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Velyky nakties varpai
Kun, prof, ANTANAS RUBŠYS 

Manhattan College

Faustas buvo legendų per
sonažas — žmogus, norėjęs 
pažinti pasaulį, mokslininkas, 
norėjęs išaiškinti jo paslap
tis. Apie jį sukurta liaudies 
pasakojimų, operų ir dramų. 
Gėtės literatūrinis “Faustas” 
prasideda šio žmogaus-moks- 
lininko saulėlydžiu. Lauke
— tamsi naktis. Faustas sėdi 
savo apytamsėje studijoje prie 
nedengto stalo su nuodų stik
line rankoje. Žilas, raukšlių 
išvagotu veidu, nuleidęs gal
vą liūdnai žiūri į nuodų stik
linę. Veltui ieškota, veltui 
aiškinta, nes gyvenimo pras
mės ir laimės nepatirta. Be 
vilties nėra drąsos gyventi! 
Faustas kelia stiklinę prie 
lūpų ...

Ūmai kažkur toli tamsioje 
naktyje sugaudžia varpai. Ran
ka su nuodų stikline paleng
va nusileidžia ant nedengto 
stalo.

Tai buvo Velykų nakties var
pai ... Faustas pakelia galvą 
ir prisimena, kad ši tamsi nak
tis yra Prisikėlimo šventė.

Žmogui įgimta prisiminti. 
Šis įgimtas žmogaus polinkis 
yra svarbus kiekvieno asmens 
ir visos žmonijos turtas. At
minties padedami, žmogus ir 
žmonija ne tik įprasmina da
barties neviltį ir džiaugsmą, 
bet ir turi drąsos gyventi at
eities viltimi.

Būti asmeniu — tai turėti 
savitą gyvenimo apybraižą — 
istoriją; būti tauta — tai turė
ti tautinio gyvenimo apybrai
žą — istoriją. Istorija išryš
kina pavienio asmens ir tautos 
savitumą. Užtat, norėdami pa
žinti kitą asmenį, teiraujamės 
apie jo gyvenimo raidą ir pa
tirtį, o norėdami pažinti sa
vo tautą ar kitą tautą, skaito
me savo tautos ar kitos tautos 
istoriją.

Gamtoje žmogus neišsiten
ka, nes gamta tik pakartoja 
metinį laiko ratą. Tuo tarpu 
gyvenimo trukmė yra daugia
metė. Būdama daugiametė, 
žmogaus gyvenimo trukmė 
įsilieja į daugiaamžę žmoni
jos istoriją ir kaitą, nes tem
piamas ant dabarties kurpa
lio, žmogus išgyvena norą iš
likti ir patiria ilgesį dalytis 
prasme ir laime.

ISTORINĖ KRIKŠČIONYBĖS 
SAVIMONĖ

Krikščionybė žėri istorine 
tikėjimo — prasmės ir laimės
— savimone. Savo rase, kultū
ra ir mintijimu krikščionys 
nėra vientisa tauta. Joje yra 
daug skirtingų rasių, tautų 
ir kultūros išraiškų, dauge
riopos visuomeninės santvar
kos ir teologinių skirtumų. 
Tačiau visiems krikščionims 
yra būdinga gili istorinė sa
vimonė. Krikščionybės tikė
jimo kraitis turi savo pagrin
dą — Jėzų Kristų, jo gyvenimą 
ir mirtį — Prisikėlimą. Krikš
čionys tiki, kad Dievas vispu
siškai įgyvendino savo užmojį 
žmogui ir pasauliui išganymo 
istorijoje per Jėzų Kristų. Ne 
įžvalga į gamtą, bet istorinis 
Apreiškimo įvykis yra krikš
čionybės ištaka, duodantis 
tapatybę ir pašaukimą skelbti 
Jėzų Kristų, mirusį ir prisikė
lusį dėl amžinos žmogaus gy
venimo prasmės ir laimės.

Krikščionys tiki, kad visa 
žmonijos istorija yra Dievo 
reiškimosi arena, kad višata 
yra Dievo sukurta. Velykų 
naktį — Jėzaus Kristaus Pri
sikėlimo šventės Šv. Rašto — 
Dievo žodžio skaitymas yra 
pagrindinė apeigų dalis. Skai
toma bent trys skaitiniai iš 
Senojo Testamento, mažų ma
žiausiai — bent du, ir du skai
tiniai iš Naujojo Testamento. 
Dievo žodžio skaitymas suda

bartina ir liudija istorinę 
tikėjimo savimonę — šventąją 
istoriją, nes ja amžinasis Die
vas prakalbina žmogų judrioje 
laiko upėje Apreiškimu apie 
galutinę gyvenimo prasmę ir 
laimę. Skaitiniai iš Pradžios 
knygos apreiškia Dievą — vi
satos Kūrėją ir primena, kad 
kūrinija “buvo labai gera” (Pr 
1,31). Visata — Kūrėjo kated
ra, o žmogus — vyras ir mote
ris — sukurtas būti Kūrėjo pa
veikslu ir panašumu — kūrėjė- 
liu. Žmogui-kūrėjėliui Kūrė
jas patiki rūpestį savo žemių 
(Pr2,15).

Būti žmogumi-kūrėjėliu yra 
nuostabi ir paslaptinga užduo
tis, nes joje slypi ir laisvė, 
ir tragizmas. Mat žmogus nėra 
vien Dievo paveikslas bei pa
našumas, bet yra ir dužius kū
rinys, paimtas “iš žemės dul
kių” (Pr 2,7). Savo prigimtimi 
būdamas Kūrėjo paveikslas ir 
panašumas, dužlusis kūrinys 
nori būti “kaip Dievas” (Pr 3,5).

Kūrėjas yra geras Dievas, 
gera yra ir kūrinija, atėjusi 
iš Kūrėjo rankos. Bet kūrini
jos gerumą sudarko žmogus. 
Godaus įžūlumo vedamas, 
žmogus-kūrėjėlis atsisako 
“Dievą pripažinti Dievu” ir 
apsisprendžia elgtis, “kaip 
Dievas”, pasiryždamas pats 
nustatyti, “kas gera ir pikta” 
(Pr 3,5). Kūrinio sukilimas Kū
rėjo sąskaita baigiasi kaltės 
jausmu ir sąmyšį keliančiu 
netikrumu. Žmogui pasijutus 
pagautam ir veltui ieškant 
slaptynės tarp sodo medžių, 
Dievas kreipiasi į jį kaip tė
vas į savo vaiką: “Kur tu esi?” 
(Pr 3,9). Skaitinio rėmuose Kū
rėjo kreipinys reiškia: “Nugi 
dabar! Sakyk, ką tu užtaisei? 
Hebrajų kalba Dievo kreipi
nys turi tik vieną žodį: “Aje- 
cha?!, bet jo prasmės nesutal
pina net storiausios žmonijos 
knygos, nes jis yra butinis žmo
gaus klausimas apie įžūlumo 
padarinius - nuodėmę ir mirtį.

LIKIMINIAI ĮVYKIAI
Krikščionybei suprasti rei

kia įsiminti į prasmę įvykių, 
davusių jai istorinę savimonę. 
Krikščionys Velykų naktį, švęs
dami žmogaus išlaisvinimą iš 
įžūlumo padarinių - nuodė
mės ir mirties, klausosi vieno 
skaitinio iš Senojo Testamen
to ir dviejų iš Naujojo. Senojo 
Testamento skaitinys yra apie 
Išėjimą iš Egipto (žr. Iš 14), o 
Naujojo Testamento skaitiniai 
- apie Jėzaus mirtį - Prisikė
limą (žr. Rom 6,3-11; Mt. 28, 
1-10).

Išėjimas iš Egipto buvo tik
roji Izraelio - Dievo tautos 
pradžia, nes jis sukūrė iš pad
rikų izraeliečių giminių tikė
jimo bendriją su tautine savi
mone. Tai buvo Atpirkimo įvy
kis. Išėjimas iš vergijos namų 
ir įėjimas į laisvę Pažado Že
mėje!

Ir nūdien žydų tauta save 
supranta šio įvykio žėrėsyje, 
metine švente jį sudabartina. 
Tikintis žydas tampa likimi- 
nio įvykio dalyviu, švęsdamas 
savo dabartyje aną vienkarti
nį išėjimą iš Egipto. Kiekvie
na žydų karta, sekdama savo 
tikėjimo kraitį, laiko save išė
jusia iš Egipto. Išėjimo šventė
je, šeimos tėvas, aiškindamas 
apeigų prasmę, įsakmiai pri
mena šeimos nariams, kad 
švenčiama tai, “ką Viešpats 
padarė dėl manęs, kai aš išė
jau iš Egipto”. Dievas ne tik 
kadaise išvedė protėvius iš 
Egipto, bet išveda ir dabarti
nę kartą: “Mus išvedė iš ten, 
kad mus nuvestų ir duotų 
mums žemę, kurią buvo paža
dėjęs mūsų protėviams”.

Nenuostabu, kad Katalikų 
Bendrija Velykų nakties apei
gų metu, po trečiojo Senojo 
Testamento skaitinio apie

“Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką Jis 
yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusi
dėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!” (Luko24,5-7)

Nendrių jūros perėjimą, mel
džiasi:

“Dieve, senovėje tavo pada
ryti stebuklai ir šiandien kar
tojasi! Kaip kadaise vieną iš
rinktąją tautą išgelbėjai nuo 
persekiojančią priešą, taip 
dabar visas tautas Krikšto van
deniu vaduoji iš piktosios dva
sios žabangą. Duok tad viso 
pasaulio žmonėms tapti Abra
omo ir Saros palikuonimis ir 
paveldėti Izraelio tautos gar
bingumą.

Skaitiniai iš Naujojo Tes
tamento, skaitomi Velykų nak
tį, liudija ir perduoda mums 
apaštalų ir pirmųjų krikščio
nių išgyvenimą: Jėzus, prisi
kėlęs iš numirusių, arba Die
vo prikeltas, pasirodė jiems. 
Apaštalui Pauliui Prisikėli
mas nebuvo koks mistinis re
gėjimas, bet įvykis “trečiąją 
dieną” po Jėzaus mirties ant 
kryžiaus.

Pasak žydų, diena prasideda 
ir baigiasi saulėlydžiu, ir die
nos dalis buvo laikoma visa 
diena. Taigi nuo Jėzaus mir
ties penktadienio popietę iki 
Prisikėlimo anksti sekmadie
nio rytą susidarė trys dienos. 
Bet posakis “trečiąją dieną” 
turi ne vien chronologinę, bet 
ir teologinę prasmę. Pranašo 

Kristaus prisikėlimas testiprina lietuvių tautos 
" ir visos žmonijos ryžtą pasukti tiesos, meilės bei šviesos ’
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Ozėjo knygoje skaitome: “Po 
dviejų dienų (Dievas) mus at
gaivins, trečiąją dieną jis mus 
prikels, kad būtume gyvi jo 
artume” (Oz 6,2). Pranašus 
guodžia nuliūdusius vilties 
žodžiu: “trečiąją dieną” Die
vas atgaivins mus savo galy
be! Jėzaus Kristaus prisikėli
mas iš numirusių buvo išgy
ventas ir buvo liudijamas kaip 
Dievo galybės veiksmas. Todėl 
apaštalas Paulius ir rašo, kad 
Geroji Naujiena “kalba apie 
(Dievo) Sūnų, kūnu kilusį iš 
Dovydo giminės, šventumo 
Dvasia per prisikėlimą iš nu
mirusių pristatytą galingu Die
vo Sūnumi - Jėzų Kristų, mū
sų Viešpatį” (Rom 1,3-4).

Velykų nakties Naujojo Tes
tamento skaitiniai liudija, 
kad žmogaus įžūlumo padari
niai - nuodėmė ir mirtis - yra 
Dievo galybe nugalėti. Apašta
las Paulius, pirmasis Naujojo 
Testamento įkvėptas autorius, 
rašęs tik dvidešimčiai metų 
tepraėjus po Jėzaus mirties- 
Prisikėlimo, ne tik liudija is
torinę krikščionybės savimo
nę, bet ir meta iššūkį šiuolai
kiniams krikščionims: “Argi 
nežinote, jog mes visi, pakrikš
tytieji Kristuje Jėzuje, esame 
pakrikštyti jo mirtyje? Taigi 

krikštu mes esame kartu su 
juo palaidoti, kad kaip Jėzus 
buvo prikeltas iš numirusių 
Tėvo šlovinga galia, taip ir 
mes pradėtume gyventi atnau
jintą gyvenimą” (Rom 6,3-4).
VELYKŲ NAKTIES APEIGŲ 

GIESMĖ
Prisikėlimo šventės apeigos 

atliekamos naktį: pradedamos 
ne anksčiau, kaip temstant 
šeštadienio vakarui, baigia
mos prieš išauštant sekmadie
nio rytui. Šventoriuje ar pa
čios šventovės prieangyje 
šventinama ugnis ir Velykų 
žvakė. Apeigos liudija dvitūks- 
tantmetinę krikščionybės sa
vimonę: “Broliai seserys! Šią 
šventą naktį mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus yra prisikėlęs iš 
numirusių. Todėl Bendrija vi
same pasaulyje kviečia savo 
vaikus rinktis į draugę ir bu
dėti bei melstis, klausytis Die
vo žodžio ir dalyvauti Kristaus 
aukoje...”

Maldos duoda apeigoms tu
rinį ir sparnus: “Dieve, atsiun
tęs pas žmones savąjį Sūnų - 
pasaulio šviesą, pašventink 
šią naują ugnį, o mus pačius 
per šias Velykas uždek galin
gu dangaus troškimu... ”

(Nukelta į 2-rę psl.)

Prisikėlimas - žmogaus 
troškimų išsipildymas

Teologinis žvilgsnis į žmogaus gelmes Jėzaus 
prisikėlimo perspektyvoje

Žmogus yra būtis, žvelgianti 
į ateitį, į savo išsiskleidimą 
ir asmeninį atbaigimą. Tuo 
būdu jis jaučiasi ieškąs bei 
siekiąs nuolatinumo, pasto
vumo, asmeninio atbaigtume. 
Toje jo patirtyje atsispindi 
gyvenimo dvilypumas. Kartais 
žmogus pergyvena džiaugsmo 
išsipildymo, perkeitimo aki
mirkas, kuriose jis tarytum 
peržengia laiko ribą ir palie
čia amžinybę. O kartais tos 
džiaugsmo akimirkos labai 
jau dažnai būna aptemdytos 
pergyvenimais savo mylimų 
artimųjų mirties, tragiškų įvy
kių, kaltės bei nuodėmės tik
rovės. Tokioje būklėje kiek
vienam žmogui kyla noras nu
galėti mirtį gyvenimu, liūde
sį džiaugsmu, beprasmybę 
prasmingumu, tragediją ats
parumu. Kitaip tariant, žmo
gus tikisi, ilgisi pilnatvės ir 
asmeninės pergalės kokiu 
nors pavidalu. Tękia patirtis 
yra viso žmogaus reiškinys, 
ne tik jo “dvasios” arba kitaip 
vadinamos jo “sielos”.

Ši žmogaus patirtis rišliai 
siejasi su Jėzaus prisikėlimu. 
Ar tie žmogaus troškimai, gi
liai slypintys jo širdyje, yra 
kada nors išsipildę? Ar gyve
nime patirtas džiaugsmas, 
prasmingumas ir nemarumas 
tėra iliuzija? Ar žmogaus vil
tis tėra tuščia svaja be jokio 
Dievo žodžio? Argi nekyla 
klausimas: ar anie gilieji žmo
gaus troškimai bei viltys nie
kad istorijoje nebuvo išsipil

Kaip pavasario žiedai 
atsiskleidžia nauja gyvybe...

Už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių katalikų 
vyskupo velykinis žodis

MIELI BROLIAI IR SESĖS,

Apaštalas šv. Paulius savo 
laiške korintiečiams rašė: 
“Kai kurie iš jūsų sako, jog nė
ra mirusiųjų prisikėlimo, to
dėl ir Kristus nebuvo prisikė
lęs. O jei Kristus neprisikėlė, 
tai tuščias jūsų tikėjimas... 
tada mes esame labiausiai ap
gailėtini iš visų žmonių” (I 
Kor. 15,12-181).

Kodėl Šv. Raštas ir Bažnyčia 
skiria tokią didelę, absoliu
čią svarbą Kristaus ir mūsų 
prisikėlimui?

Prisikėlimas ir išaukštini
mas su Kristumi ir Kristuje 
yra mūsų ateitis, mūsų pilnu
tinis gyvenimas, dėl kurio esa
me sukurti, ir kurį Dievas yra 
mums numatęs nuo amžių pra
džios. Ir tai, kas įvyko su Kris
tumi, kaip žmogumi, pirmųjų 
Velykų rytą, įvyks su kiekvie
nu iš mūsų pasaulio pabaigo
je, prisikėlimo dieną. “Vi
siems, kurie jį priėmė, jis da
vė galią būti Dievo vaikais...” 
“O jei esame vaikai, tai esame 
ir įpėdiniai. Būdami Dievo 
įpėdiniai ir Kristaus bendra
darbiai, jeigu su juo kenčia
me, su juo būsime ir pagerbti” 
(Jn. 1,12; Rom. 8,16-17).

Kas esmėje įvyko su Kris
taus žmogiška prigimtimi pri
sikėlimo metu, mes pilnai ne
suprantame. Prisikėlęs Kris
tus apaštalams atrodė toks 
pat žmogus, kokį jie pažino 
prieš mirtį - jų draugas, ku
ris juos mylėjo ir vadino pir
maisiais vardais. Jis buvo žmo
gus, kuris kartu valgė ir gėrė, 
o ant savo kūno nešiojo didžio
sios kančios žymes. Tuo pat 
metu jis kartu buvo ir kitoks. 
Jis nebuvo vien tik prikeltas 
iš numirusių, kaip Lozorius, 
ar Naimo miestelio našlės sū
nus, kuriuos Kristus prikėlė. 
Kristus buvo ne tik prisikėlęs, 
bet ir iš esmės pasikeitęs. Jo 
nebevaržė fiziniai laiko ir erd

dę, įgyvendinti? Argi atsaky
mas į tuos klausimus neišryš- 
kėja žvelgiant į tai, kas įvyko 
po Jėzaus mirties, bandant su
prasti prisikėlimo prasmę?

Tik šių klausimų perspekty
voje išryškėja Jėzaus prisikė
limo prasmė. Tokiame hori
zonte prisikėlimas pasirodo 
ne kaip kokia nors išimtis arba 
retas įvykis, o kaip įgyvendini
mas bei išryškinimas giliau
sių žmogaus troškimų. Jėzaus 
prisikėlimas iš numirusių nė
ra atsitiktinė išdaiga, sugal
vota paskutiniu momentu iš
gelbėti nelaimingai istorijai, 
nėra gamtos dėsnių pažeidi
mas. Jėzaus prisikėlimas yra 
pilnutinis įgyvendinimas bei 
subrandinimas nemarumo sėk
los, slypinčios kiekvieno žmo
gaus širdyje. Tai sužydėjimas 
nemarumo sėklos žmoguje Jė
zuje po mirties, apie kurią kal
bėjo apaštalai, skelbdami Jė
zaus prisikėlimą iš numiru
sių. Jie nebūtų galėję taip drą
siai kalbėti apie tokį nepap
rastą įvykį, patys nebūdami 
patyrę apie realią, gyvą, as
meninę, perkeistą Jėzaus pre- 
zenciją po mirties.

Žvelgdami į visus reiškinius, 
įvykusius po Jėzaus mirties, 
turime sutikti, kad jų visuma 
yra kažkas daugiau nei paski
ri momentai.

(Dermot A. Lane, The Reali
ty of Jesus. An essay in Chris- 
tology. Veritas Publications, 
Dublin 1975, p. 63-65).

vės varžtai. Jis įėjo pro už
skleistas duris, nepastebėtas 
atsirado mokinių tarpe ir ne
matomai pasišalino. Žmonės, 
kurie su juo artimai bendravo, 
iš karto jo neatpažino. Prie 
jo kapo moterys palaikė jį so
dininku. Net pats Petras jo 
neatpažino. Tik Jonui pasa
kius, kad “Tai viešpats”, jis 
šoko iš valties ir pribėgęs jį 
pagarbino, (plg. Jn. 21,7).

Ar prisikėlęs ir dvasiškai 
išaukštintas Kristus galėjo bū
ti nufotografuotas, šiandien 
niekas negali pasakyti.

Viena yra tikra - prisikėlęs 
Kristus buvo visiškai kitoks, 
negu bet koks kitas žmogus pa
saulyje.

Neturime mes vadinamųjų 
“bešališkų liudininkų”, nes 
visi, kurie jį matė prisikėlusį 
ir su juo susitiko, tapo tikin
čiais ir kartu su apaštalu To
mu jį atpažino kaip “savo Vieš
patį ir Dievą” (plg. Jn. 20,29).

Kad Kristaus prisikėlimas 
užtikrina kiekvieno mūsų as
meninį prisikėlimą, liudija 
Šv. Raštas tiek Senajam, tiek 
Naujajam Testamente. “Mes 
tikime ir todėl kalbame, žino
dami, kad tasai, kuris prikė
lė Viešpatį Jėzų, taip pat ir 
mus prikels su Jėzumi” (II 
Kor. 4,14).

Kaip pavasario žiedai atsi
skleidžia nauja gyvybe po šal
nų mirties, taip ir mes, daly
vavę Kristaus gyvenime jo pa
vyzdžiu, po kančių, vargų ir 
mirties tragedijos, kelsimės 
naujam, išaukštintam amžinos 
laimės ir garbės gyvenimui.

“Aš esu prisikėlimas ir gy
venimas, kas tiki mane, tas 
turi amžinąjį gyvenimą ir aš 
jį prikelsiu paskutiniąją die
ną” (Jn. 11, 25; 6, 54).

Džiugių ir viltingų šv. Ve
lykų linkiu visiems išeivijoje 
ir tėvynėje!

Vysk. Paulius Baltakis, OFM
1993 metą Velykos
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Kiekvieną žingsnį telydi aleliuja
Atviras laiškas broliams sesėms punskiečiams ir visiems lietuviams

KUN. K. AMBRASAS, 
Vatikano radijas

Regis, žengiu per Jūsų gra
žų, kalneliais, paežerėmis ir 
slėniais kloneliais išmargintą 
Dzūkijos žemės kraštą, kur 
skamba tokia gili, tokia į šir
dį ir protą sminganti daina, 
kurios melodija įaugusi ne 
tik į atviraširdžio dzūko atmin
tį, bet ir į visos lietuvių tautos 
sąmonę: “Oi, žinau aš vienų 
kraštų toj šalalėj Lietuvoj, di
džių vargų, sunkių naštų ty- 
sia jej dziena dzienon...“

Mieli broliai punskiečiai, 
vadinamo Suvalkų trikampio, 
gyventojai! Brangūs visi gim
tosios šalies varguolėliai, tem
pę pusšimtį metų prievartos 
naštą, kasdien labadien besi- 
galynėją su smurtu, patyčio
mis, suvaržymais ir begaliniu 
sielvartu, neteisybe ir nejaut
rumu. Spaudžiu Jums visiems 
kuo nuoširdžiausiai ranką. 
Stebiuosi visų Jūsų ištverme, 
atkaklumu, tiesos troškimu 
ir begaline meile, prieraišu
mu savo papročiams, lietuviš
koms tradicijoms ir visam, kas 
tiesų, atvirą ir savo teisių 
trokštantį žmogų išskiria iš 
abejingos ar kartais net prie
šingos aplinkos.

Tegul šiemet visiems Jums, - 
miela, baltų drobelių audėjė
le, sunkių darbelių ir didelių 
vargelių patyrusi sese, nuo 
rudens darganų suskirdusiom 
rankom, žvarbių žiemų išvar
gintas ir gal pernelyg greitai 
nuo ilgų išmėginimų susen- 
dintas broli, - dangus leidžia 
džiugiai ir taikiai sutikti šį 
gaivų, vilties kupiną ir nepap
rastai gilios prasmės sklidiną 
Velykų Rytą.

Juk Kristus visais laikais 
ir šiandien tas pats. Jis ir šian
dien mums kiekvienam sako: 
belskite ir bus atidaryta, pra
šykite ir gausite. Jis visados 
yra mūsų paskutinės vilties 
ir mūsų tikrojo išsigelbėjimo 
Inkaras. Jis ir dabar sako: Mag
dalena, Juozai, Petrai, Onute, 
Juliau! Ko čia ieškai? Aš pri- 
sikėliau. Aš gyvas ir esu su Ju
mis. Ne su vienu. Su visais. 
Tiek prie Nemuno gyvenančiu, 
tiek prie Gango vargstančiu, 
tiek Punsko gatvėmis bevaikš- 
čiojančiu lietuviu.

Todėl mes niekad nepraras
kime vilties. Juk teisybė, gėris, 
nuoširdus ir gilus tikėjimas 
skaldo ir trupina uolas, ver
čia nuo pamatų galingas impe
rijas, sukiužina kaip iš kortų 
pastatytus namelius teorijas.

Mes neturime patrankų. Ne
turime nei aukštų kalnų, nei 
aukso kasyklų. Tačiau lietu
vis, ypač Jūs, brangūs neaukš

PADĖKA

AfA
MARIJA STANKŪNAITĖ- 

ADOMAITIENĖ,
trumpai sirgusi, š.m. vasario 21 d. iškeliavo amžinybėn. 
Vasario 23 d. po gedulinių pamaldų Aušros Vartų parapijos 
šventovėje palaikai buvo sudeginti. Vėliau bus palaidoti 
lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojam klebonui kun. J. Aranauskui, SJ, 
už maldas ir ligonės lankymą su Šv. sakramentais, kun. S. 
Šileikai, SDB, už gedulines pamaldas ir palydėjimą į kapines, 
solistui A. Kebliui už giedojimą Mišių metu, A. Stankevičiui 
už grojimą vargonais.

Gili padėka visiems gausiai atsilankiusiems pamaldose, 
palydėjusiems velionę į amžino poilsio vietą ir dalyvavu
siems atsisveikinimo valandėlėje.

Ačiū visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu, 
už aukas Mišioms ir Kanados lietuvių fondui.

Liūdintys - vyras Jonas ir velionės seserys
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tų kalvelių ir lengvų dirvonė
lių šeimininkai, turite ne kar
tą ir mano paties patirto, kai 
lankiausi jūsų ištikimame lie
tuviškumui kampe, paprastu
mo, nuoširdumo, gerumo, ku
ris taip neretai dingęs iš dau
gelio širdžių, draugijų, par
tijų, bendrijų. Tatai nepapras
tas turtas. Tatai neįkainoja
mos vertybės, kurios kur kas 
brangesnės už palmėmis ap
kaišytas vandenynų pakran
tes ir deimantų kasyklas.

Mūsų džiaugsmas ir viltis 
yra Tame, kuriam šiandien 
skamba Velykų varpai, aidį 
per miestus, sodybas, paba
lęs, miškus. Jis visad mūsų iš
klauso, jei tik esame verti, jei 
tik esam pasirengę priimti 
vieną ar kitą malonę. Jei tik 
mūsų širdys tikrai yra kupinos 
atlaidumo net tam, kuris mus 
skriaudė ar net tebeskriau- 
džia. Juk ar veltui mes karto
jam “atleisk mums kaltes kaip 
mes atleidžiam savo kaltinin
kams”!

Darbštusis nuostabių dainų 
krašto ir gilaus jausmo broli 
sese! Tyliųjų vakarų ir lakštin
galų šalies savininke! Telydi 
ir rytoj tavo kasdienos žings
nius tas begalinis prieraišu
mas gimtosios žemės pėdai, 
nemažėjanti pagarba kaimy
nui! Teišlieka tavo širdyje tas 
lietuviškas ir blaivus atkaklu
mas, kuris padėjo tau išlikti 
tokiu, kuris ir šiandien, nepai
sant nei vėjų, nei žiaurių pūgų, 
leidžia tau gimtąja kalba mo
kyti savo vos nuo žemės atsi
plėšusi sūnų ar dukrą “Sveika 
Marija, malonės pilnoji...”

Tegul toji kelianti dvasią 
pagarba mūsų garbingai pra
eičiai ir blaivi pažiūra į daž
nai mums nepalankią dabartį 
padeda iškelta galva žengti į 
rytojų. Žengti į tokį rytojų, ku
ris nėra paremtas nei ant smė
lio statytais nameliais, nei vie
nu ar kitu pinigu klotas. Te
būna jis paremtas jau beveik 
2000 metų gyvuojančiu tikėji
mu ir mūsų lietuvišku atspa
rumu, kuris, nusiritus permai
ningoms istorijos bangoms, ir 
šiandien mus dar laiko nenu- 
grimzdusius į beviltiškumo, 
nusivylimo ir dvasinės tam
sos gelmes.

Kai nėra jokios vilties, tebū
na nepaprastai teisinga, tvir
ta ir niekad nenuvilianti vil
tis - Kristus, Jo kryžius, prie 
kurio ženkime kartu su savo 
Didžiąja Užtarėja ir Galin
giausia Tarpininke - Švč. Mer
gele Marija: “Atsimink, Malo
ningoji Mergele, juk amžiais 
nėra girdėta, kad atstumtum 
bent vieną, kuris bėgo prie 
tavęs, šaukėsi Tavo pagalbos 
ir prašėsi užtariamas...”

JUDITOS GRIGIENĖS ir jos vaikaitės INDRĖS margučiai velykinėje dailės parodoje Vilniuje 1992 metais
Nuotr. Alf. Laučkos

Stiprina ir mūsų prisikėlimo viltį
Lietuvos kardinolo, arkivyskupo ir vyskupų velykinis sveikinimas

Linksma diena mums nušvito, 
visi troškom džiaugsmo šito, 
kėlės Kristus, mirtis krito!

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESERYS,

Su išauštančiu pavasariu, 
atbundančia gamta kiekvie
nais metais mes švenčiame 
garbingą Kristaus prisikėlimo 
šventę — Velykas. Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių yra 
svarbiausias įvykis žmonijos 
atpirkimo istorijoje. Štai ko
dėl šv. Paulius teigia: “Jei 
Kristus nebuvo prikeltas, tai 
tuščias mūsų skelbimas ir tuš
čias jūsų tikėjimas. (...) Bet 
Kristus tikrai yra prikeltas iš 
numirusių kaip pirmgimis už
migusiųjų tarpe” (1 Kor. 15, 
14.20). Štai kodėl ši diena yra 
tikrai “linksma diena”, nes ji 
skelbia ne tik didžiąją Kris
taus pergalę, bet stiprina mū
sų prisikėlimo viltį.

Brangieji Kristuje! Prisi
minkime kaip sunku buvo 
Kristaus mokiniams, kurie 
matė savo Mokytoją nukryžiuo
tą ir mirusį, patikėti, kad jis 
prisikėlė. Ši realybė, Kris
taus prisikėlimas, viršijo jų 
supratimą, nesidavė įsprau
džiama į jokius kasdienio, 
įprasto gyvenimo rėmus. Bet 
vieną kartą įsitikinę Kristaus 
prisikėlimo stebuklu, jie dau
giau nesvyravo. Visą gyvenimą 
jie uoliai skelbė šią tiesą, net 
gyvybę už tai paaukodami.

Panašiai ir mums gal sunku 
patikėti, kad jau išaušo lais
vės pavasaris po ilgos, pen
kiasdešimt metų užsitęsusios 
ateistinės žiemos. Šis prisikė
limo pavasaris atėjo taip neti
kėtai, kai atrodė, kad jokia 
galybė neįstengs mūsų išva
duoti iš “blogio imperijos” 
grandinių. Tai akivaizdžiai 
rodo, kad dieviškoji Apvaizda 
budi, pasirenka palankiausią 
laiką ir tinkamiausias prie
mones savo amžiniesiems pla
nams įvykdyti.

Būtina prisiminti, kad prie 
mūsų tautos prisikėlimo labai 
daug prisidėjo dabartinis 
Šventasis Tėvas Jonas-Pau- 
lius II. Jis panaudodavo įvai
rias progas, kurių metu gar
sindavo pavergtos Lietuvos 
vardą laisvojo pasaulio aky
se ir ragindavo melstis. Pri
simintini du mūsų krikščioniš
kos Lietuvos jubiliejai, ku
riuos Šv. Tėvas suruošė Šv. 
Petro bazilikoje Romoje. Tai 
Lietuvos Globėjo šv. Kazimie
ro 500 metų mirties ir Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejai. 
Kai Lietuvoje šių jubilie
jų iškilmingai minėti neleido 
svetima priespauda, jie buvo 
paminėti Romoje. Šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II ta proga su
kvietė į amžinąjį miestą pa
saulio Bažnyčių atstovus ir 
priminė, kad ant žemės rutulio 
yra maža, pavergta, bet gyva, 
katalikiška ir Šventajam Sos
tui ištikima Lietuva. Tomis 
progomis Šventasis Tėvas su 
visuotinės Bažnyčios atstovais 
nuoširdžiai meldėsi, kad mū
sų tauta prisikeltų. Tai Kris
taus vietininko Jono-Pauliaus 
II palankumo ir meilės išraiš
ka mums.

Tokį pat palankumą ir meilę 
gyvai pajutome šiais metais 
lankydamiesi Vatikane su ofi
cialiu “ad limina” vizitu. Mus 
priimdamas Šventasis Tėvas 
kalbėjo: “Jūsų asmenyje svei
kinu drąsiuosius krikščioniš
kos tautos atstovus, ilgai ken
tusius priespaudą, bet paga
liau galinčius laisvai skelbti 
savo tikėjimą į Kristų, pasau
lio Gelbėtoją”.

Brangūs tikintieji! Kristaus 
prisikėlimo šventėje kviečia
me jus įsiklausyti į tolimes
nius Šventojo Tėvo žodžius, iš
sakytus vizito metu, nes jie nu
rodo mūsų tautos prisikėlimo 
programą ir ateities perspek
tyvas.

“Gerbiamieji broliai, — kal
bėjo Šv. Tėvas — Kristaus mei
lė verčia jus savo šalyje sėti 
tiesos sėklą, kad laisvė ir bro
lybė, tos didžiausios vertybės, 
už kurias praeityje lietuviai 
taip brangiai sumokėjo, jums 
visiems taptų vienybės jung
timi. Jūsų tėvynė, kurią turė
siu džiaugsmo aplankyti atei
nantį rugsėjį, išgyvena reikš
mingų permainų metą. Religi
jos laisvė, po sunkios prie
spaudos metų, ačiū Dievui, jau 
atgauta ... Taigi dabar — atgi
mimo ir pavasario metas, sąži
nės ugdymo laikas, kad laisvės 
dovana, priimta evangelinės 
tiesos šviesoje, subręstų ir 
atneštų lauktųjų vaisių, ypač 
kad būtų atstatyta krašto do
rovė”.

Šventasis Tėvas, suprasda
mas mūsų dabarties sunku
mus, kvietė visas mūsų tautos 
visuomenines jėgas veikti la
bai atsakingai ir apgalvotai, 
nesižavėti vien tik medžiagi
ne gerove, bet ragino ugdyti 
kiekvieno asmens deramą oru-

Velykių nakties...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pašventinus Velykų žvakę, 
tik ji teuždegama. Eisena pa
juda į šventovės altorių. Tris 
sykius girdisi “Kristus mums 
šviečia!” Uždegamos eisenos 
dalyvių žvakutės. Trissyk nu
aidi “Dėkojame Dievui!”

Velykų nakties giesmės var
das yra “Tedžiūgauja!” Faus
tas išgirdo tik Velykų nakties 
varpus, Velykų nakties gies
mės nesiklausė, nes tikėjimo 
nelaikė reikalingu proto drau
gu. Fausto problema yra bu
vusi XX š. rykštė. Užtat “sėjo 
vėją ir turėjo tenkintis aud
ros derliumi”.
Tedžiūgauja dangaus angelų minios! 
Tebūna džiaugsmingai švenčiamos 

dieviškos paslaptys...

Štai toji naktis,
kurioje kadaise mūsų tikėjimo 

protėviams,
Izraelio vaikams, išvestiems iš Egipto, 
tu leidai sausomis kojomis pereiti

Nendrių jūrą.

Štai ta naktis,
kurioje ugnies stulpas išsklaidė 

nuodėmių tamsą .. ■
kurioje mirties pančius nutraukęs 
Kristus Nugalėtojas pakilo iš kapo.

Tikrai laiminga ta kaltė, 
kuri susilaukė tokio didžio Atpirkėjo! 

mą ir kūrybiškumą, sugebėji
mą atsiliepti į savo pašauki
mą ir jame glūdintį Dievo kvie
timą. Jis yra įsitikinęs, kad 
“tarp Išganytojo kviečiamų 
prisikėlimui tautų yra taip 
pat ir atjaunėjusi Lietuva, 
kuriai Bažnyčia trokšta duoti 
garbingą dalį, kad augtų kupi
na tikėjimo ir praturtėtų 
evangelinėmis dorybėmis”.Ta 
pačia proga priminė, kad visų 
luomų tikintieji studijuotų 
Vatikano II susirinkimo de
kretą apie pasauliečių apaš
talavimą, taip įsijungdami į 
aktyvų darbą Bažnyčios misi
joje, ypač karitatyvinėje veik
loje, šeimų stiprinime, vaikų 
ir jaunimo auklėjime.

Brangūs tikintieji! Štai ko
kia yra Kristaus vietininko 
nurodyta mūsų dvasinio atgi
mimo programa. Kiek ją pajėg
sime realizuoti, tiek mes pri
sikelsime. Gi kad prisikeltu
me, mus padrąsino: “Nebijo
kite! Viešpats su jumis, kaip 
buvo žadėjęs. ‘Ir štai aš esu 
su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos’ (Mt. 28,20). 
Visi vieningai ženkite prie
kin, — tegyvena jumyse tvirta 
ir pranašiška dvasia. Kasdien 
būkite be išlygų pasirengę liu
dyti Kristų, kuris ‘yra tas pats 
vakar ir šiandien ir per am
žius” (Žyd. 13,8). Pagaliau dar 
kartą su džiaugsmu paminėjo, 
kad atsirado galimybė aplan
kyti Lietuvą su vizitu, kuriam 
su meile ruošiasi.

Brangūs tikintieji! Laikas 
ir mums pradėti rimtai ruoš
tis šiam istoriniam susitiki
mui su Šv. Tėvu, kuris pirmą 
kartą pabučiuos Lietuvos že
mę. Sveikindami jus, brangūs 
tikintieji, Velykų šventėje 
linkime išgirsti Prisikėlimo 
varpų gaudime įsakmų kvieti
mą: kelkitės, kelkitės iš nuo
dėmės vergijos, kuri, anot Šv. 

-Tėvo Jono-Pauliaus “yra visų 
nelaimių priežastis”, pradėki
te naują gyvenimą tarpusavio 
meilėje ir broliškoje vieny
bėje, priimkite aukštą svečią 
pasipuošę dvasinėmis dovano
mis. Su Velykų džiaugsmu žen
kime į savo ir Lietuvos prisi
kėlimą!

Lietuvos kardinolas, 
arkivyskupas ir vyskupai 

1993 m. Velykos

Evangelizacijos diena 1992 m. gegužės 26 d. Eisena Laisvės alėjoje Kaune. Kairėje: vysk. S. TAMKEVIČIUS ir 
kun. R. GRIGAS

BALYS AUGINĄS

Prisikėlimas
Pabudus pempė laukuose sukliko
Nauja, saulėta, šventiška gaida:
— Velykos — Velykos — Velykos —
Ir pakartoja klyksmą miškas. Ir aidai 
Laukuos, miškuos ir soduos susilieja. 
Ir jau velykinę giesmelę vėjas
Po šilą- gimdantį žibuokles — išnešioja —

Netrukus miestuos varpas uždainuoja 
Žaliu, lyg samanų aksomas, metalu: 
-Aleliuja, aleliuja, aleliu —
Saulėtas, dangiškas margutis geltonuoja, 
ir čiulba pluoštas saulės spindulių,
Lyg gelsvos kanarėlės iš padangių inkilų:
— Velykos čia — Velykos — Velykos —

Akimirkai vargus ir rūpesčius palikęs. 
Žmogus pražysta po varpais tartum gėlė — 
Jis nori būti kaip balandis per Velykas. 
Ir ne žmogus, o žydinti žmogaus vėlė! —

Iš leidinio “Metaforų smuikas”

Pjūtis didelė, o darbininkų maža
Tai žodžiai, kuriais Jėzus 

kreipėsi į savo mokinius ir ku
riuos dabar kartoja visi tie, 
kurie trokšta skleisti Kristaus 
Evangeliją. Ypatingai tų dar
bininkų dabar trūksta Lietu
voje, tačiau galime pasidžiaug
ti, kad atsiranda jaunų žmo
nių, išaugusių komunistinėje 
sistemoje, kurie atranda gyvą 
Jėzų ir pradeda dirbti evange
lizacinį darbą, stengdamiesi 
ir kitus atvesti prie Kristaus 
per Katalikų Bendriją.

Buvęs Sibiro misijonierius 
kun. Saulius Bytautas, OFM, 
dabar gyvenąs Lietuvoje, rašo: 
“Pagvildenus mūsų jaunimo 
problemas, su siaubu tenka 
konstatuoti, kad mūsų tautos 
dvasinis skurdas lenkia net 
ir skurdžiausius kraštus. Mū
sų vaikai ir jaunimas serga 
dvasine mažakraujyste”. To
liau, kalbėdamas apie įvairias 
grupes, jis rašo: “Dabartiniu 
metu Lietuvoje bene labiau
siai populiari Atsinaujinimo 
Šventojoje Dvasioje grupė 
“Gyvieji Akmenys”.

Prieš kurį laiką kreipėmės 
į pavienius asmenis ir orga
nizacijas, prašydami aukų, 
kad “Gyvieji akmenys” galėtų 
nusipirkti autobusiuką, kuris 
jiems reikalingas, vykstant 
į įvairias parapijas Lietuvo
je, ne tik juos pačius sutalpin
ti, bet ir jų garsinimo apara- 
tūrą-garsiakalbius. Palyginti 
per trumpą laiką buvo surink
ta $13,000 kan., arba $10,000 
JAV.

Čia “Gyvųjų akmenų” padė
kos laiškas:

Mieli “Tėviškės žiburių” 
skaitytojai ir mūsų rėmėjai,

Jums rašo “Gyvieji akmenys” iš 
Kauno. Norime padėkoti Jums už 
finansinę paramą, skirtą mikro 
autobuso mūsų evangelizacinėms 
misijoms vykdyti nusipirkimui. 
Mus palaikantis ir mums artimas 
brolis p. Vincas Kolyčius iš Ka
nados padėjo surinkti autobusiu
ko pirkimui 10,000 JAV dolerių, 
šioje sumoje yra ir Jūsų aukoti 
pinigai. Dėkojame lietuviškam 
bankui (kredito kooperatyvui), 
paskyrusiam net 1000 kan. dole
rių, visiems pavieniams asme
nims ir organizacijoms, atsilie
pusioms į mūsų prašymą.

Gavome iškarpą iš “Tėviškės 
žiburių” (1992.XII.15., nr. 51) apie 
katalikišką evangelizaciją Lietu
voje, kur trumpiau užsiminta apie 
mūsų veiklą... Šiuo padėkos laiš
ku norėtume dar keliais žodžiais 
ją papildyti.

Esame besiformuojanti kata
likų bendruomenė “Gyvieji akme
nys” (pasauliečių ir dvasiškių), 
kurios misija yra tarnauti Katali
kų Bažnyčiai, dabartiniame etape 
dalyvaujant jos vykdomoje Nau
joje Evangelizacijoje, t.y. ne tik 
netikinčiųjų evangelizacijoje, bet 
ir neaktyvių katalikų perevange- 
lizavime bei praktikuojančių kata
likų atsinaujinime. Lietuvai tai 
ypač aktualu šiandien.

Kaune pravedame Dievo šlovini
mo susirinkimus sekmadieniais, 
o savaitės bėgyje renkamės mal
dai devyniose atskirose “Gyvųjų 
akmenų” maldos grupėse. Savait
galiais dažnai išvykstame į evan
gelizacines išvykas į kitų mies
tų mokyklas ir parapijas. Laiks 
nuo laiko organizuojame evange
lizacines dienas didesniuose 
miestuose. Kauno miesto mokyk
lų evangelizavimą deriname su 
miesto Švietimo skyriumi, pasto
viai lankomės nepilnamečių ko
lonijoje ir vaikų namuose. Lei
džiame žurnalą “Gyvenimas Švie
soje” (kurį išeivijos lietuvai ga
li užsisakyti per V. Kolyčių) ir 
rengiame spaudai kelias katali
kiškas evangelizacines knygeles.

Pastoviai dalyvaudami Mišiose 
giedame Kauno Šv. Antano parapi
joje ir Pažaislio vienuolyne. Ku
riame savo misijinės veiklos raš
tinę.

Džiaugiamės, kad mūsų misiją 
laimina, mus stiprina ir kartais 
mūsų renginiuose dalyvauja Jo 
Ekselencija vysk. Sigitas Tam- 
kevičius.

Pjūtis didelė, o darbininkų ma
ža. Prašome ir Jūsų melsti pjūties 
Šeimininką, kad siųstų darbinin
kų į Savo pjūtį Lietuvoje.

Su meile ir padėka,
“Gyvųjų akmenų” vardu 

Rūta Salaševičienė
Nuoširdi padėka visiems au

kojusiems: organizacijoms ir 
pavieniams asmenims. Aukų 
gauta ne tik iš Toronto, bet ke
letas atsiliepė ir iš toliau, kaip 
Britų Kolumbija, stambesnę 
auką atsiuntė vienas pensinin
kas kunigas, gyvenąs Kalgario 
mieste. Čikagoje aukas rinko 
Raminta Marchertienė ir at
siuntė per $1000 JAV. Ačiū Die
vui autobusiukas jau yra. Jie 
dar norėtų įsigyti audio siste
mą įrašų perrašymui ir video 
sistemą juostų demonstravi
mui. Visa tai kainuotų apie 
$3000 JAV. Tikimės, kad Die
vas padės įsigyti ir juos, nes 
visa tai bus vartojama Jo Ka
ralystės plėtimui Lietuvoje.

Nuoširdus ačiū visiems!
Vincas Kolyčius

Išganymas ateina per kančią, at
rodančią beprasmiškai. Ir Jobas at
rado Viešpatį savo kančioje.

(Karol Wojtyla)
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Nuotaikos Lietuvoje pavasarėjant
Reportažas specialiai “Tėviškės žiburiams"

RAŠO IŠKILMIŲ DALYVĖ

Vasario šešioliktosios sukaktis Vilniuje
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Istorinės šventės proga sei
mas patvirtino ir prezidento 
vėliavos projektą, sukurtą is
toriko E. Rimšos, dailininko 
A. Každailio. Ateityje virš pre
zidentūros, kai šeimininkas 
bus namuose, plazdės purpu
rinės spalvos audeklas su vy
čiu, kurį palaikys grifas - jė
gos, budrumo - vienaragis - 
išminties, tolerancijos ženk
las.

Vasario 16-osios išvakarėse 
labai gražioje, tik sibirietiš- 
kai šaltoje Rašytojų sąjungos 
salėje įteikti “Į laisvę” fondo, 
mininčio 30-metį, apdovanoji
mai už romanus rezistencine 
tema; romanų atsiųsta beveik 
tiek kiek fondui metų - 31. Ver
tintojų nutarimu po 1000 dole
rių paskirta J. Mikelinskui 
(Vilnius) už romaną “Nors ne
švietė laimėjimo viltis”, B. Pe- 
čiokaitei-Adomėnienei (Kau
nas) - už “Penktas: nežudyk”, 
ir du paskatinamieji apdova
nojimai po 500 dolerių, kur
iuos gavo M. Raižytė-Rutkaus- 
kienė už “Žolė visados kelyje” 
ir K. Krikelytė už “Dienos, va
landos, minutės”.

Ano meto nuotaiką atsklei
dė paskaitytos romanų ištrau
kos, “Sadaujos” ansamblio dai
nos (“Mes netikėjom niekados, 
kad mus išveš iš Lietuvos”), 
V. Kubiliaus mintys apie lite
ratūrą, meną (visuomenė savo 
istoriją iki galo suvokia tik 
po to, kai ji pereina per meną), 
jo įspūdžiai po pažinties su A. 
Miškinio, kun. J. Zdebskio by
lomis; jose agentų pranešimai, 
pasirašyti slapyvardžiais. Apie 
poetą - kur ėjo, ką darė, matė, 
sakė, kalbėjo - pranešinėjo 20, 
o kunigą sekė net 81!

Vis labiau tolstančią praei
tį minėjo ir apdovanotieji. 
Kiek nesąmonių apie mišką 
prikurta - ten išėję žydšau
džiai, kolaborantai. Apie tai 
kalbėjo J. Mikelinskas. Neapė
jo jis ir sunkaus, didelio klau
simo: kieno pusėje tuomet sto
vėjo Amerika? Atvažiavę iš
vežti į kiemą sukdavo su stu- 
debekeriais; apavas, drabu
žiai, konservai - iš Amerikos. 
O Roosvelt’as Truman’as - 
marksistuojantys liberalai, 
kieno pusėje? Tereikėjo jiem 
pasakyti “liaukitės”, “užteks”, 
bet to vieno žodžio nebuvo. 
Netekome ketvirčio tautos. 
Kaip tai suprasti sveiku protu?

Visų žuvusių vardu dėkojo 
kita apdovanotoji - B. Pečio- 
kaitė-Adomėnienė. “Jie gyve
no mano sąmonėje, jie buvo 
gyvi. Štai ir viskas”.

Tą pačią dieną buvo įteikti 
diplomai 1992 m. valstybinių 
premijų laureatams. Įteikti 
kitoje įspūdingoje salėje - bu
vusios rotušės, taip tinkančio
je tradiciškai kutūriniams ren

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, ■ 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

giniams. Juk daugiau nei prieš 
pusantro šimto metų joje yra 
dainavusi įžymioji Kristina 
Frank-Gerhardi, Beethoveno 
bičiulė, senuko Haidno numy
lėtinė, garsiojo mediko, uni
versiteto profesoriaus žmo
na. O vasario 15-ąją čia daina
vo J. Basanavičiaus premijos 
laureatė Veronika Povilionie
nė, skambino pianinu jauniau
sias laureatas Petras Geniušas.

Be jų, ministeris pirminin
kas B. Lubys diplomus ir me
dalius įteikė dailininkui V. 
Antanavičiui, poetui K. Bra- 
dūnui, dailėtyrininkui V. Drė
mai (namuose), filosofui A. 
Šliogeriui.

Dėkodamas už premiją, kaip 
visų pasitraukusių darbo ver
tinimą, poetas K. Bradūnas 
prisiminė studijų laiką uni
versitete, dabartinį gyveni
mą, pamąstė: jei kas būtų pa
sakęs, kad po kelių metų šitaip 
stovėsiu rotušės salėje, būsiu 
apdovanojamas, niekuomet 
nebūčiau patikėjęs, būčiau 
pasakęs — sapnas...

Baltutėlį, saulėtą Vasario 
16-osios rytą Rašuose, prie 
Basanavičiaus kapo, pagerb
damas patriarchą, A. Brazaus
kas pasakė: “Šią šventos pa
garbos, gilaus susimąstymo 
valandėlę lenkiamės atmini
mui ir kitų 19-os signatarų, 
kurie prieš 75-erius metus pa
sirašė Nepriklausomybės ak
tą”. Čia, prie signataro kapo, 
prie vainikų, tą spindintį rytą 
padavė ranką laimėjusiam 
rinkimus prezidentui V. 
Landsbergis. O kaip šoko įam
žinti fotografai istorinės, 
retos akimirkos! Gaila, liudi
ninkų tebuvo būrelis...

Vėliau seimo rūmuose A. 
Brazauskas iškilmingai įteikė 
didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino III laipsnio or
dinus poetams - Justinui Mar
cinkevičiui, Bernardui Braz
džioniui, kunigui Ričardui 
Mikutavičiui, dailininkui Vy- 
tautui-Kazimierui Jonynui ir 
vienam tiksliųjų mokslų atsto
vui -Jonui Kubiliui. Savo kal
boje grįžtelėjęs į praeitį 
(milžinai griūva, nykštukai 
keliasi), J. Kubilius padėko
jo už malonų brangų apdova
nojimą, kurį įvertino kaip vi
so universiteto, jo žmonių dar
bo pripažinimą. Pabaigoje 
šmaikščiai, su sąmojum pa
svarstė ir seimo opozicijos 
laikyseną, primenančią dai
nelės eilutę: “Ką Jonas beda
rytų, o Jonienė atbulai...”

Vidudienį katedroje buvo 
atlikta kantata “Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva”, sukurta 
išeivijos kompozitoriaus A. 
Stankevičiaus, parašyta taip 
pat išeivijos poeto H. Nagio; 
atliko kamerinis choras “Vil
nius”. O po kantatos - Mišios, 

kurias atnašavo arkivyskupas 
A. J. Bačkis. Jis pasakė ir pa
mokslą. Jame klausė: “Kaip 
mes privalome laisvėje gyven
ti? Mums reikia atsakyti į tą 
labai svarbų klausimą. Tik 
teisingumas ir meilė padės 
atsakyti”. Pripažino, kad kol 
kas tik svajojame apie tokią 
visuomenę, kurioje vyrautų 
“pagarba kiekvienam žmogui - 
Dievo kūriniui”. Toji pati min
tis glūdėjo ir apaštalo Pau
liaus laiško kolosiečiams ei
lutėje “apsivilkite gerumu”.

Vakare operos ir baleto teat
re įvyko didysis renginys, iš
kilmingas minėjimas. Jame 
dalyvavo Algirdas Brazaus
kas, seimo nariai, užsienio 
diplomatinių misijų atstovai, 
svečiai iš užsienio.

Pagrindinį, įdomų praneši
mą “Valstybės reikšmė tau
tos istorijai” padarė istorikas 
Alfonsas Eidintas. Sustodamas 
prie XIX š. beveik visai vals
tietiškos tautos, pabrėžė jos 
atsparos šaltinius - senosios 
valstybės didumą, didingumą, 
toleranciją kitataučiams bei 
kitakalbiams piliečiams. Nu
švietė be galo sunkią 1918 m. 
valstybinio tapsmo istoriją, 
parodančią didžiųjų valsty
bių visišką nesiskaitymą su 
lietuvių tautos apsisprendimu. 
Nušvietė taip pat nepriklau
somybės netekimą, po to 10- 
metį ėjusią kovą prieš okupa
ciją, Katalikų Bažnyčios vaid
menį. Labai aktualiai nuskam
bėjo Tumo-Vaižganto mintis 
apie lietuvius: pataikūnai, 
parsidavėliai, skundikai, niek
šai ir latrai tie lietuviai, bet - 
mano broliai! Baigė praneši
mą vilties žodžiais: “Gyvuos 
tad tauta, triskart istorijoje 
sukūrusi ir atkūrusi savo vals
tybę”. Po pranešimo skambėjo 
didingasis A. Brucknerio “Te 
Deum”, kurį, diriguojamą J. 
Domarko, atliko valstybinis 
Kauno choras, solistai.

Vasario 25-ąją pirmą kartą 
mūsų valstybės istorijoje pre
zidento inauguracija vyko Vil
niuje. Apeigų kūrėjai susiejo 
ją su senaisiais, didžiaisiais 
Lietuvos istorijos objektais. 
Ji prasidėjo Gedimino kalne. 
Paskui jos keliai vedė per ar
kikatedrą, Šv. Kazimiero kop
lyčią, požemius, iki seimo rū-- 
mų. Čia skambėjo priesaikos 
žodžiai. Algirdas Brazauskas 
prisiekė būti “ištikimas Lie
tuvos respublikai ir konstitu
cijai, gerbti ir vykdyti įstaty
mus, saugoti Lietuvos žemių 
vientisumą, sąžiningai eiti 
savo pareigas ir būti visiems 
lygiai teisingas, visomis, iš
galėmis stiprinti Lietuvos ne
priklausomybę (...)”.

Sukūrėme valstybingumo 
instituciją, kurios trūko. Ta
me kelyje užsienio akyse iš
laikėme paskutinį egzaminą. 
Išlaikėme demokratiškai, mū
sų pasididžiavimui nerytietiš- 
kai - kaip Kaukaze - ir ne va
karietiškai - kaip Jugoslavijo
je. Dabar naujai institucijai, 
visai valstybei beliktų linkė
ti ilgaamžiškumo, nesutapa
tinti jos su vieno ar kito žmo
gaus (nors labai mylimo) am
žiumi, jo gyvenimo trukme, 
mariu jo kūnu. Vakaruose, 
Amerikoje, į kurią taip lygiuo- 
jamės, taip integruojamės, 
kandidatai į prezidentus kapo- 
jasi, net žiežirbos tyška, bet 
po rinkimų špagos ilsis makš
tyse. Imamasi darbo, nes nuo 
jo priklauso gerovė. Visų...

ANTANINA GARMUTĖ

Sugriuvo ledo tiltai, bet šir
dyje šalta. Atrodo, ir saulė 
šviečia antra, tamsiąja savo 
puse. Susipynė praeitis. Vil
tis. Nerimas. Baudžiauninko 
smegenys laukia malonių iš 
Rytų. (Taip įprasta, nes 50 me
tų mus mokė, jog saulė iš ten). 
O per Lietuvą teka infliacijos 
upė, grasindama savo potvy
niais nušluoti visa, kas gyva. 
Maistas pabrango šimtus kar
tų, vaistai — tūkstančius.

Kaip jaučiasi aktyvūs pra
eities mylėtojai?

— Brangsta? Nu, ir kas? — 
trauko pečiais kaimynystėje 
gyvenanti 22 metų, dviejų vai
kų mama Eglė, beje, “versli
ninko” žmona. — Tegu brangs
ta! Nebaisu. Džiaugiuosi, kad 
valdžioje Brazauskas ir LDDP.

Nesistebiu. Kaipgi kitaip: 
kiekvienas varpas savo varpi
nėje skambina. Kiekvienas 
medis savo giriai ošia. Soli
dus, buvusio stambaus kolūkio 
pirmininkas, o dabar pensi
ninkas Bronius R. ramiai dės
to:

— Laimėjom užtikrintai. Lie
tuvos žmonės ne kvaili — žino, 
ką daro ir ką renka. Net krikš
čionis Petkus pripažįsta: ge
rai, kad viskas vienos partijos 
rankose. Ir seimas, ir prezi
dentas. Neišmanėliai nekenks. 
Ir nesutrukdys.

— Gelbėti kolūkius?
— Ne, — daryti tvarką žemės 

ūkyje. Kodėl viską leido iš
grobstyti? Ir taip dar nebu
vo, kad Lietuvoj rugiai lik
tų nepasėti.

— Kas dėl to kaltas?
— Sąjūdis! Sužlugdė Lietu

vą. Ir koks įžūlumas: mus visą 
laiką pravardžiavo: komunis
tai, komunistai... O mes jau 
seniai ne jie. Laikas viską pa
miršt. Visiems susiimt už ran
kų — ir į ateitį! Kartu.

— Bet vadinamąjį socializ
mą statėme ne kartu. Vieni 
buvo prievarta grūdami į už
kaltus vagonus, o kiti į juos 
entuziastingai grūdo ... Gal 
prieš tai reikėtų išsiaiškinti 
genocido vykdytojų darbelius, 
o paskiau susiimt rankomis?

— Nieko panašaus! — sako 
buvęs kolūkio pirmininkas. — 
Reikia imti teigiamą pavyzdį 
iš protingų žmonių. Kiek aš 
žinau buvusių tremtinių, ku
rie už LDDP ir už Brazaus
ką balsavo! Nesiknaisiodami. 
Taip ir reikia.

♦ ♦ ♦
Demokratijos paradoksų 

brūzgynuose pasiklydo ne tik 
lietuviai, išvarginti okupa
cijų. Savo laiku ir be jokio 
išorės poveikio vokiečių tau
ta išsirinko į valdžią nacius. 
Hitlerinės propagandos šefas 
Gebelsas, prieš 65 metus ga
vęs mandatą į Reichstagą, ci
niškai rašė: “Jei demokratija 
tokia kvaila, kad mums... 
suteikia visas galimybes, jos 
reikalas”. Jie ėjo tiesiai švie
siai. Nesidangstė butaforija 
ir nelindo į ėriukų kailius. 
Persikūnijimas, metamorfozės 
ir transformacijos — komunis
tų ginklai.

Kalbamės su fiziku Stasiu 
Sajausku, buvusiu tremtiniu.

— Kaip gražiai, — sako jis, — 
mus stengiamasi orientuoti į 
Rytus. Ekonomiškai, energe- 
tiškai, net moraliniu aspek

VELYKOS (1992)-kiaušinių ridinėjimo varžybos Rumšiškėse Nuotr. V. Kapočiaus

tu. Terminalo statyba nefor
suojama, žlugdoma, — kad lik
tų vėzdas. (Nafta — Rytų ran
kose). Kai kurie Aukščiausio
sios tarybos veikėjukai daug 
pakenkė ne tik savo išsišoki
mais. Prisiminkime — dar 
anksčiau — kaip buvo stabdo
ma Kruonio HAE statyba; iš 8 
turbinų pastatytos tik dvi. Ar 
tai nebuvo užprogramuota, nu
matyta iš anksto? Energetiš- 
kai pririšti Lietuvą prie Ru
sijos. Žaliųjų rankomis.

— Žaliųjų judėjimas, pripa
žinkime, pažadino Lietuvą.

— Bet priespaudos metais 
Lietuva niekada ir nemiego
jo. Mums keltis nereikėjo. 
Budėjome. Žalieji konstata
vo ekologijos būklę, veikė 
tam tikruose rėmuose, bet 
nesidomėjo priemonėmis.

— Taip. Tai tiesa. Aš 30 me
tų dirbau su kenksmingomis 
cheminės pramonės atlieko
mis. Nepastebėjau, kad ko
kie judėjimai ar visuomeni
nės organizacijos būtų krei
pę į tai dėmesį.

— Tai jau profesionalumo 
klausimas. Valdė (ir valdo!) 
komunistai. O jie partiniais 
bilietais apsirūpino ne tam, 
kad patys dirbtų, o kad iš
naudotų kitų darbą ir šauktų 
apie savo kompetenciją. Žino
ma, tai buvo ir “duonos kor
telė” tinginiams, privilegijos, 
lengvatos nomenklatūrai bei 
išdavikams ir t.t. Grįžkim 
prie energetikos. Pusė Ma
žeikių naftos gamyklos išnuo
mota Rusijai. Suteikiant tei
ses į gamyklos valdymą! Lei
džiant kontroliuoti techno
loginį procesą. Tai vergiška 
sutartis. Ji tarnauja Rusijai.

— Naudojant ekonomikos 
kortą, gamybiniai santykiai 
tampa nevaldomi. O nuo nesi
baigiančios infliacijos ken
čia niekuo dėti žmonės. Kaip 
šitaip gali būti?

— Asmeninės tragedijos ir 
net valstybės kracho galimy
bė jų negąsdina. Rinkimai Lie
tuvoje — eksperimentas įvy
kiams Rusijoje. Generalinė 
repeticija. Modelis — kaip nu
versti Jelciną. Sąsajos ir ana
logijos aiškios.

— Seimas saugo Lietuvos ne
priklausomybę. Prezidentas 
prisiekė.

— Labai gerai. Bet kryptis 
aiški. Kairėjame. Mūsų seimas 
— skydas valdančios partijos 
nutarimams užtvirtinti. O mo
ralinėj plotmėj — imkime ap
dovanojimus. Arba personali
nių pensijų skyrimus. Akivaiz
džiai stengiamasi visuomenę 
užliūliuoti: visi vienodai so
dinami ant tos pačios laktos. 
Greta patrioto — stribas, gre
ta kunigo ar rezistento — KGB 
agentas. Tikslingas sugretini
mas! Žmonės pratinami ištrin
ti ribą tarp patrioto ir išda
viko, tarp nusikaltėlio ir au
kos. Jeigu taip yra šiandien, 
vadinasi, rytoj galima neda
ryti skirtumo tarp tėvynės ir 
netėvynės. Grandininė reakci
ja — į “bendrą šeimą ...”

— Man vis dėlto nesupran
tamas kai kurių politinių ka
linių ir tremtinių persiorien
tavimas. Ar tai atminties sto
ka, ar praeities neįvertinimas?

— Nei viena, nei kita. Būki
me realistai: sistema palietė 
ir juos. Kiek buvo užverbuotų 
kalinių ir tremtinių? Jie nie
kur nedingo, yra tarp mūsų. Jų
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Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų ANICETAS SIMUTIS ir 
misijos štabas sveikina Norvegijos ambasadorių, atvykusį į Lietuvos ne
priklausomybės iškilmes Jungtinėse Tautose

TELEFAKSU IŠ VILNIAUS

Savaitė Lietuvoje
Lietuva (kartu su Estija ir 

Slovėnija) priimta pilnateise 
Europos tarybos nare ETS par
lamentinės asamblėjos posė
dyje.

Nato generalinis sekretorius 
Briuselyje priėmė krašto ap
saugos ministerį A. Butkevi
čių, kalbėta apie Rusijos ka
riuomenės išvedimą iš Lietu
vos bei padėtį Rusijoje. Štut
garte ministeris susitiko su 
JAV karinių pajėgų Europoje 
vadovybe. Rusijos gynybos mi
nisteris P. Gračiovas pranešė, 
kad pristabdomas rusų kariuo
menės išvedimas iš Baltijos 
valstybių. Tai sukėlė ne tik 
šių kraštų atstovų protestą, 
bet ir daugelio pasaulio vals
tybių nerimą. Iš NATO būsti
nės grįžęs A. Butkevičius sakė, 
kad jo manymu, Rusija vis dėl
to išves savo dalinius iš Lietu
vos iki rugpjūčio 31 d. Kol kas 
tūkstančius hektarų teritori
jos vien miestuose palieka 
rusų kariuomenė. Kauno, Pa
nevėžio ir kt. miestų savival
dybės svarstė, kaip tuos plo
tus ir pastatus racionaliai pa
naudoti. Šiuo metu Lietuvoje 
dar yra likę apie 12,000 Rusi
jos kariškių.

Davė priesaiką 6-toji vyriau
sybė ir jos vadovas Adolfas 
Šleževičius. Seimas pritarė 
naujosios vyriausybės progra
mos projektui, tikėdamasis, 
kad programa bus toliau tobu
linama darbo eigoje.

Nepaprastuoju ir įgaliotuo
ju ambasadorium Rusijoje 
paskirtas Romualdas Kozy- 
rovičius, o atstovu Latvijoje su 
tokiais pat įgaliojimais - Al
girdas Zvirėnas. Socialdemok
ratas Justas V. Paleckis pre
zidento dekretu paskirtas jo 
patarėju užsienio reikalams.

Vyriausybė paskyrė iš biud
žeto lėšas - 5 mlrd. tl. - pavasa
rio žemės ūkio darbų kredita
vimui. Dar numatoma — mlrd. 
tl. dizeliniam kurui pirkti iš 
Pasaulio banko paskolos ener
getikai.

užverbavimas buvo labiausiai 
pageidautinas KGB. Ir pats 
efektyviausias. Naudingiau
sias. Toks žmogus — kaip pelė 
dideliuose spąstuose — tary
tum laisvas, o iš tikrųjų nebe
turi kur dėtis ir išreiškia ne 
savo valią ...

Kauno medicinos akademi
jos senatas suteikė garbės dak
taro vardą Rusijos biofizikui, 
disidentui, kovotojui už žmo
gaus teises, Rusijos AT žmo
gaus teisių komiteto pirminin
kui Sergejui Kovaliovui. Už 
paramą “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos” leidė
jams jis buvo nuteistas kalė
ti; aktyviai rėmė Lietuvą jai 
tragiškomis dienomis. Jis ap
dovanotas ir Sausio 13-sios 
medaliu.

Sąjūdis suorganizavo eiseną 
Rusijos demokratijai remti. 
Keli tūkstančiai žmonių iš ka
tedros aikštės Vilniuje nuėjo 
prie Rusijos ambasados ir ten 
įteikė kreipimąsi, smerkiantį 
konservatyviųjų Rusijos jėgų 
savivalę.

Įkurta Lietuvos pramoninin
kų konfederacija, vienijanti 
šakines organizacijas ir terito
rines organizacijas su 456 įmo
nėmis. Suvažiavime praneši
mą padarė konfederacijos 
prezidentas A. Matulevičius. 
Pagrindinis pramonininkų 
tikslas - įveikti dabartinę eko
nomikos krizę. Suvažiavime 
kalbėjo prezidentas A. Bra
zauskas.

Premjeras A. Šleževičius, ly
dimas kelių m,inisterių ir sei
mo narių, lankėsi Klaipėdoje, 
susitiko su savivaldybės, žve
jybos laivyno, pramonės įmo
nių vadovais, apskrido pajūrį 
nuo Klaipėdos iki Būtingės ir 
apžiūrėjo naftos terminalui 
siūlomas vietas.

Svarstyta, kaip Lietuvoje ku
riama sveikatos apsaugos ir 
socialinės draudos nacionali
nė politika, remiantis Pasau
linės sveikatos organizacijos, 
Ekonominės Europos bend
ruomenės bei Kanados spe
cialistų rekomendacijomis.

Vilniaus pedagoginio uni
versiteto rektorium išrinktas 
lituanistas prof. Antanas Pa
kerys.

Vilniuje atidarytas nauja
sis orauostis. Atidarymo dieną 
iš Frankfurto prie Maino at
skrido pirmas lėktuvas A-300; 
jis skraidys 4 kartus per savai
tę į Vilnių ir atgal.

Iš bet kurio Lietuvos miesto 
ir miestelio jau galima tiesio
giai susisiekti telefonu su viso
mis pasaulio šalimis.

Kinijos laivas atvežė huma
nitarinę paramą - 2680 tūkst. 
tonų ryžių. Tai trečdalis Lietu
voje per metus sunaudojamų 
ryžių.

“Vilniaus grąžtų” produkci
ja įvertinta Tarptautinio vers
lo skatinimo organizacijos Eu
ropos aukso žvaigžde. Anks
čiau tokį apdovanojimą yra 
pelniusi Vilniaus kuro apara
tūros ir Panevėžio “Lino” pro
dukcija.

Lietuvoje maisto produktų, 
kitų prekių kainos ir paslau
gų tarifai kyla vos ne kasdien. 
Kai kurios prekės per kovo 
mėnesį pabrango beveik du
kart. Konkurencijos taryba 
teigia, kad kartais kainos pa
keliamos nepagrįstai dėl ga
mintojų monopolinės padė
ties.

Kovo 29 laikrodis pavarytas 
1 vai. į priekį - dabar Lietuvos 
vasaros laikas lenkia Grinvičo 
trimis valandomis. Anksčiau 
švinta, vėliau temsta, bet orai 
dar vėsūs, kaip ankstyvą pava
sarį. Prasidėjo laukų arimas. 
Virš Neries jau skraido kirai.

________________G.L.
Paremkite “Tėviškės žibu

rius” auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu pa
likimu. Iš anksto dėkingi -

“TŽ” leidėjai
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® LAISVOJE TEVfflEJE
LIETUVOS ČIGONAI

Nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje yra pora tūkstančių 
čigonų. Daugiausia jų užregist
ruota Vilniuje — apie 200. Prie
kulės apylinkės Naujininkų 
valdose yra įsikūrusios dvi 
taborais vadinamos klajojan
čių čigonų grupės. Ten Stepo 
Visockio iniciatyva organizuo
jama Lietuvos čigonų bendrija.

VOKIEČIŲ PAGALBA PAŠTUI
Vokietijos paštininkai padeda 

Lietuvos paštui paruošti lietu
višką programą. Aptarti bendra
darbiavimo reikalų kovo 18 d. 
Bonnoj lankėsi valstybės įmo
nės “Lietuvos paštas” darbuo
tojų delegacija. Keturias die
nas trukusioje viešnagėje buvo 
susipažinta su specialiosios 
bei techninės pagalbos būdais. 
Lietuvos ir Vokietijos pašto 
administracijų bendradarbiavi
mą reikės įteisinti sutartimi. 
1992 m. pavasarį Vokietijos paš
tininkų dėka Lietuvos pašto 
siuntos be formalios sutarties 
užsienin buvo pradėtos siųsti 
ne tik per Maskvą, bet ir per 
Frankfurtą prie Maino. Nuo to 
laiko per šį Vokietijos miestą 
į Lietuvą ir iš jos oro paštu 
keliauja didelė siuntų dalis. 
Pašto konteineriai, o dabar ir 
vienas pašto vagonas kas savai
tę jūrų kelto laivu iš Klaipėdos 
atplukdomi į Vokietijos Mukra
no uostą. Vokiečiai norėtų Lie
tuvoje atidaryti mokymo centrą, 
kuriame paštininkai susipažin
tų su tarptautinių atsiskaity
mų organizavimo klausimais.

ANT APGRIAUTO TILTO
Lietuvą nusiaubęs uraganas 

nusinešė pusę jūros tilto Palan
goje. Liko tik 120 metrų. Stin
tų nerštui prasidėjus, jų nepa
kanka žiemas ant Palangos tilto 
praleidusiems veteranams žve
jams ir savo teises ginančiai 
naujajai kartai. Šią žiemą ant 
sutrumpėjusio tilto vyrauja stip
riųjų ir apsukriųjų teisė. Stin
tos, sulaukusios palankaus vė
jo, žiemos naktimis neršti plau
kia į Nemuną. Prie išlikusių til
to atramų pritvirtinti metaliniai 
meškerykočiai su ant jų paka
bintais tinklais. Žvejams ne
lengva gauti 120 talonų kainuo
jantį leidimą vienai parai. Ta
da reikia susiraąti vietą ant til
to ir ją išsaugoti iki nakties, 
bet stintos Nemunan plaukia ne 
kas naktį. Kitą naktį tą vietą 
ant tilto tenka užleisti ištver
mingesniam varžovui. Nuo šalto 
vėjo daug kas ginasi skaidriąja. 
Silpnesnieji skaidriosios mėgė
jai įkrenta jūron. Šią žiemą jau 
du tokius žvejus iš jūros teko 
ištraukti jų pačių tinklais. Žve
jai ne visada įstengia parduoti 
stintų laimikį. Palangos preky
bininkai stintomis neprekiauja. 
Jas pardavinėti galima tik tur
guje. Už kapą stintų ten gauna
ma pora šimtų talonų, o leidi
mas jas gaudyti kainuoja 120 ta
lonų parai.

VARIO KARŠTLIGĖS AUKOS
Ainis Gurevičius “Lietuvos 

ryto” skaitytojus kovo 17 d. laido
je supažindina su vario vagis iš
tikusia skaudžia tragedija Plun
gės rajono Šateikių kaime. Pri
vačioje dabar nedirbančioje 
blokelių gamybos įmonėje de
vyni vietiniai vaikinai su rusų 
armijos kariu S. Cirkovu nuėmi- 

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS
Naujas adresas:

STELCO TOWER Telefonas
1200-100 King Street West (416) 522-1381
Hamilton, Ontario L8P 1A2 FAX (416) 522-0855

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Pristato jūsų artimiesiems maisto produktų siuntas, sudarytas Lietu
voje. Gavus jūsų čekį, produktai bus pristatyti nuo 5 iki 14 dienų.

SIUNTINYS nr. 2
Miltai ........................................ 10 kg Pupelių kava ...........................  500 gr
Cukrus ..................................... 10 kg Arbata .....................................  200 gr
Kumpis rūkytas ......................... 3 kg Šokoladas...............................  500 gr
Dešra rūkyta ............................... 3 kg Majonezas ..............................  400 gr
Sviestas ...................................... 1 kg Šprotai ..................................... 5dėž.
Sūris olandiškas ........................ 1 kg Aliejus saulėgrąžų ........................ 21
Manų kruopos............................ 2 kg Kiaušiniai ...............................  20 vnt.
Lazdyno riešutai ........................  1 kg
Apelsinai....................................  2 kg Kaina........................................$90.00

SIUNTINYS nr. 3
Miltai ................................... 10 kg Dešra ..................................... 2 kg
Cukrus ................................ 10 kg Razinos ................................ 2 kg
Ryžiai.................................. 10 kg Džiovintos slyvos .................. 1 kg
Makaronai............................... 5 kg Mielės ................................ 100gr
Kruopos ................................. 3 kg Alyva saulėgrąžų .....................21
Manai.....................  2 kg Kiaušiniai .........................  10 vnt.
Sūris lietuviškas......................2 kg Kaina.................................. $80.00

Pagal galimybes bus parinktos kuo geresnės kokybės prekės. Kainos gali 
keistis dėl Lietuvos rinkos kainų. ŽIŪRĖTI PAGRINDINĮ SKELBIMĄ 4 psl.

nėjo varines gilzes nuo karo lai
vų pabūklams skirtų sviedinių. 
Jas jiems, matyt, pardavė iš ten 
išsikrausiančio rusų dalinio ka
riškiai. A. Gurevičius pasako
ja: “Manoma, kad vaikinai, ardy
dami sviedinius, naudojo suviri
nimo aparatą. Nors, žinoma, pa
rakas galėjo užsidegti ir nuo 
cigaretės. Šiaip ar taip, įvyko 
sprogimas. Krisdamos perdengi
mo plokštės iškart užmušė dvi
dešimtmetį R. Vaičį. V. Anta- 
nenka (gimęs 1975 m.) mirė ligo
ninėje. Kitų aštuonių vaikinų 
būklė labai sunki, policijai me
dikai neleidžia su jais kalbė
tis. Sprogimo pasekmės baisios. 
Bet galėjo būti dar baisesnės. 
Apgriuvusiame pastate policija 
rado 67 dėžes, kiekvienoje po 
18 nesprogusių laivo pabūklų 
sviedinių! Rasta 320 tuščių gil
zių, bet iš jų išimtos kovinės 
sviedinių galvutės, kurios bu
vo nuneštos į nuošalesnę pasta
to vietą irgi nesprogusios. Spro
go tik iš gilzių išpiltas parakas. 
Pasak Plungės policininkų, jei 
būtų driokstelėjęs visas ten bu
vęs arsenalas, iš Šateikių kai
mo nieko nebūtų likę”.

ŠVENTOVĖ VARĖNOJE
Varėnoje jau statoma Šv. My

kolo arkangelo šventovė, kurios 
projekto autoriai yra architek
tai B. Bakaitis ir G. Baravykas, 
dirbantys “Lietprojekto" insti
tute. Kertinį akmenį ir būsimos 
šventovės pamatus 1991 m. rug
sėjo 29 d. pašventino vysk. J. 
Matulaitis. Statybos reikalais 
rūpinasi parapijos klebonas 
kun. Pranas Civilis. Stačiakam
pė 18 x 35 m dydžio šventovė bus 
su vienu altoriumi, turės 170 
sėdimų vietų, rūsyje įrengtą 
šarvojimo koplyčią. Šienos bus 
murinės, tinkuotos, stogas — 
medinės konstrukcijos, dengtas 
cinkuota skarda. Šventorių ap
juos 1,5 m aukščio tvora, o virš 
pagrindinių vartų iškils 35 m 
aukščio baltas varpinės bokš
tas. Varėnoje gyvenanti Gra
žina Jaronienė “TŽ” redakcijai 
atsiųstame laiške rašo: “Šiuo 
metu varėniškių didžiausia už
duotis — atstatyti Didžiųjų pa
saulio karų (I-jo ir II-jo) sunai
kintą Šv. Mykolo arkangelo šven
tovę, kuri tiesiogiai susijusi su 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio biografija. Jis' gimė švento
vės vargonininko šeimoje, Varė
nos šventovėje ir pakrikštytas. 
1995 m. Lietuva ir pasaulis švęs 
120-tąsias M. K. Čiurlionio gi-

> mimo metines. Šventovė jau ky
la. Prieš pusantrų metų buvo pa
šventintas jos kertinis akmuo su 
pamatais, o šiandien jos išorė 
jau įgauna projekte numatytą 
vaizdą. Ar pavyks prakalbinti 
varpus, švenčiant M. K. Čiur
lionio jubiliejų, priklausys 
nuo Lietuvos ekonomijos. Kur 
galime, kreipiamės į tautos ge
nijaus M. K. Čiurlionio gerbė
jus, prašydami prisidėti prie 
šio tikslo įgyvendinimo. Būtu
mėm dėkingi, jei ir Kanados 
čiurlioniečiai sužinotų apie 
šį mūsų kreipimąsi”. Varėnie
čių sumanymas yra sveikinti
nas. Reikėtų iniciatorių pro
jekto aukoms rinkti ir joms nu
siųsti į Lietuvą. Daugiau infor
macijų, atrodo, galėtų suteikti 
laiško autorė Gražina Jaronie
nė, Vytauto 163, Varėna 4640, 
Lietuva. Tel. 54-104. v

Kelių sankryžoje į Seirijus, Merkinę, Leipalingio miestelio centrą ir Vei
siejus - Kapčiamiestį stovinti Išganytojo Motinos Marijos statula - pa
minklas su įrašu: “Šv. Marija, globok mūsų atgimstančią tautą"

Hamilton, Ontario
TRADICINIS ZUIKIŲ BALIUS, 

rengiamas Medžiotojų-žūklauto- 
jų klubo “Giedraitis”, įvyks š.m. 
balandžio 24 d., šeštadienį, Jau
nimo centre, Hamiltone. Meninę 
programos dalį atliks Londono 
choras “Pašvaistė. Choras šiam 
pasirodymui atveš specialiai pa
ruoštą programą. Visi Hamiltono 
lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti ir pasigrožėti “Pašvais
tės” dainomis. Bus įteiktos tau
rės geriausioms šauliams ir žve
jams. Visi pasivaišins karšta žvė
rienos vakariene, laimę išmėgins 
laimės staliukų loterijoje; veiks 
įvairių gėrimų baras, šokiams 
gros Vaclovo Poviliono orkest
ras iš Toronto. Baliaus pradžia 
6 v.v. Įėjimo auka (tik $6) parem- 
sime klubo veiklą. J.P

PAGERBDAMI A.A. JURGĮ PA- 
LILIŪNĄ-PALMER ir reikšdami 
užuojautą jo artimiesiems, Kana
dos lietuvių fondui aukojo: $40 - 
A. Didžbalienė, $25 - St. Dalius, 
Hamiltono lietuvių pensininkų 
klubas; $20 - J. G. Krištolaičiai, 
P. Pranskevičius, $10 - V. Kėži- 
naitis ir J. Kažemėkas.

A.A. STASĖS PYRAGIENĖS vie- 
nerių metų mirties prisiminimui 
Kanados lietuvių fondui aukojo 
$100 - Juozas Pyragius, velionės 
vyras.

V. A. ADOMONIAI papildė savo 
įnašą Kanados lietuvių fonde, pa
aukodami $100. Nuoširdi padėka 
už aukas. KLF

“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ sta
tybai a.a. P. Vaitiekūno atminimui 
aukojo: $30 - L. D. Stukai; $20 - 
M. Raupėnienė ir L. Paškus.

A.a. A. Verbicko atminimui $20 - 
Janina Otto; $10 - D. Švažienė, 
R. Choromanskytė, T. Pietronto- 
nio, L. VI. Kybartai.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
Aušros Vartų parapijos KLK mo
terų draugijos skyrius.

Calgary, Alberta
ČIA TRENIRUOJASI DVI BĖ

GIKĖS iš Lietuvos: Rita Bolavičie- 
nė ir jos treniruotoja Laima Juk
nevičienė. Jos čia atvyko dviem 
mėnesiam, pakviestos John Can
non “Athletic Federation” treni
ruotojo. Jos kasdien treniruo
jasi šiltame pastate Lindsy Park. 
Pirmosios dvi savaitės jom buvo 
nemalionios. Dėl peršalimo ir kli
mato pasikeitimo sirguliavo ir 
negalėjo kasdien treniruotis.

KĘSTUTIS DUBAUSKAS apdo 
vanotas Kanados gen. guberna
toriaus Ramon John Hnatyshyn 
sukaktuviniu 125 m. Kanados me
daliu. Pakeleivis

PARŪPINAME salę Anapilyje. Pa
tarnaujame Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams, pagamindami maistą 
laidotuvėms, sutvarkome gėrimų 
(baro) reikalus, parūpiname vyną 
ir leidimą. Skambinti Danutei, Ber
nardui Mačiams tel. 632-4558.

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius į Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont- 
realį ir iš Montrealio,

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ' i

(Esu "Union Gas" /A) 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
' Hamilton, Ontario L9C 2M3

Nuotr. Gintaro Jaronio

London, Ontario
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

įvyko Šiluvos Marijos šventovėje 
kovo 5-7 d.d. Rekolekcijas prave
dė svečias iš Lietuvos, mons. Ka
zimieras Vasiliauskas, Vilniaus 
arkikatedros klebonas. Šiluvos 
Marijos parapijiečiai jautėsi 
tikrai atnaujinti dvasiškai ir tau
tiškai. Mons. Vasiliausko pamoks
lai buvo įdomūs temomis ir pa
grįsti asmeniškais išgyvenimais 
bei patirtimi, pamokymai - sudo
minantys ir įtikinantys.

Jis mus, išeivius, pagyrė kaip 
“didvyrius, išlaikiusius tautiš
kumą ir parapiją per 50 metų.” 
Skatinantys mons. Vasiliausko 
žodžiai ragino visus likti ištiki
mais meilėje Dievui ir tėvynei.

Rekolekcijos baigtos bendrais 
garbingo svečio išleistuvių pie
tumis po sekmadienio 11 vai. Mi
šių; juos surengė Irena Daniliū- 
nienė su parapijiečių moterų pa
galba. Pasidalinta rekolekcijų 
įspūdžiais, pasveikinti Kazimie
rai - ypatingai mons. K. Vasiliaus
kas ir parapijos klebonas kun. K. 
Kaknevičius. Palinkėta mons. Va
siliauskui laimingos kelionės, 
lankant kitas Kanados lietuviškas 
parapijas ir grįžtant į numylėtą 
Vilniaus katedrą. Gr. P.

Winnipeg, Manitoba
ŠV. KAZIMIERO, mūsų parapi

jos globėjo, minėjimas ir metinis 
parapijos susirinkimas įvyko sek
madienį, kovo 7. Parapijos klebo
nas prel. J. Bertašius pamokslo 
metu iškėlė Šv. Kazimiero nuo
pelnus Lietuvai, ypač vargstan
tiems ir nuskriaustiems. Taipogi 
buvo paskelbtas vysk. P. Baltakio, 
OFM, laiškas, kviečiantis visus 
tikinčiuosius aukoti Lietuvos re
liginei šalpai.

PAGELBĖKIME LIETUVOS ŽEMDIRBIUI
KULTIVATORIUS MT 3 - 05. Labai universalus motoplūgas su 

rankenomis. Daržams apdirbti. Turint 3 hektarus žemės, viską 
žemdirbiui padarys. Galės arti, kultivuoti, akėti, bulves kasti, 
žolę pjauti. Turi priekabą kroviniams vežti........ $590 JAV

TRAKTORIUS MTZ - 40: 4 cylinderių oru vėsinamas, arklio jėgų 
50 (1800 rpm), 6 bėgiai pirmyn, 1 atgal................... $2,400

TRAKTORIUS MTZ-82:4cyl. vandeniu vėsinamas, arklio jėgų 80 
(2200 rpm), 9 bėgiai pirmyn, 2 atgal...,................... $3,950

Turim įvairių dyzelinių traktorių nuo 2 iki 6 cylinderių, įvairių 
padargų žemdirbiui. Visos kainos JAV doleriais. Kainos gali 
keistis pagal Lietuvos rinkos kainas.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
(Žiūrėti pagrindini skelbimą psl. 4)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
A T ET A W lietuvių kredito 

1 JvJLjIv/V kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 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. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3% asmenines paskolas ... 12.50%
santaupas............................ 2.50 nekiln. turto pask. 1 m. . 8.00%
kasd.pal.taupymo s-ta........... 2% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.50%
90 dienų indėlius ..............  5% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term, indėlius .......  5.75% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal. .. 5.25% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ............... 6% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos)...3% dydį iki $2.000 ir
RRSP ir RRIF 1 m.............. 5.75% asmeninių paskolų
RRSP ind. 3 m.......................... 6% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje”

Parapijos komiteto pirm. J. Gra- 
bys po pamaldų, atidarydamas pa
rapijos susirinkimą, padėkojo 
prel. J. Bertašiui už jo nenuils
tamą darbą ir pasišventimą vado
vaujant parapijai. Klebonas apž
velgęs praėjusių metų veiklą ir 
supažindinęs su finansų apyskai
ta, pažymėjo, kad šiemet sueina 
40 metų nuo šventovės statybos 
pradžios. Iš 50-ies asmenų, 1953 m. 
gegužės 24 d. pasirašiusių para
pijos steigimo aktą, vos keli yra 
gyvųjų tarpe. Parapija, nors ir 
su mažėjančiu narių skaičiumi, 
gyvuoja neblogai. Senstant pa
statui. iškyla reikalas skirti di
desnį dėmesį pataisymams bei 
luošųjų įvažos įrengimui. Klebo
nas siūlė, kad ir kukliai, ši 40 me
tų sukaktis turėtų būti šiemet pa
minėta. Po susirinkimo buvo vai
šės ir rodytos skaidrės iš parapi
jos gyvenimo. EKK

Sudbury, Ontario
RELIGINEI LIETUVOS ŠAL

PAI surinkta $452. Stambesnes 
aukas aukojo: $100 — P. M. Vens- 
kai; $50 — K. Ramonas, A. Rukšys.

Sault Ste. Marie, Ont.
A.a. VYTAUTAS KRAMILIUS 

mirė 1993 m. kovo 22 d., sulaukęs 68 
metų amžiaus. Velionis buvo pa
šarvotas O’Sullivan-Donnelly lai
dotuvių namuose. Palaidotas kovo 
24 d. po gedulinių Mišių iš Bles
sed Sacrament šventovės, Holy 
Sepulchre kapinėse. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. J. David. Liū
desyje liko žmona Joan, trys sū
nūs, sesuo Antosė su vyru Albinu 
Vanagu ir jų šeima Sault Ste. Ma
rie, pusbrolis Antanas Kramilius 
su žmona Australijoje ir Lietuvo
je sesuo Birutė su vyru Povilu Ka
tilių ir jų šeima bei kiti giminės.

Atsisveikinti ir palydėti į kapi
nes susirinko daug žmonių, kurie 
po laidotuvių buvo pakviesti už- 
kandžiams. Velionis paskutinius 
šešerius metus iš eilės buvo mūsų 
apylinkės valdybos pirmininku ir 
jo atminimui dauguma aukojo Ka
nados lietuvių fondui. Buvo labai 
paslaugus ir savo darbu daug pri
sidėjo prie lietuviškos veiklos. 
1992 m. Ontario daugiakultūrių 
reikalų ir pilietybės ministerijos 
apdovanotas specialiu žymeniu 
bei garbės pažymėjimu už sava
norišką darbą ir veiklą lietuvių 
bendruomenėje.

Velionis gimė 1924 m. spalio 20 
d. Veršių km., Sintautų valsč. Ša
kių apskr., kur ir užaugo. Mokėsi 
Šakių valstybinėje gimnazijoje. 
Bolševikams vėl sugrįžtant į Lie
tuvą, jis pasitraukė į Vokietiją, 
vėliau persikėlė darbams į Brou- 
sham-Cumbria ir Halifax Angliją, 
kur su angle sukūrė šeimos židinį. 
1952 m. atvyko į Kanadą ir įsikūrė 
Sault Ste. Marie mieste. Dirbo Al
goma plieno įmonėje-plieno val- 
cuotoju ir darbų prižiūrėtoju. Mė
go gamtos sportą. Priklausė “Rod 
& Gun” klubui, kur keletą metų 
dirbo valdyboje, o už taiklų šau
dymą yra laimėjęs įvairių taurių. 
Praeitais metais pavasarį pirmą 
ir paskutinį kartą lankėsi Lietu
voje, pasimatė su mama, kuri tuoj 
po apsilankymo rudenį mirė. Atsi
sveikinant ant jo karsto buvo už
barstyta saujelė tėviškės žemės.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vytai, 
užbaigęs šią žemės kelionę. Tu jau 
išėjai, o mes taip pat netrukus 
ateisime! Vainutis

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Vilkaviškio gimnazija š. m. 
rugsėjo 9-11 d.d. buvusių moks
leivių ir mokytojų suvažiavimu 
iškilmingai paminės deimanti
nę veiklos sukaktį. Oficialiąja 
jos įsteigimo data laikoma 1918 
m. lapkričio 15 d. Mat tada kun. 
Vinco Vaičiulio pastangų dėka 
darbą pradėjo “Žiburio’.’ draugi
jos gimnazija, pirmąją abitu
rientų laidą išleidusi 1924 m. 
Pirmuoju direktoriumi buvo pa
kviestas Stepas Vaitkevičius. 
1929 m. gimnazija buvo suvals
tybinta ir pavadinta Dr. Jono 
Basanavičiaus vardu. Šioje gim
nazijoje mokėsi S. Nėris, A. Vai
čiulaitis, P. Karuža, P. Orintai- 
tė, K. Bradūnas, J. Švabaitė-Gy- 
lienė bei kiti rašytojai ir poe
tai. Po II D. karo Dr. J. Basana
vičiaus gimnazija, netekusi savo 
tautinių ir religinių tradicijų, 
buvo padalinta į dvi vidurines 
mokyklas, veikiančias ir dabar. 
Buvusiuose gimnazijos rūmuose 
įsikūrė centrinė Vilkaviškio 
miesto biblioteką. 1991 m. ge
gužės mėnesį grupė pedagogų 
nutarė atgaivinti klasikinę 
švietimo įstaigą Dr. J. Basa
navičiaus gimnazijos pavyzdžiu. 
Atgaivintoji gimnazija įsikūrė 
savo buvusiose patalpose, kur 
dabar yra centrinė biblioteka. 
Gimnazijoje dirba pedagogai U. 
Žalienė, B. Šeimienė, J. Sinke
vičienė, S. Dambravienė, R. 
Morkūnas.

Deimantinės sukakties minė
jimo organizatoriai nori išleisti 
specialų leidinį apie “Žiburio” 
ir Dr. J. Basanavičiaus gimnazi
ją. Problemą sudaro karo metais 
dingę archyvai. Tad jų paliktą 
spragą planuojama užpildyti 
buvusių mokytojų ir gimnazijos 
auklėtinių atsiminimais. Ypač 
svarbūs vyresnio amžiaus atsto
vų atsiminimai, liečiantys to
limesnę gimnazijos praeitį. At
siminimus ir aukas sukaktuvi
niam leidiniui ar galbūt leidi
nėliui prašoma siųsti Astai Ve- 
lioniškienei, Sodų 1, Vilkaviš
kis 4270. Suvažiavimas įvyks rug
sėjo 9-11 d.d., kai Lietuvoje jau 
bus pasibaigusi popiežiaus Jono 
Pauliaus II viešnagė. Pirmą su
važiavimo dieną bus pamaldos, 
dalyvių registracija, suvažia
vimo atidarymas ir prisiminimų 
vakaras. Antrą dieną bus apsi
lankyta Budavonės miške, kur 
besitraukiantys sovietai 1941 
m. nužudė buvusį gimnazijos ka
pelioną kun. dr. Justiną Dab- 
rilą. Tą dieną taipgi bus aplan
kyta dr. Vinco Kudirkos klėtelė 
ir atstatyta dr. Jono Basanavi
čiaus tėviškė. Tada visi susi
rinks tą vakarą jų laukiančioj 
konferencijoj. Paskutinė tre
čioji suvažiavimo diena bus pa
naudota susitikimams su bičiu
liais mokyklose ir vakaronei su 
koncertine programa.
Australija

Lietuviškųjų savaitgalio mo
kyklų mokytojų konferencija 
1992 m. pabaigoje buvo surengta 
Sidnyje, kai ten vyko XVII Aus
tralijos lietuvių dienos. Kon
ferencijoje dalyvavo mokytojai 
iš Sidnio, Adelaidės, Melburno 
ir Džilongo (Geelong) lietuviš
kųjų mokyklėlių. Konferencijon

■S
N. ir J. VAZNELIŲ

| <Sifts International JTnc
■

2501 W 71sf STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
pirmoji lietuvių agentūra Kanadoje
KAIRYS BALTIC EXPEDITING, INC.

Žemos kainos, garantuotas pristatymas.
$1 .OO kg laivu arba $6.00 už kubinę pėdą. 

$4.00 kg oro linija.
Siuntinių pristatymas laivu ar lėktuvu
į vieną adresą iki 50 kg tik ..................................  $12.00
Pervedanti JAV ir Kanados dolerius ... 4% plius pristatymas 
Siunčiant virš $2,000.00 tik ................. 3% plius pristatymas

* Skambinkite dėl mūsų 
kubinių pėdų dėžių

* 1 kub. pėdos dėžė 50 centų.
2,4 kub. pėdos - $1.00

* Galime siuntinius paimti iš 
jūsų namų

* Pristačius siuntinius į Lie
tuvą, pranešim telefonu

* Iš toliau siųsti per U.P.S. 

Prieš atvažiuojant ar dėl smulkesnių informacijų skambinkite:
Hamiltono rajone Bernardas ar Danutė Mačiai .......... (416) 632-4558
Mississaugos ir Toronto Algis ir Milda Trumpickai ... (416)822-1827 
Delhi, Londono Andrius ir Gertrūda Usvaltai............. (519)773-8007
Fort Erie Danguolė ir Don French................................  (416) 871-1799
Genė ir Vytas Kairiai, 517 Fruitland Road, Stoney Creek, Ont. L8E 5A6 

Tel. (416) 643-3334 FAX (416) 643-8980

įsijungė ir viešnia iš JAV Auš
ra Sakalaitė, vadovaujanti Oma- 
hos lituanistinei mokyklai. Mo
kytojus savo ir ALB švietimo ta
rybos pirm. I. Poželaitės-Davis 
vardu pasveikino Sidnio litua
nistinės savaitgalio mokyklos 
vedėja Jadvyga Masiokienė, 
padariusi pagrindinį praneši
mą “Lietuvių kalbos išeivijoje 
tęstinumo problemos”. Diskusi
jose dalyvavo buvęs Sidnio sa
vaitgalio mokyklos vedėjas B. 
Genys, Sidnio lituanistinių kur
sų vedėja A. Janavičienė, Dži- 
longe lietuvišką savaitgalio 
mokyklą atkūrusi Gražina Pra- 
nauskienė, apie JAV LB lietu
viškąjį švietimą kalbėjusi A. 
Sakalaitė. Originaliausias bu
vo B. Genio skundas, kad lie
tuviškosios savaitgalio mokyk
lėlės yra užmiršusios kadaise 
puoselėtus mokinių vaidinimė
lius. Jie sudomindavo vaikus, 
padėdavo išmokti pamokose ne
girdėtų lietuviškų žodžių. Kon
ferencijos dalyviai taipgi nu
tarė, kad mokyklose reikia ir 
specialių renginių į juos vai
kus atvežantiems tėvams.

Britanija
A.a. Marija Mikionytė-Kairie- 

nė, sulaukusi aštuoniasdešimt 
vienerių metų, mirė 1992 m. rug
sėjo 24 d. Skerneer mieste, Ken
to grafystėje, ir ten buvo palai
dota. Apeigas atliko Londono 
lietuvių Šv. Kazimiero švento
vės klebonas kun. dr. Jonas Sa- 
kevičius, MIC.

Metiniame DBLS ir Lietuvių 
namų akcinės bendrovės narių 
suvažiavime balandžio 24-25 d.d. 
bus sprendžiamas Londone 
esančių Lietuvių namų pilno 
ar dalinio pardavimo klausi
mas. DBLS centrinio skyriaus 
posėdyje kovo 14 d. buvo nutar
ta D. Britanijos lietuvių są
jungą sujungti su Lietuvių na
mų akcine bendrove. Mat DBLS 
dabar turi 51% Lietuvių namų 
akcijų. Tad administracines 
išlaidas sumažintų vienos 
bendros vadovybės sudarymas. 
Abiejų institucijų nariams jų 
suvažiavime siūloma patvirtin
ti vadovybės sujungimą ir turto 
pardavimą. DBLS centro valdy
ba tada turės konkrečiai pasi
sakyti, kokį nekilnojamą turtą 
norima parduoti — Lietuvių na
mus Londone ar Lietuvių sody
bą Headley parke.

Vokietija
Vasario šešioliktosios deiman

tinę sukaktį Miuncheno lietu
viai paminėjo tik vasario 21 d. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
sakė kun. J. Vaišvilas. Oficia
liajai minėjimo daliai vado
vavo VLB Miuncheno apylinkės 
valdybos pirm. inž. R. Šneide
ris. Gausių diskusijų susilau
kė žurnalisto Edvardo Tuske- 
nio paskaita apie skirtingą iš
eivijoje ir tėvynėje gyvenan
čių lietuvių požiūrį į dabar
tinius įvykius Lietuvoje. Me
ninę programą atliko Panevė
žio dramos teatro aktoriai Al
binas ir Elona Keleriai, Laimu
tis Sėdžius ir Artūras Kerbe- 
dis. Minėjimas baigtas vaišė
mis ir dainomis.

Čia gausite lietuviškų-knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

* Telefakso patarnavimas
* Atveždami siuntinius galite 

atnešti išeivijoje spausdintas 
lietuviškas knygas.
Kovo mėn. surinktos knygos 
bus pristatytos į Plungės 
rajoną. Taip pat reikalingos 
ir angliškos vaikiškos knygos, 
vadovėliai, spalvos ir pan.
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AfA 
VYTAUTUI KEKIUI

iškeliavus į amžinybės namus, 
nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesy likusią jo 
brangią žmoną DANUTĘ ir sūnų TOMĄ -

Stasė, Antanas Jankauskai
Danutė, Bernardas Mačiai

Hamilton, Ont. Stasė, Kazys Mileriai

MEDELIS CONSUL TING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. L1G 4N2

Tel. 1-416-434-1847
ALGIS ar STEFA MEDELIAI

• Visos paslaugos atsikviečiant jūsų gimines iš Lietuvos: 
iškvietimai, bilietai, drauda.

Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus.

I. 5

Iki mūsų dienų išliko Čipėnų kaimo mokykla (Vabalninko vlsč.), kurioje 1905 m. Ernestas Galvanauskas ir Povilas 
Žitkevičius paskelbė rusų valdžių nuversta ir įsteigė Čipėnų respubliką Nuotr. H. Paulausko

© SKAITYTOJAI PASISAKO

KELIONĖS
Į LIETUVĄ
Garantuotai geriausios kainos!

ALGIS MEDELIS 
trečiadieniais 11-17 vai. 
kreipkitės asmeniškai

Kennedy Travel Bureau Ltd.
296 Queen Street West 

Toronto, Ontario M5V 2A1 
Tel. (416)593-0600 FAX 593-0604

Supažindiname su nauja MAGIC BOX sąvoka. 
Tai ekonomiškiausias ir veiksmingiausias būdas pristatyti jūsų 

siuntinius į LIETUVĄ.

Mes jums parūpinsime beveik 3 kub pėdų dėžę MAGIC BOX 
į kurią jūs galėsite talpinti kiek norėsite ir jums kainuos

TIK $6 kbp“p $11
Bet kokio skaičiaus siuntinių pristatymas į namus 
tuo pačiu adresu iki 50 kg ........................................................ $1 1 .

pristatymas.

MAGIC BOXyra gaunama nemokamai. Mes iš jūsų paprašysime $1 užstato, 
kur( paskui grąžinsime. Klientams, gyvenantiems Jane-Dufferin-Dundas ir Lakeshore 
gatvių rajone, turime dar vieną malonų patarnavimą - mes atvežime jums į namus

MAGIC BOX ir paimsime jau paruoštą nemokamai

Jums reikės tik paskambinti

POLIMEX
Toronto: 141 Roncesvalles Avė., tel. 537-7914 
Mississauga: 361 5 Dixie Rd., Unit 11, tel. 238-6683 
Scarborough: 3482 Lawrence Ave., tel. 439-7132

Naujas pagerintas 
patarnavimas

Siuntinių ir JA V dolerių pristatymas 
nuo durų iki durų jūsų giminėms

LIETUVOJE

V.I.M. EXPRESS Ine.
Naujas adresas: 2100 Bloor St.W. nr. 6A, 

Toronto, Ont. M6S 4Y7.
Telefonas (416) 604-8311

Mūsų agentai:

Acropolis & Baltic Travel 
1125 King St., Hamilton, Ont.
(416) 545-3365

Hamilton Travel Ltd.
764 Barton St., Hamilton, Ont.
(416) 549-4149

Staropolskie Delicatesy
711 Burton St., Hamilton, Ont.
(416) 578-1186

Rainbow Printing
73 Ontario Rd., Welland, Ont.
(416) 646-9909

Polonez Deli, 38 Dunlop W., Barrie, Ont.
(705) 725-8609

Mes taip pat siunčiame naujus ir padėvėtus automobilius į Lietuvą
Nemokamas siuntinių paėmimas iš namų

Dvasios pakilimas ir nuosmukis
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo šventę minint

Kovo 14 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje Amerikos lietuvių tau
tinė sąjunga minėjo Kovo 11-ąją. 
Minėjimas pradėtas vėliavų pa
kėlimu ir Mišiomis Jėzuitų ko
plyčioje, kurias atnašavo ir pri
taikytą pamokslą pasakė kun. J. 
Vaišnys, SJ. Giedojo sol. M. ir V. 
Momkai, akompanuojant muz. 
M. Motekaičiui. Po Mišių buvo 
iškilmės prie laisvės kovų pa
minklo, kur žodį tarė J. Lend- 
raitis.

Minėjimas vyko JC didžiojoje 
salėje, kur įnešus vėliavas, pro
gramos vedėja V. Jonušienė 
sveikino susirinkusius pami
nėti vieną iš svarbiausių isto
rinių dienų, Kovo 11-tosios — 
3 metų sukaktį, kai Lietuva pa
siskelbė laisva ir tuo paskati
no kitas mažas pavergtas tau
tas stoti ginti savo laisvę ir 
nepriklausomybę.

Kun. J. Vaišnys, SJ, savo in- 
vokacijoje reiškė dėkingumą 
Dievui, kad Jis drąsino ir guo
dė lietuvius sunkiais laikais ir 
prašė, kad būtume vieningi, jog, 
laimėję kovą prieš pavergėjus, 
nepradėtume kovoti vieni prieš 
kitus. Turime bendrom jėgom 
siekti, kad greičiau susigrąžin
tume tuos dvasinius turtus, ku
rie per 50 m. buvo iš mūsų atimti.

Po to V. Jonušienė perskaitė 
1990.III.il nepriklausomos vals
tybės atstatymo aktą ir genera
linio konsulo V. Kleizos svei
kinimą, nes konsulas šiuo metu 
lankosi Lietuvoje.

Šio minėjimo paskaitininkas 
buvo PLB valdybos pirm. B. Nai
nys, neseniai grįžęs iš Lietu
vos, aplankęs net Sibirą, Gudi
jos lietuvius, Karaliaučiaus sri
tį bei Punską. Keletas minčių 
iš jo paskaitos:

Turėtume džiaugtis, nes Lie
tuva jau nepriklausoma. Bet 
kuo Lietuva šiandien gali 
džiaugtis? Prieš 3 metus buvo 
džiaugsmo, kai Lietuva pirmoji 
pradėjo sprogdinti sovietišką 
imperiją ir veržtis į laisvą 
pasaulį. Tai buvo dvasios paki
limo ir džiaugsmo metai! Bet 
to džiaugsmo dabar jau nebe
matome. Priešingai, regime su
sirūpinusius veidus ir sujauk
tą nuotaiką. Kodėl to džiaugs
mo dabar nėra? Nėra tikro at
sakymo. Lietuvoje labai sunki 
ekonominė padėtis ir girdime 
daug skundų bei kaltinimų. Vis
kas labai brangu, sunku gyventi 
pensininkui; galima išgirsti net

posakių, kad Maskvos laikais 
buvę geriau. Taip gal geriau 
suprasime, kodėl lietuviai su
sigrąžino valdžion buvusius 
komunistus. Buvusi valdžia Lie
tuvą atvedė į nepriklausomybę, 
bet, neišmanydama tvarkytis, 
sužlugdė ekonominį gyvenimą.

Lietuvos ekonomiją žmonės 
patys sutvarkytų, tik reikia iš
mokti dirbti vakarietiškais me
todais ir įsiskiepyti bei išsiug
dyti darbo moralę. Lietuviai 
dabar visko prašo. Jei neduoda 
valdžia, prašo išeivijos. Ir tas 
prašymas jiems atrodo norma
lus. Žinoma, Lietuvai pagalbos 
reikia. Bet reikėtų tik geros 
pradinės paspirties. Reikia at
sikratyti sovietiško įpročio, 
kad viską valdžia sprendžia. 
O valdžia turi suprasti, kur 
jos reikia ir kur ji turi nesi
kišti. Žemės ūkis turi būti atpa
laiduotas nuo valdžios, o val
džia turi saugoti žmogų nuo suk
čių. Prekybos rinka turi būti 
nukreipta į Vakarų pasaulį. Blo
ga yra ekonominė politika rin
kos ieškoti tik Rytuose, nes 
esą mūsų produktų Vakaruose 
niekas nepirktų. Aišku, pir
miausia reikia gaminti gerus 
gaminius, semtis žinių iš Va
karų specialistų, tiesti ke
lius į Vakarus ir atsikratyti 
menkavertiškumo jausmo.

Paskaitininkas sakė matęs 
savo ilgoje kelionėje per Mask
vą į Sibirą, kad traukiniai bu
vę purvini, visur pilna šiukš
lių, visur netvarka, nes apsi
leidę tarnautojai. Nejaugi Lie
tuvos žmonės to nemato ir argi 
jie norėtų tokiose sąlygose ir 
patys gyventi, orientuodamiesi 
į Rytus? Ypač trūksta noro dirb
ti ir atsakomybės jausmo. O 
čia kaip tik gali daug padėti iš
eivija savo vakarietiška patir
timi. Bet norintiems patarti va
kariečiams gana dažnai tenka 
išgirsti: “Nemokykite, mes vis
ką žinome!” Išeivija yra nuver
tinta. Lietuvoje norima gauti 
dolerių investicijoms, bet val
džia nori viską pati kontroliuo
ti. Išeiviai nekviečiami vado
vauti įmonėms, nors vietiniai 
prisipažįsta, kad savarankiška
me versle neturi patyrimo.

Tokia Lietuvos pažiūra į iš
eiviją turi būti pakeista. Lie
tuvos valdžia neturėtų pamiršti 
išeivijos indėlio nepriklauso
mybės kovoje ir išeiviams pri
klausančių teisių. Bet čia kal

ta gal kiek ir pati išeivija, nes 
ne visada ir ne visi išeiviai bu
vo nuoširdūs. Kartais jie siekė 
tik didybės ir pagerbimo. Iš pra
džių Lietuva priėmė juos kaip 
herojus, bet pamačius, kad jie 
nori tik pasipelnyti, pasiskar
denti, mojo į tokius ranka. O 
vienus nuo kitų dar labiau at
skyrė rinkimai. Bet ir tai reikia 
atitaisyti, reikia stovėti veidu 
į Lietuvą.

Bet kaip JAV ir Kanados lie
tuviai gali padėti? Reikia gvil
denti pokarinę Lietuvos padėtį 
ir naujus santykius su išeivi
ja. Šalta logika turėtų būti 
santykių rodyklė. Galime nekęs
ti valdžios, bet turime išmin
tingai padėti tautai, nenu- 
skriausdami savų reikalų. Lie
tuvos kelias į geresnį gyveni
mą bus sunkus ir ilgas. Bet tu
rime padėti Lietuvai, nes ji ir 
mūsų Lietuva ir ten gyvena to
kie pat žmonės, mūsų broliai!

Meninę dalį atliko sol. A. Bar- 
niškis, padainavęs J. Tallat- 
Kelpšos baladę “Už aukštųjų 
kalnelių”, lietuvių liaudies 
dainą “Kad aš ėjau ulytėlėm”, 
Rudolfo kavatiną iš V. Belliniu 
operos “La sonnambula” ir Jau
nojo bajoro dainą iš J. Karna- 
vičiaus operos “Gražina”. Jam 
akompanavo muz. L. Meištinin- 
kienė.

“Dainavos” ansamblis, kuris 
vadovaujamas muz. D. Polikai- 
čio, yra atjaunėjęs ir padidė
jęs, sudainavo muz. E. Gailevi- 
čiaus dainą “Lituanica”, “Gim
tinę” — žodžiai V. Šimaičio, 
muz. Viltenio, Jaunojo bajoro 
dainą kartu su A. Barniškiu, 
“Gimtinės dainą” — žodžiai A. 
Venclovos, muz. K. Kavecko ir 
tradicinę “Kur giria žaliuoja” 
— žodžiai J. Vanagaičio, muz. 
J. Gudavičiaus, pakartojimui — 
A. Vanagaičio “Vėjužėlį”. An
sambliui akompanavo muz. L. 
Meištininkienė.

Po programos V. Jonušienė 
pakvietė visus kartu su “Daina
vos” ansambliu sugiedoti “Lie
tuva brangi”. Padėkojusi pri- 
sidėjusiems prie šio minėjimo 
atlikimo, pakvietė visus į ka
vinę pietų.

Nors oras buvo itin šaltas (iš 
ryto buvo 7°F, kas Čikagoje ko
vo 14 d. buvo tik maždaug prieš 
100 metų!), bet buvo susirinkę 
gana daug žmonių, kurie dar il
gai šnekučiavosi ir dalinosi 
gražiais pavykusios šventės 
įspūdžiais.

Aldona Šmulkštienė, Čikaga

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

NEVISI PAMINĖTI
Prisikėlimo parapija Toron

te ką tik minėjo 40-ties metų su
kaktį. Specialus leidinys pamini 
visus tuos kunigus, kurie patys 
pirmieji atvykę sunkiai dirbo 
steigdami parapiją. Bet čia įsi
vėlė nemaža klaida: kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM, yra visiškai ne
paminėtas! Aš ir mano vyras bu
vome čia nuo pat pradžios ir mes 
prisimename tą kunigėlį tarp pa
čių pirmųjų čia atvykusių 1953 m. 
Nepamirštu, kaip jis kas sekma
dienį 2 v.r. atvykdavo į kino salę 
jos šluoti ir paruošti Mišiom.

Aš manau, kad daug kas dar pri
simena, kaip jis nuo ankstyvo ry
to iki vakaro eidavo per žmones 
rinkdamas aukas parapijos staty
bai. Kiek jis vargo Čikagoje 
(JAV), rinkdamas aukas Toronto 
Prisikėlimo šventovei, nedaug kas 
prisimena. Alvyra Šelmienė

Antanas Šelmys
IDĖJOS IR PRIEVARTA

A. Bliudakis, “TŽ” skaitytojas, 
rašo, kad kai kurie “TŽ” straips
niai “skaitytojui suteikia dvasi
nės stiprybės, tuo tarpu ilgesin
gai praeities nostalgiją pertei
kiantieji straipsniai sukelia gai
lestį nepajėgiantiesiems atpažin
ti Amžinojo Kūrėjo tobulybėn ve
dančių planų. Nelaimės kyla, kai 
žmogus ribotu pajėgumu mėgina 
Dievo planų vykdymą ‘paskubin
ti’. Iš to yra kilusi istorijoje žino
ma gausybė prievartų, kurių at
sikratymo kovoje vystėsi žmonijos 
pažanga”.

Gerb. skaitytojas savo minčių 
papildymui prisiuntė iškarpą A. 
Žemaičio straipsnio, išspausdin
to 1978 m. “Europos lietuvyje” 
ir perspausdinto “Naujienose”, 
kuriame manoma, kad jėga neša
mos idėjos sukelia prievartą bei 
vergiją; pastarosioms betgi išny
kus, idėja pasiliekanti. Tai bū
tų nebloga medžiaga svarstyboms.

S.
KELETAS NETIKSLUMŲ

Su dideliu dėmesiu abu su vyru 
skaitėme L. Baltušio straipsnį 
“Partizanų vadas Girinis” (“TŽ” 
1993 m. 2,3,4 nr). Jame yra kele
tas netikslumų.

Ten rašoma apie Vytautą ir Bro
nių Baltušius. Esą Vytautas 1943 
m. baigė pedagoginę klasę ir kar
tu pirmą Anykščių gimnazijos 
laidą. Pedagoginių klasių Anykš
čiuose nebuvo. Tais metais nebu
vo nė baigiamosios gimnazijos 
laidos. Vytautas buvo V gimnazi
jos klasėje, o ne Vl-je. Pirmoji 
Anykščių gimnazijos užbaigimo 
laida buvo 1944 m. birželio 15 d.

Straipsnyje minimas ir mano 
vyras, jo tėvai, “brolis”, kurio jis 
niekad neturėjo. Vyro tėvas pik. 
Įeit. Ant. Karosas 1940 m. gruo
džio 7 d. buvo suimtas ir išvežtas 
į Sov. Sąjungą. Vyro mama gyveno 
Kaune ir viena pasitraukė į vaka
rus. Mudu su vyru pasitraukėm su 
Švenčionėlių policija ir kariais 
iš Vilnijos, kurie su šeimomis jau 
buvo pasiekę Anykščius. Kartu su 
mumis traukėsi nemažas būrys 
anykštėnų ir gimnazistų, kuriems 
vadovavo atsargos Įeit. Jurgis Ka
rosas. e. Karosienė,

Edmonton, Alta
KAS VYKSTA NEPRIKLAUSOMOJ 

LIETUVOJ?
Pasiekė žinia, kad Kauno mies

to savivaldybė nori uždaryti buvu
sią Kauno “Aušros” mergaičių 
gimnaziją, dabar vadinama Mai
ronio vidurine mokykla. Priežas
tis - labai užterštas oras dėl smar

kiai padidėjusio eismo. Esmėje, 
norima čia perkelti iš Žemaičių 
gatvės pedagoginį muziejų, o mo
kyklą panaikinti. Jei taip iš tie
sų yra, tai kyla klausimas kodėl? 
Ar todėl, kad tai lietuviškiausia 
mokykla Kaune, su gražiomis tra
dicijomis, su ugdymu meilės tė
vynei? Ar todėl, kad dėka dauge
lio joje dirbusių pasišventusių 
mokytojų dar yra išlikusi senoji 
dvasia? Ar todėl, kad per eilę me
tų skiepyti į jaunas širdis doros 
ir artimo meilės principai iki šiol 
dar nėra išnykę?

Šis mokslo židinys išsilaikė 
prieš caro priespaudą, prieš ka
rų negeroves, prieš vokiečių ir net 
prieš sovietinę priespaudą. Negi 
mūsų pačių nepriklausomos Lie
tuvos valdininkai panaikins šią 
garbingą mokslo įstaigą? Visas 
pasaulis didžiuojasi ir puoselė
ja savo senąsias kultūrines insti
tucijas. O mes, jau nepriklauso
moj Lietuvoj, pasišovėme jas nai
kinti?

Elena Gailiūnaitė-Senkuvienė,
Toronto, Ont.

MUZIEJUS IR PAVADINIMAS
Laikinai Lietuvos Kultūros ir 

švietimo ministerio pareigas ėjęs 
Darius Kuolys savo laiške “TŽ” 
1993.1.12 gina buvusio Valstybės 
muziejaus pavertimą “Nacionali
niu Lietuvos valstybės istorijos ir 
kultūros muziejumi”, teisina “ra
ganų medžioklės” paliesto Henri
ko Paulausko atleidimą iš direk
toriaus pareigų. Nėra svarbu, kad 
muziejus “neuždaromas”, o tik 
“įjungiamas į buvusį etnografinį 
muziejų". Koks gi pasaulyje mu
ziejus yra daromas dalimi kurio 
nors kito muziejaus, tarsi jis 
būtų kokia Vakarų pasaulyje 
paplitusi populiarių parduo
tuvių grandinės dalis? Svarbu tai, 
kad tam, ne kitam muziejui buvo 
perduoti ilgus dešimtmečius iš
saugoti didelės vertės išeivijos 
archyvai, pasitikint jų globa ir 
saugojimu..

Tačiau didžiausias priekaištas 
tenka ministerijai už tai, kad jos 
veikloje jau dingo žodis “tauta”. .. 
Jei būtinai reikėjo keisti muzie
jaus vardą, kodėl jis negalėjo bū
ti pavadintas “tautos” ar “tauti
niu muziejumi?” Lietuvių kalbos 
perkrovimas nereikalingais sve
timžodžiais pažeidžia mūsų pasi
didžiavimą savo gražia kalba, vie
na iš seniausių gyvų kalbų pasau
lyje, ir skaudina gryną kalbą iš
laikiusių išeivių širdis. Nuo am
žių lietuviai buvo “tauta”, bet nie
kada nebuvo ir nebus “nacija”. 
Modernus gyvenimas dažnai pri
verčia pasisavinti tarptautinius 
žodžius, kaip matematiką, tele
foną, automobilį ar kompiuterį, 
bet neturime teisės vartoti žo
džių, kuriems turime puikius ir 
tikslius pakaitalus.

Lygiai tą patį galima pasaky
ti apie Lietuvos dainos ar šokių 
ansamblius, kurie save vadina 
“folkloriniais”, ne “tautiniais?” 
Atrodo, kad jų vadovai nėra susi
pažinę su “folkloro” sąvoka. Net 
sovietiniais laikais, 1954 m. Vil
niuje išleistame žodyne žodis 
“folkloras” yra apibūdinamas kaip 
“žodinė liaudies kūryba; tauto
saka”. Išeivijoje daugiau kaip 50 
metų gyvavęs M. K. Čiurlionio an
samblis save vadino “lietuvių tau
tinio meno” ansambliu, kurio na
riai šoko, dainavo, grojo liaudies 
instrumentais, kaip ir to paties 
žanro Lietuvos meno vienetai.

Aurelija M. Balašaitienė,
Richmond Hts., OH

J&L

416 Roncesvalles Avė. (prie Turner & Porter laidotuvių namų)..B
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fejZ • Naujas elektroninis mokesčių grąžinimo •iZ lapų užpildymo būdas (E-file), pradėtas šiais 
7 metais, žymiai sutrumpins jūsų mokesčių 
' grąžinimo laiką.
• Jeigu jūs norite gauti vaikams skirtą 
paramą, jūs turite užpildyti 1992 m. 
mokesčių grąžinimo lapus.
• Dėmesio pensininkai! Jeigu jūs 
esate 65 metų ar vyresnis, jūs galite Ji 
gauti iki $1,000 Ontario mokesčių 
kreditą, kuris pakeičia seną nuo-^Įyį^į 
savybės mokesčio kreditą.

k • Jūs turite užpildyti 
įk mokesčių grąžinimo 

lapus, jei norite
wSL gaud GST J 
jŠįįijk kreditą. Zį
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tiktai mūsų apskaičiavimai yra aukš
čiausios kokybės, bet ir atlyginimas 
yra labai žemas (pvz. paprastų 
lapų užpildymo vidurkis - tarp 
$29 ir $39). 
Be to mes teikiame

Mes garantuojame 
mokesčių grąžinimą 
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y 18 darbo dienų, mes grąžinsime 
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IŠ KELIONIŲ DIENORAŠČIO

Saugumo rūmuose
ALFONSAS NAKAS

Lietuvoj viešėdamas, go
džiai skaitydavau Povilo Va- 
ranausko “Voratinklį”. Gaila, 
kad šio drąsaus vyro nesuti
kau. Stebiuosi, kaip buvę ir 
tebesą kagėbistai jo nesunai
kina? Visi jo aprašytieji šoka 
į akis, protestuoja, grasina, 
bet savo kaltės paneigti ne
įstengia. Įsiamžino, vargše
liai. “Voratinklin” įpintųjų 
užtarėjai ir Amerikoje ugni
mi spjaudo. Tartum nežinoda
mi KGB nusikaltimams tirti 
komiteto, kuriam vadovauja 
Balys Gajauskas, sąlygų: at
eikite, prisipažinkite kagė
bistų talkininkais buvę ir vie
šumos išvengsite. Net ir tie, 
kurie žmones pražudėte. 
Tiems ateity bus keliamos by
los. Bet visoki deputatai, net 
mokslininkai, tikisi, kad ru
siškos ruletės žaidime laimės: 
juk daug bylų nukeliavę į 
Maskvą, gal iš ten ir nebegrįš. 
Yra ir sunaikintų.

Mano išgyvenimai Vilniaus 
saugumo rūmuose 1992 m. rug-

Lietuvos tautiniam ąžuolyne Ožka
baliuose, J. Basanavičiaus gimtinė
je. BRONĖ ir ALFONSAS NAKAI 
prie savo pasodinto ąžuoliuko 1992 m.

sėjo pradžioj labai panašūs į 
Tomo Venclovos, taip vaiz
džiai aprašytus 1992 m. spa
lio “Akiračiuose”. Tik man, 
mažareikšmiui žmogeliui, dar
gi beveik nemokančiam rusų 
kalbos, ten daug blogiau se
kėsi, negu T. Venclovai.

Balio Gajausko neprisiskam
binau tarnybiniu telefonu. 
Gudresnių patartas, skambi
nau jo butan. Atsiliepinėjo 
tai žmona, tai vaikutis, vis 
pasakydami, kad negrįžęs. Bet 
žmona ir padrąsindavo: skam
binkite vėl, mums skambinti 
galima iki 12-tos nakties. 
Prieš vidurnaktį jį ir pagavau. 
Siūlė ateiti į jo kabinetą tre
čiadienį, rugsėjo 2, rytą.

Nuvažiavęs susitikau doc. 
Juozą Pernarauską, taip pat 
ten dirbantį, vakarykščiai te
lefonu kalbintą. Kai Balys 
Gajauskas pasirodė vestibiu
lyje, apspito visas būrys in
teresantų. Tik po gero pusva
landžio jam dėsčiau savo rei
kalą. (Kartu stebėjau jį ir ste
bėjausi. Vidutinio ūgio, tam
siaplaukis, labai lėtas kalboj, 
labai švelnus, tiesiai gležnas. 
Dievulėli, kaip jis ištvėrė vi
sas katorgas, visus kankini
mus!). Man reikėjo “Koordina
toriaus” bylos (o Venclova — 
“Dekadentas”). Kaži ar sura
sią, nes apie bylas daugiausia 
žinantis Arvydas Starkauskas 
esąs atostogose. Mane atidavė 
į savo sekretorės Reginos 
Vensaitės rankas. Su ja nu
ėjom į B. Gajausko ir jos ka
binetą. Bet Gajauskas kabine
to nepasieks nei tą pusdienį, 
kol aš ten sėdėsiu, nei kelis 
kitus pusdienius. Jį žmonės 
pasigauna vestibiuly ir savo 
bėdas dėsto tol, kol jis turi 
bėgti į Aukščiausiosios tary
bos posėdžius arba liudyti Ka- 
zimieros Prunskienės teisme.

Po telefono skambučio Re
gina išeina iš vestibiulio atsi
vesti ir “kito amerikono”. Sa
ko, iš Čikagos. Smalsiai lau
kiu. Gal pažįstamas? Grįžta su 
dr. Antanu Razma. Tai bent 
vieta susitikti!

Mūsų laimei, atostogaujan
tis Arvydas Starkauskas te
bėra Vilniuje. Iškviečiamas 
dar kažką atlikti. Pasitar
nauja ir mudviem su Antanu. 
Suradęs atneša dvi bylas: man 
— “Koordinatoriaus”, Antanui 
Razmai — jo paties, “Finan
sininko” (rusiškai “Finan- 
sist”).

Mano byla ne mano, o sū
naus. Apie 200 lapų, puslapių, 
ketvirtalapių. Sūnaus byloje 
daug vietos skirta ir man, net

Vilniuje, prie Artilerijos bastijono 1992 rugsėjį BRONĖ NAKIENĖ su dukterėčia RAIMONDA ŠAKALIENE

JKjrjAŽi ų ka/nas
Netoli Šiaulių, tarp Domantų 

ir Jurgaičių kaimų, kaip rašo
ma “Lietuvos ryte”, prie Kulpės 
upės stūkso piliakalnis, kuris 
iki XIV š. tarnavo kaip tvirto
vė prieš kalavijuočių ordiną, 
įsitvirtinusį Pabaltyjy. Žmonės 
piliakalnį vadina Kryžių kalnu. 
Mat jo viršūnė nustatyta kry
žiais. Kada imta statyti kryžius 
tikslių žinių nėra. Atrodo kad 
piliakalnyje kryžius pradėjo 
statyti po 1831-63 m. sukilimų, 
žuvusiems ir ištremtiems suki
lėliams atminti. Kiekvienai Lie
tuvos parapijai buvo garbė pa
statyti čia gražų, menišką kry
žių. 1961 m. pavasarį (balandžio 
mėn.) Kryžių kalnas griuvo, bu
vo sunaikinta apie 5,000 kryžių.

Per atlaidus, visuose keliuo
se, einančiuose į Kryžių kalną, 
buvo statomos užtvaros iš rąs
tų. Priežastis — vietinis vete- 
rinorius kiaulų marą išgalvojo. 
Sako, kad gavo už tai Lenino or
diną. 1977 m. buvo sudarytas 
kalno paskandinimo planas už
tvenkiant Kulpės upę. Projek
tas turėjo kainuoti 13,000 rub
lių, o darbas — 200,000 rublių. 
Kalną iš visų pusių turėjo ap
supti dvokiantis vanduo. Už
tvankos gylis 2.7 m, o kalnas 11 
m aukščio, — jo nepaskandinsi. 
Sumanyta užtvenkti 22 ha pie
vos. Buvo nukelti 4 vienkiemiai, 
nutiestas kelias. Darbininkai 
atsisakė dirbti. Net pats Griš
kevičius nekantriai teiravosi:

Maloniai kviečiame naudotis
A* 4 naujos lietuviškos įstaigos

GINTARAS EXPRESS
paslaugomis

Mūsų paslaugų kainos:
DĖŽĖS: 1,5 kubinės pėdos......................... $0.90

2 kubinės pėdos.............................$1 -50
Siuntiniai į Lietuvą laivu:
mūsų ir taip pat jūsų dėžėse
1 kubinė pėda ...............................................$6.00
arba 1 kg....................................................... $1 -OO
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu:
1 kg............................................................... $4.50
Garantuojamas greitas pristatymas - iki 10 dienų. Siuntinių prista
tymas (namus, iki 50 kg arba 5 kub. pėdų, atsiunčiant

kvitą su gavėjo parašu ...........  $12.00
JAV arba Kanados dolerių pasiuntimas su

pristatymu į namus ........................... 4 %+$14.OO
Visi siuntiniai apdrausti be papildomo mokesčio 
Automobilių ir kitos [rangos persiuntimas.

Kelionės į Lietuvą nuo..............$799.00
Kiti patarnavimai

Siuntiniai Toronto mieste iš namų paimami nemokamai. 
Garantuojame greitą ir sąžiningą patarnavimą.

Lietuviai pas lietuvius.

Mūsų atstovai: Kitcheneryje, Waterloo, Guelph, Cambridge
Lolita arba Armandas, tel. (519) 571-9422

Hamiltone: Alfredas Zorkus, tel. (416) 522-9966 
Londone: Jonas Naruševičius, tel. (519) 657-1751 

Delhi: Pranas, Teresė Pargauskai, tel. (519) 468-2163 

1968 Bloor St. W., 
Toronto, Ontario M6P 3K9 
(Prie High Park požeminės stoties).

Tel. (416) 604-4400,
FAX (416) 604-9748.
Atidaryta nuo pirmadienio iki
penktadienio nuo 10 v.r. - 7 v.v., šeštadienį nuo 10 v.r. - 4 v.p.p.

mano broliam, taigi sekamojo 
dėdėm, jų vaikams, visai gimi
nei. Teisingai Tomas Venclova 
sako, kad KGB visažiniai. Ma
no “biografija” nurašyta iš 
LE 19-to tomo, o iš 37-to — nė 
žodelio. Sudėti keliolikos ma
no laiškų seseriai vertimai. 
“Mieloji Sesute” verčiama į 
“Milaja Siostra”, “Liubimaja 
Siostra” ir “Liubimaja Sesu
te”. Apie mane informuoja 
“Ąžuolas” ir “Petras”. “Ąžuo
lą” iššifravau. Tai mano kla
sės ir buto draugas Rokiškio 
gimnazijoj. Iš brolio adresą 
gavęs, jis man parašė porą 
laiškų prieš keliolika metų. 
Klausinėjo apie gyvenimą 
Amerikoje. Kai gyvenimą 
smulkmeniškai aprašiau, jis 
nebeatsiliepė. Net gailėjau
si pakenkęs, kad su tokiu ka
pitalistu prasidėjo. Pasiro
do, reikėta peno jo fantazijai. 
Prikūręs nebūtų pasakų. Apie 
mano brolį amerikoną bent ke
lių puslapių raportą sukūrusi 
agentė “Snieguolė”, Vilniaus 
gidė, kai ten prieš keletą me
tų lankėsi.

Jaunystėje vienerius metus 
mokiausi rusų kalbos. Trejus 
metus gyvenau Vilniuje. Vo
kietijoje pusmetį praleidau 
barake su 14 čekų, dirbau su 
ukrainiečiu. Per didelį var
gą ir dabar suskaitau kirili
cą. Galvoje pasiliko kelių šim
tų slaviškų žodžių mišrainė. 
Keliaudamas šiaip taip su sla
vais susikalbu. Bet čia gi KGB 
“sekretno” dokumentų tomas. 
Tai vis šaukiausi ir šaukiau
si gerosios Reginos. Ji — filo- 
logė-slavistė, rusų kalbos ži
novė. Labai gerai baigusi 
Maskvos universitetą, bet prie 
doktorato neprileista. Raup
suotoji, Sibiro tremtinių vai
kas. Razma — “Finansinin
kas”, sakė, nemokąs nė rusų 
abėcėlės. Tai Reginą abu po
rą pusdienių kiekvienas į sa
ve tampėme. Pagaliau gavęs 
Balio Gajausko leidimą, by
los kopijas — atšvaistus išsi
nešiau. Reikės ieškoti vertėjo 
Amerikoje. Arba mokytis ru
siškai ...

Labiausiai mane prajuokino 
ir visus, kuriem parodžiau pra
linksmino prie “Koordinato
riaus” bylos prisegta ši žine- 
lytė iš “Draugo” 1988. X. 15 lai
dos, paskutinio puslapio: “Al
fonsas Nakas, daugelio laik
raščių bendradarbis, šiuo me
tu Sunny Hills, Fla., gyvento
jas, laimėjo konkursą už Tau
tinių šokių šventės rengimui 
pristaytą šūkį: ‘Tautinio šo
kio judesy — Tėvyne, mums gy
va esi”. Valio man! Nebuvau 
įvertintas VIII Tautinių šokių 
šventę aprašinėjusių žurnalis
tų, tai įvertino KGB ...

Juokas juoku, o “Koordina
toriui” duota bausmė net di
desnė už Tomo Venclovos: už
daryti duris į SSSR 5-riems 
metams. Patvirtinta 1989 m. 
(neišskaitau ranka rašyto mė
nesio) 4 d. Ir ką gi? Kai 1991 
m. vasarą “Koordinatorius” su 
žmona į Lietuvą išsiruošė, jai 
įvažiuoti leido, jam — ne. Lie
tuva jau buvo nelaisvai laisva. 
Net V. Landsbergio interven
cija nepadėjo. Jis nuskrido

tik už kelių mėnesių po pučo, 
po Lietuvos laisva pripažini
mo.

Nors tik paviršutiniškai su 
“Koordinatoriaus” byla susi
pažinęs, ant tų agentų-agen- 
tėlių nė trupučiuką nepykstu 
Juos užjaučiu. Jų nuoširdžiau
siai gailiuosi. Nesutinku su 
Venclova, kad jie lengva ran
ka galėjo siūlymą šnipinėti 
atmest. Žinau atvejų, kad su
tikimas su KGB bendradar
biauti buvo neišvengiamas. 
Laisvai tėvynei jie atsily
gins.

Dar grįžkime į saugumo rū
mus (Vilniuje, Gedimino pro
spekte, priešais Lukiškių 
aikštę). Be jau pavardėmis 
minėtų, ten dar dirba jaunas 
pasišventėlis Linas Labiga, 
pensininkai Kęstutis Banio
nis, operos solistas Balys 
Radžius. Su jais vienu ar ki
tu metu susipažinau. Jų dėka 
mačiau kameras, kur kalėjo 
tardomi Nijolė Sadūnaitė, 
prel. Alf. Svarinskas, pats 
Balys Gajauskas ir kiti. Ma
čiau kankinimų kambarį, sė
dėjau tamsioje kvadrat. met
ro būdelėje “apsigalvojimui”. 
Lankiau kagėbistų raštines, 
mikrofonų sekimo centrą, ste
bėjimo taškus. Daug ką aprodė 
doc. Juozas Pernarauskas, dar 
daugiau (ir kelis kartus) — 
įdomus pasakotojas Balys Ra
džius. Kęstutis Banionis, sa
kė, stebėdavęs-neatsistebė- 
davęs, matydamas, kaip Ame
rikos lietuviai veda būrelius 
giminių į dolerinę. Esą, pir
mieji ir drąsiausiai žygiuoda
vę jų giminės aparačikai ir 
kagėbistai.

Man duodamas “Koordina
toriaus” bylą, Arvydas Star
kauskas įspėjo, kad tai toli gra
žu ne viskas, kur esi aprašy
tas. Jeigu priklausei išeivijos 
organizacijoms, bus apie tave 
tų organizacijų bylose. Spau
dos bendradarbis? Būsi žurna
listų bylose. Kiti “načalnin- 
kai” — kiti jų agentai, kiti šal
tiniai. Jeigu nesunaikino, būsi 
dar daugely bylų. O kur naiki
no čia pat, į Maskva nevežę, ro
dė kambarį, pilną mašinomis 
susmulkintų dokumentų skiau
telių. Davė ir man saujelę, 
kaip suvenyrą. Kas iš Lietu
vos vežasi saują žemės, o aš 
atsivežiau saują nežinomų 
kankinių bylų nuotrupų.

Kai kuriuose kambariuose 
mačiau jaunų studentų, ren
kančių medžiagą savo mokslo 
darbams. Mums su Antanu 
Razma savas bylas studijuo
jant, moksliniam darbui me
džiagą telkė prof. Romas Mi
siūnas ir viena doktorantė, 
bene prancūzė. Apie ją rašė 
Lietuvos spaudoje, su ja kal-

bejosi televizijoje. Atsive
žiau laikraštį su jos pavarde, 
bet neturiu po ranka. Su mu
mis kartu sėdėdama, bylas stu
dijuodama (ji, kaip ir Misiū
nas, moka rusų kalbą, dirba 
be vertėjų) ji retsykiais pra
pliupdavo skardžiu juoku. Ir 
tuomet mums garsiai pacituo
davo kurią kagėbistų bepro
tybę.

Daugelis, saugumo rūmus 
lankę, vengia rašyti darbuo
tojų pavardes. Kažin kodėl? 
Jie ne kokie slapti saugumie- 
čiai-išdavikai, o patriotai 
pasišventėliai, bandą sudras
kyti baisiuosius voratinklius 
ir atskleisti vorų darbus, vo
rus identifikuoti, bet ne pa
smerkti. Tuos, kurie pasmerki
mo verti, sutvarkys teismai. 
Atsisveikindamas su Regina 
Vensaite klausiau, ar galiu, 
minėti jos ir kitų darbuotojų 
pavardes? Ji visiškai pritarė.

Rūmuose, kur dirbo tūkstan
tis ar daugiau kagėbistų, tarp 
bylų knisasi tik apie tuzinas 
žmonių. Jų darbas, pradžioje 
laimintas iš dešinės ir kairės, 
dabar daugelio keikiamas, ra
ginama nutraukti, neremti. Su- 
kluskite, išeivijos lietuviai! 
Visos bylos turi būti atskleis
tos, išverstos į lietuvių kalbą, 
prieinamos ne tik teismams, 
bet ir KGB persekiotiems. Ne 
12 tarnautojų ten reikia, o ke
leto šimtų. Jiems reikia dešim
čių kopijavimo mašinų ir dau
gelio būtiniausių tokiam dar
bui dalykų. Lietuvių (LF), Tau
tos ir visi kiti didieji fondai 
turėtų šiam darbui lėšų kuo 
daugiau skirti, nes parlamen
te (dabar seime) užsimaskavę 
kagėbistai kiek tik galėdami 
Balio Gajausko komitetui 
kenks, stengsis jį visiškai su
naikinti.

Mediniai buvo sudeginti, geleži
niai suversti į metalo laužą. Li
ko tik akmuo, gulintis žolėje 
“1863 m. Sukilimo Dalyviams At
minti”.

Šiaulių rajono partijos komi
teto instruktorė E. Koverienė 
rinko ir mėtė mažus kryželius 
nuo kalno. Kryžiai dygo nakti
mis. 1973 m. vėl sunaikinta apie 
400 kryžių, 1974 m. — 360. Per 
paskutinį antpuolį 1975 m. vėl 
išvertė ir sunaikino apie 400 
kryžių.

“Kada baigsite tą Kryžių kal
ną?”

Žmonės kalbėjo, kad Dievas 
baudžia visus, kurie pakelia 
ranką prieš kryžių. Ežere nu
skendo du milicijos viršinin
ko vaikai, netrukus ir jo gyvybę 
vanduo pasiėmė. Vyriausias 
Šiaulių saugumietis nusišovė. 
Partinis sekretorius po mušty
nių numirė. 1982 m. partijos 
viršūnės visus darbus nutraukė. 
Dabar Kryžių kalne yra per 
55,000 kryžių.

B. Laučys

Kryžių kalno, netoli Šiaulių, detalė iš serijos “Lietuvos paminklai”
Nuotr. A. Macijausko

Nereikia persėdimui. Kainos žemos.

PRANEŠIMAS

RYGA!
American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

Nuo:

*380
Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo. 
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; 
nusipirkti

lengva

Dainy

GINTARAS

EXPRESS

*kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 metų aptarnavo 
milijonus keleivių, 
skrendančių į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš 
tarptautinės oro linijos.

Pradedant š.m. birželio 
d., kelionės į Rygą 
Baltijos kraštus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biy į Baltijos 
kraštus.

2 
ir 

bus

Latvijos 
šventė 
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainų Šventė!

į vasaros

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN TRANS AIR

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d. 
Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.

1-800-382-5892
Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.

Kelionė vieni) pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai j kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokęti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1 45 
agrikultūrai. ° r



Vydūno kapą tvarkant
MARIJA PURVINIENĖ, 
MARTYNAS PURVINAS

Didžiulį darbų čia nuveikė 
šilutiškis Julius Balčiauskas, 
anuomet dainavęs Vydūnui di
riguojant. Tas darbštusis vaiz
dingų želdinių augintojas pa
aukojo kapinėms daug puoš
nių augalų, pats juos pasodi
no ir prižiūrėjo. J. Balčiaus- 
kui gražiai talkino kiti Šilu
tės šaulių kuopos vyrai: P. De
veikis, A. Masolas, P. Janušaus
kas, A. Balnys, Z. Japkinas, E. 
Rimgaila, J. Jedingis, A. Kubi
lius, J. Katauskas. Taip seno
sios kapinaitės susilaukė atsi
dėjusių pagalbininkų.

Projektas antkapiui
1991 m. rengiantis pasitikti 

Vydūno palaikus, Šilutės ar
chitekto R. Petrausko ir jo 
bendražygių rūpesčiu buvo 
išmūryta (pagal Vokietijos 
Detmoldo kapinių pavyzdį) 
kapo duobė. Meistras A. Dro- 
mantas pagal architektų M. 
Purvinienės ir E. Vidrinsko 
projektų iš ųžuolo išpjovė tra
dicinį krikštų - kažkada žymė
davusi lietuvininkų kapus.

Po įsimintino Vydūno parly- 
dėjimo teko užsiimti dides
niu kapo ir visų kapinių tvar
kymu. Nesinorėjo ten kurti ko
kį pompastiškų paminklų - ne
derantį krašto ir pačio mųs- 
tytojo dvasiai. Siekėme, kad 
mūsų projektuojami dalykai 
neliktų svetimais seniesiems 
lietuvininkams, gausiems Vy
dūno gerbėjams. Todėl paren
gėme nemaža skirtingų siūly
mų, juos aptarinėjome ne tiek 
su kokiais valdininkais, kiek 
su tais, kam labiau rūpėjo tas 
kraštas, tinkamas to žymaus 
žmogaus pagerbimas.

Iš penkių antkapio projektų 
galop atsirinkome, berods, 
simboliškiausių. Galvūgalyje 
turės likti iš Detmoldo parvež
tas antkapinis akmuo - per de-> 
šimtmečius jau susijęs su ve
lioniu. Ties juo numatytas ne
didukas aukuras - vieta uždeg
ti atminimo ugniai. Simbolinė 
pati antkapio forma - senovi
nio Saulės kryžiaus ir Vydūno 
ženklo pavidalo. Sumanėme 
tą antkapį padaryti gyvų - am
žinai žaliuojantį ir vis atsinau
jinantį iš miniatiūrinių eglu
čių suformuotą. Rodosi toks 
trijų pirmapradžių stichijų 
(akmuo, ugnis ir gyvas auga
las) derinys tinkamai parodys, 
kad čia ilsisi pačiomis gelmė
mis rūpinęsis žmogus.

Gyvasis Vydūno antkapis jau 
užgimė 1992 metų pavasarį, kai 
J. Balčiauskas su savo talki
ninkais pasodino ant pareng
to kapo 150 mažųjų eglaičių. 
Per kelerius metus kruopščiai 
prižiūrimi mažieji augalėliai 
susipins į prasmingąjį ženklą, 
savo amžina žaluma pasitiks 
vis naujus lankytojus.

Panteono idėja
Kartu projektovome ir bend

rą kapinių sutvarkymą. Norė
jome išlaikyti jų tradicinius

Š.m. kovo 22 d. nemažas bū
rys Lietuvos žmonių ruošiasi 
paminėti Vydūno 125-metį, ap
lankydami jo kapų prie Ram- 
byno šventkalnio senovinėse 
Bitėnų kaimo kapinaitėse. 
Toje Klaipėdos krašto vieto
je jau antrus metus ilsisi žy
miojo lietuvininko palaikai, 
sugrųžinti iš svetimos žemės.

Anuomet pasiryžus Vydūnų 
Lietuvon parsivežti, ilgai bu
vo ieškota jam tinkamos atil
sio vietos. Galop parinktas 
istorinio skalvių krašto dvasi
nis centras, daugsyk ir paties 
Vydūno lankytas, nuo greti
mos Tilžės įžvelgiamas. Čia 
išliko ne tik graži miško kapi
naičių aplinka, bet ir nemaža 
senųjų paminklų.

Naikinimo politika
Tenka priminti, jog soviet

mečiu Klaipėdos kraštas buvo 
ypač vandališkai suniokotas. 
Senuosius gyventojus išstū
mus, tvirtų ūkį išdraskius ir 
niekais paleidus, nepaliktos 
ramybėje nei kapinės. Įvai
rūs atėjūnai, atseit, keršyda
vo “fašistams” ir “buožėms”, 
išvartydami kryžius, iškasda- 
mi palaikus. Kažkada tvarkin
gos ir dailios kapinės tapo ir 
pasipelnymo vieta. Puošnius 
kryžius bei aptvarus už gra
šius parduodavo metalo lau
žui, akmeninius ir betoninius 
antkapius versdavo į naujų 
statybų pamatus, geresnius 
paminklus išvežę perdirbdavo 
naujoms kapinėms (taip prieš 
kelerius metus pasielgta ir 
su teologo Anso Purvino ant
kapiu). Nedaug kas galėjo at
silaikyti prieš okupacinio re
žimo skatinamų atminties nai
kinimo politikų, tada sukurs
tytų žemiausių instinktų siau
tėjimų.

Senovinio gyvenimo oazė
Betgi senąsias Rambyno ka

pinaites ėmėsi globoti vietinė 
lietuvininkė Elena Grogolai- 
tytė-Kondratavičienė. Ji su sa
vo šeima bei garbingesniais 
kaimynais atstatinėdavo iš
vartytus paminklus, rūpinosi - 
kapinaičių aptvėrimu, sodino 
gėles, gynė plotelį miške nuo 
spartaus užžėlimo. Taip čia iš
liko senovinio gyvenimo oazė

1990 m. kaip Lietuvininkų 
bendruomenės “Mažoji Lietu
va” atstovai pradėjome rengti 
kapinaičių sutvarkymo bei 
Vydūno kapo projektų. Jo pa
laikus pasiūlėme priglausti 
pačioje iškiliausioje vietoje, 
kur nuo aukštumėlės atsiveria 
kapinių ir jų aplinkos vaizdas.

1991 m. rugsėjo mėnesį ne 
vienas šimtas talkininkų iš 
įvairių Lietuvos kampelių en
tuziastingai padėjo tvarkyti 
visas kapinaites ir jų aplin
kų. Tada aptikome ir atstatė
me dar kelis vaizdingus pa
minklus, nuverstus sovietme
čiu, išryškinome veik pusant
ro šimto kapų. Nusenusių žel-

Lietuviško sodžiaus vaizdas. Gobelenas - Audronės Kazanavičienės

dinių ir brūzgynų vietoje nu
matėme naujus augalus - savo 
išvaizdų būdingus tam kraštui.

bruožus, kartu ir reikšmingu
mą pabrėždami. Per daugelį 
pašnekesių su įvairiais žmo
nėmis išsirutuliojo Mažosios 
Lietuvos panteono idėja, no
ras bent kapinėse parodyti to 
krašto didybę ir tragišką jo 
lemtį. Nesiruošėme ten siūly
ti ką nors pernelyg prašmat
naus ir bereikalingai bran
gaus įrengti. Kuklaus krašto 
dvasią norėjome papraščiau- 
siais dalykais parodyti: var
tais ir tvora, keliuku, simboli
niais didžiavyrių antkapiais, 
išnykusių vietovių kapinynu.

M. Purvinienė, išstudijavusi 
to krašto būdingus kalvystės 
pavyzdžius, suprojektavo de
vynis vartų bei metalinės tvo
ros variantus. Iš jų per dau
gelį aptarimų parinkome savo- 
tiškesnį - su senoviniais sau
lės ženklais - kryžiais apskri
timuose, su gyvybės ženklais - 
augalų formomis. Tuos vartus 
reikės pastatyti vietoje soviet
mečiu pagrobtųjų senovinių 
metalinių vartų. Nauja tvora 
ant kraštui būdingo stambių 
riedulių pamato pakeis lai
kinąjį vielų tinklo aptvarą. 
Jos inžinerinį projektą ren
gia restauratorius K. Bubnaitis.

Į pačias kapines - tiesiai 
link Vydūno kapo ves “Tilžės 
kelelis” - seniau čia įprastais 
smulkiais akmenėliais grįstas. 
Takas praeis greta busimojo 
Martyno Jankaus kapo (jį su
grąžinti jau rengiamasi).

Ateityje ties Vydūno amži
nojo poilsio vieta išsirikiuos 
kenotafų — simbolinių antka
pių grupė. Jais bus pažymėti 
didžiojo lietuvininko bendra
žygiai, kiti šio krašto žmonės, 
kurių nė kapai sovietmečiu ne
išliko. Šią idėją pasiūlė vil
nietė S. Karosienė.

Atsigręžta į praeitį
Klaipėdiškiai A. Stubra ir 

A. Kenešis paragino priminti 
išnykusias vietoves, šeimas 
bei ištisas gentis. Juos galima 
bus paminėti iškertant įrašus 
didesniuose akmenyse ties ka
pinių vartais. Iš tokių įvardin
tų riedulių palaipsniui turėtų 
susiklostyti lyg to sunaikinto
jo krašto simboliniai griuvė
siai. Tokius įrašus savo pasi
rinktuose akmenyse galės išsi- 
kaldinti visi, kas norės įamžin
ti išnykusią tėviškę ar to kraš
to žmones. Ir dabar žmonių su
sidomėjimas kapinaitėmis 
prie Rambyno vis dar neblės
ta - pasiūloma joms paaukoti 
kokį retesnį augalų, dar kuo 
įdomesniu papildyti projektą.

Tiesa, apčiuopiamų dides
nių darbų ne tiek daug nuveik
ta praėjusiais metais. Entu
ziazmą skandino vis tos pačios 
Lietuvos bėdos - valdininkų 
nerangumas, ekonominė krizė 
ir lėšas ryjanti infliacija, už
griuvę ūkiniai bei politiniai 
rūpesčiai. Teko patirti, jog 
ne vien geranoriai pasiryžė
liai viską lemia. Dar pavasarį 
draskytas tik įrengtas kapas, 
o vasarą nulupinėtos bronzi
nės raidės nuo antkapinio ak
mens - iš paties Detmoldo rū
pestingai pargabento, o Lietu
voje nukentėjusio.. . Nesino
ri ir galvoti, kas gali laukti ki
tų dalykų - suprojektuotų Vy
dūno ir Mažosios Lietuvos pa
gerbimui.

Tie išsišokimai - matyt, da
bartinių gyventojų darbas - 
pernelyg nestebina. Sovietme
čiu ir Rambyno apylinkėse 
apsigyveno visai nauji žmonės 
- dažnai kreivai žiūrintys į 
jiems svetimą vietą ir čionykš
čius papročius. Kitose Lietu
vos vietose moralės nuosmukį 
stabdė gimtosios vietos paju
timas, sunkiau suardomi kai
mynystės ryšiai. O šis kraštas 
iškart ir senųjų gyventojų ne
teko, ir okupacinio režimo tiks
lus pajuto.

Lietuvininkų bendruomenei 
pasišovus pasirūpinti sunai
kintos praeities likučiais, teko 
aplankyti visas apylinkių so
dybas, užfiksuojant dar išli
kusius senuosius pastatus. Te
likdavo baisėtis žvelgiant tai 
į senus planus, kur rodytos 
gausios gyvenvietės bei ūkiai, 
tai į dabartines plynes buvu
sio gyvenimo vietoje. Ir išli
kusius pastatus nedaug kas 
gerai prižiūri. Dažniau gyve
nama kaip prastame kumety
ne, net kiauro stogo nepasi
rūpinant užtaisyti. Sovietinis 
režimas išties sugebėjo dau
gybę silpnesnių žmonių iš vė
žių išmušti, paversti juos vien 
išgertuvėmis ir sava nauda 
besirūpinančiais individais, 
nevengiančiais ir svetimo ge
ro pasigviešti.

VILIUS STORASTA-VYDŪNAS

Moksliniai pasitarimai
Mokslinės organizacijos — 

International Mathematics and 
Science Studies (TIMSS) pasita
rimai vyko š. m. kovo 1-11 d.d. 
Britų Kolumbijos universitete 
Vankuveryje apie tarptautinės 
matematikos ir gamtos mokslų 
studijas. TIMSS bando suprasti 
bendrąsias matematikos ir gam
tos mokslų mokymo vidurinėje 
mokykloje vystymosi tendenci
jas, palyginti daugiau nei 50 
šalių mokinių žinias, mokymo 
programas ir vadovėlius.

TIMSS studija yra labai svarbi 
Lietuvai, keičiančiai savo švie
timo sistemą. Tarptautinė stu
dija padės suprasti Lietuvos 
vidurinės mokyklos padėtį po 
50 komunistinio režimo metų 
ir nubrėš gaires į ateitį. Nuo 
mokyklos reformos sėkmės pri
klausys galimybė studentams 
įsigyti pasaulinius standartus 
atitinkantį išsilavinimą, tai
pogi priklausys ir atgimstan

Lietuvių muzika amerikiečiams V
Kultūrinis dviejų dešimtmečių įnašas

“The New York Times” radijo 
stotys 1993 m. vasario 13 d. pas
kutinį kartą perdavė lietuvių 
kompzitorių muzikų “Lietuviš
kojo festivalio” programoje, 
kuri nuo 1972 m. mūsų tautinių 
švenčių progomis radijo bango
mis amerikiečius supažindin
davo su klasikinės linkmės kū
ryba. Šios programos įsteigė
jas buvo Robertas Sherman’as. 
Jos ilgis priklausė nuo įvykių 
svarbos - kai kada neužtekdavo 
nė, dviejų valandų. Šalia iš anks
to parengtų metinių programų 
buvo, pvz., paminėtos kompozi
torių Juliaus Gaidelio ir Izido
riaus Vasyliūno mirtys, pailiust
ruojant jų kūriniais. Klausyto
jai atskiromis progomis būdavo 
supažindinti su kompozitorių 
Juozo Gruodžio, Jurgio Karnavi- 
čiaus, Stasio Šimkaus, Antano 
Račiūno, Vlado Jakubėno įna
šais į lietuviškosios muzikos 
lobynų.

Paskutinės laidos nuotaiką 
atitiko komp. Antano Rekašiaus 
Septintoji simfonija, parašy
ta dar sovietų okupacijos lai
kotarpiu. Sibire mirusiųjų trem
tinių palaikų grąžinimas kom
pozitorių taip paveikė, kad sim
foniją peržiūrėjo, paryškino,

Žmonių nuotaikos
Teko prisiklausyti prakeiks

mų tam netikusiam Sąjūdžiui, 
atseit, sugriovusiam aną visai 
pakenčiamą gyvenimą, kai ga
lima buvo iš valdiško turto gro
bimo verstis. Dabar gi lau
kianti baisioji baudžiava, kai 
patiems reikės dirbti ir iš sa
vojo prakaito pragyventi. To
kie piktumai, daugybės pap
rastų žmonių nusiteikimas ir 
abejus Lietuvos rinkimus 
ženkliai pasuko - daug kam ti
kintis, jog buvę komunistų va
dai sugrąžins pigią degtinę ir 
dešrą.

Tie dalykai vėlgi savaip su 
Vydūnu susišaukia. Daugel 
dar teks darbuotis, gaivinti se
nus papročius ir apsnūdusią 
žmonių dvasią, kol ne tik bus 
atsikratyta sovietmečio nuo
du, bet ir pažengta tolyn, są
monę tobulinant, taip toli nu
ėjusį mąstytoją vejantis. Tada 
galės ramiai gyvuoti ne tik jo 
kapas prie Rambyno, bet ir pa
ti Vydūno vėlė prie savo ilga
laikių siekimų artėdama. 

čios Lietuvos akademinė atei
tis.

Lietuva pirmoji iš pokomunis
tinių Sov. Sąjungos respublikų 
įsijungė į šią studiją. Lietu
vai šiame pasitarime atstovavo 
Vilniaus universiteto matemati
kos metodikų katedros vedėjas 
dr. Algirdas Zabulionis. Kelio
nė iš Vilniaus į Vankuverį la
bai tolima ir brangi, kas Lie
tuvai prie dabartinės ekonomi
jos yra našta, todėl Lietuvai pa
dėjo kaimynai — Norvegijos ir 
Švedijos TIMSS tautiniai 
centrai. Jie finansavo kelionės 
išlaidas, o 11-kos dienų Vanku
veryje pragyvenimo išlaidas pa
dengė Vankuverio universite
tas.

Lietuva kaskart vis daugiau 
įsitvirtina į tarptautines or
ganizacijas, tuo pačiu įtvirtina 
ir savo valstybingumą.

Mykolas Zabulionis

perorkestravo ir pavadino “In 
Memoriam”. Kritikų Paul A. 
Snook ir Benjamino Perniek re
cenzijos žurnale “Fanfare” ge
rai įvertina komp. A. Rekašiaus 
kūrybą.

Dvidešimt vienerius metus 
transliuotos programos būdu 
amerikiečiams buvo gera proga 
pasiklausyti lietuvių kompozito
rių kūrybos. Recenzentai mini 
A. Bajorą, V. Barkauską, O. Ba
lakauską, J. Juozapaitį, J. Ju
zeliūną. V. Klovą ir kitus poka
rio muzikos kūrėjus.

Valstybinės Lietuvos filhar
monijos dirigentas Juozas Do
markas pagyrė Joną P. Lenktai- 
tį už lietuvių kompozitorių mu
zikos populiarinimą amerikie
čių tarpe. Muzika užrašyta Vil
niuje. Plokštelę (CD) išleido 
ELLA Records, 5 Alder Lane, 
Avon. Ct. 06001, USA. Kaina su 
persiuntimu $15 JAV dolerių. 
Abiejų pusių grojimo laikas 
46 minutės. Iliustracija “plau
kiantieji debesys” fotografuoti 
Antano Sutkaus. Kampe - Balti
jos kraštų vėliavų spalvos. At- 
siuntusiems savo adresus, dvie
jų paskutiniųjų programų juos
telės bus pasiųstos nemokamai. 
Daugiau informacijų gali su
teikti Jonas P. Lenktaitis, 2037 
Rt. 9, Suite 2, Fishkill, NY, 
12524, tel. (914) 987-2624, faksas 
(914) 896-7451. Inf.

Atsiųsta paminėti
“JESUITS, YEARBOOK OF THE 

SOCIETY OF JESUS” - 1993 met
raštis, 128 žurnalinio formato psi. 
gausiai iliustruotas spalvotomis 
ir juoda-balta nuotraukomis; iš
leistas Romoje 1992 m. spalio 
mėn., redaktorius Robert A. Ha
gan, S. J. Leidinyje daug vietos 
skirta informacijai apie Ameri
kos (Pietų, Vidurinės ir Šiaurės) 
indėnus. Pasaulinės apimties 
veiklos aprašymuose randame du 
puslapius, skirtus Lietuvai. Kun. 
Ant. Saulaitis, S. J., informuoja 
apie “Katalikų bažnyčios kroni
ką”, dabartinę lietuvių - jėzuitų 
veiklą, supažindina su kunigais, 
okupacijose nukentėjusiais, mi
rusiais ir tebeveikiančiais šako
tuose įsipareigojimuose.

MEDICINA, Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungos žurnalas 1992 m. 
nr. 2(80). Redaktorius - Vaclovas 
Šaulys, MD. Žurnalas išeina du 
kartus per metus. Prenumerata - 
$10JAV metams.
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Inž. dr. Jurgio Gimbuto dei

mantinės amžiaus sukakties minė
jimą Bostone sausio 31 d. suren
gė Lietuviškosios skautybės fon
do vietinio skyriaus valdyba. Su
kaktuvininką sveikino daug bičiu
lių ir lietuviškųjų organizacijų 
atstovų. Mat jis yra ilgametis ak
tyvus Lietuvių skautų sąjungos, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos veikėjas, Li
tuanistikos instituto Bostono sky
riaus pirmininkas. Sukaktuvinin
kui sugiedota “Ilgiausių metų”, 
įteiktas visų dalyvių pasirašytas 
sveikinimas, dail. Vytauto Igno 
grafikos kūrinys, E. Ribokienės 
su dukra V. Sužiedėliene išausta 
vardinė juosta. Tada buvo tęsia
mos Lietuviškosios skautybės fon
do Bostono skyriaus surengtos 
vaišės.

Čikagos ir apylinkių lietu
viams skirtas gausias parodas 
sausio 16 — vasario 10 d.d. papil
dė kuratoriaus Dano Lapkaus 
Lietuvių dailės muziejuje Lemon- 
te surengta paroda “Mirtis, gi
musi Amerikoje”. Jai panaudoti 
dvylikos JAV gimusių lietuvių 
dailininkų kūriniai. Pasak foto
menininko Algimanto Kezio, mir- 
tin žiūrima plačia prasme. Vie
niems ji gali atrodyti lietuviš
kumo užbaiga išeivijoje, kitiems 
amžino gyvenimo pradžia religine 
prasme arba įvairių minčių neaiš
kiu šešėliu. Mirties vaizdus savo 
darbuose šiai parodai sukūrė dai
lininkai Audronė Ambrozaitytė, 
Susan Brown-Sližytė, Aleksandra 
Vilija Eivaitė, Marilyn Fenn, Dai
va Karužaitė, Stashu Kybartas, 
Laima Mikaliukaitė, Everett Mi- 
sunas, Austėja Pečiūraitė, Aud
rius Plioplys, Julius Valiūnas, 
Katherine Ann Yvinskas. Parodos 
apibūdinime Algimantas Kezys 
juos suskirsto į grafikus, tapyto
jus, piešėjus, mišrios technikos 
ir instaliacijų atstovus.

XVII-jų Australijos lietuvių 
dienų Sidnyje dalyviai džiaugėsi 
1992 m. gruodžio 30 d. Bankstown 
rotušės centre surengta dainų 
švente. Ją pradėjo ir baigė diri
gentus keitęs jungtinis beveik 
150 dainininkų Adelaidės, Dži- 
longo (Geelong), Melburno, Sid
nio, Newcastlio choras. Šventė 
buvo pradėta:<š{iomio J. Sibelijaus 
daina “Mano tėvynė” ir V. Telks
nio “Gimtinės upeliu”, baigta A. 
Mikulskio harmonizuota “Ulijo
na”. Bendrą pasirodymą su ke
liais dirigentais turėjo ir jung
tinis vyrų choras. Atskiromis 
savo programomis Australijos 
lietuvių kolonijoms atstovavo: 
Sidnio moterų ansamblis “Sutar
tinė”, Sidnio “Daina” su vado
vais Birute Aleknaite ir Justinu 
Ankumi, Melburno “Dainos” 
sambūris — Birute Prašmutaite, 
Džilongo “Viltis” — Gražina Pra- 
nauskiene, Adelaidės “Lituania” 
— Nemira Masiulyte-Stepleton ir 
Vytautu Strauku. Tradicinės se
kančios dainų šventės kanklės 
perduotos Adelaidės choro “Li
tuania” atstovams. Ten dabar 
įsikūrė naujoji ALB krąšto val
dyba, ten turėtų įvykti XVIII- 
sios Australijos lietuvių dienos 
1994 m.

Išeivijos dail. Vytas Sakalas, 
grafikas ir tapytojas, vis plačiau 
įsitvirtina Kaune ir Vilniuje. Jis 
yra gimęs 1951 m. Los Angeles 
mieste, ten augęs lietuviškoje ap
linkoje, lankęs lituaniistinę Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklą. 
Dailę studijavo Niujorke ir jos 
studijas baigė 1977 m. Yorko ko
legijoje. Yra dalyvavęs grupinėse 
JAV amerikiečių ir lietuvių dai
lininkų parodose. Deja, jo nėra 
net ir paskutiniame 1985 m. išleis
tame “LE” XXXVII tome. Duo
menų apie dail. Vyto Sakalo kū
rybą tenka ieškoti dabartinėje 
Lietuvos spaudoje. Dailėtyrinin
kė Raimonda Kogelytė, aplankiu
si M. Žilinsko galerijoje sureng
tą jo grafikos darbų parodą, “Kau
no laiko” skaitytojams pasakoja: 
“Vytui mene artima kosmologinė 
samprata, visatos-gamtos-žmo- 
gaus ženklai. Šios temos yra pa
stovus jo kūrybos objektas. Au
torius turi savo pamėgtus filoso
finius simbolius, besikartojan
čius ir grafikoje, ir tapyboje. To
dėl dailininko parodoje kiekvieną 
sykį randi dar nepastebėtą deta
lę, motyvą, lig šiol neapmąstytą 
reiškinį ...” Grafikos parodai 
Kaune buvo panaudoti Lietuvai 
dovanoti dail. V. Sakalo kūriniai. 
Šiuolaikinio meno centre Vilniuj 
atidarytai parodai dail. V. Saka
las pasirinko dabar Lietuvoje su
kurtus piešinius, tapybos ir skulp
tūrinės instaliacijos darbus. Jis 
jau antrus metus dirba dėstytoju 
Vytauto Didžiojo universitete ir 
Lietuvos dailės akademijoje.

Sportininkų namų trečiajame 
aukšte Vilniuje buvo atidarytas 
Lietuvos sporto muziejus, vado
vaujamas Vytauto Gudelio, jau 
tris dešimtmečius rinkusio įdo
miausias sporto nuotraukas, pri
zus ir taures. Prieš Lietuvos spor
to muziejaus atidarymą Sporti
ninkų namuose buvo surengtos še
šios sutelktų radinių parodos, 
skirtos Lietuvos krepšinio ir fut
bolo septyniasdešimtmečiams. 
Vertingiausiais radiniais V. Gu
delis laiko 1937 m. Rygoje įvyku
sių Europos vyrų krepšinio pir
menybių atminimų medalį ir po 
dvejų metų Kaune įvykusių pir
menybių atminimo ženklelį. Iš 
vasaros olimpinių žaidynių Bar- 
celonoje Lietuvos sporto muzie
jui! buvo atvežta apie 80 atmini
mo ženklelių.

Kun. Stasys Yla, visuomeni
ninkas ir rašytojas, miręs 1983 m. 
kovo 24 d. Čikagoje, palaidotas 
Putname, Conn., mirties dešimt
mečio proga buvo prisimintas 
Maironio literatūros muziejuje 
Kaune. į prisiminimų vakarą įsi
jungė iš Putnamo atvykusi Nekal
tai Pr. Marijos vienuolyno sese
lė O. Mikailaitė, poetas ir buvęs 
rezistencinių kovų dalyvis L. Nar
butas, aktorė D. Kazragytė, poe
tas V. Daunys, programai vadova
vusi V. Puplauskienė. Minėjimo 
nuotaikas atskleidžia Jono Stum- 
briškio pranešimas “Lietuvos ry
te”, primenantis skaitytojams, 
kad kun. S. Yla priklausė kūry- 
bingajai grupei, Kaune leidusiai 
laisvos krikščioniškos minties 
laikraštį “XX amžius”. Velionis 
vokiečių okupacijos metais su ki
tais inteligentais buvo suimtas 
ir uždarytas Štuthofo koncentra
cijos stovykloje. Pokaryje jis gy
veno JAV ir aktyviai darbavosi 
Putname, puoselėdamas lietuvy
bę, krikščioniškąją dvasią, atei- 
tininkijos idėjas. Parašė daug 
straipsnių ir knygų. J. Stumbriš- 
kis pabrėžia, kad dvi kun. S. Ylos 
knygos pastaraisiais metais buvo 
išleistos ir Lietuvoje — jo Štut
hofo koncentracinės stovyklos 
atsiminimai “Žmonės ir žvėrys”, 
studija “M. K. Čiurlionis — kū
rėjas ir žmogus”.

Lietuvos reformacijos istorijos 
ir kultūros draugija, talkinama 
Biržų kraštotyros muziejaus “Šė
la”, kovo 9-10 d.d. Vilniuje su
rengė konferenciją “Protestantiz
mas: istorija ir dabartis”. Prane
šimai, nagrinėję tradicinę protes
tantų istorijos raidą Lietuvoje, 
jos įtaką Lietuvos raštijai, buvo 
skaitomi lietuvių, vokiečių ir ang
lų kalbomis. Draugija, įsteigta Vil
niuje 1992 m. vasarą, teisingumo 
ministerijoje įregistruota liepos 
24 d., bus nepolitinė ir nekonfesi- 
nė. Ji rems Mažosios Lietuvos, vi
sų Lietuvos protestantų bei kitų 
mažumų tradicijas, istorinės tiesos 
ieškojimą, rūpinsis atliekamais ty
rinėjimais, šios srities mokslinių 
darbų išleidimu. Lietuvos refor
macijos istorijos ir kultūros drau
gija, vadovu išsirinkusi Sigitą 
Kregždę, pavaduotojais — Dona
tą Balčiauską ir Vytautą Gocen- 
tą, jungs mokslo, meno, kultūros 
ir švietimo darbuotojus bei atski
rus asmenis, susidomėjusius refor
macijos istorija, puoselės tole
ranciją ir pagarbą visoms konfesi
joms.

Kun. Gediminas Šukys, Kaune 
studijavęs kompoziciją, Lietuvoje 
pasižymėjo savo sukurtomis pa
prastomis Mišiomis ir paprasto
mis giesmėmis. Taip jis vadina 
savo kompozicijas, kurių didžioji 
dalis yra paskelbta privačiai iš
leistuose dvidešimt šešiuose “Ak
menėlio giesmių” sąsiuviniuose. 
Jo amžiaus septyniasdešimtmečio 
proga tų paprastų Mišių ir gies
mių koncertą Vilniaus Šv. Jono 
šventovėje dabar surengė Šiaulių 
kamerinis choras “Polifonija” su 
savo meno vadovu bei vyr. diri
gentu Sigitu Vaičiulioniu ir diri
gente Danute Vaičiulioniene. Su
kaktuvininkas, šiuo metu pamoks
lus sakantis nedidelėje Dusetų 
šventovėje, yra sukūręs porą šim
tų giesmių visiems liturginių me
tų laikams bei jų apeigoms. Jis 
taipgi turi ir nemažai Mišių, skir
tų Kristaus Karaliaus, Kristaus 
Rūpintojėlio, Marijos Taikos Ka
ralienės, Gailestingumo Motinos 
garbei, šv. Kazimierui ir šv. Ce
cilijai dedikuotų kantatų, preliu
dijų vargonams. Šiauliečių kame
rinis “Polifonijos” choras, atski
ras kun. G. Šukio giesmes ir Mi
šias garsinęs savo koncertuose ne 
tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, 
Lenkijoje, Italijoje, Brazilijoje, 
vilniečiams surengtame koncerte 
įrodė, kad tai nėra tik paprasti 
religinės muzikos kūriniai. Jie 
turėtų skambėti didžiųjų Lietu
vos šventovių skliautuose, v. Kst.
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RIŠIKE
>ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
—— 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 
fa Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 5.00%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term, indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.50%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75%
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 9.00%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 9.00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.25%
2 metų ................. 7.60%
3 metų ................. 8.25%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Pirmose lygumų slidinėjimo (Cross country) Lietuvos pirmenybėse, įvy
kusiose 1939 m. kovo 19 d. Kaune - Panemunėje, pirmosios vietos 4x6 km 
laimėtojai - Kauno Vytauto Didž. un-to technikos fakulteto studentai. 
Iš kairės: Kristupas Daugirdas, Viktoras Dargis, Antanas Pacevičius ir 
Jurgutis

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------

32 Pasadena Gardens. Toronto. Ontario. MGS4R5. 
telefonas (416) 766-5367

Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk............... 2.25%

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

AKTYVAI per 54 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PENSININKAMS 
PATARNAUJU 
JAU 10 METŲ. 
Skambinkite 
tel. 232-9000

Professionals Inc.
An Independent Member Broker

1 East Mall Crescent 
Etobicoke, Ontario M9B 6G8 

Res: 231-2839

All THE
CHOICE“) 
IN THE n

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.
Pensininkams 10% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

NATIONAL REAL 
ESTATE SERVICE

Pirmosios Lietuvos 
slidinėjimo pirmenybės

Apie pirmąsias lygumų slidinėjimo 
varžybas 1939 m. Kaune.

Kūno kultūros rūmų pavestas, 
“Sniego komitetas” surengė pirmą
sias Lietuvos lenktynių su slidėmis 
pirmenybes Kaune 1939 m. kovo 19 
d. Bėgimo takai sniege buvo išvesti 
miškuotoje ir kalvuotoje Panemu
nėje. Lenktynės buvo pravestos 
estafetiniais ir pavienių bėgimais. 
Kiekvieną estafetę sudarė keturi 
slidininkai ir kiekvienas turėjo 
bėgti po šešis kilometrus. Pavie
nių slidininkų bėgimo nuotolis bu
vo 18 kilometrų.

Pirmenybėse dalyvavo dauge
lis Lietuvos sporto klubų, o taip 
pat ir Vytauto Didžiojo universi
teto Technikos fakulteto “Plieno 
vyrijos” ketverto - studentų esta
fetė... Pirmųjų estafetinių lenkty
nių pirmos vietos laimėtojai ir bu
vo šie “Plieno vyrijos” studentai: 
Antanas Pacevičius (dabar Australi
joje), Kristupas Daugirdas (Čikago
je), Viktoras Dargis (Toronte) ir 
Jurgutis, kuris tik vienas iš studen
tų praktikavo dar ir bėgimo sportą 
(jo likimas nežinomas). Sporto klu
bai turėjo nemažai patyrusių vidu
tinių ir ilgesnių nuotolių bėgikų.

Studentai laimėjo, nes turėjo pro
gos anksčiau įsigyti daugiau prak
tikos. A. Pacevičius, lankęs kelių 
savaičių slidininkų kursus Suomi
joje, grįžęs Kaune surinko studentų 
grupę, kuriai ir perdavė savo išmok
tą, suomių - bėgimo slidėmis, rit
minio šliuožimo techniką, o taip pat 
ir labai svarbią slidžių vaškavimo 
techniką! Praktikos studentai įgijo 
dar ir 1939 m. žiemos pradžioj, da
lyvaudami SELL (Pabaltijo studen
tų sąjungos) suruoštose lygumų sli
dinėjimo (Cross country) rungtynė
se Latvijoje. Pirmą dieną ten teko 
lenktyniauti estafetėje 4X6 km, o 
antrą dieną šliuožta 18 km pavie
nių lenktynėse. Pavieniui lenkty
niavo dar kiti trys lietuviai studen
tai: Stasys Jokubauskas (dabar Či
kagoje), Vytautas Draugelis ir Vy
tautas Fledžinskas (šiuo metu gyve
nantys Kalifornijoje).

Pastebėtina, kad Kūno kultūros 
rūmai prisidėjo prie slidžių spor
to pradžios ne tik organizuojant 
varžybas, bet ir gelbstint įsigyjant 
slides bei kitus būtinus slidinėji
mui reikmenis. V.V.

Klivlando sportininkai žiba
Klivlando “Žaibo” mišri tinkli

nio komanda dalyvauja Greater Cle
veland Volleyball Ass. lygoje “Open 
Division”. Pavasarinės lygos regu
liarus sezonas, prasidėjęs vasario

VIKTORAS DARGIS, lygumų sli
dinėjimo pirmųjų Lietuvoje varžy
bų, 1939 m. Kaune, laimėtojų ko
mandos dalyvis, šiuo metu gyve
nantis Toronte. Nors ir brandaus 
amžiaus sulaukęs, dar neatsisako 
jaunystėje pamėgtosios sporto ša
kos. V. Dargis yra baigęs Kauno 
jėzuitų gimnaziją ir Vytauto Didž. 
un-to technikos fakultetą Kaune

Nuotr. Sig. Krašausko

1 d., artėja prie pabaigos. Žaibie- 
čiai stovi antroje vietoje su 14 lai
mėtų ir 7 pralaimėtais setais.

“Žaibo” krepšininkai - lygos čem
pionai. Klivlandų “Žaibo” vyrų A 
komanda, dalyvaujanti Willoughby 
mieto lygoje, reguliarų sezoną už
baigė pirmoje vietoje, su 12 laimė
jimų ir dviem pralaimėjimais ir 
tapo čempionais.

“Lietuvos krepšinio 
šlovės knyga”

Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidentas Stanislovas Stonkus 
ŠALFASS-gos pirmininkui Audriui 
Šileikai yra atsiuntęs informaciją, 
kurią prašo paskelbti Kanados ir 
Amerikos lietuvių spaudoje. Ger
biamo profesoriaus Stonkaus pa
geidavimą atliekame. “Lietuvos 
krepšinio šlovės knygos” įsteigi
mas yra sveikintinas reiškinys. Lai
kas pribrendęs pradėti išsaugoti 
istorijon slenkančius momentus 
apie mūsų tautos sūnų pasiektus 
nebeeilinius laimėjimus krepši- 
nyje...(Red.\

1992 m. Lietuvos krepšinio fede
racija įsteigė “Lietuvos krepšinio 
šlovės knygą”. Į ją bus įrašomos ypa
tingų nuopelnų Lietuvos krepšiniui 
turėjusių žmonių pavardės. Knyga 
bus saugoma Kaune, Sporto muzie
juje. Lietuvos krepšinio šlovės kny- 
įon [rašytinus asmenis išrenka Pa
tikėtinių taryba, kurios vadovu yra

žinomas praeities krepšininkas doc. 
J. Lagunavičius.

1992 m. baigiantis, pirmaisiais 
į Lietuvos krepšinio šlovės knygą 
buvo įrašyti: 1. E. Kubiliūtė-Gar- 
bačiauskienė, 2. S. Darius, 3. K. Sa
vickas, 4. Antrojo Europos vyrų krep
šinio čempionato Rygoje (1937 m.) 
nugalėtoja - Lietuvos rinktinė: P. 
Talzūnas, J. Žukas, F. Kriaučiūnas, 
Z. Puzinauskas, L. Baltrūnas, A. 
Andrulis, E. Nikolskis, P. Mažeika, 
L. Petrauskas, S. Šačkus, L. Kepa
las, Č. Daukša. 5. Trečiojo Europos 
vyrų krepšinio čempionato Kaune 
(1939 m.) nugalėtoja - Lietuvos rink
tinė: M. Ruzgys, P. Lubinas, V. Bud- 
riūnas, J. Jurgėla, F. Kriaučiūnas, 
Z. Puzinauskas, A. Andrulis, P. Ma
žeika, L. Baltrūnas, E. Nikolskis, 
L. Petrauskas, V. Leščinskas, V. 
Norkus, M. Šliupas.

E. Kubiliūnaitė-Garbačiauskie- 
nė buvo viena pirmųjų krepšinio 
propaguotoja Lietuvoje. S. Darius - 
mūsų legendarinis lakūnas daug 
padaręs, kad pasėtos pirmosios 
krepšinio sėklos Nemuno krašte 
sudygtų ir augtų. Dr. K. Savickas - 
lietuvis iš JAV - suteikęs pirmą
sias gero krepšinio pamokas lie
tuviams.

1993 m. pabaigoje į “Lietuvos krep
šinio šlovės knygą” bus vėl įrašy
tos naujos pavardės. Būtų labai 
malonu, kad Patikėtinių taryba su
lauktų iš jūsų krepšinio mėgėjų 
pasiūlymų.

Nesveikuoja Šarūnas 
Marčiulionis

Nemalonios žinios sporto mėgė
jams, sužinojus, kad NBA profesio
nalų krepšinio žvaigždė Šarūnas 
Marčiulionis vėl negaluoja ir jau 
kuris laikas nematomas krepšinio 
aikštelėse. Kaip pamename, jis bu
vo susižeidęs Lietuvoje, kai jis ten 
buvo nuvykęs atidaryti jo vardo 
vaikų krepšinio mokyklą. Po to bu
vo pasveikęs ir prieš Kalėdas pra
dėjęs žaisti. Po poros mėnesių jau 
bežaisdamas susižeidė vėl, ir kaip 
rašo San Francisco ir apylinkių 
spauda, žymusis krepšininkas gali 
būti išvestas iš rikiuotės visam šiam 
sezonui, nes dar atsinaujina praėju
sio rudens sužeidimas ir kojoje at
siranda vandens. Jeigu iš tikrųjų 
taip yra, Marčiulionis nebegalėtų 
žaisti atrankinėse varžybose Euro
pos pirmenybėms, kurias numatyta 
pradėti gegužės mėnesį Lenkijoje. 
Be Marčiulionio rimtesnių perga
lių šiose varžybose Lietuvai yra 
sunkiau tikėtis.

Kalbant apie sužeidimus, reikia 
pasakyti, kad visą “Golden State 
Warriors” komandą (joje žaidžia 
Marčiulionis) persekioja nelaimės, 
ir šiuo metu net 7 pagrindiniai žai
dėjai yra išvesti iš rikiuotės.

Artūras Karnišovas progresuoja
Jeigu Marčiulionį vargina nelai

mės, tai kitą Lietuvos olimpinės 
rinktinės narį, kuris rungtyniau
ja JAV-Seton Hali universiteto rink
tinėje, lydi sėkmė. Jis yra vienas 
iš pagrindinių šio universiteto rink
tinės žaidėjų, ir jo komanda “Big 
East” lygoje užėmė I vietą, o taip 
pat šios lygos turnyre irgi laimė
jo I vietą. Finalinėse rungtynėse 
Karnišovas buvo išrinktas “vertin
giausiu žaidėju”, o taip pat pateko 
į šio turnyro “All-Stars" rinktinę. 
Dabar Karnišovas su savo komanda 
žaidžia visos Amerikos studentų 
krepšinio turnyre. Pasibaigus sezo
nui Seton Hall universitetui pri
pažinta 7-oji vieta visoje Ameriko
je. Lauksime, kokią vietą šis uni
versitetas užims visos Amerikos 
turnyre... Edvardas Šulaitis

^ŠAMocmA’ Knygų rišykla 
J “SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus.

A. Plėnys
3333 Grassfire Cres., Mississauga,
Ont. L4Y 3J8. Tel.(416) 625-2412

ES 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.00% už 90 dienų term, indėlius
5.00% už 6 mėnesių term, indėlius
5.25% už 1 m. term, indėlius
5.25% už 2 m. term, indėlius
5.50% už 3 m. term, indėlius
5.50% už 4 m. term, indėlius
6.00% už 5 m. term, indėlius
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
6.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

6.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind.
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.50% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

7.25%
7.60%
8.25%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 7.00%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 96 milijonus dolerių

Masti Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross). Nekilnojamo turto, pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., 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.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

STEPHAN’S FURS SSXS 
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai Daromi pataisymai bei persiuvimai.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų) 
PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR

PATARNAUS STASYS JOKŪBAITIS.
Telefonai 535-2331 arba 537-2869

ELECTRICAL 
DVL ENGINEERING

Taisau senas ir (vedu naujas: 
. ELEKTROS INSTALIACIJAS . VĖSINIMO SISTEMAS

Taisau visų rūšių 
. ŠALDYTUVUS . SKALBIMO MAŠINAS . ELEKTRINES PLYTELES 

. DŽIOVINTUVUS . KITUS BUITINIUS ĮRENGIMUS
Skambinti Vytui tel. 236-9071 arba (page) 237-2121, Toronte.
Greitas - sąžiningas - pigus patarnavimas. Visi darbai garantuoti pagal susitarimą.

Licence
E-2392

BALTIC CONSTRUCTION

NRS WESTSIDE REALTY INC. SOLD

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

Lina Kuliavienė

COLDUUeiX i 
BANKeRO

DAIVA DALINDA,bba,
Broker Tel. (416) 231 -5000

2323 Bloor St. West nr. 218, Toronto, Ontario M6S 4W1 
(Windermere - Bloor kampas)

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382

Amerikos didžiausia namų pardavimo 
Įstaiga plečiasi Kanadoje!
Islington-Kingsway Realty Inc.
Prezidentė, turinti 14 metų patyrimą, 

jums sąžiningai patarnaus.
Nemokamas namo įvertinimas.

2908 Bloor Street West,
Etobicoke, Ontario M8X 1B6 FAX (416) 233-2713

RESIDENTIAL REAL ESTATEExpect theoest

CANADA LOYAL INSURANCE CORPORATION

V Greitas ir tikslus patarnavimas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, nuomininkų turto, 
verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
1270 Central Parkway West, Tel. 566-1 866
Suite 608, Mississauga namų 766-5857
Ontario L5C 4P4 Fax 566-11 02

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Mūsų įstaigos: Mississaugoje 
Holland Landing 
Barrie

Nauji ir naudoti laivai - 
motoriniai ir buriniai nuo 10 iki 50 pėdų 

Mercury ir Yamaha motorai

Leiskite man padėti 
surasti jums laivą 

pagal jūsų poreikius

Galiu padėti 
jums parduoti 

laivą

Lietuvių kalba patarnauja
Petras Petrauskas tel. (416) 891-2222

nr. 1 Port St. E., Mississauga, Ont. L5G 4N1

Skautų veikla
• Liepos 31-rugpjūčio 11 d.d. 

“Rake” Custer, Michigan, JAV, 
vyks sukaktuvinė “Lituanika” sto
vykla. Jai vadovaus v.s. fil. S. Mik- 
naitis, pav. v.s. fil. L. Milukienė 
ir v.s. J. Paronis. “Lituanika” bus 
padalinta į 3 pastovykles: I-ma Da
riaus ir Girėno brolijos - viršinin
kas s. fil. G. Taoras, pav. s. R. Otto; 
II-ra seserijos “Seserija 75”-virši
ninke v.s. B. Banaitienė, pav. v.s. 
fil. L. Kiliulienė, komendante ps. I. 
Balsytė; III-čia ASS - viršininkas 
v.s. fil. K. Ječys, pav. kom. fil. R. 
Staponavičiūtė. Be to, šiose pa- 
stovyklėse dar bus vilkiukų, skau
tų, prityrusių sk., sk. vyčių, jūrų 
skautų ir skautininkų skyriai. Se
serijos pastovyklėje bus ir jaunų 
šeimų skyrius - viršininkė ps. V. 
Juškienė. Stovyklos ūkio viršinin
kas s. M. Utz., stovyklavietės direk
torius s. J. Tamulaitis, registra- 
cija-finansai s. A. Milašius, sekre
torė s. fil. A. Likanderienė, kata
likų dvasios vadas v.s. fil. kun. J. 
Vaišnys, JS, evangelikų vysk. A. 
Dumpys; religinės programos va
dovas - v.s. fil. kun. A. Saulaitis, 
JS, ir v.s. sės. I. Marijošiūtė; ko
mendantas s. dr. R. Vitas, vyr. šei
mininkė N. Mickevičienė. Be šių 
išvardintų įvairiose pareigose 
dirbs ir 50 vadovų-vių, neskaitant 
draugovių draugininkų jų padėjė
jų, skiltininkų-kių bei jų pavaduo
tojų. Stovykla bus didelė, įdomi ir 
gerai paruošta. Toronto tuntai ren
giasi joje dalyvauti.

Toronto vilkiukai ir paukštytės 
tą Jubiliejinę stovyklą'turės “Ro
muvoj”, laikas bus praneštas vė
liau. M.

įstaigų ir vasarnamių ■ staliaus darbai 
■ vidaus sienų įdėjimas ■ dažymas ■ elektros 

įvedimai ■ vandentiekio sistemos įvedimas ■ stogai ■ įvairūs 
cemento darbai ■ kiemų sutvarkymas ■ prieplaukos ■ garažai
■ tvoros ■ medžių pjovimas ■ virtuvės, vonios remontas ir apdaila
■ rūsių įrengimas ■ šildymo ir vėsinimo sistemų įvedimas ■ plytelių
įdėjimas ■ pataisymai ir pritaikymai pagal invalidų ir senelių 
poreikius. ■ 16 metų patirtis
m Nemokamas įkainavimas ■ Pensininkams nuolaida 
Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 604-1871 Toronte.

Wasaga Beach/Stayner tel. (705) 428-6502.

LEDAS RE FRIGE RA TION
Taisau ir prijungiu visų rūšių

rezidencinius bei komercinius reikmenis:
— Šaldytuvus
— Elektrines viryklas (krosnis)
— Skalbimo mašinas, džiovintuvus
— Indų plovimo mašinas

Atlieku įvairius vandentiekio sistemos (plumbing) 
darbus, įrengiu vonias, šaldymo ir šildymo sistemas. 

Skambinti R. Jareckui
tel. 767-8711 Toronte

(Nemokamas atvažiavimas ir įkainavimas.)



Vaistai, kuri y negalima maišyti
Santrauka Ana Maria Catanzaro straipsnio, išspausdinto 

“Catholic Digest” 1993 m. vasario mėnesį
Vaistai gydo, mažina skaus

mus, prailgina gyvenimą. Bet 
dažnai jie yra blogai vartoja
mi ypač senyvų žmonių ir ser
gančių chroniškomis ligomis, 
kai jie tuo pačiu metu gydomi 
šeimos gydytojo ir įvairių spe
cialistų. Kartais gydytojas ne
paklausia, kokius vaistus ligo
nis jau vartoja, arba ligonis 
pamiršta pasakyti gydytojui 
visų vartojamų vaistų pavadi
nimus ir dozes. Problema pa
didėja, kai einama į kelias 
vaistines įsigyti vaistų.

Vaisto pavadinimas ant bu
teliuko gali būti komercinis 
ar bendras. Todėl kartais tas 
pats vaistas turi skirtingus 
pavadinimus. Pavojinga yra 
supilti vaistus iš originalaus 
buteliuko į kitą. Negalima imti 
daugiau ar mažiau vaistų, ne
gu prirašyta, arba visiškai jų 
neimti, galvojant, kad daugiau 
jų nereikia.

Autorė siūlo šiuos patari
mus:

• Sudaryti visų imamų vais
tų sąrašą, pažymint kiekvieno 
vaisto pavadinimą, dozę ir 
kaip dažnai reikia jį imti. 
Būtinai parodyti šį sąrašą 
kiekvienam naujam gydytojui.

• Žinoti, kodėl imate kiek
vieną vaistą ir kaip jis veikia.

• Būnant ligoninėje ir gau
nant nežinomą vaistą, klaus
kite kas tai yra ir kodėl reikia 
jį imti. Jeigu paaiškinimu esa
te nepatenkintas, neimkite 
vaisto.

• Sudaryti kalendorių ar 
lentelę, parodančią dienas ir 
laiką kada imti kiekvieną vais
tą.

•Jeigu prirašomas naujas 
vaistas, klauskite, ar turite 
jį imti su kitais vaistais ar vie
toje kitų vaistų.

• Žinoti visų įmamų vaistų 
komercinį ir bendrą pavadini

mą, apsisaugoti nuo pasitai
kančios per didelės dozės.

• Kai daktaras prirašo nau
ją vaistą, prašykit vaistininką 
duoti jums vaistą vienai savai
tei, o ne mėnesiui. Jeigu vais
tas jums netiks, nemokėsite už 
nevartojamus vaistus.

• Imti visus vaistus iš tos 
pačios vaistinės. Jeigu nutarsi
te keisti vaistinę, pasitikrin
kite, ar naujas vaistininkas 
žino visus jūsų vaistų pavadi
nimus ir dozes bei alergijas, 
jeigu tokias turite.

• Neimti daugiau ar mažiau 
vaistų nepasiklausus gydytojo. 
Vaistai tinkamai veikia, jei 
tinkamai vartojami.

• Laikyti vaistus originalia
me buteliuke, nepilstyti juos 
į kitą.

• Išmesti nevartojamus vais
tus.

• Nesidalinti savo vaistais 
su draugais ar giminėmis, nes 
vaistai gali jiems pakenkti.

•Jeigu galvojate, kad per
daug vaistų vartojate, prašyki
te gydytoją patikrinti įmamų 
vaistų sąrašą. Gal jame bus 
tokių vaistų, kurie nebereika
lingi.

•Jei kas neaišku, visada 
prašykite paaiškinti.

Paruošė: J. Strazdas
Paieškojimas

Ieškau savo mamos Jadvygos 
Saukaitės sesers - Ofelijos-Van- 
dos Saukaitės, dingusios be žinios 
po Antrojo pasaulinio karo. Ofelija- 
Vanda Saukaitė gimė Telšių apsk
rityje, Luokėje, maždaug 1926-27 m. 
1943-44 m. ji pasitraukė į Vakarus 
kartu su dauguma Telšių mokyto
jų seminarijos studentų. Labai 
prašau žinančius bent kokią smulk
meną apie Vandos-Ofelijos Saukai
tės likimą paskambinti (collect) 
ar parašyti man šiuo adresu: A. 
Budginas, 811 20th Street, Santa 
Monica, CA 90403 USA, tel. (310) 
449-0097.

Anapilio parapijos Religinėje šalpos popietėje, atsisveikinant su Gavė
nios rekolekcijų vedėju, Vilniaus arkikatedros klebonu monsinjoru Kazi
mieru Vasiliausku. Iš kairės: VYT. BALČIŪNAS, vadovavęs renginio 
programai, mons. K. VASILIAUSKAS, A. AUGAITIENĖ, vyriausia popie
tės rengėja Nuotr. B. Trinkos

Atsisveikinant su monsinjoru
Religinės šalpos popietę ko

vo 28, sekmadienį, Anapilio sa
lėje surengė KLKM draugijos 
Lietuvos kankinių parapijos 
skyrius ir šios parapijos reli
ginė sekcija. Ši popietė buvo 
ir atsisveikinimas su Gavėnios 
rekolekcijų vedėju, garbingu 
svečiu iš Lietuvos, Vilniaus 
arkikatedros klebonu mons. 
Kazimieru Vasiliausku. Popie
tės aukos ir pelnas buvo skiria
mas Adomo Jakšto spaustuvei 
Lietuvoje.

įžanginiu žodžiu popietę pra
dėjo Vyt. Balčiūnas. Jis supa
žindino gausius popietės daly
vius su monsinjoru Kazimieru 
Vasiliausku, kuris papasakojo 
apie sunkų gyvenimą vergų sto
vyklose Intoje, Vorkutoje, ir 
kitur. Tik nepalaužiamas tikė
jimas ir viltis, kad Dievui pade
dant, vėl atgaus laisvę, pama
tys tėvynę Lietuvą, jam suteikė 
stiprybę iškentėti tremtinio 
vargus. Po įdomaus pasakojimo 
Zita Gurklytė įteikė monsinjo
rui puokštę gėlių.

Meninę programą atliko pia
nistas Vytas Pacevičius ir smui
kininkas Algirdas Stulgys, ku
ris pažinojo mons. K. Vasiliaus
ką, nes su kameriniu orkestru 
dažnai grodavęs Vilniaus arki
katedroje. Visiems padėkos žo
dį tarė KLKM draugijos Lietu

Nordland Express
1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8. Tel. (416) 535-5000
Nordland dėžes galite Nordland dėžės:

1 ir 1 'h kub. pėdos dėžės...................
3 kub. pėdų dėžės.............................

Persiuntimas:
1 kub. pėdos dėžė (12”x12”x12”) 
1'/2 kub. pėdos dėžė (12”x12”x18”) ....
3 kub. pėdų dėžė (12”x18”x24”) ......
Siuntiniai, kurie yra perkrauti ar 
įpakuoti ne Nordland dėžėse, 
siunčiami pagal svorį (kg) .................

Pristatymas (namus:
Pristatymas bet kokio skaičiaus siuntinių 
tuo pačiu adresu (bendras svoris ne 
daugiau 50 kg) ................................... $15.00

... nusipirkti:
1. Anapilio knygyne, Mississaugoje, 

tel. (416) 242-3648
2. Estų namuose, Rytų Toronte, 

tel. (416) 461-1344
3. Hamiltone,

tel. (416) 523-5639
4. Kitchener-Cambridge, 

tel. (519)650-1054
5. Collingwood-Wasaga, 

tel. (705) 445-4248
6. Sault Ste. Marie, 

tel. (705) 949-1198
7. Sudbury,

tel. (705) 522-3179
8. North York, 

tel. 222-4021

$
$

1.00
2.00

7.50 
$11.25 
$22.50

$

$ 1.50

JAV ir Kan. dolerių pervedimas ir pristatymas:
Bet koks kiekis JAV ir Kanados dolerių .....................................................4% + $15.00

Drauda: Kiekvienas siuntinys yra automatiškai apdraustas $100.00.
100.00 galima apdrausti papildomai .................................................................... 5%

Atidaryta nuo pirmadienio iki šeštadienio 8 v.r. - 8 v.v.

nADAD perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
u r* r* čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui ir gauna 
iš jo perdavimo patvirtinimą. Perkėlimo mokestis-tik 4% plius $15 už pristatymą.

JAV dol. Kan. dol.

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ..15.00.

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ;

Tel Tel:

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą Nordland Express vardu ir siųskite:
Nordland Express, 1650 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 4A8.

Daugiau informacijų gausite paskambinę tel. (416) 535-5000, FAX (416) 535-5001.
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vos kankinių parapijos skyriaus 
pirmininkė A. Augaitienė. Ji 
įteikė monsinjorui piniginę do
vanėlę nuo parapijos katalikių 
moterų skyriaus.

Mons. K. Vasiliauskui sukal
bėjus maldą, visi sotinosi J. 
Gurklienės paruoštais skaniais 
pietumis, o savanorės moterys 
aptarnavo stalus. Adomo Jakšto 
spaustuvei Lietuvoje paremti 
gauta $2436 aukų, vb

KLB žinios
Aukos Kanados lietuvių bendruome
nei Vasario 16-sios dienos proga:

Rodney apylinkė: $30-V. Andrulio- 
nis, J. Statkevičius; $25 - L. Z. Mockai; 
$20- T. G. Cipariai, M. Kereševičius, 
H. Jasinskas; $10 - kun. K. Kaknevi
čius, V. Jakubaitis, A. Rastapkevi- 
čius, J. Rastapkevičius, P. Jocius, V. 
Naruševičius, K. Gaputis, S. Paketu- 
ras, V. Kekys, S. Gaidauskas, E. Vyš
niauskas, A. Kojelaitis, A. Šarap- 
nickas.

VVinnipego apylinkė: $80 - J. Gra- 
bys; $50 - V. Zavadskienė, J. Aski
ngs; $30 - V. Rutkauskas; $25 - L. 
Bartnikas; $20 - P. Galminas, V. Dar- 
gužas; V. Januška, V. Marozas, E. Ka- 
lašauskas, E. Fedaras, V. dančiukas, 
Z. Brazauskas, A. Lingė, V. Liaukevi- 
čius, E. Sarauskienė, J. Riaubienė, 
A. Stankevičius; $10 - J. Kunsaitie- 
nė, P. Ziminskas, D. Satkūnas, T. 
Timmermanienė, J. Bertašius, J. Be- 
žys, J. Driaunevičius; $5 - L. Simu- 
laitienė.

Londono apylinkė: $100 - P. Kuras; 
$50 - R. Mitalas, A. Petrašiūnas; 
$30 - S. Navickas, kun. K. Kakne
vičius; $20 - V. Andrulionis, D. And- 
rulionis, J. Bendoraitis, Z. Didžba- 
lis, A. Dragunevičius, E. Gocentas, 
J. Jakaitis, p. Kiselienė, P. Lukoše
vičius, Z. Mockus, L. Ramionas, J. Va
laitienė, R. Vilembrektas; $15 - V. 
Senda, S. Žulpa; $10 - J. Brazlaus- 
kas, S. Keras, J. Kriaučeliūnas, J. Na
ruševičius, F. Rusinskas, A. Stygie- 
nė; $5-A. Valaškevičienė.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 
parama įvirioms organizacijoms iš 

1992 metų pajamų

$3,500 - Maironio šeštadieninei 
mokyklai Toronte; $2,200 - Prisikė
limo parapijai ir jos šalpai; $2,000 - 
Vasario 16-sios gimnazijai, Kana
dos lietuvių muziejui Anapilyje, 
KLB krašto valdybai; $1,500 - Tau
tinių šokių šventei per KLB krašto 
valdybą, Vajui už demokratinę Lie
tuvą, “Tėviškės žiburiams”; $1,250 - 
Kelionė vienai moksleivei į Vasario 
16-sios gimnaziją; $1,060 - Kanados 
lietuvių fondui; $1,000 - Kultūrinin- 
ko-visuomenininko premijai per 
KLB, “Gintaro” ansambliui, Adomo 
Jakšto spaustuvės statybai Lietu
voje, Vajui “Gyvieji akmenys”, Lie
tuvos kankinių parapijai Anapily
je, “Volungės” chorui; $500 - “Auš
ros” sporto klubui, “Vyčio” sporto 
klubui, “Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraščiui, Vajui olimpiniai žaidi
mai Barcelonoje, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungai, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai, “ŠALFASS” - 
suorganizuoti metines žaidynes To
ronte, Suvalkų krašto lietuvių išei
vių sąjungai, “Atžalyno” ansamb
liui, Lietuvių evangelikų liutero
nų Išganytojo parapijai, Toronto 
Studentų ateitininkų sąjungai, Atei
tininkų tėvų komitetui. Skautams 
Toronte, Skautų stovyklai “Romu
va”, Toronto lietuvių vaikų darže- 
liui-seselėms; $300 - “ŠALFASS” - 
priimti sportininkus (Lietkabelį) 
iš Lietuvos, Jūrininkystės knygos 
fondo vajui, “Aro” chorui; $200 - 
“Vingio” tautinių šokių grupei Ota
voje, “Tauro” sporto klubui Londo
ne, “Skautų aidui”, Vajui ekskursija 
į Everestą, Dariaus-Girėno pamink
lui per VI. Pūtvio šaulių kuopą; 
$100 - Toronto lietuvių filatelistų 
draugijai, Mažosios Lietuvos knygų 
fondui.

Pageidavimai iš Lietuvos
Lionė Bernotaitė-Niedvarienė 

ieško brolio Vlado Bernoto, gimu
sio 1925 ar 1926 m. Maldžiūnų kai
me, Rozalimo vaisė., Panevėžio 
apskr. Tarnavo Vietinėje rinkti
nėje, nuo 1948 iki 1951 m. gyveno 
Anglijoje, Leamingtono mieste. 
Apie 1960 metus išvykęs į Ameri
ką. Pats ar žinantys apie jį pra
šomi rašyti šiuo adresu; L. Ber
notaitė-Niedvarienė, Liepų alėja 
5-45, 5300 Panevėžys, Lithuania.

Olga Trečiokaitė-Mikulskienė 
ieško savo dėdės Petro Trečio
ko ar jo vaikų. Patys ar žinantys 
apie juos prašomi rašyti: Olga 
Mikulskienė 16530 Chattanovaga 
Place, Pacific Palisades, CA 
90272 USA; tel. (1) 310-454-4226, 
faksas (1) 818-901-8123.

KLB solidarumo mokestis: Win- 
nipego LB apylinkė - $225.

KLB krašto valdyba už aukas reiš
kia nuoširdžią padėką.

OFFORD

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

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apie 
namus, vasarnamius, 
ukius. žemes Wasagos. 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki- 
lės t . ,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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”
The

Lougheed & Barnard 
šeimos ir tarnautojai

‘Žmonės, kurie atjaučia kitus’

Sudbury, Ontario

7 5 METŲ SUKAKTĮ 
ŠVENČIANTIS VIENINTELIS KANA
DOJE LIETUVIŠKAS PROFESIONA
LUS KELIONIŲ BIURAS KVIEČIA 
KELIAUTI KARTU!

Kelionės: VILNIUS-TORONTO 
Kelionės: TORONTO-VILNIUS-TORONTO 

Patogiais KLM lėktuvais (be nakvynės) 
antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais

Speciali kaina pavasarį .............................. $11 29
(leidžiamas lagaminų svoris 140 svarų plius rankinis bagažas)

TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI TORONTO-VILNIUS-TORONTO 
(antradieniais su Royal Airlines B-727) 

Skrydžiai numatyti tarp birželio 22 ir rugsėjo 23 d. 
Kaina nuo $899 lean.

TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI VILNIUS-TORONTO-VILNIUS 
(trečiadieniais su Royal Airlines B-727)

Skrydžiai numatyti tarp birželio 23 ir rugsėjo 7 d. 
Kaina $799 lean.

Visoms kelionėms užsakymus priimame dabar. Garantuotos ge
riausios kainos. Nuolaida užsakantiems daugiau negu 2 vietas.

Mūsų biure Jūs galite užsakyti:
• Iškvietimus bei keliones giminėms atvykti į Kanadą. • Sveikatos ir ke
lionių draudimus. • Persiųsti pinigus ir vaistus giminėms. • Keliones 
lėktuvais bei traukiniais. • Keliones pramoginiais laivais. • Keliones į 
Floridų ir kitus šiltus kraštus. • Keliones į sveikatingumo sanatorijas.

VISAIS ŠIAIS KLAUSIMAIS SKAMBINKITE:
Tel. (416) 533-8443, FAX (416) 533-6279

1605 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6, Canada

TRAVEL LTD.
Kelionių verslo registracijos nr. 2559030 (retail) 

nr. 2475066 (wholesale)

Dantių gydytoja
Gintarė Sungailienė, p.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201, 
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863 

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

Dantų gydytojai

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

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

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

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

Advokatas
VICTOR E. RUČINSKAS,

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

15 John St., Suite 2 
Weston, Ontario M9N 1J2 
(arti Lawrence ir Weston Rd.)

Tel. 240-0594
(24 valandas)

FAX 248-5922

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS b.a. m.ls. llb. 

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

1579 Bloor St. West, 
Toronto, Ontario 
M6P 1A6

įstaigos telefonas

(416) 532-3443

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

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393 
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

NAUJA LIETUVIŠKA SPAUSTUVĖ
Renkame tekstus lietuviškai ir angliškai.
Spausdiname: raštinės reikmenis (laiškus, 
vokus, vizitines korteles); bekalkinio (carbon- 

66 numigo avė. Iess) popieriaus blankus; lankstinukus ir rekla-
etobicoke, ONT.Msv irs, minius lapelius (flyers); knygas, kalendorius; 
TVT atacmi vestuvinius ir kitus kvietimus; koncertams bi-1EL. (416) 252-6741 lietus ir programas.

Savininkas Jurgis Kuliešius Su8ltaru8 vŽMkymus paimame Ir pristatome. 
 Prieinamos kainos. Lietuviams nuolaida.

Juozas (Joseph) NORKUS 
namų pirkimo Ir 

pardavimo atstovas, 
į ŲlOWd. patarnauja lietuvių kalba.

Nemokamas namų
Įvertinimas. RF/WKK West Realty Inc.

___ 1678 Bloor Street West 
Toronto. Ontario M6P 1A9

An independent member broker Ohone: (416) 769-1616

OnlUK- DRESHERLtd.
i O1 Real Estate

c=TFtM Off Member Broker
Tel. 233-3334 FAX 233-0285

3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8 
Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. Kreipkitės į 
Valterį er Riek Drešerius. Kiekviena Įstaiga tvarkosi atskirai.

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

INSURANCEOrvĮL^rrlLIv brokers
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Busslness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičienė-telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA LDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Anapilio žinios

— Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: D. ketvirtadienį — 7 v.v. Švč. 
Sakramento įsteigimo Mišios; D. 
penktadienį — 3 v.p.p. Kristaus kan
čios ir mirties pamaldos; D. šešta
dienį — 8 v.v. Kristaus prisikėlimo 
pamaldos romėniškomis apeigomis; 
Velykų rytų — 7 v.r. Kristaus prisi
kėlimo pamaldos lietuviškomis 
apeigomis; 9.30 v.r. ir 11 v.r. Velykų 
Mišios. Autobusėlis veš maldininkus 
pamaldoms nuo Islington požemi
nių traukinių stoties D. ketvirta
dienį — 6.30 v.v., D. penktadienį 
— 2.30 v.p.p. ir D. šeštadienį 7.30 
v.v. Atgal parveš po pamaldų. Vely
kų dienų autobusėlis veš maldinin
kus įprasta sekmadienio tvarka.

— Motinos dienos pietūs Anapi
lyje bus gegužės 9, sekmadienį,
I v.p.p. Rengia mūsų parapijos ta
ryba. Bilietai bus pradedami pla
tinti po Velykų.

— Religinei Lietuvos šalpai pri
imamos aukos kiekvienų sekmadie
nį. Prašome tas aukas įmesti kartu 
su parapijos rinkliava, panaudo
jant atitinkamus vokelius, kurie 
yra padėti netoli žiniaraščio.

— Mišios balandžio 11, Velykų 
sekmadienį, 7 v.r. Kristaus prisi
kėlimo pamaldos (lietuvių apeigo
mis), 9.30 v.r. už a.a. Adolfų Balsį,
II v.r. už parapijų; Wasagoje 2 v.p.p. 
už a.a. Onų Kanapkienę.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos šventovėje — balan

džio 9 d., 9.30 v.r. su Šv. Vakariene. 
Giedos parapijos choras.

— Pirmų Velykų dienų pamaldos 
šventovėje — 9.30 v.r. Sukalbėsi
me Nikėjos tikėjimo išpažinimų.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje daly

vavo 188 asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė: Aida Mikalauskienė iš Los 
Angeles, Ca., JAV, Rima Sullivan, 
Dallas, Texas, JAV. Svečius supa
žindino ir pranešimus padarė LN 
vald. pirm. Vytas Kulnys.

— Balandžio 17, šeštadienį, Vy
tauto Didžiojo menėje įvyks P. Ma- 
kuškio darbų paroda.

— Balandžio 18, sekmadienį, 1 
v.p.p. Karaliaus Mindaugo menėje 
yra ruošiami iškilmingi velykiniai 
pietūs. Bilietai gaunami sekmadie
nio popietėse pas LN moterų būre
lio nares ir LN raštinėje pas Danutę- 
Sysak-Simonaitytę tel. 532-3311.

— Balandžio 18, sekmadienį, 1.30 
v.p.p. bus rodomas Lietuvos televi
zijos filmas “Kelionė į Tilžę”. Fil
me vaizduojamas Nidos žvejų gyve
nimas 20 amžiaus pradžioje. įėji
mas - laisva auka.

— Dėl grindų remonto Lietuvių na
mai bus uždaryti per Velykų šven
tes balandžio 9-14 d.d., 4.00 v.p.p. 
LN raštinė bus atidaryta balandžio 
12 d., 9 v.r.-5 v.v.

— Svetainė “Lokys” bus uždaryta: 
D. penktadienį ir Velykų dienų.

— LN bingo uždarytas: D. penkta
dienį ir Velykų pirmadienį.

— Naujas LN narys - Gintaras Ba
tūra, sumokėjęs $100 nario įnašų.

Stasiui Jokūbaičiui, visuome
nės veikėjui, Lietuvos šaulių 
sąjunga už nuopelnus atkuriant 
Šaulių sąjungą išeivijoje, už 
aktyvią veiklą, nuolatinę para
mą stiprinant Lietuvos šaulių 
sąjungą suteikė šios sąjungos 
GARBĖS ŠAULIO vardą.

Perpildytoje Prisikėlimo pa
rapijos didžiojoje salėje Verbų 
sekmadienį, balandžio 4 d., 3.30 
v.p.p. muzikų Dalios Viskontie- 
nės ir Jono Govėdo vadovauja
mas Toronto choras "Volungė”, 
prisijungus muz. Ritos Čyvaitės- 
Kliorienės vadovaujamam Kliv- 
lando Dievo Motinos parapijos 
chorui, atliko įspūdingą reli
ginės muzikos koncertą, pava
dintą “Dieve, išgirsk mano mal
dą”. Tai originalus įvadas į Di
džiąją savaitę, pabaigos gies
mes perpinant skaitomomis 
maldomis. S.

Dr. Romualda Mertinienė, Geo
logijos instituto darbuotoja, dr. 
Jurgis Mertinas, Vilniaus peda
goginio universiteto darbuotojas, 
ir jų dukra Monika, II-jo kurso 
anglų kalbos studentė, lydimi gi
minaičio B. Mačio iš Hamiltono, 
lankėsi “Tėviškės žiburiuose” ir 
domėjosi jų leidimu.

Gaminu KOLDŪNUS 
su mėsa, grybais ir 

varške
$20 už 1 OO.

Pristatau į namus.
Skambinti

Edvardui Stanuliui 
tel. 231-4937 Toronte

Prisikėlimo parapijos žinios
— Didžiosios savaitės pamaldų 

tvarka. D. ketvirtadienio rytų Mi
šių nebus. Mišios tik vakare 7 v., po 
kurių bus procesija ir adoracija 
prie Švenčiausiojo.

— D. penktadienį: Žodžio liturgija. 
Kryžiaus pagarbinimas ir Komuni
ja 3 v.p.p. Tuoj po pamaldų šven
tovėje parapijos choras ir solistai 
atliks T. Dubois kantatų "Septyni 
Kristaus žodžiai" Solistai: A. Pa- 
kalniškytė-Podžiūniene, J. Vaškevi
čius, M. Jones, vadovaujant muz. D. 
Viskontienei su muz. J. Govėdu prie 
vargonų. D. penktadienį šventovė 
bus atidaryta nuo 8 v.r., įėjimas pro 
kampines duris.

— D. šeštadienį: privačiai adora
cijai nuo 8 v.r. įėjimas į šventovę 
pro kampines duris.

— Velykų vigilijos apeigos prasi
dės 10 v.v. Tuoj po jų 10.45 v.v. — 
Prisikėlimo Mišios. Po Mišių visi 
kviečiami į parapijos salę pasivai
šinti kava ir pyragais, kuriuos pa
ruoš KLK moterų draugijos parapi
jos skyriaus narės.

— Parapijos tarybos susirinkime 
buvo išrinktas prezidiumas: pirm. 
B. Čepaitienė, vicepirm. G. Petraus
kienė, sekr. I. Poškutė; sekcijų pir
mininkai: religinės — R. Radžiūnai
tė, visuomeninės — V. Taseckas, lab
daros — dr. J. Čuplinskienė, ekono
minės — B. Saplys, rinkliavų — J. 
Poškus, stovyklos priežiūros — J. 
Nešukaitis, jaunų šeimų — I. Paš- 
kauskienė, jaunimo — Gailė Jonytė.

— Mūsų parapijos tretininkų kon
gregacijos Mišios ir susirinkimas
— balandžio 14 d., 10 v.r.

— Velykų dienos Mišios: 8.30 v.r. — 
už a.a. Onų Šiurilienę, 9.20 v.r. — 
už a.a. Vytautų Vingelį. 10.15 v.r. — 
už a.a. Balį Radzevičių, už a.a. Sta
sį Bekerį — 10 m. mirties atminimui, 
už a.a. Edvardų Stankaitį, 11.30 v.r.
— už mirusius parapijos choro vado
vus ir narius ir už visus parapijie
čius.

“Paramos” darbo valandos Di
džiąją savaitę: D. ketvirtad. nuo 
9 v.r. - 8 v.v., D. penktad. - užda
ryta, D. šeštad. 9 v.r. - 1 v.p. Ba
landžio 12, Velykų pirmadienį, 
uždaryta. Vedėja

Dokumentinis filmas “A Time 
to Build” apie Katalikų Bend
rijos atgimimą rytų Europoje 
bus rodomas per PBS (Public 
Broadcasting) televizijos tink
lą Didžiosios savaitės ir Velykų 
laikotarpiu šia tvarka: Niujor
ke per PBS stotį WNET, balan
džio 11, 11 v.v. Velykų dieną; 
Čikagoje per WTTW Didįjį penk
tadienį, balandžio 9, 8 v.v. ir ba
landžio 15 d., 11 v.v. Dėl datos 
ir laiko kitose vietovėse žiūrė
ti TV programų rodyklę.

Filmas žvelgia į Lietuvos “Ca
ritas” veiklą, įtraukti pokalbiai 
su A. Pajarskaite, kard. V. Slad
kevičiumi ir N. Sadūnaite.

LKRŠ
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

KREDITO KOOPERATYVAS, 
minėdamas savo veiklos 30-ties 
metų sukaktį ir dėkodamas “Tė
viškės žiburiams" už patarna
vimus, valdybos nutarimu pa
skyrė laikraščio leidimui $4,000 
paramą.

KLK moterų draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyrius “Tė
viškės žiburiams" aukojo $50.

A.a. Juozo Klimo atminimui 
E.P. Žuliai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $25.

A.a. Stasės Gimžauskienės, 
mirusios prieš 20 metų, atmi
nimui L. ir K. Meškauskai “Tė
viškės žiburiams" aukojo $30.

A.a. Antano Verbicko atmini
mui Algimantas Zubrickas “Tė
viškės žiburiams” aukojo $30.

A.a. Prano Enskaičio mirties 
metinių prisiminimui žmona 
Teresė Enskaitienė “Tėviškės 
žiburiams” aukojo $30.

A.a. Birutės Stonkienės atmi
nimui, užjausdami vyrą, vaikus, 
seserį Genovaitę Breichmanie- 
nę ir artimuosius, Danutė ir 
Laimas Mačikūnai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

PIANINO, DAINAVIMO. MUZIKOS 
teorijos pamokos vaikams bei suau
gusiems. Kreiptis tel. 848-9628 Mis
sissauga (Queensway—Dixie rąjone).

ATOSTOGOS SAULĖTOJ FLORI
DOJ. Kambarys ir prausykla, vėsi
nimas, apšildomas baseinas, pus
ryčiai - savaitei $200. Miegamas 
kambarys, bendra prausykla - sa
vaitei $150. Arti parduotuvių ir pa
jūrio. Skambinti arba rašyti: A. Zup- 
kus, 5886 Guest Court. North Fort 
Myers, FL 33903, USA. Tel. (813) 
656-5886.

Nation’s Immigration
SERVICES

■ Sponsorystė ■ Darbo gavimo galimybė JAV
■ Pabėgėlio statuso ■ Iškvietimai

gavimo pagreitinimas ■ Užsienio investitoriai
Mes turime patirti, kuria jūs galite pasitikėti

Skambinkite tel _ 270-5020 
Mes atliekame darbą sąžiningai

1993 m. balandžio 17, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Visus dalyvauti kviečia

MENINĖJE PROGRAMOJE išgirsite 
Toronto dainos vienetą “SUTARTINĖ”, 
vadovaujamą Nijolės Benotlenės.
Pramoginėje dalyje galėsite pasi
džiaugti smagia orkestro "ŽAGARAI" 
šokių muzika.
Bilietai užsakomi “1Ž" administracijoje tel. 275-4672.
BILIETO KAINA - $8 asmeniui.

Pradžia - 6.00 valandą vakaro, 
meninės programos — 6.30 v.v

«i>B

Montrealio lietuvių šeštadieninės mokyklos mokiniai ir mokytojai kovo 13 d., Il-je eilėje: INGA GEDRIKIENĖ, 
NIJOLĖ ŠUKIENĖ, vedėja JOANA ADOMONYTĖ ir mokyklą aplankiusi KLB švietimo komisijos pirm. GIEDRA 
PAULIONIENĖ, atvežusi lietuviškų vadovėlių, su mokytojais aptarusi švietimo programų
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Maloniai kviečiame atsilankyti į
TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORO “ARAS 
veiklos MINĖJIMĄ

1993 m. balandžio 24, šeštadienį, 6.30 v.v., Toronto Lietuvių namuose,
1573 Bloor St. W.

Programoje: Iškilmingas choro koncertas, vadovaujant Lindai Marcinkutei. 
Vakarienė ir šokiai, grojant ir dainuojant menininkams iš Lietuvos 
Lilijai Turūtaitei ir Arūnui Gaulei.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas choristus arba užsisakyti pas V. Karnilavičių tel. 604-9743, 
‘ J. Lasį tel. 535-7051, J. Kiškūną tel. 534-8226. D. Laurinavičių tel. 656-6167 ir V. Pečiulį tel. 247-2221.

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

PAVASARIO
1993 m. balandžio 25, sekmadienį, 12.30 v.p.p. Toronto Lietuvių namuose. 
PROGRAMOJE: visas Toronto “Atžalyno” jaunimas ir 

latvių tautinių šokių grupė “Daugavina”.
Veiks loterija, bus kavutė ir užkandžiai. įėjimas-laisva auka
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

TRADICINIS “TĖVIŠKĖS ŽI
BURIŲ” spaudos balius - balan
džio 17, Atvelykio šeštadienį. 
Anapilio salėje. Bus jaunatviška 
meninė programa, gausi laimi
kiais loterija, lietuviški valgiai, 
geras orkestras, šokiai. Bilietai 
gaunami “TŽ" administracijoje 
ir po pamaldų Anapilio ir Prisi
kėlimo parapijos salėse. Loteri
jai yra sutelkta žymių skulptorių 
ir dailininkų darbai. Su įėjimo 
bilietais kiekvienas baliuje ga
lės dalyvauti mažoje loterijoje.

Anapilio parapijos socialinė 
sekcija dėkoja Anapilio knygy
nui už auką ligonių lankymui.

Religinei Lietuvos šalpai au
kojo: $100 — Z. A. Stančikai; $50 
— E. Juzėnienė. Šiais metais 
Anapilyje kol kas surinkta 
$2,169.

Adomo Jakšto spaustuvei au
kojo: $100 — J. J. Valiuliai; $50 — 
J. J. Rovai. Šiais metais Adomo 
Jakšto spaustuvei kol kas su
rinkta $5,325.

Toronto lietuvių jaunimo an
samblio “Gintaras" metinis kon
certas “Iš močiutės skrynios” 
įvyko š.m. balandžio 3 d. Etobi
coke School of the Arts audito
rijoje. Visos ansamblio tautinių 
šokių grupės ir vienetai savo 
kruopštų pasiruošimą vainikavo 
itin pasigėrėtinu renginiu. Nuo 
mažiausio iki studentų šokėjai 
nepertraukiama įdomia šokių 
pyne džiugino gausią publiką. 
Vaidyba, dainos vienetas ir ka
pela prisidėjo prie koncerto di
delio pasisekimo. Pabaigoje kon
certo dalyviai programos atlikė
jams sustoję ilgais audringais 
plojimais išreiškė savo padėką. 
Salė buvo pilna žiūrovų, tarp jų 
matėsi daug jaunosios kartos 
žmonių. Koncerto aprašymas - 
kitame “TŽ" numeryje. D.

JAUNUOLIS IŠ LIETUVOS ieš
ko darbo. Moka vairuoti traktorių. 
Už nedidelį atlyginimą galėtų dirb
ti įvairius ūkio darbus. Skambinti 
tel. 233-5996 Toronte.

NETEKĖJUSI 48 m. mergina iš 
Lietuvos norėtų 1-2 metus padirbė
ti Kanadoje. Galėtų dirbti aukle ar
ba namų ruošos darbus lietuviškai 
ar rusiškai kalbančioje šeimoje. Ra
šyti: L. Makutėnaitė, Žygio 3-89, 
Vilnius 2042, Lithuania.

KZR ROOFING
Dengiame ir taisome stogus. Skam
binti tel. 604-3992 Toronte.

ĮMOKĖJUS PINIGUS I PASLAU
GOS “RŪTA" sąskaitą, jūs galite 
aprūpinti Lietuvoje savo gimines, 
draugus, senelių ir vaikų namus 
šiais produktais: šviežia skerdiena 
50 kg $165, rūkytos mėsos gami
niais 20 kg $165, sauso maisto rin
kiniu 50 kg $165. Perduodu pinigus 
iš rankų į rankas neribotais kie
kiais. Užsakovui pageidaujant, ga
vėjas gali gauti per 3 dienas. Mais
to užsakymai pristatomi į namus. 
Teirautis nuo 9 v.r.- 11 v.v. tel. 416- 
536-4742. Adresas: 919 Dufferin St. 
Apt. 502, Toronto. Ont. M6H 4B3.

D L A 
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Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall) bei plytelių dėjimo, dažy
mo, elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. įrengiu pirtis (saunas). Skam
binti Algiui tel. 255-1080.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaukštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

KILIMŲ IR BALDŲ VALYMAS

EURO CLEAN
Greitas patarnavimas, prieinamos kainos, 

dezinfekcija ir “Stainguard”.

SKAMBINKITE VIDMANTUI ŠILININKUI 
TEL. 456-0717 ARBA 402-7976

Žvejotojų-medžiotojų klubas 
“Nida” kovo 28 d. turėjo metinį 
susirinkimą AV parapijos salėje. 
Buvo aptarta klubo veikla ir ge- 
riausiems žvejotojams-medžioto- 
jams įteiktos taurės. Susirinki
mas baigtas pietumis.

Rekolekcijos AV parapijoje pra
sideda balandžio 5 d., 7 v.v. ir bai
giasi Velykų rytą Prisikėlimo iš
kilmėmis. Rekolekcijas veda kun. 
Stasys Šileika, SDB, ką tik aplan
kęs Kanados vakaruose gyvenan
čius lietuvius.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius balandžio 18 d. AV para
pijos salėje rengia tradicinius 
Atvelykio pietus (žiūr. skelbimą).

A.a. Annie (Strellis) Veršinskie- 
nė mirė kovo 24 d. Palaidota kovo 
29 d. Mount Royal kapinėse. Liūdi 
duktė su šeima ir kiti giminės.

B.S.

Pagerbdami a.a. Mariją Adomai
tienę ir reikšdami užuojauta arti
miesiems, Kanados lietuvių fondui 
aukojo: $100 - Č. Januškevičius; $50
- Iz. Mališka, S. Jaugelis, F. M. Juod- 
viršiai; $40 - J. K. Andruškevičiai, 
N. J. Kibirkščiai; $30 - E. V. Kerbe- 
liai; $25 - A. Kuzmickas, M. Z. 
Kalvaičiai. B. M. Makauskai, R. J. 
Piečaičiai, D. B. Staškevičiai; $20
- J. Gražys, V. T. Dikaičiai, S. Bar
šauskienė, O. F. Šeidžiai, G. Montvi
lienė, M. A. Joneliai, R. L. Urbonai, 
V. Viliušienė, L. Balaišis, E. T. Kle- 
zai, A. V. Baršauskai, S. V. Piečai
čiai, J. Babrauskas, E. S. Szewczuk, 
R. Matusevičius, S. A. Staškevičiai, 
J. J. Adomoniai, B. J. Lukoševičiai, 
A. Tetraitytė; $10 - I. Petrauskas, J. 
Jurėnas, K. Martinėnas, Z. Barysas,
N. Bagdžiūnicnė, J. Lukoševičius; $5
- J. Pukteris. Amerikietiškais pini
gais aukojo: $50 - O. Vileniškienė, A. 
Andriušienė, J. Leščinskienė; $40 - 
P. Leščinskis; $25 - V. Leščinskaitė,
O. Tavilčienė, dr. V. Tauras. J.A.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
KLK moterų draugija kviečia į TRADICINIUS

ATVELYKIO PIETUS !
1993 metų balandžio 18, sekmadienį, !

Aušros Vartų parapijos salėje.
Meninę programą atliks Montrealio jaunimas.
Šaltos vaišės. Pradžia 12 v.r. Auka - $10.

Montrealio skyriaus valdyba

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
Namai - Automobiliai - Prekyba - Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7 

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

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

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš 2 milijonų.
MOKA UŽ:

Certifikatus 1 m.-..... ... 5.75% Taupymo-special............... . 2.25%
Certifikatus 2 m......... ... 6.25% Taupymo - su gyv. dr.......... . 1.50%

1 metų .............. ... 5.00% Taupymo-kasdienines..... . 1.75%

180 d. - 364 d. ... ... 4.50% Einamos sąsk...................... . 1.50%
120d. - 179d ... ... 4.50% RRIF-RRSP-1 m.term...... . 6.00%
60 d. - 119 d. ... ... 4.50% RRIF-RRSP - 2 m.term...... . 6.25%
30 d.- 59 d........ 3.00% RR|F-RRSP-taup............

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7.25%, asmenines - nuo 7.00%

. 2.00%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9 00- 3 00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont
10' 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

EUROPARCEL 
-------------- ;---------- ;--------- 7---------► Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 

DĖMESIO: SVARBUS PRANEŠIMAS
1) Nuo kovo 31 d. kaina už kg bus $5.10 dėl pakilusių 

transporto išlaidų
2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerį persiuntimo 

blanke. Tai pagreitins jūsų paketo pristatymą
3) Naujas tel. numeris 848-9693. Būtinai palikite žinią telefono 

atsakomoje mašinėlėje ir aš jums tuoj pat atskambinsiu

Siuntiniai pristatomi tiesiog į namus 
Nėra maksimumo svorio 

Minimumas 2 kg, arba $10.00 
Neskaitome už pristatymą.

2600 RUE LEGER, LASALLE
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v r -4 v.p.p.

A 4 A AAAA SKAMBINKITE INFOR-
U/1H. UhLH MACUOS IR APTAR- 

UUUU N AVIMO REIKALAIS
Vytas Gruodyje BET KADA - 7 DIENAS

EUROPEAN CATERING 
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
arba 605-1883 Toronte.

tachin, Can ,

Sl-P«trtck

Newnan

WASAGOJE gerame rąjone par
duodamas 2300 kvadratinių pėdų 
namas ant didelio sklypo su visais 
patogumais. Galima būtų nuomoti 
pusę namo vasarai arba visiems me
tams. Skambinti (705) 429-2351 nuo 
3 v.p.p. iki 6 v.v.


