leidinys yra vertingas platesnių poreikių prasme. Šian
dien aukštoji technika leidiniui suteikia puikią išvaizdą, 
paspartina patį spaudos gaminimo darbą, sumažina išlai
das, tačiau rašančiojo nepakeičia.

IĘMET Lietuvoje ir išeivijoje buvo paminėta “Lie- 
tuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” 25 metų sukak- 

kJ tis. Įvairiuose minėjimuose ir spaudoje pabrėžtas is
torinis ir nebepakartojamas kovojančios Katalikų Bendri
jos, teisingiau kai kurių jos narių, su drąsa, aiškiu nusista
tymu ir pasiaukojimu vykdytas užmojis - skelbti tiesos žo
dį. Ryžtas, nors kilęs iš katalikiškų sluoksnių, laisvės ko
vos prasme toli peršokęs konfesines ribas. “Kronikos” lei
dimas tautos laisvės siekių istorijoje įsispaudė atskira 
spalva, susiderinančia su įvairiaforme rezisteheija. Gali
ma tvirtinti - užėmė vadovaujančią vietą. Nuo 1972 metų, 
kai “Kronika” buvo pradėta leisti, iki 1990-tųjų per visą 
kovojančios ir jau kiek laisvėjančios tautos aštuoniolikos 
metų laikotarpį tas atkaklus pogrindžio leidinys ir dar kiti 
panašūs formavo slaptą vienminčių sąjūdį, kuris nepri
klausomybės paskelbimo išvakarėse pavirto Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžiu, to meto vienintele iškilusia jėga 
įžiebti “dainuojančiai revoliucijai”. Tuo būdu vėl pasikar
tojo ano pirmojo tautos atgimimo ženklai: spauda sutelkė 
tokią stiprią srovę, kad, anot Maironio, “nebeužtvenksi 
upės bėgimo”... Anuometiniai aušrininkai, varpininkai, 
ateitininkai subūrė tautos reikalams gausius įvairių sričių 
ir paskirčių darbuotojus valstybės kūrimo užduotims. 
Šiandien galbūt dar per anksti klausti, ar buvę sąjūdinin
kai nelengvame nepriklausomybės tvirtinime įstengs ir to
liau ryžtingai darbuotis tarnaujant tėvynei? O gal jau ieš
koma kitokių atramos taškų, negu jie buvo pogrindžio 
spaudoje išdėstyti? Č.S.
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Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI g
Uždarys 7

Ontario Hydro uždarys 7 iš 
20 branduolinių jėgainių, tyri
mams įrodžius, jog jos yra ne
saugios ir teršia aplinką daugiau 
negu anksčiau manyta. Jėgainių 
remontas gali kainuoti $8 bin., 
užtruks mažiausiai trejus metus.

Atsistatydinęs Hydro prezi
dentas Allan Kupcis buvo pri
verstas prašyti patariamosios 
(JAV) grupės pravesti tyrimus 
šiais metais išryškėjus, kad kai 
kuriose jėgainėse nesilaikoma 
saugumo taisyklių, o vadybos 
sluoksniuose paaiškėjo paplitęs 
nesąžiningumas.

Branduolinės jėgainės tei
kia 65% Ontario provincijos 
energetikos paklausos. Sumaži
nus jų skaičių, Ontario Hydro 
turės atgaivinti anglį vartojan- 
čias Nanticoke ir Lambton bei 
Lennox (alyva kūrenamą) jėgai
nes. Iš jų buvo gaunama tik 
11% energijos. Jų padidintas 
vartojimas padidintų ir oro taršą.

Kvebekas turi laikytis tų pa
čių įstatymų, kaip ir kitos pro
vincijos, sakė Kanados ministe- 
ris pirmininkas Jean Chretien. 
Gali būti, kad norint atsiskirti, 
teks ir patį Kvebeką padalinti. 
Kanados konstitucija garantuo
ja dabartines Kvebeko sienas, 
tačiau Kvebeko šiaurės gyven
tojai, čiabuviai, nenori atsiskirti 
nuo Kanados. Jie taip pareiškė 
atskirame referendume 1995 m.

jėgaines
Šis klausimas neseniai iški

lo, kai Kvebeko premjeras Lu
cien Bouchard tvirtino New 
Brunswick premjerui Frank Mc
Kenna, jog “nedemokratiška” 
kalbėti apie Kvebeko padalini
mą. Tarpvyriausybinių reikalų 
ministeris Stephane Dion Kve
beko premjerui pabrėžė, kad 
separatistų argumentai nepa
grįsti pagal tarptautinės teisės 
nuostatus.

Kanados imigracijos minis- 
terė Lucienne Robillard išsiun
tė pareigūną į Čekiją paaiškinti 
prieglobsčio prašantiems čigo
nams, kad Kanadoje nėra taip 
lengva įsigyti pabėgėlių statusą. 
Vietinė televizijos programa 
Čekijoje paskleidė informaciją, 
kad Kanadoje tas statusas leng
vai suteikiamas, atvykusiems 
duodamos lengvatinės sąlygos.

Šiais metais smarkiai padi
dėjo šio statuso prašančiųjų 
skaičius Kanadoje iš Čekijos ir 
Slovakijos, o čigonai tvirtina, 
jog jie tuose kraštuose perse
kiojami, Čekijos vyriausybė nori 
jų atsikratyti. Tarptautinės Hel
sinkio federacijos pranešime 
teigiama, jog čigonai patiria 
daugiau kaip 20 užpuolimų per 
mėnesį, juos persekioja skusta
galviai.

Čekijos ministeris pirminin
kas Vaclav Klaus susitiko su či-

(Nukelta j 8-tą psl.)

Naujasis PLB valdybos pirmininkas VYTAUTAS KAMANTAS ir PLB valdybos vicepirmininkė MILDA 
LENKAUSKIENĖ prie Seinų bazilikos su Seinų lietuvaitėmis. Žemiau - naujoji PLB valdyba. Iš kairės: 
pirmininkas Vytautas Kamantas (JAV), Algis Rugienius (JAV), Danutė Čornįį (Ukraina), Tomas 
Bartusevičius (Vokietįja), Milda Lenkauskienė (JAV), Horstas Žibąs (JAV), Audrius Šileika (Kanada), 
Gabrielius Žemkalnis (Australia), Rasa Kurienė (Kanada). Nuotraukoje nėra PLJS pirm. Rimo Baltulio 
(Vokietija), kun. Edžio Putrimo (Kanada) ir prof. dr. Vyčio Viliūno (Rusįja)

Lietuvos kasdienybėje pabuvojus I
VYTAUTAS P. ZUBAS, 

St. Catharines, Ont.

Metų naštai kasmet vis ar
čiau žemės spaudžiant, sutarėm 
su žmona gal paskutinį kartą 
gimtinę aplankyti - ne jaunystė
je vaikščiotų takų ieškoti, bet 
savo akimis pamatyti kraštą, dėl 
kurio likimo tiek daug dešimt
mečių sielotasi. Palangos Juzės 
žodžiais tariant, pasižiūrėti, 
kaip ten žmonės gyvena. Norė
jom patikrinti girdimas žinias 
apie nusikaltimus, korupciją, 
sunkias gyvenimo sąlygas, ne
viltį.

Norėdami išvengti giminai
čių subjektyvių įtaigojimų, nu
sprendėm 24 dienas praleisti 
Druskininkuose sanatorijoje, o 
kitas 20 dienų lankyti abiejų šei
mų gimines, pasklidusius šiauri
nėje Lietuvoje. Numatėme ap
lankyti 12 vietovių, sustoti sep
tyniose ne ilgiau kaip 1-2 naktis 
ir visur keliauti viešojo susisie
kimo priemonėm.

Pirmąją plano dalį įvykdėm 
100%, bet autobusu pasinaudo
ti teko tik Vilnius-Nida. Nuošir
dūs jaunieji giminaičiai neleido 
vargintis su ryšuliais ir pavėžin
davo iš vienos sustojimo vietos į 
kitą.

Vilnius-Salininkai
Pagrindinė sustojimo vieta 

buvo mano brolio šeima Sali
ninkuose, 8 km. nuo Vilniaus. Ji 
čia gyvena jau daugiau kaip 20 
metų, užaugino ir išmokslino 
dvi dukras. Penkiolikmetis su 
šeima išvežtas į Sibirą, po devy
nių metų grįžo ir baigė pieni
ninkų mokyklą Belvederyje. 
Žmona - mokytoja. Dabar abu 
jau pensininkai.

Autobusai į Vilnių praeina 
kas 20 minučių. Pirmąjį rytą ir 
išsirengėm trise į miestą. Visos 
sėdimos vietos buvo užimtos, ir 
aš likau stovėti. “Argi tu neuž
leis! vietos senam žmogui?” se
nyva moteris kreipėsi į šalia sė

dinčią paauglę. Mergaitė parau
do ir atsistojo. Aš iš karto nesu- 
sigaudžiau. “Sėskit”, pasiūlė se
noji kažką murmėdama apie šių 
laikų jaunimą. Aš niekada nesi
jaučiau toks senas kaip tą mo
mentą. Vėliau pripratau. Žilam 
plaukui ne tik vyrai, bet ir jau
nesnės moterys užleidžia vietą. 
Senojo pasaulio galantiškumas 
dar gyvas senoje sostinėje, o 
jaunimas paklusnus vyresnie
siems. “Močiute, laikykis!”, su
šuko dvi nepažįstamos paauglės 
Kupiškyje, kai mano sesuo su
svyravo kopdama laipteliais į 
parduotuvę ir nutvėrė už rankų.

Vaikštinėjant Vilniaus gat
vėmis žmonių apranga ir gatvių 
švara pirmiausia krinta į akis. 
Vėliau pastebėjau, kad visur 
Lietuvoje žmonės daugiau krei
pia dėmesio, ypač moterys, į sa
vo išvaizdą. Jaunų merginų sijo
nėliai gal net trumpesni kaip 
Toronte, o batukai naujausios 
mados. Yra ir išmaldos ieškan
čių, tačiau tai daro subtiliai, 
bandydami ką nors parduoti. 
Tuo tarpu Helsinkio centre pa
gyvenusi moteris angliškai pa
prašė, ar negalėčiau jai 20 mar
kių duoti. Suomišku tiesumu 
net sumą nurodė.,

Nežinau, ar prie elgetaujan
čių, ar prie krašto reikalų gynė
jų priklauso Antanas Terleckas. 
Aikštėje, skersai gatvės nuo ka
tedros, pasistatęs staliuką jo pa
ties parašytas knygeles, kaip ir 
kiti čia esantys prekijai, parda
vinėja.

Aklimatizuoto kanadiečio, 
pirmuosius 22 metus gyvenusio 
prancūziškoje Kvebeko provin
cijoje, šalia lietuvių dažnai gir
dimos lenkų ir rusų kalbos Vil
niuje nebaugina. Greičiau ma
loniai nuteikia, kai parduotuvė
je ar restorane patarnaujantys 
be jokių pastangų iš vienos kal
bos pereina į kitą kalbą. Vilnius 
nuo amžių buvo kosmopolitinis 
miestas ir toks lietuviškas kaip 

dabar niekad nebuvo. Laikas 
dirba lietuvių naudai. Stebiu 
penkiametę brolio vaikaitę kie
me žaidžiančią su dviem bend
raamžėm. Kalbasi lietuviškai. 
“Ar Monikutės draugės lietu
vaitės?”, klausiu brolį. “Ne, vie
na namuose kalba lenkiškai, ki
ta baltarusė, bet vyresnius vai
kus tėvai leidžia į lietuvių mo
kyklą”. Pagalvojau, kad ir mes 
išeivijoje leidom vaikus į anglų 
ar prancūzų mokyklas, o namie 
kalbėjom lietuviškai. Tik dalis 
vaikų sąmoningiau įsisavino tė
vų kalbą, bet visi išmoko anglų 
ir prancūzų ir tapo gerais šio 
krašto piliečiais.

Išeivijoje daug girdim apie 
nusikalstamumą Lietuvoje. Ne
mėgstu didesnės sumos pinigų 
prie savęs laikyti, o važiuojant 
47 dienoms jų reikės. Pasikliau
damas nepatikrintom žiniom, 
nusipirkau kelionės čekių ir pa
sirūpinau, kad su “VISA” kre
dito kortele Lietuvoje banke 
avansą litais išmokėtų. Pasiro
dė, kad “VISA” avansas geriau
sią iškeitimo nuošimtį duoda ir 
čekių beveik nenaudojau.

Bet grįžkim prie vagių ir ap
gavikų. Vieną vakarą paskambi
no laiškų išnešiotoją, kad buvo 
atnešusi abiejų pensijas, bet 
nieko neradusi namuose. Norė
jo žinoti, ar rytoj bus kas nors 
namie? Negalėjau patikėti, kad 
šitame “vagių nusiaubtame” 
krašte laiškanešiai drįsta savo 
maišuose tūkstančius litų nešioti.

Yra ir daugiau dalykų, apie 
kuriuos sąmoningai ar nesąmo
ningai nekalbam. Prieš devyne
rius metus giminaitis vedžiojo 
po senąjį universitetą neužsi
mindamas, kad yra naujas uni
versiteto miestelis Saulėtekis. 
Daugiaaukščiai akademiniai ir 
bendrabučių pastatai stovi nuo
stabiame pušyne. “Buvo pato
gu”, aiškina čia studijavęs jau- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Lankėsi ŠAS pareigūnas
ELTOS žiniomis, liepos 22- 

23 d.d. Lietuvoje lankėsi ŠAS 
karinio komiteto pirmininkas 
generolas Klaus Naumann. Jis 
susitiko su Lietuvos ministeriu 
pirmininku Gediminu Vagno
rium, seimo pirmininko pava
duotoju Andriumi Kubiliumi, 
krašto apsaugos ministeriu Čes
lovu Stankevičium ir užsienio 
reikalų ministeriu Algirdu Sau
dargu.

Svečias tvirtino, jog Lietuva 
turi nemažai galimybių tapti 
ŠAS nare, tačiau turi toliau 
stengtis savo ginkluotąsias pajė
gas priderinti prie ŠAS reikala
vimų. Lietuvos kariuomenėje 
reikia sustiprinti užsienio kalbų 
mokėjimą, suderinti kai kurias 
karines procedūras, vadovavi
mo sistemas. Jis priminė, kad 
ŠAS plėtra nėra lenktynės, tai 
yra ir politinis narių spren
dimas.

Lenkijos ministeris Lietuvoje
Kaip praneša “Lietuvos 

rytas” (nr. 183), Lenkijos ūkio 
ministeris Wieslawas Kaczma- 
rekas rugpjūčio 6 d. lankėsi Lie
tuvoje pasitarti apie laisvosios 
prekybos sutartį, kuri galioja 
nuo metų pradžios. Bus suma
žinti kai kurių prekių muitų ta
rifai ir sutrumpinti muitų ter
minai.

Lietuvos ūkio ministerio 
Vinco Babiliaus nuomone, 
“greitesnis laisvosios prekybos 
sutarties įgyvendinimas padės 
Lietuvai įveikti prekybos su 
Lenkija deficitą”. Pernai Lietu
vos ir Lenkijos prekybos apy- 
vara siekė 1.3 bin. litų, o Lietu
vos prekybos deficitas - 479 
mln. litų. Lenkija domisi ener
getikos išteklių importu, lietu
viškais drabužiais, maisto pre
kėmis ir buitine technika. Šie
met mineraliniai produktai su
darė 23.9% Lietuvos eksporto į 
Lenkiją. Iš Lenkijos Lietuva 
daugiausia importavo chemijos 
pramonės gaminių bei mašinų 
ir mechaninių įrenginių.

W. Kaczmarekas savo vizito 
metu taip pat pareiškė norą pa
remti Lietuvos ketinimus su
jungti abiejų kraštų energetikos 
sistemas, kurios ateityje įeitų į 
bendrą Europos energetikos 
sistemą, rašo “Lietuvos aidas”.

PHARE paramos programa
Liepos pabaigoje tris dienas 

Lietuvoje lankėsi Europos są
jungos žinovai iš Vokietijos, 
Danijos, Prancūzijos, Didžio
sios Britanijos ir Suomijos. Jie 
susitiko su užsienio bei vidaus 
reikalų ministerijos atstovais 
pasitarti apie projektus, pagal 
kuriuos bus siūloma naudoti 
PHARE programos paramos 
lėšas, rašo ELTA. Šių metų 
pradžioje jau buvo susitarta dėl 
6 mln. ekiu trijų Baltijos valsty
bių sienų apsaugai stiprinti.

Svečiai pritarė Lietuvos 
siūlymui statyti 6 naujas pasie
nio policijos užkardas, žymėti 
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Honorarą autorius padovanojo Kauno Vytauto Didžiojo un-tui 
“Per kančias neprarandant vilties” 

Meilė Tėvynei ir tikėjimas padėjo viską ištverti

Lietuvos ir Gudijos valstybės 
sieną bei įsigyti techninės sienos 
stebėjimo įrangos. Bus parengti 
užsieniečių registravimo centro 
perkėlimo bei policijos pareigū
nų mokymo projektai. Europos 
komisija visus projektus vertins 
rugsėjo mėnesį, po to turės būti 
pasirašytas finansinis memoran
dumas.

Sena kompensacijos tvarka
Lietuvos vyriausybė liepos 

24 d. priėmė nutarimą, dėl 
išlaidų už gyvenamųjų patalpų 
šildymą ir karštą vandenį kom
pensavimo mažas pajamas tu
rinčioms šeimoms. Kaip ir per
nai, valstybė skirs kompensaci
jas šeimoms, mokančioms dau
giau kaip 25% pajamų už buto 
šildymą, o už karštą vandenį 
5%. Apskaičiuojama, kad para
mos prašys 25% Lietuvos gy
ventojų, kas mėnesį reikės skirti 
32 mn. lt.
Įsigaliojo pabėgėlių įstatymas

Liepos 27 d. Lietuvoje įsiga
liojo įstatymas dėl pabėgėlių 
statuso. Kaip praneša “Lietuvos 
rytas” (nr. 174), prieglobsčio 
Lietuvoje dabar prašo apie 50 
žmonių, daugiausia iš Afganis
tano ir Irako, teigiantys, jog jie 
persekiojami dėl rasės, tikybos, 
tautybės ar politinių įsitikinimų. 
Rukloje yra pabėgėlių priėmi
mo centras, kur gyvena 42 žmo
nės. Iš valstybės biudžeto cent
rui skiriama šiemet 1.2 mln. 
litų.

Pabėgėlių reikalų tarybos 
sekretoriato vadovas VI. Gra
žulis tvirtina, kad pabėgėlių pri
ėmimas gerina Lietuvos įvaizdį. 
Rengiama socialinio įsijungimo 
programa, remiama JT pabėgė
lių komisaro valdybos, kad pa
bėgėliai neliktų nuolat gyventi 
priėmimo centre.

Suimtas seimo narys
Rugpjūčio 12 d. Vilniuje 

buvo sulaikytas seimo narys 36 
metų amžiaus Audrius Butkevi
čius už stambaus kyšio paėmi
mą. Jis paėmė 15,000 JAV do
lerių už pažadą tarpininkauti 
prokuratūroje ir kitose teisė
saugos institucijose, kad būtų 
nutraukta garsi mazuto pirkimo 
byla, iškelta liepos 8 d., už turti
nės žalos padarymą apgaule ar
ba piktnaudžiaujant pasitikėji
mu, skelbia ELTA. Pradėtas 
tirti mazuto pirkimo sandėris 
“Lietuvos energijos” akcinės 
bendrovės, uždarosios akcinės 
bendrovės “Dega”, Jungtinių 
Amerikos Valstijų naftos kor
poracijos “Mobil Sales and 
Supply Corporation” bei firmos 
“Crown Trade”.

Lietuvos generalinio proku
roro Kazio Pėdnyčios prašymu, 
rugpjūčio 19 d. neeilinėje seimo 
sesijoje, sušauktoje 48 parla
mentarų pareikalavimu, A. But
kevičių bus leidžiama traukti 
baudžiamojon atsakomybėn. Jis 
buvo Nepriklausomybės akto 
signataras ir pirmasis krašto ap
saugos ministeris. (Nukclta, 2.rą ps|}
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MYLIMAI ŽMONAI

AtA
DANUTEI MANGLICIENEI

iškeliavus amžinybėn,
netekties valandoje nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą 
KAZIMIERĄ ir artimuosius -

Prisikėlimo parapijos taryba

Politinių kalinių ir 
tremtinių suvažiavimas

SPAUDOS BALSAI

Kaimynai apie Lietuvą

AtA
BRONIUI ŽUTAUTUI

mirus,
jo žmoną STASĘ, dukrą VIDĄ ir sūnų LAIMUTĮ 
su šeimomis ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime -
Bronius, Elena Alvinas, Silvia

Kišonai Kišonai

1997 m. liepos 19 d. Kaune, 
Žemės ūkio rūmuose, įvyko eili
nis VI Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos suvažiavi
mas. Dalyvavo 292 atstovai iš 
visos Lietuvos. Įnešamos tauti
nė ir sąjungos vėliavos. Gieda
mas himnas. Tylos minutė už 
mirusius. Gieda politinių kali
nių ir tremtinių ansamblis “Gi
rių aidai”. Nešamos gėlės prie 
Laisvės paminklo ir Nežinomo 
kareivio kapo.

Suvažiavimą pradeda mon
sinjoras A. Svarinskas malda už 
vienybę. Suvažiavimo delegatus 
sveikina V. Landsbergis. Ata
skaitas apie sąjungos veiklą 
skaito Sąjungos prezidentas Ba
lys Gajauskas, tarybos pirminin
kas A. Lukša. Nuo Atgimimo 
pradžios Sąjungos narių inicia
tyva pastatyti 647 paminklai ir 
kryžiai, išleista 20 “Laisvės kovų 
archyvo”, 264 “Tremtinio” nu
meriai, sėkmingai vyko akcija 
“KGB archyvus į švarias ran
kas” (trukusi net 3,5 metų!). Šią 
vasarą Klaipėdoje sėkmingai su
rengta tremtinių dainų šventė 
(1500 dalyvių). Gynėjo diena

Lietuvos kasdienybėje pabuvojus I
(Atkelta iš 1-mo psl.)

nas Ph.D. “Galėjai suspėti pus
valandį prieš paskaitą iš lovos 
išsiritęs”. Jei vaikščiodamas Vil
niaus senamiesčiu jauti senosios 
Europos alsavimą, tai jį supan
tys nauji daugiaukščiai rajonai 
nukelia į Torontą. Abiem atve
jais mažai atsižvelgta į gamtos 
apsaugą, ir Saulėtekis yra malo
ni išimtis. Gaila, kad išeivijos 
spaudoje dažniau matom retas, 
jau baigiančias griūti XIX š. so
dybas, o ne naujus Vilnių ir ki
tus miestus supančius rajonus.

Druskininkų kurorte
Turbūt retas Lietuvos gy

ventojas šiandieną nėra gydęsis 
sanatorijoje - kurorte. Europo

MIELAI MAMYTEI

a. a. ADELEI PETRAUSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos sūnus EDMUNDĄ ir VYTAUTĄ, jų žmonas 
GRAŽINĄ ir MARY-ANNE bei jų šeimas ir 
gimines liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame -

Londono “Pašvaistės” choras

PADĖKA
Brangiam vyrui, tėveliui, tėvukui

a. a. PETRUI KRIPUI
1997 m. liepos 20 d. iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos kleb. 
prelatui J. Staškevičiui už maldas koplyčioje, atnašautas 
Mišas ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, L. Marcinkutei 
už vargonavimą, p. Žakui už patarnavimą Mišiose. Ačiū 
visiems dalyvavusiems koplyčioje, šermenyse, Mišiose ir 
palydėjusiems velionį į kapines. Dėkojame visiems drau
gams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu, 
raštu ir spaudoje, už gėles, užprašytas Mišias bei aukas 
organizacijoms velionies vardu.

Ačiū ponioms už pyragus, J. Gurklienei už skaniai 
paruoštus pietus. Jūsų parodytas nuoširdumas mūsų liū
desio valandoje liks neužmirštamas.

Liūdi - žmona Eugenija, sūnūs -
Povilas ir Jonas su šeimomis

kasmet įspūdingai vyksta Ario
galoje ir t.t.

Sąjungos pirmininkas (pre
zidento jau nebus) didele balsų 
persvara išrinktas buvęs seimo 
narys Povilas Jakučionis. Pri
imamos įvairios rezoliucijos 
(dėl okupacijų padarytos žalos 
atlyginimo, prarasto turto su
grąžinimo, tabako ir alkoholio 
įstatymo kontrolės, archyvų 
saugojimo, įstatymų taisymo).

Po aštrių diskusijų buvo ati
dėtas pritarimo strateginės 
reikšmės objektų privatizavimui 
rezoliucijos priėmimas. Lietu
vos prezidento rinkimuose nu
tarta remti V. Landsbergį. Šių 
eilučių autorius savo pasisaky
me kėlė rezistencijos kurso 
dėstymo mokyklose svarbą, ra
gino reikalauti vyriausybę pra
dėti statyti Tuskulėnų paminklą 
(projektas patvirtintas prieš me
tus), atkreipė dėmesį į buvusios 
okupantų kankyklos Marijam
polėje Vytauto 26 (ten privačios 
parduotuvės, turėtų būti parti
zanų muziejus) problemą.

Algimantas Lelešius

je šito tipo gydyklos populiarios 
nuo senų laikų. Lietuvoje žino
miausios yra Druskininkų, Birš
tono ir Likėnų. Amerikoje 
praktiškai jos neegzistuoja - 
žmonės savo sveikatą patiki 
chemikalams ir chirurgo skalpe
liui. Druskininkų mineraliniai 
šaltiniai trykšta nuo neatmena
mų laikų. Jau XVII-XVIII š. 
buvo žinomos jų gydomosios sa
vybės, bet tik paskutinis Lietu
vos-Lenkijos karalius Stanislo
vas Augustas 1794 m. dekretu 
paskelbė Druskininkus gydomą
ja vietove. Dabar čia veikia de
vynios sanatorijos, naudojan
čios vandenį iš septynių skirtin
gų šaltinių ir per metus praeina 
apie 100,000 poilsiautojų.

Prof. Norman Davies, britų 
istorikas, Oksfordo universiteto 
dėstytojas, kelių Lenkijos knygų 
autorius, kalbėjosi su Lietuvos 
lenkų sąjungos organo “Nasza 
Gazeta” korespondentu ir pa
klaustas, ar jo manymu galėjo 
būti 1920 metais kitoks Vilniaus 
bylos sprendimas pasakė: “Mi
nėtame laikotarpyje lenkai Vil
niuje sudarė daugumą. Vilnius 
buvo lenkiškas miestas. Šalia 
lenkų, didelį miesto gyventojų 
nuošimtį sudarė žydai, tačiau 
lietuvių buvo labai mažai. Dar 
daugiau - Vilniaus apylinkės 
buvo daugiausia lenkiškos. Tu
rint galvoje minėtą demografinę 
tų žemių padėtį, tarptautinių 
organizacijų (Tautų lyga) nepa
jėgumą ir lenkų-bolševikų karą, 
kuris buvo Lenkijai grėsmės iš 
rytų veiksnys, - manau, kad len
kai turėdami karinę persvarą, 
negalėjo susilaikyti nuo Vil
niaus užėmimo. Šis žygis turėjo 
labai ilgas ir nemalonias lietu
vių sąmonėje pasekmes”. (“Na
sza Gazeta” 1997 m. liepos 24- 
30 d.d.).

Prof. Davies pamiršta, kad 
Vilniaus miesto ir jo artimų

Tuojau po N. Metų susisie
kiau su sanatorija “Sūrutis”. Pa
siūlė dviejų lovų taip vadinamą 
“LUX” tipo kambarį už $19 
JAV parai vienam asmeniui. 
Gydymo trukmė - 14 ar 24 pa
ros. Atsiskaitoma litais atvykus 
į sanatoriją ir šitie 76 litai ($27 
Kan.) apmoka kambarį, maistą 
ir gydymą. Prašė neuždelsti su 
rezervacija, nes vasarą turi daug 
ieškančių poilsio. Faksu užsisa
kėm 24 paroms gegužės-birželio 
mėnesį.

Brolis pranešė, kad jo žen
tas mus nuveš. Mat jis, ne kartą 
gydęsis Druskininkuose, mus 
supažindins su gydyklos proce
dūrom. Paslaugi registratorė 
nuvedė visus keturis į mums 
skirtas patalpas. Nustebau, kad 
tai ne prabangus kambarys, o 
mažas butelis: erdvus miegama
sis, minkštais baldais apstatytas 
salonas su telefonu ir TV, prieš
kambaris su šaldytuvu ir kavos 
virduliu. Maniau, kad įvyko ne
susipratimas, nes negalėjau ti
kėti, kad tokias patalpas gausim 
už 38, nors ir amerikiečių, dole
rius. “Jūs užsisakėte tokias pa
talpas” užtikrino registratorė. 
“Paprastas kambarys kainuoja 
11 dolerių asmeniui.”

(Bus daugiau)

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
JONAS BALČIŪNAS, 
sulaukęs 77 metų amžiaus, staiga 
mirė po trumpos ligos Huronia 
District ligoninėje, Midlande, 
sekmadienį, rugpjūčio 17 d. Jis 
gyveno Port Severn, išėjęs į pen
siją iš Neilson Chocolate, Toron
te. Liko liūdinti žmona Irena, 
sesuo Aldona (Latvijoje). Velio
nis buvo pašarvotas Coldwater 
laidotuvių namuose, kur maldos 
prie karsto buvo sukalbėtos rug
pjūčio 18 d. ir palaikai sudeginti. 
Aukas jo atminimui pagerbti ga
lima siųsti Lietuvos vaikų šalpos 
fondui “Globa”, 114 Evelyn Cres
cent, Toronto M6P 3E1. 

apylinkių lenkai nėra lenkų ap
gyvendintos teritorijos tąsa, bet 
lenkiška sala lietuvių ir gudų že
mėse. Užimdami Vilnių, lenkai 
užėmė sritį, kurioje gyveno dau
giausia kitokių tautybių žmo
nės. Lietuvių ir lenkų apgyven
dinti plotai susiduria Lenkijoje, 
Suvalkų trikampyje.

Lenkai, kaip rašo prof. 
Davies, tuo metu turėjo karinę 
persvarą ir ją panaudojo, nes 
lengva yra mušti silpną, ypač su
laužius pasirašytą sutartį. Beje, 
profesorių Davies Lenkija ap
dovanojo aukščiausiu nelen- 
kams skirtu komandoro kry
žiumi.

Pagalba lenkams

Įtakingas Paryžiaus lenkų 
žurnalas “Kultūra” š.m. liepos- 
rugpjūčio laidoje rašo: “Lenki
jos respublikos senatas lenkiškų 
mokyklų statybai Lietuvoje, 
Latvijoje, Ukrainoje, Gudijoje 
ir Lenkų namų statybai Vilniu
je, Lydoje, Ščiutine ir Žitomire 
paskyrė šešis milijonus zlotų, 
t.y. du milijonus dolerių. Finan
sinę paramą taip pat gavo Lie
tuvos lenkų sąjungos organas 
'Nasza Gažė^a parama
buvo paskirta per Lenkams pa
galbos rytuose fondą. Jau kelis 
kartus spauda ir taip pat ‘Kultū
ra’ rašė apie Lenkų namų staty
bos Vilniuje netikslingumą”.

Šią vasarą Lenkiją ištiko ne
laimė - milžiniškas potvynis. 
Pagalba nukentėjusiems plaukė 
iš viso pasaulio. Lietuvos val
džia bei privati Lietuvoje inicia
tyva parėmė Lenkiją vienu mili
jonu litų. Prezidentų Brazausko 
ir Kwasniewski’o sugalvotai ir 
aiškaus tikslo neturinčiai prezi
dentų konferencijai Vilniuje 
Lenkijos prezidentas dėl potvy
nio didžiulių išlaidų atšaukė sa
vo pažadėtą finansavimo dalį. 
(Brazauskas sutiko šios konfe
rencijos milijonines išlaidas pa
dengti skurdžių Lietuvos mo

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Perlaidoti generolo palaikai

Liepos 11 d., krašto apsau
gos ministerija įteikė padėkos 
raštą Lietuvos informacijos biu
ro Argentinoje direktoriui Ar
tūrui Mičiūdui, į Lietuvą parve- 
žusiam iš Buenos Aires briga
dos generolo Teodoro Daukan
to palaikus. Beveik prieš 40 me
tų Argentinoje mirusio nepri
klausomos Lietuvos krašto ap
saugos ministerio palaikai Kau
no Karmėlavos kapinėse buvo 
perlaidoti liepos 1 d., vykdant 
karininko ir diplomato valią. 

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

kesčių mokėtojų pinigais). Įdo
mu, ar Lenkijos valdžia taip pat 
atšauks ir už rytinių Lenkijos 
sienų gyvenantiems lenkams ža
dėtus milijonus?

Pirmasis sekretorius

“Kurier Wilenski” š.m. bir
želio 28 d. laidoje rašo: “A. Bra
zauskas Varšuvoje pasakė, kad 
jo kartos žmonės turėtų užleisti 
vietas jaunesniems, kurie nėra 
sutepti marksistine ideologija. 
Jeigu tie žodžiai būtų pasakyti 
1992 metais, kai šis draugas 
kandidatavo prieš asmenį, kurio 
ši ideologija tikrai niekad nesu
tepė, - tai būtų neabejotinai 
šventi žodžiai, tačiau šiandien jų 
nuoširdumas jau negali nesu
kelti abejonių. Beje, jeigu kal
bama apie mūsų dabartinio pre
zidento kartos žmones, kurie 
gyveno okupuotoje Lietuvoje, 
tai tikrai jie visi gyveno toje pa
čioje sistemoje, bet ne visi buvo 
sekretoriais...”

Pirmasis mitingas
Maskvos dienraštis “Prav

da” š.m. liepos 23 d. laidoje ra
šo: “Lietuvos seime Demokratų 
partija pasiūlė paminėti pirmo
jo priešsovietiško mitingo (1987 
m. rugpj. 23 d.) dešimtmetį, ku
rio dalyviai pasmerkė 1939 me
tų Molotovo-Ribbentropo su
tartį. Demonstrantų eilėse dau
giausia buvo Lietuvos laisvės ly
gos nariai, buvę tremtiniai ir 
politkaliniai. Jokio žymesnio 
bei mažiau žymaus dabartinio 
politiko mitinge nebuvo - apie 
tai jūsų korespondentas (V. Bi- 
kuličius, J.B.), kuris šį įvykį ma
tė, gali paliudyti. Šešios gatvės 
išeina į Šv. Onos aikštelę, kurio
je prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo vyko mitingas. Daugelis 
busimųjų kovotojų už laisvę ste
bėjo šį įvykį iš tolimesnių skers
gatvių gilumos. Jų tarpe stovėjo 
ir šių dienų buvę komunistai, 
kurie dabar rodo norą paminėti 
mitingo dešimtmetį”.

A. Mičiūdui Vilniuje buvo 
įteiktas dar vienas padėkos raš
tas, skirtas Argentinos kariuo
menės brigados generolui Faus- 
tinui Juozui Švenčioniui už do
vanotą savo uniformą, kardu, 
diplomais, medaliais bei foto
grafijomis papildžiusiam Vytau
to Didžiojo karo muziejaus ver
tingų rodinių sąrašą. Argentino
je gimęs, užaugęs ir aukštuosius 
karo mokslus baigęs F. J. Šven
čionis ėjo šios Pietų Amerikos 
valstybės kariuomenės vado pa
reigas - vienintelis lietuvis, už
sienio ginkluotose pajėgose už
ėmęs tokįa aukštą pareigybę. RSJ

AtA
GEDIMINUI RUGIENIUI 

mirus,

jo žmoną ELENUTĘ RUGIENIENĘ, dukras - 
DIANĄ, LORĖNĄ su šeima, uošvę ROŽĘ 
AUGUSTINAVIČIENĘ, brolius - STANISLOVĄ, 
ALBERTĄ su šeimomis, jo gimines Amerikoje bei 
Lietuvoje, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

E. Gudinskienė, sūnus Jonas 
E. J. Mačiuliai su šeima, 
R. Beržinienė su šeima 
A. K. Ratavičiai su šeima 
T. P. Pargauskai su šeima 
M. J. Vieraičiai su šeima
L. V. Nemūrai su šeima 
G. A. Osvaldai su šeima
M. J. Rimkai su šeima

B. V. Vytai su šeima 
J. K. Pociai su šeima 
O. Šiumienė 
V. Jakubickienė 
A. J. Vieraičiai 
N. Ivanauskienė 
L. Gurklienė 
A. Klemkienė 
L. J. Vitai su šeima

MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA
SALOMĖJA PIKTURNAITĖ- 

DABUŽINSKIENĖ-TANKEVIČIENĖ

po ilgos ir sunkios ligos mirė 1997 m. rugpjūčio 14 d. 
Trenton ligoninėje, sulaukusi 69 metų amžiaus.

Giliame liūdesyje paliko vyrą Viktorą Tankevi- 
čių, sūnus - Rimantą ir Vytautą Dabužinskus su žmo
na Cheryl ir vaikaičius Russell ir Tiffani.

Palaidota iš Lietuvos kankinių šventovės rug
pjūčio 16 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Šeima

MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA
TEODORA ČIPKIENĖ- 

GUSTAINIENĖ-BARAUSKAITĖ
gyveno Toronte, Ontario, mirė 1997 m. 

liepos 1 d., sulaukusi 84 metų.

Giliame nuliūdime liko sesuo Juzė Krokienė ir jos vyras 
Bronius, jų dukros - Ramunė, Jūratė Stirbienė ir jos vyras Riman
tas, jų vaikai - Rasa, Gintautas ir Gaja; Danutė Gečienė krikšto 
dukra ir jos sūnus Sauliukas Augustinas; Rasa Veselkienė ir jos vy
ras Linas, sūnus Šarūnas; sesers Jadvygos dukros Jane Lapinienė- 
Poškutė ir jos vyras Kęstutis, jų sūnūs Arūnas ir Raimondas, Mary
tė Sorokti ir jos vyras John; sesers Genovaitės ir Zigmo Barysų duk
ra Regina Čeponkienė, jos vyras Benius, jų sūnūs - Aleksas ir And
rius; brolio Leono Barausko žmona Danutė Mažeikienė, sūnūs - 
Andrius ir Viktoras; Lietuvoje sesers Stasės ir Prano Gailių vaikai, 
Rimantas krikšto sūnus, Nijolė, Dainora, Antanas, Gražina, Birutė, 
Stasė, Vytautas, Regina, Julė; giminės Toronte - Regina ir Saulius 
Masioniai, dukra Aleksutė.

Taip pat liko gražus būrelis trečios kartos provaikaičių Ka
nadoje, JAV ir Lietuvoje. Teodora ir Petras, neturėdami vaikų, lei
do į mokslą savo jauniausią seserį ir vyro brolį Lietuvoje.Velionės 
gyvenimas buvo sunkus. Daug skausmo pakėlė, kai 1940-41 metais 
vyras Petras buvo suimtas Telšiuose, komunistams okupavus Lietu
vą. O Rainių miškelyje palaidojo vyrą manydama, kad tai buvo jos 
mylimas vyras. Po savaitės, okupantam atsitraukus, vyras grįžo iš 
Kauno kalėjimo sužalota sveikata. Teodora slaugė savo vyrą, para
lyžiuotą 20 metų, Kanadoje su kantrybe ir pasiaukojimu.

Laidotuvių apeigos įvyko liepos 4 d. Prisikėlimo parapijos 
šventovėje Toronte. Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM. Solo pamaldų metu giedojo Rasa 
Krokytė-Veselkienė. Velionės Teodoros palaikai palaidoti Mont- 
realyje, Mt. Royal kapinėse šalia savo mylimo Petro.

Giesmės žodžiais Rasa giedojo: “Sudiev, sudiev man laikas 
eit, nes taip man skyrė Viešpats... Einu su viltimi tenai Ramybėn Tėvo 
Amžino. Sudiev, sudiev...”

Nuliūdę - sesuo Juzė, šeima ir giminės
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Žinios ir pastabos iš Vilniaus

Istorinis susitikimas Vilniuje 
Rusijos ortodoksų patriarchas Aleksijus II aplankė 
Lietuvos Ortodoksų Bendriją, susitiko su aukščiausiais 
Lietuvos valstybės ir Katalikų Bendrijos pareigūnais. 
Patriarcho susitikimas su Lietuvos Katalikų vyskupų 
konferencijos pirmininku arkivyskupu A.J. Bačkiu 

laikomas reikšmingu mostu abiejų konfesijų ateičiai

J. P. KEDYS
Labai plačiai buvo paminė

tos Medininkų žudynės, įvykdy
tos sovietų Omono karių 1991 
m. gegužės 19 naktį. Žudikai 
yra žinomi Lietuvos prokura
tūrai, bet jie slapstosi Rusijoje 
ir Latvijoje. Rusijos atitinkami 
pareigūnai visą laiką delsia pra
dėti jų paiešką.

♦ * *
Aštuonių valstybių susitiki

mui numatytas toks tikslas: 
“Europos tautų susitaikymas, 
tautų sambūvis, geri kaimyni
niai santykiai - saugumo ir sta
bilumo Europoje garantas”. Ši 
konferencija buvo suplanuota 
prez. A. Brazausko ir Lenkijos 
prez. A. Kvasnievskio, bet A. 
Brazauskas, užjausdamas Len
kijos potvynius, pasiėmė dengti 
visas šios konferencijos išlaidas, 
2.2 mil. litų. Konferencija įvyks 
1997 m. rugsėjo 5-6 d.d. Joje 
dalyvaus: Suomijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Gudijos, Uk
rainos, Lenkijos prezidentai ir 
Rusijos ministeris pirmininkas, 
nes B. Jelcinas negali išvykti.

Kadangi prez. Brazausko 
patarėjai prezidentūros išteklius 
yra jau išleidę, tai šios konfe
rencijos išlaidas A. Brazauskas 
perdavė padengti min. pirmi
ninkui G. Vagnoriui.

♦ * *
1996 m. Vilniuje, šalia Ka

tedros, buvo pastatytas Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino paminklas. Šio paminklo 
organizatoriai, šalia pačio pa
minklo, padėjo raudono granito 
gabalą, apie 60 x 40 cm, ant ku
rio užrašė padėkos žodžius ir 
datą paminklo rėmėjams. Vieną 
rytą aikštės valytoja rado minė
tą paminklo dalį išniekintą: mi
nėta paminklo dalis su sunkiu 
kūju buvo aplinkui apskaldyta. 
Stebėtina tai, kad šis apskaldy-

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). 

mas įvyko judriausioje Vilniaus 
miesto aikštėje - prie pat Ka
tedros, ir niekas, jau nekalbant 
apie policininkus, net po tris 
vaikščiojančius, ne tik nematė, 
bet ir negirdėjo... Dar įdomiau, 
kad po šio nelemto įvykio kilo 
ginčas, kam šis paminklas pri
klauso. Vilniaus miesto savival
dybė atsisakė jo priklausomy
bės.

Tasai granito gabalas su už
rašais nebuvo pricementuotas, 
tik paliktas šalia paminklo. Pi
lies administracijos atstovas šio 
ivvkio nelaiko tautiniu išnieki
nimu: jis tą paminklo dalies su 
kūju apskaldymą palygino su 
Klaipėdoje įvykusia “galiūnų” 
sporto švente, esą Vilniuje stip
ruoliai nusprendę išmėginti sa
vo jėgas...

* * *
Lyginant su 1996 m. pirmo 

pusmečio duomenimis, nusi
kalstamumas Lietuvoje išaugo 
16.9%, Estijoj 16.7%, Latvijoje 
sumažėjo 3.3%. Daugiausia be
darbių Baltijos valstybėse yra 
Latvijoje. Pirmame šių metų 
pusmetyje joje buvo 95.3 tūkst., 
Estijoj 32.3 tūkst., Lietuvoje 
93.3 tūkst. * * *

Į Lietuvos krikščionių de
mokratų sąjungos Šiaulių sky
riaus susirinkimą, pasak “Lie
tuvos aido”, atėjo apie 200 pa
gyvenusių žmonių. Laisvės lygos 
vadas Terleckas pardavinėjo 
knygeles apie Brazauską ir Vag
norių. S-gos vadas Kazys Bo
belis nepasirodė. Vietoje tikrų
jų organizatorių sueigą atidarė 
mokytojas K. Buškevičius, pra
nešdamas, kad seime yra 41 ak
tyvus komunistas, kaltino vy
riausybę už kylančias kainas. 
Brangiausias mokestis už šildy
mą, elektros tinklai nuolat gen
da dėl lėšų stokos, bet jau bai
giami statyti gražausi rūmai.

Susirinkusieji įsiaudrino, 
seimo narei V. Štasiūnaitei pra
dėjus kalbėti pasipylė priekaiš
tai, replikos, plojimai, nutildė... 
Terleckas kaip visada buvo ka
ringas, kritikavo visus premje
rus... ir savo griausmingos kal
bos pabaigoje agitavo už K. Bo
belį į prezidentus...

* * *
Krašto apsaugos viceminis- 

teris E. Simanaitis pareiškė: 
“Kraštę apsaugos ministerijos 
laukia didelis darbas - reikia at
kurti karinę pramonę, užuot 
viską pirkę užsienyje, daug ką 
galime gamintis patys...” Mūsų 
“pramonininkai” kol kas nesu
geba konkuruoti su užsienio 
sausainiais, sūriais, sviestu ir 
dešromis. Geriausios žemės dar 
apie 30% pienėm ir kitom žo
lėm apaugę...

* * *

Algimantas Liekis parašė 
1000 puslapių veikalą apie Lie
tuvos valstybės istorines sienas. 
Kad Lietuva kaip valstybė turė
jo plačią teritoriją ir karinę jė
gą, tai istorikam jau nėra nau
jiena. Tačiau dar mažai kam yra 
giliau žinoma, kad lietuvių tauta 
yra mirštančiųjų tautų sąraše, 
nes jau 5 metai jos mirimai vir
šija gimimus. Lietuvoje šiuo 
metu yra apie 20% slavų (rusų, 
lenkų, gudų, ukrainiečių). Vyks
tant sparčiai emigracijai, po 25 
metų lietuvių ir slavų gyventojų 
skaičius susilygins. Tada slavų 
atstovams seime pakaks rankų 
pakėlimu pasidalinti Lietuvą...

* * *
Žalingi sovietiniai įpročiai 

tebegyvuoja... Dauguma valdiš
kų ir visos privačios darbovietės 
laiko vieną valandą raštines už
daras per pietų pertrauką. Va
dinasi, pietų metu vieną valan
dą ūkis miręs. Darbininkas ne
gali nueiti į banką pinigų pasi
imti ar į savivaldybę reikalo su
tvarkyti. Daug valdiškų įstaigų 
pakabina prie durų užrašą “sa
nitarinė diena”. Tai rodo, kad 
jos daro “apsišvarinimą” ir yra 
uždarytos.

Daugelio įstaigų viršininkai 
rytais sukviečia vienai valandai 
darbininkus vadinamajam “ga
mybiniam pasitarimui”. Atėjęs 
žmogus įstaigon reikalo negali 
sutvarkyti nes turi laukti.

Vėlavimas į darbą, ypač ga
mybinėse įmonėse, yra nuolati
nė liga. Vieno darbininko dar
bas rišasi su kitais dirbančiai
siais, ir jo vėlavimas trukdo ga
mybą.

Visi minėti įpročiai nepa
prastai neigiamai atsiliepia į 
Lietuvos ūkį, tačiau valstybės 
vadai į tai nekreipia dėmesio.

Vidurvasaris Lietuvoje bu
vo pažymėtas istoriniu įvykiu - 
liepos 25-27 d.d. Vilniuje lankė
si Maskvos ir visos Rusijos pat
riarchas Aleksijus II, lydimas 
aukštųjų rusų ortodoksų bend
rijos dvasiškių.

Pirmą kartą Lietuvą aplan
kiusį svečią Vilniaus orauostyje 
su duona ir druska pasitiko Vil
niaus ir Lietuvos ortodoksų ar
kivyskupas Chrizostomas, kiti jų 
dvasininkai, Vilniaus arkivysku
pas Audrys J. Bačkis, Rusijos 
ambasadorius K. Mozelis, Lie
tuvos ambasadorius Rusijoje R. 
Kozyrovičius, Lietuvos prezi
dento patarėjas N. Germanas, 
kultūros ministeris S. Šaltenis, 
kiti pareigūnai. Patriarchas pa
sidžiaugė, kad “mūsų vizitas bus 
indėlis stiprinant Rusijoje ir 
Lietuvoje gyvenančių tautų tar
pusavio supratimą”. Jį pasitiku
siems spaudos ir televizijos at
stovams pasakė, kad “tai 59-toji 
parapija, kurią jis aplanko per 
septynerius buvimo patriarchu 
metus”.

Susitikime su Lietuvos pre
zidentu A. Brazausku pasikeista 
sveikinimais ir dovanomis. Sve
čias pripažino, kad Lietuvoje vi
są laiką įvairios tautos gražiai 
sugyveno. Prezidentas patriar
chą apdovanojo Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino I 1. 
ordinu. Svečias prezidentui įtei
kė Maskvos kunigaikščio šven
tojo Danijilo ordiną.

Pirmoji to istorinio vizito 
diena baigta susitikimu su Lie
tuvos ministeriu pirmininku G. 
Vagnoriumi, pietumis, vainikų 
padėjimu Antakalnio kapinėse 
ir pamaldomis Šventosios Dva
sios vienuolyne, švenčiančiame 
400 metų įsteigimo sukaktį. Ta 
proga buvo paminėta ir trijų 
Lietuvos kankinių šventųjų An
tonijaus, Joano ir Eustafijaus 
žūties 650-tosios metinės. Abi 
sukaktys ten pat iškilmingai pa
minėtos Mišiomis kitos dienos 
rytą-

Vidudienį, liepos 26, iš 
Aušros Vartų koplyčios arkivys
kupas metropolitas A. J. Bačkis 
ir patriarchas Aleksijus II pasa
kė kalbas, kreipdamiesi į Lietu
vos tikinčiuosius, kurių čia buvo 
susirinkę keli tūkstančiai.

Vilniaus arkivyskupas savo 
kalboje pabrėžė, kad “nuo am
žių Aušros Vartų šventovė yra 
ypatingo susitikimo su Dievo 
Motina ir visų žmonių vienybės 
vieta”, priminė, kad lietuvių 
tautos tikintieji, taipgi ir rusų, 
pakilę iš kančios nakties ir 
anuomet, norėdami išlikti ištiki
mi Viešpačiui Jėzui Kristui, 
“sumokėjo didelę ilgų nelaisvės 
metų ir net gyvybės kainą”. Pra
ėjusių šimtmečių ir dabartinio 
kankiniai, paaukoję savo gyvybę 
už tikėjimą ir tėvynę, tampa 

“naujosios krikščionių vienybės 
sėkla”. Katalikų Bendrija “pa
siryžusi žengti santarvės ir vie
nybės keliu”. Nepriklausomoje 
Lietuvoje katalikų ir ortodoksų 
bendrijos “gali laisvai tvarkyti 
savo bažnytinį gyvenimą”. Lie
tuvos konstitucija gerbianti są
žinės laisvę, laisvai pasirenka
mas religijas ir jų išpažinimą. 
“Religinių bendruomenių ir 
bendrijų įstatyme, tarp Lietuvos 
istorinio, dvasinio bei socialinio 
palikimo dalį sudarančių tradi
cinių religinių bendruomenių, 
yra pripažįstama ir stačiatikių 
tikinčiųjų bendruomenė. Labai 
norėtume, kad ir Katalikų Baž
nyčios teisės būtų panašiai pri
pažįstamos Rusijos Federacijo
je”, - sakė arkivyskupas.

Patriarchas, padėkojęs už 
nuoširdų sutikimą ir priėmimą, 
pareiškė, kad Lietuva buvusi 
viena iš pirmųjų, stojusių “į tei
singos paramos tradicinėms re
liginėms bendruomenėms ke
lią”. Esą šiandien Europos tau
tos susiduriančios su rimtomis 
pasaulėžiūros ir visuomenės 
problemomis. Ieškoma išeities 
iš dvasinio akligatvio, “iš kurio 
neišves nei pinigai, nei ginklai, 
nei valdžia, nei vartotojiškumo 
kultas”, pasaulio žaizdas gydo 
Dievo žodis. “Mes kartu išgyve
nome ilgą totalistinės ideologi
jos naktį”, - kalbėjo patriar
chas. Žmonių sielas slėgusi ag
resyvi kova prieš Dievą, buvę 
slopinami tautiniai jausmai ir 
kultūrinis savitumas. Tasai 
sunkmetis “įpareigoja kiekvieną 
iš mūsų atgailauti Dievui ir vie
nas kitam”. Ateitį reikia kurti 
draugiškai tariantis ir padedant 
vienas kitam. Bendradarbiavi
mas įvairiose srityse plėtojasi, 
reikia, kad “su viltimi įžengtu
me į trečiąjį tūkstantmetį, gy
ventume drauge atsinaujinusio
je Europoje”.

Patriarchas taipgi pabrėžė, 
kad “pasaulio vilionės niekad 
nenumaldys mūsų tikėjimo, vil
ties ir meilės”. Kaip tos minties 
atspindį svečias pacitavo rusiš
kai rašiusio lietuvių poeto ir 
diplomato Jurgio Baltrušaičio 
eiles, tapusias Lietuvos ir Rusi
jos kultūros paveldu.

Įspūdinga ir reikšminga šios 
iškilmės akimirka buvo - bend
ras arkivyskupo ir patriarcho 
palaiminimas. Vakare svečio 
garbei įvyko priėmimas Rusijos 
ambasadoje. Sekmadienį, liepos 
27, po Mišių Vilniaus ortodok
sų katedroje ir apsilankymo 
Naujosios Vilnios vaikų namuo
se patriardas išskrido į Maskvą. 
Iš ten jis tuojau atsiuntė padė
kos laiškus prezidentui A. Bra
zauskui ir seimo pirmininkui V. 
Landsbergiui, dalyvavusiam Mi
šiose Šventosios Dvasios vie
nuolyne. Snk.
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Aštuntojo Dainavos partizanų sąskrydžio dalyviai 1997 m. liepos 12 
d. Merkinės kryžių kalnelyje prie koplyčios pagerbia čia buvusiame 
stadione okupantų užkastus daugiau nei 600 laisvės kovotojų

Nuotr. A. Garmutės

Pievomis brenda vasara
Kaunietiško gyvenimo įvykiai, džiaugsmai ir rūpesčiai

ANTANINA GARMUTĖ, 
Kaunas

Nugriaudėjo, nužaibavo per
kūnai, nulijo lietūs ir žaliu, veš
liu kilimu apsiklojo žemė. Per 
balas atšlepsėjusi vasara gau
siais birželio įvykiais apdalino 
antrąjį Lietuvos miestą Kauną. 
Didelį džiaugsmą kauniečiai pa
tyrė, kai mūsų krepšininkės gar
bingai iškovojo Europos žemy
no aukso medalius. Miesto ro
tušėje sportininkės buvo šven
tiškai sutiktos, vainikuotos 
ąžuolų vainikais. Jos buvo ap
dovanotos ne tik vyriausybi
niais, bet ir piniginiais įver
tinimais. “Parvežėme Lietuvai!” 
- pasakė apsiašarojusios iš lai
mės merginos. Tokie sportiniai 
laimėjimai ypač malonūs, nes 
ugdo jaunimo patriotizmą ir su
telkia jėgas ateičiai.

Vasarą atgijo muzikinis gy
venimas. Nemuno saloje įvyko 
populiaraus jaunimo ansamblio 
“Foje” paskutinysis, atsisveiki
nimo koncertas. Ši jauna grupė 
nutraukė savo koncertinę veik
lą, o jos vadovas A. Mamonto
vas pasirinko dramatinio akto
riaus kelią. Minios paauglių, at
sisveikindami su savo numylėti
niais, saloje paliko nemažai 
šiukšlių, o kai kas iš rimtesnės 
publikos piktinosi Kultūros mi
nisterijos šiai grupei paskirta 
kelių dešimčių tūkstančių litų 
premija - skurstančios valstybės 
išlaidumu.

Kauno, kaip sakoma, gana 
nuobodaus miesto įvaizdį pagy
vino dvi dienas užtrukę teatra
lizuoti renginiai: Napoleono ka
riuomenės persikėlimas ties Jie
sia per Nemuną bei Neries ir 
Nemuno santakoje inscenizuo
tas Deltuvos mūšis tarp prancū
zų ir rusų karių. Tačiau aktyvių 
šių renginių veikėjų atvyko žy
miai mažiau nei tikėtasi, nes 
prancūzai bevelijo dalyvauti pa
našiame renginyje Korsikoje.

Užtat į apsišaukėlių organi
zuotą “pasaulinį kino festivalį” 
atvykę aktoriai iš Maskvos ne
maloniai nustebo, kad jų čia... 
niekas nelaukė. Apsišaukėliams 
iškelta baudžiamoji byla, o 

Kauno valdžia, kaip ir pats sei
mo pirmininkas V. Landsbergis, 
svečiams buvo dėmesingi; susi
tikime su visuomene aktoriai 
buvo šiltai priimti ir, nepaisant 
aplinkybių, išsakė savo simpati
jas Lietuvai.

Nepaisant lietingų ir pakai
tomis karštų orų, rimtosios mu
zikos gerbėjai buvo pamaloninti 
Pažaislio muzikos festivalio ren
giniais. Puikiai parinkta progra
ma su nuostabia muzika ir ope
ros garsenybių I. Milkevičiūtės, 
G. Grigoriano ir kt. dainavi
mais, lordo Yehudi Menuhino 
dirigavimu. Festivalio koncertai 
vyko ir Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) šventovėje, kur koncer
tavo Pietų Kalifornijos choras. 
Šv. Jono Kr. šventovėje Zapyš
kyje koncertavo prof. V. Lands
bergis su žmona ir kt. Kauno pi
lyje Valstybės dienai paminėti 
buvo suvaidinta J. Grušo drama 
“Barbora Radvilaitė”.

Vasara - išsiilgtas moks
leivių atostogų metas. Ir pabiro, 
pasklido vaikai - kaip žiedai - 
no lankas. Deja, neapsieita ir be 
skaudžių nelaimių: šešiametį 
žveją Algutį Ramanauską, žve
jojusį netoli namų Jiesios upėje, 
nužudė du internatuose užaugę 
sadistai. O dvylikametės mer
gaitės iš Garliavos, išleistos į 
gretimą kaimą pas senelius, 
raudanti motina nors lavonėlį 
norėtų surasti...

(Nukelta į 4-tą psl.)

Mokytoja ANGELĖ ŠIAURIENĖ 
- Lietuvos kudirkaičių organiza
cijos tarybos pirmininkė

Nuotr. A. Garmutės

IŠ MOKINĖS DIENORAŠČIO

Mergaitės dienos mokykloje
O. B. AUDRONĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šeštadienis, kovo 9

Klasėje mokytoja Rinkevi- 
čienė paklausė, ar galėsime at
eiti pas ją talkon. Mes mielai 
sutikome. Po pietų nuėjome ir 
dirbome ilgai, visos juokavome 
ir vaišinomės mokytojos saldai
niais. Sutemus išėjom pasivaikš
čioti, o paskui vėl sugrįžom. Tą 
vakarą dar jautėmės nedrąsiai ir 
svetimai. Padariusios geroką 
staltiesės dalį, valgėme vakarie
nę, per kurią mokytojas Rinke
vičius, tas rimtuolis matemati
kas, pripasakojo daug juokų. Po 
vakarienės klausėmės radijo mu
zikos ir apie 9 v. išėjom namo.

Staltiesę baigėme ketvirtą 
vakarą. Tada vėl valgėme pas 
juos skanią vakarienę ir vėl mo
kytojas Rinkevičius visas prijuo
kino. Šeimininkauja ir jų mažą 
dukrytę prižiūri vyresnioji mo
kytojos sesutė. Mums buvo mie
la būti toje talkoje. Po to buvo 
mokytojos vardadienis, ir mudvi 
su Mikalauskaite Emilija, kaip 
atstovės, nuėjome visų vardu jos 

pasveikinti. Ji mus pavaišino vy
nu ir saldainiais.

Velykų atostogos
Kitą savaitę turėjome reko

lekcijas. Verbų sekmadienį jau 
rengėmės važiuoti namo Velykų 
atostogų. Išėjome dar su visais 
pavaikščioti (mes trys su Jaka- 
vonyte ir Didikaite) tai ir ga
vome keletą rykščių verbomis 
per nugaras - “verba plaka, ne 
aš plaku”. Dauguma taip ne
šventai mušinėjosi.

Parvažiaviusi į namus smar
kiai dirbau - norėjau baigti Ve
lykoms staltiesę. Ją baigusi 
ėmiausi namo tvarkymo, kam
barių valymo. Ypač daug darbo 
buvo D. šeštadienį ir mamytei 
padėti ruošoje.

Pirmoji Velykų diena pra
ėjo gana maloniai po Prisikė
limo pamaldų Perlojoje. Grįžo
me namo su pašventintais mar
gučiais ir kitais velykiniais val
giais. Maži vaikai per dieną ėjo 
kiaušinaut, vyresnieji prigulė, o 
vakare lankėsi lalauninkai, su 
kuriais ėjo ir mūsų Petras (su
vestinis brolis), metais už mane 
jaunesnis. Pagiedojo namams, 

padainavo ir man, nes esu vy
riausia. Už tai reikėjo atsidėkoti 
margučiais.

Antrą Velykų dieną buvo 
kaime šokių vakaras, kur ir aš 
buvau ir net pašokau (šešioliki
nė šokėja).

Visas atsotogas namuose 
praleidau gana smagiai ir malo
niai. Pas mus gyvena pradžios 
mokyklos mokytoja su sesute, 
tai ir tas prisidėjo prie geros 
nuotaikos.

Po atostogų
Atvelykyje, susikrovę visus 

reikalingus daiktus, išvažiavome 
į Merkinę. Jau buvo atvažiavusi 
Marytė su broliu, kitos atvažia
vo vėliau. Tą vakarą buvo mies
telyje pas Lionę šokiai ir žaidi
mai, nes ten gyvena daugiau 
mokinių ir vyresnė jos sesuo 
turi draugų. Aš ten nešokau, 
nes dar nesijaučiu gerai mokan
ti. Kadangi nešokau, tai visą lai
ką prasėdėjau su paštininku 
Masaičiu (ir jis nešokėjas). Jis 
klausinėjo iš kur aš, kvietė ir 
šokti, bet aš nėjau. Kitą dieną 
bendrabučio mergaitės erzino ir 
juokėsi iš manęs. Tą dieną išgir
dome labai liūdną žinią - mūsų 
direktorius sunkiai serga šiltine. 
Kasdien jis blogėjo, ir visi labai 
liūdėjome. Tik vienuoliktą die
ną liga kiek persilaužė, tempe

ratūra nukrito ir per savaitę su
normalėjo. Jį slaugė viena mer- 
kiniškė, kuri jau buvo persirgusi 
(ne mokinė). Sakė jis sunkiai 
kliedėjo ir buvo labai nemalo
nu. Sveikatai gerėjant, grupelė
mis galėjome jį aplankyti. Tuo 
laiku atvažiavo ir vyr. jo sesuo, 
kuri jį labiau globojo.

Turgadienį buvo atvažiavęs 
iš namų tėvas, pirko Petrui ba
tus į Mardasavo pusbrolio ves
tuves. Sakė ir aš kviesta, bet ži
nau mokytojai neišleis. Be to, 
neturiu tinkamos suknelės, tai 
nė nepradėjau rengtis, nustojau 
ir galvoti, nes dar ir per jauna.

Kai pasivaikščiodamos ėjo
me pro mokyklą, buvome pa
kviestos užeiti pas direktorių jo 
aplankyti. Pakvietė jo globoja
mas berniukas Visockis. Direk
torius ilsėjosi po trumpo vaikš
čiojimo. Prieš tai buvo pora mo
kytojų. Jis pasakojo apie savo li
gą, kliedėjimą ir pasakojo apie 
būsimą mokyklos programą, 
numatomas ekskursijas, kai tik 
sustiprės. Pavaišino saldainiais 
ir išleisdamas įdavė po apelsiną. 
Buvo sveikstantis, stiprėjantis, 
vėl tas pats mūsų gerasis direk
torius.

Trečiadienis, gegužės 1
Visuomet šią dieną esti 

Darbo šventė, bet šiemet mo
kytojai sakė, kad nebus - ne
žinia ar rimtai, ar gal tik juo
kais. Bet suėjus visiems į klases, 
po skambučio atėjo mūsų klasės 
auklėtojas ir sakė visiems rink
tis mokyklos kieme. Labai nu- 
džiugom, nes pirmą pamoką 
turėjo būti aritmetikos rašo
masis. Kieme visus surikiavo ir 
rikiuotėje nuėjome net už Ne
muno. Ten kiekvienai klasei pa
skirstė atskirus darbus. Mums 
teko išmatuoti temperatūrą 
sniego, vandens, žemės ir balos 
vandens, paskui tai aprašyti se
kančiai fizikos pamokai. Sniego 
buvo dar pakankamai, nesunku 
buvo rasti keliose vietose.

Po to su mokytoju Miškiniu 
nuėjome į senas kapines, kur 
buvo krūvos kaulų, turbūt iš 
senovės karų. Nemunas buvo 
labai ištvinęs, mėtėme akmenu
kus. Grįždami prisilaužėme ver
bų. Grįžome į mokyklą ir iš
siskirstėme namo.

Antradienis, gegužės 7
Spaudos atgavimo minėji

mas. 8 v.r. visi nuėjome į šven
tovę, kur užtrukome apie pus
antros valandos. Sugrįžus dar 
buvo dvi pamokos. Paskui pa- 
sodinom porą medelių (su mo
kyt. Miškiniu) ir pradėjom 
puošti mokyklą: darėm gėles, 

karpėm paveikslams puošti po
pierius ir kt. Papuošus prasidėjo 
iškilmė jau apie 3 v. Pirmiausia 
buvo paskaita, paskui eilėraš
čiai, gyvieji paveikslai ir dainos. 
Prie gyvųjų paveikslų buvo daug 
darbo - reikėjo siūti drabužius, 
aprengti mergaites, pudruoti. 
Rodant gyvuosius paveikslus aš 
žiebinėjau spalvotus degtukus. 
Marytė buvo “Lietuva”, tai ją 
apšviesdavau.

Rytojaus dieną buvo direk
toriaus vardinės. Iš visų klasių 
surinko po atstovą ir nuėjom jo 
pasveikinti visų vardu. Gavome 
daug saldainių, ir sveikintojai 
visiems išdalijo.

Šeštinės
Po pamaldų su Maryte iš

ėjome pasivaikščioti. Sutikom 
keletą pažįstamų ir paštininką 
M., kuris kvietė dviračiu pave
žioti ir žadėjo atvažiuoti ant Ne
muno tilto. Aš nieko nesakiau, 
o Marytė sutiko. Marytė išėjo 
su Petrute, tai man liko eiti su 
Onute.

Ant tilto buvo daug žmo
nių: važinėjo dviračiais, vaikš
čiojo. Atvažiavo ir paštininkas 
M., kvietė pavėžinti, bet mes 
nėjome. Marytė pasiskolino 
paštininko M. dviratį ir nuėjo su 
dviem policininkais pasivažinė
ti. Vienas jų - vidaus, antras - 

pasienio. Pirmasis - šaunus, 
mandagus. Mes juokaudamos 
pavadinom jį kaizeriu. Mes ke
turios ėjome ta kryptimi, kur 
Marytė su jais nuvažiavo ir suti
kome grįžtančius. Marytei su
stojus sustojo ir jie. Kaizeris ati
davė savo dviratį Onytei, kitas 
policininkas - Marytei, o Petru- 
tę nuvežė paštininkas. Jiems nu
važiavus, mes trys su policinin
kais ėjome užnemunės plentu 
pasivaikščiodami Nemuno link. 
Abu ėjo vienoje pusėje, paskui 
Kaizeris perėjo į kitą pusę, nes 
esą negerai eiti plento viduriu. 
Sutikome važiuojantį taksį, kurį 
jie sustabdė, norėdami pasivaži
nėti, bet buvo per daug asmenų, 
tai nevažiavo. Daug juokų darė 
Kaizeris, buvo toks kalbus. Jis 
visoms labai patiko, o aš dar la
bai varžausi - tokia paauglė.

Trečiadienis, gegužės 15
Tautos šventė, kurią šven

čia visa Lietuva, bet šiemet ati
dėta vėlesniam laikui. Moki
niams būtų geriau švęsti, bet 
reikia mokytis. O vakar buvo 
paukščių šventė. Nuėjome į ka
pines, kur berniukai įkėlė keletą 
inkilėlių į medžius, kad paukš
teliai turėtų kur savo vaikelius 
perėti. Tai vis mokytojo Miški
nio sumanumas. Beje, mokyt. 
Miškinis puošiasi gražiausiais

(Nukelta į 4-tą psl.)
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© LAISVOJE TEVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
DAINAVOS PARTIZANŲ ŠVENTĖ

Aštuntasis Dainavos apygar
dos partizanų, ryšininkų bei jų rė
mėjų sąskrydis liepos 13 d. buvo 
pradėtas Mišiomis Merkinės 
šventovėje. Žuvusiųjų laisvės ko
votojų atminimas buvo pagerbtas 
tylos ir susikaupimo minute Kry
žių kalnelyje. Lietuvos seimo 
pirm. Vytautas Landsbergis kal
bėjo apie tūkstančius jame gulin
čių lietuvių, kurie buvo laisvi pa
vergtoje Lietuvoje, nes jiems ne
galiojo Stalino įstatymai. Tiems, 
kurie likom gyvi, dabar patiems 
reikia išsirinkti valdžią, kokios 
norime, ar bent jau tokią, kurią 
sugebam išsirinkt.

KAUTYNĖS PRIE SEDOS
Lietuvoje buvo prisimintos 

1944 m. vasarą Žemaitijoje iš be
sitraukiančių lietuvių karių ir vie
tinių savanorių sudarytos Tėvynės 
apsaugos rinktinės vienintelės 
kautynės prieš sovietus. Jos įvyko 
rudenį prie Sedos, kai sovietai jau 
buvo užėmę beveik visą Žemai
tiją. Rinktinės vyrai kautynes pra
laimėjo dėl per mažai turėtų 
prieštankinių ginklų ir net šaud
menų. Jie pasitraukė, neįstengę 
sustabdyti sovietų karių puolimo. 
Tačiau tai buvo turbūt vienintelis 
ginkluotas lietuvių pasipriešini
mas pačioje Lietuvoje antrajam 
sovietų sugrįžimui. Kautynių pri
siminime Sedoje buvo pašventin
tas paminklas jose žuvusiems Tė
vynės apsaugos rinktinės vyrams. 
Netoliese esančiose Plinkšėse bu
vo surengtas dabartinių Lietuvos 
karių paradas, dalyvaujant krašto 
apsaugos ministerijos ir kariuo
menės vadovybei. Koncertą ten 
surengė etnografinis Sedos an
samblis ir Palangos šaulių choras. 
ČEMPIONO LAUKĖ ORKESTRAS

Kaunietis buriuotojas Rai
mondas Šiugždinis laimėjo pasau
lio ir Europos buriavimo “Lazer- 
Radial” jachtomis varžybas, įvy
kusias Atlanto vandenyne prie 
Maroko krantų. Pasaulio varžy
bose jis iškopė pirmon vieton, li
kus dar keturiems plaukimams iki 
varžybų pabaigos. Baigminiame 
plaukime jis buvo trisdešimt ket
virtas, išlaikęs I vietą ir surinkęs 
64 taškus. Antrąją vietą išsikovojo 
prancūzas R. Knippingas su 93 
taškais, trečiąją - turkas S. Ko- 
kisas su 100 taškų. R. Šiugždinis 
yra pirmasis pasaulio čempionas 
Lietuvos buriavimo istorijoje, juo 
tapęs “Lazer-Radial” klasės jach
ta, priklausančia olimpinių jachtų 
klasei. Tad nenuostabu, kad Vil
niaus oro uoste naujojo pasaulio 
čempiono laukė orkestras. Jį ten 
sveikino Lietuvos kūno kultūros 
ir sporto departamento bei Lietu
vos olimpinio komiteto vadovai, 
buriuotojų sąjungos atstovai, tre
neriai, bičiuliai ir jaunas sūnus 
Vilius, o namie laukė žmona Jur
gita su ką tik gimusia dukrele, dar 
nemačiusia tėvo. Vilniun jis parsi
vežė didelę pasaulio čempiono 
taurę.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tę, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed’s Limited 
šeima ir tarnautojai

“Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

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

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

GRYBELINIAl SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

VANDALŲ VEIKLA KAUNE
Birželio pabaigoje vandalai 

Kaune nusiaubė prie Kauno VI 
forto esantį kryžių kalnelį Pane
munėje. Ant jo sovietmečio lai
kais stovėjo sovietinį Kauno “iš
vadavimą” primenantis sovietų 
tankas, o dabar buvo pastatyta 
vienuolika kryžių, primenančių 
tuo tanku atneštą sovietinę ver
giją. Kryžiai nuo vandalų nuken
tėjo ir birželio 10 d. naktį. Trys 
jau tada buvo rasti sulenkti kal
nelyje, o kiti aštuoni išrauti, su
nešti ir įmesti tolokai esančian 
griovin. Nuo vandalų rankų nu
kentėjo ne tik mažesni bei leng
vesni mediniai, bet ir už juos ge
rokai sunkesni metaliniai kryžiai. 
Vienas jų buvo net trijų metrų 
aukščio. Kauno senamiestyje nu
kentėjo Vytauto šventovės sienos. 
Ant jų buvo rasta dažais nuteptų 
svastikų ir užrašų “Žydai lauk!”

LIETUVIŲ PAGALBA LENKIJAI
Potvynio nusiaubtos Lenkijos 

pagalbon iš Lietuvos buvo nusiųs
ta Priešgaisrinės apsaugos 30 gel
bėtojų grupė, vadovaujama de
partamento direktoriaus pava
duotojo Remigijaus Baniulio. Šią 
grupę sudarantys narai, ugniage
siai, techniniai priešgaisrinės ap
saugos darbuotojai iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šilutės bei ki
tų Lietuvos miestų beveik dvi sa
vaites dirbo didelės gamtinės ne
laimės ištiktuose Kostino, Slubicų 
miesteliuose prie Oderio ir War- 
tos upių santakos. Gelbėti teko 
ne tik jų gyventojus, bet ir van
dens apsuptuose krūmuose įstri
gusias stirnas, lapes, vienam gel
bėtojui iš išgąsčio rankon įkan
dus} mažą lapiuką. Pasiutligės jis 
neturėjo, tik buvo labai nusigan
dęs. Tai buvo ir pirmas kvalifi
kuotų lietuvių įsijungimas tokiu 
mastu gelbėjimo tarnybon po ka
tastrofos Černobylio atominėje 
elektrinėje. Lietuvon grįžtantiems 
gelbėtojams padėkojo Lenkijos 
prez. Aleksandras Kwasniewskis. 
Spaudoje buvo rašyta, kad lietu
viai savo lėšomis yra pasisiūlę at
statyti ir vieną potvynio sugriautą 
tiltą. Belieka tikėtis,. kad tokia 
broliška pagalba pagerins lenkų 
santykius su lietuviais, gal net pri
sidės prie leidimo Seinuose pa
statyti paminklą vysk. Antanui 
Baranauskui, “Anykščių šilelio” 
autoriui.

IŠRINKO AGURKŲ KARALIŲ
Pasak “Lietuvos ryto” atstovo 

Artūro Navicko, kėdainiečiai 
mėgsta garsintis savo himnu: 
“Mūsų Kėdainiai - miestas agur
kų, o parke stovi mečetė turkų...” 
Tad rugpjūčio pradžioje buvo nu-_ 
tarta užmiršti mečetę turkų ir 
sustiprinti svorį agurkų Kėdai
niuose išrinktu jų karaliumi. Rin
kiminiame vajuje buvo vadovau
tasi pakeistu šūkiu - “Kėdainiai - 
agurkų kraštas, o Lietuva - krep
šinio šalis”. Rinkimuose buvo ge
riamos agurkų trauktinės, agurkai 
spardomi į futbolo vartus, mėto
mi kaip krepšinio kamuoliai. 
Agurkų karaliumi buvo išrinktas 
didelis jų bičiulis Henrikas Bra
zauskas, turintis net 32 arus šilt
namių su agurkais. Matyt dėl jų 
jis net ir viceburmistro Algimanto 
Dagio sveikinimą išklausė sėdė
damas agurkiniame soste. Nau
jojo agurkų karaliaus laukė sodo 
baldų rinkinys ir paruoštos švie- 
siasvaidės. V. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus j

(Esu “Union Gas” Ztfj 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Lietuvos kudirkaičiai iš Pilietiškumo ugdymo stovyklos pagerbia Birželio 23-osios sukilėlius jų amžino poilsio 
vietoje 1997 m. Kaune Nuotr. St. Sajausko

Pievomis brenda vasara
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Toliau pievomis brenda va
sara. A. Panemunės šile trum
pam įsikūrė jaunieji Lietuvos 
kudirkaičiai. Čia veikia vadina
moji Pilietiškumo ugdymo sto
vykla, kurioje su savo 20-čia va- 
dovų-mokytojų poilsiauja, išky
lauja ir patriotiškumo semiasi 
apie 150 pažangiausių mokslei
vių iš 24 Lietuvos mokyklų. Šios 
organizacijos vadovė mokytoja 
Angelė Siaurienė džiaugiasi: 
“Vaikai tokie mieli ir imlūs. 
Drausmingi. Iš geriausių šeimų. 
Kartu dainuojame, kartu mel
džiamės, kartu keliaujam pažin
dami savo kraštą. Su įvairių pro
fesijų žmonėmis bendraujame”.

Minint lietuvių tautos Bir
želio sukilimo prieš sovietinę

SOFIJA RAKŠTIENĖ (sėdi antra iš kairės) gimtadienio pagerbtu- 
vėse KLKM dr-jos Hamiltono skyriaus narių tarpe

Mergaitės dienos mokykloje
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

kaklaraiščiais, nuaustais jo žmo
nos, rankdarbių mokytojos 
Magdalenos. Jiedu augina du 
berniukus ir dukrelę, o jo tėviš
kė - okupuotoje Lietuvoje (Vil
niaus krašte). Jis ir mokyt. Rin
kevičius, sakoma, studijuoja “už 
akių” ir vis nuvažiuoja į Kauną 
egzaminams.

Šeštadienis, gegužės 18
Visus paleido trumpų Sek

minių atostogų, tai ir aš iškelia
vau su kitais į mano pusę - Per
lojos-Varėnos link. Pakelyje po 
vieną nubyrėjome. Laimei, ma
ne pavežėjo geras žmogus iš ki
to kaimo. Dar nuo Velykų ne
buvau buvusi namie, tai tikėjau
si būsiu pasiilgta, bet įvyko at- 
vikrščiai. Vos tik įžengiau, ma
ma pradėjo bartis, nes nebuvau 
šiltai apsirengusi. Vos ne vos iš
aiškinau, kad neturiu kuo šil
čiau apsivilkti, o su žieminiu ap-

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

a Nemokamas vaistų pristatymas
a Sveikatos priežiūros įrankiai 

Sukursiu gražy paminklą 

pagal jūsų pageidavimus

Dailininkas Kęstutis Keparutis
Tel. fax 905 540-1705

238 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario L8L 5K8

okupaciją 56-ąsias metines, jau
nieji kudirkaičiai su savo vado
vais rinkosi Kauno senose kapi
nėse (Ramybės parke) sukilėlių 
palaidojimo vietoje. Iškilmėse 
dalyvavo ir pasakė kalbą Kar
melitų šventovės klebonas kun. 
A. Keina, savivaldybės atstovas 
prof. St. Sajauskas ir kt. Kalbė
jusieji pabrėžė karžygių aukos 
prasmę ir reikšmę Tėvynės lais
vei. Minėjimui persikėlus į Re
zistencijos ir tremties muziejų, 
šių eilučių autorė visiems daly
viams padovanojo po savo kny
gą. “Tai investicija į ateitį, - pa
sakė profesorius, buvęs tremti
nys Stasys Sajauskas, - vaikams 
nieko negaila!” Iš tiesų. Nes 
vaikai - tautos ateitis. Ir mūsų 
didžioji viltis.

siaustu jau per šilta. Taip pat 
barėsi, kodėl aš kartą Merkinė
je, sveikindamasi su kaimo mer
ginomis, nepasisveikinau su jo
mis buvusia jaunesne sesute. 
Sakė: “Tu jai gėdą padarei”. O 
man rodos, kokia čia jai gėda - 
ji už mane jaunesnė, dar beveik 
vaikas. Man rodos, jei sveikin- 
siuosi su namiškiais, tai jie bus 
man kaip svetimi. Gal tai ir ne
gerai, bet niekas protingai ne
pamokė.

Taip tą dieną sugrįžusi ir 
praleidau barama. Man buvo la
bai liūdna, nes niekas su mani
mi pasiilgtuose namuose nekal
bėjo, išskyrus senelę ir sesutę. 
Tai tau ir Sekminės. Visuomet 
nenorėdavau važiuoti atgal į 
mokyklą, o dabar beveik džiau
giausi, kad greičiau išbėgsiu iš 
tų barnių.

Atvažiavome į Merkinę dar 
gana anksti. Persirengusi bend
rabutyje nuėjau į šventovę. Po 
pamaldų kiek pavaikštinėjau ir 
sugrįžusi sėdėjau namie. Vaka
rop atvažiavo paštininkas M. 
Pasiskolinus jo dviratį, nusive- 
džiau toliau ir Marytės brolis 
pamokė mane važiuoti. Galėjau 
jau šiek tiek pavažiuoti viena, 
bet dar labai mažai, o taip norė
jau. Pasivažinėjusi, dviratį grąži
nau, bet jo savininkas dar ilgo
kai pasėdėjo. Blogiausia, kai 
paskui mergaitės mane erzina, 
kad jis mane “augina”, o jis tuo 
patenkintas. Man gi visa tai 
koktu ir nemalonu, p p

Hamilton, Ont.
PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS vietoj gėlių, užjausdami gi
mines ir artimuosius, a.a. Stasio 
Rzevucko atminimui aukojo: $20 - 
J. Astas, E. Mažulaitienė; $10 - A. 
Gedminienė, L. Stukienė; a.a. Bro
niaus Aponiūno atminimui aukojo: 
$20 - L. P. Ciparai, E. K. Gudins- 
kai, D. M. Jonikai, G. K. Žu
kauskai; $10 - A. Mačiulaitienė; 
a.a. Alberto Repčio atminimui: $50
- L. Stukienė, I. Vadauskienė; $30
- A. Kšivickienė, A. P. Volungės; 
$25 - T. J. Povilauskai; $20 - M. S. 
Aleksai, E. K. Gudinskai, N. A. 
Gutauskai, B. Perkauskienė, M. A. 
Pusdešriai, Z, P. Sakalai, O. B. Ste
ponavičiai, A. S. Urbonavičiai, A. 
Valienė, F. Venskevičienė; $10 - 
V. G. Bučmiai (Cleveland, OH), A. 
Didžbalienė, E. A. Grajauskai, A. 
Mačiulaitienė, E. Ramanauskienė, 
V. Subatninkaitė; $5 - F. M. Gu
dinskai; a.a. Onos Bugailiškienės 
metinių proga $10 aukojo A. S. Ur
bonavičiai.
Siuntiniams $20 aukojo Z. Orvi- 
dienė. Už aukas nuoširdžiai dėkoja

- PLV komitetas

KLK DR-JOS HAMILTONO 
SKYRIAUS narių grupė paminėjo 
buvusios skyriaus pirmininkės So
fijos Rakštienės gimtadienį. Sulau
kusi garbingo amžiaus Sofija yra 
žvali, domisi ir remia skyriaus veik
lą. S. Rakštienė buvo pakviesta va
karienei, įteikta gėlių, pasakyta jai 
gražių žodžių, palinkėta “dar ilgai, 
ilgai gyventi prie židinio, savuos na
muos”. Lietuviškos radijo valandė
lės metu S. Rakštienės garbei at
likta giesmė “Nenuženk nuo ak
mens, o Marija” ir dar kartą palin
kėta geros sveikatos ir ilgų gyve
nimo metų. D.V.

PRISIMINDAMI a. a. AL
BERTĄ REPČĮ ir reikšdami užuo
jautą šeimai ir visiems artimiesiems, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$25 - S. Dalius; $20 - J. K. Šlekai
čiai, G. O. Melnykai, J. Stankus; $15
- J. R. Pleiniai.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas.

Ottawa, Ontario
GEDULO IR VILTIES DIENA

- birželio 14-oji buvo prisiminta š. 
m. birželio 22 d. dr. Ag. Šidlaus
kaitės “Venta” mokyklos salėje, 
kur prie gražiai paruošto altoriaus 
su lietuviškais ornamentais papuoš
tu kryžiumi, kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas atlaikė pamaldas, primindamas 
savo pamoksle lietuvių tautos kan
čias, meilę, pasiaukojimą ir ištver
mę tremties gyvenimo metais. Be 
aukos nėra meilės, o be meilės nėra 
ištvermės. Neužmirštami liks, anot 
kunigo, prof. Žvirono, sugrįžusio j 
Lietuvą po 10 metų išgyventų trem
tyje, žodžiai: “Pats nežinau kodėl, 
bet jaunystėje nemėgau tikinčiųjų. 
Dabar mano nuomonė pasikeitė. 
Lageris parodė, kad patys geriausi 
ir ištvermingiausi žmonės - tikin
tieji. Jie dalydavosi su kitais pasku
tiniu kąsniu, guosdavo nuliūdusius 
ir pasiligojusius”.

Šv. Mišių skaitinius atliko Rūta 
Danaitytė. Dalyvių tarpe buvo kele
tas ir nelietuvių. Po pamaldų visi 
šnekučiavosi ir vaišinosi suneštais 
skanėstais. Kor.

London, Ontario
“PRIE DIDELIO NORO NĖ

RA BLOGO ORO” - ši patarlė 
tinka dviem Šiluvos Marijos lietu
vių parapijos šaunuolėm studentėm 
Alicijai Naruševičiūtei ir Ievai Nau- 
jokaitytei, pasiryžusiom dalyvauti 
katalikų jaunimo kongrese Paryžiu
je. Užsibrėžtam tikslui siekti ėmėsi 
bet kokio darbo. Jau kelintas mė
nuo kas sekmadienį po Mišių vaiši
na parapijiečius kavute ir pyragai
čiais. Kaina nenustatyta, bet krep
šelis niekad nelieka tuščias. Klebo
nas kun. K. Kaknevičius, linkęs vi
siems padėti, ir matydamas tokį pa
siryžimą, surengė vajų kelionės iš
laidom padengti. Neapsivylė savo 
parapijiečių dosnumu.

Marytė ir Jonas Narusevičiai, 
be Alicijos, dar augina tris dukras, 
o Birutė ir Linas Naujokaičiai - du 
sūnus.

Šiluvos Marijos parapijiečiai 
linki Alicijai ir Ievai laimingos ke
lionės ir Dievo palaimos. Viktorija St

JA Valstybės
Lietuvos valstybės šventės 

proga Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas medaliais apdovanojo 
du didele lietuviška veikla pasi
žymėjusius JAV lietuvių kunigus. 
Liepos 1 d. kaliforniečiui prel. 
Jonui Kučingiui buvo paskirtas 
DLK Gedimino IV laipsnio or
dinas, o kun. Vincas Valkavičius- 
Wolkovich gavo DLK Gedimino 
V laipsnio ordiną. Prel. J. Kučin
gis savo vadovautą Los Angeles 
Šv. Kazimiero lietuvių parapiją 
pavertė ne tik jų religiniu, bet ir 
tautiniu veiklos centru. Kun. V. 
Valkavičius atliko didelių darbų 
JAV lietuviškųjų parapijų istori
jos tyrimuose.

Čikagos lietuvių televizijos 
programa, įsteigta ir vadovauja
ma Lietuvos kino studijos doku
mentikos skyriuje dirbusio Arvy
do Reneckio, balandžio pabaigoje 
pradėjo antruosius veiklos metus. 
Ji transliuojama kiekvieno šešta
dienio rytą nuo 7 iki 8 vai. XXIII- 
ju kanalu. Žurnalisto E. Šulaičio 
pranešimu “Drauge”, problemą 
vis dar sudaro nepakankamos lė
šos. Amerikiečiai verslininkai ne
susidomėjo lietuviška reklama, o 
lietuviams verslininkams ji nerei
kalinga. Mat jie lietuviams žinomi 
ir be reklamos. Vilties antrie
siems metams dabar teikia Lietu
vos vyriausybės pažadas padengti 
TV stočiai mokamus beveik 500 
dolerių už valandinės transliacijos 
paslaugas.

Karaliaučiaus kraštas
Kaliningrado sritimi tapu

siame Karaliaučiaus krašte vieti
niai lietuviai vis dar turi ne
sklandumų su rusiškojo Kalinin
grado valdžia. Jų randame ir 
“Lietuvos aido” atstovo Vituolio 
Joneliūno ilgokame pranešime 
“Trečioji Karaliaučiaus krašto lie
tuvių šventė Ragainėje”, ir trum- 
pesniuose ten apsilankiusio Lie
tuvos seimo pirm. Vytauto Lands
bergio prasitarimuose. Iš jo suži
nome, kad laiškai iš Lietuvos į 
Karaliaučių ir iš jo vis dar ke
liauja per Maskvą. Karaliaučiaus 
krašto lietuviai negali užsiprenu
meruoti laikraščių iš Lietuvos. 
Mat jų kelionė Karaliaučiaus 
kraštan per Maskvą paštui gero
kai suvėlintų jų atsiuntimą ir pa
brangintų prenumeratą. Teisinga 
yra V. Landsbergio pastaba, kad 
kažkas sąmoningai apsunkina 
bendravimą. Gal būtų geriau šiuo 
klausimu pačioms Lietuvos minis
terijoms kreiptis į atitinkamas 
Rusijos ministerijas Maskvoje.

Klaipėdos prekybos, pramo
nės ir amatų rūmai surengė 25 šio 
Lietuvos uosto firmų atstovų išvy
ką Karaliaučiun. Pageidavimą su
sitikti su Lietuvos klaipėdiečiais 
verslininkais pareiškė 47 versli
ninkai Karaliaučiuje. Klaipėdos 
rūmų direktoriaus pavaduotojos 
Žiedūnės Bielinienės pranešimu, 
Klaipėdos savivaldybė jau yra pa
sirašiusi prekybinio bendradarbia
vimo sutartis su trylikos miestų 
verslininkais. Keturioliktoji sutar 
tis bus pasirašyta su Liepojos 
verslininkais.

Lietuvos seimui atrodo, kad 
Maskvoje bus apsigalvota ir leista 
pastatyti paminklą prūsų sukilėlių

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinpĄT A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.50%
180 dienų indėlius....................2.75%
1 m. term, indėlius...................3.25%
2 m. term, indėlius...................4.00%
3 m. term, indėlius...................4.25%
4 m. term, indėlius...................4.75%
5 m. term, indėlius...................5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind...................................... 3.25%
2 m. ind...................................... 4.00%
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

vadui Herkui Mantui. Tik dabar 
spėjama, kad to paminklo kon
kursą paskelbs Maskva ar tik jai 
atstovaujantis Kaliningradas. Mo
kytojus lietuviškoms mokykloms 
ateityje planuojama paruošti Ka
raliaučiaus universitete. Tačiau 
keistai kažkur yra įstrigęs Vydūno 
įamžinimas. Kažkas trukdo Tilžė
je įrengti Vydūno muziejų. Kali
ningrado srities vadovai teisinasi, 
kad jis čia niekam nežinomas, o iš 
Vilniaus negaunama informacijų. 
Iš tikrųjų apie Vydūną jau yra iš
leista knyga rusų kalba, bet ji 
kažkodėl nepardavinėjama. Priva
čiai į Karaliaučiaus krašto knygy
nus atvežtos kopijos skaitytojų 
nepasiekia.

Ragainėje liūdnai atrodo Šv. 
Antano parapija, įsikūrusi švento
vėj, kurioj teko dirbti Martynui 
Mažvydui. Tai yra tik labai ap
leistas gyvenamasis namas, kuria
me kadaise būta tvarto. Dabar 
viena to skurdaus pastato dalis te
ko improvizuotai katalikų švento
vei, kita - ortodoksų cerkvei, o 
antrajame ir trečiajame aukšte 
gyvena netvarkingi žmonės. Ka
talikų reikalus tvarko klebonas 
kun. Anupras Gaurinskas. Kaž
kur netoli turėtų būti ir toje vie
toje gyvenęs M. Mažvydas, palai
dotas prie buvusios dabar jau ka
ro sunaikintos šventovės.
Australija

Netikėtas gaisras liepos 23 d. 
visiškai sunaikino Džylongo lietu
vių namus, kuriuos jie buvo pasi
statę beveik prieš pusšimtį metų. 
Suvažiavę ugniagesiai neįstengė 
išgelbėti nei pastato, nei jame tu
rėto turto. Liko tik tuščios mū
rinės sienos. Drauda padengė 
140.000 dolerių, nors pastato ver
tė siekė apie pusę milijono. At
rodo, šiai mažai, bet veikliai lietu
vių kolonijai reikės ir kitų didžių
jų kolonijų paramos. Be savo kla
sių liko net ir Džylongo lietuvių 
savaitgalio mokyklėlė, vadovauja
ma Jūratės Vitkūnaitės-Reilly. 
Liūdniausia, kad buvo įsipareigo
ta Džylonge 1998 m. pabaigoje su
rengti Australijos lietuvių dienas.

Chemikas Kęstutis Jonas Ly- 
nikas, Lietuvos garbės konsulas 
Australijos Viktorijoj ir Tasmani- 
joje, po sunkios ligos mirė Mel
burne rugpjūčio 5 d. Jis buvo ilga
metis ALB Melburno apylinkės 
valdybos pirmininkas, Lietuvai 
daug padėjęs jos pinigų ir ver
tybinių popierių išleidime. Velio
nis priklausė Melburno dainos 
sambūriui, Pasaulio lietuvių inži
nierių ir architektų draugijos 
Melburno skyriui. 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, Stayncrio 
ir Collingwoodo apy- 
linkėse kreipkitės į

Angelę 
Šalvaitytę, B A.,

pirkimo Ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428

PASKOLAS
Asmenines nuo............6.25%
nekiln. turto 1 m...........5.60%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydĮ 
iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu



Sibiriniai atsiminimai -100,000 egzempliorių
Leidinio “Reikėjo mūsų kančių” autorius KAZIMIERAS SKEBĖRA atsako j 
“Tėviškės žiburių” klausimus, būdamas 103 metų amžiaus ir gyvenantis Vilniuje
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m KULTMĖJE VEIKLOJE
- Parašėte savo sibirinius at

siminimus “Reikėjo mūsų kan
čių”, plačiai skaitytus lietuvių vi
suomenės Lietuvoje ir išeivijoje. 
Kada juos rašėte?

- Savo atsiminimus apie 
mūsų tautos golgotą, jau būda
mas katorgoje (1944-1954), ti
kėjausi parašyti savo krauju. 
Bet tik 1967 m., jau būdamas 
sąlyginėje laisvėje, arti Bagasla
viškio (Kamčatkoje) parašiau tą 
atsiminimų įvadą, kuris nuo tų 
laikų taip ir paliko mano sielos 
gėla, nepakitęs, o visa kita išėju
sioje mano knygoje tik menku
čiai trupinėliai tų mano atsimi
nimų. Juk aš sovietmečiu nega
lėjau rašyti autentiškų mūsų 
tautos budelių faktų. Bet atėjo 
ir mūsų tautai atodrėkis, o pas
kiau ir atgimimas.

- O kaip pavyko juos išleisti 
atskira knyga?

- 1989 m. atvyko pas mane 
“Minties” leidyklos redaktorius 
Stasys Nekrašius su bendradar
biais ir išprašė iš manęs tuos 
trupinėlius. Tie trupinėliai, pe
rėję per visokių literatūlogų is
torikų ir kitų rašto žmonių 
žirkles, tapo mano atsiminimų 
knyga. Iš mano atsiminimų joje 
liko ne tik šešėliai, bet ir atšešė
liai. “Minties” leidykla 1990 m. 
šitos knygos išleido 50,000 eg
zempliorių, po 4 rb. 20 kp. už 
egzempliorių. Kadangi knyga 
po savaitės buvo išpirkta, lei
dykla išleido dar 20,000 egz., o 
po savaitės knyga liko bibliogra
fine retenybe. “Mintis” išleido 
dar 30,000 egzempliorių. Taip 
mano knyga, kuri vadinasi “Rei
kėjo mūsų kančių”, išvydo svie
tą 100,000 egempliorių tiražu. 
Toks egzempliorių skaičius bu
vo išleistas tik žinomo Valenti
no Gustainio ir Kazimiero Ske-

Atsiųsta paminėti
Julius Aukštaitis, LIETUVOS 

NACIONALINIAI PARKAI. Lei
dykla “Margi raštai” (Laisvės pr. 
60, 2056 Vilnius), Tiražas 3000 egz. 
Vilnius, 1996 m., 164 psk

J. P. Kedys, SIONIZMO 
TIKSLAI. Nei leidėjas, nei leidinio 
data nepažymėti. Autorius savo 
laiške rašo: ši 22 psl. knygelė buvo 
parašyta prieš 10 metų anglų kalba 
ir išleista Australijoje kaip priedas 
prie jo redaguoto laikraščio “News 
Digest International”. Parduota 
7000 egz. Iškilus pastaraisiais me
tais sionizmo klausimui Lietuvoje, 
autorius tą knygelę išvertė į lietuvių

Akmeninis veidas
Kai pagalvoji - liūdna daros, 
Kai pagalvoji - net baugu: 
Gyvų jau žemėje neliko 
Nei mano priešų, nei draugų...

Keliauju vienas į rytojų 
Su veidu jau akmeniniu... 

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

bėros atsiminimų.
Dabar, jei norėtumėt Lietu

voje surasti “Reikėjo mūsų kan
čių” egzempliorių, reikėtų ieš
koti pas antikvarus ir mokėti už 
ją po 30-40 Lt. nors ji kainavo 
tik 4 rublius 20 kp. Reiškia lei
dykla uždirbo daugiau kaip 
400,000 rublių. Džiaugėsi ne tik 
“Minties” leidykla, bet ir Kazi
mieras, nes leidykla leido labai 
daug gerų knygų, o va Skebėros 
knyga apmokėjo tuos nuostolius.

- Ar gavote kokį honorarą iš 
leidyklos?

- Aš gavau nedidelį hono
rarą ir prie jo pridėjau dar už- 
poliarinėje katorgoje uždirbtas 
kapeikas - iš viso 30,000 rublių 
ir padovanojau juos tuomet at
gimstančiam Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetui. Atrodo, 
kad viskas būtų lyg ir tvarkoj, 
nes universitetas mane pavadi
no “mecenatu”. Anuomet ne tik 
Lietuvos valdžia, bet ir Vilniaus 
universitto vadovybė darė žy
gius, kad Kauno universitetas 
nebūtų atstatytas. Tam atstaty
mui buvo labai daug dorų, kil
nių ir ugningų žmonių, bet jie 
neturėjo kapeikos net universi
teto vardu laiško parašyti. Ir čia 
Kazimieras staiga lyg Rotšildas 
su 30,000 rublių! Taip, pinigai 
yra didelė galybė. Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetas per 
porą metų tapo gyva Lietuvos 
mokslo įstaiga su profesūra, 
studentija ir auditorijom. Atro
do, kad viskas lyg ir tvarkoj, tik 
reikia užmegzti mazgus. Uni
versiteto senato nutarimu, iš 
mano aukos palūkanų (prie ma
no aukos dar pridėjo prof. 
Yčas ir kt. keliasdešimt tūkstan
čių dolerių) dabar jau 5 metai 
Vytauto Didžiojo universiteto 
trys filologai gauna Kazimiero

kalbą ir ją išleido. Ji gaunama šiuo 
adresu: J. P. Kedys, P. O. Box 535 
Parramatta 2150, Australia. Kaina 
- 2 JAV dol.

Balys Raugas, TĖVYNĖS LA
BUI, gyvenimo apysaka, 1997 m., 
504 psl. ir viršeliai. Išleido Lietuvių 
karių sąjunga “Ramovė”, JAV. 
Viršelis ir kitos iliustracijos dail. 
Banguolės M. Raugaitės. Spausdi
no Good Impression Printing Inc. 
Riverside, N.J. U.S.A. Norintys šią 
knygą įsigyti gali kreiptis autoriaus 
adresu: B. Raugas, 415 Main St., 
Delran, N.J. 08075. Kaina - $24.50 
(JAV).

Beširdis laikas jį išraižė 
Rėžiais gyvenimo dienų...

Rytais įkaitus saulė teka, 
Bet iš tiesų sakau aš tau, 
Kad nei tos saulės, nei rytojų 
Šioj žemėj jau nebematau... 

Skebėros vardo stipendiją. Ir 
galiu pagal šių dienų nuotaikas 
pasidžiaugti, kad nė vienas iš tų 
studentų, kurie gauna mano 
vardo stipendiją, nepasakė nė 
mažučio ačiū.

- Visuomenė anuomet Jūsų 
atsiminimais labai domėjosi. 
Kaip juos vertino spaudos žmo
nės?

- Knygą skaitytojai išpirko 
tuoj pat. Bet tikslią recenziją 
parašė tik rašytojas Rapolas 
Šaltenis, dabartinio “Utenio” 
redaktorius. O mūsų kultūrtre
geriai, net rašytojų sąjungos va
dovybė, kažkodėl buvo nusitei
kę prieš mano knygą, nors aš 
šioje knygoje minėjau tik Da
riaus ir Girėno paveikslą Kau
ne, o visos kitos žinios ir sutikti 
žmonės tik iš užpoliarės.

Knyga kažkodėl labai do
mėjosi visuomenė, ją tuoj pat iš
pirko ir, pasakysiu net mano pa
ties nuostabai, esu pasirašęs 762 
žmonėms autografus. Tai jau 
rekordas.

"Per kančias neprarandant vilties"
Jaudinantys Sibiro tremtinio išgyvenimai

ALĖ RŪTA, Los Angeles
Kai kam, brangioji, tu esi maža. 
Jie tave delnu sakosi pridengsią, 
Bet man tu didelė, graži, šventa - 
Ir spindi visad saulės aukse.

M. BABONAS
Knygos išvaizda kukli, bet 

skoninga. Nedidelio formato 
puslapiuose (200) išsakyta trem
tinio į Sibirą kelionė ir ten išgy
ventų kančių istorija - nuo 9 m. 
amžiaus berniuko iki subrendu
sio vyro, kurio šeimos iš keturių 
jauniausias sūnus jau atlikęs ka
rinę tarnybą.

Ši knyga viena prasme isto
rinė, nes parodyta lietuvių tau
tos ir atskiro žmogaus kelias 
žiaurios komunistų okupacijos 
metu, bet skaitytojas nevargina
mas datomis ir daugybe vardų. 
Tai Mindaugo Babono, gimusio 
1932 m. Burneikių vienk., Ra
seinių rajone, tremties kančių 
odisėja.

Mindaugo motina buvo 
poeto Maironio sesers-duktė; su 
jos gausia šeima buvo ištremta 
ir pas ją tuo metu gyvenusi vy
riausia Maironio sesuo Pranciš
ka Mačiulytė (kurč-nebylė), ku
ri su Elenos Babonienės uošviu, 
svainiu ir mažiausia dukryte at
gulė į šaltą Komijos kapų žemę. 
Elenos vyras, o Mindaugo tėvas 
Liudvikas Babonas žuvo anglių

Leidinys apie gydytojus
Apie Kanados lietuvius gy

dytojus sukaupta daug duome
nų - asmeninių, profesinių ir 
visuomeninių neseniai Čikagoje 
išleistoje dr. Mildos Budrienės 
knygoje “Lietuviai gydytojai še
šiuose kontinentuose”. Siame 
283 puslapių veikale atsispindi 
ir kanadiečių lietuvių gydytojų 
draugijų veikla. Pateikiama 
trumpa lietuvių įsikūrimo isto
rija bei duomenys apie krašto 
geografiją ir Kanados sveikatos 
apsaugos sistemą. Smulkiai ap
rašomi medicinos studijų ir 
praktikos reikalavimai.

Biografijų skyriuje yra gana 
išsamiai aprašyti 80 Kanados 
lietuvių medicinos ar dantų gy
dytojų gyvenimai bei karjeros. 
Įdėti 11-kos jų atvaizdai bei Ka
nados lietuvių medikų draugijos 
valdybos nuotrauka. Atskiruose 
sąrašuose įvardinti lietuvių vi
suomeninėje veikloje labiausiai 
pasižymėję ir gydytojai-akade- 
mikai.

Ruošiant platų knygos sky
rių apie Kanadą dr. Budrienei 
savo raštais ir tyrinėjimais tal
kino jos dukra Grace Budrys 
(Gražina Budrytė), Ph.D., Da
nutė Deksnienė, Skirmantė 
Miglinienė, Odeta Lapkus-Lap- 
kuvienė, MD, ir Juozas Sungai- 
la, MD.

Knyga apima visą pasaulj, 
išskyrus Lietuvą. Tačiau joje 
skaitytojas neras duomenų apie 
paskirus JAV lietuvius gydyto
jus, nes apie juos dr. Budrienė 
yra parašiusi atskirą knygą 
“Amerikos lietuviai gydytojai”.

ALICIJOS ZIMNICKAITĖS batika “Gėlės”. Jos kūrinių paroda įvyks 
rugsėjo 7, sekmadienį, Toronto Prisikėlimo parapijos parodų salėje

kasyklose ir palaidotas Vorku
toje, bet sūnus jo palaikus vė
liau perkėlė į Lietuvą, į Karmė
lavos kapines.

Neįmanoma knygos turinio 
atpasakoti - visos eilės didžiųjų 
tremtinio vargų, tėvynės ilgesio, 
nežmoniškų gyvenimo sąlygų... 
Atsiminimai labai asmeniški, 
siejami daugiau su šeima ir la
gerio aplinka; santūriai pamini
mi kai kurie brangūs sunkios 
dalios bendrakeleiviai, kaip pvz. 
tremtinys Antanas Kniūkšta, 
“Sakalo” bendrovės knygų lei
dėjas, kuriam pradžioje lengvi
no dienas Babonų šeima, o pas
kui jis Lietuvoj juos gelbėjo.

Gerai, kad autorius Min
daugas Babonas knygos pra
džioje pateikė skirsnį “Istorijos 
ratas sukosi nesustodamas”, kur 
apžvelgia Adolfo Hitlerio-Stali- 
no sandėrį, visas okupacijas (ru
sų, vokiečių, rusų), Lietuvos 
ūkio, žmonių gerovės ir, svar
biausia, moralės naikinimą. To
kiu būdu ši knyga tapo visuoti
nesnė. Ji būtų įdomi bei su
prantama net išvertus į kitas 
kalbas.

Prozinis knygos turinys pa
įvairinamas keliais autoriaus ei
lėraščiais. Ir pati M. Babono 
proza turi lyrinį atspalvį. Au
torius, matyt, iš prigimties lin
kęs į lyriką (yra spausdinęs ei-

Abi šias knygas ir dar keletą 
kitų energingosios dr. Mildos 
Budrienės medicinos istorijos 
veikalų išleido Lituanistikos ty
rimo ir studijų centras Čikago
je, vadovaujamas prof. dr. Jono 
Račkausko, (arza) 

Vasario 16 gimnazijos abejos tautinių šokių grupės atliko programų 
organizacųos “Kirche in Not” kongrese Koenigsteine. Žemiau: vyskupas P. 
Baltakis su Vasario 16 gimnazijos mokiniais, priėmusiais Sutvirtinimo
sakramentą, jų globėjais ir kapelionu kun. Kelmeliu Nuotr. M. Šmitienės

lėraščių periodikoj) ir turi rašy
tojo gabumų. Deja, tremčiai 
žiauriai suniokojus jo vaikystę ir 
jaunystę, neteko jam tų dalykų 
mokytis, o tik dirbti dėl duone
lės kąsnio, kaip nors išsilaikyti 
(vien anglių kasyklose jis dirbo 
27 metus).

Kas knygą skaitant labiau
siai jaudina ir žavi? - Aiškus au
toriaus nuoširdumas, teisingu
mas bei tiesumas ir atjauta ki
tam žmogui.

Babonų visos šeimos pa
grindiniai bruožai: stiprus reli
gingumas, žmoniškumas ir di
delė tėvynės Lietuvos meilė. 
Babonai - ir tvirtavaliai, ir drą
sūs prieš netiesą kovotojai. 
Toks buvo Mindaugo senelis 
Martynas, toks dėdė Marcelijus, 
toks tėvas Liudvikas ir... toks 
pat Mindaugas bei jo sūnus 
Mindaugas. Atrodo, kad gėris, 
Dievo meilė, dvasios tvirtybė 
Babonų šeimoj su geru auklė
jimu ėjo iš kartos j kartą. Tai 
buvo iš dalies būdinga ir kitų 
nepriklausomos Lietuvos ūki
ninkų šeimose.

Kaip gera istoriniu straips
niu knygos pradžia, .taip api
bendrinančiai teisinga ir jos pa- 
baiga - autoriaus užsklanda 
apie tremtinius:

“Kankinti, suluošinti, nai
kinti, bet nepalaužti dvasia. (...) 
Tik nedaugelis liko gyvi ir su
grįžo į Lietuvą. Meilė Tėvynei 
ir tikėjimas padėjo mums viską 
ištverti.”

Dr. Rožė Šomkaitė atliko
gerą, prasmingą, darbą, finan
suodama šios knygos išleidimą.

Mindaugas Babonas, PĖR 
KANČIAS NEPRARANDANT 
VILTIES. Atsiminimai. UAB 
“Valstiečių laikraštis”. Vilnius, 
1997, 208 psl. Tiražas - 2000. 
Redagavo Marija Šaknienė.

Šiaulių “Aušros” muziejus 
džiaugiasi iš Anglijoje gyvenančio 
lietuvio Kazio' Jankaus gautomis 
dovanomis. Jis laikomas kraštie
čiu, nes yra gimęs Kuršėnų vals
čiuje, dabartiniame Šiaulių rajo
ne. “Aušros” muziejui K. Jankus 
dovanojo vieną bronzinį ir keturis 
sidabrinius medalius. Jais prime
nami žymieji lietuviai bei įvykiai 
ir jų datos. Vilniaus universiteto 
ir Lietuvos karaliaus Mindaugo 
medalius buvo sukūręs dabar jau 
miręs išeivijos skulptorius Vy
tautas Kašuba. K. Jankus “Auš
ros” muziejui atsiuntė ir nepri
klausomos Lietuvos varinių centų 
bei sidabrinių litų pilną rinkinį.

Guduos lietuvius dabar jun
gia 1987 m. Vilniaus mokytojų 
namuose įvykęs iniciatorių suva
žiavimas, Vilniuje įsteigęs Gervė
čių klubą. Tai buvo drąsus žings
nis, vienijantis lietuviškąsias Ger
vėčių, Pelesos, Apso, Malkavos 
salas Gudijos mariose. “Lietuvos 
aido” atstovas Vytautas Voveris 
prisimena, kad buvo ir abejojan
čių, kalbėjusių apie galimą susiti
kimą su baltosiomis meškomis. 
Gervėčių klubo įsteigimą Vilniuje 
drąsiai gynė žymusis geografas 
prof. dr. Česlovas Kudaba, Gudi
jos lietuvius skatinęs neatsisakyti 
lietuviškos veiklos. Šią vasarą 
Gervėčių klubas Vilniuje su savo 
pirm. Alfonsu Auguliu sulaukė 
pirmojo veiklos dešimtmečio. Ap
tarti atliktų darbų jo nariai buvo 
susirinkę Vilniuje, Gervėčių lietu
vių moterų audiniais išpuoštoje 
“Vaidilos” teatro salėje. Trūko 
tik žemiškąją kelionę atgimstan
čioje Lietuvoje bei jos kaimynų 
lietuviškose salose užbaigusio pa
trioto geografo prof. dr. Česlovo 
Kudabos. 1987 m. jo iniciatyva 
įsteigto Gervėčių klubo nariai po
kalbiams Vilniuje dabar kasmet 
susirenka porą kartų. Sukaktuvi
niame dešimtmečio pokalbyje bu
vo pasidžiaugta lietuviškomis mo
kyklomis Gervėčių krašte, Peleso
je, sekmadieninėmis mokyklėlė
mis Gardine, Apse, statomais 
Gervėčių ir Pelesos kultūriniais 
centrais.

Susitikime Vilniuje nebuvo 
užmiršti ir liūdnesni Gudijos lie
tuvių reikalai. Apie juos “Lietu
vos aido” atstovas Vytautas Vo
veris rašo: “Kalbininkas dr. Vy
tautas Vitkauskas sakė, jog išny
ko lietuvybė Zieteloje, baigia už
gesti Lazūnai, prasta padėtis Ap- 
so-Brėslaujos krašte. Jeigu žūsta 
priešpilis, tai ir piliai nekas. ‘Ber
žyno’ klubo pirm. Valentina Juš- 
kauskienė kalbėjo apie Rytų Gu
dijos lietuvius. Malkavos kaime 
kitados buvo 100 kiemų, dabar 
belikę 25, tačiau lietuviškas žodis 
gyvas. Šį kraštą palietė Černoby
lio avarija, žmonės gyvena blogai. 
Beržyniečiai Malkavoje nupirko 
trobą, įkūrė lietuvišką seklyčią, 
koplytėlę. Malkaviečius lanko 
kun. Vladas Petraitis, kuris kle
bonauja Mioruose, už 450 kilo
metrų...” Lietuvos seimo narys 
Juozas Dringelis priminė: “1993 
m. buvo likviduota Regioninių 
problemų komisija, bet proble
mos liko, nėra sprendžiamos, to
dėl komisiją reikia atkurti. Re
gioninių problemų ir tautinių ma
žumų departamente yra darbuo
tojų, nesuvokiančių, jog svarbiau
sias jų darbas - lietuvybės puo
selėjimas ir ugdymas. Paramą et
ninėms žemėms galėtų teikti at
skiri rajonai ar miestai. Sakysim 
Pelesos, Balatnos lietuvius galėtų 
remti Varėnos rajonas, Gervėčius 
- Vilniaus miestas. Visos valsty
bės remia savo tautiečius užsie
nyje, o padėti lietuviams, nuo ži
los senovės gyvenantiems etninė
se Lietuvos žemėse, yra mūsų 
valstybės pareiga...”

Čikagietis fotomenininkas Al
gimantas Kezys su savo parodo
mis dabar yra dažnas svečias Lie
tuvoje. Iš ten parsivežtas parodas, 
papildytas nauja medžiaga, pava
sariais jis pakartoja Čikagos ir 
Lemonto lietuviams, o tada vėl 
pradeda savo naująjį vasaros bei 
rudens parodų sezoną Lietuvoje. 
Žurnalisto E. Šulaičio pranešimu, 
šiemetinė jo moteriškų nuotraukų 
paroda, truksianti iki liepos 12 d., 
vilniečiams bei jų svečiams buvo 
atidaryta “Vartų” galerijoje birže
lio 24 d. Šioje eseistinių nuo
traukų parodoje fotomenininkas 
A. Kezys bando atskleisti vidinio 
moters grožio įspūdį. Pasak E. 
Šulaičio, tą tikrąjį moters grožį A. 
Kezys mato paslėptą jos akyse. 
Kosmetika ir puiki apranga daž
nai slepia visai ką kitą. Jos as
menybė ir tikroji būtis yra akyse.

Moksleivių stovyklą Raudo
nės pilyje, statytoje XVI šimtme
čio pabaigoje, šią vasarą surengė 
Jurbarko rajono Kauno zonos 
maironiečiai. Pilyje gyveno kelios 
dešimtys stovyklaujančių mairo- 
niečių, suvažiavusių iš Kauno, 
Raseinių, Panevėžio, Marijampo
lės bei kitų vietovių. Jie rinko ži
nias apie buvusius Raudonės pi
lies gyventojus, užrašinėjo išgirs
tas dainas, legendas, kadaise tu
rėtus žaidimus.

Trečiasis tarptautinis Balio 
Dvariono jaunųjų smuikininkų ir 
pianistų konkursas birželio vidu
ryje įvyko Lietuvos filharmonijoje 
Vilniuje. Vertintojų komisija jau
nųjų smuikininkų konkurso lau
reatais pripažino septynis stip
riausius varžovus - Nemanją Ra- 
dulovičių, Poliną Borisovą. Ro
mansą Blošenko, Kristiną Moro
zovą, Dianą Galvydytę, Natią 
Mdinaradzę, Žannat Šoinbekovą 
ir šešis jaunuosius pianistus - 
Anną Goriačevą, Nataliją Saa
kian, Tamarą Bėrąją, Nataliją 
Kazarian, Eveliną Puzaitę ir Rei
nį Zarinį. Kiti penki smuikininkai 
ir vienuolika pianistų gavo diplo
mantų vardus. Laureatų koncerte 
pasižymėjo lietuvaitė pianistė 
Evelina Puzaitė, smuikininkai 
gruzinė Natia Mdinaradzė ir ju
goslavas Nemanjas Radulovičius. 
Smuikininkų vertinimo komisijai 
vadovavo Balio Dvariono sūnus 
prof. Jurgis Dvarionas, dviem pia
nistų komisijom - dukra prof. 
Aldona Dvarionaitė ir vaikaitis 
Justas Dvarionas. Konkurse daly
vavo 94 jaunieji varžovai iš dvy
likos valstybių.

Pagrindinis pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų sukakties 
minėjimas Karaliaučiaus krašte 
įvyko liepos viduryje. Jis pradėtas 
ekumeninėmis pamaldomis Ra
gainės šventovėje, vietinių lietu
vių ir svečių iš Lietuvos susitiki
mu šventoriuje. Tarp dalyvių bu
vo išeivijos katalikų vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, Karaliaučiaus 
krašte apaštalaujantys katalikų 
klebonas kun. Anupras Gaurons- 
kas ir vikaras kun. Andrius Ei
dintas, liuteronų kun. Liudvikas 
Fetingis ir kun. Darius Petkūnas, 
diakonas Jonas Liorancas, orto
doksų popas Piotras Astachovas, 
katalikų kunigai iš Telšių, Pagė
gių, daug svečių iš Kauno ir Vil
niaus. “Lietuvos aido” atstovas 
Vytautas Kaltenis praneša skaity
tojams, kad mokslinė konferen
cija buvo surengta Karaliaučiaus 
Šv. Šeimos šventovėje, pastatytoje 
prieš ketverius metus ant Prėg- 
liaus kranto. Prof. D. Kaunas sa
vo pranešimu “Martynas Mažvy
das ir pirmoji lietuviškoji knyga” 
aptarė “Katekizmo” vietą tarp 
Europos knygų, supažindino su 
M. Mažvydo bendramoksliais Ka
raliaučiaus universitete. Tarp jų 
buvo ir suomis Paulius Justus, vė
liau tapęs vyskupu ir parašęs kny
gų. Dr. J. Trilupaitienė praneši
me “Martyno Mažvydo laikų mu
zika” konferencijos dalyvius supa
žindino su Lietuvos liuteronų dar 
ir dabar gyva tautine giesmių tra
dicija, M. Mažvydui gerai žino
mais XIV-XV š. lotyniškaisiais 
choralais. Klaipėdos universiteto 
docentas A. Žalys, kalbėdamas 
apie Mažosios Lietuvos literatū
ros tradiciją ir rašytoją I. Simo
naitytę, nutarė, kad M. Mažvydas 
ir J. Bretkūnas, K. Donelaitis ir 
L. Rėza, Vydūnas ir L Simonaity
tė yra pamatinių mūsų tautos kul
tūros daigų ryškiausieji kūrėjai.

Gerdos Gudjurgienės prane
šimu “Lietuvos aide”, 1997 m. 
pradžioj Klaipėdoje buvo įsteigtas 
privatus labdaros ir paramos fon
das “Motiejaus Valančiaus kultū
ros centras”. Jį įsteigė M. Valan
čiaus giminės palikuonys tėvas su 
sūnumi - Tarptautinės jūrų per
kėlos direktorius Vytautas Vai
čekauskas ir Lietuvos bei Vokieti
jos bendros keltų agentūros 
“Krantas” generalinis direktorius 
Valdemaras Vaičekauskas. M. 
Valančiaus 200 gimimo metinės 
2001 metais bus minimos su jo 
gyvenimu bei veikla susijusiose 
vietovėse. Jose taipgi bus rengia
mos gamtovaizdžius tapančių dai
lininkų poilsio ir darbo stovyklos, 
telkiančios dailės kūrinius jo gy
venimo parodai. Klaipėdos uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultete gegužės 27 d. buvo ati
daryta Motiejaus Valančiaus au
ditorija ir įsteigta jo vardo sti
pendija studentams, labiausiai pa
sižymėjusiems moksle, visuome
niniuose darbuose, žemaičių vys
kupo veiklos puoselėjime. V. Kst.
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PRISIKĖLIMO
P AR APMOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College SI., Toronto, Ontario Mėli IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................. 2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term. Indėlius................3.50%
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.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................5.10%
2 metų...................... 5.90%
3 metų......................6.40%
4 metų......................6.75%
5 metų......................6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.95%

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

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

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

ELECTRICAL
DVL ENGINEERING

Licence
E-2392

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

Taisau visų rūšių
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS

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

LEDA^ HEFKIGEEATIOIV 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

ROYAL 
■■■■■■iMHHBmiiiimiiiiiiiiiiiiii

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

DRALTDA
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187

CHOLKAN insurance BROKERS LIMITED
• 3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE, ONTARIO M9B1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Kreiptis /

TEODORĄ STANULJ
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

Grupė Braziluos lietuvių, dalyvavusių išvykoje į garsiąją to krašto 
Maruos šventovę Aparecida do Norte, kur iš seniau yra pastatytas 
lietuviškas kryžius. Pavardės atsiųstoje nuotraukoje nenurodytos

[Sporto žinios
Bronzos medalis
Pasaulio šiuolaikinės penkia

kovės čempionatas įvyko Sofijoje, 
Bulgarijoje. Bronzos medalį laimė
jo 23 metų amžiaus Lietuvos polici
jos akademijos studentas Andrius 
Zadneprovskis. Kitas lietuvis, Edvi
nas Krungolovas užėmė šeštąją vietą.

Australijoje nepasisekė
Pasaulio jaunių (iki 22 m.) 

krepšinio čempionatas įvyko Mel
burne, Australijoje rugpjūčio pra
džioje. Lietuvos rinktinė tikėjosi 
užimti gal ketvirtą vietą, bet turėjo 
tenkintis aštuntąja vieta. Pirmą vie
tą laimėjo šeimininkai - Australija, 
antrą vietą - Puerto Rjkas ir trečią 
- Jugoslavija. Lietuvos rinktinėje 
žaidė: M. Žukauskas, K. Marčiulio
nis, K. Šeštokas, D. Slanina, R. 
Kaukėnas, N. Karlikanovas, T. Ma
siulis, A. Jurkūnas, E. Jocys, M. Ja
nulis, G. Aidietis ir R. Petraitis. 
Vyriausias treneris buvo Henrikas 
Giedraitis, jo pavaduotojas Šarūnas 
Sakalauskas.

Lietuvos rinktinė praeitais me
tais buvo laimėjusi Europos čem
pionatą, bet iš tos rinktinės šiais 
metais dėl amžiaus ar mokslo neda
lyvavo pagrindiniai krepšininkai - 
V. Praškevičius, M. Timinskas, D. 
Adomaitis ir Š. Jasikevičius. Per
turnyrą įvyko nesusipratimų tarp 
trenerių, vyriausio trenerio ir vieno 
žaidėjo. Rinktinės žaidėjai teigė, 
kad tie vieši nesutarimai kenkė 
jiems šiose varžybose. V.S.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTT
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
2.75% už 1 m. term, indėlius 
3.50% 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.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...;....7.00% 
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................5.25%
2 metų....................5.90%
3 metų....................6.40%
4 metų....................6.75%
5 metų....................6.95%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard} ^PLUS

• “Romuvos” 35-mečio sukak
tuvinė stovykla įvyko rugpjūčio 3- 
17 d.d. Pirmą savaitę oras, išskyrus 
porą šaltokų naktų, buvo labai ge
ras. Stovyklautojus gerai ir sočiai 
maitino prityrusios šeimininkės. 
Programa buvo gerai paruošta su 
iškylom arčiau ar į Algonquin parką.

Rugpjūčio 9 popietę iš JAV at
vyko vyriausioji LSS vadovybė ir 
dalyvavo vėliavų nuleidimo iškilmė
je. Į aikštę buvo atneštos sukaktuvi
nis 4x6 pėdų gražiai išpuoštas pyra
gas su įrašu “35 metai”. Jį nešė 3 
skautės ir 3 skautai, blykčiojo foto 
aparatai.

Po vėliavų nuleidimo visi žy
giavo į Jūrų skautų pastovyklę prie 
ežero, kur įgulos vadas ps, dr. E. 
Birgiolas vadovavo sueigai. Iš laivo 
į vandenį nuleistas ąžuolo lapų vai
nikas išplaukusiems į amžinybę pa
gerbti. Po tradicinių įžodžio apeigų 
visi ėjo į valgyklą paragauti sukak
tuvinio pyrago. Laužui vadovavo J. 
Žukauskaitė iš Čikagos ir I. Pivo- 
riūtė. Jį uždegė LSS tarybos pirm, 
v.s. B. Banaitienė. Liepsnojantį lau
žą paįvairino virš ežero šaudomos 
raketos. Dainos, šūkiai skambėjo j 
tolius per ežerą ir miškus. Pasirody
mai buvo įvairūs ir geri. Pasakoti 
prisiminimai iš pirmųjų stovyklavi
mo metų papildė laužo programą.

Po laužo ir tylos sk. vyčiai ir at
skirai vyr. skautės už stovyklos ribų 
atliko tradicinį budėjimą prieš įžo
dį. Kiti stovyklautojai ir svečiai sa
lėje domėjosi s. K. Batūros rodo
momis skaidrėmis iš pirmųjų sto
vyklavimo metų “Romuvoje”. Ne 
vienas vadovas tenai save rado vil
kiukų draugovėje. Auštant sk. vy
čiai atliko įžodį. Maždaug tuo pačiu 
metu ir vyr. skautės kandidatės. Vi
si linksmai dainuodami į stovyklą 
grįžo saulei tekant.

Sekmadienį, rugpjūčio 10 buvo 
iškilmių diena. Pradėta ekumeninė
mis pamaldomis, kurias laikė v.s. 
fil. kun. A. Saulaitis ir ev.-liuteronų 
kun. s. A. Žilinskas, pasakęs ir su
kakčiai skirtą pamokslą. Skaitinius 
skaitė skautai-tės ir svečias iš Ota
vos p. Radžius. Giesmes pravedė J. 
Žukauskaitė ir I. Pivoriūtė.

Po pamaldų draugovės nužy
giavo iki stovyklos vartų ir su daina 
ir vėliavom grįžo į vėliavų aikštę, 
kur paradą priėmė LSS tarybos

pirm. v.s. B. Banaitienė, brolijos 
VS v.s.fil. A. Sekas, seserijos VS 
v.s. R. Penčylienė, Kanados rajono 
vadė v.s. fil. R. Žilinskienė, brolijos 
ir seserijos atstovai ps. A. Simona- 
vičius ir ps. J. Neimanienė bei sto
vyklos vadovybė. Pražygiavo 178 se
sės ir broliai. Stovyklautojams vė
liavų aikštėje išsirikiavus, sukakties 
proga žodžiu sveikino LSS vadovy
bės nariai; raštu - stovyklavietės 
pirmūnas v.s. V. Skrinskas (jo svei
kinimą perskaitė vaikaitis sk. vytis 
T. Skrinskas), j.v.s. M. Vasiliauskie
nė, Otavos lietuvių dvasios vadas 
kun. dr. V. Skilandžiūnas. Visi svei
kintojai pasidžiaugė, kad “Romu
va” gyvuoja ir linkėjo, kad dar ilgai 
gyvuotų. Kalbėti buvo pakviestas 
stovyklavietės ieškotojas, suradėjas 
ir užpirkėjas v.s. F. Mockus. Jis 
vaizdžiai papasakojo, kaip 1962 m. 
buvo ieškoma ir nupirkta dabartinė 
“Romuva”.

Dovanos, kruopščiai pagamin
tos buvusio “Romuvos” valdybos 
pirm. A. Grybo, ir padėkos juostos, 
išaustos s. L. Sendžikienės ir vyr. 
sk. A. Škėmienės, tuntininkų buvo 
įteiktos visiems stovyklavietės pir
mūnams, projektuotojams, buvu
siems pirmininkams, šeimininkėms. 
Ilgamečiams stovyklos ūkio vedė
jams K. Pajaujui ir R. Paškauskui, 
tuntininkams pristačius, buvo įteik
ti ordinai “Už nuopelnus” su rėmė
jo kaspinu. Minėjimas užbaigtas 
sustojus į ratą sudainuojant Dievui, 
Tau tėvyne ir žmonijai” ir malda 
“Ateina naktis”. Atsisveikinta su 
tais, kurie važiuoja namo. Stovyk
lautojams liko dar savaitė malonaus 
stovyklavimo, į kurį įsijungė Mont- 
realio “Geležinio Vilko” tunto 16 
vilkiukų ir skautų su tunt. v.s. G. 
Nagiu ir pav. s. A. Gapučiu. Minėji
mui vadovavo v.s. fil. R. Žilinskienė.

Sukaktuvinės stovyklos vėliavų 
aikštę nepaprastai puošė v.s. fil. 
kun. A. Saulaičio rūpesčiu origina
liai pagamintos senovės Lietuvos 
kunigaikščių vėliavos, kurių buvo 
iškabinta 49, o salėje 20. Be to, salė 
buvo išpuošta stovyklų ženklais, fo
tografijom, architekto s. dr. A. Kul- 
pavičiaus paruoštais statybos pro
jektais, skautų-čių piešiniais. Visi 
radiniai sukėlė daug prisiminimų. 
Sukaktuvinės stovyklos ženkliuką 
suprojektavo vyr. sk. R. Birgiolie- 
nė. F.M.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gonų vadais ir paaiškino jiems, 
kad masinė emigracija nepadės 
jų problemų išspręsti.

Ontario viešųjų mokyklų 
mokytojų federacija yra pasi
ruošusi streikuoti, jeigu provin
cijos vyriausybė įstatymiškai 
atims iš mokytojų kolektyvinių 
derybų teises. Sujungdama mo
kyklų tarybas, ligonines ir savi
valdybes, Ontario vyriausybė 
stengiasi suprastinti sprendimų 
procesą dėl nesutarimų, sutartis 
atiduodama spręsti trečioms 
instancijoms.

Valdiški (public sector) tar
nautojai nesutinka su tokia 
tvarka, o mokytojai teigia, kad 
turi būti išsaugotos streikavimo 
teisės, nes kitaip gali nukentėti 
net patys mokiniai, jeigu vyriau
sybei ir tarybų pareigūnams 
(trustees) bus leidžiama betar
piškai daryti sprendimus, pvz. 
didinant mokinių skaičių klasė
se arba mažinant paslaugas ne
įgaliems mokiniams.

Toronto Transit Commis
sion - viešojo susisiekimo tary
ba prisiėmė visišką atsakomybę 
už rugpjūčio 6 d. gaisrą, kuria
me nukentėjo daugiau kaip 100 
keleivių. Gaisras, padaręs apie 
$500,000 žalos, prasidėjo tune
lyje tarp Greenwood ir Don- 
lands stočių, kur buvo sukrauta 
400 senų guminių plokščių.

Tyrimams pasibaigus, pasiū
lyta užprotokoluoti senų me
džiagų sandėliavimą ir pagerinti 
tunelių vėdintuvus. Toks stočių 
remontas gali kainuoti per $80 
mln. ir užtruktų 6-8 metus. RSJ

• Visa išeivijos lietuviškoji 
spauda sunkiai verčiasi. Reikia 
paramos ir “Tėviškės žiburiams”. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

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

ALGIS 
MEDELIS

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 -

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

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

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

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

u

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

1 HtaHM'
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ANTANAS 
GENYS

■sxMOGrriA' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus.

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

Sutton
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

Į Lietuvą su Nord land Express

Siuntiniai laivu • Oro paštu
Pinigų perdavimas • Prekybiniai 

pervežimai

1650 Bloor St. W., • 
Toronto, Ontario, Canada M6P 4A8 
Nuo pirmadienio iki penktadienio 
9 v.r. iki 6 v.v.

Nordlond Express

Dorbo valandos:

, Toronto 416 535-5000

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

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

Skyrius: North York

Hamilton

London

Tel.

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

1 -905-666-9086 FAX 1 -905-666-9183 
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

Visos paslaugos aisikviečiant Jūsų gimines U Lietuvos, arba Jums skrendant į 
Lietuvą. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
PER 7 DARBO DIENAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE TIESIAI I RANKAS 
PERDUODAM AMERIKIETIŠKUS DOLERIUS. GARANTUOTA!

Montreal

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

Už Toronto ribų 1-800-561-3113



Prieš norėdami pirkti ar parduoti 
namus, kreipkitės į

RUBY REAL ESTATE LTD., BrokeTį
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

Dr. DAIVA NORKIENĖ
ŠEIMOS GYDYTOJA

Mielai priima naujus 
pacientus

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

M6S 4V7, Suite 205 
(pirmame aukšte)

Juozas (Joseph)

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

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

Tel. 41« 531-1 906
Adresas: 12 Bartlett Ave (Bloor ir 
Dufferin), Toronto, Ont. M6H 3E6.

Fax 531-1906

str a Travel
& Services Inc.

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

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390
LIETUVIŠKAS kelionių biuras
Patarnauja visais kelionių klausimais 
Ypatingai geros kainos visomis 
oro linijomis
Nebrangūs ir patikimi draudimai
(domūs maršrutai Lietuvoje
Skubūs iškvietimai
Dokumentų vertimas

♦ Pačios geriausios kainos atvykstan
tiems iš Lietuvos

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

negalintiems apsilankyti mūsų 
įstaigoje, patarnaujame namuose

♦ Dažnai skraidančių dėmesiui - 
14-tas bilietas nemokamai

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

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

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

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

Kelionės į Lietuvą 1997! a
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*** į
Skambinti Audronei tel. 416 255-8473,

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

Lietuvių spaudos darbuotojai Čikagos seklyčioje. Jie dalyvauja įvairiuose renginiuose ir juos aprašo 
spaudoje. Iš kairės: dr. A. Prunskienė, B. Vindašienė, Z. Juškevičienė, A. Šmulkštienė, V. Radžius, Br. 
Juodelis ir E. Šulaitis Nuotr. Z. Degučio

Vasaros keliais Vokietijoje
Alaus mieste tūkstančiai lankytojų svetimtaučių. Jų trečdalis - rusai. Viešbučių 

ir restoranų tarnautojai yra pramokę rusų kalbos

KAZYS BARONAS

Vasaros mėnesiai - atosto
gų metas. Vokietijos keliai į pie
tus ir Danijon, Olandijon, Pran- 
cūzijon yra pilni automobilių, 
motociklų, o iš Miuncheno į 
Salcburgą ar Brenerio pusę labai 
dažnai kamšatis siekia 30-40 km.

Vykdami pas dukrą į Bava
rijos sostinę savo gyvenvietę pa
liekame ankstyvą sekmadienio 
rytą, nes šventadieniais Vokieti
jos greitkeliais draudžiama va
žiuoti sunkvežimiams. Tad ke
lias žymiai laisvesnis, nors greitį 
tenka sumažinti prie Stuttgarto 
orauosčio, nes tame ruože jau 
metų metai taisomas greitkelis 
(vokiečiai vadina “Autobahn”). 
Teko ilgiau sustoti Augsburgo 
katalikų kapinėse prie mano 
motinos kapo, patikrinti darži
ninko priežiūrą. Kapinių admi
nistracija neprižiūrėto kapo pa
stabą siunčia giminėms, o po 
metų kapavietė yra parduoda
ma. Nuo Augsburgo iki Miun
cheno lieka 76 km.

Miunchene
Miunchenas, kaip ir Dres- 

denas, yra meno miestas, mano 
žmonos gimtinė, tačiau gerokai 
pasikeitęs. Nauji rajonai, pasta
tyti žmonai jau išvykus Į Kana
dą, naujos gatvės, tačiau palikęs 
pažįstamas vidurmiestis, Mari
jos aikštė, rotušė, Frauenkirche, 
muziejai ir... bene 10 alaus da
ryklų. Vidurmiestis sutraukia 
milijonus svetimtaučių-ameri- 
kiečių, anglų, prancūzų ir, aiš
ku, su fotoaparatais japonus. Iš 
lankstinuko sužinojau, kad per
nai Bavarijos sostinę aplankė 
6,1 milijonas svetimtaučių. Gra
žios miestui pajamos, viešbučių 
kambariai užpildyti.

Vietiniame dienraštyje skai
čiau, kad ir rusų skaičius pasie
kė 30%, nors jų mėgstamiausios 
vietovės yra Kipro sala, Turkija, 
Majorkos sala. Visur viešbu
čiuose ar valgyklose tarnautojai 
ten mokosi rusų kalbos, Turki
jos krautuvėse užrašai kiriliš- 
kom raidėm, nes rusai atvyksta 
“pinigingi”. Vokiečiai pasakojo 
matę rusus, nešiojančius dole
rius plastikiniuose maišiukuose. 
Dukra pavasarį Tailandijos 
viešbutyje taip pat sutiko “pini
gingus” lietuvius, pasikalbėjo 
lietuviškai, girdėjo tik apie gerą 
gyvenimą Lietuvoje...

Valgykloje

Bet grįžkime prie Miunche
no. Bavarijos sostinėje dukra 
gyvena jau devintus metus. Čia 
baigė studijas, čia pradėjo pir
mus profesionalės žurnalistės 
žingsnius. Tad jai miestas pa
žįstamas kaip savi “penki pirš
tai”. Mėgėja muziejų, knygynų, 
teatrų, antikvariatų, bibliotekų 
ir... gerų valgyklų. Esu “picų” 
mėgėjas, tad ir pasirinkome ge
rą įtališką “piceriją”. Itališka 
muzika, itališka nuotaika, italai 
patarnautojai ir jų malonus 
“bona siera” maloniai nuteikia 
svečią. Bet kaina?... Už tris “pi
cas”, tris stiklines “coca”, tris 
salotų mišraines ir vieną itališką 
pyragaitį sumokėjau 83 markes 
(69 knd. dol.), o pridėjęs arbat
pinigius - 90 m. Mano miestelio 
“Sorento” valgykloje už tokį pat 
davinį moku 42 m. Bet tai mili
joninis miestas, vienas bran
giausių Vokietijoje.

Po kelių viešnagės dienų 
Miunchene pasakiau žmonai: 
važiuojame pas tavo brolį į 
Salcburgo pusę, 30 km nuo Ba
varijos sostinės. Jis, nemėgėjas 
miesto trukšmo, pasistatė gra
žią vilą kaimelyje, tad ir man 
gera vieta, kardiologų patarimu, 
pasivaikščiojimams. Be to, Miun
chene sportinis gyvenimas apmi
ręs, futbolo sezonas prasidės tik 
pirmą rugpjūčio mėn. savaitę. 
Taip ir padarėme.

Verkianti lietuvaitė

Mano artimo miesto dien
raštis pranešė, kad kelionių au
tobusas, trumpai sustojęs Liud- 
vigshafene (nuo manęs 20 km), 
palikęs 18-kos metų lietuvaitę. 
Verkiančią tautietę paėmė į sa
vo automobilį vokiečių šeima ir 
autobusą “pagavo” netoli Pran
cūzijos sienos. Mat lietuviai vy
ko į Paryžių. Kaip ji atsiskyrė 
nuo savo grupės ir pasiliko Vo
kietijos mieste, neaišku.

Lenkijos kardinolas

Keliaujant ir. vartant spau
dą, tenka užtikti ir lietuviams 
įdomių dalykų. Vienas tokių - 
vokiečių straipsniai apie kardi
nolą Hlond.

Dalis Lenkijos Katalikų 
Bendrijos deda pastangas Vati
kane, kad kardinolas Hlond bū
tų paskelbtas palaimintuoju. 
Tačiau iš vokiečių katalikų pu-

sės pasigirdo priešingi balsai. 
Prie jų priklauso taip pat prof. 
P. Šulco leidiniai bei platūs tuo 
klausimu komentarai kun. L. 
Groppe, SJ. Plačiame “Das 
Ostpreussenblatt” savaitraštyje 
jėzuitas rašęs, kad profesorius 
yra didelis lenkų draugas, prieš
kariniais laikais samdęs iš Len
kijos darbininkus, karo metu 
rūpinęsis lenkais belaisviais. Ta
čiau savo leidiniuose profeso
rius kaltina Lenkijos primą, kad 
pasitraukęs užsienin, palikęs 
kunigus ir tikinčiuosius vokiečių 
sauvalei. Atvykęs į Romą jis ra
dijo bangomis raginęs dvasiškiją 
ir tikinčiuosius priešintis visom 
priemonėm okupantui net iki 
kraujo praliejimo. Dancigo vysk. 
Karol Maria Splett 1940 m. sau
sio 14 d. rašte popiežiui rašęs, 
esą Gestapo jam pasakęs: no
rint išvengti tokio sukilimo, rei
kia sušaudyti tam tikrą skaičių 
dvasiškių ir mokytojų.

Popiežiaus Pijaus XII pata
riamas kard. Hlond turėjo pa
likti Romą, išvykti dar į vokie
čių neokupuotą Prancūzijos da
lį. Tačiau 1944 m. jis buvo su
imtas. Vokietijos vyskupai iš
prašė Gestapą suimtąjį kardino
lą iš kalėjimo išleisti ir apgyven
dinti jį Vestfalijos vienuolyne.

Jėzuitas rašė, kad po karo 
popiežius kardinolui Hlond da
vęs visus įgaliojimus sutvarkyti 
Lenkijoje hierarchiją, nes trūko 
vyskupų ir kunigų. Tuo pasinau
dojo Hlond - paskyrė į lenkų 
užimtas žemes lenkus kunigus, 
įsakė vokiečių kunigams pasi
traukti, remdamasis neva po
piežiaus sutikimu. Kun. Lothar 
Groppe, SJ, aštriai kritikuoja 
tokį Hlond’o žingsnį, nes šis po
piežiui rašęs, kad yra pakanka
mai vokiškai kalbančių lenkų 
kunigų. Melagystė - sako jėzui
tas; vokiečių kalba buvo griežtai 
uždrausta, lygiai kaip melagystė
- popiežiaus reikalavimas pasi
traukti vokiečiams kunigams. 
Jėzuitas savo straipsnį pavadi
no “Kein Vorbild fuer Christen
- Joks pavyzdys krikščionims”.

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
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Perkat ar parduodat namą ? 
Patikėkit šį rūpestį man.

Aš jums sąžiningai patarnausiu.

Gintautas Tumosa 
tel. 416 769-1616 
Nemokamas namų įvertinimas

nCy/Ajutįsr West Realty Inc., realtor*
1678 Bloor Str. West, Toronto, Ont. M6P 1A9

Registruota masažo terapeute 
Ramona Girdauskaitė, b sc., r.m.t.

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

Priima pacientus pagal susitarimą

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

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

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

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.

27 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.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, ase, u.a 

PACE, JOHNSON
2 Jane Street, Suite 500 

(Bloor ir Jane gatvių kampas) 

Toronto, Ontario M6S 4W3

Tel. 416 762-7393
Fax 416 762-0231

Augsburgo lietuvių stovyklos inžinierių surengta išvyka aplankė 1947 
m. Berchtesgadene Hitlerio būstinę. Subombarduoto namo valgyklos 
langas. Nuotrauka 1947.VII. Iš šio lango Hitleris gėrėjosi Alpių kalnais

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. 
. ............... '... '.......

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

- IIVSILJRAJNEE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor),Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6 752-4232 FAX 41 6 762-5588
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TORONTO*
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

H MONTREAL
- Rugpjūčio 23, šeštadienį, su

situokė Lina Mockutė su John 
O’Brien.

- Tuoktis ruošiasi Arūnas Vai- 
čeliūnas su Angela Capone.

- Kun. Izidorius Gedvilą, taip 
gražiai mums talkinęs Wasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje jau antrą 
vasarą iš eilės, po ateinančio sek
madienio išvksta pavaduoti kitų lie
tuvių kunigų. Nuoširdžiai dėkojame 
jam už ligšiolinę pagalbą ir tikimės, 
kad ateinančią vasarą vėl pas mus 
atvyks.

- Lietuvos kankinių šventovės 
choras po vasaros atostogų pradės 
savo veiklą rugsėjo 7, sekmadienį, 
10 v.r. repeticijų salėje ir giedos tą 
dieną per 11 v.r. Mišias. Choro va
dovybė kviečia visus buvusius na
rius bei naujus asmenis jungtis cho- 
ran ir giesmėmis kuo iškilmingiau 
garbinti Dievą.

- Anapilio vaikų darželis po 
vasaros atostogų pradės veikti rug
sėjo 8, pirmadienį, ir veiks kiekvie
ną ištisą darbo dieną nuo 7.30 v.r. 
iki 5.30 v.p.p. Vaikučiai gaus šiltus 
pietus. Bus poilsio valandėlė. Vai
kučiai 214-5 metų amžiaus priimami 
eilės tvarka. Registruotis galima 
Anapilio raštinėje tel. (905) 277- 
1270 arba pas Audrą Paulionytę 
tel. (416) 249-1305.

- Mišios rugpjūčio 31, sekma
dienį, 9.30 v.r. už a.a. Reginą ir 
Adolfą Klemkas, Vytautą Gvazdaitj 
ir Sideravičių šeimą. 11 v.r. už pa
rapiją. Wasagoje 11 v.r. už a.a. 
Emiliją Baltrušaitienę.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, rugpjūčio 24, 

popietėje dalyvavo 195 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Judita Si- 
mutytė iš Skuodo. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė A. Dargytė-Byszkie- 
wicz.

- LN valdybos posėdis - rug
pjūčio 28, ketvirtadienį, 6 v.v.

- Vyrų būrelis nuoširdžiai dė
koja “Linksmiesiams broliams” A. 
Kusinskui, A. Ulbinui ir V. Pečiu
liui už nemokamai atliktą meninę 
programą poilsio stovykloje Wasa
goje, gegužinės metu. Dėkoja V. 
Stanaičiui už $50 auką. Ta pačia 
proga reiškiame padėką poilsio sto
vyklos vadovybei bei talkininkams: 
Z. Revui, B. Laučiui, V. Drešeriui, 
E. Bartminui, A. Sukauskui ir šei
mininkėms Jolantai ir Jūratei Sta- 
siulevičienėms už sėkmingai atlik
tus darbus stovykloj.

- 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.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - B. Z. Tumosai 
(a.a. M. Petrauskienės atmini
mui); $10 - S. J. Olson.

Iš a.a. Stefanijos Meškaus
kienės palikimo Anapilio sody
ba gavo $2,333.34.

Iš a.a. Povilo Kirstuko pali
kimo Šv. Jono lietuvių kapinės 
gavo $16,364.77, Anapilio sody
ba - taip pat $16,364.77.

Onutė Lapinskienė, toron- 
tietė, Kauno vaikų “Atžalyno” 
namams paaukojo $1000. Auką 
nuvežė B. Z. Tumosos ir ją įtei
kė per Daivą Sinkevičienę.

Kanados kariuomenės ba
zėje Camp Borden anglų kalbos 
mokosi Lietuvos karininkai: vyr. 
Įeit. Loreta Vytytė, pulk. Įeit. 
Vytautas Žukas, pulk. Įeit. Ed
mundas Adomynas, pulk. Įeit. 
Antanas Jurgaitis. Karininkai 
atvyko liepos pabaigoje ir tęs 
mokslą iki gruodžio vidurio. Į 
Lietuvą grįš gruodžio 13 d. 
Anksčiau atvykęs pulk. Česlo
vas Jezerskas namo grįš spalio 
pradžioje. V.P.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

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

- Santuokos sakramentą rug
pjūčio 23 d. priėmė Regina Kra
sauskaitė ir Antanas Stauskas.

- Pakrikštyta Rima Elizabeth, 
Sandros (Strimaitytės) ir Damian 
McCullough dukrelė.

- Parapijos choras pradeda sa
vo 45-tąjį darbo sezoną su repeti
cija, kuri įvyks rugsėjo 4 d., 7 v.v. 
muzikos studijoje. Sezono pradžia 
yra labai tinkamas laikas naujiems 
choristams įstoti į chorą.

- Choras “Volungė” giedos 
šventovėje rugsėjo 14 d. per 10.15 
v.r. Mišias. “Volungės” repeticijos 
prasidės rugsėjo 5 d., 7 v.v. parapi
jos patalpose.

- Mišios rugpjūčio 31, sekma
dienį: 8.15 v.r. už a.a. Anelę ir Pra
ną Vaserius; 9.15 v.r. už parapijos 
ir pranciškonų geradarius; 10.15 v. 
r. už a.a. Uršulę Petkūnienę, a.a. 
Juozą ir Magdaleną Barščiauskus ir 
už Simonaičių šeimos mirusius; 
11.30 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Toronto vyrų choras “Aras”, 
vadovaujamas muz. Lilijos Tu- 
rūtaitės, pradės 20-tuosius savo 
veiklos metus repeticija antra
dienį, rugsėjo 16, 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos muzikos kam
baryje. Kviečiami buvę choristai 
sugrįžti. Laukiama ir naujų; bus 
rengiamas dvidešimtmečio pa
minėjimas - koncertas. Choras 
yra pakviestas atlikti programą 
“Draugo” metiniame renginyje 
kovo mėn. Čikagoje.

Choro valdyba

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondas kasmet skiria stipendiją 
humanitarinius mokslus studi
juojantiems jaunauoliams. Pra
šymus galima siųsti iki spalio 1 
d. Dr. A. Kazlauskienei, 128 
Dunn Street, Oakville, Ontario 
L6J 3E2.

Pianistas Tadas Vainius, 
gavęs pašalpą muzikos studi
joms iš York universiteto, šį 
rudenį pradeda studijas šio uni
versiteto muzikos fakultete.

Toronto Maironio mokykla 
minės savo veiklos 50 metų su
kaktį 1998 m. gegužės 23 d. 
Anapilyje. Iš anksto kviečiami 
visi buvę mokiniai ir mokytojai 
dalyvauti ir prisidėti prie šios 
šventės pasisekimo.

A. a. Alberto Repčio atmi
nimui, reikšdami užuojautą šei
mai ir artimiesiems, P. Juodienė 
ir sūnus “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A. a. Julijonos Liutkienės, 
a.a. Danutės Manglicienės ir a. 
a. Petro Kripo atminimui U. 
Paliulis “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

A. a. Kęstučio Grigaičio at
minimui R. A. Kalendrų ir J. E. 
Čuplinskų šeimos “Tėviškės ži
buriams” aukojo $40.

A. a. Broniui Žutautui mi
rus, užjausdamos jo žmoną Sta
sę, sūnų Laimutį ir dukrą Vidą 
su šeimomis, J. Dovidaitienė, V. 
Hayes ir A. Riekus su šeimomis 
“Tėviškės žiburiams” aukojo $50.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms 

rengėjoms ir viešnioms, kurios 
prisidėjo prie mano mergvakario, 
įvykusio 1997 m. liepos 27 d. Ačiū 
už visas dovanas, kurios bus labai 
naudingos Jonui ir man prade
dant mūsų naują šeimyninį gy
venimą. Ačiū visoms už labai ska
nų maistą ir pyragus.

Ypatinga padėka Genovaitei 
Bijūnienei, Elenai Liaukienei ir 
Lilijai Liaukutei už jų sunkų dar
bą rengiant šį mergvakarį. Dė
koju Lilijai Liaukutei už puikų 
popietės pravedimą, už prisimi
nimo albumą, kuriame įamžinta 
ši popietė, ir už jos sunkų darbą 
prižiūrint, kad popietė sėkmingai 
praeitų. Ačiū E. Liaukienei už 
nuotraukas ir gražias gėles bei 
korsažus ir Genovaitei Bijūnienei 
už prasmingus žodžius bei išmin
ties trupinėlius apie vedybinį gy
venimą.

Nuoširdi padėka visoms už 
jūsų mintis, maldas ir paramą 
man žengiant nauju gyvenimo ke
liu. Visa tai liks gražus prisimi
nimas visam mano gyvenimui.

Lina Mockutė

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

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

Tėvynės sąjungos Kanados skyriaus surengtoje gegužinėje Vasagoje 1997 m. rugpjūčio 10 d. Kalba Lietuvos 
seimo narė BIRUTĖ VISOKAVIČIENĖ Nuotr. E. Čuplinsko

r
 Toronto Maironio mokykla || 

ir Aukštesnieji \
lituanistiniai kursai

1997 m. rugsėjo 20 H.
"O u r Lady of Peace” mokykloje, 

70 Mattice, Etobicoke, Ont.

Naujų mokinių registracija 9 v. r.-12 v

Prenumeratorių 
dėmesiui

“Tėviškės žiburių” prenu
meratorių kartoteką pervedus į 
kompiuterinę sistemą, prenu
meratos baigimosi data jau yra 
spausdinama ant lipdės šalia 
adreso. Administracija visus 
maloniai prašo sekti nurodytas 
datas ir prenumeratas atnaujinti 
nelaukiant priminimų. Tai labai 
palengvintų darbą ir sumažintų 
pašto išlaidas. Taip pat prašo
ma patikrinti adresą. Radus ko
kių netikslumų - pranešti ad
ministracijai.

Albina Štuopienė padova
nojo “Tėviškės žiburiams” pa
veikslų (V. Kasiulio, V. Vaitie
kūno ir L. Nakrošienės) “TŽ” 
metinio spaudos vakaro loteri
jai. “Tėviškės žiburių” leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja už dovaną.

“TŽ’ redakcija gauna iš 
Lietuvos nemažai laiškų, pra
šančių finansinės paramos. De
ja, laikraštis nėra labdaros įstai
ga ir negali pagelbėti lėšomis. 
Negali taip pat tų prašymų 
skelbti, nes laikraščiui neįmano
mas jų patikrinimas. Patirtis jau 
parodė, kad tarp daugelio pra
šančiųjų paramos būna ir nesą
žiningų atvejų. Pagalbos prašy
mais rūpinasi labdaros organi
zacijos, galinčios tokius prašy
mus patikrinti. Be to, ateina 
laiškų, prašančių negalimų daly
kų: pvz. parūpinti iškvietimą 
Kanadon užsidirbti pinigų ir 
grįžti Lietuvon, nemokamai 
siųsti “TŽ” ir pan. Tokie ir pa
našūs prašymai rodo, kad Lietu
voje daugelis tautiečių gyvena 
varganai, yra reikalingi pagal
bos, kurios duoti laikraštis, de
ja, negali.

Lloyd Axworthy, Kanados 
užsienio reikalų ministeris pa
rašė laišką KLB krašto valdybos 
vicepirmininkei Natalijai Lia- 
čienei, atsiliepdamas į pastaro
sios balandžio 15 d. parašytą 
kreipimąsi Lietuvos priėmimo j 
ŠAS-gą (NATO) reikalu. Mi
nisteris savo laiške priminė apie 
naują Europos-Atlanto partne
rystės tarybą ir jos užmojį stip
rinti tos partnerystės taikos pro
gramą. Tai grupei priklauso 43 
SAS-gos ir sąjungai nepriklau
santys kraštai. Per šią instituciją 
NATO ir kiti Europos kraštai 
gali glaudžiau bendradarbiauti 
ir padėti jiems siekiant jungtis į 
ŠAS-gą. Pastaroji numatoma 
didinti. Tuo reikalu bus taria
masi 1999 m. balandžio mėn. 
Visi demokratiniai Europos 
kraštai bus kviečiami jungtis į 
ŠAS-gą. Inf.

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

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 

maloniai kviečia į Punsko krašto lietuvaitės, 
Varšuvos dailės universiteto studentės

Alicijos 
Zimnickaitės 
akvarelės ir batikos 

parodą
1997 m. rugsėjo 7, sekmadienį, 

9 vai. ryto - 2 val.p.p.
Prisikėlimo parapijos parodų salėje

1021 College St., Torontas, Ont.

Alicija Zimnickaitė, 22 m. 
amžiaus Varšuvos dailės univer
siteto ketvirtojo kurso studentė, 
rengia savo darbų parodą rug
sėjo 7, sekmadienį, Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje.

Jaunoji dailininkė gimė 1975 
m. liepos 5 d. Punske. Tik pra
džios mokykloje išmoko lenkų 
kalbos. Nuo pat vaikystės labai 
domėjosi piešimu. Baigusi 8- 
metę Punsko pradžios mokyklą, 
išlaikiusi egzaminus įstojo į 
Kauno aukštesniąją meno mo
kyklą, kurioje mokėsi nuo 1990 
iki 1994 metų. Tas Lietuvos at
gimimo laikotarpis padarė jai 
didelę įtaką - susipažino su Lie
tuvos menininkų kūryba, lietu
vių liaudies menu, kas atsispindi 
ir dabartiniuose jos darbuose. 
Gavusi Kauno meno mokyklos 
diplomą, įstojo į Varšuvos dai
lės un-tą, vienintelė ir pirmuti
nė lietuvaitė, peržengusi Varšu
vos dailės un-to slenkstį. Spe
cialybe pasirinkusi meninį kon
stravimą, šalia studijų, suranda 
laiko ir lietuviškai veiklai. Var
šuvoje rengia lietuvių jaunimo 
sueigas, meno žiniomis dalijasi 
su šeštadieninės mokyklėlės, įsi
kūrusios Lietuvos ambasadoje, 
lankytojais. Pastaruoju metu 
dailininkė specializuojasi bati
kos technikoje (dekoravimas 
karštu vašku ir specialiais da
žais).

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris ir dailininkė A. 
Zimnickaitė kviečia visus To
ronto ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti į parodą. Inf.

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

416 609-5108 (pager).

Kontrabandininkų rojumi 
pavadino Lietuvą David Filipov 
savo straipsnyje išspausdintame 
“Boston Sunday Globe” 1997 
m. rugpjūčio 3 d. laidoje. Rašo
ma, kad Vilniaus automobilių 
parduotuvėje į kliento pasiteira
vimą, ar mašinos nėra pavogtos, 
atsako: “Nesirūpinkite, mes ga
lime padaryti dokumentus, ko
kius tik jūs norite”... Buvę nu
statyta, kad prieš dvejus metus 
aukščiausias policijos pareigū
nas važinėjęs vogtu Mercedes’u, 
atgabentu iš Lenkijos.

Cigaretės, alkoholis, namų 
reikmenys, alyva, gintaras, ben
zinas, net ir narkotikai atranda 
kelią per Lietuvą. Straipsnyje 
plačiau paminėti du rusai iš Lie
tuvos, gabenę atominius užtai
sus į Miami ir ten JAV policijos 
sulaikyti. Lietuvos pareigūnams 
sunkiau kovoti su kontrabandi
ninkais dar ir dėl to, kad rusams 
priklausanti Karaliaučiaus sritis 
atsiriboja nuo bendradarbiavi
mo ieškant nusikaltėlių. Cituo
jami Lietuvos žurnalistų ir poli
cijos pareigūnų pareiškimai, daž
nai minimi mūsų spaudoje. Inf.

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

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.

LESEA KELIONIŲ AGENTŪRA 
siūlo dvasiškai gaivinančių kelionę. 
Išvyka į Izraelį lapkričio mėn. 10- 
19 d.d. 10 puikių dienų su patyru
siais vadovais Stephen Sumrail ir 
John Avanzini tik $1,895. Į tų kai
ną įskaitytas bilietas iš Čikagos 
O’Hare orauosčio, prabangūs vieš
bučiai ir angliškai kalbantys kelio
nės vadovai. Ekskursija Galilėjos 
jūroje. Užsiregistravę per mane tu
rėsite lietuviškai kalbantį vadovą. 
Jeruzalėje įvyks dvasinio gydymo 
konferencija, draugystės ir atsi
sveikinimo vakarienė. Registruoki
tės prieš rugpjūčio 29 d. telefonu 
812 332-2784. Rama Alminauskas, 
P.O. Box 877, Bloomington, IN 
47402 USA.

Aušros Vartų parapijos chorui 
bei kitiems dainų vienetams atosto
gaujant, Aušros Vartų šventovėje 
gražiai pasitarnauja sol. Antanas 
Keblys, beveik kiekvieną sekmadie
nį per Mišias pagiedodamas po ke
letą giesmių.

“Lito” patalpų praplėtimo dar
bai jau prasidėjo. Remontas numa
tomas baigti spalio pradžioje. “Li
to” tarnautojų darbas, atrodo, ne- 
susitrukdys.

Gintaras Nagys su šeima šio 
mėnesio pabaigoje išsikelia į Otavą 
Nortel bendrovės skyriaus vedėjo

Motinos dienos proga mamytes eilėraščiais sveikino: P. Mickus, D. 
Vaičys, A. Mickus, E. Forster ir P. Giedrikas Nuotr. A. Mickaus

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

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

Įvairios žinios
Tarptautinė knygotyros kon

ferencija, skirta pirmosios lietu
viškos knygos 450 metų sukak
čiai paminėti, įvyks Vilniuje 
1997 m. rugsėjo 24-28 d.d. Iš 
minėjimo-konferencijos progra
mos (12 psl. ir viršeliai), iš
spausdintos lietuvių ir anglų 
kalbomis, matyti, kad užmojis 
platus. Be Lietuvos, dalyvaus 
pranešėjai iš Vokietijos, Švedi
jos, Lenkijos, JAV, Gudijos, Es
tijos, Izraelio, Anglijos, Olandi
jos. Konferencijos organizato
riai ir vadovai prof. D. Kaunas 
ir doc. E. Macevičiūtė progra
mos įvade rašo, kad “konferen
cija bandys aptarti aktualiausias 
šio mokslo problemas, atskleisti 
dar nežinomus Lietuvos ir kai
myninių šalių spaudos ryšius, 
senosios ir naujosios knygos są
veiką, šiuolaikinės knygos ir 
knygininkystės raidos tendenci
jas ir perspektyvas”. Pranešimai 
lietuvių ir anglų kalbomis bus 
paskelbti leidinyje “Knygotyra”.

Norintys dalyvauti šioje 
konferencijoje apie atvykimą 
turi pranešti iki š.m. rugsėjo 20 
d. adresu: Tarptautinės knygo
tyros konferencijos rengimo ko
mitetui, Universiteto 3, 2734 
Vilnius, tel. 768961, faksas 
768957. Dalyviai registruojami 
rugsėjo 25 d. 9-10 vai. ryto Vil
niaus un-to auloje. Registraci
jos mokestis dalyviams iš užsie
nio $25 (JAV). Inf.

“New York Times” 1997 m. 
birželio 2 d. laidoje, redakcijos 
pastabose, išspausdino Philip 
Taubman’o straipsnį “The Bal
tic Curse” (Užkeiktas baltiečių 
atskyrimas), kuriame pabrėžia
ma, kad trys mažos tautos atsi
stojo prieš dar vieną bandymą. 
Šiaurės Atlanto sąjungai (NA-

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. 

pareigoms. Gintaras pastaruoju 
metu nuoširdžiai dirbo su skautais, 
o anksčiau buvo aktyvus “Gintaro” 
ansamblio narys.

Rita Jaugelytė susituokė su dr. 
Simon Heydar gegužės 23 d. Ver- 
monte, JAV. Rita yra a.a. dr. Aldo
nos ir Stasio Jaugelių jauniausioji 
duktė.

Anitos Louise (Beniušytės) ir 
Rick Joseph Gumpert sūnelis Auš
ros Vartų šventovėje pakrikštytas 
Robert Mathew vardais. Krikšto tė
vais buvo Dainius Kuncas ir Danu
tė Marija Kuncienė. B.S.

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A.LB.

Res. 514 256-5355

TO) plečiant savo ribas į rytus, 
Estija, Latvija ir Lietuva galin
čios vėl likti Europos našlai
tėmis.

Straipsnyje primenama pri
verstinė sovietų okupacija 1940 
m. ir jos nepripažinimas vaka
riečių sostinėse. Tačiau šiuolai
kinio ŠAS (NATO) plėtimosi 
raidoje baltiečių atskyrimas ne
sąs diplomatinis ar istorinis rei
kalas. Tai JAV sąžinės reikalas. 
Autorius pasakoja, kaip jis lan
kėsi Estijoje 1978 m., kaip ke
lionėje po Taliną vadovai atsar
giai aiškinę Estijos istoriją. 1986 
m. Estijoje su vietiniais žurna
listais slaptai klausęsis radijo ži
nių iš Helsinkio. Lietuvoje jis 
buvęs maloniai priimtas filmų 
direktoriaus ir tarp kitko klau
sęsis jo pasakojimų apie sovieti
nę cenzūrą. Laisvėjimo metais 
200 000 lietuvių užtvindę Vil
niaus gatves, reikalaudami lais
vės. Latvijos Rygoje sovietinė 
politikos mašina negalėjusi su
laikyti minios, plūstančios prie 
Laisvės paminklo.

Šiandien tie kraštai laikomi 
netinkamais jungtis į ŠAS (NA
TO). Nurodoma priežastis - esą 
jie kariniu požiūriu atsilikę. 
Tikroji priežastis betgi - Rusi
jos alergiškas nenoras, kad ŠAS 
(NATO) valstybių sienos rem
tųsi į ją. Po Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos priėmimo antrasis pri
ėmimo svarstymas būsiąs 1998- 
1999 m. Ojars Kalnins, Latvijos 
ambasadorius Vašingtone, pa
reiškė, kad Baltijos kraštų at
metimas yra psichologinės 
reikšmės ir gali turėti įtakos 
provakarietiškom reformom ir 
demokratizacijai. Inf.

• Ką darome kitiems, atrodo daug; 
ką kiti daro mums, atrodo niekis.

(Pranciškus salezietis)

• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
kultūros muziejų?

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

v


