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Ko reikėtų nepamiršti
Pokarinė išeivija plačiame pasaulyje neišsibarstė. Su

rastos pastogės, gaunami uždarbiai, nauja aplinka, net 
nuoširdžiausi kaimynai, daugumos išeivių nepatenkino. 
Su savais pas savus - buvo labiausiai viliojantis kelias.

NORAS jungtis ir būti savųjų tarpe sukūrė antrąjį 
gyvenimą, paremtą ne medžiaginiais ištekliais, 
kurių pačioje pradžioje labai trūko, bet dar iš 
gimtojo krašto išsineštu, karo audrose neužgesusiu idea

lizmu, skiepytu nepriklausomos Lietuvos mokyklų ir 
stipriai patriotiškai nusiteikusios visuomenės. Tas idealiz
mas nebuvo nei reklaminis, nei apdengtas kokių nors iš
skaičiavimų skraistėmis. Buvo atviras, grynas ir natūralus 
- neatskiriama žmogaus dalis. Idealistinis nusiteikimas 
buvo taip giliai daugumoje tautiečių jaugęs, kad jo išplė
šimas būtų savotiškai naikinęs ir patį žmogų. Todėl idea
listai be jokio ypatingo savęs varžymo ir prisivertimo uo
liai kibo į bet kokį visuomeninį lietuvišką darbą, kuris ne 
vienam atrodė kaip pirmasis ir reikalingiausias, kai dar
bas fabrike ar įstaigoje - tik pragyvenimui užsitikrinti. Tai 
ypač buvo jaučiama pirmojo dešimtmečio laikotarpiu, kai 
visiems reikėjo kurtis, tvirčiau kabintis į gyvenamojo 
krašto podirvius. Šiandien gal jau ir nuostabu, kad anuo
met to laiko užteko viskam. Ir įdomu, kad darbo valandų 
prailginimas nė vieno nenualino. Kas tik norėjo - laiko 
surado. Tas tik rodo, kokius “stebuklus” gali padaryti 
žmogus, kai entuziazmo kibirkštys šviečia ir kaitina, kai 
jokie klausimai, kodėl taip daug dirbama, nepastoja kelio, 
nesukelia abejonių. Idealizmas yra didelė jėga - patiki
miausia, pigiausia ir nesilpstanti.

KĄ TIE idealistai lietuviškam išeivijos gyvenimui 
bei Lietuvos laisvės bylai per 50 metų yra padarę, 
jau ne kartą buvo prisiminta šio laikraščio pusla
piuose. Visa tai žinoma, matoma, konkrečiai naudojama. 

Reikėtų tik viso šito nepamiršti, neleisti, kad senokai pra
ėjusių dienų darbus ir pastangas laikas apdengtų sunkiai 
permatomais šydais, pro kuriuos ir dabarties, ir ateities 
veikėjai nedaug ką galėtų matyti, ir daugelis dalykų, kurie 
buvo įsteigti labai sunkiomis sąlygomis, imtų rodytis kaip 
“savaime” iš kažkur atsiradę. Dar blogiau būtų, jei trečio
ji išeivijos karta, nusižiūrėjusi į kai kurių dabartinių įvai
rių tautybių ateivių greitą ir stiprų kūrimąsi, pradėtų tikė
ti, kad ir jų seneliai buvo turtingi, ir dėl to čia stūkso di
džiuliai pastatai, veikia savi bankai, savos parapijos bei 
įvairios kitos organizacijos. Toks požiūris pavirstų šakota 
skriauda. Užtat yra būtina tą išeiviškojo įsikūrimo vaizdą 
palaikyti aiškų ir tikrovišką, kad niekam ir niekada nekil
tų abejonė dėl atliktų bendrųjų darbų, kurie buvo pradėti 
“iš nieko”. Tokiems ir panašiems priminimams gerai tik
tų įvairių sukakčių minėjimai, rengiamos jubiliejinės 
šventės, kurių apvaliais skaitmenimis vis daugiau atsiran
da. Kartais tokių švenčių progomis teprisimenama dabar
tinė veikla, šių dienų žmonės, kažkurioj vietoj nutrau
kiant ilgos darbuotės giją, paliekant pirmūnus tamsoka
me šešėlyje. Nėra reikalo girti ir liaupsinti praeities vei
kėjus. Jie ne dėl to dirbo ir aukojosi. Tereikėtų tik vieno 
dalyko - ateinančioms kartoms vis priminti ir rodyti, ką 
reiškia ir ką padaro tikras idealizmas, kas atsitinka, kai 
žmonės savanoriškai dirba ir jaučia, kad atlyginimo srityje 
egzistuoja kažkas daugiau, negu tik uždirbtas pinigas. O 
lietuviškoje išeivijoje padaryti “stebuklai” turėtų išlikti 
ryškiais pavyzdžiais aiškinant ką nors apie idealizmą. Č.S.

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokinės, rimtai nusiteikusios, dalyvauja mokyklos 
metų užbaigimo iškilmėse. Iš kairės: Aistė Mickutė, Kristina Dziemionaitė, Audra Čerškutė ir Renata 
Valaitytė Nuotr. V. Stanevičienės

PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS

Didžiausio trėmimo sukaktis
Prieš 50 metų, t.y. 1948 m. gegužės 22 d., įvyko didžiausias Lietuvos žmonių trėmimas į Sibirą. Tuo 
metu buvo ištremti 39,766 beginkliai žmonės - vaikai, moterys ir vyrai. Juos trėmė 41,564 sovietiniai 
ginkluoti pareigūnai. Ši sukaktis buvo paminėta seime ir ta proga pagerbti nukentėjusieji

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Nedarbo draudos perteklius

Kanados finansų ministe- 
ris Paul Martin gali būti pri
verstas keisti “Employment In
surance” (darbo apdraudimo) 
įstatymą šiais metais. Kitaip jam 
gali tekti sumažinti tam tikslui 
iš pajamų atskaičiuojamas su
mas. Kanados statistikos depar
tamentas praneša, kad darbo 
apdraudimo sąskaita nuo 1997 
m. pabaigos pirmąjį metų ket
virtį paaugo $2.9 bin. (nuo $12. 
8 bin.). Tai sudaro “surplus”, 
kuriuo P. Martin užkišo deficitą 
ir galėjo pranešt?, kad š.m. biud
žetas balansuojasi.

Atskaičiavus iš visų algų va
dinamus “UI premiums” ir ap
mokėjus administracines išlai
das bei išmokas nedirbantiems, 
iš viso liko $7 bin. Įvairios pro
vincijos nori, kad tų lėšų dalis 
būtų paskirta svarbesniems tiks
lams, pvz. Atlanto žvejų para
mai arba įmokų sumažinimui. 
Pačios valdžios apskaičiavimai 
rodo, kad įmokos galėtų būti 
mažinamos beveik 20% be nuo
stolingų pasekmių. Šiuo laiku 
tarnautojai įmoka $2.70 už 
kiekvieną $100 uždarbį, o darb
daviai - $3.80 į nedarbo ap
draudimo fondą.

Kanados aukščiausiasis teis
mas birželio 4 d. paskelbė, kad 
Kanados pabėgėlių taryba ne
teisėtai įsakė deportuoti ateivį 

iš Šri Lankos, kuris buvo apkal
tintas narkotikų prekiavimu. 
Taryba atmetė jo paduotą pra
šymą gauti pabėgėlio statusą 
remdamasi tarptautine pabėgė
lių sutartimi, numatančia nepri
imti asmenų, kurių veiksmai 
prieštarauja Jungtinių Tautų 
tikslams bei principams.

Teismas nusprendė, kad 
šiuo nuostatu prekiavimas nar
kotikais laikomas rimtu nusikal
timu, bet nėra aiškus žmogaus 
teisių pažeidimas. Šis bus pir
mas pasaulyje teismas, paskel
bęs tokį sprendimą dėl JT prin
cipų interpretacijos. Nusikaltė
lis vis tiek gali būti deportuoja
mas, nes jis buvo suimtas dėl 
$10 mln. vertės heroino prekia
vimo, ir priteista 8 m. laisvės at
ėmimo. Baigdamas savo kalėji
mo laiką jis pabėgėlių tarybai 
padavė prašymą pasilikti Kana
doje.

Britų Kolumbijos vandeny
se Kanados valdžia gegužės 21 
d. uždraudė “coho” lašišų žvejy
bą. Sportinei žvejybai, kasmet 
sukaupiančiai provincijai $750 
mln. pajamų, ši žuvis yra labai 
reikalinga. Taip pat bus apsun
kinta komercinė žvejyba ir tūks
tančiai kitų žvejų, kurie turės 
stengtis neužkabinti “coho” rū
šies žuvų.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyklos abiturientai, sėkmingai baigę VIII skyrių. Sėdi iš 
kairės: Emilija Enskaitytė, Krista Eriksonaitė, Daiva Tirilytė. Stovi iš kairės: Nikolas Incretolli, Markus 
Sullivan Nuotr. V. Stanevičienės

J. P. KEDYS
Šis trėmimas prasidėjo 

1948.5.22. 4 v.r. visoje Lietuvo
je. Į 44 geležinkelio stotis buvo 
pasiųsta 1786 gyvuliniai vago
nai, kurie sudarė 30 traukinių, 
perpildytų 39,766 nekaltų žmo
nių vaiki} ir vyrų.

Šią užduotį vykdė: 2050 
NKVD seklių iš Lietuvos terito
rijos ir 2500 specialių saugumie
čių iš Maskvos, 13,542 valstybės 
saugumo kariškių, 2000 geležin
kelių apsaugos pareigūnų, 6914 
ginkluotų vietinių stribų ir mili
cijos tarnautojų, 3112 iš valsty
bės saugumo ministerijos, 11, 
446 komunistų partijos narių.

Taigi šiuos 39,766 begink
lius vyrus, moteris ir vaikus trė
mė 41,564 ginkluoti vyrai, ta 
proga nusavinę visą jų turtą! 
Anuo metu 23 tremtiniai bandė 
pabėgti ir 3 iš jų buvo nušauti ir 
6 sužeisti. Partizanai nukovė 4 
sovietų kariškius ir 4 sužeidė; jų 
pavardės buvo nelietuviškos. 
Žuvo 3 partizanai ir 23 buvo su
imti.

V. Landsbergis savo kalboje 
seime įregistravo nutarimo pro
jektą, kuriame siūloma masi
nius trėmimus iš Lietuvos į so
vietų s-gą laikyti karo nusikalti
mais, kuriems neturi būti se
naties.

Toliau sekė seime apdova
nojimas partizanų Vyčio kryžiu
mi I, II ir III laipsnio. Tuo mo
mentu TV sustabdė perdavimą 
šių iškilmių! Kai TV žiūrovai 
pradėjo gausiai telefonu stočiai 
protestuoti, perdavimas buvo 

vėl įjungtas. Sis įvykis prikiša
mai rodo, kokie valdžios gerai 
apmokami tarnautojai tokiose 
vietose!

Katedroje
Gegužės 23 d. į Vilniaus 

Katedrą sugužėjo visų kovų da
linių prieš okupantą vėliavos su 
tų kovų palydovais, užpildžiu
sios dalį centrinės navos. Tai 
buvo retas ir įspūdingas vaizdas. 
Tačiau ir čia verta paminėti, 
kad centrinė Katedros dalis bu
vo užpildyta daugiausia senyvo 
amžiaus žmonių, jaunimo mažai 
matėsi! Išimtį sudarė būrelis 
III-VI klasės mokinių su moky
tojomis - 25 maldininkai, atvy
kę pagerbti šio renginio į Vilnių 
net iš Skriaudžių! Vilniaus mo
kyklų direktoriams ir mokyto
jams šis minėjimas atrodė ne
reikalingas!!! Šios Skriaudžių 
III-VI klasės mokytojos atvežė 
savo mokinius į minėjimą: I. 
Jurkšienė, O. Plioplienė, Loreta 
Jurkšaitė ir Jane Karalevičienė.

Lukiškių aikštėje
Po pamaldų, lynojant, mal

dininkai, kurių didelę dalį suda
rė buvę priešsovietiniai kovoto
jai, tautines dainas dainuodami, 
žygiavo į Lukiškių aikštę. Čia 
kalbas pasakė visa eilė politikų, 
bet plojimų susilaukė tik prel. 
A. Svarinskas ir vienas iš kovo
tojų su ginklu, išvardindami 
tautoje esančius trūkumus.

Nesantaika partijose
Paskutiniu metu atsistatydi

no vidaus reikalų ministeris V. 
Žiemelis, kurio vietą užėmė tei

sininkas Stasys Šedbaras, ir sau
gumo dep-to direktorius J. Jur
gelis, kurio vietoje buvo paskir
tas Mečys Laurinkus. Dėl abie
jų šių buvusių pareigūnų veiklos 
visuomenėje ir spaudoje jau il
gas laikas buvo reikštas nepasi
tikėjimas. Tačiau Tėvynės s-gos 
partijoje kilo nepasitenkinimas 
dėl naujai paskirtų pareigūnų. 
Atrodo, kad premjeras Gedimi
nas Vagnorius pasiūlė preziden
tui kandidatus nepasitaręs su 
partijos taryba ir susilaukė pa
stabų net iš V. Landsbergio!

Spaudoje jau kuris laikas 
nurodoma, kad tarp G. Vagno
riaus ir V. Landsbergio auga 
nesutarimas dėl politinių galių 
nepasidalinimo. Panašus nedar
numas yra įvykęs ir krikščionių 
demokratų partijoje dėl I. Už
davinio ir P. Gražulio laikyse
nos Švietimo ministerio prof. Z. 
Zinkevičiaus atveju.

Lietuvos-Lenkijos pasienyje
Tai jokia nenaujiena. Nau

jos Lietuvos prezidentas, vykda
mas automobiliu į Lenkiją, nu
stebo... Jau aštuoneri metai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos suda
ryta apie 70 įvairiausių sutarčių, 
bet eilės nesibaigia... Priežastys 
labai paprastos: lenkų pasienie
čiai nesistengia pagerinti judėji
mo, nori parodyti, kad “litvinai” 
apsileidę. Lietuvos pasienio val
dininkams eilės sudaro kyšinin
kavimo “rojų”. Aštuonios val
džios neįstengė pagerinti būk
lės, o devintoji valdžia jau laiko 
tas kilometrines eiles normaliu 
dalyku.

Prezidentas Švedijoje
Kaip rašo ELTA, Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus 
Stokholme birželio 2 d. susitiko 
su Švedijos karaliumi Carl Gus
taf XVI, su kuriuo tarėsi aplin
kos apsaugos klausimais. V. 
Adamkus taip pat susitiko su 
Švedijos parlamento pirmininke 
Birgitte Dahl bei su ministeriu 
pirmininku Goran Persson ir 
švedų verslininkais. Su ministe
riu pirmininku buvo kalbėta 
apie mirties bausmės panaikini
mą Lietuvoje - svarbią sąlygą 
stojant į Europos sąjungą. Jis 
pareiškė, kad Švedijos verslinin
kai domisi investavimu į per
tvarkomą Lietuvos energetiką.

Birželio 5 d. Lietuvos prezi
dentas dar kartą lankėsi toje 
valstybėje, Visbio mieste, Got
lando saloje dalyvaudamas tarp
tautinėje konferencijoje saugu
mo klausimais. Pakviestas pa
grindiniu kalbėtoju Švedijos ir 
Vokietijos penktus metus ren
giamoje diskusijoje, kurioje da
lyvauja atstovai iš Rytų ir Vidu
rio Europos, V. Adamkus kal
bėjo apie būtinumą Baltijos 
valstybėms tapti Europos sąjun
gos ir ŠAS (NATO) narėmis.

Lankėsi Anglijos karalaitis
Birželio 2-3 d.d. Lietuvoje 

lankėsi Didžiosios Britanijos 
karalaitis, York’o hercogas And
rew, praneša ELTA. Jis susitiko 
su seimo pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, su kuriuo kalbėjo
si Karaliaučiaus srities klausi
mu. Lietuvos prezidentui Val
dui Adamkui jis tvirtino, jog Di
džiosios Britanijos vyriausybė 
remia Baltijos valstybių siekį 
stoti į Europos sąjungą, pažadė
jo paraginti DB vyriausybę rem
ti Lietuvos kvietimą į derybas 
šių metų pabaigoje.

Svečias Kaune prie apylin
kės teismo rūmų atidengė me
morialinę lentą, primenančią 
DB diplomatinės atstovybės vei
kimą tarpukario metais (nuo 
1924-ųjų). Karalaitis Andrew 
lankėsi visose Baltijos valstybė
se jų nepriklausomybės 80-me- 
čio proga. Kaip rašo “Lietuvos 
rytas”, vizito metu jį lydėjo Lie
tuvos ambasadorius DB Justas 
Paleckis, kuris priminė, jog ka
ralaičio apsilankymas yra reikš
mingas, rodantis paramą ir su
sidomėjimą, abiejų kraštų eko
nominiams ryšiams stiprėjant.
Lenkijos seimo vadovės vizitas

Gegužės 31-birželio 1 d.d. 
Lietuvoje lankėsi Lenkijos se
nato pirmininkė Alicja Grze- 
skowiak su delegacija. Ji dalyva
vo lenkų kultūros festivalyje, su
sitiko su Lietuvoje veikiančių 
lenkiškų organizacijų atstovais.

Susitikime su Lietuvos pre
zidentu Valdu Adamkumi buvo 
aptarti dvišalio bendradarbiavi
mo klausimai. Kaip skelbia EL
TA, viešnia pažymėjo, kad Len
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kija ir ateityje rems Lietuvos 
pastangas stoti į Europos sąjun
gą ir ŠAS (NATO), nes Lietuva 
yra strateginė Lenkijos partne
rė. Sutarta, kad abi valstybės 
galėtų labiau bendradarbiauti 
pritaikant savo teisinę sistemą 
prie ES standartų; taip pat ir to
liau bus kartu dirbama spren
džiant tautinių mažumų klau
simus.
Pakeistas SKAT pavadinimas

BNS žiniomis, gegužės 31d. 
įsigaliojo Krašto apsaugos siste
mos organizavimo ir karo tarny
bos įstatymas. Jis apibrėžia kraš
to apsaugos sistemos principus, 
jos institucijų dalyvavimą tarp
tautinėse misijose ir pratybose, 
kariuomenės sudėtį bei uždavinius.

Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos (SKAT) pava
dinimas pakeistas į Krašto ap
saugos savanorių pajėgas (KASP). 
Taip pat dokumente surašyti 
nuostatai dėl kario atlyginimo, 
uniformos ir skiriamųjų ženklų, 
sveikatos priežiūros, draudimo, 
kompensacijų žūties atveju bei 
pensijų.
Vidaus reikalų ministeris JAV-se

Naujasis Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris Stasys Šedba
ras birželio 8-10 d.d. dalyvavo 
Jungtinių Tautų asamblėjos spe
cialioje sesijoje dėl tarptautinės 
narkotikų priemonių kontrolės. 
Kaip praneša BNS, jo vadovau
jamoje valstybinėje delegacijoje 
taip pat dalyvavo teisėsaugos ir 
sveikatos apsaugos ministeriu 
pareigūnai. Konferencijoje mi
nisteris pasirašė tarptautines 
sutartis dėl teroro aktų panai
kinimo.

Karo nusikaltimai
ELTOS žiniomis, birželio 9 

d. Lietuvos seimas papildė Bau
džiamąjį kodeksą skirsniu “Ka
ro nusikaltimai”. Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio pa
teiktame papildyme numatytos 
bausmės už žudymą asmenų, 
apsaugojamų tarptautine huma
nitarine teise, už okupuotos 
valstybės civilių gyventojų trė
mimą, už draudžiamą krašto 
puolimą, uždraustų karo prie
monių vartojimą, civilių gyven
tojų ar karo belaisvių prievarti
nį panaudojimą priešo ginkluo
tosiose pajėgose.

Apie karo nusikaltimus ar
chyvinės medžiagos pageidavo 
Kanados teisingumo departa
mento pareigūnai, susitikę su 
Lietuvos archyvų departamento 
generaliniu direktoriumi Vidu 
Grigoraičiu birželio 3 d. Jo tei
gimu, tam neturėtų būti kliūčių, 
jeigu Lietuvos generalinė pro
kuratūra sutiks išplėsti 1991 m. 
pabaigoje pasirašytą teisinės pa
galbos sutartį, kurioje numaty
tas bendradrabiavimas su Kana
dos teisingumo departamentu 
aiškinant karo nusikaltimus. RSJ
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<5? RELIGINIAME GYVENIME
Karaliaus Jogailos ir karalie

nės pastangomis lygiai prieš 601 
metus popiežiaus Bonifaco IX 
potvarkiu Krokuvos aukštojoje 
mokykloje buvo įsteigtas teologi
jos fakultetas ir nuo to laiko ta se
noji mokykla galėjo vadintis uni
versitetu. Ši mokslo įstaiga istori
jos raidoje veikė labai įvairiomis 
sąlygomis. Antrojo pasaulinio ka
ro metu Krokuvos universitetas 
buvo nacių uždarytas ir veikė po
grindyje. Ten tuomet mokėsi ir 
Karolis Wojtyla, dabartinis Šv. 
Tėvas. Komunistų valdžia 1956 
m. buvo uždariusi teologijos fa
kultetą. Dėl to veikla nenutrūko - 
fakultetas persitvarkė į atskirą ka
talikų aukštąją mokyklą, kuri 
šiandien vadinasi Popiežinė teo
logijos akademija. Joje šiuo metu 
studijuoja apie 4,000 studentų. 
Naujuoju šios akademijos rekto
riumi neseniai išrinktas Tadas 
Pieronek’as.

Naujasis Latvijos ambasado
rius prie Šv. Sosto Atis Sjanits 
skiriamuosius raštus popiežiui 
įteikė š.m. gegužės 28 d. Šv. Tė
vas ta proga raštu padėkojo Lat
vijos prezidentui G. Ulmaniui už 
sveikinimus ir paprašė ambasado
rių perduoti jo sveikinimus ir lin
kėjimus prezidentui ir visiems 
Latvijos gyventojams, prisiminė 
savo vizitą 1993 metais ir tarp kit
ko pareiškė, kad priespauda, iš 
kurios Latvija išsivadavo, kilo iš 
ideologijos, kuri nesakė tiesos. 
Paminėjo tikrosios demokratijos 
sampratą, kuri nesiderina su min
timi, jog teisės ir pareigos sutei
kiamos tiktai daugumos balsu, kai 
galingieji nugali silpnesniuosius, 
reikia ir tokios ekonominės samp
ratos, kuri nekelia pelno aukščiau 
už žmogų.

Žiniasklaidos atstovų susiti
kimas aptarti Katalikų Bendrijos 
ir visuomenės bendravimo klausi
mams įvyko š.m. gegužės 17 d. 
Kauno arkivyskupijos kurijoje. 
Kalbėjo “Kauno dienos” vyr. re
daktorė T. Mačiulienė, LNK tele
vizijos red. S. Bartkus ir žurnalis
tas dr. P. Subačius. Po jų praneši
mų diskusijose dalyvavo Kauno 
arkivyskupas S.Tamkevičius, apie 
trisdešimt spaudos atstovų, atsto
vaujančių pasaulietinėms ir kata
likiškoms žiniasklaidos priemo
nėms. Arkivyskupas atkreipė dė
mesį į Šv. Tėvo laiške pabrėžtą 
dvejopą viltį, ženklinančią žmo
gaus santykius su Dievu ir rūpestį 
žmonių gerove. Nors esama susi
priešinimo ir socialinės nelygybės, 
didėjantis pasauliečių apaštalavi
mas, plintanti karitatyvinė veikla. 
Arkivyskupas pabrėžė mokėjimo 
gyventi svarbą ir žmogaus laisvės 
gerbimą. Bendradarbiavimo srity
je svarbu puoselėti šeimos vertybes.

T. Mačiuliene pastebėjo, kad 
bendradarbiavimo srityje esama 
gerų poslinkių. S. Bartkus sakė, 
kad Vatikano II susirinkimo dek
rete dėl socialinio bendravimo 
priemonių radęs daug priimtinų 
dalykų. Dr. P. Subačius analizavo, 
kaip žiniasklaidoje pateikiamos 
Katalikų Bendrijos gyvenimo 
naujienos. Kai kurie įvykiai susi
laukia per mažai dėmesio. “Lietu
vos ryto” atstovas pastebėjo, kad 
pati Katalikų Bendrija spaudos 
konferencijomis turėtų pranešti 
apie savo veiklą. “Respublikos” 
atstovė mano, kad žiniasklaidos 
darbuotojai tarnauja Dekalogo 
vertybėms netgi viešumon kelda
mi kriminalinius įvykius. Arkivys
kupas paaiškino, kad Katalikų 
Bendrijos vyresnybė įgaliojanti 
bendradarbiauti žiniasklaidoje ti
kėjimo ir moralės klausimais tik 
tam pasirengusius kunigus bei 
vienuolius.
toooooooooo............... ..

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

Solesmio benediktinų vienuo
lyno laikinasis namas š.m. gegu
žės 3 d. buvo pašventintas Pa- 
lendriuose, kur dvylika vienuolių 
iš Solesmio atvyko į Lietuvą 
įsteigti vienuolyno. Šv. Benedikto 
vienuolynas - tarnavimo Viešpa
čiui mokykla. Benediktinai be 
įprastų trijų įžadų duoda dar ket
virtą - stabilumo įžadą. Juo visam 
gyvenimui save suriša su sava 
bendruomene. Pagrindiniai užsi
ėmimai - malda, Dievo žodžio 
skaitymas ir darbas. Atkurtas ir 
grigališkasis giedojimas. Broliai 
vienuoliai iš Solesmio norėtų ma
tyti, kad Lietuvoje Dievas būtų 
garbinamas dvasia ir tiesa.

Palaimintojo J. Matulaičio 
namuose Kaune š.m. gegužės 9 d. 
buvo surengta muzikos popietė 
“Tau, Marija”. Pradėta Mišiomis, 
kurias koncelebravo arkivysk. S. 
Tamkevičius ir mons. K. Senkus. 
Giedojo vidurinių mokyklų cho
rai. Po Mišių kiemelyje buvo šok
ta, žaisti lietuvių liaudies žaidi
mai, deklamuota; pasirodė sku
dutininkai ir folkloro ansamblis. 
Šios šventės iniciatorė “Rasos” 
timnazijos muzikos mokytoja D.

iaučiūnienė dėkojo arkivyskupui 
S. Tamkevičiui, mons. K. Senkui 
ir sės. A. Pajarskaitei už paramą 
rengiant popietę.

A. Lipniūno jaunimo kultū
ros centras š.m. gegužės 15-17 
d.d. Berčiūnuose surengė jaunųjų 
vadovų kursus. Vyresniųjų klasių 
mokiniai ir studentai buvo moko
mi vadovauti vaikų vasaros sto
vykloms ir būti vadovais savo 
bendraamžių tarpe. Kursams va
dovavo Šv. Pranciškaus Ksavero 
vienuolijos brolis Juozas Glebas, 
talkinamas amerikiečių. Suskirs
tyti grupelėmis dalyviai kiekvieną 
dieną pradėdavo ir baigdavo mal
da. Koncertavo jaunimo grupė iš 
Biržų. Dalyviai išklausė dvi kursų 
vadovo paskaitas. Buvo pratina
mas! atpažinti savo ir kitų talen
tus. Mišias Berčiūnų šventovėje 
aukojo Panevėžio katedros kle
bonas mons. J. Antanavičius. Bai
gus užsiėmimus, jaunieji vadovai 
buvo paskirti vadovauti įvairioms 
vasaros stovykloms. Išsiskirstė 
vieni kitiems ant delno žymėdami 
kryžiaus ženklą ir linkėdami grįžti 
į kasdienybę su misija.

Prel. A. Dambrausko-Jakšto 
memorialinė lenta atidengta Kau
ne š.m. gegužės 6 d. prie namo 
(Rotušės a. 23), kur jis, žymusis 
visuomenės veikėjas, filosofas, li
teratūros kritikas, poetas, gyveno 
nuo 1906 iki 1938 metų. Skulpto
riaus V. Žuklio sukurtą lentą ati
dengė prelato brolėnas Liudas 
Dambrauskas, palaimino prel. V. 
Jalinskas. Iškilmėje dalyvavęs 
Kauno miesto mero pirmasis pav. 
A. Balutis velionį prelatą pavadi
no viršukalne ir kvietė visus siekti 
tokių aukštumų. Dr. M. Bloznelis 
priminė, kad prel. A. Dambraus
kas, gyvendamas Kaune, redaga
vo žurnalus “Draugija”, “Ateitis”, 
“Garnys”, esperantininkų laikraš
tį “Litova stelo”, vadovavo Šv. 
Kazimiero draugijai, buvo vienas 
iš ateitininkų organizacijos steigė
jų, esperantininkas, Lietuvos ka
talikų mokslo akademijos pirmi
ninkas. Jis rašė straipsnius litera
tūros, meno klausimais, parašė 
trigonometrijos, logikos, esperan
to kalbos vadovėlius. Vytauto Di
džiojo un-to rektorius V. Kamins
kas priminė prelato nuopelnus 
universitetui, kuriame jis buvo iš
rinktas garbės profesoriumi ir du 
kartus garbės daktaru. Už para
mą įamžinant A. Jakšto atminimą 
visiems dėkojo Liudas Dambraus
kas. Iškilmėje deklamuoti velio- 
nies prelato eilėraščiai, skambėjo 
ansamblio “Ainiai” atlikti kūri
niai. Tą dieną Mišias Kauno arki
katedroje aukojo ir pamokslą pa
sakė prel. V. Jalinskas.

l’LB valdybos surengtoje konferencijoje 1998.V.2 Mississaugos Anapilio salėje, kur buvo svarstomas Lietuvos 
kelias į Šiaurės Atlanto Sąjungą. Nuotraukoje (iš kairės) - ambasadorius ST. SAKALAUSKAS, KLB pirm. A. 
VAIČIŪNAS, PLB valdybos narys D. SKUČAS, ambasadorius O. JUSYS Nuotr. R. Jonaitienės
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AtA
FILOMENAI JANAVIČIENEI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui STASIUI 
su šeima -

Lietuvos kankinių parapijos choras

Dalis veikėjų PLB surengtoje konferencijoje, svarsčiusioje Lietuvos įsijungimą į Šiaurės Atlanto Sąjungą.
Konferencija įvyko Anapilio salėje (Mississauga, Ont.) 1998.V.2 Nuotr. R. Jonaitienės

Tėvynės sąjungos nariui

A+A
LIUCIUI ULBINUI

mirus, žmoną IDĄ, dukrą, sūnus ir jų šeimas bei visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono ir Niagaros pusiasalio
Tėvynės sąjungos valdyba

Klubo nariui

AtA
LIUCIUI ULBINUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai IDAI, 
dukrai, sūnums ir jų šeimoms bei artimiesiems -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubo valdyba

ŠAS Lietuvai lemia pražūtį?
Atsiliepiant į šiuo klausimu J. Vitėno straipsnį “TŽ” 1998 m. 19 nr.

AtA
LIUCIJUI ULBINUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo brolį, mūsų mielą parapijietį 
ALGĮ ULBINĄ su žmona, tėvą, žmoną, sūnus ir dukterį su 
šeimomis bei visus gimines -

Vasagos Gerojo Ganytojo misija
JONAS DAUGĖLA

Šiandien lietuviai tiek šioje, 
tiek anoje Atlanto pusėje labai 
daug dėmesio skiria ŠAS reika
lui. Šis klausimas nejučiomis ta
po Lietuvos vyriausybės užsie
nio politikos kertiniu akmeniu. 
Centro s-gos vadovas Ozolas 
net pasipiktino, kad tiek daug 
dėmesio skiriama šiam reikalui. 
Jo manymu tautoje be reikalo 
skleidžiama mintis, kad ŠAS 
apsaugos Lietuvą nuo bet kokių 
išorės pavojų, o ES laiduos eko
nominio gyvenimo pažangą. 
Tuo būdu esąs naikinamas tau
tos pasitikėjimas savomis jėgo
mis. Slopinama mintis, kad tau
ta pirmoje eilėje pati savomis 
jėgomis turi priešinti visokiems 
išorės pavojams ir sutelktinėmis 
jėgomis kurti šviesesnę ateitį.

Šiandien visa lietuvių tauta 
vieningai remia vyriausybės pa
stangas siekti pilnos narystės 
ŠAS-goje. Šias pastangas vie
ningai remia ir viso pasaulio lie
tuviai. Neseniai Mississaugoje 
buvo platesnio mąsto diploma
tijos atstovų, Bendruomenės 
veikėjų ir valdžios atstovų pasi- 
tarimas-konferencija šiam rei
kalui aptarti. Visi vieningai pa
sisakė už Lietuvos dalyvavimą 
ŠAS-goje.

Tad abejingai nuskambėjo 
J. Vitėno samprotavimai, ku
riuos jis išdėstė “TŽ” 1998 m. 
19 nr. Jis suabejojo, ar Lietuvai 
verta šiandien taip atkakliai 
veržtis į ŠAS. Žinoma, su kai 
kuriomis jo mintimis tenka su
tikti. Tačiau daugelis jo samp
rotavimų yra abejotini. O jau 
tiesiog pritrenkiančiai skamba 
jo baigminė išvada: “Lietuvos 
veržimasis į ŠAS gali jai atnešti

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

ne apsaugą, o pražūtį”. Dėl to 
jis siūlo sustabdyti visas pastan
gas, kad Lietuva būtų priimta į 
SAS.

Pasak J. Vitėno, mūsų ver
žimasis į ŠAS gali užrūstinti 
Rusiją, jos valdžią. Jis išvardijo 
planus, kuriais Rusija gali Lie
tuvai atsikeršyti. Tačiau istorinė 
patirtis rodo: jeigu rusams užei
na noras įskaudinti Lietuvą ar
ba ją pavergti, jie yra labai ga
būs surasti priežastis ir jas pa
teisinti. Tad belieka tikėti, kol 
Rusiją valdys demokratinės jė
gos, didesnių nesusipratimų ne
įvyks. Bet jeigu Rusijos valdžia 
atitektų Žiuganovo komunis
tams, tai vargu ar bet kokia tai
kaus sugyvenimo ir neutralumo 
politika juos patenkintų.

Čia vertėtų prisiminti Suo
mijos pavyzdį, kurį mini ir J. Vi- 
tėnas. Neutralumą ir darnų 
bendradarbiavimą su Rusija 
suomiai laimėjo ne pataikauda
mi jiems ir nuolaidžiaudami. 
Gražūs jų santykiai prasidėjo, 
kai suomiai ginklu pasipriešino 
Rusijos bolševikų užmačioms 
Suomiją pavergti ir kai Suomi
jos laisvės kovotojai, nepaisyda
mi didžiausių aukų, sustabdė 
Raudonosios armijos veržimąsi 
į savo šalį. Tai pamokantis pa
vyzdys mūsų Lietuvai.

Tenka pilnai sutikti, kad 
Lietuvos priėmimas į ŠAS yra 
tolimesnės ateities klausimas. 
Naujasis Lietuvos prezidentas 
tiki, kad šis klausimas bus tei
giamai išspręstas dar jo valdy
mo metu. Pasigėrėtinas mūsų 
prezidento optimizmas, bet gy
venimo tikrovė verčia šiuo opti
mizmu abejoti. Šiandien dar nė
ra visai išspręstas pirmojo rato 
trijų valstybių priėmimo klausi
mas. Ir nežinia dar kaip greitai 
jis bus išspręstas.

Vis dėlto JAV prezidentas 
ir užsienio reikalų sekretorė 
tvirtai pažadėjo, kad antrajame 
rate bus iškeltas ir Lietuvos pri
ėmimo į ŠAS klausimas, ir jiedu 
Lietuvos pastangas rems. Bet 
kada tas antrojo rato svarsty
mas įvyks? Tikriausiai ne taip 
jau greitai. O tada jau bus ir kiti 
prezidentai ir kiti sekretoriai. 
Tad Lietuvos priėmimo klausi
mas yra mandagiai atidėtas ne
ribotam laikui arba, kaip sako
ma, “ad calendas graecas”.

Lietuvos vyriausybė turėtų 
ir toliau įvairiomis progomis pa
brėžti savo norą, kad Lietuva 
būtų priimta į ŠAS. Toks reika
lavimas be “strateginio” turi ir 
psichologinį pagrindą. Juk Ru

sija visais laikais bandė pasaulį 
įtikinti, kad Lietuva priklauso 
Rytų Europos blokui. Buvo ru- 
sofilų, kurie bandė moksliškai 
įrodyti, kad Lietuvių tauta yra 
slavų kilmės. Mes tokioms už
mačioms visais laikais ir įvairio
mis priemonėmis priešinomės. 
Nuo pat pirmosios nepriklauso
mybės metų mūsų tauta visomis 
priemonėmis veržėsi į Vakarus. 
Visos mūsų vyriausybės stengėsi 
sukurti tautinę valstybę, siekė, 
kad ji būtų priimta lygiateise 
nare į civilizuotų Vakarų de
mokratinių valstybių šeimą. Ir 
tos visos pastangos savo laiku 
buvo vainikuotos laimėjimais.

Tas pastangas tęsia ir da
bartinė vyriausybė. Iš pat pir
mųjų antrosios nepriklausomy
bės dienų demokratinės vyriau
sybės stengėsi atsiriboti nuo dar 
vis bolševikuojančios Rusijos ir 
visu veidu atsisuko į Vakarus. 
Šias pastangas vėliau šiek tiek 
apstabdė LDDP vyriausybės. 
Naujoji demokratinė Lietuvos 
vyriausybė, o ypač naujasis pre
zidentas, vėl visą užsienio politi
kos veiklą pasuko į Vakarus. Ži
noma, tuo pačiu metu stengia
masi palaikyti ir taikius ryšius 
su Rusija, kuri šiandien yra val
doma neva demokratinių jėgų.

Nors šiuo metu Lietuvos 
priėmimas į ŠAS yra tolimesnės 
ateities reikalas, vis dėlto, kaip 
jau minėjau, JAV vyriausybė 
yra pažadėjusi šio reikalo neuž
miršti ir Lietuvos pastangas pa
remti. Panašius pažadus yra pa
darę ir beveik visi kiti ŠAS na
riai. Tuo būdu jie visi pripažįs
ta, kad Lietuva priklauso Vaka
rų pasauliui ir yra verta būti pri
imta į ŠAS.

Kaip dabar atrodytų, jeigu 
mūsų vyriausybė staiga pasiduo
tų J. Vitėno įtaigojimams ir pa
reikštų: “Dėl šventos Jūsų ir 
mūsų ramybės atsisakome bet 
kokių siekių būti priimtiems į 
ŠAS ir kursime su rusais taikaus 
sugyvenimo bei neutralumo po
litiką”. Ne tik svetimieji, bet ir 
mes patys turėtume sutikti, kad 
tai būtų mūsų užsienio politikos 
bankrotas.

Tad mūsų vyriausybė turėtų 
ir toliau kelti ŠAS reikalą, kad į 
šią tarptautinę organizaciją pil
nateise nare būtų priimta ir Lie
tuva. Šias pastangas turėtų viso
mis įmanomomis priemonėmis 
savo šalyse remti ir viso pasau
lio lietuviai. O gal šias pastan
gas, gerai apsigalvojęs, parems 
ir mano anų dienų bičiulis Juo
zas Vitėnas...

AtA
LIUCIJUI ULBINUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
IDAI, dukrai, sūnums ir jų šeimoms, tėvo 
šeimai, broliui ALGIUI ir jo žmonai VANDAI, 
seserims bei jų šeimoms ir kartu liūdime - 

E. V. Abromavičiai O. Senkuvienė

D. L. Mačikūnai L A. Žemaičiai
A. Salvaitytė

O dėkui Tau, Mama, už Tavo didžią meilę
Ir už skausmus nuvargintos širdies;
Tu mums davei gyvenimą ir laimę
Tu ir dabar prie Viešpaties už mus meldies.

PADĖKA

AtA
MARIJA MATUSEVIČIENĖ, 

mūsų mylima mamytė ir močiutė, staiga po sunkios ir ilgos 
ligos 1998 m. gegužės 14 d. užbaigė žemišką kelionę ir 
iškeliavo į amžinybę.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Liudui Januškai, OFM, už 
maldas laidotuvių koplyčioje, Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pijui Šarpnickui, 
OFM, ir kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už gedulines Mišias, 
pamokslą ir palydėjimą į kapines. Nuoširdi padėka Gyvojo 
rožinio draugijai, moterims už maldas ir gražų velionės 
sutikimą su žvakutėmis šventovėje.

Dėkojame muz. Danguolei Radikienei už jausmingą 
giedojimą ir vargonavimą. Ypatingai nuoširdžiai dėkojame dr. 
Mikui Valadkai už nuolatinę ir rūpestingą medicininę 
pagalbą, mūsų mamytės gydymą bei lankymą ligoninėje ir 
namuose.

Dėkojame kun. Pijui Šarpnickui, OFM, ir seselei 
Loretai už velionės lankymą ligoninėje ir namuose, už maldas 
ir stiprinančius žodžius. Esame labai dėkingi visiems savo 
draugams ir pažįstamiems už pareikštas užuojautas žodžiu ir 
raštu, už užprašytas Mišias, gražias gėles, dalyvavimą koply
čioje ir šventovėje bei velionės palydėjimą į amžinojo poilsio 
vietą.

Liekame labai dėkingi karsto nešėjams - V. Gu
daičiui, E. Abromaičiui, vaikaičiui Davinui, p. Bujalskiui ir 
ypatingai Jonui Didžbaliui už jo visokeriopą pagalbą. Nuo
širdus ačiū B. Stanulienei ir padėjėjai G. Kobelskienei už taip 
skaniai paruoštus pietus, už pyragus Z. Didžbalienei ir I. Za- 
lagėnienei.

Nepamiršim Jūsų visų, liekame dėkingi ir liūdintys - 
dukros - Irena, Stasė, Regina ir Jolė su vyru 

Alanu bei vaikaičiai - Violetta, Lily, 
Davin, Elana ir Alexander

mailto:tevzib@pathcom.com
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Santarvės ąžuoliuką Gedimino kalno papėdėje sodina Lietuvos 
respublikos vadovai ir Vilniaus meras R. PAKSAS Ntr. V. Ylevičiaus

Tėvynės keliais ir... sielų labirintais
Gydytojos psichiatrės ir poetės bei mąstytojos mintys baigiant antrąjį tūkstantmetį

Sužaliuos ąžuolai mūsų žemėje
Medžių sodinimo vajus Tėvynėje, skatinamas Lietuvai pagražinti draugijos

JULIUS AUKŠTAITIS, 
Lietuvai pagražinti draugijos 

kancleris

Šiemet, minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 80- 
metį, prisimename ir kitą reikš
mingą tautai ir draugijai datą: 
sukanka 75 metai, kai Kaune, 
švenčiant 5 metų nepriklauso
mybės sukaktį, buvo suorgani
zuotas iki tol dar neregėtas ren
ginys - Loji medelių sodinimo 
šventė, kurią suorganizavo vos 
tik įsikūrusi Lietuvai pagražinti 
draugija. Jos metu Ąžuolyno 
parke, dalyvaujant respublikos 
prezidentui A. Stulginskiui, bu
vo pasodintas Laisvės medis. 
Vėliau panašios medelių sodini
mo šventės ir aplinkos tvar
kymo talkos tapo labai popu
liarios ir visų mėgstamos.

Puoselėdama senas gražias 
tradicijas, dabartinė Lietuvai 
pagražinti draugijos centro val
dyba (jos pirm. Juozas Binge
lis), stengiasi neatsilikti nuo sa
vo pirmtakų.

Siekdama kuo iškilmingiau 
paminėti Lietuvos nepriklauso
mybės 80-metį ir simbolinio 
Laisvės medžio 75-mečio su
kaktį, draugija kartu su Lie
tuvos savivaldybių sąjunga, Lie
tuvos miškininkų sąjunga ir Pi
lietine santalka paskelbė 1988 
m. balandį “Santarvės medžio 
mėnesiu”.

Draugijos skyriai, miestų ir 
rajonų savivaldybės geranoriš
kai atsiliepdamos į raginimą, 
aktyviai dalyvavo talkose bei 
įvairiuose šventiniuose rengi
niuose. Šalies miestuose, gyven
vietėse, seniūnijose, prie mo
kyklų, įžymesnių paminklų, par
kuose ir kitose vietovėse buvo 
sodinami tautos vienybę simbo
lizuojantys medžiai, dažniausiai 
ąžuolai.

Juk nuo neatmenamų laikų 
lietuviai gerbė ąžuolą. Jį laikė 
ištvermės, jėgos ir vienybės sim
boliu. Prie šventųjų ąžuolų mū
sų protėviai sėmėsi ryžto, dva
sios stiprybės, kaupė jėgas ko
voms su priešais. Ąžuolas buvo 
ir yra pats garbingiausias medis 
miške ir sodyboje. Ąžuolo var
das skamba dainose, sakmėse, 
padavimuose, mitologijoje, gro
žinės literatūros kūriniuose.

Visą balandžio mėnesį Lie
tuvos gamtos bičiuliai sodino 
ąžuolus, bet nepamiršo ir liepų, 
klevų, berželių. Rūpestingos, 
mylinčios rankos sodino girai
tes, valė parkus, plėtė želdinius, 
puošė gimtinę.

Jonavos rajone prie Šešuvos 
upelio jaunieji miško bičiuliai iš 
Jonavos, Prienų, Kačerginės, 
Vilkijos, Kaišiadorių, Labūna

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

vos kartu su draugijos nariais ir 
motorizuotos pėstininkų briga
dos “Geležinis vilkas” kariais 
pasodino 1000 ąžuoliukų. Pa
daryta graži pradžia puikiam 
parkui Lietuvos nepriklausomy
bės 80-mečiui atminti.

Alytiškiai plušėjo Likiškių 
parke. Plėsdami jo ribas, jie so
dino ąžuoliukus ir liepas. Prie 
televizijos bokšto sužaliavo nau
ja giraitė. Alytaus rajono Ne
munaičio apylinkėse aplinką ir 
kapinaites tvarkė Balninkų mo
kyklos jaunieji miško bičiuliai, 
vadovaujami direktorės O. Pet
kevičienės. Daug gražių darbų 
atliko draugijos Simno skyrius, 
kurio pirmininkė yra Lina Virši- 
lienė. Simno klebonas kun. G. 
Bulevičius pakvietė parapijie
čius dvasios ir aplinkos gražini
mui. Miestelio pakraštyje buvo 
pasodinti medžiai, suvaidintas 
spektaklis pasakos “Eglė žalčių 
karalienė” motyvais.

Draugijos Palangos skyrius 
surengė visuotinę talką paplū
dimių ir kopų valymui. Po dar
bų palangiškiai rinkosi į miesto 
centrinę aikštę. Čia buvo paso
dintas Santarvės medis. Pakiliai 
ir prasmingai nuskambėjo lietu
vių liaudies daina “Augo girioj 
ąžuolėlis”. Po to talkininkai ir 
šventės dalyviai rinkosi ant Bi
rutės kalno. Čia ilgai liepsnojo 
laužai. Geriausi žemaičių folk
loriniai sambūriai linksmino su
sirinkusiuosius skambiomis 
liaudies dainomis, šokio sukūry 
sukosi poros.

Santarvės ąžuolą pasodino 
sostinės Senvagės vidurinės mo
kyklos moksleiviai ir mokytojai. 
Kiekviena klasė pasodino po sa
vo globojamą medelį. Po to mo
kyklos direktorė Birutė Termi- 
nienė pakvietė visus į salę, kur 
buvo kalbama apie etninės kul
tūros vertybių ugdymą. Apie tai 
įdomiai kalbėjo mons. Kazimie
ras Vasiliauskas ir etnologe 
prof. Angelė Vyšniauskaitė.

Šakiuose Santarvės medis 
pasodintas V. Kudirkos gatvės 
skverelyje, pasodinta “Šeimos 
santarvės alėja”. Ją sodino Ša
kių jaunavedžiai. Sintautų ąžuo
lyne partijų ir visuomeninių or
ganizacijų atstovai pasodino 
Santarvės ąžuolą. Nepamiršti 
pirmųjų signatarų S. Banaičio, 
J. Vailokaičio ir J. Staugaičio 
tėviškių tvarkymo darbai.

Jonavos mieste pasodintas 
Santarvės parkas. Apie parke 
pasodintą pirmąjį medelį, su
stoję ir susikibę rankomis liau
dies dainas dainavo visų dalyva
vusių partijų ir sąjungų atstovai. 
Jie pasižadėjo dirbti vieningai 
tautos gerovei.

GIEDRĖ MILUKAITĖ, 
Lietuva

Nuo Rudaminos piliakal
nio, kalvotos Dzūkijos takeliais 
keliais ligi Žemaitijos pajūrio 
beveik visa Lietuva per septynis 
paskutinius metus mano iš
vaikščiota pėsčiomis.

Dzūkijos keliuose autoveži- 
miai sustodavo ir kviesdavo pa
vėžėti. Jų vairuotojai labai nu
stebdavo, kai keleivė pradėdavo 
šnekėti gražia lietuviška kal
ba... mat manydavo, kad aš už
sienietė...

Man būdavo labai malonu, 
kai žmonės, pažinę mane beke
liaujant, sustabdydavo automo
bilį, sakydami “O tai čia ta poe
tė, kuri pėsčiomis po Lietuvą 
vaikšto!” ir kviesdavo pavėžėti.

Gydytojos pareigose
Ne tik kabinete, bet ir ke

liuose žmonės buvo man labai 
atviri ir nuoširdūs. Kelionės po 
Lietuvos kaimus, miestus ir 
miestelius, susitikimai tokiais

Svėdasų talkininkai pagerbė 
vieną iš draugijos steigėjų - 
Vaižgantą. Jo gimtinėje Malai- 
šiuose išplėtė ir papildė liepų 
alėją, pasodino daug medelių, 
išvalė Alaušo ežero pakrantę.

Po 75-rių metų, toje pačioje 
Kauno senojo Ąžuolyno aikštė
je, kurioje 1923 m. buvo paso
dintas Laisvės medis, kauniečiai 
pasodino atminties ąžuolą. 
Įspūdingoje pavasario šventėje 
dalyvavo ir susirinkusius pasvei
kino seimo narys F. Palubins
kas, miesto vicemeras A. Balu
tis, draugijos Kauno skyriaus 
pirmininkas G. Slavinskas, kar
melitų šventovės klebonas kun. 
A. Keina. Apie ąžuolą eiles 
deklamavo aktorius, draugijos 
centro valdybos narys T. Vai
sieta. Ypač reikšminga, kad 
šventėje dalyvavo daug miesto 
moksleivių.

Dauguma paminėtų rengi
nių visame krašte vyko balan
džio 25 d. Tai buvo medelių so
dinimo, talkų pabaigtuvės. Su
judo visi gražinti gimtąjį kraštą, 
kas buvo neabejingas Tėvynės 
grožiui.

Draugijos centro valdyba 
gavo pranešimų iš Prienų, Mo
lėtų, Varėnos, Akmenės, Sali
ninkų, Kėdainių, Vilkaviškio, 
Vištyčio, Daugų, Sudervės ir 
daugelio miestų, miestelių, mo
kyklų, įstaigų. Draugijos skyrių 
ir kitų padalinių vadovai, vieti
niai gyventojai džiaugiasi ir reiš
kia viltį, kad švaros ir tvarkos 
siekimas ateityje taps įpročiu, 
visuotiniu reiškiniu.

Visus medelių sodinimo ir 
talkų renginius vainikavo di
džiulė šventė Vilniuje, Gedimi
no kalno papėdėje. Čia respub
likos prezidentas Valdas Adam
kus, seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis ir vyriausybės 
vadovas Gediminas Vagnorius 
netoli arkikatedros pasodino 
Santarvės ąžuolą. Kalnų parke 
įvyko šventinis koncertas, ku
riame dalyvavo pajėgiausi šalies 
meniniai sambūriai: valstybinis 
simfoninis orkestras, ansamblis 
“Lietuva”, pučiamųjų orkestras 
“Trimitas”, VRM Pavyzdinis 
pučiamųjų orkestras, folklori
niai sambūriai, Jungėnų kaimo 
kapela.

Šventės dalyviams pasveiki
nimo žodį tarė respublikos va
dovai, miesto meras R. Faksas, 
draugijos centro valdybos pirm. 
J. Dingelis.

Aplinkos tvarkymo ir puo
šimo renginiai balandžio mė
nesiu nesibaigia. Kartu su Že
mės ūkio ministerija, Sodinin
kų, Ūkininkių draugijomis Lie
tuvai pagražinti draugija orga
nizuoja respublikinę gražiausios 
sodybos ir gyvenvietės konkur
są. Birželio mėnesį vyks Vaiž
ganto dienos Svėdasuose, ruo
šiamės konferencijai “Nemunas 
- dabartis ir ateitis”.

Puošdami Tėvynę savo triū
su, drauge stengiamės atgaivinti 
mūsų turėtą, protėvių šventai 
saugotą žmogaus darbštumą, 
tvarkingumą, gėrio ir grožio 
puoselėjimo jausmą. Tikime, 
kad “Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos”. 

politiškai įaudrintais laikais su 
paprastais žmonėmis buvo tarsi 
antros mano studijos.

Dirbdama Lietuvoje gydy
tojos psichiatrės darbą, sutikau 
daugybę žmonių. Jie ateidavo 
pas mane su atvira širdimi. Jų 
likimai, džiaugsmai ir skausmai 
paliko mano sieloje neišdildo
mus pėdsakus. Vienas Dievas 
man padėjo tokį darbą dirbant 
išlikti sovietiniais laikais laisvu 
žmogumi, būti ištikima Hipok
rato priesaikai. Turėjau drąsos 
net iš KGB darbuotojų pasišai
pyti: “Kaip jūs galit tokį darbą 
dirbti? Turbūt nemiga naktim 
kankina?” Kartą taip pasakiau 
pakviesta į Kauno saugumą. Tai 
man pigiai nepraėjo - su manim 
jie nerado bendros kalbos... 
Mano eilėraščių nespausdino...

Sprogo Stalino saulė, keitė
si laikai, tačiau valdžia pakeitė 
tik iškabas, o mes kaip didžiausi 
svajotojai - visa šeima, palikę 
Kauną, patraukėm atstatinėti 
sugriautų sodybų į kaimą.

Naujakuriai
Iš pradžių nuvykome į 

Kruopius, Akmenės rajone, kur 
mano vyro tėvas turėjo laisvos 
Lietuvos laikais vaistinę ir buvo 
sovietiniais metais padarytas 
“liaudies priešu”. Vaistinę ir so
dybą nusavino.

Vėliau persikraustėm į Plun
gės rajono Merkeliu kaimą, bu
vusią gražią vyro mamos sody
bą, kur jau akmens ant akmens 
nebuvo likę. Vienas plynlaukis, 
žemė nualinta, tik kažkokios 
dulkės. Nei elektros, nei van
dens...

Iš kažkur sužinoję žmonės, 
kad mokslų daktaras ir gydytoja 
kuriasi su šeima ant plyno lau
ko, gryname užkampyje, atva
žiuodavo iš miestelio ir toli
miausių kaimelių į mus pasižiū
rėti, lyg būtume sniego žmonės! 
Neiškentę ir spaudos korespon
dentai atvyko, eilę straipsnių 
parašė. Vienas, prisimenu, vadi
nosi “Poezija ir ožkos”. Mat 
jiems krito į akis mano ožkų bū
relis, besiganantis pievoje.

Kaip mums sekėsi tame pa
saulio pakraštyje, poetiškos ir 
nepoetiškos dienos prie geleži
nės krosnelės apipustytame 
vienkiemyje Merkeliuose? Ko 
išmokė žemė žmogų? Vienas po 
kito sekė apmąstymai, kuriuos 
užrašydavau. Vykę susitikimai 
su kaimo žmonėmis talkose, su
sirinkimuose, vakaronėse, na
muose prie vaišių stalo įgalino 
pažvelgti betarpiškai į kaimo 
žmogaus sielą.

O nepakartojami saulėte
kiai, saulėlydžiai, naktimis toks 
pasakiškas dangus, kurio niekad 
nepamatysi mieste! Tikra žvaigž
džių pūga! Nepajunti bežiūrė
dama į tokį dangų, kaip pradedi 
mąstyti visai kitais matmenimis. 
Toks menkas pasirodo tavo 
vargelis prieš Paslapties Didy
bę! Ir supranti, kad čia ne pa
saulio galas, o žemė, kuri laukė 
tavęs ir Dievas čia taip arti, kaip 
niekada...

Taip gimė pluoštas pasako
jimų, kuriuos sudėjusi paruo
šiau spaudai knygą “Prie trečio
jo tūkstančio slenksčio”. Štai 
pagrindinės mintys, tenai išdės
tytos.

Baigiant antrąjį tūkstantmetį 
Amžiną šviesą iš Tavo akių 
Dieve, aš godžiai, godžiai geriu, 
Kartais man rodos, kad verkia 

dangus
Ir spinduliai jo skaidrieji suduš...
Tu, Amžinybe, esi Paslaptis - 
Aš - tik pašokusi vėtroj vilnis, 

Lietuvos respublikos prezidentų rūmai Vilniuje. Juose darbavosi prezidentas A. BRAZAUSKAS, o dabar 
juose valstybės reikalais rūpinasi prezidentas VALDAS ADAMKUS Nuotr. V. Kukoraičio

Baltas drugelis geismo laukų... 
Į Tavo šviesą, Dieve, lekiu!

(“Amžinybė", pagal tokio 
pavadinimo Čiurlionio paveikslą)

Baigiasi antras tūkstantis 
metų, esame prie trečiojo tūks
tančio slenksčio. Neeilinis jubi
liejus! Retas kuris nesusimąsto: 
ką gi atneš naujas trečiojo tūks
tančio šimtmetis žmonijai, ko
kios problemos bus išspręstos, 
kokios naujos iškils dvidešimt 
pirmajame amžiuje? Kokia Lie
tuva bus ateityje?

Palydim kupiną genialių iš
radimų, tragizmo paskutinį ant
ro tūkstančio šimtmetį. Šimt
metį stulbinančių laimėjimų 
mokslo, technikos srityje, šimt
metį baisių nusikaltimų žmoni
jai, šimtmetį, kuriame suklestė
jo idiotiška marksistinė filosofi
ja, ir šimtmetį, kuriame jį žlugo.

Du pasauliniai karai, kruvi
na banga persiritusi per pasaulį 
šiame šimtmetyje, atrodo, ne
daug ko politikus pamokė. Nors 
daromi kai kurie žingsniai su
naikinti branduoliniam ginklui 
planetoje, bet jie per lėti ir per 
menki.

Beprotiškai komunizmo fi
losofijai atėjo galas - subyrėjo 
sovietinė imperija, tačiau ašt
riausios politinės problemos 
tarp daugelio šalių liko neiš
spręstos. Dar per anksti džiaug
tis, kad pasaulis tapo saugesnis 
branduolinės grėsmės akivaiz
doje. Reikia tikėtis, kad trečiojo 
tūkstančio pirmasis šimtmetis 
visa tai išspręs gėrio šviesoje. 
Daug mitų, sukurtų XX š. pra
džioje, byra į šipulius, neatlaikę 
laiko bandymų. Technikos stip
rėjimas, nauji išradimai moksle 
sudarė iliuziją, kad žmogus pra
dėjo jaustis planetos viešpats, 
galįs valdyti gamtą, ją pajungti 
savo naudai, beatodairiškai iš
naudoti vis didėjantiems savo 
poreikiams.

Tačiau Žemė yra Dievo kū
rinys, ir žmogus, ją pertvarkyda
mas, turi įsiklausyti į Aukščiau
siojo balsą, o ne trumparegiškai 
siekti sau naudos, kuri ateityje 
atsisuks prieš jį patį.

Žmogaus protas tik Dievo 
šviesoje duoda gėrio vaisius, ir 
tik sekdamas Dievo Žodį žmo
gus darosi stiprus ir laimingas.

Mes prie slenksčio šimtme
čio, kuriame žmonija turės iš
spręsti, kaip ji nori toliau gy
venti: su Piloto filosofija, kuri 
veda į pasaulio sunaikinimą, ar 
su Kristaus Tiesa, kuri yra neiš
senkamas palaimos ir džiaugs
mo šaltinis, išminties lobis.

Ten pro rūką juodą, žemės miglą 
tirštą

Į visatą kyla išminties stulpai, 
Tai prie jų pridėjo Dievas savo 

pirštą,
Atsimerk, pasauli, rodos, 

nuklydai?!
(Iš eil. “Vakaras”, pagal to paties 
pavadinimo Čiurlionio paveikslą)

Laisvos meilės mitas
Byra ir “laisvos meilės” mi

tas. Taip staiga prieš trejetą de
šimtmečių suklestėjęs ir jau pa
tyręs eilę gniuždančių smūgių, 
neišlaikęs išmėginimų, apsėstas 
baisios naujos ligos, paskendęs 
narkotikų liūne.

Šeimos, kaip sielos švento
vės statytojos, dorovės, meilės ir 
gėrio įkvėpėjos vaidmuo vėl ta
po neabejotinas. Šeima yra 
šventas dalykas. Joje atsiranda 
nauja gyvybė. Tai tikras Dievo 
stebuklas. Ir pats baisiausias da
lykas, kai šis stebuklas yra nužu
domas motinos įsčiose. Abor-

(Nukelta į 4-tą psl.)

Gudijoje veikiančios Pelesos lietuviškos mokyklos mokiniai
Nuotr. L Gasperavičiūtės

Tremties penkiasdešimtmetis Lietuvoje
Dabarties pastabos žvelgiant praeitin

A. GARMUTĖ

Didžiosios 1948-jų metų 
Tremties 50-osios metinės Lie
tuvoje buvo paminėtos valstybi
niu mastu. Įvyko minėjimai mo
kyklose, įstaigose, svarbiausiose 
valdžios įstaigose. Jau tragiško
jo jubiliejaus išvakarėse teko 
dalyvauti koncerte-minėjime 
“Ešelonų broliai”, suruoštame 
T. Masiulio, Sausio 13-osios 
didvyrio vardu pavadintoje mo
kykloje. Direktorius Vytautas 
Daugėla pakvietė visas Kauno 
mokyklas (o jų mieste yra apie 
60), tačiau dalyvavo tik svečiai 
iš “Versmės” vidurinės. Turi
ningą programą parengė moky
tojos Aldona Ivanauskienė ir 
Aldona Skrinskienė su kolego
mis. Subtilias melodijas grojo J. 
Naujalio muzikos gimnazijos 
dėstytoja Lidija Gomolickaitė ir 
kt. Įspūdis - nepamirštamas.

Tragiškųjų įvykių jubiliejaus 
diena iškilmingame posėdyje 
buvo pažymėta ir Lietuvos sei
me. Pagerbime dalyvavo valsty
bės vadovai, tremtinių ir parti
zanų atstovai. Kalbėtojų kalbas 
transliavo televizija ir radijas. 
Įspūdingai jie kalbėjo. Kvapą 
užgniaužiančiai. Su parinktais 
tarptautįniais žodžiais. Tik kai 
kurie jų, matyt, nelabai tesupra
to tą tremtį, nes vis pabrėžė, 
kad tremiamos buvo šeimos. 
Matyk, kaip gražiai-darniai šei
momis trėmė... Suprask, nei 
vaikų, išplėštų iš šeimų (tokių, 
kaip aš), nei vienišų jaunuolių 
ar senelių, areštuotų netikė- 
čiausiose vietose, ešelonuose 
nebuvo... Keista, kad istoriją 
vis stengiamasi pagražinti.

Lygiai taip pat keista, kad 
niekur viešai nebuvo užsiminta 
apie skriaudas, šiuo metu tebe
daromas tremtiniams. Ypač 
esantiems pensijoje. Štai pavyz
džiai.

Tremtiniams, jeigu jie turi 
vadinamąjį nuosavo ar koopera- 
tinio-nuosavo buto viršplotį (so
vietinis terminas), netaikomos 
mokesčių lengvatos. (Už vande
nį ir šilumą klok visą pensiją, o 
ką valgysi - nesvarbu).

Tremtiniams, jeigu (sveika

įvairios žinios
Lietuvos operos ir baleto 

teatre 1998 m. liepos 1 d. įvyks 
tarptautinis baleto festivalis. 
Dalyvaus Japonijos, Prancūzi
jos, Čekijos, Anglijos, Rusijos, 
Lietuvos baleto žymūnai,-ės. 
Lietuvos baletmeisteris Jurijus 

tos ir nežmoniškų pastangų kai
na!) jie tapo mokslininkai, visiš
kai nesumokama vadinamoji 
nukentėjusiųjų asmenų pensija. 
Matote, pagal mūsuose veikian
čius įstatymus negalima vienam 
ir tam pačiam žmogui... mokėti 
dviejų valstybinių pensijų. (Juo
lab, kai tas žmogus - tremtinys, 
o ne stribas...)

Tremtiniams (netgi tiems, 
kurie negavo jokios kompensa
cijos už tremtį) atkakliai negrą
žinama nuosavybė: neatgauna- 
me namų, iš kurių buvome ne
gailestingai išplėšti. Dar dau
giau: neatgauname nei tėvų že
mės, nei kompensacijos už ją. 
Vilkinimo epocha tęsiasi. Atsi- 
mušant į begalinius barjerus, 
susidaro įspūdis, jog specialiai 
laukiama, kol visi tremtiniai iš
mirs. Tuomet viskas liks valsty
bei - per jos patikėtinius - gob
šius valdininkus, pasiryžusius 
užbaigti “prichvatizaciją” savo 
nasruose.

Didžiosios tremties 50-me- 
čio paminėjimo dieną, per tele
vizorių išklausiusi gražių kalbų 
iš seimo tribūnų, dar pasižiūrė
jau valstybinės televizijos paro
dytą dokumentinį filmą apie 
tai... kaip buvęs partorgas lan
kė lietuvių tremties vietas Sibi
re. Tik kodėl tai darė par
torgas? Tiksliau: kodėl jam bu
vo leidžiama draskyti tremtinių 
žaizdas?

Tegul šios smulkmenos lie
ka istorijos paraštėse. Liūdesio 
dieną sudrumstė dar viena keis
tybė. Telefonu paskambino Ag
rarinės tarnybos valdininkas. Jis 
pranešė, kad teisiškai (!) atmes
tas mano prašymas išmokėti 
kompensaciją už tėvų žemę... 
Esą neįrodyta, kad aš, Antanina 
Garmutė, esu ta pati Antanina 
Garmutė, nurodyta mano tėvo 
testamente!.. Dievaži, kas padės 
įrodyti, kad esu ne iš Marso?

Liūdnai bilda Atminties 
traukiniai istorijon. Gyvose eše
lonų brolių ir sesių širdyse. Vis 
dėlto, kaip ir anuomet Sibire, 
liekame optimistai. Jei Dievas 
neapleis, kiaulės nesuėsi” saky
davo lageriuose.

Smoriginas šiam vakarui sukūrė 
M. Ravelio “Bolero”, skirtą ba
leto solistei Nelei Beredinai, 
kuri šoks su ilgamečiu savo 
partneriu Petru Skirmantu, šio 
renginio meno vadovu ir reži
sieriumi. Gros valstybinis simfo
ninis orkestras, diriguojamas J. 
Domarko, pasirodys pianistas 
P. Jaraminas. Koncertui vado
vaus S. Stankevičiūtė ir V. Ge
rulaitis. Renginio globėjos - Al
ma Adamkienė ir balerina Maja 
Pliseckaja. Bilietų kaina - $10 ir 
$20 (JAV). Po koncerto resto
rane “Stikliai” vyks pobūvis. Pa
kvietimo kaina $50 (JAV) Bilie
tus ir pakvietimus galima užsi
sakyti pas Vitaliją Vasaitienę 
tel. 708 448-5930, faksas 630 
257-9010. Inf.

• Jau taip gyvenime esti - jei 
žmogus negalvoja apie laimę ar ne
laimę, o tik stengiasi stropiai atlik
ti savo pareigą, laimė ateina savai
me, nors žmogui prisieina gyventi 
varge ir neturte. (Humboldt)
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® LAISVOJE II/QUI
UPĖS MINA KURŠIŲ MARIOSE

Minuotojai prie Juodkrantės 
susprogdino Kuršių mariose išli
kusią II D. karo upės miną. Ji pa
vojinga, nes plūduriuoja netoli van
dens paviršiaus. Tai liudija, kad II
D. karo metais Kuršių marios vis 
dėlto buvo užminuotos tokiomis 
minomis.

DIDŽIOJI TREMTIS SIBIRAN

Lietuvoje buvo paminėtas 
1948 m. gegužės 22 d. įvykusios 
didžiausios tremties Sibiran pen
kiasdešimtmetis. Tą dieną ten bu
vo ištremta apie 40,000 vaikų, 
moterų, senelių ir vyrų. Oficialiai 
Sovietų Sąjungos vyriausybė šį 
trėmimą pavadino tik dvylikos 
tūkstančių “banditų” ir “naciona
listų” šeimų iškeldinimu iš Lietu
vos specialiam apgyvendinimui pa- 
sirinktan Sibiran. Tai buvo aiškus 
bandymas sustabdyti ūkininkų, žem
dirbių ir kaimo gyventojų paramą 
Lietuvos partizanams. Trečdalį iš
keldintaisiais pavadintų tremtinių 
sudarė vaikai iki šešiolikos metų. 
Ši tremtinių grupė, matyt, Lietu
voje įpratusi prie fizinio darbo, 
buvo atsparesnė. Nuo bado, šalčio 
ir ligų Sibiro platybėse mirė tik 
kas dešimtas ištremtasis. Įspūdin
gas yra iš tremtinių archyvinių 
nuotraukų “Lietuvos aide” suda
rytas montažas “Mačiau - iš bado 
žmonės klupo, mirė...”, papildytos 
Zigmo Kupsčio sibirinės poezijos 
posmu: “Ėjau keliu per Rusijos 
platybes, / O kraujas vedė, krisda
mas lašais. / Keliu kančios nežmo
niškos, beribės / Išvargintas ėjau 
aš su visais...”

MŪŠIS KALNIŠKĖS MIŠKE

Lietuvoje vis dar prisimenamas 
1945 m. gegužės 15 d. įvykęs mūšis 
Lazdijų rajono Kalniškės miške. 
Tai buvo tikrai didelės Lietuvos 
partizanų kautynės su Gudijos 
pirmojo fronto už juos dešimterio
pai gausesniu NKVD Kutuzovo 
pulku. Partizanai turėjo tik apie 
šimtą vyrų, vadovaujamų Jono 
Neifaltos (Lakūno). Mūšiu pava
dintos kautynės truko visą dieną. 
Tik temstant 46 dar gyvi partizanai 
prasiveržė Simno kryptimi, palikę 
•apie 400 žuvusių rinktinio NKVD 
pulko karių. Šiemetinis jau trisde
šimt penktųjų metinių minėjimas 
buvo pradėtas Mišiomis Simno 
Švč. M. Marijos ėmimo dangun 
šventovėje. Tada visi susirinko miš
ko kalnelyje, kur iš lauko akmenų 
yra pastatytas paminklas mūšyje 
žuvusiems 44 partizanams. Metinis 
susirenkančiųjų skaičius didėja, o 
mūšio dalyvių - mažėja. Šiemet 
prie paminklo jų buvo tik trys. 
Minėjimams dabar jau vadovauja 
savanoriškosios krašto apsaugos 
(SKAT) vyrai ir šauliai. Pasak 
SKAT atsargos Itn. Kazimiero Sa
vičiaus, Dzūkijos partizanų žygiai 
nebus užmiršti. Jiems skirta paro
da jau yra atidaryta SKAT štabe, 
o prisiminimai apie Kalniškės mū
šį užrašyti knygoje “Dainavos apy
gardos partizanų takais”.

Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

a VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

8 PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

8 PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

8 PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

8 STERILŪS ĮRANKIAI

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

LIETUVOS KOVOS IR KANČIA

Raseinių “Kalno” vidurinėje 
mokykloje buvo surengta konkur
sinė viktorina “Lietuvos kovų ir 
kančios istorija”. Viktorina yra va
dinamos moksleivių atsakymų į 
klausimus konkursinės varžybos. 
Jon šia tema ten įsijungė - Betyga
los Maironio, Girkalnio, Nemakščių 
M. Mažvydo, Raseinių “Kalno”, 
Šaltinio, “Žemaičio”, Šiluvos, Vi
duklės S. Stanevičiaus vidurinių 
mokyklų ir Vosiliškio pagrindinės 
mokyklos vyresniųjų klasių moks
leiviai. Pirmąją vietą laimėjo Ra
seinių “Kalno” vidurinė mokykla, 
antrąją - Raseinių Šaltinio viduri
nė mokykla, trečiąją - Vosiliškio 
pagrindinė mokykla. Viktorinos 
rengėjai džiaugėsi, kad moksleiviai 
taip gerai susipažino su savo krašto 
kovų ir kančios istorija.

EUROPINIS GELEŽINKELIS

Planuojamas europinio vėžių 
pločio geležinkelis nuo Lietuvos ir 
Lenkijos sienos pro Marijampolę 
bus nutiestas į Kauną ir ten turės 
specialią krovinių pakeitimo stotį. 
Naujasis europinis geležinkelis su
jungs Helsinkį, Taliną, Rygą, Kau
ną ir Varšuvą. Su juo dukart teks 
kirsti Šešupės ir Dovinės upes. Pri
važiavimui prie numatomos kro
vinių perkrovimo stoties šalia Ba- 
raginės gyvenvietės reikės nutiesti 
poros kilometrų kelią nuo magist
ralės “Via Baltica” su viaduku per 
esamą geležinkelį Kazlų Rūda- 
Marijampolė. Europinio geležin
kelio nutiesimas Lietuvai kainuos 
apie septynis šimtus milijonų litų. 
Ateityje bus svarstoma galimybė 
europinį geležinkelį pro Šiaulius ar 
Panevėžį nutiesti Vilniaus kryptimi.

MAISTAS ŠUNIMS IR KATĖMS
Uždara akcinė bendrovė “Mas

ter Foods” jau gavo leidimą maisto 
šunims ir katėms gamyklą pa
statyti Lietuvos pajūryje prie Kre
tingos. Statybai yra pasirinktas 
privatus sklypas, turintis tinkamus 
valymo įrenginius. Šion statybon ir 
maisto gamyklon “Master Foods” 
bendrovė investuos dešimtį mili
jonų JAV dolerių, parūpinančių 
porą šimtų darbo vietų.

LIETUVOS STATISTIKA
Pasak Alekso Bielskio prane

šimo “Lietuvos aide”, Rusijos spau
doje teigiama, kad Lietuvoje yra 
padidėjęs gyvenančių rusų skaičius. 
Esą 1989 m. ten gyveno 303,500 
rusų, o 1998 m. pradžioje - jau 
370,000. A. Bielskis, remdamasis 
Lietuvos statistika, ištaiso Rusijos 
spaudoje, matyt, sąmoningai pa
darytą klaidą. Mat 1989 m. Lietu
va turėjo 344,500 rusų, o 1997 m. 
pabaigoje - tik 304,800. Per pas
taruosius septynerius metus iš Lie
tuvos taipgi išvyko 1,400 lenkų, 
8,700 gudų, 7,300 ukrainiečių ir 
7,200 žydų. Tad per tuos septyne
rius metus lietuvių skaičius Lietu
voje padidėjo net 32,400, o kitų 
tautybių gyventojų - 9,400. A. Biels
kis primena, kad 1996 m. iš Lietu
vos užsienin išvyko ir 3, 940 Lie
tuvos piliečių. Lietuvos statistikoj 
liūdniausias yra pasaulyje pirmau
jantis savižudybių skaičius. Mat 
šimtui tūkstančių Lietuvos gyven
tojų tenka 46.4 savižudybės, Lat
vijoje tokiam pat gyventojų skai
čiui tenka 41 savižudybė, o Estijo
je - 37.5. Šimtui santuokų Lietu
voje tenka 46 ištuokos, Estijoje - 
net 106. Vidutinė lietuvių šeima - 
3.2 asmens. y. Kst.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyklos abiturientė 
KRISTA ERICKSON, sėkmingai baigus VIII skyrių su savo mokytoja 
LORETA MAČYTE ir JONU STANKUMI, Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” valdybos pirmininku. “Talka” yra mokyklos 
ilgametė stambiausia rėmėja Nuotr. V. Stanevičienės

Hamiltono Vyskupo M. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimo gegužinėje viename sode mokinės - Katrytė Bartninkaitė, 
Daina Cers ir Margot Lattanzi džiaugiasi su mokytojomis Ievute 
Godelyte iš kairės ir Greta Ločeryte iš dešinės Nuotr. V. Stanevičienės

Tėvynės keliais ir...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tas, tai ne tik nepataisoma fizi
nė trauma moteriai su giliausio
mis artimomis ir tolimomis pa
sekmėmis, bet ir didelė psichinė 
trauma abiem sutuoktiniam, vi
sai šeimai. Tai tautos nelaimė.

Iš vieno kunigo Lietuvoje 
girdėjau tokį pasakojimą.

Viena moteris labai karštai 
meldėsi į Dievą tokiais žodžiais: 
“Dieve, kodėl Tu Lietuvai ne
duodi dorų, protingų, sąžiningų 
vadovų? Visi didžiausi sukčiai, 
apsimetėliai, melagiai, vagys. 
Sprogdinimai, mafijos, krau
jas... Žmonės jau prarado bet 
kokią viltį... Rodos, riedame į 
bedugnę!”

Dievas jai atsakė: “Aš duo
du Lietuvai daug genijų, kurie 
vestų ją šviesiu doros ir teisybės 
keliu, bet jūs juos nužudote dar 
motinų įsčiose!!!”

Tiesa, pradinio nėštumo 
abortai daugelyje šalių yra įtei
sinti įstatymo, vis atrandama 
naujų metodų, “nekaltų” (iš
siurbimai) jiems atlikti. Tačiau 
tai nekeičia esmės. Dievo įstaty
mų niekas negali pakeisti. Net 
mažiausio nėštumo abortas yra 
žudymas nepakartojamos gyvy
bės, kuri jau niekad neateis į šį 
pasaulį:
Šiąnakt erškėtis žydėjo

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton 

540-8877 
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
a Sveikatos priežiūros įrankiai

BAITIC IXIIIIIISC

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦ 
$10 už vieną kubinę pėdą 
$18 pristatymas iki 31 kg 

**Papildomai $5 už 10 kg
Prašome pasiskambinti dėl daugiau 

informacijos ir prieš atvažiuojant:
Vytautui Kairiui

Bernardui Mačiui 
Leonui Balaišiui 
Andriui Usvaltui 
Petrui Šturmui

Skausmo ir meilės spalva - 
Kas tavo kraują praliejo, 
Mano maža Lietuva?

(Iš eil. “Erškėtis”) 
Palikus erškėčius

Erškėčių kelius praėję, pa
kelkime akis į Dangų: ten Bega
lybė, Šventa Paslaptis ir Žvaigž
džių sonata...

Pūgoj žvaigždžių vilnis gyvybės 
ilgesinga

Pamojo gaubliui angelo sparnu... 
Kas ant širdies tau, Žeme, dygiai 

sninga,
Kad rudenio paženklinta šalnų?!

(Iš eil. ciklo “Žvaigždžių sonata” 
pagal to paties pavadinimo 

Čiurlionio paveikslus)
Laiko tėkmėje žmogaus 

vertybių matmenys nuolat kei
čiasi, todėl dažniausiai patys 
sau padarom didžiausią blogį. 
Laikydamiesi Dievo Tiesos ma
žiau klystame ir esame laimin
gesni. Tai žodžiai, kuriuos pa
tvirtino daugelis gyvenimo isto
rijų, su kuriomis susipažinau gy
dytojos praktikos metu ir šiaip 
bendraudama su daugeliu įvai
raus amžiaus ir profesijų žmonių.

Neužmirškime spaudos
Iškeliaujantiems į amžinybę 

kyla klausimas, kam palikti savo 
santaupas. Neužmirština, kad tarp 
įvairių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau 49 metų 
sulaukę “Tėviškės žiburiai” - pla
čios apimties savaitraštis. Rašyda
mi savo testamentus, neužmirškite 
ir jo. Iškeliauja tautiečiai j anapus 
vienas po kito, o “Tėviškės žibu
riai” lieka šviesti ir toliau. Mažė
jant tautiečių skaičiui, jie reikalin
gi vis didesnės paramos, ypač nuo
lat kylant paruošimo ir spausdini
mo išlaidoms. Testamentinis pali
kimas “Tėviškės žiburiams” bus 
prasminga parama ir visai lietuviš
kai veiklai. Adresas: “Tėviškės ži
buriai”, 2185 Stavebank Rd., Mis
sissauga, Ont., L5C 1T3, Canada.

“TŽ” leidėjai

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

Canada L8E 5A6 
Tel: (905) 643-3334

(905) 643-3334
(905) 632-4558
(514) 366-8259
(519) 773-8007
(905) 271-8781

Hamilton, Ont.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

“GIEDRAIČIO” MEDŽIOTOJŲ- 
ŽUKLAUTOJŲ klubo narių meti
niame susirinkime padaryti valdy
bos pranešimai, naujai perrinkta 
tos pačios sudėties klubo valdyba 
dvejų metų kadencijai: pirm. J. 
Stankus, vicepirm. A. Jusys, sekr.- 
iždininkas A. Povilauskas, šaudymo 
vadovas V. Svilas, padėjėjai P. Ar- 
monas ir Z. Čečkauskas, medžioji
mo vadovas M. Jonikas, žuvautojų 
vadovas P. Šidlauskas, ūkio vadovė
E. Bajoraitienė ir visuomeniniams 
bei spaudos reikalams J. Krištolai
tis. Revizijos komisijoj liko tik jos 
pirm. G. J. Skaistys, kiti nariai - Pr. 
Siūlys miręs, o Pr. Sakalas dėl svei
katos pasitraukęs. Vieton jų išrinkti 
B. Mačys ir R. Rožanskas.

Klubo valdybos pareigos yra 
prižiūrėti, organizuoti sodybos ir 
pastatų tvarkymą. Tuos darbus at
lieka savanoriai klubo nariai. Daug 
darbo įdėjo Pakalniškienė, Bajorai- 
tienė, Matukaitienė, Jusienė, Boru- 
sienė, Gelžinių, Zubų, Apanavi
čiaus, Solow, Giedraičio šeimos ir 
kiti. Klubo sodyba yra puiki vieta 
ne tik šaudytojams. Savaitgaliais čia 
suvažiuoja lietuviai iš plačios apy
linkės pabendrauti ir praleisti ke
lias valandėles savo tautiečių tarpe.

Klubo narių dabar yra apie 
120. Praktiškai jie visi yra atsakingi 
už sodybos ir šaudyklos išlaikymą. 
Metiniai mokesčiai - $7,000. Meti
nio nario mokesčio surenkama apie 
$2,000. Visos kitos pajamos gauna
mos iš šaudyklos. Šaudymo vadovas 
Vyt. Svilas, pats dalyvaudamas ki
tuose kanadiečių klubų šaudymuo
se, surengia klube sėkmingus šau
dymus, atnešančius labai reikalingų 
pajamų. Klubo nariai dėkingi Vy
tautui už įdėtą darbą lietuviškos 
organizacijos išsilaikymui. J. K.

JERONIMAS PLEINYS, ilga
metis Kanados lietuvių fondo 
(KLF) atstovas Hamiltone, sveika
tai sušlubavus, pareiškė nebegalė
siąs būti atstovu. Hamiltono lietu
viai ir KLF nuoširdžiai dėkoja jam 
už taip sąžiningai vykdytą įsiparei
gojimą. KLF atstovo pareigas laiki
nai sutiko eiti Juozas Krištolaitis.

HAMILTONO AUŠROS VAR
TŲ PARAPIJOS choro 12 choristų 
važiuoja į Lietuvos Dainų šventę 
Vilniuje. Atrodo, tik Hamiltono 
choristai atstovaus visiems Kana
dos lietuvių choristams. Vykstančių 
repeticijos vyksta sekmadieniais.

LIETUVIŲ MIŠIOSE MID
LANDS rugpjūčio 2 ' d. giedos 
Hamiltono parapijos choras. Tą die
ną negalint Darijai Deksnytei var
gonuoti, Linda Marcinkutė sutiko ją 
pavaduoti ir vadovauti chorui. J. K.

KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENEI (KLB) Vasario 16 
proga Hamiltono apylinkėje suau
kota $960. Aukojo: $200 - St. Da
lius; $100 - G. O. Melnykai, E. 
Lengnikas; $50 - VI. Kezys, R. J. 
Piciniai, Pr. Sakalas, V. Kazlaus
kas; $40 - R. Bulovas; $30 - J. M. 
Gimžauskai; $25 - P. Kanopa, Z. 
N. Stonkai, K. EI. Gudinskai, Alb. 
Lukos, E. V. Sakai; $20 - T. P. Ka- 
reckai, A. Jusys, J. Miltenis, A. 
Grajauskas, R. Chromonskaitė, J. 
Povilauskas, J. Merkevičius, H. 
Petraitienė; $5 - S. Senkus.

A. a. Liucijaus Ulbimo atmini
mui, užjausdami žmoną Idą ir šei
mą, vietoj gėlių Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $50 - E. J. Bub
niai; $30 - E. K. Gudinskai; $25 -
E. L. Klevai; $20 - E. V. Bilevičiai,
F. M. Gudinskai, B. Perkauskienė, 
F. A. Povilauskai, M. A. Pusdešriai.

A. a. Antaninos Asmenavičie- 
nės vardo dienos atminimui $200 
aukojo velionės vyras Juozas Asme- 
navičius. PLV komitetas

Delhi -Tillsonburg, Ont
A. a. JUOZAS RIMKUS mirė 

1998 m. gegužės 14 d. savo namuo
se Delhi, Ont. Murphy laidotuvių 
namuose maldoms prie karsto va-. 
dovavo klebonas kun. L. Kemėšis. 
Gegužės 16 d. po gedulinių Mišių 
Delhi Šv. Kazimiero lietuvių šven
tovėje išvežtas laidoti į Čikagą.

A. a. JUOZAS VIERAITIS, 
dosnus aukotojas ir didelis lietuvy
bės reikalų rėmėjas po ilgos ir 
sunkios ligos mirė 1998 m. gegužės 
18 d. savo namuose, Tillsonburg, 
Ont. Ostrander laidotuvių namuose 
maldas kalbėjo kun. V Volertas. Or
ganizacijų vardu atsisveikinta su 
velioniu. Po gedulinių Mišių Delhi 
Šv. Kazimiero lietuvių šventovėje 
gegužės 21 d. palydėtas amžinam 
poilsiui į Tillsonburg’o kapines. T. P.

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).

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

St. Petersburgo Lietuvių klu
bas Floridoje dar turi tebevei
kiantį savo chorą, vadovaujamą 
dr. Broniaus Kazėno ir jam talki
nančios akompaniatorės Reginos 
Ditkienės. Choras turi ir iš narių 
išrinktą valdybą. Jos pirmininkė yra 
Aurelija Laima Robertson, o jos 
pavaduotoja - Danguolė Cibienė.

Detroito lietuviai džiaugiasi 
buvusia detroitiete Ginte Damušy- 
te, Lietuvių katalikų informacijos 
vadove, perėjusią diplomatinėn 
Lietuvos tarnybon. Vyriausybė ją yra 
paskyrusi Lietuvos ambasadore 
Austrijoje.

Vaikų globos namus Panevė
žyje testamentiniu palikimu remia 
iš ten kilęs Vladas Rasčiaus- 
kas-Raskas, turėjęs kelionių 
agentūrą Čikagoje. Jis pernai bu
vo perlaidotas Panevėžyje, Kristaus 
Karaliaus katedros kapinėse. Jo 
paramą vaikų globos namams Pa
nevėžyje vis dar siunčia testamen
to vykdytojas. Su tauriuoju JAV 
lietuviu “Lietuvos aido” skaityto
jus supažindina Vidos Bielskytės 
pranešimas “Paskutinė valia - 
globoti našlaičius”. Pasak jos, daug 
keliavusį V. Rasčiauską, parašiusį 
knygą “Trylika kartų aplink Že
mę”, sukrėtė Panevėžyje pamaty
tas sergantis vaikas. Jis savo san
taupas testamentu paliko gimtojo 
Panevėžio našlaičiams vaikams.

Britanija
Tradicinis Sekminių sąskrydis 

Lietuvių sodyboje įvyko gegužės 
24, sekmadienį. Iš ankstesnio pra
nešimo žinome, kad jame turėjo 
būti atnašaujamos Mišios ir nepilnos 
sudėties “Gimtinės” ansamblio me
ninė programa. Šio sąskrydžio iš
samesnio aprašymo nėra ir maža
jame “Europos lietuvyje”. Žydra 
Alkis praneša, kad diena buvo 
saulėta ir šilta, kad lietuviai są- 
skrydin susirinko iš visų Anglijos 
kampelių, kad futbolininkai iš
bandė jėgas pievelėje prie ežero. 
Žydra Alkio, atėjusio prie baseino, 
laukė tragedija - gražuoles sidab
rines egles pakeitę tik jų styrintys 
kelmai. Tas gražuoles prieš ketu
riasdešimt metų su meile buvo 
pasodinęs tuometinis Lietuvių so
dybos vedėjas J. Lūža. Kaip jas 
drįso nupjauti dabartiniai vedėjai?

Mišias Mančesterio lietuviams 
atnašauja juos dažnai aplankantis 
kan. Valentinas Kamaitis. Jam, su
laukusiam seiptyniasdešimt ket
vertų metų, Mančesterio lietuviai 
balandžio 26 d. surengė bendrus 
pietus ir sugiedojo “Ilgiausių me
tų”. Sukaktuvininką visų vardu 
pasveikino šios parapijos sekr. A. 
Podvoiskis, DBLS skyriaus pirm. 
H. Vaineikis, ramovėnų atstovas 
V. Bernatavičius.

Karaliaučiaus kraštas
Herkaus Manto paminklo rei

kalus aptarė Įsrutyje posėdžiavę 
Lietuvos ir Karaliaučiaus valdžios 
atstovai. Lietuvos delegaciją su
darė jos konsulas J. Vofonavičius, 
kultūros ministerijos pareigūnai A. 
Galinskas ir S. Natkevičius. Posė
džiuose buvo aptartas paminklo 
Herkui Mantui projekto konkursas. 
Tada buvo apsilankyta toje Įsručio 
rajono vietovėje, kur savo pa
minklą jau buvo pastatęs S. Ind- 

Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

Ą T T^ A99 LIETUVIŲ KREDITO
A ALIV1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.75% Asmenines nuo..............6.25%
santaupas................................... 2.25% nekiln. turto 1 m............. 6.50%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......................3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................... 3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius......................4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius......................4.25% pagal santaupų dydi
3 m. term, indėlius......................4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius..................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius......................5.00% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).......................................2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind.......................................... 4.00% sumos draudimu
2 m. ind..... ...................................4.25%
3 m. ind.........................................4.50%
4 m. ind.........................................4.75%
5 m. Ind.........................................5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

rašius. Buvo nutarta, kad ji netiko 
Herkaus Manto paminklui. Netoli 
jos buvo surasta kita tinkamesnė 
vieta. Karaliaučiaus srities administ
racija pažadėjo ją patvirtinti iki 
liepos 1 d. Tada dar šią vasarą bū
tų galima paskelbti projekto Her
kaus Manto paminklui konkursą.

Vokietija
Romuvos moterų klubas savo 

metinį ataskaitinį susirinkimą tu
rėjo sausio 18 d. Jame dalyvavo 
šešiolika narių. Metinės veiklos 
pranešimą padarė valdybos pirm. 
I. Timpienė. Vyko gyvos diskusijos. 
Buvo susilaukta pasiūlymų paį
vairinti gyvenimui Romuvoje. Iš
rinktą valdybą sudarė pirm. Irena 
Timpienė, ižd. Stasė Šukienė ir 
sekr. Onutė Šiugždinienė.

Lenkija
Varšuvos knygininkų klube 

buvo sutiktas dr. Broniaus Makaus
ko parašytas “Lietuvos istorijos” 
vadovėlis, išleistas Lenkijoje, skir
tas jos lietuviškoms mokykloms. 
Šio vadovėlio sutiktuvėse Varšu
voje dalyvavo ir Lietuvos švietimo 
ministeris Kornelijus Platelis. Jis 
džiaugėsi gerai parašyta, gausiai 
iliustruota knyga, prie jos pridėtais 
žemėlapiais. “Lietuvos istoriją” 
išleido Lenkijos mokyklinės ir pe
dagoginės literatūros leidykla, bend
radarbiavusia su Kauno “Šviesa”. 
Šiame vadovėlyje yra daugiau in
formacijos apie Sūduvos kraštą, 
dabar prijungtą prie Lenkijos. 
“Lietuvos istorija” bus išleista ir 
lenkų kalba.

Punsko lietuvių gimnazija 
dabar jau yra gavusi Kovo vienuo
liktosios pavadinimą, susietą su 
antruoju Lietuvos atgimimu ne
priklausomybei. Šiemetinio minė
jimo dieną moksleivių atstovai per 
ilgąją pertrauką gimnazijos auto
busu buvo nuvežti prie Kampuočių 
paminklinio akmens. Ten trumpam 
minėjimui jų laukė Pristavonių mo
kyklos vaikai ir mokytojai. Pagrin
dinis Kovo vienuoliktosios minėji
mas įvyko po vakarinių Mišių, vi-. 
siems susirinkus gimnazijos sporto 
salėje. Minėjiman atvyko Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Antanas 
Valionis, generalinė konsule Irena 
Valainytė, laikinai konsulo parei
gas Seinuose einantis Regimantas 
Gecevičius. Svečius pasveikino gim
nazijos direktorė Marija Čemelienė. 
Apie Kovo vienuoliktosios reikšmę 
lietuvių tautai kalbėjo istorikas 
Bronius Makauskas. Moksleiviai 
buvo papuošę gėlėmis Kovo vie
nuoliktosios gimnazijos mokytojų 
kapus. V. Kst.

OFFORD 
f REALTY LTD.

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

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

Angelę
Šalvaitytę, B.A., •

pirkimo ir pardavimo atstovę. 
Ji mielai jums patarnaus.

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

namų tel. 705 429-6428



Lietuvos ir Lenkijos suartėjimas 
Viršūnės bendradarbiauja, bet šaknys dar beveik nejuda. 

Abiejų kraštų visuomenėse tebevyrauja nepalankios nuotaikos, 
nors yra nežymių prošvaisčių

Uždaryta dar viena lietuvių parapija
Šį kartą - Šv. Kazimiero Gary mieste prie Čikagos

ANTANAS SURAUČIUS, 
Lenkija

Pasirašyta Lenkijos-Lietu
vos geros kaimynystės ir ben
dradarbiavimo sutartis. Lietu
vos iniciatyva sudarytos trys pa
sitarimų ir sąveikos pakopos: 
prezidentų, seimų ir vyriausy
bių. Veikia tos trys aukščiausių 
valdžių pakopos, bet nieko kon
kretaus iki šiol nepasiekta. Yra 
vien tik dingstis gerai žiniai 
skelbti: Lenkijos ir Lietuvos 
santykiai dar niekad nebuvę 
tokie geri, kaip dabar. Tikru
moje matyti santykių gerėjimo 
vien tik išorė, sudaroma gerų 
santykių regimybė.

Stiprus priešiškumas
Apie santykių gerėjimą gali

ma kalbėti esant abiejų tautinių 
visuomenių suartėjimui praei
ties ir dabarties sambūvio klau
simais. O ta prasme, galima sa
kyti, nė krust. Tęsiasi priešišku
mas lietuvių tautai. Tas priešiš
kumas, išskyrus ginkluotą kon
fliktą, toks pats ir šiandien. Lie
tuvis gal ir galėtų apmiršti lenkų 
dvasininkijos vestą kovą prieš 
lietuvius, pirmoje eilėje prieš 
lietuvių kalbą, jeigu tas pats

Medinis kryžius Vilkaviškio ka
pinėse. Jo autorius - ALGIMAN
TAS SAKALAUSKAS

dabar nesikartotų Lietuvos len
kų laikysenoje, jeigu nebūtų to
kio nusistatymo didelėje lenkų 
visuomenės dalyje pačioje Len
kijoje.

Nesiliaujantis triukšmas dėl 
lietuvių valstybinės kalbos, dėl 
lietuviškų valstybinių mokyklų 
pietryčių Lietuvoje - tai ta pati 
panieka lietuviams, tas pats ne
noras “susitepti” lietuvių kalba, 
kalbos mokėjimu ir vartojimu 
suverenioje Lietuvos valstybėje. 
Siekimas lenkiško universiteto 
Vilniuje - tai tas pats tikslas: 
neleisti lenkų jaunimui įsijungti 
į Lietuvos gyvenimą.

Dauguma sako, kad lietuvių 
mažuma Lenkijoje turi viską, 
kas jai pagal sutartį ir tarptauti
nę teisę priklauso, o lenkai Lie
tuvoje turi labai ribotas teises. 
Tikrovėje yra atvirkščiai. Anti
lietuviškas vajus vykdomas pla
čiai, įžūliai įvairiomis priemonė
mis. Gauna tai pajusti lietuviai 
Lenkijoje ir visi padorūs, nuo
saikūs žmonės Lietuvoje. Už
tenka pvz. sužinoti kaip organi
zuojamos ekskursijos į Lietuvą, 
kokiu tikslu, nusistatymu, su 
kokiais vadovais iš Lenkijos, su 
kokiais vietos lenkų vedliais 
Lietuvoje. Matyti kas lankoma, 
kaip kalbama, aiškinama arba, 
geriausiu atveju, kas nutylima.

Lenkijos ir Lietuvos istori
kų susitikimuose, konferencijo
se Vygriuose, Nidoje dalyviai 
pasikalba, draugiškai pasitapš- 
noja, iškiliai pabendrauja, bet 
nieko konkretaus nenuveikia, 
nesistengia suderinti istorijos 
mokymo Lenkijos ir Lietuvos 
mokyklose, sutarti vadovėlius 
abiejų kraštų mokykloms, kaip 
kad jau seniai padaryta tarp 
Vokietijos ir Lenkijos.

Didelį nerimą kelia lietu
viams ir nuo šovinistinių nuotai
kų atsipalaidavusiems lenkams 

tai, kad lenkai tautinių santykių 
istoriją grindžia ne faktų ir jų 
objektyvaus aiškinimo pagrin
du, o melais, sąmoningais nuty
lėjimais. Taigi dauguma lenkų, 
tiek senesnių kartų, tiek moksli
nio jaunimo, yra įsitikinusi, kad 
1939 m. Lenkijos-Vokietijos ka
rui prasidėjus, Lietuva talkino 
Vokietijai ir yra jėga užėmusi 
Vilnių su Vilniaus krašto dali
mi. Nieko nuostabaus. Jeigu ne
pasakoma tiesa, tai susiklosto

Paskutinės Mišios lietuvių Šv. Kazimiero šventovėje Gary, Indiana. Jas atnašauja vietinis vyskupas DALE J. 
MELCZYK ir prel. IGNAS URBONAS. Visuotines maldas skaito seselė JANINA GOLUBICKYTĖ. Šalia jos 
stovi skaitovai: Jonas Kavaliūnas, Jonė Grigonienė ir Richard Varella Nuotr. V. Kasniūno

sava samprata pagal patiems 
savitus pavyzdžius. Juk kaip 
galėjo būti kitaip lietuviams 
progai pasitaikius, tokiai kaip 
Lenkijai pasitaikė su savo 
kariauna užimti Čekijos Zaolzę 
tuo momentu, kai hitlerinė 
Yokietija baigė okupuoti visą 
Čekiją.

Lenkams yra nežinoma tie
sa, kad Lietuva buvo palanki 
Vokietijos užpultai Lenkijai, 
daug padėjo lenkams atbėgė- 
liams į Lietuvą. Tiesa, lenkų is
torikai rašo apie tai, pvz. prof. 
P. Losovski, bet tai palieka isto
rijos mokslinėje literatūroje, 
kurią tik nežymi visuomenės 
dalis pasiskaito. Pagaliau kai 
kurie ir pasiskaitę yra tiek ne
apykanta rytų kaimyninėms tau
toms partekę, kad kalba ir kar
toja melus.

Du pastarųjų dviejų savai
čių pavyzdėliai. Viename Lenki
jos Pamario regioninių laikraš
čių atsiliepime į palyginamą lie
tuvių ir gudų būdo, tautinių 
aspiracijų atžvilgiu išreikštas 
šmeižtas, esą lyginimas lietuvių 
su gudais yra kaip palyginimas 
SS su AK (!). Vll-me Lietuvos 
lenkų sąjungos suvažiavime pir
mininkas Jan Sienkiewicz reika
lavo, kad Lietuvos vyriausybė 
atkreiptų didesnį dėmesį į Šal
čininkų, Trakų ir Vilniaus re
gionus, skirtų specialių lėšų in
vesticijoms, atsilikusiai ekono
mijai išlyginti, darbo vietoms 
kurti. Iš kitos pusės skundžia
masi, kad lietuviai stengiasi pra
skiesti lenkų telkinius tuose re

gionuose. Buvo pageidavimų 
padėti apvaldyti valstybinę kal
bą, rengti lietuvių kalbos kursus 
suaugusiems, skirti mokytojus 
lituanistus į lenkų mokyklas, bet 
kai lietuviai pradėjo tai vykdyti, 
LLS vadeivos pakėlė didelį 
triukšmą dėl prievartinio lenkų 
lietuvinimo.

Pagal sutartį vyksta ūkinis, 
techninis, karinis bendradarbia
vimas su Lenkija, bet kultūrinis 
ir visuomeninis suartėjimas be
veik nepajudėjo nepaisant pas
tangų iš Lietuvos pusės. Būklė 
tokia pati, kaip šio šimtmečio 
pačioje pradžioje - Stefanijos 
Jablonskos, pirmos lietuvių gro
žinės literatūros vertėjos į lenkų 
kalbą ir kraštiečių (krajosvcų) 
veikėjos laikotarpyje. (Rašantis 
šias eilutes yra atradęs Lenkijo
je 30 S. Jablonskos laiškų, rem
damasis jais parašęs monografi
ją apie S. J., atspindinčią ano 
meto lenkų priešinimąsi lietu
viams).

Prošvaistės
Kyla liūdna pastaba: kaip 

buvo, taip ir palieka blogi 
lenkų-lietuvių santykių popie
riai. Vis dėlto yra reiškinių, 
kuriuos galima laikyti pragied
ruliais. Lenkijos valdžiose ir 
visuomenės aukštesnės kultūros 
sluoksniuose yra realiai sam
protaujančių žmonių, bet jų 
pastangos dar per silpnos atvi
rai rungtis su populistine nuo
taika lenkų visuomenėje. Politi
niai ir visuomeniniai veikėjai bi
jo prarasti rinkėjus. Žiniasklai- 
da prisibijo skaitytojų ir kai 

kurių bendradarbių šurmulio. 
Drąsiai ir dažnai pasisako tokie 
realios politikos ir sveikos dva
sios lenkų didžiūnai, kaip Jerzy 
Giedroje ir Jan Novak-Jezior- 
anski, bet jų pasisakymus lemia 
tas, kad jie yra nepriklausomi 
asmenys.

Iš Lietuvos į Lenkiją atvyks
ta nemaža ansamblių, chorų, 
įvairių kultūros ir meno grupių, 
bet neturi platesnės publikos. 
Vis dar veikia lenkiškoji panie
ka lietuviams, tas įsisenėjęs boi
kotas viskam, kas lietuviška. 
Nėra tinkamo paruošimo lietu
viškiems kultūros renginiams, 
todėl skystoka žiūrovų ir klausy
tojų. O vis dėlto ledai pralaužti. 
Pvz. sėkmingas buvo Mažojo 
Vilniaus teatro renginys. Pra
džioje lenkai žiūrovai sekė jį su 
nejaukiu nusistebėjimu, bet vė
liau - su nuoširdžiu įvertinimu 
spaudoje.

Miestų draugystės
Sovietmečiu Lenkijoje vei

kė draugysčių tinklas su visais 
pasaulio kraštais. Tuo pavyz
džiu išsilaisvinimo pradžioje 
mėginta veikti. Teko išgirsti 
apie draugiją Lenkija-Lietuva. 
Pasitaikė pavartyti tokios drau
gijos statutą. Kaip prasidėjo, 
taip ir baigėsi.

Lenkijoje išplito miestų bei 
regionų bendradarbiavimo drau
gijos. Pirmiausiai su Vokietija, 
Danija, paskui su Didžiąja Bri
tanija ir Prancūzija. Jos veikia 
natūraliai, todėl ir sėkmingai.

(Nukelta į 6 psl.)

EDVARDAS ŠULAITIS
Lietuviai tikintieji, susibūrę 

Čikagoje ir jos artimesnėse bei 
tolimesnėse apylinkėse, neteko 
dar vienos savo parapijos. 1998 
m. gegužės 17 d. buvo atnašau
tos paskutinės šv. Mišios Gary 
mieste (Indianos valstijoje) Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos šven
tovėje. Jas atnašavo vysk. Dale J. 
Melczek kartu su parapijos kle
bonu prelatu Ignu L. Urbonu, čia 
dirbusiu pastoracinį darbą nuo 
1954 m.

Šv. Kazimiero parapija, kuri 
buvo įsteigta 1917 m. ilgą laiką 
aptarnavo senuosius ateivius j 
laisvės šalį Ameriką. Pradžioje 
ji turėjo apie 120 šeimų, vėliau 
gerokai išaugo. 1927 m. buvo 
pastatyta nauja šventovė, o se
nasis pastatas perduotas pra
džios mokyklai, kuri buvo atida
ryta 1928 m. su 115 mokinių. Ši 
mokykla, kuri gyvavo iki 1966 
m., davė pradinį mokslą tūks
tančiams lietuvių kilmės, o vė
liau į parapiją įsijungusių ir kita
taučių vaikams.

Kaip ir kitose vietovėse, 
taip ir čia prasidėjo gyventojų 
kaita - ne vien tik tautybių, bet 
ir rasių. Čia atsikraustė nemažai 
juodosios rasės žmonių, o baltųjų, 
ypač lietuvių, gerokai sumažėjo. 
Pasidarė nesaugu čia gyventi, 
net ir pats klebonas buvo ne 
kartą užpultas. Tokia būklė pa
spartino Sv. Kazimiero parapijos 
uždarymą, nors parapijiečių dar 
būdavo: jie atvažiuodavo į pa
maldas iš kitur. Čia dar iki pat 
uždarymo savaitgaliais būdavo 
trejos pamaldos: dvejos anglų ir 
vienerios lietuvių kalba.

Nors parapijos pradžios mo
kykla jau senokai buvo uždaryta, 
čia iki pat paskutinių dienų veikė 
lituanistikos mokyklėlė, kurioje 
buvo dėstoma lietuvių kalba. 
Šioje parapijoje buvo nemažai 
lietuviškai nusiteikusių jaunų 
žmonių, kurie, nors lietuviškai 
mažai kalbėjo, domėjosi viskuo, 
kas lietuviška. Čia buvo sureng
tas iš Lietuvos atvykusio “Ar
monikos” ansamblio koncertas 
praėjusį rudenį, sutraukė apie 
porą šimtų žmonių.

Parapijos klebonas prel. I. 
Urbonas sako, kad perimdamas 
Šv. Kazimiero parapiją turėjęs

du tikslus: išlaikyti ją gyvą ir lie
tuvišką, o taip pat - burti jauni
mą prie parapijos ir lietuvybės. 
Abu šie užmojai buvo sėkmingi.

Tačiau klebonas patyrė ir 
nesėkmę. Iš ankstesnio Gary 
vyskupo Andrew J. Grutkos buvo 
sunkiai išsikovojęs leidimą pa
rapiją perkelti užmiestin, tačiau 
vyskupas, dėl nežinomų priežasčių 
savo duotą pasižadėjimą vėliau 
atšaukė. Todėl nieko kito neliko, 

' kaip parapiją uždaryti. Uždarius 
parapiją, prel. L Urbonas persi
kėlė gyventi į Lemontą, į Pasaulio 
lietuvių centrą, kur talkins Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos 
darbuose.

Nuo Nemunaičio iki Čikagos
Prel. I. Urbonas yra gimęs 

1910 m. gruodžio 5 d. Valeniškių 
km., Nemunaičio valsč., Alytaus 
apskrityje. 1930 m. baigė Alytaus 
gimnaziją, o 1935 m. Kauno ku
nigų seminariją ir Vytauto Didžio
jo un-tą. 1949 m. Bonnos un-te, 
Vokietijoje, gavo filosofijos dak
taro laipsnį. 1935-37 m. buvo 
Želvos vikaru, o po to daugiau 
kaip metus Varėnos klebonu. 
1938 m. pradėjo dirbti Kaišia
dorių vyskupo kurijoje ir darba- 

, vosi su vyskupijos jaunimo orga
nizacijomis. 1939 m. buvo Lie
tuvos ateitininkų atstovas “Pax 
Romana” studentų kongrese Va
šingtone, JAV. Kilus pasauliniam 
karui, grįžo į Lietuvą ir čia dirbo 
iki rusų okupacijos. Tada, pasi
traukęs į Vokietiją, nuo 1945 iki 
1949 m. buvo Bonnos un-to lie
tuvių studentų kapelionas.

1949 m. atvyko į JAV ir pra
džioje apsistojo East St. Louis, 
IL, kur darbavosi vietinėje lie
tuvių parapijoje iki 1954 m., kai 
persikėlė į Sv. Kazimiero para
piją Gary, IN.

Šalia kunigo ir klebono pa
reigų, prel. I. Urbonas reiškėsi 
lietuvių kultūrinėje ir organiza
cinėje veikloje. Taip pat bend
radarbiavo ir lietuviškoje spau
doje, rašydamas filosofiniais, is
toriniais ir religiniais klausimais. 
Nuo 1950 m. dėstė lietuvių kalbą 
lituanistinėse mokyklose. 1955- 
63 m. buvo moksleivių ateitininkų 
sąjungos centro valdybos dvasios 
vadas ir moksleivių stovyklų ka
pelionas. (Nukelta į 9-tą psl.)

Finnair priklauso Aeroplan grupei. Galioja tam tikri apribojimai. Orauosčio taikomi mokesčiai neįskaičiuoti. Žemesnės kainos vaikams.

Skambinkite savo kelionių agentui arba Norvista Tours telefonu 

416*222*0203 arba 1*800*461*3651

oda pasakykit "labas" nuostabiems vaizdams. Atvykite susipažinti su Lietuva 
šią vasarą. Jūsų patogumui Finnair skrenda:

• be sustojimų iš Toronto per Helsinkį j 
Vilnių

• du kartus per savaitę
• nuo gegužės 23 iki rugsėjo 9 d.
• trečiadieniais ir šeštadieniais
• ankstyvi nuvykimai

11050.00
N«rvista

Finnair taip pat skrenda kasdien per Z/V/V*
ištisus metus tarp Niujorko ir Helsinkio. į m g /lies / N.__<
Tad užvažiuokite pasakyti "Labas" II

MES ESAME FINNAIR. JŪSŲ VARTAI Į PASAULĮ
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Azijinės Rusios dalies vyskupas J. WERTH (kairėje) su Koelno 
kardinolu J. MEISNER Vokietijoje. Pastarasis yra lankęsis ir Lietuvoje 
net penkis kartus. Jis pažadėjo aplankyti Sibirą 1999 m.

Lietuvos ir Lenkijos suartėjimas

Rusijos katalikams vadovauja Kauao auklėtiniai
Europinės Rusijos katalikų arkivyskupas yra Tadeusz Kondrusiewicz, azijinės dalies - Joseph Werth. Pirmasis 
yra įsikūręs Maskvoje, antrasis - Novosibirske. J. Werth yra Volgos vokietis, gimęs 1952 m. Kazachstane, kur 
buvo deportuota jo senelių šeima. Jis yra baigęs Kauno kunigų seminariją (kaip ir T. Kondrusiwicz), ten 
įšventintas kunigu 1984 m. ir pakeltas vyskupu bei paskirtas apaštaliniu administratoriumi 1991 m. Jo 
vyskupijos teritorija didesnė už Europą, bet katalikų skaičius - tik apie 100,000. Čia pateikiame su juo pokalbį, 

kurį paskelbė Vokietijos laikraštis “Rheinischer Merkur” 1998.V.15

(Atkelta iš 5-to psl.)
Pageidautina, kad tokia drau
gystės veikla megztųsi ir su Lie
tuva. Buvo bandymų iš Lietuvos 
pusės, gal kiek mažiau ir iš 
Lenkijos pusės, bet įstrigo (su 
Lietuva sunkiausiai pralaužia
mas barjeras). Neseniai teko iš
girsti, kad vienas Lenkijos pajū
rio miestas užmezgė draugystę 
ir bendradarbiavimą su Lietu
vos pajūrio miesteliu. Vyksta 
apsikeitimai delegacijomis, eks
kursijos. Tikra draugystė supa
žindina žmones su žmonėmis, 
vyksta natūralus dialogas.

Gaila, kad nėra didesnių 
paskatų šia kryptimi. Lietuviš
koji iniciatyva prasidėjo ir bai
gėsi tik viršūnėse. Buvo padėti 
pagrindai tokioms draugystėms: 
Panevėžys-Puckas, kur buvo pa
laidoti lietuviai štuthofiečiai 
kun. A. Lipniūnas ir inž. A. 
Šapalas. Jų palaikai 1989 m. 
perlaidoti Lietuvoje, bet Pucko 
kapinėse paliko Lenkijoje gyve
nančių lietuvių pastatytas gra
žus paminklas ir palankūs lietu
viams Pucko gyventojai kašubai. 
Palaiko ryšius Telšiai-Gorzov, 
vaivadijos centras, kurio val
džios ir visuomenė rodo daug 
palankumo ir teikia pagalbą 
globojant Dariaus ir Girėno pa
minklą Pščelnike prie Myšli- 
borz’o (buv. Soldino). Paben
draujama vien tik metinių iškil
mių prie paminklo progomis, o 
reikalingas nuolatinis bendra
darbiavimas. Čia aiškiai trūksta 
iniciatyvos iš lietuvių pusės.

Paskiri asmenys
Gerą darbą atlieka pavie

niai asmenys. Toks pavyzdys yra 
Gdynė, kur lietuvė išeivė (per 
vedybas) Ramunė Juciūtė-Ordo 
pradėjo lietuvių kalbos pamo
kas kurios netrukus tapo lietu
vių kalbos vakarine mokykla su
augusiems. Tai buvo tik pradžia 
platesnei veiklai. Besimokantie
ji lietuvių kalbos lietuviai, lietu
vių kilmės žmonės ir tikrieji 
lenkai bei jų šeimų nariai bei 
artimi pažįstami sutelkė ben

Lietuvių grupės žygis Afrikon
Nuotykiai, vaizdai, vargai ir prabanga Kenijoje, kur ir lietuviai turi bičiulių

KUN, K. J. AMBRASAS, SJ

Įvadinės žinios
Iš tylų Keniją skalauja Indijos 

vandenynas. Šiaurėje ji kaimy- 
niuojasi su Etiopija, Sudanu, iš 
vakarų - su Uganda ir didžiuliu 
Viktorijos ežeru, o iš pietų jos 
kaimynė - Tanzanija. 582,645 
kv. km ploto, daugiau nei 28 
milijonų gyventojų šalis išsirin
ko prezidentu Danielių Moi, 
kurį gali ant sienos pamatyti 
kiekvienoje muitinėje, kai tik 
peržengi šios šalies sieną.

Štai į kokią šalį mūsų lietu
viškąją septyniukę atgabeno 
“Lufthanzos” lėktuvas. Nemaža 
mokslininkų šį kraštą vadina 
žmonijos lopšiu. Mat čia rastos 
kaukolės esančios apie pustrečio 
milijono metų senumo. Taigi 
niekur kitur mūsų planetoje ne
aptiktą senesnių žmogaus pėd
sakų. Štai dėl ko atsirado toks 
skambus šios šalies pavadinimas. 
Be to, ji laikoma ir svarbiausių 
Afrikoje tebegyvų ir tebevarto
jamų kalbų tėvynė.

Šį kraštą jau nuo VIII š. iš 
Arabijos pusiasalio pradėjo lan
kyti musulmonai, o iš dabartinio 
Irano (anuomet Persijos) plūdo 
pirkliai: į šį kraštą jie gabeno 
stiklo, kaulo dirbinius, audinius, 
kviečius, vyną, o namo veždavosi 
dramblio ir raganosių kaulą, 
vergus, vėžlių kiautus.

Prekybiniai ryšiai plėtėsi. Jie 
nusidriekė net ligi Indijos. Į šį 
kraštą atsidangino ir portugalai. 
1498 m. apsukę Gerosios vilties 
ragą, Vasko da Gamos vadovau
jami, jie pasirodė šioje Rytų Af
rikos pakrantėje. Portugalų vieš

druomenę, kuri tampa draugys
tės Lenkija-Lietuva užuomazga, 
ateityje gal ir Gdynės-Klaipėdos 
uostamiesčių draugyste.^ Rengia 
ekskursijas į Klaipėdą, Žemaiti
ją, Kauną. Programoje - lietu
viškieji renginiai, lenkų-lietuvių 
kalbų vertėjų paruošimas ir pan.

Palankus konsulas
Gera žinia yra ir tai, kad 

generaliniu Lenkijos konsulu 
Vilniuje paskirtas Mečislovas 
•Jackievič, lietuvių bičiulis. Teko 
pažinti tą žmogų ir bendradar
biauti su juo. Jis - pedagoginio 
instituto Olštyne dėstytojas. Pa
sinaudodamas veikusia tame 
mieste privačia leidykla (dar 
prie anos valdžios) pagrindinai 
prisidėjo prie lietuvių grožinės 
literatūros leidinių. Pats vertė, 
pasitelkdamas kitus vertėjus iš 
lietuvių kalbos į lenkų kalbą. 
Pasak jo, Lenkijoje susidomėji
mas lietuvių literatūra beveik 
nulinis. Todėl ryžosi plėšti dir
voną, tikėdamasis prilygti kole
goms, kuriems pasisekė Lenki
joje paskleisti ukrainiečių, lat
vių, estų grožinę literatūrą. De
ja, be didesnių laimėjimų. Per 
stiprus paniekos, priešiško nu
sistatymo barjeras. Pastaruoju 
metu dirbo Poznanėje A. Mic
kevičiaus universiteto lituanisti
kos centre. Kai įsisteigė Lenki
joje Vilniaus ir Gardino mylėto
jų draugija su skyriais beveik 
visuose didesniuose miestuose, 
viename laiškų šio rašinio auto
riui reiškė nuogąstavimą, ar ne
bus tai revanšistinis lenkų sąjū
dis. Buvo stipriai besireiškianti 
tokia tendencija. Dabar esą 
daugiau normalaus domėjimosi 
ir nuosaikių ryšių su lenkais 
Vilnijoje ir Gudijoje.

Privačios pastangos tiek 
Lietuvoje, tiek Lenkijoje yra 
reikšmingas veiksnys. Prie tokių 
reikia priskaityti ir rengėjus pa
rodos Lenkijoje “Lietuvos po
grindžio armija 1944-1953”. Tai 
kelių žmonių iš Lietuvos inicia
tyva. Tokių būdu, tiesa, iš lėto, 
vyksta ir plečiasi dviejų tautinių 
visuomenių suartėjimas.

patavimo metams pasibaigus, nuo 
1698 m. kritus Jėzaus tvirtovei, po 
33 mėnesių apgulties čia įsivieš
patavo arabai, kuriuos XIX š. 
pabaigoje išstūmė anglai, susido
mėję vergų prekyba, ir vokiečiai.

Čiabuviai ir baltieji
Nutiesus Mombasa-Uganda 

geležinkelį, kurio pusiaukelėje 
stovi dabartinis Nairobis, Keni
jos sostinė, o kartu ir dėl užpuo
lusių ligų, dėl tarpgentinių brol
žudiškų karų iki šiolei buvusi 
galinga masajų gentis nusilpo. Prie 
geležinkelio linijos atsirado bal
tųjų gyvenvietės. Čiabuviai buvo 
suvaržyti įkurtuose rezervatuo
se. Baltieji ūkiuose ėmė auginti, 
plėsti kavos plantacijas. Pirmųjų 
baltaodžių veržimąsi šiek tiek 
sulaikė prasidėjęs I Pasaulinis 
karas, kuriame dalyvavo apie 
3,000 naujakurių kavaleristų. Po 
šio karo Vokietija neteko Tan- 
ganikos, o Anglija iš Tautų Są
jungos gavo teisę valdyti šią te
ritoriją. Šitaip šioje Afrikos da
lyje padaugėjo baltaodžių: jei

Dalis lietuvių keliauninkų grupės narių, išlipusi iš lėktuvo Frankfurt- 
Nairobi oro uoste Nuotr. K. J. Ambraso

- Po oficialaus komunizmo 
žlugimo Rusijoje daug kas ieško
jo atramos religijoje. Ar tai buvo 
nuoširdus polinkis, ar tik trum
palaikė mados apraiška?

- Didžia dalimi tai buvo tik 
mados apraiška. Anksčiau ma
nėme: kai grius komunizmas, iš
nyks ateizmas, galėsime laisvai 
darbuotis, ir milijonai ateis pas 
mus. Tačiau šiandieną aiškiai 
matome: per 70 metų tikėjimas 
buvo sugriautas ir 70 metų rei
kės jam atgaivinti. Nuoširdžiam 
tikėjimui vėl pažadinti žmonių 
širdyse reikia daug laiko, kant
rybės, pasiaukojimo ir maldos.

- Kai kurie stebėtojai mano, 
kad tik rusų Ortodoksų Bendrijai 
priklauso apaštalavimo užduotis 
savame krašte. Ar tai pateisina 
priekaištus katalikams ir protes
tantams?

- Nesutinku su daugeliu 
Ortodoksų Bendrijos tvirtinimų. 
Manau, kad šiuo metu reikia 
jungti ir ortodoksų, ir katalikų, 
ir protestantų jėgas. Tokia vie
ninga veikla būtų geriausia ap
sauga nuo sektų, turinčių didelę 
įtaką. Deja, Ortodoksų Bendrija 
vis labiau įstringa kovon su ne- 
ortodoksinėmis konfesijomis. Kas 
ne ortodoksas, yra jų priešas. Per 
70 metų mūsų krašte daug tiky
binio turinio buvo sunaikinta. 
Nukentėjo ir Ortodoksų Bendrija. 
Išorėje dalis Ortodoksų Bendrijos 
išsilaikė kaip ženklas Vakarams, 
kad Rusijoje nevaržoma religijos 
laisvė. Tačiau niekad nebuvo 
leista mokyti religijos, vaikams 
dalyvauti pamaldose ir daug kitų 
suvaržymų. Dėl to Ortodoksų 
Bendrija yra labai nusilpusi. Dėl 
to ji visai nepajėgi prieš sektas. 
Dėl to ji vis bando pasitelkti 
valstybės pagalbą.

- Pernai Rusijos parlamentas 
išleido įstatymą, kuriame nei Ka
talikų nei Protestantų Bendrija 
nelaikoma tradicinėmis ir dėl to 
varžo jų veiklą. Ar tasai įstatymas 
sunkina Jūsų darbą?

- Daugelis žino, kad Rusijos 
vokiečiai, kurių dalis yra katalikai, 
dalis evangelikai, jau daugiau 
kaip 200 metų gyvena Rusijoje. 
Minėtasis įstatymas mums tikrai 
nepalankus. Jis gali būti panau
dotas kaip ginklas prieš Katalikų 
Bendriją. Pavyzdžiui, yra nuo
statų, liečiančių užsienio misio
nierius. Šiuo metu Sibire turime 
70 misionierių, kurių 65 yra už
sieniečiai. Jeigu jie būtų ištremti, 
atsidurtume tokioje būklėje, kaip 
prieš 20-30 metų. Daug kas pri
klauso nuo vietinių įstaigų.

1920 m. jų čia tegyveno 9,000, tai 
po trisdešimtmečio - 1950 m. - 
jau 80,000.

Kai baltųjų vis daugėjo, vie
tiniai čiabuviai kikujai vis dau
giau plūdo į Nairobį. Vienas iš 
šios genties vadų - Harry Thuku
- 1922 kovo mėn. buvo suimtas. 
Afrikiečių minia apsupo centrinį 
Nairobio policijos pastatą. Ke
liasdešimt čiabuvių buvo nušauti. 
Suimtasis kikujų vadas buvo iš
tremtas ir buvo paleistas tiktai 
1930 m. Krašte prasidėjo tautinis 
judėjimas. Viena po kitos kūrėsi 
pogrindinės tautinės organizaci
jos, iš kurių svarbiausioji KAU
- Kenijos afrikiečių sąjunga 
(Kenya African Union), kuriai 
vadovavo Harry Thuku, o vėliau 
ir James Gichuru. Kraštas tautiniu 
požiūriu budo. Šiam tautiniam at
budimui lemtingą vaidmenį atli
ko vienas iš didžiausių Kenijos 
miestų - sostinė Nairobis.

Būdingas rodinys
Nairobio Geležinkelio mu

ziejuje tarp daugelio rodinių yra

- Kai buvote paskirtas apaš
taliniu administratoriumi Sibirui 
1991 m., kokioje būklėje radote 
tenykštę Katalikų Bendriją?

- Anuomet radau visame 
Sibire tris katalikų kunigus. Ne
buvo beveik jokios šventovės. 
Tikintieji daugelyje kaimų ir 
miestų ištisus dešimtmečius ne
buvo matę kunigo.

- Kaip atsirado katalikai Si
bire?

. - Sibiro gyventojai - tai 
daugiausia deportuotų tautų pa
likuonys. Stalino valdžia ištrėmė 
daugybę tautų Sibiran. Taip pat 
ir daug nubaustų rusų ten buvo 
atgabenta dar caro laikais, bet 
daugiausia po komunistinės re
voliucijos. Katalikų dauguma yra 
palikuonys ištremtų lenkų, vo
kiečių, ukrainiečių, lietuvių.

- Vokiečių kilmės katalikai 
mato savo ateitį Vokietijoje. Ką 
patariate tiems, kurie dar nėra 
grįžę?

- Rusijos vokiečių iškeliavi
mas Sibiro katalikams yra dide
lis nuostolis. Jie visuomet buvo 
mūsų bendruomenių branduolys. 
Tačiau negalima užmiršti, kad 
blogai buvo Rusijoje praeityje ir 
tebėra dabar. Turiu galvoje ma
terialinę būklę ir nesaugumą dėl 
minėto religijos įstatymo. Ir kaip 
aš galiu savo žmonėms sakyti: 
pasilikite, viskas praėjo, viskas 
gerai, kai aš ir pats nežinau kas 
bus rytoj!

- Lankydamasis Vokietijoje 
susitinkate su buvusiais sibiriečiais, 
kurie Jus pažįsta. Kaip sekasi 
jiems?

- Tiems žmonėms labai 
sunku įsitėvyninti. Tai visai nau
jas pasaulis. Net ir pamaldumo 
formos čia skirtingos, prie kurių 
mūsų žmonės buvo papratę. 
Kiek galėdamas stengiuosi jiems 
padėti.

- Jūsų sielovados plotas yra 
didesnis už Europą. Jis apima 
daugiau kaip 10% visos Žemės. 
Kaip sekasi sielovados darbas to
kiomis sąlygomis?

- Kunigas tenai keliauja 
nuo vienos vietovės į kitą. Kar
tais jis turi katalikų adresų. Jie 
sutelkia kitus ir taip per keletą 
valandų susidaro maža ben
druomenė. Tada kunigas klauso 
išpažinčių, atnašauja Mišias ir ke
liauja toliau. Taip buvo daroma 
praeityje, taip daroma ir dabar, 
tik geriau organizuotu būdu. 
Turime per 200 miestų ir kaimų 
su stotimis kunigam. Jie lanko 
tas vietoves reguliariai - kartais 
kas savaitę, kartais tiktai vieną 

saugomas antkapinis paminklas 
ant kurio šitaip įrašyta: “Jį mie
gantį užpuolė ir sudraskė liūtas 
žmogėdra Kimoje”.

XX š. pradžioje, kai buvo 
tiesiamas iš Mombasos į Kam- 
palą geležinkelis, nedidelėje Ki- 
mos stotelėje ant atsarginių bė
gių geležinkelio atšakoje Charles 
Ryall nusprendė nudobsiąs plėš
rūną liūtą, kuris gąsdino žmones 
ir kelis jau buvo nugalabijęs. 
Pasiėmęs šautuvą, jis nutarė įsi
taisyti nakčia vagone ir šitaip 
sulaukti žvėries.

Deja, medžiotojas užmigo. 
Atsėlinęs liūtas griebė Čarlį už 
gerklės ir išsivilko per vagono 
langą. Nors aplinkui gana apstu 
buvo laukinių gyvulių, liūtas 
žmogėdra siaubė apylinkes. Šitaip 
liūto nasruose žuvusio Čarlio 
antkapis pakliuvo į Nairobio 
Geležinkelių muziejų kaip vienas 
įdomiausių rodinių.

Vizų rūpesčiai
Mūsų septynukės rūpestis, 

kaip reikės be vizų įžengti į Ke
nijos žemę išsisprendė greitai. Išli
pusi iš lėktuvo mūsų grupelė nu
žygiavo į žemomis lubomis ir ne 
itin išnašiomis sienomis pasida
binusį, labiau panašų į gerokai 
apleistą ūkininko klojimą negu į 
bemaž dviejų milijonų gyventojų 
turinčios sostinės oro uostą su 
kukliais tarnautojais. Šie, vaikš
čiodami tarp keleivių, suka už 
plonos virvelės pakabintą ant 
piršto savo valdžios ženklą - pa
sienio antspaudėlį. Surinkę iš 
neturinčiųjų vizos keleivių po 20 
dolerių, užpildytus blankus ir 
pasus, jie po keliolikos minučių 
atsiunčia antspauduotus do
kumentus. Keliauk sveikas po 
Keniją ir skubėk leisti pinigus.

Beveik graudinausi, kad ne
mažai laiko sugaišau ir dar kitus 

kartą per mėnesį. Labai tolimas 
vietoves kunigas gali aplankyti 
tik kartą per metus.

- Kai trūksta kunigų, kokią 
reikšmę turi pasauliečiai?

- Prieš 30 ar 40 metų, kai visai 
neturėjom kunigų, visą naštą ne
šė pasauliečiai. Atsirasdavo giliai 
tikinti moteris arba vyras, kurie 
daugiau žinojo apie tikėjimą ne
gu kiti. Jie savo žiniomis dalin
davosi su kitais katalikais. Mūsų 
šeimoje buvo pasakojama, kad 
prieš kurią nors šventę ateidavo 
katalikai į mūsų namus ir klaus
davo mano senelį, kada šiais me
tais Velykos, kaip tą ar kitą da
lyką atlikti. Mat mano senelis 
turėjo keletą tikybinių knygų ir 
buvo daugiau patyręs. Pasaulie
čiai rengdavo Rožinio ir kitas 
pamaldas, atlikdavo laidotuves, 
krikštydavo žmones. Viena mo
teris, persikėlus iš Sibiro į Vo
kietiją, pakrikštijo tūkstantį žmo
nių. Už tai negaudavo jokio at
lygio ir rizikuodavo kalėjimu. 
Dabar dauguma tokių uolių ka
talikų yra iškeliavę arba mirę. 
Tam ruošiame naujus pasaulie
čius. Buvę pasauliečiai lieka 
jiems pavyzdžiu. Aš manau, kad 
jų veikla buvo daug stipresnė, 
nes atremta į kankinystę.

- Kalbėdamas šių metų Sekmi
nėse minėjote vokiečių katalikų 
pagalbą Rytų Europai “Renova- 
bis”. Kokią reikšmę turi ši pagalba 
Sibirui?

- Be “Renovabis” ir kitų 
vienetų pagalbos Sibire nieko 
negalėtume padaryti. Dėl eko
nominės suirutės Rusijoje mūsų 
žmonių atlyginimai yra tokie men
ki, kad kartais reikia net badauti. 
Jie nieko negali aukoti šventovių 
statybai arba kitiems reikalams. 
Tikimės, kad šie laikai praeis ir 
vėl galėsime savo Bendriją išlai
kyti, kaip anuomet pogrindžio 
veikloje.

- “Renovabis” organizacija 
kalba apie pasikeitimą dovanomis. 
Ko gali pasimokyti Vokietijos ka
talikai iš sibiriečių?

- Kai šis klausimas man buvo 
pateiktas prieš septynerius ar 
aštuonerius metus, sakiau - nieko. 
Mes viską praradom, turime iš 
naujo mokytis. Tačiau dabar 
matau, kad yra vertybių, kurio
mis ir mes galime didžiuotis. 
Mūsų Tikinčiųjų Bendrija statoma 
ant kankinių pamato. Jau Ter- 
tulionas trečiame šimtmetyje 
pasakė: “Kankinių kraujas yra 
krikščionybės sėkla.” Tai teikia 
mums viltį ir dabar.

(Šį straipsnį iš Vokietijos 
atsiuntė Le. Kro.) 

įtraukiau į tą vizos gavimo pro
cedūrą Kanadoje. Būčiau ir aš be 
didelio vargo galėjęs šitaip per 
pusvalandį susitvarkyti pasienio 
dokumentus. Dar kur kas pi
giau būtų kainavę.

Į pensionatą
Kaip byloja didžiuma infor

macinių leidinių, ši šalis pasižymi 
geru, šiltu klimatu. Tuo netrukus 
įsitikinome, nes kolei vienas mū
sų bičiulis Mikaitis, kurį visa lie
tuviškoji septyniukė dėl švelnaus 
būdo vadinome Romuku, skam
bino savo bičiuliams fokuliarams, 
kad atvažiuotų mus pasiimti iš 
oro uosto, prakaitavome. Apie 
mus pradėjo šokinėti vietiniai 
taksistai ir siūlyti savo paslaugas. 
Keli juodaodžiai vaikinukai labai 
mandagiai, bet ir kartu drąsiai 
čiupę už metalinių oro uosto ra
tukų rankenų, ėmė patikliai 
stumti kimšte prikimštas visokio 
gero mūsų kuprines. Tada jau 
primygtinai pradėjome atsipra
šinėti, kad mums nereikia jokių 
paslaugų. Gerai, kad tuosyk pa
sirodė dviejų dar ne visiškai su
kiužusių automobilių vairuotojai 
- prancūzas Remis ir vietinis 
tamsiaodis Jozefas, besimokąs 
seminarijoje klierikas. Jiedu iškart

Toronto Maironio mokyklos vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ su 
muziku JONU GOVĖDU, kurio muzikinis kūrinys “Draugystė” buvo 
atliktas baigiant Toronto Maironio mokyklos 50 metų sukakties iškilmę 

Nuotr. R. Puterio

Lietuvos poetu portretai
Sigito Gedos kūryba - 

dabarties žodis
ALEKSANDRAS 

ŠIDLAUSKAS, Vilnius

Visiems gerai žinoma, kad 
poetai yra žodžio maištininkai, 
metaforų ieškotojai, pasaulio 
įvaizdžių pertvarkytojai. Tiesa, 
ne kiekvienas poetas tampa sa
vo meto pranašu ar numylėti
niu. Vieni bando pataikauti be
vardžiam savo skaitytojui, kiti 
kuria savitą, uždarą arba visiš
kai atvirą pasaulį, kuriame žmo
gus pasijunta laisvas, netikėtai 
atsinaujinęs.

Ne visuomet ir kritika įžvel
gia jauno poeto kūrybines ga
lias, tuo smukdydama talentą. 
Sigitas Geda į lietuvių poeziją 
veržte įsiveržė kaip meteoras, 
kaip naujų žemių ieškotojas ir 
tradicinių formų laužytojas, bet 
ne niekintojas. Ilgainiui susifor
mavo nepaprastai subtilus brai
žas, mąstantis mitais, sakmėmis, 
visu pasauliu, lietuviškos tikro
vės atkarpomis. Jame žodis įgy
ja naujų reikšmių, o posmas 
tampa tikra minties, jausmo ir 
valios tvirtove.

Oi, nelengva buvo lituanis
tams skaityti ir vertinti šio 
poeto kūrybą aukštesnėse kla
sėse. S. Geda - gaivališka asme
nybė, tvirto charakterio, savos 
nuomonės žmogus. Tapęs vi
suomenės patikėtiniu, jis Sąjū
džio pradžioje rėždavo drąsias 
kalbas, nuo kurių gūždavosi 
buvę partokratai ir sovieti- 
ninkai.

Tai žmogus, kuris labai ge
rai pažįsta pasaulio poeziją, 

atpažino mūsų Romuką. Mat su 
juo, atrodo, metus laiko mokėsi 
ir gyveno Italijoje, Lopiano 
miestelyje netoli Milano. Mat 
didžiuma pasaulio fokuliarų iš 
pat pradžių praleidžia kelerius 
mokslo ir praktikos metus tame 
itališkame Lopiane arba panašia
me fokuliarų centre Šveicarijoje, 
kur kartu begyvendami užmezga 
daugybę pažinčių.

Per miestą
Linguojančios oleandrų žy

dinčios šakos, šiltas, drėgme ir 
dienos karščio dar kupinas oras, 
vienur kitur apirę namai, sukly
pusios tvoros ir dažnai kur be 
šaligatvių po vieną kitą vaikšti
nėjantys tamsiaodžiai žmonės 
man priminė pirmąją naktį Fili
pinų sostinėje Maniloje. Ten ly
giai taip per duobėtas, be jokio 
asfalto gatves, pro lūšnų kirbynes, 
tamsias pašales gabeno mane į 
jėzuitų vadovaujamą vieną iš 
geriausių toje šalyje - Manilos 
Ateneo universitetą. Lygiai tas 
pats pasikartojo ir dabar. Tik 
nūnai vykstam ne vienas, o visa 
kupina džiaugsmo ir vilčių sep
tyniukė.

Čia egzotikos kupinas, bet 
ir rizikos, pavojaus nestokojus, 

daug verčia iš kelių kalbų, rašo 
kritikos ir eseistikos straipsnius, 
svarsto nūdienos gyvenimo pro
blemas. Šmaikšti plunksna, pa
stabus žvilgsnis, įdėmus maty
mas, gili jausena ir jotvingiška 
pasaulėvoka (kiek tai įmanoma 
suvokti ir susivokti) liudija di
džiules talento galias.

Ne vieną kartą ir ne vienoje 
auditorijoje jis buvo ir, matyt, 
dar bus pripažįstamas geriausiu 
Lietuvos poetu. Ir tai tiesa, nes 
knygų išleista daug, į kitas kal
bas taip pat kai kas išversta. 
Pradėjęs nuo pirmojo rinkinio 
“Pėdos” (1966 m.) ir poemos 
“Strazdas” (1967 m.) poetas vis 
atsinaujina, nesikartoja, plečia 
temas, ieško ir suranda poetinių 
slinkčių, meditacijos žemių, žmo
gaus ir visatos sąryšingumo, lai
ko erdvės ir erdvės laiko.

Sunku jį būtų lyginti su 
kokiu kitu lietuvių ar pasaulio 
poetu.* Jis perdėm originalus - 
matymu ir mąstymu. Sigitas 
Geda Europos poezijos žvaigž
dyne galėtų šviesti pačia ryš
kiausia žvaigžde, deja, kaip ir 
anksčiau, didi bėda su kokybiš
kais vertimais. Tai labai apleis
tas kultūros baras.

S. Gedos žodis visuomet 
gaivus, toks pirmapradiškas, ne
nunešiotas, įtaigus ir patrauk
lus. Jį daug kas Lietuvoje bandė 
pamėgdžioti, bet iš to nieko 
gero neišėjo. Jo eilėraštis - 
skvarbi mozaika, mąslus žvilgs
nis. Tai ne širviškas ar striel-

(Nukelta į 7-tą psl.)

dažnai agresyvus, įvairių tautų 
vaikais pripildytas mišrus miestas, 
kur šalia daugiaaukščių dango
raižių niūkso vos besilaikančios 
ant pamato kiauromis sienomis 
lūšnos, į karvelidės ar net į višti
dės panašūs statiniai. Kęstutis 
Virbalis, pats tyliausias ir romiau
sias mūsų lietuviškosios grupelės 
narys, giliai atsidusęs pasakė: 
“Afrika!” Tikrai, Afrika su savo 
egzotika, su rėkiančiu skurdu, 
atlapširdiškumu, greta blizgan
čia prabanga ir kasdien alkio, 
troškulio, ligų ir skurdo kamuo
jama, nuoga, ryškia tikrove...

Važiuojame vakarės vėsos 
apgaubtu, vešliais medžiais ir 
žydinčiais krūmais apsodintomis 
pakelėmis miestu, kurio XIX š. 
viduryje dar bemaž nebuvo. 
Nairobis sparčiau pradėjo augti 
tiktai nuo 1889 m., kai tapo 
Mombasos-Ugandos geležinkelio 
stotimi. Po 30 metų (1919) gavęs 
miesto teises, ėmė sparčiau plės
tis. Atsirado maisto produktų, 
tabako, tekstilės, popieriaus, che
mijos, radijo ir kitų fabrikų, du 
oro uostai, karališkoji technikos 
kolegija, muziejai, konservatorija, 
teatras ir kitos kultūros bei meno 
įstaigos.

Dabar tai tautų, kultūrų, sti
lių ir civilizacijos v įvairiausių 
sluoksnių mišrainė. Čia gali stu
dijuoti ją dienomis, savaitėmis, 
mėnesiais ir gali mažai arba nič
nieko nesuprasti. O mes turime 
tiktai tiek laiko, kad susitartume 
su kokia nors firma ir kuo grei
čiau galėtume iškeliausti į mūsų 
tikslą - Kilimandžarą.

Pagaliau atsidūrėme prie 
aukštų metalinių pinučių ir dar 
aukštesniais metaliniais virbais 
apsaugotų “Consolata Sisters” 
(Gailestingųjų seserų) vienuolijos 
vartų, kitaip dar vadinamu “Flo
ra” pensionatu. (Bus daugiau)



Poetas buriuotojas
Taip ir norisi šūktelti: gero 

vėjo... O tų vėjų jam iš visų pu
sių užteko. Mat buvo keturvėji- 
ninkas, Kazio Binkio lietuviško
jo futurizmo pradininkų karin
game avangarde ir ne pėstinin
kas,^ jūrininkas. Tai Saliamo
nas Šmerauskas, pasivadinęs vė
liau Saliu Šemeriu. Ir tik tokį 
daugelis vyresniųjų dar atsime
na. Salys Šemerys, sakytume, 
trečiasis po K. Binkio naujų po
ezijos kelių ieškotojas. Ir štai 
jau šimtas metų nuo jo gimimo.

Mums jį iš naujo prisiminti 
padėjo Aniceta ir Pranas Saba
liauskai iš Klaipėdos. “Tėviškės 
žiburiams” jie atsiuntė 1998.IV. 
8 data pažymėtą malonų laišką, 
kuriame tarp kitko rašo: “ Ma
nydami, kad ilgas su poetu 
bendravimas, kuris tęsėsi 23 
metus, mus įpareigoja plačiau 
supažindinti su jo asmenybe ir 
kūryba ir Lietuvos išeiviją.” Dėl 
vietos stokos negalėdami ištisai 
persispausdinti visos gautos me
džiagos, savo skaitytojams pa
teikiame, mūsų manymu, bū
dingesnes straipsnio vietas.

Poetas gimė 1898 m. gegu
žės 21 d. Vilkaviškyje, kur mo
kėsi ir gimnaziją baigė 1918 m., 
o 1929 m. - Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto humanitari
nių mokslų fakultetą. Mokyto
javo - dvylika metų prieš Antrą
jį pasaulinį karą ir dvylika metų 
po karo. Vokiečiams traukiantis

S. ŠEMERYS-ŠMERAUSKAS

Atsiųst a paminėti
Skomantas “POLOCKO RAN

KA”, apysaka, 176 psl. ir viršeliai. 
Redaktorius Eug. Valotka, dail. G. 
Jocius. Išleido K. Almeno “Tver
mės” leidykla, Prancūzų 47 - 1, 
3035 Kaunas. Spausdino A. Jakšto 
spaustuvė Kaišiadoryse. Tiražas 
6000 egz. Kaina nepažymėta.

LITUANISTICA, nr.I(33), Lie
tuvos mokslų akademijos leidinys, 
120 psl. ir viršeliai. Red. D. Mėly- 
nienė ir A. Juškaitė. Leidžia “Aca
demia”, A. Goštauto 12, 2600 Vil
nius. Tiražas 370 egz. Kaina sutar
tinė.

Voras
Patvory, šakų klampynėj 
voras tinklą nusipynė. 
Tinklas taip tiksliai išpintas, 
voras architektas rimtas...

Statė tinklą ne iš noro, 
o kad valgyti panoro, 
statė, kad muses pagautų 
ir kad valgyti jis gautų... 

Eilėraštis ir nuotrauka ROMUALDO KISIELIAUS

1944 m. buvo išvežtas į Vokieti
ją, bet karui pasibaigus grįžo 
Lietuvon ir Klaipėdoje mokyto
javo iki pensijos. Grožinėje lite
ratūroje pradėjo reikštis baigęs 
gimnaziją. Redagavo laikraštį 
“Sekmoji diena” ir tapo akty
viausiu keturvėjininku. Pradėjo 
leisti futuristinių eilėraščių rin
kinius “Granata krūtinėje”, 
“Liepsnosvaidis širdims degin
ti”. Parašė poemą “Mano Milži
no daina”, kurios rankraštis žu
vo karo metu. Studiją apie Vy
dūną išspausdino almanache 
“Aukuras” 1937 m. Yra parašęs 
daug pasakėčių, į lietuvių kalbą 
išvertė keletą V. Majakovskio 
eilėraščių. Didžioji jo kūrinių 
dalis sovietmečiu negalėjo būti 
spausdinama, nes neatitiko ko
munistinės ideologijos reikala
vimų. 1994 m. išleistas jo eilė
raščių rinkinys “Pojūčių pėdsa
kai”, kiek vėliau pasirodė jo at
siminimai “Žmonės mano gyve
nime”. Mirė 1981 m. balandžio 
14 d. Palaidotas (pagal testa
mentą) prie Baltijos jūros Kark
lės kaimo kapinaitėse.

Kūrybinį savo Credo poetas 
išreiškė 1924 m. parašytame ei
lėraštyje “Amen”:” Ir noriu aš 
jausmais nusiaubti žemės rutu
lį”... Tokia nuostata gyvavusi il
gai. Sovietmečiu akademinėje 
literatūroje S. Semerys minimas 
kaip ekspresionistas. Poetas sa
vo atsiminimuose rašė, kad jis 
per 72 savo gyvenimo metus 
pergyvenęs dvidešimt vieną val
džią ir penkis karus. Pačioje 
jaunystėje jis labai domėjosi 
madingomis srovėmis, skaitė V. 
Briusovą, A.Bloką, K. Balmon- 
tą, J. Baltrušaitį, domėjosi Va
karų Europos rašytojų kūryba. 
Draugystė su žymiuoju poetu 
Kaziu Binkių leido jam arčiau 
pažinti ir originalų V. Maja
kovskio futurizmą.

Tuo metu jaunieji poetai ir 
menininkai rinkdavosi erdviame 
Kazio Binkio bute diskutuoti 
moderniosios poezijos klausi
mų, paskaityti naujausių eilėraš
čių. Tose sueigose dažnai daly
vaudavo P. Vaičiūnas, F.Kirša, 
L. Gira, J. Petrėnas, J. Tysliava, 
P. Morkus, dail. A. Galdikas, 
muz. J. Gruodis ir kiti. Ateida-

Jonas Burkus, APSIREIŠKI
MAI SUODŽIUOSE. Išleista auto
riaus lėšomis 15,000 egz. Leidykla 
“Lumen”. Vilnius, 1997 m., 64 psl.

ISTORIJA XXXVI. Lietuvos 
aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 
Siame leidinyje išspausdinta ir bu
vusio Lietuvos diplomatijos šefo dr. 
Stasio Bačkio atsiminimai “Lietu
vos diplomatinė tarnyba 1940.06. 
15 - 1990.03.11.” Redagavę redak
cinė kolegija, išleido Vilniaus peda- 
foginio universiteto leidykla (T. 

evčenkos 31, Vilnius 2009). Tiražas
- 600 egz. Vilnius, 1997 m., 335 psl.

Dievas davė galimybę, 
Kaip apsaugoti gyvybę 
čia visiems, kurie nuo seno 
išsilaikė ir gyveno.

Na, o vorui davė mintį, 
kad išmoktų tinklą pinti,. 
Voras architektas rimtas, 
tinklas jo gražiai išpintas... 

vo ir nelietuvių. Taip susidarė 
impresionistų grupė, kuriai va
dovavo K. Binkis, J. Petrėnas ir 
S. Šemerys. Jie V. Majakovskio 
pavyzdžiu norėjo “kirsti antausį 
miesčioniškam visuomeniniam 
skoniui”. Pasirodžiusi S. Šeme- 
rio knygutė “Granata krūtinėje” 
literatūros kritikų tarpe sukėlė 
dar nematytą audrą. Iš pradžių 
toji eksperimentinė poezija pa
dvelkė savotiška duokle V. Ma- 
jakovskiui, kuriuo žavėjosi S. 
Semerys ir kiti mūsų futuristai. 
Tačiau K. Binkis, suredagavęs ir 
išleidęs lietuvių ekspresionistų 
manifestą “Keturių vėjų Prana
šą” (1922 m.), iš tos naujos lite
ratūrinės srovės pasitraukė. S. 
Semerys betgi eksperimentinei 
poezijai liko ištikimas kone visą 
savo gyvenimą. Literatas V. 
Nausėdas teigė, kad vertinti S. 
Šemerio poeziją šių laikų krite
rijais nebūtų tikslu. Kaip bebū
tų, ji yra viso lietuvių nueito po
ezijos kelio dalis. S. Semerys sa
vo poezijoje bandė įgyvendinti 
keturvėjininku reikalavimus - 
jokio ryšio su tradiciniais mode
liais, visiška laisvė žodžiams, są
moningas skaitytojo šokiravi
mas, jausmo biologizavimas. 
Pasak jo mokinių, S. Šemerys 
“turėjo susidaręs tvirta ir sava
rankišką literatūrinių pažiūrų 
sistemą, ir tai ypač ryškiai atsi
spindėjo jo pedagoginėje veik
loje”.

Kai kam gal atrodė, kad po 
aštresnių kritikų jo balsas priti
lo. Iš tikrųjų jis tik redakcijų ne- 
beužversdavo savo kūriniais ir 
niekam apie juos nekalbėjo. 
Norėjęs likti paprastu žmogumi 
ir nebesigarsinti. Tačiau kurti, 
konstruoti naujoves jį traukte 
traukė, ir jis kūrė tyliai. Paliko 
420 eilėraščių, iš kurių neprkl. 
Lietuvoje tebuvo išleista 40. Jis 
tvirtai tikėjo, kad poetas šalia 
kūrybinio darbo turi daryti ir 
bandymus, jei jis nori dirbti ne 
tik sau.

Karo metu nemažai jo 
rankraščių dingo, ir kai kas vė
liau buvo atkurta iš atminties, 
pvz. poema “Mano Milžino dai
na”, operos “Gylanda” libretas. 
Paliko taipgi apie 120 pasakė
čių, iš kurių tik maža dalis buvo 
spausdinta. Jis kruopščiai rinko 
Klaipėdos krašto patarles bei 
priežodžius. Didžiausiu atliktu 
literatūriniu darbu yra laikomi 
jo vertimai iš vokiečių kalbos - 
Mažosios Lietuvos padavimai ir 
sakos. S. Šemerys yra parašęs 
darbą apie kuršių kalbą. Gerbė 
Vydūną, klausė jo paskaitų, pa
skelbė platų rašinį apie jo gyve
nimą, trejus metus rašė diserta
ciją “Vydūnas, jo gyvenimas ir 
kūryba”, bet ji buvo atmesta, o 
per karą dingo Kybartuose kar
tu su jo didžiule biblioteka. Bu
vo pradėjęs rašyti romaną apie 
Vydūną, skleidė taurią šio rašy
tojo ir filosofo asmenybę. S. Še
merys net buvo suabejojęs, ar iš 
viso jo kūryba kam nors reika
linga, tačiau “manęs nepalieka 
ramybėje tasai varginantis įtem
pimas, su kuriuo yra susijęs kū
rybos procesas”.

Poetas buvo ir aistringas 
buriuotojas, vienas iš buriavimo 
sporto pradininkų Lietuvoje. 
Persikėlęs gyventi iš Kauno į 
Klaipėdą, pamilo jūrą ir nuo jos 
savo noru daugiau nesitraukė. 
Buriuoti pradėjo 1927 m. “Plau
kiojam jūromis fantazijai - 
erdvė be ribų”, - sakė poetas. Į 
aktyvų buriavimo sportą jis pa
sinėrė 1934 m., kai nusipirko 
dvistiebę jachtą “Gulbę”, vėliau 
ją pavadinęs “Tegu”. Įvairūs pa
linkėjimai sau ir kitiems, prasi
dedantys žodžiu “tegu”, paska
tino jachtos savininką ją per
krikštyti... Su ta nuosava jachta 
poetas pirmą kartą išplaukė į 
jūrą 1935 m. Lankėsi Švedijoje, 
Suomijoje, svajojo pasiekti ir 
Ameriką. Dalyvavo tarptautinė
je regatoje. Poeto draugams te
ko išgirsti daug įdomių pasako
jimų iš kelionių, kurių atliko net 
28. Po Antrojo pasaulinio karo 
atsteigtame Lietuvos jachtklube 
mokė buriuoti jaunimą. Savo 
testamente poetas rašė: “Mano 
norai paskutiniai opūs, kad man 
kapas būtų Kuršių kopos, gul
čiau ten į smiltis smulkias ir 
įvairias, kad tarp mėtų, rūtų, 
man girdėti būtų ošiant jūrą ir 
marias.”

Reikėtų išpildyti ir didžiąją 
poeto svajonę - Klaipėdoje įsteig
ti literatūros muziejų, skirtą vi
sos Mažosios Lietuvos literatū
rinei visuomenei. Būtų jau lai
kas rūpintis Salio Šemerio var
du pavadinto muziejaus steigi
mu, rašo Aniceta ir Pranas Sa
baliauskai. Tam sumanymui turė
tume visi pritarti ir jį remti. Snk.

Dail. K. KEPARUČIO sukurtas kryžius Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Jį pastatydino Toronto Maironio mokykla, minėdama 
50 metų veiklos sukaktį Nuotr. R. Puterio

Sigito Gedos kūryba...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

kūniškas lyrizmas, o labiau ver- 
leniškas, rilkiškas suvokimas, 
turint galvoje ne temas ar įvaiz
džius, o filosofinę daikto įžval
gą, absoliučią žmogaus, gamtos, 
pasaulio ir savęs suvoktį.

Poetas nesibaimina panirti į 
tautosakos gelmes, pasidomėti 
latvių dainomis ir jas išversti į 
gimtąją kalbą. S. Geda tarytum 
žvelgia nuo didelių aukštumų, 
kuriose atsiveria plačios pano
ramos, susijungia ir laikai, ir 
epochos. Tada vaikščioja po 
jotvingių žemę ir bando mintyti 
labai senoviškai. Neretas eilė
raštis pavirsta mažąja poemėle, 
o klasikinį eiliavimą pergali mo
dernūs ritmai, pripildyti nebe 
ieškojimų aistros, 6 tikrųjų po
etinių atradimų dvelksmo.

Poetas mėgsta muziką ir 
dailę, mėgsta pasamprotauti 
įvairiais klausimais. Jis vado
vauja literatūros vakarams, kal
ba per televiziją, recenzuoja 
knygas, svarsto opias buities ir 
būties problemas, įdomiai pasa
koja kelionių įspūdžius.

Tai žmogus - universalas. 
Jo sudvasintą kalbėjimą itin pa
mėgo gabi aktorė skaitovė Vir
ginija Kochanskytė, kurios 
sodrus altas gražiai akompa
nuoja sudėtingam S. Gedos pa
sauliui. Labai ženkli pastarųjų 
metų knyga “Babilono atstaty
mas”. Istorija ir kultūra, mitolo
gija ir giesmės - visa sulydyta į 
visetą, kuriame tiek daug spalvų 
ir atspalvių, garsų ir garsąžo- 
džių, išminties ir tragiškų at- 
sklaidų. Logiškas tekstas perpi- 
namas alogika ir paradoksais, 
lyrinį sakinį dramatinis kalbėji
mas, o pašaipus tonas nesikerta 
su pagoniškosios tikrovės at
spindžiais.

S. Geda - dinamiškas po
etas, judraus sakinio, gyvo vaiz
do ir paveikaus vaizdinio kūrė
jas. Jo kūrybą vertinti ir įvertinti 
nėra paprasta, kai kas atsikando 
dantis.

Dar tenka prisiminti, kad 
poetas išleido kelias knygas vai

Sunaus knyga apie tremtinį tėvą
Nemažai jau žinom apie lie

tuvius kankinius Sibire - iš liku
sių gyvųjų kūrybos ir jų prisimi
nimų. Bet ar tik ne pirmoji bio
grafinė knyga apie aukšto laips
nio ir buvusį kūrybingą karinin
ką pulkininką Vincą Jasulaitį, 
studijavusį Prancūzijoj artileri
jos karinius mokslus ir paskui 
savu darbu bei raštais prisidėju
sį prie nepriklausomos Lietuvos 
gynybos pagerinimo. Jo plati 
raštų gausa, jei visa išlikusi, gali 
ir dabar padėti trapios Lietuvos 
valstybės saugumui.

Dr. Vytautas Jasulaitis, bu
vęs Vilniaus meru po Atgimi
mo, istoriškai, išsamiai ir šiltai 

kams, rašė pjeses lėlių teatrui, 
kūrė kino scenarijų, o vertimų 
kiekybe ir kokybe turbūt yra 
pats produktyviausias Lietuvos 
žmogus. Darbštumo šis kūrėjas 
nestokoja.

Smagu klausytis jo kalbėji
mo. Tai ne monotoniškas vapė
jimas, o kalnais virstantis min
čių, filosofijų, citatų, atsimini
mų srautas, bandantis aprėpti 
visas epochas, prisiglausti prie 
visų pasaulio kultūrų.

Vizija - taip galima būtų 
apibūdinti jo sakymus. Tai ne 
idealumo ar politikos vizija, o 
žmogaus tvermės ir pasaulio 
sudėtingumo paveikslas, kur 
erdvu ir laikiška, kur dialogiška 
ir paprastai nepaprasta.

Jo poezijos pasaulis mąslus 
ir neretai pasąmoninis. Poetui 
tikrovė - tėra atspirties taškas, 
o ne duona maitintoja. Labai 
platus jo eilėraščio vaizdinis ko
das, o archetipinis matymas yra 
labai įtaigus. Aukšta žodžio kul
tūra, lietuviškumo dimensijos, 
pilietinis susivokimas, būties 
platybės, leitmotyvų perpynos, 
impulsyvumas ir literatūrinė 
aistra - štai tos žymės, kuriomis 
negalima nesižavėti.

Tegul rauko nosis skeptikai; 
poetas veda kitus paskui save, o 
ne seka jau pramintomis pėdo
mis. Tai didelis šiuolaikinis lie
tuvių poetas, kuris rašo, dirba, 
eina, kalba, mato ir supranta.
SIGITAS GEDA
Sonata
Čiurlionis buvo mažas sauladievis, 
čia pamirštas iš kažkurios planetos, 
ir šitoj žemėj jam nebuvo vietos, 
Čiurlionis visas buvo saulatėvis.

Čiurlionis kiaurai buvo saulasielis 
ir saularegis, vengiantis mėnulio, 
saulagirdėj po saulės medžiais sėdęs, 
girdėjo giedant, grojant, ūžiant gulant 

saulėtai jūrai, - ir žvaigždes, ir žalčius... 
kam akmenis iš saulės sniego kelti? - 
jį įsiūbuodavo kaip skriejantį laiviūkštį, 

Dvasia per saulę tiesė žmogui ranką, 
simfonijos, kur dulkių bilijonai 
palei dulkelę vieną atsiklaupę...
Ratu reik suktis aplink medį, kolei 
visus įsuks baisus kasdienis kauksmas.

bei teisingai aprašo savo tėvo 
darbus, sunkų likimą - 25 m. 
žiaurios tremties - su kitais Lie
tuvos karininkais (prie Lamos 
ežero), kur paguldė galvą, miręs 
kankiniu ir šių žodžių autorės 
dėdė, pik. Alfonsas Šklėrius.

Iškentėjus tremties vargus, 
pik. Vincui Jasulaičiui pavyko 
grįžt į Tėvynę. Mirė būdamas 
90 m., palaidotas Kaune.

Vytautas Jasulaitis, “Vincas 
Jasulaitis, Žmogus ir karys 
(1898-1988)”. Vilnius, “Vaga”. 
Knygą išleido autorius savo lė
šomis, 80 m. Lietuvos kariuo
menės sukakčiai prisiminti ir 
žuvusioms pagerbti. A.R.

«K1JITMĖJE VEIKLOJE
Jackaus Sondos (Sondeckio) 

šimtas šeštoji gimimo sukaktis Lie
tuvoje buvo paminėta sausio 15 d. 
Šiaulių “Aušros” muziejaus Venc- 
lauskių namuose. Šį socialdemok
ratų veikėją ir Vokietijoje studija
vusį ekonomistą šiauliečiai prisi
minė ir pagerbė kaip savo miesto 
burmistrą 1925-31 m. Išeivijoje jis 
labiausiai pasižymėjo kaip social
demokratų savaitraščio “Kelei
vis” redaktorius Bostone.

Australijos lietuvius surado jų 
kilmės dail. Irene A. Wellm. Su ja 
savo skaitytojus supažindina Bro
niaus Žalio redaguojamas “Mūsų 
pastogės” savaitraštis. Lietuviai ją 
vadina Irena Wellm. Ji gimė Mel
burne 1964 m. birželio 6 d. Jos tė
vas yra vokiečių kilmės, o motina 
- žemaitė Meilė Šarkytė, ten pra
leidusi ankstyvąją jaunystę. Irena 
Wellm yra tapytoja, kurianti pu
siau abstraktinius paveikslus ale
gorinėmis temomis, susietomis su 
mitologiniu, nežemišku pasauliu. 
Ji yra dailę ir pedagogiką studija
vusi kolegijose. Dail. Irena Wellm 
1996 m. dalyvavo bendrinėje Lie
tuvių dienų dailės parodoje Mel
burne.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija ir Lietuvos televizija pradė
jo kurti dokumentinį filmą Stasiui 
Lozoraičiui (1898-1983), Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriui, ilga
mečiam diplomatui, Vasario šešio
liktosios Lietuvos nepaprastajam 
pasiuntiniui ir įgaliotam ministe
riui Italijoje, Lietuvos diplomatijos 
šefui užsienyje, vadovavusiam dip
lomatinei kovai už Lietuvos išlais
vinimą. Jis gimė Kaune ir mirė 
Romoje 1983 m. gruodžio 24 d. 
Dėl filmo jau susitarta ir su velio- 
nies sūnumi Kaziu Lozoraičiu, 
kuris yra dabartinis Lietuvos atsto
vas prie Šv. Sosto. Dokumentinis fil
mas bus skirtas tėvo Stasio Lozo
raičio, diplomatijos šefo, šimtosioms 
gimimo metinėms ir Lietuvos dip
lomatinės tarnybos aštuoniasde- 
šimtmečiui. Filmo kūrėjai ieško 
medžiagos, ypač nufilmuotos ir iš
saugotos apie diplomatą Stasį Lo
zoraitį, tėvą. Ryšius su šio doku
mentinio filmo kūrėjais lengviau
sia užmegzti per Lietuvos amba
sadą Vašingtone arba patariama 
kreiptis į dr. Vytautą Žalį, Lietu
vos užsienio reikalų ministerija, J. 
Tumo Vaižganto 2, 2600 Vilnius, 
Lietuva. Tel. (370-2) 22 13 53; 
(370-2) 61 85 52.

Operos sol. Vincės Jonuškai- 
tės (1902-1997) vardas suteikia
mas jo gimtojo Subačiaus pra
džios mokyklai dabartiniame Ku
piškio rajone. “Lietuvos aido” at
stovė Vida Bielskytė praneša, kad 
šio vardo suteikimo norėjo moky
toja Nijolė Letkauskienė ir Suba
čiaus miestelio pradžios mokyklos 
atstovai. Jie jau norėjo gauti Ku
piškio rajono tarybos sutikimą. 
Archyve betgi buvo rasti du anks
tesni dokumentai, liečiantys mo
kyklos vardo pakeitimą. Vienas tų 
dokumentų yra 1935 m. lapkričio 
23 d. Subačiaus valsčiaus rašytas 
prašymas Lietuvos švietimo mi
nisterijai Subačiaus pradžios mo
kyklą pavadinti sol. Vincės Jonuš- 
kaitės vardu. Antrajame 1936 m. 
spalio 23 d. dokumente - švietimo 
ministerijos pritarimas pasiūly
mui. Atrodo, mokyklos pavadini
mas jau buvo pakeistas tais me
tais, bet galbūt išbrauktas kom
partijos cenzorių ilgame sovietme
tyje. Subačėnai dabar jau ruošiasi 
dar šį pavasarį savo pradžios mo
kyklai sugrąžinti žymiosios kraštie
tės sol. Vincės Jonuškaitės vardą.

Balio Gaidžiūno poezijos kon
kurso laimėtojus paskelbė Čika
goje kovo 7 d. posėdžiavusi ver
tintojų komisija: pirm. Stasė Pe
tersonienė, sekr. Jūratė Jankaus
kaitė ir narys Juozas Masilionis. 
Jie nutarė pirmosios premijos ne
skirti, o antrąją 250 dolerių pa
skyrė Ričardam Spitriui, pasira
šiusiam Benio Pakarklio slapyvar
džiu. Dvi trečiąsias po 85 dolerius 
laimėjo “Vilte” pasirašiusi Diana 
Giedgaudaitė ir “Mėnesienos” sla
pyvardžiu “Lietuvos angelo” eilė
raštį atsiuntusi Vilija Vakarytė. Ket
virtoji 50 dolerių premija teko 
Artūrui Tereškinui už jo eilėraštį 
“Nebylusis Rasų kapinėse”, mė
gintą pridengti Mikelaičio slapy
vardžiu. “Drauge” paskelbtame ver
tintojų komisijos pranešime mini
ma ir penktoji 30 dolerių premija, 
paskirta Žemei iuko slapyvardžiu 
pasirašiusiam autoriui už “Lėvens 
krantų baladę”. Deja, pavardė ne
paskelbiama. Ar tik nebus nusken
dusi Lėvens upėje su Žemeliuke 
slapyvardžiu?

Maruos Taikos karalienės 
šventovę Klaipėdoje papuošė dvi 
klaipėdiečių dailininkų I. Banytės 
ir J. Vosyliaus aštuonių metrų 
aukščio ir beveik keturių metrų 
pločio freskos, sukurtos Kristaus 
krikšto ir Švč. Trejybės temomis; 
Centriniame šventovės altoriuje 
buvo restauruota dail. A. Kmie
liausko freska “Taikos karalienė”.

Koncertų su paroda ciklą 
“Pavasario spalvos” surengė M. K. 
Čiurlionio muzikos rėmimo fondas. 
Šis renginys buvo savotiška meno 
sintezė. Mat jame muzikai atsto
vavo M. K Čiurlionio styginių kvar
tetas, o dailei - jaunų menininkų 
Audriaus Gražio ir Tado Gutausko 
darbų paroda. “Pavasario spalvų” 
ciklas buvo pradėtas Utenoje, pra
tęstas Gargžduose, Šilutėje, Plungė
je ir užbaigtas Skuodo muziejuje. 
M. K. Čiurlionio muzikos rėmimo 
fondas spalio pradžioje planuoja 
dar didesnį meno sintezės renginį, 
papildytą prie koncerto ir parodos 
prijungtu dailininkų seminaru.

Jono Basanavičiaus gimtaja
me Ožkabalių kaime, Vilkaviškio 
rajone, buvo surengtas pirmasis 
Marijampolės apskrities klojimo 
teatrų festivalis “Ąžuolynas-97”. 
Jame dalyvavo Vilkaviškio kultū
ros rūmų, Ramoniškių, Tautkai- 
čių kaimų, Kalvarijos, Zanavykų 
ir Gelgaudiškio mėgėjų teatrai. 
Spektakliams buvo pasinaudota J. 
Basanavičiaus gimtajame kaime 
atstatytu klojimu. Šia proga buvo 
prisimintas ir pirmasis lietuviškas 
vaidinimas Suvalkijoje, dabarti
niame Vilkaviškio rajone, buvu
sioje Šnirpūnų sodyboje. Ten jau 
1901 m. teatro entuziastai suvai
dino Keturakio komediją “Ame
rika pirtyje”.

“Alma littera” leidykla sau
sio pradžioje išleido įdomią knygą 
“Lietuvos respublikos ministrai pir
mininkai”. Lietuvos vyriausybės ini
ciatyva ir lėšomis išleista knyga 
visuomenę supažindina su dvylika 
ministrų pirmininkų, kuriuos Lie
tuva turėjo 1918-1940 m. laiko
tarpyje. Gintaro Bleizgio praneši
mu “Lietuvos aide”, jie ir tada sten
gėsi, kad Lietuva įsijungtų į Euro
pos ir pasaulio valstybių tarptau
tinę organizaciją, siekdama kultū
ros, ekonomikos ir mokslo ryšių 
su kitomis valstybėmis. Lietuvos 
ministrai pirmininkai, gerai pažin
dami Vakarų demokratinių vals
tybių politinę struktūrą, siekė to
kios pat modernios ir perspekty
vios Lietuvos valstybės. Drąsūs 
žingsniai tada buvo žengti sukurta 
Lietuvos kariuomenė, atlikta že
mės ūkio reforma, įvesta lietuviš
kojo švietimo versija.

Tačiau gražius planus sugrio
vė Lietuvos okupacijos, palietu- 
sios ir buvusiuosius ministrus pir-, 
mininkus. Jau pirmą sovietinės oku
pacijos mėnesį Sibiran buvo iš
tremti Augustinas Voldemaras ir 
Antanas Merkys su šeimomis. Vė
liau priespaudos susilaukė Leonas 
Bistras, Vytautas Petrulis, Pranas 
Dovydaitis, Vladas Mironas. Kai 
kurių ministrų pirmininkų žuvimo 
priežastys ir vietos nėra žinomos. 
1944 m. vokiečiai buvo suėmę An
taną Tumėną ir iš Kauno ištrėmė 
Kazį Grinių. Leidinį “Lietuvos res
publikos ministrai pirmininkai” su
darė ir spaudai paruošė dr. Ričar
das Čepas.

M. K. Čiurlionio muziejui 
Kaune Japonija paskyrė finansinę 
50 milijonų jenų paramą. Tokią 
pagalbą ji teikia kasmet kultūri
niams užsienio šalių projektams. 
Tai yra pirmoji finansinė parma 
Lietuvos kultūrai iš Japonijos. Jos 
susitarimą M. K. Čiurlionio galeri
joje pasirašė Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris Algirdas Sau
dargas ir Japonijos reikalų pati
kėtinis Lietuvoje Kinji Shinoda. 
Greitam M. K Čiurlionio muziejaus 
prašymo patenkinimui, matyt, įta
kos turėjo 1992 m. Japonijoje su
rengta M. K. Čiurlionio kūrinių 
paroda. Prašymui panaudotas pro
jektas, atrodo, yra susietas su ja
poniškos garso bei vaizdo monta- 
žinės ir kitos technikos aparatū
ros įsigijimu. Vituolio Joneliūno 
pranešimu “Lietuvos aide”, tą M. 
K. Čiurlionio muziejui priklausan
čią įrangą japonai už paskirtą pus
šimtį milijonų jenų pagamins, su
montuos M. Žilinsko dailės gale
rijoje Kaune ir paruoš muziejaus 
atstovą darbui su ja. Įsigytoji apa
ratūra leis rodyti muziejaus fon
duose esančius kūrinius, pasiga
minti mokomuosius filmus apie 
Lietuvos menininkų gyvenimą ir 
kūrybą. Kst’
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VAL&NDOS: 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 58 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 3.25%
180-364 d. term.ind..................3.50%
1 metų term, indėlius................3.75%
2 metų term, indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.55%
4 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 6.30%
2 metų......................6.40%
3 metų......................6.55%
4 metų......................6.65%
5 metų......................6.70%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.65%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC~PLUS kOftGlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BVL ELECTRICAL
ENGINEERING

Licence 
E-2392

Taisau senas ir (vedu 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.

KE FHIVIIHATIOV 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

1111111111111111111111 
ROYAL L.EEPAGE 
■■■■■MKMBBBnilllllllllllllllllllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

DR k I l>A
Gyvybės - verslo - namų - automobilių - sveikatos - 

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

JUOZUI EIMIUI RAMUI 
tel. 239-7733

namų 766-5857 FAX 234-5187
INSURANCE BROKERS LIMITED
3836 BLOOR ST. W„ ETOBICOKE. ONTARIO M9B 1L1

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Gavęs “Associate Broker” leidimą, dabar galėsiu dar 
geriau patarnauti savo tautiečiams. Dėl sąžiningo ir 
profesinio patarnavimo parduodant ar perkant 
nekilnojamo turto nuosavybes prašau skambinti

TEODORU/ STANUUUL, BĄ 

Associate Broker

Tel. 416 769-1616; namų 416 231-4937; 
nešiojamas 416 879-4937; faksas 416 769-1524. 

RE/MAX WEST REALTY Inc., 1678 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A9, 100 metrų į rytus nuo Toronto 
pensininkų klubo “Vilnius Manor”.

NEMOKAMAS namų įvertinimas

Toronto lietuvių naujai įsteigto krepšinio klubo “Gintaras” komanda 
prieš treniruotę Prisikėlimo parapijos salėje su savo vadovu G. 
Stasiulevičiumi (pirmoj eilėj pirmas iš dešinės)

KĘSTUTIS MARČIULIONIS (dešinėje), Delaware universiteto krepšinio 
komandos žaidėjas, bando prasiveržti pro gynėją ir perimti kamuolį

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Žvejai, norintys gaudyti 
“coho”, turės vykti į Aliaską ar
ba Washington valstijos pakraš
tį. Kanados žvejybos ministeris 
David Anderson tvirtina, jog 
būtina imtis rimtų priemonių, 
kol nėra per vėlu. “Coho” skai
čiai smarkiai sumažėjo dėl med- 
kirtystės ir miestų plitimo, ku
riais užteršiamos pakrantinės 
upės. Pernai išgaudyta daugiau 
kaip 500,000 “coho” lašišų, grįž
tančių į upes iš Ramiojo vande
nyno. Kai kuriose Britų Kolum
bijos upėse beliko 1% šių žuvų.

Kanados statistikos depar
tamentas praneša, kad šio de
šimtmečio didžiausias asmeni
nių pajamų augimas įvyko š.m. 
pirmame ketvirtyje. Taip pat 
Kanados bendrasis vidaus pro
duktas pakilo 3.7% nuo praėju
sių metų paskutinio ketvirčio. 
Vidutinis uždarbis tame pačia
me laikotarpyje padidėjo 1.4%. 
Tikimasi, kad 10 metų tęsesis 
pajamų kritimas jau sustojo.

Vis dėlto būsto kainos, nors 
ir kritusios 1990-1995 m., dar 
yra per aukštos daugeliui gyven
tojų. 1996 m. statistikos duome
nys rodo, kad tuo laikotarpiu 
pajamų kritimas buvo didesnis, 
negu būsto kainos. Britų Ko
lumbijos provincijoje nekilnoja
mas turtas ypatingai pabrango. 
Kanados didžiausiuose mies
tuose, Toronte, Vankuveryje ir 
Montrealyje trečdalis gyventojų 
išleidžia daugiau kaip 30% pa
jamų būstui. Aukštesnis nedir
bančių skaičius ir pakilę mokes
čiai, nukritę palūkanų nuošim
čiai ir žemesnė valdžios parama 
provincijoms (transfer pay
ments) sudarė nepalankias eko
nomines sąlygas, dėl kurių na
mų kainos daugeliui dar sunkiai 
įveikiamos.

Kanados apsaugos ministe- 
rių tarybos paskelbtame “Na-

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

tional Packaging Survey” duo
menimis, beveik 70% kartoni
nių dėžių ir popierinių maišų, 
vartojamų Kanadoje, yra gami
nami iš vartotų medžiagų (re
cycled). Popieriniai įpakavimai 
yra vieninteliai pagaminti iš at
naujinamų žaliavų. Tik 10% yra 
gaminami iš naujos medienos. 
Įpakavimo medžiagų sudėtyje 
yra arti 60% “recycled con
tent”. Vartotos dėžės yra net 
importuojamos, nes jų Kanado
je neužtenka. Šiais reikalais rū
pinasi “Paper and Paperboard 
Packaging Environmental Council”.

Ontario Hospital Associa
tion pirmininkas David McKin
non pranešė, kad šios provinci
jos ligoninių biudžetas pasta
ruoju laiku apkirptas $800 mln., 
bus sumažintas dar $200 mln. 
Konservatorių vyriausybė pri
vers ligoninėms pačioms apmo
kėti slaugių algų pakėlimus ($76 
mln.) ir dalį ($120 mln.) techni
nių paslaugų pagal OHIP tei
kiamą sąrašą.

Nors sveikatos ministerė 
Elizabeth Witmer žada tartis su 
atskiromis ligoninėmis padėti 
joms “surasti” lėšų, D. MacKin
non savo pranešime tvirtina, 
kad šiuo laiku dar vienas pa
slaugų ir darbų sumažinimas 
būtų žalingas sveikatos prie
žiūros santvarkai ir gali sukelti 
krizę. RSJ

testamentiniu palikimu.

Sportas

PADĖKA

Naujai įsteigto Toronto lie
tuvių vyrų krepšinio klubo 
“Gintaras” vardu noriu išreikšti 
nuoširdžią padėką Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. A. Si
manavičiui, OFM, už suteiktas 
sąlygas treniruotis, Kanados lie
tuvių bendruomenei, Toronto 
lietuvių kredito kooperatyvui 
“Parama”, Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvui už sa
valaikę finansinę paramą žen
giant klubui pirmuosius žingsnius.

G. Stasiulevičius,
klubo pirmininkas

Golfo žinios
Bolton’o aikštyne įvykusiame 

turnyre dalyvavo 35 golfininkai. 
Vyrų grupėje I vietą laimėjo S. 
Podsadeckis (73), II v. - D. Vaičiū
nas (85), III v. - A. Stauskas (85). 
Su išlyginamais smūgiais I v. - J. 
Obelienius 67(93), II v. - R. Grigas 
70 (91), III v. - R. Tweedie 71(89). 
Moterų grupėje su išlyginamais 
smūgiais I v. - J. Tomasic 74(105), 
II v. - D. Deksnytė 77(95). Arčiau
siai prie vėliavos numušė - A. Joni
kas (6 ir 14 sk.) ir A. Zaleskis (18 
sk.) Nežinomas (“mystery”) skylės 
varžybas laimėjo A. Morkūnas. Ki
tas turnyras įvyks Harbourview 
aikštyne birželio 21 d., 11 vai. ryto. 
Pradedama registracija ŠALFASS 
turnyrui, kurį šiemet rengia toron- 
tiečiai. D. Marijošius

Įvairios žinios
“Kauno diena” nr. 85, 1998

m. balandžio 15 d. laidoje iš
spausdino pailiustruotą Virgini
jos Skučaitės straipsnį apie 
Kaune įsikūrusius Kartų namus,
kuriuos aplankė Didžiosios Bri
tanijos ambasadorius Lietuvai 
Thomas McCann. Namų direk
torei Loretai Kudarienei svečias 
prisipažino norįs pasižvalgyti, 
pažinti kraštą, kuriame gyvenąs. 
Į šiuos namus užsukęs neatsitik
tinai. Mat pernai juose savano
re dirbusi Elizabeth Ball iš 
Didž. Britanijos pagal progra
mą “Partnerystė su Rytų Euro
pa”. Ambasadorius Kartų na
muose pajutęs jaukią namų ap
linką. Esą reikia sveikinti kau
niečius už tokį puikų sumanymą 
kelias kartas - jaunas mamas su 
vaikais ir senelius - apgyvendin
ti po vienu stogu. Didžiojoje 
Britanijoje tokių namų nėra. 
Kauniečiai pirmieji tai padarė. 
Direktorė papasakojo, kad šiuo 
metu namuose gyvena devynios 
16-21 m. amžiaus jaunos vieni
šos mamos su vaikais. Paprastai 
jos čia gyvena iki pusantrų me
tų. Vėliau joms pasiūlomi butu
kai, kuriuos Kartų namams ge
radariai padovanoja dažniausiai 
testamentiniais palikimais.
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Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

s t ra Travel_______
& Services Ine

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA JŪSŲ PASLAUGOMS!
Vasaros metu į Lietuvą keliaujančiųjų dėmesiui!

Parūpiname bilietus į Lietuvą ir kitas pasaulio šalis papigintomis kainomis. 
Nebrangūs draudimai išvykstantiems ir atvykstantiems * Didelės nuolaidos 
individualioms grupėms visos vasaros metu (ne mažiau kaip 10 žmonių) 
* Parduodamos kelionės į Lietuvą įskaitant skrydį, pervežimą iš orauosčio į 
viešbutį, nakvynę viešbutyje (ne mažaiu kaip 3 žvaigždučių) ir pusryčius * 
Besinaudojantys mūsų paslaugomis apdovanojami kelioniniais krepšeliais.

Laukiame jūsų pageidavimų visais kelionių klausimais
Teiraukitės visomis darbo dienomis, šeštadieniais pagal susitarimą

TEL: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

L,ETUV"'
KREDITO T Y Y-.-Y—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
4.00% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.75% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
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........7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.30%
2 metų....................6.40%
3 metų....................6.55%
4 metų....................6.65%
5 metų.................... 6.70%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.65%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

/HasferCa/TT
^PLUS

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

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

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

133 Roncesvalles Ave., 
TORONTO, Ont. M6R 2L2

ALGIS 
MEDELIS

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Pranešu, kad TRIMIS GRUPĖMIS, BIRŽELIO GALE, į Vilnių 

skrenda 98 keleiviai. Norintiems prisidėti - keletą vietų dar rasiu.
Pageidaujantiems skristi kitu metu - geriausios kainos yra skrendant per 

Londoną arba Paryžių, naudojantis Lietuvos Avialinijos (LAL) bilietais, pritai
kant jų sutartį su AIR CANADA. Parduodam ir FINN AI R, LUFTHANSos, 
KLM ar lenkų LOT bilietus.

KELIONES PARUOŠIU NE TIK IŠ TORONTO, BET IR IŠ HALIFAKSO, 
OTAVOS, MONTREALIO, EDMONTONO, KALGARIO IR VANKUVERIO!

PASIIEŠKOKITE PIGIAUSIOS KAINOS IR TADA SKAMBINKITE MAN!
Pas mane atvažiuoti nėra būtina - keliones sutvarkau paskambinus telefonu. 

Bilietus pristatau EXPRESS paštu. Asmeniškai su manimi susitikti QUEEN 
TRAVEL įstaigoje galite trečiadieniais tarp 11 v.n ir 5 v.v. arba kitu Jums 
tinkamu laiku, iš anksto susitarus. Reikalui esant atvažiuosiu į jūsų namus. 
Pasirinkit Jums tinkamiausią būdą! ALGIS MEDELIS

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

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

Visos paslaugos alsikviečiant Jūsų gimines iš 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!



Rusija seniau ir dabar
“Ottawa Sun” dienraščio 

bendradarbis Eric Margolis 
dažnai rašo užsienio reikalų te
momis, ypač ryšium su Rytų 
Europa. Gegužės 3 d. tame 
laikraštyje išspausdintas jo 
straipsnis apie Maskvą, kur jis 
paskutinį kartą lankėsi prieš 7 
metus po mėginimo nuversti 
Michailą Gorbačiovą, pirminin
kavusį Sovietų Sąjungos su
griuvimo metu. Ano meto 
Maskvą jis lygina su dabartine.

Autorius pasakoja, kaip jis 
mėgdavo Maskvą. Tai paslap
tingas, dažnai niūrus, kartais 
puikus miestas, atspindintis Ru
sijos dramatiškos istorijos per
gales bei tragedijas. Šiandieną 
ten nebėra paslapčių, įsigalėjo 
“vakarietiškų šiukšlių” kultūra - 
vietoj bolševizmo vyrauja “bur- 
geriai”. Nusikalstamumas anks
čiau buvo valdžios monopolis, o 
dabar jis privatizuotas. Maskva 
alsuoja laukiniu kapitalizmu, 
1920 dešimtmečio Čikagos 
“gangsterių” ir “Dodge City” 
kaubojų galvosenų deriniu.

Senais laikais, kai lankėsi 
Maskvoje, E. Margolis buvęs 
laikomas “imperialistiniu pro
vokatoriumi” arba “kapitalisti
niu šnipu”. Jis prisimena, kad 
tais laikais KGB sekdavo visus 
užsieniečius ir valdė visus vieš
bučius, kuriuose darė vaizdo ir 
garso įrašus. Jisai nustebo, kad 
pirmą vakarą buvo pakviestas 
iškilmingai vakarienei, o po jos 
malonus žurnalistas jį parsikvie-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

Uždaryta dar viena lietuvių parapija
(Atkelta iš 5-to psl.)

Prel I. Urbonas daug dirbo 
ir kitose srityse, kur tik jis buvo 
kviečiamas: Sunku jo visus darbus 
suminėti, nes tai užimtų daug 
vietos. Visur ir visada jis buvo 
pozityvus bei nuoširdus darbuo
tojas, niekada neprarasdavo en
tuziazmo ir optimizmo.

Gerai, kad prel. I. Urbonas 
nepabėga nuo lietuvių ir dabar: 
jį mes dabar matysime Čikagos 
apylinkėse, kur jis ir toliau tarnaus 
savo tautiečiams, nors ir sulaukęs 
jau tikrai garbingo amžiaus. Jo, 
atrodo, nevilioja nei Florida, 
nei kitos šiltos vietos. Linkime 
jam geros sveikatos ir dar daug, 
daug darbingų metų!

Atsisveikinimo žodis
Paskutinių Mišių Šv. Kazimie

ro parapijos šventovėje proga 
buvo išleistas kuklus leidinėlis, 
kuriame įdėtas ir klebono prel. 
I. Urbono jausmingas žodis lie
tuvių ir anglų kalbomis. Jame 
klebonas taip kalba:

“Su dideliu liūdesiu ir skau
dančiomis širdimis sunkių ap
linkybių verčiami mes dalyvau
jame mūsų brangios parapijos 
paskutinėse Mišiose. 82 metus 
ši parapija dvasiškai ir visuome
niškai tarnavo Gary miesto žmo
nėms ir buvo religinis, kultūrinis 
ir tautinis centras Šiaurės India
nos lietuviams. Padėka Dievui 
už palaimą ir visas malones, šv. 
Kazimierui - už globą. Taip pat 
parapijos kūrėjams, kurie šiai 
parapijai dirbo, ir visems tiems, 
kurie savo aukomis ją išlaikė. 

Po paskutinių Mišių uždaromoje lietuvių Šv. Kazimiero šventovėje Gary, IN, prie šventovės durų. Kairiajame 
krašte klebonas prel. IGNAS URBONAS ir vietinis vyskupas DALE J. MALCZEK, dešiniajame - dr. KAZYS 
AMBROZAITIS Nuotr. V. Kasniūno

tė į savo butą 4 v.r. ir pilnu gar
su grojo roko muziką, prikel
damas virš jo gyvenantį kaimy
ną, kuris buvo tuometinis KGB 
viršininkas. Svečias stebėjosi 
nepakliuvęs į gulagą ir nepate
kęs j KGB agenčių, užsieniečius 
viliojančių “kregždžių” rankas.

Beveik pasigendantis šalto
jo karo pavojaus, E. Margolis 
pripažįsta, kad sovietinė siste
ma buvo žiauriausia istorijoje. 
Reikia melstis, kad ji neprisi
keltų.

Rusai buvo priešai, kuriuos 
verta gerbti, ne kaip dabartiniai 
irakiečiai arba libaniečiai. Rusai 
buvo gudrūs priešai, negai
lestingi, bet po mūšio su jais ga
lėjai išgerti “vodkos” ir išsiski
riant atsibučiuoti, apverkti mi
rusius bičiulius.

Dabar Maskva atspindi nu
galėtą valstybę, kuri lankstosi 
nugalėtojams ir kenčia didelį 
nerimą dėl savo tapatybės ir at
eities. Dauguma rusų nesupran
ta, kodėl sovietinė imperija su
griuvo, tik žino, kad iš galingo 
krašto liko laužas. Jiems, kurie 
vadindavo Maskvą “trečiąją 
Roma”, tai didelė gėda. Jie 
trokšta pagarbos.

Svarbu, kad Vakarai steng
tųsi nemenkinti Rusijos, nes jei
gu ji grįš į komunizmą arba pa
teks slavų fašistams, tai bus ne 
tik dėl ekonominio skurdo, bet 
ir dėl prarastos savigarbos.

Naujoji Rusija yra keistas 
mišinys mirštančio komunizmo, 
aziatinės biurokratijos ir lauki
nio kapitalizmo, plonai prideng
tas vakarietiška “vartotojiška” 
/materialistine kultūra. KBG 
valdo prekyvietes, gydytojai už
dirba $60 per mėnesį, vakarienė 
dviems kainuoja $600. E. Mar
golis nemano, kad ši nenatūrali 
būklė gali ilgai išsilaikyti. RSJ

Padėka šv. Kazimiero seserims 
ir seselei Janinai Golubickytei už 
parapijos jaunimo auklėjimą ir 
rūpestį juo”.

Čia reikia paminėti ir pas
kutines vaišes šioje parapijoje, 
kurios įvyko savaitę prieš Šv. 
Mišias. Susirinko per 200 žmo
nių (daugiau netilpo); kai kurie 
atvyko iš gana tolimų vietovių, 
kur dabar jie gyvena. Šias vaišes 
surengė parapijos komitetas, 
kuriam pirmininkavo Kazys Do
markas.

Čia sveikinimo žodį prel. I. 
Urbonui perskaitė ir JAV lietuvių 
veikėjas, šv. Kazimiero parapijos 
narys dr. Kazys Ambrozaitis, ku
ris, šalia kitų dalykų, pareiškė:

“Man teko kaimynystėje dirb
ti per 30 metų ir iš arti stebėti 
parapiją. Tai buvo viltingoji lie
tuviška sala, apsupta audringos 
ir juodos jūros. Lietuviškoji pa
rapijos mokykla mums visiems 
buvo ypatingas džiaugsmas. Kas
dieninis gyvenimas privertė lie
tuvius išsiskirstyti. Tačiau Jūs, 
kaip paskutinis ilgametis para
pijos klebonas ir parapijiečių 
dvasios vadas, nepasitraukėte 
nuo tos lietuviškos salos ir išli
kote vadovu ir viltimi visų mūsų 
iki šio paskutinio momento...”

Šv. Kazimiero parapija Gary, 
IN, gyvavo 82 metus. Joje dar
bavosi šie kunigai: Kazimieras 
Ambrozaitis, Pranciškus Rusis, 
Povilas Daniūnas, Juozas S. Mar
tis, Jonas Vincius, Simonas J. 
Draugelis, Juozas S. Martis, Ig
nacas C. Vichuras, Jonas Daniels, 
Ignas L. Urbonas.

Toronto Maironio mokyklos darželinukai užpučia žvakes ant 50 metų torto, primenančio 50 metų mokyklos 
sukaktį Nuotr. R. Puterio

SKAITYTOJAI PASISAKO
VILNIAUS RADIJAS UŽSIENIUI

Dažnai lauki vakaro aštunto
sios valandos, kad per Atlantą kuo 
greičiau išgirstum “Kalba Vilniaus 
radijas”. Nori sužinoti, kas nauja 
Lietuvoje. Neretai tos nekantriai 
lauktosios žinios palengvėle atvės
ta. Kodėl? Turbūt čia kalti tiek 
metodiniai, tiek ir dalykiniai šios 
radijo stoties trūkumai. Jų nemaža. 
Kartais vienas diktorius skaito visas 
žinias. Tas balsas, nepaisant ar jis 
būtų vyriškas, ar moteriškas, per 
visą laidą vis tas pats nusibosta. Sy
kiais, tai dažniausiai esti sekmadie
niais, iš visos Lietuvos žinios skaito
mos dviejų diktorių, dažniausiai 
vyro ir moters. Tai pagyvina ir pa
įvairina laidą. Būtų gera, kad šitaip 
du skirtingi balsai dalyvautų kiek
vienoje laidoje.

Per dešimtį ar penkiolika mi
nučių, ypač kai jau vienąsyk trum
pai buvo paminėta tema per žinias, 
antrąsyk vėlei tos pačios naujienos, 
ypač politinės, kartojamos, plečia
mos, vis ta pačia kryptinga linkme 
komentuojamos. Matyt, kad kaž
kam tas tų temų trynimas, ryškus jų 
akcentavimas reikalingas. Juk yra 
daug visokių buities, gamtos, kultū
ros, meno, švietimo, religijos nau
jienų Lietuvoje! Kodėl jų negalima 
pranešti klausytojams? Kodėl taip 
norima daugiausia laiko skirti daž
nai nusibodusiems politiniams, 
ekonominiams, partijų ginčams, 
ypač kriminologiniams įvykiams, 
kurie jau pernelyg įkyrėjo Vilniaus 
radijo užsieniui klausytojams. Už
tenka juodinti tą mūsų Nemuno 
kraštą.

Reikėtų dažniau keisti muzi
kinius intarpus. Jie dabar jau įkyrė
ję, per ilgi, neįdomūs ir per daug 
laiko, galimo skirti žinioms, sugai
šina. Juk galima būtų daugiau žinių 
pateikti.

Apie transliuojamas muzikos 
laidas reikėtų štai ką pridurti. Jei 
solistas ar solistė yra aukštesnio 
balso, sopranas ar tenoras, dar 
galima neblogai girdėti, jei žemes
nio balso, netgi diktorius ar daini
ninkas, dažnai negalima kaip rei
kiant klausytis. Iš viso simfoniniai ir 
kitų didesnių muzikinių kolektyvų 
grojami kūriniai netenka to skam
besio, kaip klausomasi iš vietinių 
radijo stočių. Vakarų klausytojas 
pripratęs prie kokybiškų muzikinių 
transliacijų, todėl labai retomis 
progomis ir tik nedidelės, trumpos 
ištraukos iš lietuviškos muzikos 
tegalimos iš tokio tolio kiek norma
liau klausytis S. Amerikoje. Maž
daug tą patį galima pasakyti ir apie 
visokius menkaverčius, neįdomius 
reportažus iš gatvės. Jie dažniausiai 
atsitiktiniai, subjektyvūs ir techni
niu atžvilgiu dažniausiai prastai pa
rengti, su traškesiais, ūžesiais, tech- 

nimais trukumais, sunkiai supranta
mi. Geriausia jų visiškai atsisakyti.

Svetur gyvenantys lietuviai iš 
Vilniaus radijo užsieniui norėtų ob
jektyvių, platesnių, įvairesnių iš 
visokiausių kaimo, miesto, inteli
gentų, mokslo, jaunimo, švietimo ir 
kitų lietuviško gyvenimo sričių ži
nių, o ne dažnai raudonais siūlais 
sustriguotos vien politinės, ekono
minės prekių, daiktų, fabrikų, fi
nansų analizės radijo žurnalistų in- 
terpretuotės, neretai dirbtinų parti
nių ginčų komentarų, kairiojo spar
no sukeltų intrigų ir noro pakenkti 
lietuviško vežimo riedėjimui į Va
karus.

Red. pastaba. Šis pasisakymas 
yra sutrumpintas. Jį atsiuntė I. Va- 
zalinskienė (LaSalle, Que.), o pasi
rašė net penki asmenys. Jų pavar
dės, deja, neįskaitomos.

PARAPIJOS NAMAI ALYTUJE
Brangus broli, sese Kristuje,
Mūsų parapija Alytuje yra išsi

dėsčiusi gražioje vietoje. Šventovė 
prigludusi prie Nemuno vingio, ne- 
toliesia ošia miškas.

Tačiau mes turime ir proble
mų, kurių vieni negalime išspręsti. 
Todėl nutarėme kreiptis į Jus. Šv. 
Liudviko parapijos tikinčiųjų ragi
nimu norime statyti Parapijos na
mus, tik neturime lėšų. Parapijoje 
gyvena daug vienišų senelių. Vieni 
iš jų prikaustyti ligos prie patalo, 
kiti kenčia skausme ir sielvarte. 
Turėdami Parapijos namus, įreng-

VITALIUS MATULAITIS, buvęs torontietis, perduoda Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus direktoriui JUOZUI JUREVIČIUI 1918-1940 
m. laikotarpio Lietuvos pašto ženklų albumą, sudarytą Toronto 
filatelistų

Dainų šventės programa 
(Papildomas pranešimas)

Liepos 2 d. 6 v.v. - Kanklių 
muzikos vakaras “Skambėkite, 
kanklės” Vilniaus universiteto P. 
Skargos kieme; 8 v.v. - Apeigos 
Rasų kapinėse ir Antakalnio me
moriale palaidotiems valstybės ir 
kultūros veikėjams, kovotojams 
už Lietuvos nepriklausomybę pa
gerbti; 8.30 v.v. - “Muzikinio 
viešbučio” dainų konkurso lau
reatų šventinis koncertas Jauni
mo teatre.

Liepos 3 d. 12 v. - Regalijų 
įteikimas Dainų šventės kūrėjams 
prezidentūroje; 2 v.p.p. - Folklo
ro diena pilių teritorijoje ir Serei
kiškių parke “Uliokim, broliu
kai”; 4 v.p.p. - Liaudies meno pa
rodos atidarymas Valstybiniame 
muziejuje; 9 v.v. - Ansamblių va
karo generalinė repeticija.

Liepos 4 d. 6 v.v. - Mišrių ir 
lygių balsų chorų konkurso bai

tume kelis kambarėlius ir juose ap
gyvendintume tuos senelius, ku
riems labiausiai reikia pagalbos. 
Tame pačiame pastate įruoštume 
šarvojimo salę.

Parapijos “Caritas” organizaci
jos nariai, taip pat ir jaunimas 
neturi kur susirinkti. Parapijos na
muose prisiglaustų ir jie. Įruoštume 
salę, kambarėlį, kur “Caritas” at
stovai kviestų pokalbiams parapi
jiečius. Juk visi turime ką aptarti, 
norime bendrauti. Tik padėdami 
vieni kitiems, gyvendami pagal 
Dievo įsakymus galime laimėti 
Dievo malonę. Jeigu Jūs savo auka 
prisidėsite prie mūsų parapijos 
namų statybos, būsime labai dėkin
gi. O už viską - Jums teatlygina 
Gerasis Dievas.

Albina Damukaitienė,
Pirmo Alytaus parapijos moterų 
sambūrio “Caritas” pirmininkė

Rimvydas Jurkevičius,
Šv. Liudviko parapijos klebonas

Pastaba. Pinigus USD prašo
me pravesti: Church St. Liudwigs 
Alytus, 100701204 Alytus Agricul
tural Bank, 073809 correspondent 
account, Agricultural Bank of 
Lithuania.
SWIFT: AGBLLT 2X 
608207993
Republic National Bank of New 
York, 452 Fifth Avenue, N.Y. 
10008, USA
SWIFT: BLIC US 33

Aukas iš JAV ir Kanados galima 
siųsti ir per Lietuvių katalikų religi
nę šalpą, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, pažymint - Šv. 
Liudviko šventovei Alytuje.

giamasis ratas Valstybinėje filhar
monijoje; 9 v.v - Šokių dienos 
Žalgirio stadione generalinė re
peticija; 9 v.v. Ansamblių vakaro 
koncertas Kalnų parke “Ein sau
lelė apie dangų” ir vakaronė lig 
aušros...

Liepos 5 d. 8 v.v. - Teatrali
zuotas šokių dienos koncertas 
Žalgirio stadione “Siaunasa žoly
ne, rugeli”.

Liepos 6 d. 10 v. ryto - Ofi
cialūs Valstybės dienos renginiai; 
3 v.p.p. - Pasaulio lietuvių dainų 
šventės ir Lietuvos tautinės olim
piados dalyvių eitynės iš Arkika
tedros aikštės į Vingio parką; 6 
v.v. - Dainų dienos koncertas 
Vingio parke “Dėl tos dainos”. Inf.

• Mokslas yra viršūnė, j kurią 
tik nedaugelis teįstengia įkopti. Pa
reiga yra takelis, kuriuo kiekvienas 
gali eiti. (L.Morris)
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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų 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

RUBY REAL ESTATE ltd.
27 John Street (2nd Floor),
Toronto (Weston), Ont. M9N 1J4

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 31/z%
♦ Toronto Real Estate

Board narys

Tel.: 416 249-7829Victor Rudinskas, Broker

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. O. ELVIKIS, d.d.s.

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

Telefonas
2373 Bloor Street West 416 763-5677

(Prie Jane St.)

Advokatas

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

Tel. 416 240-0594
27 John St., Second Floor Lengvai pasiekiamas autobusu 
Weston, Ontario M9N 1J4 nr. 79 (Scarlett Road) nuo 
(arti Lawrence ir Weston Rd.) Runnymede požeminio stoties.

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

CMD INSURANCE SERVICES INC.
Dėl visu rūsiu draudos, taip pat naujos automobilių ir 
namų draudos bei jau apdraustų automobilių ir namų draudos 
reikalais kreiptis į Rimą Drešerienę; dėl visų komercinių 
draudų - į Ričardą Drešerį.
1945 Dundas St. E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

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

CMD Insurance Services Inc.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Riek Drešerį

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 *

URA URA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 416 762-5588
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TO RO N T M MOMTRĘAl9UE
Anapilio žinios

- Tuoktis ruošiasi Paulius Be- 
keris su Daina Batūraite.

- Kun. Vytauto Volerto išleis
tuvės įvyks birželio 21, sekmadienį, 
12.30 v.p.p. Anapilio parodų salėje.

- Anapilio knygyne gauta nau
jų muzikos garsajuosčių: Stasio Po
vilaičio “Laimės vainikas” bei dai
nų iš operų ir operečių “Pakelkime 
taures”, taip pat gegužės ir birželio 
mėnesių mąstymo knygelė “Žodis 
tarp mūsų”.

- Mišios birželio 20, šeštadienį, 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 6 
v.v. už parapiją; Mišios birželio 21, 
sekmadienį: Lietuvos kankinių 
šventovėje 9.30 v.r. už a.a. Adolfą 
Vanagą; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 11 
v.r. už a.a. Joną Gaivelį.

Išganytojo parapijos žinios
- Birželio mėn. 9 d. Šv. Juoza

po ligoninėje mirė Olga Simonai- 
tienė-Kuzkevičiūtė, gimusi 1907 m. 
liepos 10 d. Balbieriškio miestelyje. 
Po gedulinių pamaldų lietuvių 
evangelikų-liuteronų Išganytojo 
šventovėje birželio 13 d. palaidota 
Park Lawn kapinėse Etobicoke, 
Ont. Paliko liūdinčius: seserį Zinai
dą (ji slaugė Olgą visus metus, atvy
kusi viešnagėn iš Vokietijos), seserį 
Niną Toronte ir dukterėčią Danutę 
Kuslikaitę Toronte bei liūdinčią Iš
ganytojo parapiją.

- Birželio 19 d. klebonas su 
vargonininku Petru Šturmu bei Ri
čardu Hiršu dalyvaus Rytinės Ka
nados liuteronų sinode Waterloo, 
Ont., kur taip pat 7.30 v.v. Šv. Jono 
liuteronų šventovėje bus įšventinta 
į kuniges Hilda Lorencaitė-Mar- 
czinski. Kun. Alg. Žilinskas kviestas 
Sinodo dalyvauti įšventinimo apei
gose.

- Šventovė išklota nauju kili
mu. Tuo pasirūpino parapijos ūkve
dys bei tarybos narys Ričardas Hir- 
šas. Išlaidos padengtos iš bendros 
lietuvių ir anglų parapijų sąskaitos.

Kauno arkivyskupijos “Vai
kų dienos centrams” aukojo: 
$100 - A. Sagevičius (minėda
mas savo žmonos a.a. Eugenijos 
60-tąjį gimtadienį).

A. a. Albinui Gačioniui mi
rus, užjausdama žmoną Janytę, 
dukras Viliją ir Eglę, Valentina 
Balsienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

A. a. Onai Juodvalkienei 
mirus, užjausdama sesutę Dozę 

(Trakimienę bei artimuosius, 
Ona Juodikienė “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $200 - L. Rutkauskienė; $100
- V. Kubilienė, V. Šukienė, P. B. 
Kalpokai, A. B. Vaišnoras, A. Pa- 
karnienė, E. Raudienė, O. J. Kir
vaičiai, I. Daniliūnienė, J. Jonaitie
nė, J. Žažeckas, F. Juzėnas, O. 
Adomauskienė, D. Norkienė; $60 - 
Z. P. Jonikai, J. V. Rupniak; $50 - 
A. Zalagėnas, V. Jasinevičienė, O. 
R. Berentai, S. Kuzmickas, O. 
Rimkienė, J. Labuckienė, A. Stan
čikas, B. Žiobienė, A. Lukošienė, 
D. Zulonienė, J. Butkienė, J. R. 
Juodis, Z. P. Augaičiai, P. Vitienė, 
A. Pakalnienė, B. G. Čižikai, J. Jo- 
cas, L. Einikienė, V. Timošenka, A. 
Aleliūnienė, G. J. Dubininkas; $40
- V. Venskevičienė, N. Zakaras; 
$30 - J. Žakevičius, J. Dimskis; $25
- V. Jasiūnienė, G. Šutienė, M. Že- 
meckienė; $20 - A. J. Paškevičiai, 
A. B. Samson, V. Otienė, A. Simin- 
kevičienė, J. A. Lukošiūnai, J. Pa
tašius, P. Balasevičius, L. Stukas, E. 
M. Kazakevičiai; $10 - P. Daržins- 
kas, S. Dargis, V. Gudaitis, M. Ša- 
kalinienė; $5 - A. Šergalis, A. Brič- 
kuvienė, H. Rimkevičius, G. Kevalas.

IEŠKOM namo ir vaikų prižiūrė
tojos. Vaikai yra 8 ir 4.5 metų am
žiaus. Skambinti po 6 v.v. tel. 905 
828-4259.

Naujai išrinkta KLB Toronto apylinkės valdyba 1998 m. gegužės 27 d. 
po posėdžio su svečiais. Sėdi — KLB krašto valdybos pirm. A. Vaičiūnas 
ir KLB Toronto apylinkės pirm. D. Garbaliauskienė; stovi iš kairės - 
dr. S. Kazlauskas, dr. A. Kazlauskienė, A. Empakeris, kun. A. 
Simanavičius, OFM, I. Kairienė ir G. Stasiulevičius. Nuotraukoje nėra 
ižd. E. Stepono ir valdybos nario K. Pajaujo

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, birželio 

14, per 10.15 v. Mišias buvo pami
nėtos Sibiro trėmimų aukos. Jung
tinis parapijos ir “Volungės” choras 
giedojo tai progai pritaikytas gies
mes. Su šiuo sekmadieniu chorai 
pradėjo vasaros atostogas.

- Santuokai ruošiasi Gailė Jo- 
nytė ir Justinas Rasas.

- Pakrikštyta Viktorija-Lynn- 
Marie, Rasos (Kiškūnaitės) ir Vik
toro Severino dukrelė.

- Birželio 11d. palaidotas a.a. 
Albinas Gačionis, 75 m. Paliko 
žmoną Janiną, dukras Viliją ir Eglę 
bei seserį Liudą Griausdienę.

- “Kretingos” stovyklavietėj, 
Vasagoj, reikia talkos įvairiems sto
vyklavietės darbams. Tokia talka 
yra rengiama birželio 20 ir 27 d.d. 
Kas gali prisidėti, prašom skambin
ti Rūtai, tel. 622-9919.

- Panevėžio tautinių šokių an
samblio “Grandinėlė” vaikų grupė, 
vykdama į Kvebeke vykstantį tarp
tautinį tautinių šokių festivalį, bir
želio 20 d. sustos Toronte, birželio 
21, sekmadienį dalyvaus 10.15 v. 
Mišiose, po kurių parapijos salėje 
duos trumpą programą.

- Parapijos kavinėj visą vasarą 
bus gaminami lietuviški valgiai, 
veiks ir knygų kioskas.

- Mišios sekmadienį, birželio 
21: 8.15 v.r. už a.a. Alfonsą Lepars- 
ką; 9.15 v.r. už a.a. Juozą Ražaus- 
ką; 10.15 v.r. už a.a. Emiliją ir An
taną Banėnus, už a.a. Domą Simo- 
naitienę, už a.a. Antaną Slaboševi- 
čių; 11.30 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Sekmadienio, birželio 14 d. 

popietėje dalyvavo 183 asmenys. 
Svečių knygoje pasirašė Sean Bur
ke (Philadelphia Flyers Hockey 
player) su žmona Leslie ir šeima iš 
North Carolina, JAV, prof. Ray Si
wiec (University of Calgary), stu
dentas Patrick Ture iš Edmontono. 
Pranešimus padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos narys H. 
Sukauskas.

- LN valdybos posėdis - birže
lio 18, ketvirtadienį, 7 v.v.

- Birželio 21 yra Tėvo diena. 
Ta proga LN moterų būrelis įteiks 
tėvams po gėlytę ir pavaišins.

- Birželio 28, sekmadienį, 1 
v.p.p. įvyks LN vyrų būrelio posė
dis. Negalintys dalyvauti prašomi 
pranešti T. Stanuliui tel. 416 769- 
1616.

- Liepos 12, sekmadienį, 
“Boyd Conservation” parke įvyks 
Lietuvių Namų vyrų būrelio ir “At
žalyno” gegužinė. Veiks programa, 
bus bufetas. Autobusas išvyks nuo 
Lietuvių Namų ir “Vilniaus” rūmų 
12.45 v.p.p. Kelionė nemokama, 
reikia tik užsiregistruoti LN rašti
nėje, tel. 416 532-3311.

- LN poilsio stovykla rengiama 
pranciškonų stovyklavietėje “Kre
tinga” rugpjūčio 8-15 d.d. Dėl in
formacijos ir registracijos prašome 
skambinti stovyklos komendantui 
Zigmui Revui, tel. 416 251-9635, 
Augustinui Sukauskui, tel. 416 614- 
7739 arba Emiliui Bartminui, tel. 
416 249-0490.

- LN kultūros komisija yra įsi
gijusi nemažai įvairaus žanro vaiz
dajuosčių iš Lietuvos. Jas pardavi
nėja arba nuomoja S. Pabricienė, 
tel. 416 762-5419 ir V. Kulnys, tel. 
416 769-1266.

- A. a. Valterio Drešerio atmi
nimui slaugos namams aukojo: $10 
- I. Punkrienė; $20 - Rožė Andru- 
laitienė, Evald Jankus, Deborah 
Stewart Finestone, M. Bražys, Br. 
Laučys, R. Žiogarys, J. V. Šimkus; 
$30 - Danguolė Sher; $50 - Ed
mundas Pamataitis; $100 - Jonas 
Slivinskas.

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

Toronto Maironio mokyklos mokytojai, dirbę 1997-1998 mokslo metais ir mokę apie 250 mokinių.
Nuotraukoje trūksta kun. E. Putrimo ir kun. V. Volerto Nuotr. R. Puterio

Kanados diena Toronte bus 
švenčiama 1998 m. liepos 1, tre
čiadienį nuo 11 vai. ryto iki 4 
val.p.p. specialia programa 
Queen’s parke. Muzika, šokiais, 
žaidimais vaikams, smagiais už
siėmimais suaugusiems ir jauni
mui bus pasidžiaugta savojo 
krašto laisve ir nepriklausomy
be. Daugiau informacijų apie šį 
renginį teikia Kanados dienos 
koordinatorė Maria R. D’Ad- 
dona, tel. 314-7529.

Gerojo Ganytojo šventovės 
parkelyje, Vasagoje, liepos 19, 
sekmadienį, po 11 vai. Mišių 
rengiama gegužinė. Bus vaišės - 
karšti kepsniai (BBQ), vėsūs 
gėrimai ir saldumynai. Vyks 
įdomi loterija. Pelnas skiriamas 
Tėvynės sąjungai Lietuvoje pa
remti. Gegužinę rengia ir visus 
kviečia dalyvauti Tėvynės s-gos 
Toronto židinys. M.U.

Maironio mokyklos žinios
- Mokslo metai Maironio mo

kykloje vėl prasidės šeštadienį, rug
sėjo 19.

- Dėl lituanistinių kursų regist
racijos ir kitos informacijos galima 
skambinti Nijolei Benotienei tel. 
416 621-9472.

PADĖKA
Maironio mokykla apgailes

tauja atsisveikindama su moky
tojais, kurie negrįš ateinančiais 
mokslo metais. Nuoširdžiai dė
kojame savo uoliu darbu prisi- 
dėjusiems prie lietuviško švieti
mo: Silvijai ir Jonui Freima- 
nams, Aurelijai Karasiejūtei, 
Ingai Moisiejūtei, Audrai Pau- 
lionytei, Irenai Petrauskienei, 
Audrai Puzerytei, Monikai Raš- 
čiauskienei ir kun. Vytautui Vo- 
lertui. Linkime visiems moki
niams bei jų tėveliams linksmų 
ir laimingų vasaros atostogų.

Kanados lietuvių fondas, 
p.p. Kantautų pageidavimu, iš 
gautų pajamų už jų aukotus pi
nigus fondui po 10% paskyrė 
“Tėviškės žiburiams” ir “Nepri
klausomai Lietuvai”. “TŽ” ad
ministracija gavo $190.

A. a. Juozui Gailevičiui mi
rus, artimieji užjausdami jo se
sutes - Eleną Gailevičiūtę, 
Anelę Klemkienę ir kitus gimi
nes, sergantiems “Kovai su vė
žio liga Lietuvoje” aukojo: $300 
A. Klemkienė; $25 - A. K. Ra- 
tavičiai; $20 E. Rugenienė, M. 
Stankaitienė, O. P. Vėžauskai, 
M. Povilaitienė; $10 - D. Bartu- 
lienė, E. Stradomskienė, A. B. 
Stonkai, A. Astrauskas, T. Ast
rauskienė, J. Jocas, A. Vierai- 
tienė, S. Augustinavičius, B. Lu
košienė, O. Čeikienė, S. Vili
mienė, O Dumšienė, A. Aleliū- 
nienė, P. Pakarskienė, D. Nor
kienė, B. V. Cvirkos, P. T. Par- 
gauskai; $5 - V. Jakubickienė. 
Nuoširdus ačiū. M.P.

Toronto moterys - taip pa
vadinta fotografinė “kelionė”, 
apimanti 1900-2000 metų laiko
tarpiu įvykusius pokyčius. Si 
įdomi programa bus rodoma ir 
aiškinama autorių J. MacDo
nald ir N. Stoikoff Toronto vie
šosios bibliotekos (Northern 
Districkt Branch) patalpose, 40 
Orchard View Blvd, birželio 25, 
ketvirtadienį, 2 vai. p.p. Įėjimas 
nemokamas. Renginys skirtas 
minint pensininkų mėnesį. Dau
giau informacijų teikia Edward 
Karėk, tel. 416 393-7507. Inf.

ATNAUJINTI NAMAI pakelia jų 
vertę. Visiems patarnauti pasiruo
šę geri specialistai. Skambinti Ze
niui tel. 905 301-7513. Nemokami 
patarimai bei įkainojimai.

IEŠKAU rusiškai kalbančios auk
lės 2 vaikam, kuri gyventų su mu
mis ir atliktų namų ruošos darbus. 
Skambinti Aleksandrai tel. 905 
763-1605 arba 416 417-4604.

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 
PARUOŠTOS PARDAVIMUI

Whittamore’s 
Berry Farm

Steeles Ave., 6 km. į rytus nuo 
Markham Rd. (Hwy 48)

TEL. 905 294-3275
Sibirinių trėmimų minėjimas

- ekumeninės pamaldos įvyko 
praeitą sekmadienį, birželio 14, 
5 v.p.p. Šv. Andriejaus latvių-estų 
evangelikų liuteronų šventovėje, 
kuri buvo pripildyta dalyvių. Pa
maldos pradėtos procesija, ku
rioje buvo nešamos Kanados ir 
Baltijos valstybių vėliavos, lydimos 
organizacijų su savo vėliavomis: 
Anapilio kat. moterų, Baltiečių 
lygos veteranų, VI. Pūtvio šau
lių kuopos, estų skautų: iš lietu
vių procesijoje dalyvavo kunigai
- prel. J. Staškus, Aug. Simana
vičius, OFM, ir Ed. Putrimas - 
taipgi ir KLB krašto valdybos 
pirm. A. Vaičiūnas.

Po bendros giesmės “Tvir
čiausia apsaugos pilis” estų arki
vyskupas Udo Petersoo sukalbė
jo invokaciją. Skaitinius atliko 
tautybių atstovai. Lietuviams at
stovavo A. Vaičiūnas. Sol. Avo 
Kittask pagiedojo A. Woller’o 
“The Lord is my Rock”. Nuskam
bėjus jungtinei giesmei “Viešpatį 
garbink”, pamokslą pasakė kun. 
Ilze Kuplens-Ewart. Antrąja F. 
Mendelssohn’o giesme sol. A. Kit
task dalyvius nuteikė tautybių 
maldoms. Lietuviams čia atsto
vavo kun. A Simanavičius, OFM. 
Visų tikinčiųjų vardu meldėsi 
prel. J. Staškus.

Giesme “Dieve Tėve dangu
je”, arkivyskupo U. Petersoo pa
laiminimu ir Latvijos, Estijos, Lie
tuvos bei Kanados himnais buvo 
baigtas maždaug valandą užtrukęs 
minėjimas, kuriame kaip dažniau
siai lietuvių dalyvavimas ryškesniu 
gausumu nepasižymėjo. Dl.

A. a. Filomenos Janavičie
nės atminimui pagerbti našlai
čių vaikų kaimui “Vaiko tėviškės 
namai” aukojo: $50 - A. J. Lu
košiūnai, dr. A. ir B. Spudai, K. 
Grigaitis, Werner Mueller, Eas- 
by Ho, Sherri Howard, Harold 
ir Anne M. Wittmeier, E. M. A. 
V. Low family; $40 - Dwen 
Cardozo ir Cora Quan; $20 - 
Br. Žiobienė, A. M. Misiūnai,
A. V. Ramanauskai, Dana, Ted 
ir Taras Chornomaz, Clare ir 
Dave Corrigan, A. M. Radžiū
nai, A. K. Kudirkos, E. M. Ka
zakevičiai, Pr. Basys, V. V. Poš
kai, A. A. Baltrūnai, B. A. Ma
tulaičiai, Robert H. Montgome
ry, Pierre-Frederic Totondjian; 
$15 - T. B. Stanuliai; $10 - L. 
V. Sendžikai, S. J. Andruliai, P.
B. Sapliai, V. Slezys, O. Juodi- 
šienė, A. L. Monstvilai.

E. Jaškus iš Weston, ON, 
aukojo našlaičiams $50.

Padėka. Velionės šeimai, 
aukotojams ir aukų rinkėjai 
M. Povilaitienei nuoširdžiai dė
koja - KLK moterų dr-jos 

centro valdyba

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ 

atlieka įvairiausius 
statybos-remonto darbus.

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

416 609-5108 (pager).

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugija dova
nojo Vytauto Didžiojo karo 
muziejui 1918-1940 metų Lietu
vos pašto ženklų rinkinį. Nese
niai Lietuvon persikėlęs gyventi 
buvęs torontietis Vitalius Matu
laitis rinkinį įteikė Vytauto Di
džiojo karo muziejaus direkto
riui Juozapui Jurevičiui 1998 m. 
gegužės 13 d. Rinkinys buvo 
pradėtas sudaryti 1975 m. Di
džioji pašto ženklų dalis buvo 
draugijos narių suaukota, trūks
tamus teko pirkti iš prekybinin
kų. A.L.

PADĖKA
Aš noriu išreikšti padėką 

Toronto lietuvių filatelistų ir 
numizmatikų draugijos vardu 
už piniginę paramą “Paramos” 
ir Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvams, Kanados lietu
vių fondui, Toronto Lietuvių 
Namams ir amžinybėn iškelia
vusiam K. Kaminskui, organiza
vusiam Lietuvos pašto ženklų 
vajų. Jūsų duota piniginė para
ma įgalino mus surinkti šį gražų 
rinkinį, kuris dabar amžiams 
liks mūsų tėvynėje.

Mes esame dėkingi V. Ko- 
lyčiui už Lietuvos pašto ženklų 
rinkinio nuvežimą į Vilnių ir V. 
Matulaičiui už jo perdavimą Vy
tauto Didžiojo karo muziejui.

A. Laurinaitis, 
draugijos pirmininkas

Pranciška Norušienė gegu
žės 16 d. savo draugų, artimųjų 
bei kviestų svečių tarpe “Vil
niaus” rūmuose atšventė 80-tąjį 
gimtadienį. Pobūviui vadovavu
si Br. Palilionienė pasveikino 
susirinkusius, papuošė sukaktu
vininkę bei jos artimuosius gėlė
mis. Prieš valgį maldą sukalbėjo 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Pasisotinus V. Birštono paruoš
tu maistu, popietės programoje 
O. Juodišienė perskaitė sukak
tuvininkės eilėraštį “Draugai”, 
E. Stravinskaitė paskambino 
pianinu, M. Railienė padekla
mavo poezijos, sol. A. Simana
vičius padainavo. Sveikino pen
sininkų klubo pirm. A. Sukaus
kas, Pr. Juodienė, sūnus Vytau
tas. Sukaktuvininkė visiems pa
dėkojo, ypač pasidžiaugė susiti
kimu su Biržų gimnazijos klasės 
drauge Olimpija, atvykusia iš 
Vašingtono, DC. Sugiedota “Il
giausių metų”. Sukaktuvininkė 
rengia trečiąją savo eilėraščių 
knygą, kurios išleidimui paremti 
sukakties proga gauta aukų.Inf.

Toronto dienraščiai susirū
pinę dar vienu dienraščiu, pasi
rodysiančiu šį rudenį. Tai bus 
gana stiprus konkurentas jau 
esamiems keturiems dienraš
čiams. Jo leidėjas - Conrad 
Black, turįs savo rankose dau
gelį Kanados dienraščių. (66 iš 
105). Naujasis dienraštis būsiąs 
skirtas visai Kanadai, spalvotas, 
be savaitgalio priedo, sunaudo
jančio be reikalo daug popie
riaus. Konkurencinį pavojų jau
čia ypač “The Toronto Star” ir 
“The Globe and Mail”. Pirmojo 
tiražas - 475,000, antrojo - 309, 
000, “The Toronto Sun” - 230, 
000, “The Financial Post” - 
100,000. Toronte, įskaitant ir 
tautinių grupių periodinius lei
dinius, yra 225 laikraščiai.

Rašytojas Antanas Šileika at
vyksta į Montrealį spalio 18, sek
madienį. Kalbės apie savo knygas 
Aušros Vartų parapijos salėje lietu
viams, o pirmadienį susitiks su an
glų publika “The Double Book” 
knygyne. Jis anglų kalba yra išleidęs 
dvi knygas: “Dinner at the End of 
the World” ir “Buying on Time”. 
Už paskutiniąją buvo pasiūlytas 
“Stephen Leacock Memorial Me
dal for Humour” premijai. Ši jo

LITAS
Montrealio lietuvių kredito unija

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

Tel.: 766-5827

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. Pasitejravimas neįpareigoja apsidrausti.

Įvairios žinios
Viktoras Račiukaitis, gyve

nantis Janetville, Ont., baigęs 
Šakių “Žiburio” gimnaziją, iš
spausdino “Drauge” savo prisi
minimus, kuriuose rašoma, kad 
“gimnazijos suoluose nuo 1918 
metų sėdėjo tūkstančiai moki
nių”. Daugelis auklėtinių paliko 
žymius pėdsakus Lietuvos kul
tūriniame bei ekonominiame 
gyvenime. Geru žodžiu prisime
nami ir mokytojai: Monika ir 
Vincas Liulevičiai, Antanas Vait
kevičius, Antonija Dragūnaitė 
ir kt. Ypač pažymėtini buvę pir
mosios laidos abiturientai - Ku
nigunda Užupytė-Keblinskienė 
ir Pranas Keblinskas - kurie 
baigę universitetą grįžo dirbti į 
Šakių “Žiburio” gimnaziją. Iš 
buvusių kitų gimnazijos moki
nių minimi Justinas Liepuonius, 
ateitininkų veikėjas, Petras Gai- 
liūnas, ateitininky pirmininkas 
ir laikraštėlio “Žingsniai” re
daktorius, Kanadoje gyvenantis 
Viktoras Petraitis, kun. dr. Vik
toras Skilandžiūnas, besidar
buojantis Otavoje, meno veikė
jas Juozas Lingys, lituanistas Jo
nas Augustaitis ir daugelis kitų.

Atsiminimų autorius už 
priešsovietinę veiklą buvo paša
lintas iš gimnazijos prieš pat 
baigiamuosius egzaminus drau
ge su kitais šešiais bendrakla
siais. Tik mokytojo V. Liulevi- 
čiaus pastangų dėka pašalin
tiems buvo leista egzaminus lai
kyti pašaliečių teisėmis.

Antrojo pasaulinio karo 
metu sunaikino gimnazijos pa
talpas, sudegė ir tose patalpose 
įsikūręs Zanavykuos muziejus. 
Dabar gimnazija atstatyta, grą
žintas jai “Žiburio” vardas. Šie
met švenčia ji savo darbo 80- 
metį.

MERGINA iš Otavos ieško išsi
nuomoti kambarį Toronte. Skam
binti tel. 613 237-4374.

VILNIAUS miesto centre, prieš 
Seimo rūmus, išnuomojamas gra
žiai apstatytas 5 kambarių butas, 
kuriame yra 3 patogūs miegamieji 
keturiems asmenims. Vieta rami 
netoli parduotuvių. Skambinti tel. 
416 225-5480.

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

JAV DOLERIAI Į LIETUVĄ. Siun
čiame legaliai ir patikimai su pri
statymu į namus. Mūsų įstaiga yra 
laikraščio “Draugas” pastate. Dir
bame nuo 1987 m. TRANSPAK 
vardu. Pinigų pervedimui banko 
čekiai rašomi “TM Lith, Inc.” (in 
US funds). Pinigai pristatomi JAV 
doleriais per 2-5 dienas nuo jūsų 
čekio gavimo dienos. Adresas: 4545 
West 63rd Street, Chicago, IL 
60629, USA. Tel. 1-773-838-1050.

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

“TŽ” leidėjai 

knyga vaizduoja lietuvių šeimos, 
atvykusios po Antrojo pasaulinio 
karo iš Vokietijos, kūrimąsi To
ronte. Šios knygos ištraukas per dvi 
savaites balandžio pabaigoje ir 
gegužės pradžioje po 10 minučių 
per CBC radiją nuotaikingai skaitė 
aktorius Damir Andrey.

“Rūtos” klube birželio 3 d. bu
vo rodoma vaizdajuostė apie Lietu
vos pašto ženklus. Vaizdajuostė 
įkalbėta anglų kalba. B. S.

FAX: 766-1349

FAX 514 722-3546
DONNA SV RAKA, A.I.B.

Res. 514 256-5355

Tradicinis tarptautinis folk
loro festivalis šiemet įvyksta bir
želio 24 - liepos 5 d.d. Vašing
tone, DC. Šį kartą jame daly
vaus ir Lietuvos ansambliai, ka
pelos, kalviai, audėjos, drožėjai, 
pinėjai, margučių margintojai - 
iš viso 50 žmonių. Šiai repre
zentacijai Lietuva yra paskyrusi 
daugiau kaip $600,000.

Dzūkijos Marcinkonių kai
mo etnografinis ansamblis Ame
rikoje lankysis pirmą kartą ir 
festivaliui pristatys daug seno
viškų dainų. Dzūkija - dainų 
kraštas, o dzūkė vienu prisėdi
mu gali padainuoti apie 100 
dainų. Žemaičiams atstovaus 
ansamblis “Insula” iš Telšių. 
Tautiška kapela “Sutaras” 
Amerikoje taip pat lankysis pir
mą kartą. Šis vienetas, įsteigtas 
prieš 8 metus, pasirodęs jau 
1000 kartų. Jį girdėjo daugelis 
Europos ir Azijos kraštų. Festi
valyje dalyvaus ir “Trys ketu
rios”, sutartinių giedotojų gru
pė, taipgi jau Šiaurės Ameriko
je žinoma liaudies dainininkė 
Veronika Povilionienė.

JAV lietuviams atstovaus 
“Sodauto” ansamblis iš Bosto
no, savo veiklą pradėjęs prieš 
daugiau negu 20 metų. Daly
vaus apie 20 žmonių. Ansamb
lio dalyvavimą festivalyje finan
siškai remia JAV LB kultūros 
taryba. Sudarytas specialus ko
mitetas: pirm. D. Lukienė, A. 
Lukas, A. ir D. Semaškos, E. 
Sakadolskienė, A. ir D. Barzdu- 
kai, N. ir R. Kasparai, G. Mc
Candless, R. Bureikaitė, J. Ža
lienė, G. Vasaitienė ir J. Min- 
kūnaitė. Lietuvos ambasadai 
komitete atstovauja R. Kazra- 
gienė. Folkloro festivalius Va
šingtone rengia Smithsono ins
titutas. N.K. (Inf.)

IEŠKO auklių, prižiūrėtojų bei na
mų ūkvedžių pilnam ar nepilnam 
laikui; gali gyventi vietoje arba 
atvažinėti. Skambinti “Totai Care 
Services” tel. 789-1335.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baidus 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.

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais


